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‰‚ÂÓ È˙Ï ‰‰
‰È‰Â1ּוׁשמרּתם האּלה הּמׁשּפטים את ּתׁשמעּון עקב ¿»»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּברית את ל אלקי ה' וׁשמר אֹותם ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָֹועׂשיתם
גֹו' נׁשּבע אׁשר החסד ּבזה2ואת הּדּיּוק וידּוע ּדהּלׁשון3. , ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

על קאי ׁשעקב לפי והינּו וּדאי, ּתׁשמעּון ּפרּוׁשֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּתׁשמעּון
הּיֹותר ּדֹור ׁשהּוא ּומאחר ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהּזמן
אחרֹון הּיֹותר ּדֹור ׁשהּוא לפי וּדאי, ּתׁשמעּון לכן ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָאחרֹון,
צּו ווען אֹויף ניטא ס'איז יֹותר, לחּכֹות אפׁשר ְְְְִִִֵֶֶַָָואי

וּדאי ּתׁשמעּון ולכן ּברּורים, ּדי .4אּפלייגן ְְְְִִִֵֵֵַַָָ

‰p‰Âמּלׁשֹון ּתׁשמעּון ּפרּוׁשים. ג' יׁש ּתׁשמעּון ּבתבת ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֵֵַ
ׁשּכתּוב ּכמֹו עבּד.5הבנה, ׁשֹומע ּכי ּדּבר ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו אסיפה, מּלׁשֹון את6ּתׁשמעּון ׁשאּול ויׁשמע ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָ
הּׁשמיעה ּדענין ׁשמיעה, מּלׁשֹון ּכפׁשּוטֹו ותשמעּון ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָהעם.
ידֹו ׁשעל הּכלי רק היא האזן ׁשהרי למחׁשבה, ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּי
וענין ּבמחׁשבה, היא ּגּופא הּׁשמיעה אבל ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָׁשֹומעים,
ּׁשּמדּברים. מה ׁשֹומעים ׁשהרי לדּבּור, ּגם ׁשּי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהּׁשמיעה
דתשמעּון ועׂשיתם, ּוׁשמרּתם ּתׁשמעּון ׁשּכתּוב מה ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָוזהּו
ּבמחׁשבה, היא ׁשהּׁשמיעה וּכנ"ל מחׁשבה, ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָהּוא

ּכמאמר ּדּבּור, הּוא והּוא7ּוׁשמרּתם מׁשנה, זה ׁשמר ְְְְְְֲִִֶֶַַָָֹ
הּוא הּׂשכל ּדכאשר ּבדּבּור, ׁשּבא ּכפי הלכה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהּפסק
להּתר ּפנים ּדיׁשנם עדין, ּבהעלם הּוא אזי ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבמחׁשבה,

להיפ ּפנים ויׁש ּבא8וטהֹור הּׂשכל ּכאׁשר ּכן ׁשאין מה , ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּתהיה לא ואז ההלכה. ּפסק יׁשנֹו אזי ּבדּבּור, ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹּבגּלּוי
אפׁשר עדין ּבהעלם הּוא ּדכאשר לחיצֹונים, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָיניקה
יניקה. להם אין אזי ּבגּלּוי ּבא ּכאׁשר אבל יניקה, ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָלהיֹות
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(1) בכתי"ק תיקונים כמה שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן – חב"ד חסידי אגודת ספריית שבארכיון ההנחה רשימת ריש.((2על

והערות3)פרשתנו. מ"מ איזה בתוספת [תשט"ז] זו בשנה בפ"ע בקונטרס שנדפס הצ"צ מאדמו"ר זה ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

ואילך). 158 ע' (לקמן כדכד ושמתי בד"ה המשכו גם וראה פרשתנו. ריש באוה"ת ולאח"ז שליט"א, אדמו"ר גם4)מכ"ק ראה

תמד). ע' חי"ג (אגרותֿקודש זו שנה אלול ח' 5.112)מכתב ע' חי"ז לקו"ש וראה י. ג, ועוד.6)שמואלֿא ד. טו, ראה7)שם

וש"נ. ע' תש"ד סה"מ א. לז, ה"ב.8)קדושין פ"ד סנהדרין ירושלמי ראה

    
‰È‰Â1ÌzÓLe ‰l‡‰ ÌÈËtL‰ ˙‡ ÔeÚÓLz ˜Ú ¿»»≈∆ƒ¿¿≈«ƒ¿»ƒ»≈∆¿«¿∆

„Ò‰ ˙‡Â ˙Èa‰ ˙‡ Ï È˜Ï‡ ‰ ÓLÂ Ì˙B‡ Ì˙ÈNÚÂ«¬ƒ∆»¿»«¡…∆¿∆«¿ƒ¿∆«∆∆
B‚ ÚaL L‡2‰Êa ˜eic‰ Úe„ÈÂ .3ÔeÚÓLz ÔÂLl‰c , ¬∆ƒ¿«¿»««ƒ»∆¿«»…ƒ¿¿

È‡˜ ˜ÚL ÈÙÏ eÈ‰Â ,È‡cÂ ÔeÚÓLz BLet[מוסב]ÔÓf‰ ÏÚ ≈ƒ¿¿««¿«¿¿ƒ∆≈∆»ƒ««¿«
,‡ÈLÓc ‡˙˜Úc¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
˙Bi‰ Bc ‡e‰L ‡Óe≈««∆«≈
ÔeÚÓLz ÔÎÏ ,ÔB‡«¬»≈ƒ¿¿
Bc ‡e‰L ÈÙÏ ,È‡cÂ««¿ƒ∆
LÙ‡ È‡Â ÔB‡ ˙Bi‰«≈«¬¿ƒ∆¿»
‡ËÈ ÊÈ‡Ò ,˙BÈ ˙BkÏ¿«≈¿ƒƒ»
Èc Ô‚ÈÈÏt‡ eˆ ÔÚÂÂ ÛÈB‡∆»¿≈ƒ

ÌÈeaלמתי נותר [=לא ≈ƒ
הבירורים יתר את להשאיר

ÔeÚÓLzשנשארו], ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿¿
È‡cÂ4בזמן שנמצאים מכיון ««

אחרית וקודם משיחא עקבות של

שסוף תורה 'הבטיחה הימים

בסוף תשובה לעשות ישראל

כן אם נגאלין'. הן ומיד גלותן,

ושמרתם וכו' "תשמעון ודאי

ששלימות אותם", ועשיתם

קיום ידי על יהיה בעולם הבירור

ישראל. עם של והמצוות התורה

LÈ ÔeÚÓLz ˙˙a ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈«ƒ¿¿≈
.ÌÈLet ‚.אÔeÚÓLz ≈ƒƒ¿¿

BÓk ,‰‰ ÔBLlÓƒ¿¬»»¿
e˙kL5ÚÓBL Èk ac ∆»«≈ƒ≈«
cÚכל' מפרש שרש"י כפי «¿∆

דברים' קבלת לשון היא שמיעה

הבנה, - פירושו ש"שומע"

ב. ÔBLlÓמחשבה. ÔeÚÓLzƒ¿¿ƒ¿
e˙kL BÓk ,‰ÙÈÒ‡6 ¬ƒ»¿∆»

ÌÚ‰ ˙‡ Ïe‡L ÚÓLÈÂ«¿««»∆»»
היינו העם, את אסף שאול

למלחמה. איתו ללכת שהשמיעם

מעשה. - פירושו "וישמע" כאן

BËeLÙkג. ÔeÚÓ˘˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿
ÔÈÚc ,‰ÚÈÓL ÔBLlÓƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿«

ÏÚL ÈÏk‰ ˜ ‡È‰ ÔÊ‡‰ È‰L ,‰LÓÏ iL ‰ÚÈÓM‰«¿ƒ»«»««¬»»∆¬≈»…∆ƒ««¿ƒ∆«

ÔÈÚÂ ,‰LÓa ‡È‰ ‡Ùe ‰ÚÈÓM‰ Ï‡ ,ÌÈÚÓBL B„È»¿ƒ¬»«¿ƒ»»ƒ¿«¬»»¿ƒ¿«
ÌÈa„M ‰Ó ÌÈÚÓBL È‰L ,ea„Ï Ì iL ‰ÚÈÓM‰כאן «¿ƒ»«»«¿ƒ∆¬≈¿ƒ«∆¿«¿ƒ

שמדברים. מה את שומע שאדם הפשוט, הפירוש כמו דיבור. כוונתה שמיעה

את יבאר עתה עצמה, "תשמעון" שבתיבת הפירושים שלש את הביא כאן עד

התיבות של הפשוט פירושן

"ושמרתם", "תשמעון",

e˙kL"ועשיתם" ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»
ÌzÓLe ÔeÚÓLzƒ¿¿¿«¿∆
‡e‰ ÔeÚÓ˘˙„ ,Ì˙ÈNÚÂ«¬ƒ∆¿ƒ¿¿
ÏkÂ ,‰LÓ«¬»»¿««
‡È‰ ‰ÚÈÓM‰L∆«¿ƒ»ƒ
‡e‰ ÌzÓLe ,‰LÓa¿«¬»»¿«¿∆

Ó‡Ók ,eac7‰Ê ÓL ƒ¿«¬»¿…∆
‰LÓההלכה פסק שינון לשון ƒ¿»

בדיבור, ‰Òt˜דוקא ‡e‰Â¿«¿«
,ea„a ‡aL ÈÙk ‰ÎÏ‰¬»»¿ƒ∆»¿ƒ
‡e‰ ÏÎ‰ ˘‡Îc¿«¬∆«≈∆
‡e‰ ÈÊ‡ ,‰LÓa¿«¬»»¬«
ÌLÈc ,ÔÈ„Ú ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¬«ƒ¿∆¿»
LÈÂ B‰ËÂ z‰Ï ÌÈt»ƒ¿∆≈¿»¿≈

ÙÈ‰Ï ÌÈt8שפוסקים לפני »ƒ¿≈∆
הענין נמצא בדיבור, הלכה פסק

בעולם בהעלם עוד ההלכתי

בירורו שטרם משום המחשבה

להתיר. צד ויש לחייב צד יש

בדיבור, ההלכה נפסקת וכאשר

הדבר שנעשה לאחר רק זה הרי

ההלכה שפסק ונמצא ברור.

מפני כללית שמירה ענינו בדיבור

(כוחות החיצונים יניקת

יהנו שלא היינו הטומאה)

הדבר שנתברר מפני מהספק,

מקום אין שבו לדיבור וירד

L‡kלספק, Ôk ÔÈ‡L ‰Ó«∆≈≈«¬∆
,ea„a Èel‚a ‡a ÏÎ‰«≈∆»¿ƒ¿ƒ
.‰ÎÏ‰‰ ˜Òt BLÈ ÈÊ‡¬«∆¿¿««¬»»
‰˜ÈÈ ‰È‰z ‡Ï Ê‡Â¿»…ƒ¿∆¿ƒ»
‡e‰ ˘‡Îc ,ÌÈBˆÈÏ«ƒƒ¿«¬∆

‡a L‡k Ï‡ ,‰˜ÈÈ ˙BÈ‰Ï LÙ‡ ÔÈ„Ú ÌÏÚ‰aההלכה פסק ¿∆¿≈¬«ƒ∆¿»ƒ¿¿ƒ»¬»«¬∆»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78



)א יליתהנחתב.......................................סדר

)ב תהמזמוריקלים"ג...............................י"קט

)ג דמאמר"התשמעועקבוהיה 

ה.......ז"תשט'ה,אב-מנחםף"כ)עםביאורבדראשר(

)ד ושיחמשבתתרשתעקב 

טו...........................................כ"תש'ה,אב-מנחםף"כ

)ה שיחותלקוטירשתעקכ–ב'אב-מנחם 

כא......................................................דריכ)ק"בלה(

)ו יצחקלוימתורתליקוטיםהרה"כלהרה"קח"ג

הכ................ל"לוייצחקשניאורסאהזצ'המקובלר

)ז ושניומישיעורתרגוםואחדמקראים 

רשתוכ................................................עקבל

)ח רשתלשבועתהליםגמ.................עקבשיעורי

)ט רעורישיבסםתניאה)מוגה(שבתלשבוע 

רשתדמ................................................עקב

)י ה"לוחיוםיום"לשבוערשתדנ...............עקב

)יא ברמבלעיויומיתנז..........................ם"הלכה

  

"וגשלמהדורת:

)יב –ג'ליוםרקיםלשבוערשתעקב..................ס

)יג –ליוםאחדרקלשבוערשתהצ................עקב

)יד –המרסותצולשבוערשתגק....................עקב

)טו וכתוביםנביאים 

יגק...........לברקב-דבריהימים,ידרקא-מואלש

)טז יעקבשבתעיטוק.......................................מסכת

)יז ביאוריםעםשבועותמסכת 

חכמדףעדלדדטזק.......................................ף

" 

)יח שבתהלכותערושולח 

המק................................................רהזק"אדמו

)יט הלכותערושולחתהבציעת-שבסעודהברכות 

ומק.................................................רהזק"אדמו

)כ תורהלקוטי–ד"עבדתתהלאאשרחת 

זמק................................................הזקר"ואדמ

)כא קונטרסיםמאמרים 

נאק.............................................רהאמצעי"אדמו

)כב מדרצותי–המרותצוס 

נבק......................................."צמחצדק"רה"אדמו

)כג שמואלתורתב"תרל 

נדק.............................................ש"רמוהר"אדמו

)כד הקונטרהעבודס 

נהק............................................ב"רמוהרש"אדמו

)כה רסת'ההמאמריםז"ר 

הנק............................................צ''רמוהריי''אדמו

)כו דבוריםילקוטי 

ונק.............................................צ''ירמוהרי''אדמו

)כז הזכרונותרס 

חנק....................................................צ"רמוהריי"אדמו

)כח קודשאגרות 

קסב...................................................צ"רמוהריי"אדמו

)כט אבותרקילביאורים 

רקמשנהבה..............................................סדק

)ל הבחירהביתסהק...................................הלכות

)לא חומשהתורהלקריאתרשתעקב 

סזק................................."תורהתמימה"חומש"ע

)לב רשתשבתלשבועזמניםעדק................עקבלוח

)לג מצותלסדרנרותהדלקתקודשעהק............שבת



ה

     


‰‚ÂÓ È˙Ï ‰‰
‰È‰Â1ּוׁשמרּתם האּלה הּמׁשּפטים את ּתׁשמעּון עקב ¿»»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּברית את ל אלקי ה' וׁשמר אֹותם ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָֹועׂשיתם
גֹו' נׁשּבע אׁשר החסד ּבזה2ואת הּדּיּוק וידּוע ּדהּלׁשון3. , ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

על קאי ׁשעקב לפי והינּו וּדאי, ּתׁשמעּון ּפרּוׁשֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּתׁשמעּון
הּיֹותר ּדֹור ׁשהּוא ּומאחר ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהּזמן
אחרֹון הּיֹותר ּדֹור ׁשהּוא לפי וּדאי, ּתׁשמעּון לכן ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָאחרֹון,
צּו ווען אֹויף ניטא ס'איז יֹותר, לחּכֹות אפׁשר ְְְְִִִֵֶֶַָָואי

וּדאי ּתׁשמעּון ולכן ּברּורים, ּדי .4אּפלייגן ְְְְִִִֵֵֵַַָָ

‰p‰Âמּלׁשֹון ּתׁשמעּון ּפרּוׁשים. ג' יׁש ּתׁשמעּון ּבתבת ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֵֵַ
ׁשּכתּוב ּכמֹו עבּד.5הבנה, ׁשֹומע ּכי ּדּבר ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו אסיפה, מּלׁשֹון את6ּתׁשמעּון ׁשאּול ויׁשמע ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָ
הּׁשמיעה ּדענין ׁשמיעה, מּלׁשֹון ּכפׁשּוטֹו ותשמעּון ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָהעם.
ידֹו ׁשעל הּכלי רק היא האזן ׁשהרי למחׁשבה, ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּי
וענין ּבמחׁשבה, היא ּגּופא הּׁשמיעה אבל ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָׁשֹומעים,
ּׁשּמדּברים. מה ׁשֹומעים ׁשהרי לדּבּור, ּגם ׁשּי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהּׁשמיעה
דתשמעּון ועׂשיתם, ּוׁשמרּתם ּתׁשמעּון ׁשּכתּוב מה ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָוזהּו
ּבמחׁשבה, היא ׁשהּׁשמיעה וּכנ"ל מחׁשבה, ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָהּוא

ּכמאמר ּדּבּור, הּוא והּוא7ּוׁשמרּתם מׁשנה, זה ׁשמר ְְְְְְֲִִֶֶַַָָֹ
הּוא הּׂשכל ּדכאשר ּבדּבּור, ׁשּבא ּכפי הלכה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהּפסק
להּתר ּפנים ּדיׁשנם עדין, ּבהעלם הּוא אזי ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבמחׁשבה,

להיפ ּפנים ויׁש ּבא8וטהֹור הּׂשכל ּכאׁשר ּכן ׁשאין מה , ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּתהיה לא ואז ההלכה. ּפסק יׁשנֹו אזי ּבדּבּור, ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹּבגּלּוי
אפׁשר עדין ּבהעלם הּוא ּדכאשר לחיצֹונים, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָיניקה
יניקה. להם אין אזי ּבגּלּוי ּבא ּכאׁשר אבל יניקה, ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָלהיֹות
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(1) בכתי"ק תיקונים כמה שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן – חב"ד חסידי אגודת ספריית שבארכיון ההנחה רשימת ריש.((2על

והערות3)פרשתנו. מ"מ איזה בתוספת [תשט"ז] זו בשנה בפ"ע בקונטרס שנדפס הצ"צ מאדמו"ר זה ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

ואילך). 158 ע' (לקמן כדכד ושמתי בד"ה המשכו גם וראה פרשתנו. ריש באוה"ת ולאח"ז שליט"א, אדמו"ר גם4)מכ"ק ראה

תמד). ע' חי"ג (אגרותֿקודש זו שנה אלול ח' 5.112)מכתב ע' חי"ז לקו"ש וראה י. ג, ועוד.6)שמואלֿא ד. טו, ראה7)שם

וש"נ. ע' תש"ד סה"מ א. לז, ה"ב.8)קדושין פ"ד סנהדרין ירושלמי ראה

    
‰È‰Â1ÌzÓLe ‰l‡‰ ÌÈËtL‰ ˙‡ ÔeÚÓLz ˜Ú ¿»»≈∆ƒ¿¿≈«ƒ¿»ƒ»≈∆¿«¿∆

„Ò‰ ˙‡Â ˙Èa‰ ˙‡ Ï È˜Ï‡ ‰ ÓLÂ Ì˙B‡ Ì˙ÈNÚÂ«¬ƒ∆»¿»«¡…∆¿∆«¿ƒ¿∆«∆∆
B‚ ÚaL L‡2‰Êa ˜eic‰ Úe„ÈÂ .3ÔeÚÓLz ÔÂLl‰c , ¬∆ƒ¿«¿»««ƒ»∆¿«»…ƒ¿¿

È‡˜ ˜ÚL ÈÙÏ eÈ‰Â ,È‡cÂ ÔeÚÓLz BLet[מוסב]ÔÓf‰ ÏÚ ≈ƒ¿¿««¿«¿¿ƒ∆≈∆»ƒ««¿«
,‡ÈLÓc ‡˙˜Úc¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
˙Bi‰ Bc ‡e‰L ‡Óe≈««∆«≈
ÔeÚÓLz ÔÎÏ ,ÔB‡«¬»≈ƒ¿¿
Bc ‡e‰L ÈÙÏ ,È‡cÂ««¿ƒ∆
LÙ‡ È‡Â ÔB‡ ˙Bi‰«≈«¬¿ƒ∆¿»
‡ËÈ ÊÈ‡Ò ,˙BÈ ˙BkÏ¿«≈¿ƒƒ»
Èc Ô‚ÈÈÏt‡ eˆ ÔÚÂÂ ÛÈB‡∆»¿≈ƒ

ÌÈeaלמתי נותר [=לא ≈ƒ
הבירורים יתר את להשאיר

ÔeÚÓLzשנשארו], ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿¿
È‡cÂ4בזמן שנמצאים מכיון ««

אחרית וקודם משיחא עקבות של

שסוף תורה 'הבטיחה הימים

בסוף תשובה לעשות ישראל

כן אם נגאלין'. הן ומיד גלותן,

ושמרתם וכו' "תשמעון ודאי

ששלימות אותם", ועשיתם

קיום ידי על יהיה בעולם הבירור

ישראל. עם של והמצוות התורה

LÈ ÔeÚÓLz ˙˙a ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈«ƒ¿¿≈
.ÌÈLet ‚.אÔeÚÓLz ≈ƒƒ¿¿

BÓk ,‰‰ ÔBLlÓƒ¿¬»»¿
e˙kL5ÚÓBL Èk ac ∆»«≈ƒ≈«
cÚכל' מפרש שרש"י כפי «¿∆

דברים' קבלת לשון היא שמיעה

הבנה, - פירושו ש"שומע"

ב. ÔBLlÓמחשבה. ÔeÚÓLzƒ¿¿ƒ¿
e˙kL BÓk ,‰ÙÈÒ‡6 ¬ƒ»¿∆»

ÌÚ‰ ˙‡ Ïe‡L ÚÓLÈÂ«¿««»∆»»
היינו העם, את אסף שאול

למלחמה. איתו ללכת שהשמיעם

מעשה. - פירושו "וישמע" כאן

BËeLÙkג. ÔeÚÓ˘˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿
ÔÈÚc ,‰ÚÈÓL ÔBLlÓƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿«

ÏÚL ÈÏk‰ ˜ ‡È‰ ÔÊ‡‰ È‰L ,‰LÓÏ iL ‰ÚÈÓM‰«¿ƒ»«»««¬»»∆¬≈»…∆ƒ««¿ƒ∆«

ÔÈÚÂ ,‰LÓa ‡È‰ ‡Ùe ‰ÚÈÓM‰ Ï‡ ,ÌÈÚÓBL B„È»¿ƒ¬»«¿ƒ»»ƒ¿«¬»»¿ƒ¿«
ÌÈa„M ‰Ó ÌÈÚÓBL È‰L ,ea„Ï Ì iL ‰ÚÈÓM‰כאן «¿ƒ»«»«¿ƒ∆¬≈¿ƒ«∆¿«¿ƒ

שמדברים. מה את שומע שאדם הפשוט, הפירוש כמו דיבור. כוונתה שמיעה

את יבאר עתה עצמה, "תשמעון" שבתיבת הפירושים שלש את הביא כאן עד

התיבות של הפשוט פירושן

"ושמרתם", "תשמעון",

e˙kL"ועשיתם" ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»
ÌzÓLe ÔeÚÓLzƒ¿¿¿«¿∆
‡e‰ ÔeÚÓ˘˙„ ,Ì˙ÈNÚÂ«¬ƒ∆¿ƒ¿¿
ÏkÂ ,‰LÓ«¬»»¿««
‡È‰ ‰ÚÈÓM‰L∆«¿ƒ»ƒ
‡e‰ ÌzÓLe ,‰LÓa¿«¬»»¿«¿∆

Ó‡Ók ,eac7‰Ê ÓL ƒ¿«¬»¿…∆
‰LÓההלכה פסק שינון לשון ƒ¿»

בדיבור, ‰Òt˜דוקא ‡e‰Â¿«¿«
,ea„a ‡aL ÈÙk ‰ÎÏ‰¬»»¿ƒ∆»¿ƒ
‡e‰ ÏÎ‰ ˘‡Îc¿«¬∆«≈∆
‡e‰ ÈÊ‡ ,‰LÓa¿«¬»»¬«
ÌLÈc ,ÔÈ„Ú ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¬«ƒ¿∆¿»
LÈÂ B‰ËÂ z‰Ï ÌÈt»ƒ¿∆≈¿»¿≈

ÙÈ‰Ï ÌÈt8שפוסקים לפני »ƒ¿≈∆
הענין נמצא בדיבור, הלכה פסק

בעולם בהעלם עוד ההלכתי

בירורו שטרם משום המחשבה
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ו  

הּׂשכל ּגּלּוי ׁשענינּה ׁשהּמׁשנה מׁשנה, זה ׁשמר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוזהּו
הּוא ועׂשיתם כּו'. יניקה יהיה ׁשּלא ׁשמירה היא ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָֹּבדּבּור
מחׁשבה הם ועׂשיתם ּוׁשמרּתם ׁשּתׁשמעּון והינּו ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָמעׂשה.
מחׁשבה מּבחינת היא ּבזה וההתחלה ּומעׂשה. ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָּדּבּור
הּפרּוׁשים ג' ׁשּזהּו ּגּופא, ׁשּבמחׁשבה ּומעׂשה ֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָדּבּור
מחׁשבה הינּו הבנה מּלׁשֹון ּדׁשמיעה ּתׁשמעּון, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּבתבת
מעׂשה הינּו אסיפה מּלׁשֹון ּוׁשמיעה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָׁשּבמחׁשבה,
ׁשּבמחׁשבה, ּדּבּור הינּו ּכפׁשּוטֹו ּוׁשמיעה ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשּבמחׁשבה,
גֹו', ּתׁשמעּון עקב והיה וזהּו ּׁשּמדּברים. מה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּׁשֹומע
ּומעׂשה דּבּור מחׁשבה ּבבחינת ּתׁשמעּון ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָּדכאשר
ועׂשיתם ּוׁשמרּתם ּתׁשמעּון ּכ ואחר ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבמחׁשבה,
ה' וׁשמר זה ידי על הּנה מּמׁש, ּומעׂשה דּבּור ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמחׁשבה
דג' נׁשּבע, אׁשר החסד ואת הּברית את ל ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַֹאלקי
ההמׁשכה הם ּוׁשבּועה) חסד (ּברית אּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָענינים
ּברית הּכריתת ּדענין מעׂשה, הּוא ּדברית ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָׁשּמּלמעלה.

ּביניהם ועֹוברים לׁשנים ׁשלם ּדבר ׁשּכֹורתין ׁשעל9הּוא , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּלא ּבמּצב ּגם ּבתמידּות, ּביניהם האהבה ּתהיה זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹידי
ואפילּו הּדּבּור, ּבחינת מּצד לא האהבה, על טעם ְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַָָֹיהיה
האהבה ּתהיה כן ּפי על ואף המחׁשבה, ּבחינת מּצד ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹלא
וחסד ּבפעל. מעׂשה ׁשל ענין ׁשהּוא ּברית הּכריתת ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹמּצד
ולכן והּמח, הּלב הרּגׁש הּוא החסד ׁשהרי מחׁשבה, ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּוא
את וׁשמר נאמר ׁשּכאן ּובפרט מחׁשבה. ּבכלל ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָהּוא

ּכמבֹואר לנוצר10החסד, חסד עֹוׂשה ּבין חסד,החּלּוק ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ׁשּׁשֹומר הּוא חסד ונֹוצר החסד, עׂשּית הּוא חסד ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַּדעֹוׂשה
וזהּו ּדּבּור. הּוא ּוׁשבּועה ּובמחׁשבּתֹו. ּבלבבֹו החסד ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָאת
למעלה מּלמּטה העבֹודה ּתהיה ּדכאשר גֹו' עקב ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוהיה
המחׁשבה המׁשכת ּתהיה אזי ּומעׂשה, ּדּבּור ְְְֲֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָּבמחׁשבה

למּטה. מלמעלה ּומעׂשה ְְְֲִִֶַַַָָּדּבּור

ÈÂמּלמּטה ׁשּבעבֹודה הּסדר, ׁשּנּוי טעם להבין ¿»ƒְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּכסדרם, ּומעׂשה דּבּור המחׁשבה נאמרּו ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָלמעלה
ּובהמׁשכה ּומעׂשה, ּדּבּור ּכ ואחר מחׁשבה ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָּתחּלה
מחׁשבה ּכ ואחר מעׂשה ּתחּלה נאמר למּטה ְְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָמלמעלה
ּבאה ׁשּמּלמעלה ׁשההמׁשכה מאחר ּדלכאֹורה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָודּבּור.
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ס"ו.9) שם פרשתנו אוה"ת ב. מד, נצבים לקו"ת תו"א10)ראה ראה

    
‰Ln‰L ,‰LÓ ‰Ê ÓL e‰ÊÂ .‰˜ÈÈ ‰Ï ÔÈ‡ ÈÊ‡ Èel‚a¿ƒ¬«≈»∆¿ƒ»¿∆¿…∆ƒ¿»∆«ƒ¿»

פה שבעל תורה –‡lL ‰ÈÓL ‡È‰ ea„a ÏÎ‰ Èelb ÈÚL∆ƒ¿»»ƒ«≈∆¿ƒƒ¿ƒ»∆…
‰NÚÓ ‡e‰ ˙ÈNÚÂ .'eÎ ‰˜ÈÈ ‰È‰Èומצוות התורה קיום הוא ƒ¿∆¿ƒ»«¬ƒ∆«¬∆
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‰Êa ‰ÏÁ˙‰‰Â .‰NÚÓe«¬∆¿««¿»»»∆
‰LÁÓ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ««¬»»

Óe ea„‰LÁÓaL ‰NÚ ƒ«¬∆∆««¬»»
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הינם עצמה "תשמעון" שבתיבת
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eÈ‰ BeLÙ ‰ÚÈÓLe¿ƒ»ƒ¿«¿
,‰LÁÓaL eacƒ∆««¬»»
Èa„n ‰Ó ÚÓBL∆≈««∆¿«¿ƒ
שבמחשבה. דבור בחי' שהיא

ÔeÚÓLz ˜Ú ‰È‰Â e‰ÊÂ¿∆¿»»≈∆ƒ¿¿
ÔeÚÓLz ‡Îc ,'B‚¿«¬∆ƒ¿¿
ea„ ‰LÁÓ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¬»»ƒ

Â ,‰LÁÓaL ‰NÚÓeרק «¬∆∆««¬»»¿
ÔeÚÓLz  Á‡««»ƒ¿¿
˙ÈNÚÂ zÓLe¿«¿∆«¬ƒ∆
‰NÚÓe ea„ ‰LÁÓa¿«¬»»ƒ«¬∆
‰Ê È„È ÏÚ ‰p‰ ,LnÓ«»ƒ≈«¿≈∆

Ïיומשך È˜Ï‡ '‰ ÓLÂ¿»«¡…∆¿
„ÒÁ‰ ˙‡Â ˙Èa‰ ˙‡∆«¿ƒ¿∆«∆∆
ÈÈÚ '‚„ ,ÚaL L‡¬∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
„ÒÁ ˙Èa el‡≈¿ƒ∆∆
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ÈBÚÂ ÈLÏ ÏL»≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ

‰ÈÈa9אוהבים שני כאשר ≈≈∆
את זמן לאורך לשמר רוצים

ביניהם, השורר האמיץ הקשר

אותו כורתים עגל, הם לוקחים

שני בין עוברים ושניהם לשנים

גוף בתוך שניהם מעבר חלקיו.

את ומציין מסמל אחד

לתמיד. מעתה התאחדותם

ברית ביניהם וכורתים בצד, ההגיון את מניחים שהשניים היא הדבר משמעות

התקשרותם את יחליש לא שבעולם דבר ששום ודעת, מטעם שלמעלה נצח

לעד, תהיה ואהבתם ‰ÈÈaהעצמותית ‰‰‡‰ ‰È‰z ‰Ê È„È ÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿∆»«¬»≈≈∆
„Ó ‡Ï ,‰‰‡‰ ÏÚ Ú ‰È‰È ‡lL Óa b ,˙e„ÈÓ˙aƒ¿ƒ«¿«»∆…ƒ¿∆«««»«¬»…ƒ«
eÏÈÙ‡Â ,eac‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ«¬ƒ
˙ÈÁa „Ó ‡Ï…ƒ«¿ƒ«
ÔÎ È ÏÚ ‡Â ,‰LÁÓ‰««¬»»¿««ƒ≈
„Ó ‰‰‡‰ ‰È‰zƒ¿∆»«¬»ƒ«
ÔÈÚ ‡e‰L ˙Èa ˙˙È‰«¿ƒ«¿ƒ∆ƒ¿«
„ÒÁÂ .ÏÚÙa ‰NÚÓ ÏL∆«¬∆¿…«¿∆∆
È‰L ,‰LÁÓ ‡e‰«¬»»∆¬≈
l‰ Lb‰ ‡e‰ „ÒÁ‰«∆∆∆¿≈«≈
ÏÏÎa ‡e‰ ÔÎÏÂ ,Án‰Â¿«…«¿»≈ƒ¿«
Ô‡L Ùe .‰LÁÓ«¬»»ƒ¿»∆»
,„ÒÁ‰ ˙‡ ÓLÂ Ó‡∆¡«¿»«∆«∆∆

‡BÓ10ÔÈa ˜elÁ‰ «¿»«ƒ≈
ÂÏ „ÒÁ ‰NBÚ(שומר) ∆∆∆¿…≈

‡e‰ „ÒÁ ‰NBÚc ,„ÒÁ∆∆¿∆∆∆
„ÒÁ‰ ˙iNÚמעשי ביטוי ¬ƒ««∆∆

בפועל, החסד מדת ≈¿BÂשל
˙‡ ÓBL ‡e‰ „ÒÁ∆∆∆≈∆
BzLÁÓe BÏa „ÒÁ‰«∆∆ƒ¿»¿«¬«¿
בלב מדה שהיא כפי החסד מדת

האדם. בפנימיות ונצורה

e‰ÊÂ .eac ‡e‰ ‰ÚeLe¿»ƒ¿∆
c 'B‚ ˜Ú ‰È‰Âבזמן ¿»»≈∆¿

דמשיחא ∆¬»‡Îעקבתא
‰hÓlÓ ‰„BÚ‰ ‰È‰zƒ¿∆»¬»ƒ¿«»
eac ‰LÁÓa ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¬»»ƒ
‰È‰z ÈÊ‡ ,‰NÚÓe«¬∆¬«ƒ¿∆
eac ‰LÁÓ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«««¬»»ƒ
.‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ‰NÚÓe«¬∆ƒ¿«¿»¿«»
ÈepL Ú ÔÈ‰Ï ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ««ƒ
‰„BÚaL ,„‰«≈∆∆«¬»
eÓ‡ ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆∆¿
‰NÚÓe ea„ ‰LÁÓ‰««¬»»ƒ«¬∆
‰LÁÓ ‰lÁz ,„Ò¿ƒ¿»¿ƒ»«¬»»
‰NÚÓe eac  Á‡Â¿««»ƒ«¬∆
"ושמרתם", ("תשמעון",

««¿»¿ÎLÓ‰e‰"ועשיתם"),
Ó‡ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»∆¡«
 Á‡Â ‰NÚÓ ‰lÁz¿ƒ»«¬∆¿««»

ea„Â ‰LÁÓ,"ברית") «¬»»¿ƒ
"שבועה"). "חסד",

Á‡Ó ,‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈««
‰ÏÚÓlnL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆ƒ¿«¿»
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סדר להיֹות צרי היה ּכן אם האדם, עבֹודת ידי ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעל
הּטעם ּומהּו העבֹודה, סדר ּכפי מלמעלה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָההמׁשכה
מחׁשבה אחרי ּבא ׁשּמעׂשה הּוא הּסדר ֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבעבֹודה
קדם הּמעׂשה ּבא מלמעלה ּובההמשכה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹודּבּור,

ודּבּור. ְְֲִַָָלמחׁשבה

עלÔÈÚ‰Âב) ּבאה האדם עבֹודת ּכללּות ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְֲִֵַַָָָָָָ
היא העבֹודה ּדנקּודת ההתּבֹוננּות, ְְְְֲִִִֵַַָָידי

רז"ל לזה11ּכמאמר וקדם ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב עבֹודה איזהּו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
וכּו', ׁשמע קריאת ּוברכֹות ׁשמע דקריאת ְְְְְְְְִִִִִַַַַַההתּבֹוננּות

הא'12וכתּוב הּנה אחד, הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ׁשמע ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹ
מֹורה והח' עֹולם, ׁשל אּלּופֹו סֹוף אין על מֹורה ְְֵֶֶֶֶַַַָָּדאחד

סטרין ד' על מֹורה והד' וארץ, רקיעים ז' והּנה,13על . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
דדל"ת הּדּבּור. ּגדלּות ּבחינת והּוא רּבתי, ד' הּוא ְְְְִִִַַַַַָהד'
והּוא הּדּבּור, ּגדלּות הּוא רּבתי וד' הּדּבּור, ּבחינת ְְְְִִִִַַַַַָהּוא
על הּוא והענין ּבמחׁשבה. ׁשהּוא ּכמֹו הּדּבּור ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָּבחינת

ּפרטידר ׁשּכל למּטה, ּבאדם ראים ּׁשאנּו ּכמֹו מׁשל  ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
אחת, ּבמחׁשבה ּבמחׁשבּתֹו, ּתחּלה ּכלּולים ְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָהּדּבּורים
הּפרטּיים, הּדּבּורים ּכל מקֹור היא זֹו אחת ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָּדמחׁשבה
ׁשהמחׁשבה אּלא מקֹורם, היא ׁשהמחׁשבה ּבלבד זֹו ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹולא
ׁשּנמׁשכּו לאחר ּגם הּדּבּורים ּפרטי ּכל ּבתֹוכּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכֹוללת
העׂשרה ּפרטי ׁשּכל למעלה, ּגם יּובן זה דר ועל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמּמּנה.
הּכֹוללת אחת מחׁשבה ּבבחינת ּתחּלה ּכלּולים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָמאמרֹות

ּכמאמר14אֹותם ּדבראׁשית, הּמאמר ּבחינת והּוא , ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָ
ב'15רז"ל מּובן זה ּדמּלׁשֹון הּוא, מאמר נמי ּבראׁשית ְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

הּוא ּדבראׁשית ׁשהּמאמר מּובן ּגיסא ּדמחד ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהפכים,
למעלה ׁשהּוא מּובן ּגיסא ּולאיד הּמאמרֹות, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָּבכלל
לפי הּוא, מאמר ּדנמי להֹודעה צרי ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמהם,
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ז      

סדר להיֹות צרי היה ּכן אם האדם, עבֹודת ידי ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעל
הּטעם ּומהּו העבֹודה, סדר ּכפי מלמעלה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָההמׁשכה
מחׁשבה אחרי ּבא ׁשּמעׂשה הּוא הּסדר ֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבעבֹודה
קדם הּמעׂשה ּבא מלמעלה ּובההמשכה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹודּבּור,

ודּבּור. ְְֲִַָָלמחׁשבה

עלÔÈÚ‰Âב) ּבאה האדם עבֹודת ּכללּות ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְֲִֵַַָָָָָָ
היא העבֹודה ּדנקּודת ההתּבֹוננּות, ְְְְֲִִִֵַַָָידי

רז"ל לזה11ּכמאמר וקדם ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב עבֹודה איזהּו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
וכּו', ׁשמע קריאת ּוברכֹות ׁשמע דקריאת ְְְְְְְְִִִִִַַַַַההתּבֹוננּות

הא'12וכתּוב הּנה אחד, הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ׁשמע ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹ
מֹורה והח' עֹולם, ׁשל אּלּופֹו סֹוף אין על מֹורה ְְֵֶֶֶֶַַַָָּדאחד

סטרין ד' על מֹורה והד' וארץ, רקיעים ז' והּנה,13על . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
דדל"ת הּדּבּור. ּגדלּות ּבחינת והּוא רּבתי, ד' הּוא ְְְְִִִַַַַַָהד'
והּוא הּדּבּור, ּגדלּות הּוא רּבתי וד' הּדּבּור, ּבחינת ְְְְִִִִַַַַַָהּוא
על הּוא והענין ּבמחׁשבה. ׁשהּוא ּכמֹו הּדּבּור ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָּבחינת

ּפרטידר ׁשּכל למּטה, ּבאדם ראים ּׁשאנּו ּכמֹו מׁשל  ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
אחת, ּבמחׁשבה ּבמחׁשבּתֹו, ּתחּלה ּכלּולים ְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָהּדּבּורים
הּפרטּיים, הּדּבּורים ּכל מקֹור היא זֹו אחת ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָּדמחׁשבה
ׁשהמחׁשבה אּלא מקֹורם, היא ׁשהמחׁשבה ּבלבד זֹו ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹולא
ׁשּנמׁשכּו לאחר ּגם הּדּבּורים ּפרטי ּכל ּבתֹוכּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכֹוללת
העׂשרה ּפרטי ׁשּכל למעלה, ּגם יּובן זה דר ועל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמּמּנה.
הּכֹוללת אחת מחׁשבה ּבבחינת ּתחּלה ּכלּולים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָמאמרֹות

ּכמאמר14אֹותם ּדבראׁשית, הּמאמר ּבחינת והּוא , ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָ
ב'15רז"ל מּובן זה ּדמּלׁשֹון הּוא, מאמר נמי ּבראׁשית ְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

הּוא ּדבראׁשית ׁשהּמאמר מּובן ּגיסא ּדמחד ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהפכים,
למעלה ׁשהּוא מּובן ּגיסא ּולאיד הּמאמרֹות, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָּבכלל
לפי הּוא, מאמר ּדנמי להֹודעה צרי ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמהם,
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„Ò ˙BÈ‰Ï CÈ ‰È‰ Ôk Ì‡ ,Ì„‡‰ ˙„BÚ È„È ÏÚ ‰‡»»«¿≈¬«»»»ƒ≈»»»ƒƒ¿≈∆
ÌÚ‰ e‰Óe ,‰„BÚ‰ „Ò ÈÙk ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»¿ƒ≈∆»¬»««««

‰„BÚL(האדם ‡ÈÁ(בעבודת ‡ ‰ÚL ‡e‰ „‰ ∆»¬»«≈∆∆«¬∆»«¬≈
Ì„˜ ‰Ú‰ ‡ ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎÓ‰‰e ,e„Â ‰LÁÓ«¬»»¿ƒ¿««¿»»ƒ¿«¿»»««¬∆…∆

e„Â ‰LÁÓÏזה בסעיף ¿«¬»»¿ƒ
והמצוות התורה קיום כי נתבאר

מחשבה, הנפש: לבושי בשלושת

שלשה כנגד הם ומעשה, דבור

"תשמעון", שבפסוק ענינים

אמנם "ועשיתם". "ושמרתם",

להיות צריכה בזה ההתחלה

האדם בעבודת לכן קודם

ומעשה דבור במחשבה

הנרמזים עצמה, שבמחשבה

שבתחילת "תשמעון" בתיבת

ידי על כי נתבאר כן כמו הפסוק.

למעלה מלמטה האדם עבודת

הענינים שלושת נמשכים

ושבועה חסד ברית, האלוקיים:

ומעשה דבור מחשבה, שהם

צריך אך למטה. מלמעלה

הסדר שונה מדוע להבין:

למטה, מלמעלה בהמשכה

כך אחר ורק מעשה תחילה

ודבור? מחשבה

,‡e‰ ÔÈÚ‰Â ‰p‰c ¿»ƒ¿»¿ƒ≈
Ì„‡‰ ˙„BÚ ˙eÏÏk¿»¬«»»»
,˙eB˙‰‰ È„È ÏÚ ‰‡»»«¿≈«ƒ¿¿
‡È‰ ‰„BÚ‰ ˙„e˜cƒ¿«»¬»ƒ

ÏÊ Ó‡Ók11e‰ÊÈ‡ ¿«¬»««≈∆
‰lÙ BÊ lL ‰„BÚ¬»∆«≈¿ƒ»
בכל "ולעבדו הפסוק על

שעבודה הגמרא אומרת לבבכם"

שענינה הלב כוונת היא שבלב

ÊÏ‰התבוננות, Ì„˜Â¿…∆»∆
˙‡È˜„ ˙eB˙‰‰«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«

ÚÓLשל תמידי זיכרון שענינה ¿«
לגלות נפש, במסירות הקב"ה של מלכותו קבלת ענין מישראל, ואחת אחד כל

בו) מוסתרת שהאלוקות העלם, (לשון בעולם ה' ˜È‡˙אחדות ˙BÎeƒ¿¿ƒ«
'eÎÂ ÚÓLהתבוננות ידי על שמע הקריאת לקיום הכנה שענינן שמדרבנן ¿«¿

ישראל, לעם ה' ובאהבת עליונים בעולמות ה' e˙ÎÂ12ÚÓLבגדולת ¿»¿«
ÏÚ ‰BÓ „Á‡c '‡‰ ‰p‰ ,„Á‡ 'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡Èƒ¿»≈¬»»¡…≈¬»»∆»ƒ≈»¿∆»∆«

ÌÏBÚ ÏL BÙel‡ ÛBÒ ÔÈ‡,העולם אדון –'Ê ÏÚ ‰BÓ 'Á‰Â ≈«∆»¿«∆«
‡Â ÌÈÚÈ˜הנרמזים שמונה, הם שביחד הגשמית וארץ רקיעים (שבע ¿ƒƒ»»∆

ח'), ÔÈÒבאות '„ ÏÚ ‰BÓ '„‰Âשל (רוחות) צדדים ארבעה =] ¿«∆«ƒ¿ƒ
ומאוחד בטל שהכל בעולם, ה' אחדות ענין נרמז אחד שבמלה ונמצא העולם.

(אלופו העולם בורא עם בתכלית

עולם)] ‰„'13של ,‰p‰Â .¿ƒ≈«
È˙ '„ ‡e‰,גדולה ד' - «»ƒ

˙eÏ„b ˙ÈÁ ‡e‰Â¿¿ƒ««¿
‡e‰ ˙Ï„„ .ec‰«ƒ¿
È˙ '„Â ,ec‰ ˙ÈÁ¿ƒ««ƒ¿«»ƒ
‡e‰Â ,ec‰ ˙eÏ„b ‡e‰«¿«ƒ¿
‡e‰L BÓk ec‰ ˙ÈÁ¿ƒ««ƒ¿∆

ש דבור ««¬»¿LÁÓ‰.בשורשו
C„ ÏÚ ‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»«∆∆
ÌÈ‡ e‡ BÓk ÏLÓ»»¿∆»…ƒ
È ÏkL ,‰ÓÏ Ì„‡»»»¿«»∆»¿»≈
‰lÁ ÌÈÏeÏk ÌÈec‰«ƒƒ¿ƒ¿ƒ»
‰LÁÓ ,BLÁÓ¿«¿«¿¿«¬»»
BÊ ˙Á‡ ‰LÁÓc ,˙Á‡««¿«¬»»««
ÌÈec‰ Ïk B˜Ó ‡È‰ƒ¿»«ƒƒ
„Ï BÊ ‡ÏÂ ,ÌÈ‰«¿»ƒƒ¿…ƒ¿«
,ÌB˜Ó ‡È‰ ‰LÁÓ‰L∆««¬»»ƒ¿»
˙ÏÏBk ‰LÁÓ‰L ‡l‡∆»∆««¬»»∆∆
È Ïk ÎB˙¿»»¿»≈

c‰Á‡Ï Ìb ÌÈe «ƒƒ«¿««
C„ ÏÚÂ .‰pÓ eÎLÓpL∆ƒ¿¿ƒ∆»¿«∆∆
ÏkL ,‰ÏÚÓÏ Ìb ÔeÈ ‰Ê∆»«¿«¿»∆»

˙BÓ‡Ó ‰Ú‰ È– ¿»≈»¬»»«¬»
וכו' רקיע יהי אור, ÌÈÏeÏk¿ƒיהי

‰LÁÓ ˙ÈÁ ‰lÁ¿ƒ»ƒ¿ƒ««¬»»
Ì˙B‡ ˙ÏÏBk‰ ˙Á‡14, «««∆∆»

Ó‡‰ ˙ÈÁ ‡e‰Â¿¿ƒ«««¬»
Ó‡Ók ,˙ÈL‡cƒ¿≈ƒ¿«¬»

ÏÊ15ÈÓ ˙ÈL‡ ««¿≈ƒ«ƒ
‰e‡,[=גם] Ó‡Ó«¬»

' ÔeÓ ‰Ê ÔBLlÓc¿ƒ»∆»
‡ÒÈb „ÁÓc ,ÌÈÎÙ‰¬»ƒ¿≈«ƒ»

אחד] ‰BÓ‡˙[=מצד ÏÏÎ ‡e‰ ˙ÈL‡c Ó‡‰L ÔeÓ»∆««¬»ƒ¿≈ƒƒ¿«««¬»
מאמרות, מהעשרה ÒÈb‡חלק C„È‡Ïe[שני e‰L‡[=מצד ÔeÓ ¿ƒ»ƒ»»∆

ÈÓc ‰Ú„B‰Ï CÈ È‰L ,Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ[שגם=]‡e‰ Ó‡Ó ¿«¿»≈∆∆¬≈»ƒ¿»»¿«ƒ«¬»
מאמרות, בעשרה הוא גם נכלל 'בראשית' שמאמר להודעה שזקוקים מכך
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ח  

הּמאמרֹות, מּׁשאר למעלה הּוא ּדבראׁשית ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָׁשהּמאמר
ּבהמחׁשבה. ּכלּולים ׁשהם ּכמֹו הּמאמרֹות ּבחינת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָוהּוא

ׁשאמרּו להּבראֹות,16וזהּו יכֹול אחד ּבמאמר והלא ְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָֹ
ּכֹולל ׁשהּוא ּדבראׁשית הּמאמר על קאי אחד ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדמאמר
אחד מּמאמר הּנה ולכן הּמאמרֹות, ׁשאר ּכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּבתֹוכֹו
ד' ּבחינת וזהּו הּבריאה. ּכל להּבראֹות יכֹול ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּדבראׁשית
ּכלּולים ׁשהם ּכמֹו הּמאמרֹות ּפרטי ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָרּבתי
הּדּבּור, ּגדלּות ׁשהּוא אֹותם, הּכֹוללת אחת ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָּבהמחׁשבה
ענין אם ּכי המחׁשבה, ענין אמּתית זה אין ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהרי
עדין ּכלּול ׁשהּוא ּכמֹו הּדּבּור ׁשהּוא אּלא ְֲִִִֶֶֶַַַָָהּדּבּור,
הוי' ענין וזהּו הּדּבּור. ּגדלּות ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבהמחׁשבה,
רּבתי, ד' ּבחינת מּצד ׁשהּוא ּכמֹו הּבּטּול ׁשהּוא ְְִִִִֶֶֶַַַַָָאחד,

הּדּבּור. ְִַַּגדלּות

ÌÓ‡הּנה הּלזה, ּבבּטּול והעֹובדים הּמתּבֹוננים הם מי »¿»ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ
עלּו ּדיׂשראל יׂשראל, ׁשמע נאמר זה ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָעל

על17ּבמחׁשבה יׂשראל ּופרּוׁש מחׁשבה. הינּו ּבמחׁשבה ּו ְְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָָ
ּבאה ׁשהיא ּכמֹו המחׁשבה מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָעילאה,
למעלה ׁשהּוא ּבלבד זֹו ּדלא והינּו מגּבל. ְְְְְְְְִִֶַַַָָֹֻּבצּיּור
ּדּבּור ּובחינת ׁשּבדּבּור מחׁשבה מּבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּבמדרגה
מחׁשבה מּבחינת ּגם למעלה הּוא אּלא ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּבמחׁשבה,
ּׁשחֹוׁשב מה הּוא ׁשּבדּבּור מחׁשבה ּדהּנה, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבמחׁשבה.
ואין הּדּבּור, אֹופּני ּבפרטי לבאר אי הינּו לדּבר, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָאי
המחׁשבה ּבחינת זה ׁשהרי המחׁשבה, ענין אמּתית ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָזה
לדּבר. אי ׁשחֹוׁשב הּדּבּור, ּבענין ׁשמתלּבׁשת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַּכמֹו

ea„ׁשּלמעלה עצמּה המחׁשבה הּוא ׁשּבמחׁשבה ¿ƒְְְֲֲֶֶַַַַַַָָָָָָ
את ּכֹולל הּוא מקֹום מּכל אבל הּדּבּור, ְֲִִִֵֵֶַַָָָמענין
המחׁשבה ׁשהּוא הּדּבּור ּגדלּות ּבענין וּכנ"ל ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָהּדּבּור,
המחׁשבה ענין ואמּתית הּדּבּור. ּפרטי את ׁשּכֹוללת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָאחת
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פ"ה.16) ריש ועוד.17)אבות ד. פ"א, ב"ר

    
ממנו, שנמשכו לאחר גם מקורם ‰e‡והוא ˙ÈL‡ Ó‡‰L ÈÏ¿ƒ∆««¬»ƒ¿≈ƒ

Ì‰L BÓk ˙BÓ‡‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ,˙BÓ‡‰ ‡Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿«««¬»¿¿ƒ«««¬»¿∆≈
ÌÈÏeÏkבמקורםeÓ‡L e‰ ‰LÁÓ‰a16Ó‡Óa ‡Ï‰ ¿ƒ¿««¬»»¿∆∆»¿«¬…¿«¬»

ÏBÎÈ „Á‡(העולם)È‡ „Á‡ Ó‡Ó ,˙B‡a‰Ï[מוסב=]ÏÚ ∆»»¿ƒ»¿¿«¬»∆»»ƒ«
‡e‰L ˙ÈL‡ Ó‡‰««¬»ƒ¿≈ƒ∆
‡L Ïk BÎB˙a ÏÏBk≈¿»¿«
‰‰ ÔÎÏ ,˙BÓ‡‰««¬»¿»≈ƒ≈
˙ÈL‡ „Á‡ Ó‡Óƒ«¬»∆»ƒ¿≈ƒ
Ïk ˙B‡a‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»¿»
„ ˙ÈÁa e‰ ‰‡Èa‰«¿ƒ»¿∆¿ƒ«
È ÔÈÚ ‡e‰L È˙a«»ƒ∆ƒ¿»¿»≈
Ì‰L BÓk ˙BÓ‡‰««¬»¿∆≈
˙Á‡ ‰LÁÓ‰a ÌÈÏeÏk¿ƒ¿««¬»»««
‡e‰L ,Ì˙B‡ ˙ÏÏBk‰«∆∆»∆

ea‰ ˙eÏ„אחד מצד «¿«ƒ
הדרגה היא רבתי ד' בחינת

שהוא כמו שבדיבור הנעלית

שבמחשבה,במקור דיבור – ו

נסקרים הדיבור פרטי שכל

אמנם אחת, במחשבה וכלולים

זו מבחינה הרי שני, מצד

כל כך אחר באים שבמחשבה

בפועל, ‡ÔÈהדיבורים È‰L∆¬≈≈
ÔÈÚ ˙ÈÓ‡ ‰∆¬ƒƒƒ¿«

‰LÁÓ‰מחשבה בחינת ««¬»»
ÔÈÚשבמחשבה, Ì‡ Èkƒƒƒ¿«

‡e‰L ‡l‡ ,ea‰«ƒ∆»∆
ÏeÏk ‡e‰L BÓk ea‰«ƒ¿∆»

ÔÈ„Úבדקות,‰LÁÓ‰a ¬«ƒ¿««¬»»
˙eÏ„ ˙ÈÁa e‰L∆∆¿ƒ««¿

ea‰.בפועל הדיבור שורש «ƒ
,„Á‡ È‰ ÔÈÚ e‰¿∆ƒ¿»¬»»∆»
‡e‰L BÓk Ïeha‰ ‡e‰L∆«ƒ¿∆
,È˙a „ ˙ÈÁa „Óƒ«¿ƒ««»ƒ

ea‰ ˙eÏ„ענין נתבאר «¿«ƒ
ובפרט שמע בקריאת ההתבוננות

המורה אחד שבמילה גדולה בד'

שהוא כמו הדיבור גדלות על

שבמחשבה. דיבור - במקורו

מלכות קבלת שענינה שמע הקריאת לקיום האדם את מביאה זו והתבוננות

(כללות כולה הבריאה בטלה כיצד כשמשיג כלל עצמו מרגיש שאינו שמים,

שבמחשבה. הדיבור בבחינת – דבראשית במאמר האלוקי) הדיבור

ÏÚ ‰‰ ,‰l‰ Ïeha ÌÈ„BÚ‰ ÌÈBa˙‰ Ì‰ ÈÓ ÌÓ‡»¿»ƒ≈«ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»∆ƒ≈«

‰LÁÓa eÏÚ Ï‡È ,Ï‡È ÚÓL Ó‡ ‰17של במחשבה ∆∆¡«¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈»¿«¬»»
במחשבתו ישראל עלו העולם בריאת שקודם היינו העולם את לברוא הקב"ה

כביכול. הקב"ה, LÁÓ‰של eÈ‰ ‰LÁÓa eÏÚ Ï‡È Lee≈ƒ¿»≈»¿«¬»»«¿«¬»»
ea ‰‡a ‡È‰L BÓk ‰LÁÓ‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ,‰‡ÏÈÚƒ»»∆¿«¿»ƒ¿ƒ«««¬»»¿∆ƒ»»¿ƒ
B ‡Ï eÈ‰ ÏaÓ¿»¿«¿¿…
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L „Ïaƒ¿«∆¿«¿»
˙ÈÁaÓ ‰„Óa¿«¿≈»ƒ¿ƒ«
ea„aL ‰LÁÓ«¬»»∆¿ƒ
בשעת הנרגשת (המחשבה

בפועל) יותרeהדיבור למעלה גם

‰LÁÓaL ea ˙ÈÁ¿ƒ«ƒ∆««¬»»
שהוא כמו הדיבור (שרש

הדיבור) גדלות בחינת במחשבה,

לציור פנים כל על הקשור

לדיבור מקור בהיותו הדיבור,

להלן, שיבאר כפי «∆‡l‡בפועל,
˙ÈÁaÓ Ì ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«ƒ¿ƒ«
‰LÁÓaL ‰LÁÓ«¬»»∆««¬»»
ea„aL ‰LÁÓ ,‰‰¿ƒ≈«¬»»∆¿ƒ
È‡ LBÁ ‰Ó ‡e‰«∆≈≈
‡Ï È‡ eÈ‰ ,a„Ï¿«≈«¿≈¿»≈

B‡ Èa,ea‰ È ƒ¿»≈«≈«ƒ
ÔÈÚ ˙ÈÓ‡ ‰ ÔÈ‡¿≈∆¬ƒƒƒ¿«
‰ È‰L ,‰LÁÓ‰««¬»»∆¬≈∆
BÓk ‰LÁÓ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¬»»¿
,ea‰ ÔÈÚa ˙LaÏ˙ÓL∆ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««ƒ

a„Ï È‡ LBÁLשזהו ∆≈≈¿«≈
לדבור קרוב הכי המחשבה לבוש

הרואה אדם כדוגמת בפועל.

תורה שבספר האותיות תמונת

במחשבתו, מצטיירות והאותיות

האותיות אודות כך אחר ומדבר

שהעיקר במחשבתו, שהצטיירו

ימשיך עתה הדיבור. הוא בזה

מחשבה דרגת אפילו כי להסביר

מציור שלמעלה שבמחשבה

בבחינת היא מקום מכל אותיות,

פנים. כל על שכל של ציור

‡e‰ ‰LÁÓaL ea„¿ƒ∆««¬»»
ÌBÓ ÏkÓ Ï‡ ,ea‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓlL ÓÚ ‰LÁÓ‰««¬»»«¿»∆¿«¿»≈ƒ¿««ƒ¬»ƒ»»
‡e‰L ea‰ ˙eÏ„ ÔÈÚa Ïk ,ea‰ ˙‡ ÏÏBk ‡e‰≈∆«ƒ¿««¿ƒ¿««¿«ƒ∆

ea‰ È ˙‡ ˙ÏÏBkL ˙Á‡ ‰LÁÓ‰אותיות השומע כאדם ««¬»»««∆∆∆∆¿»≈«ƒ
דיבור הפירוש שזהו במחשבתו, נרשמות והן (אדמו"רÁÓ‰הדיבור,
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את ׁשחֹוׁשב ּכמֹו והינּו ׁשּבמחׁשבה, מחׁשבה ּבחינת ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּוא
למעלה ׁשהּוא ּבהאֹותיֹות, ׁשּמתלּבׁש טרם הּׂשכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעצם
ׁשמתלּבׁש לאחר הּׂשכל מחׁשבת מּבחינת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָּבמדרגה
על ּבאֹותּיֹות ׁשמתלּבׁש טרם הּׂשכל ּומעלת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבהאֹותיֹות.
ּבב' הּוא ּבהאֹותיֹות ׁשמתלּבׁש לאחר הּׂשכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָּבחינת
הּוא הרי ּבהאֹותיֹות ׁשּמתלּבׁש ׁשהּׂשכל הא', ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָענינים.
ׁשמתלּבׁש האֹותּיֹות ׁשהם הּבאּור, אֹופּני ּבפרטי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻמצּיר
מה הּׂשכל, ּדבאּור האֹופּנים ּפרטי הם ׁשהאֹותּיֹות ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהם,
עדין מצּיר אינֹו הרי ּבהאֹותיֹות ׁשמתלּבׁש קדם ּכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשאין
אֹופּנים ּבכּמה לבארֹו אפׁשר ולכן הּבאּור, אֹופּני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבפרטי
הּנה ּבהאֹותיֹות, ׁשמתלּבׁש טרם ׁשהּׂשכל והּב', ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשֹונים.
אּלא הּבאּור, אֹופּני ּבפרטי מצּיר ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻלא
ׁשהּוא ּבפׁשיטּות, הּוא עצמֹו הּׂשכל ׁשּגם זאת, ְְִִֵֶֶֶַַַֹעֹוד
מאֹופּני רק (לא עצמֹו הּׂשכל מּפרטי עדין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֻמפׁשט
ּבחינת הּוא ּבמחׁשבה עלּו יׂשראל ּבחינת אמנם ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָהּבאּור).
מחׁשבה מּבחינת ּגם ׁשּלמעלה עילאה ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָמחׁשבה

דבחינ הּואׁשּבמחׁשבה, הרי ׁשּבמחׁשבה מחׁשבה ת ְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
והּפרטים, מהאֹופנים מׁשלל ׁשהּוא ּדאף צּיּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻּבבחינת
מה ּפנים, ּכל על הּׂשכל ּבצּיּור הּוא מקֹום מּכל ְֲִִִֵֶַַַָָָָָאבל
לגמרי. ּבפׁשיטּות היא עילאה מחׁשבה ּכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשאין

למּטה,‡Cג) הּנׁשמה ירדה לּמה להבין צרי זה לפי «ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָ
עמיקּתא לבירא רמה מאגרא ירידה 18ׁשּזֹוהי ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָ
עיּלאה, ּבמחׁשבה הּוא הּנׁשמֹות ׁשּׁשרש ּדמאחר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמּמׁש,
הּוא, הענין א למּטה. ירדה ּתֹועלת לאיזה ּכן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאם
מּבחינת ּגם למעלה הּוא והעלּיה עלּיה, צר זֹו ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹּדירידה

עילאה. ֲִַָָָָמחׁשבה

ÔÈÚ‰ּבּגמרא איתא ּדהּנה אומר19הּוא, אחד 20ּכתּוב ¿»ƒ¿»ְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
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ב.18) ה, –חגיגה חז"ל לשון ב.19)ע"פ לה, יד.20)ברכות יא, פרשתנו

    
בתורה, עיונו שמרוב אליעזר רבי על נפלאה דוגמא לכך מביא צדק הצמח

הצ"צ ומבאר קדושה. דיבורי בו לדבר אסור שהיה במקום תורה דברי דיבר

מבלי הדיבור ממנו שיצא כך כדי עד עיונו, עוצם מרוב לו אירע זה שדבר

כי לדיבור אלו דיבורים לו נחשבו לא באמת אמנם, מכוון. כוונת וללא משים

הדין מן ולכן למחשבה אם

דיבור זה אין שכן לו הם מותרים

הוא בזה והעיקר ממש,

ÔÈÚהמחשבה. ˙ÈÓ‡«¬ƒƒƒ¿«
˙Èa ‡e‰ ‰LÓ‰««¬»»¿ƒ«
,‰LÓaL ‰LÓ«¬»»∆««¬»»
˙‡ LBL BÓk eÈ‰¿«¿¿∆≈∆
ÌË ÏÎO‰ ÌˆÚ∆∆«≈∆∆∆

˙BÈ˙B‡‰a LaÏ˙nLהיא ∆ƒ¿«≈¿»ƒ
בלי לבדה השכלי הענין מחשבת

כלל, אותיות בציור התלבשות

‰„Óa ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»¿«¿≈»
ÏÎO‰ ˙LÓ ˙ÈaÓƒ¿ƒ««¿∆∆«≈∆
LaÏ˙ÓL ‡Ï¿««∆ƒ¿«≈

˙BÈ˙B‡‰aהמחשבה כאשר ¿»ƒ
דקות באותיות כבר מצטיירת

שהן כמו הדיבור אותיות שהן

‰ÏÎOבמחשבה. ˙ÏÚÓe«¬««≈∆
˙Bi˙B‡a LaÏ˙ÓL ÌË∆∆∆ƒ¿«≈¿ƒ
‡Ï ÏÎO‰ ˙Èa ÏÚ«¿ƒ««≈∆¿««
‡e‰ ˙BÈ˙B‡‰a LaÏ˙ÓL∆ƒ¿«≈¿»ƒ
,‡‰ ÌÈÈÚ a¿ƒ¿»ƒ»
LaÏ˙nL ÏÎO‰L∆«≈∆∆ƒ¿«≈
iˆÓ ‡e‰ È‰ ˙BÈ˙B‡‰a¿»ƒ¬≈¿À»
,e‡a‰ ÈpÙB‡ ÈËÙaƒ¿»≈«≈«≈
LaÏ˙ÓL ˙Bi˙B‡‰ Ì‰L∆≈»ƒ∆ƒ¿«≈
Ì‰ ˙Bi˙B‡‰L ,Ì‰a»∆∆»ƒ≈
e‡ ÌÈpÙB‡‰ ÈË¿»≈»«ƒ¿≈

‰Ì„˜ Ôk ÔÈ‡L ‰Ó ,ÏÎO«≈∆«∆≈≈…∆
È‰ ˙BÈ˙B‡‰a LaÏ˙ÓL∆ƒ¿«≈¿»ƒ¬≈
ÈËÙa ÔÈ„Ú iˆÓ BÈ‡≈¿À»¬«ƒƒ¿»≈
ÔÎÏ ,e‡a‰ ÈpÙB‡«≈«≈¿»≈
‰nÎa B‡Ï LÙ‡∆¿»¿»¬¿«»

ÌÈBL ÌÈpÙB‡דוקא מוגבל אינו מאותיות שלמעלה השכל שעצמיות לפי «ƒƒ
"כלבוש בבחינת הם השונים הביאור אופני ולגביו אחר, או זה ביאור באופן

ויחלופו". BÈ˙B‡‰a˙,תחליפם LaÏ˙ÓL ÌË ÏÎO‰L ,a‰¿«∆«≈∆∆∆∆ƒ¿«≈¿»ƒ
‡‡ ,e‡a‰ ÈpÙB‡ ÈËÙa iˆÓ BÈ‡L „Ïa BÊ ‡Ï ‰p‰ƒ≈…ƒ¿«∆≈¿À»ƒ¿»≈«≈«≈∆»
ËLÙÓ ‡e‰L ,˙eËÈLÙa ‡e‰ BÓˆÚ ÏÎO‰ ÌbL ,˙‡Ê „BÚ…∆««≈∆«¿ƒ¿ƒ∆À¿»

e‡a‰ ÈpÙB‡Ó ˜ ‡Ï BÓˆÚ ÏÎO‰ ÈËÓ ÔÈ„Úשבפשיטות ¬«ƒƒ¿»≈«≈∆«¿…«≈«≈«≈

בנוגע בחסידות כמבואר אחת, בנקודה השכל פרטי כל כלולים השכל עצמיות

החכמה). LÓa‰לנקודת eÏÚ Ï‡È ˙Èa ÌÓ‡עלו' שפירוש »¿»¿ƒ«ƒ¿»≈»¿«¬»»
שבמחשבה מחשבה – הנעלית המחשבה מדרגת גם נעלה ששורשם במחשבה'

‰LÓ ˙ÈaÓ Ìb ‰ÏÚÓL ‰‡ÏÈÚ ‰LÓ ˙Èa ‡e‰¿ƒ««¬»»ƒ»»∆¿«¿»«ƒ¿ƒ««¬»»
˙È„ ,‰LÓaL∆««¬»»ƒ¿ƒ«
È‰ ‰LÓaL ‰LÓ«¬»»∆««¬»»¬≈
‡ ,eiˆ ˙Èa ‡e‰ƒ¿ƒ«ƒ¿«

‡e‰Lפשוטה נקודה בבחינת ∆
השכל עצמיות «¿ÏÏLÓÀשל

,ÌÈË‰ ÌÈÙB‡‰Ó≈»»ƒ¿«¿»ƒ
‡e‰ ÌB˜Ó ÏkÓ Ï‡¬»ƒ»»
Ïk ÏÚ ÏÎO‰ eiˆa¿ƒ«≈∆«»
Ôk ÔÈ‡L ‰Ó ,ÌÈ»ƒ«∆≈≈
‡È‰ ‰‡ÏÈÚ ‰LÓ«¬»»ƒ»»ƒ

ÈÓÏ ˙eËÈLÙaלמעלה ƒ¿ƒ¿«¿≈
השכל. ציור גם ציור, מכל

החסידות בתורת מבואר

אף שבמחשבה, שבמחשבה

אותיות הרהור בה שמושלל

אותיות הרי מקום, מכל הדיבור

חיותן ומקבלות מתהוות הדיבור

מחשבה בבחינת משורשן

אפשר בדקות, לכן, שבמחשבה.

שבמחשבה שמהמחשבה לומר

הדיבור אותיות נמשכו

שהיא ונמצא שבמחשבה

נותנת שבמחשבה) (המחשבה

בפועל, שמדבר בעת גם חיות

כן ואם שמדבר. מה חושב שהרי

ישראל מדוע להבין יש

מחשבה בבחינת המושרשים

גדולה כה ירידה יורדים עילאה

והחומרי? הגשמי לעולם למטה

CÈˆ ‰Ê ÈÙÏ C‡ «¿ƒ∆»ƒ
‰„È ‰nÏ ÔÈ‰Ï¿»ƒ»»»¿»
È‰BfL ,‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»∆ƒ
‰Ó ‡‡Ó ‰„ÈÈ¿ƒ»≈ƒ¿»»»

‡˜ÈÓÚ ‡ÈÏ[עמוק לבור גבוה 18L[=מגג ‡Ó ,LnÓ ¿ƒ»¬ƒ¿»«»¿≈««∆…∆
‰„È ˙ÏÚB ‰ÊÈ‡Ï Ôk Ì‡ ,‰‡ÈÚ ‰LÓa ‡e‰ ˙BÓLp‰«¿»¿«¬»»ƒ»»ƒ≈¿≈∆∆∆»¿»
‡e‰ ‰iÏÚ‰ ,‰iÏÚ Cˆ BÊ ‰„ÈÈ ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ ‰hÓÏ¿«»«»ƒ¿»ƒƒ»…∆¬ƒ»¿»¬ƒ»

Ó Ìb ‰ÏÚÓÏישראל נשמות ‰‡ÏÈÚשורש ‰LÓ ˙Èa ¿«¿»«ƒ¿ƒ««¬»»ƒ»»
‡˙È‡ ‰p‰ ,‡e‰ ÔÈÚ‰[מובא=]‡Óba19„‡ e˙k ¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ»«¿»»»∆»

Ó‡20 Ù‡בעבודתם מתעסקים עצמם ישראל כך שמשום …≈¿»«¿»¿»¿
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ט      

את ׁשחֹוׁשב ּכמֹו והינּו ׁשּבמחׁשבה, מחׁשבה ּבחינת ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּוא
למעלה ׁשהּוא ּבהאֹותיֹות, ׁשּמתלּבׁש טרם הּׂשכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעצם
ׁשמתלּבׁש לאחר הּׂשכל מחׁשבת מּבחינת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָּבמדרגה
על ּבאֹותּיֹות ׁשמתלּבׁש טרם הּׂשכל ּומעלת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבהאֹותיֹות.
ּבב' הּוא ּבהאֹותיֹות ׁשמתלּבׁש לאחר הּׂשכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָּבחינת
הּוא הרי ּבהאֹותיֹות ׁשּמתלּבׁש ׁשהּׂשכל הא', ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָענינים.
ׁשמתלּבׁש האֹותּיֹות ׁשהם הּבאּור, אֹופּני ּבפרטי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻמצּיר
מה הּׂשכל, ּדבאּור האֹופּנים ּפרטי הם ׁשהאֹותּיֹות ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהם,
עדין מצּיר אינֹו הרי ּבהאֹותיֹות ׁשמתלּבׁש קדם ּכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשאין
אֹופּנים ּבכּמה לבארֹו אפׁשר ולכן הּבאּור, אֹופּני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבפרטי
הּנה ּבהאֹותיֹות, ׁשמתלּבׁש טרם ׁשהּׂשכל והּב', ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשֹונים.
אּלא הּבאּור, אֹופּני ּבפרטי מצּיר ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻלא
ׁשהּוא ּבפׁשיטּות, הּוא עצמֹו הּׂשכל ׁשּגם זאת, ְְִִֵֶֶֶַַַֹעֹוד
מאֹופּני רק (לא עצמֹו הּׂשכל מּפרטי עדין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֻמפׁשט
ּבחינת הּוא ּבמחׁשבה עלּו יׂשראל ּבחינת אמנם ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָהּבאּור).
מחׁשבה מּבחינת ּגם ׁשּלמעלה עילאה ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָמחׁשבה

דבחינ הּואׁשּבמחׁשבה, הרי ׁשּבמחׁשבה מחׁשבה ת ְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
והּפרטים, מהאֹופנים מׁשלל ׁשהּוא ּדאף צּיּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻּבבחינת
מה ּפנים, ּכל על הּׂשכל ּבצּיּור הּוא מקֹום מּכל ְֲִִִֵֶַַַָָָָָאבל
לגמרי. ּבפׁשיטּות היא עילאה מחׁשבה ּכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשאין

למּטה,‡Cג) הּנׁשמה ירדה לּמה להבין צרי זה לפי «ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָ
עמיקּתא לבירא רמה מאגרא ירידה 18ׁשּזֹוהי ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָ
עיּלאה, ּבמחׁשבה הּוא הּנׁשמֹות ׁשּׁשרש ּדמאחר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמּמׁש,
הּוא, הענין א למּטה. ירדה ּתֹועלת לאיזה ּכן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאם
מּבחינת ּגם למעלה הּוא והעלּיה עלּיה, צר זֹו ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹּדירידה

עילאה. ֲִַָָָָמחׁשבה

ÔÈÚ‰ּבּגמרא איתא ּדהּנה אומר19הּוא, אחד 20ּכתּוב ¿»ƒ¿»ְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
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בתורה, עיונו שמרוב אליעזר רבי על נפלאה דוגמא לכך מביא צדק הצמח

הצ"צ ומבאר קדושה. דיבורי בו לדבר אסור שהיה במקום תורה דברי דיבר

מבלי הדיבור ממנו שיצא כך כדי עד עיונו, עוצם מרוב לו אירע זה שדבר

כי לדיבור אלו דיבורים לו נחשבו לא באמת אמנם, מכוון. כוונת וללא משים

הדין מן ולכן למחשבה אם

דיבור זה אין שכן לו הם מותרים

הוא בזה והעיקר ממש,
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˙BÈ˙B‡‰a LaÏ˙nLהיא ∆ƒ¿«≈¿»ƒ
בלי לבדה השכלי הענין מחשבת

כלל, אותיות בציור התלבשות

‰„Óa ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»¿«¿≈»
ÏÎO‰ ˙LÓ ˙ÈaÓƒ¿ƒ««¿∆∆«≈∆
LaÏ˙ÓL ‡Ï¿««∆ƒ¿«≈

˙BÈ˙B‡‰aהמחשבה כאשר ¿»ƒ
דקות באותיות כבר מצטיירת

שהן כמו הדיבור אותיות שהן

‰ÏÎOבמחשבה. ˙ÏÚÓe«¬««≈∆
˙Bi˙B‡a LaÏ˙ÓL ÌË∆∆∆ƒ¿«≈¿ƒ
‡Ï ÏÎO‰ ˙Èa ÏÚ«¿ƒ««≈∆¿««
‡e‰ ˙BÈ˙B‡‰a LaÏ˙ÓL∆ƒ¿«≈¿»ƒ
,‡‰ ÌÈÈÚ a¿ƒ¿»ƒ»
LaÏ˙nL ÏÎO‰L∆«≈∆∆ƒ¿«≈
iˆÓ ‡e‰ È‰ ˙BÈ˙B‡‰a¿»ƒ¬≈¿À»
,e‡a‰ ÈpÙB‡ ÈËÙaƒ¿»≈«≈«≈
LaÏ˙ÓL ˙Bi˙B‡‰ Ì‰L∆≈»ƒ∆ƒ¿«≈
Ì‰ ˙Bi˙B‡‰L ,Ì‰a»∆∆»ƒ≈
e‡ ÌÈpÙB‡‰ ÈË¿»≈»«ƒ¿≈

‰Ì„˜ Ôk ÔÈ‡L ‰Ó ,ÏÎO«≈∆«∆≈≈…∆
È‰ ˙BÈ˙B‡‰a LaÏ˙ÓL∆ƒ¿«≈¿»ƒ¬≈
ÈËÙa ÔÈ„Ú iˆÓ BÈ‡≈¿À»¬«ƒƒ¿»≈
ÔÎÏ ,e‡a‰ ÈpÙB‡«≈«≈¿»≈
‰nÎa B‡Ï LÙ‡∆¿»¿»¬¿«»

ÌÈBL ÌÈpÙB‡דוקא מוגבל אינו מאותיות שלמעלה השכל שעצמיות לפי «ƒƒ
"כלבוש בבחינת הם השונים הביאור אופני ולגביו אחר, או זה ביאור באופן

ויחלופו". BÈ˙B‡‰a˙,תחליפם LaÏ˙ÓL ÌË ÏÎO‰L ,a‰¿«∆«≈∆∆∆∆ƒ¿«≈¿»ƒ
‡‡ ,e‡a‰ ÈpÙB‡ ÈËÙa iˆÓ BÈ‡L „Ïa BÊ ‡Ï ‰p‰ƒ≈…ƒ¿«∆≈¿À»ƒ¿»≈«≈«≈∆»
ËLÙÓ ‡e‰L ,˙eËÈLÙa ‡e‰ BÓˆÚ ÏÎO‰ ÌbL ,˙‡Ê „BÚ…∆««≈∆«¿ƒ¿ƒ∆À¿»

e‡a‰ ÈpÙB‡Ó ˜ ‡Ï BÓˆÚ ÏÎO‰ ÈËÓ ÔÈ„Úשבפשיטות ¬«ƒƒ¿»≈«≈∆«¿…«≈«≈«≈

בנוגע בחסידות כמבואר אחת, בנקודה השכל פרטי כל כלולים השכל עצמיות

החכמה). LÓa‰לנקודת eÏÚ Ï‡È ˙Èa ÌÓ‡עלו' שפירוש »¿»¿ƒ«ƒ¿»≈»¿«¬»»
שבמחשבה מחשבה – הנעלית המחשבה מדרגת גם נעלה ששורשם במחשבה'

‰LÓ ˙ÈaÓ Ìb ‰ÏÚÓL ‰‡ÏÈÚ ‰LÓ ˙Èa ‡e‰¿ƒ««¬»»ƒ»»∆¿«¿»«ƒ¿ƒ««¬»»
˙È„ ,‰LÓaL∆««¬»»ƒ¿ƒ«
È‰ ‰LÓaL ‰LÓ«¬»»∆««¬»»¬≈
‡ ,eiˆ ˙Èa ‡e‰ƒ¿ƒ«ƒ¿«

‡e‰Lפשוטה נקודה בבחינת ∆
השכל עצמיות «¿ÏÏLÓÀשל

,ÌÈË‰ ÌÈÙB‡‰Ó≈»»ƒ¿«¿»ƒ
‡e‰ ÌB˜Ó ÏkÓ Ï‡¬»ƒ»»
Ïk ÏÚ ÏÎO‰ eiˆa¿ƒ«≈∆«»
Ôk ÔÈ‡L ‰Ó ,ÌÈ»ƒ«∆≈≈
‡È‰ ‰‡ÏÈÚ ‰LÓ«¬»»ƒ»»ƒ

ÈÓÏ ˙eËÈLÙaלמעלה ƒ¿ƒ¿«¿≈
השכל. ציור גם ציור, מכל

החסידות בתורת מבואר

אף שבמחשבה, שבמחשבה

אותיות הרהור בה שמושלל

אותיות הרי מקום, מכל הדיבור

חיותן ומקבלות מתהוות הדיבור

מחשבה בבחינת משורשן

אפשר בדקות, לכן, שבמחשבה.

שבמחשבה שמהמחשבה לומר

הדיבור אותיות נמשכו

שהיא ונמצא שבמחשבה

נותנת שבמחשבה) (המחשבה

בפועל, שמדבר בעת גם חיות

כן ואם שמדבר. מה חושב שהרי

ישראל מדוע להבין יש

מחשבה בבחינת המושרשים

גדולה כה ירידה יורדים עילאה

והחומרי? הגשמי לעולם למטה

CÈˆ ‰Ê ÈÙÏ C‡ «¿ƒ∆»ƒ
‰„È ‰nÏ ÔÈ‰Ï¿»ƒ»»»¿»
È‰BfL ,‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»∆ƒ
‰Ó ‡‡Ó ‰„ÈÈ¿ƒ»≈ƒ¿»»»

‡˜ÈÓÚ ‡ÈÏ[עמוק לבור גבוה 18L[=מגג ‡Ó ,LnÓ ¿ƒ»¬ƒ¿»«»¿≈««∆…∆
‰„È ˙ÏÚB ‰ÊÈ‡Ï Ôk Ì‡ ,‰‡ÈÚ ‰LÓa ‡e‰ ˙BÓLp‰«¿»¿«¬»»ƒ»»ƒ≈¿≈∆∆∆»¿»
‡e‰ ‰iÏÚ‰ ,‰iÏÚ Cˆ BÊ ‰„ÈÈ ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ ‰hÓÏ¿«»«»ƒ¿»ƒƒ»…∆¬ƒ»¿»¬ƒ»

Ó Ìb ‰ÏÚÓÏישראל נשמות ‰‡ÏÈÚשורש ‰LÓ ˙Èa ¿«¿»«ƒ¿ƒ««¬»»ƒ»»
‡˙È‡ ‰p‰ ,‡e‰ ÔÈÚ‰[מובא=]‡Óba19„‡ e˙k ¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ»«¿»»»∆»

Ó‡20 Ù‡בעבודתם מתעסקים עצמם ישראל כך שמשום …≈¿»«¿»¿»¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



י  

אומר אחד וכתּוב ,ּדגנ ורעּו21ואספּת זרים ועמדּו ְְְְְְְְִֵֶַָָָָָָָָֹ
ּכאן מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשּיׂשראל ּבזמן ּכאן ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹצאנכם,
ּבזה, הּקׁשיא וידּוע מקֹום. ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשאין ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבזמן
ׁשמֹוע, אם והיה ּבפרׁשת נאמר ּדגנ ואספּת הּפסּוק ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהרי

נאמר לבבכם22ׁשּבּה ּבכל גֹו' ּתׁשמעּו ׁשמֹוע אם והיה ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשאין ּבזמן ׁשהּוא זה על אֹומר ואי נפׁשכם, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּובכל

הּמּגיד הרב ותרץ מקֹום. ׁשל רצֹונֹו ּדמּכיון23עֹוׂשין , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אבל נפׁשכם, ּובכל לבבכם ּבכל רק היא ְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָׁשהעבֹודה

מאד ּדבכל העבֹודה עֹוׂשין24חסרה אין נקרא לכן , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֹ
מקֹום. ׁשל ְֶָרצֹונֹו

ÔÈÚ‰Âהּוא מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ּפרּוׁש ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֵֶָ
הרצֹון אֹויפמאכן) דארף (מען לעׂשֹות ְֲִֶֶַַַָָָׁשּצרי
אין ואֹור ההׁשּתלׁשלּות, סדר על קאי ּדמקֹום ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבּמקֹום.
ּכדאיתא מקֹום, מּבחינת למעלה הּוא עצמֹו ְְְְְִִִִַַַָָָסֹוף

ּפסּוק25ּבּמדרש ׁשל26על מקֹומֹו הּוא אּתי, מקֹום הּנה ְְִִִִֵֶַַָָָ
הרצֹון את לעׂשֹות צרי ולכן מקֹומֹו, העֹולם ואין ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָעֹולם
הּוא מקֹום ּבבחינת הרצֹון רק ׁשּלא והינּו, ְְְִִֶַַַַָָָָֹּבּמקֹום,
התחּדׁשּות, הּוא ּגּופא הרצֹון ענין אּלא ְְְְְִִִֶַַַָָָָהתחּדׁשּות,
ּכלל איהּו מּדֹות איּלין מּכל לאו סֹוף אין אֹור ,27ׁשהרי ְֲִִִִֵֵֵֶָָָ

רצֹון מּבחינת ּגם ּולמעלה הּספירֹות מּכל למעלה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָׁשהּוא
ּוכמֹו חּדּוׁש, זה הרי הרצֹון ׁשּיהיה ּובכדי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָּׁשּבתֹוכם,
ּובכדי הרצֹון. ּבחינת ׁשּיתחּדׁש ּדהינּו רצֹון, יהי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּכתּוב
הּתֹורה קּיּום ידי על זה הרי הרצֹון ּבחינת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה

ּכמאמר רצֹוני,28ּומצֹות, ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני רּוח נחת ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָ
הּתֹורה ּבקּיּום יתּברך לפניו רּוח נחת ׁשּגֹורמים ידי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשעל
וכל הרצֹון. ּבחינת ׁשּנתחּדׁש רצֹוני, נעׂשה אזי ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָּומצֹות,
קּיּום ידי על נעׂשה ׁשּזה ּבכלל, הרצֹון חּדּוׁש הּוא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָזה
ׁשל רצֹונֹו לעׂשֹות ּבכדי אמנם ּבכלל. ּומצֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהּתֹורה
קּיּום מסּפיק לא ּבּמקֹום, הרצֹון את לחּדׁש הינּו ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹמקֹום,
ּדבכל האהבה לזה צרי אּלא ּבלבד, ּומצֹות ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָהּתֹורה
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ה.21) סא, יג.22)ישעי' שם, חדא"ג23)פרשתנו גם וראה מה. מפני ד"ה פרשתנו להה"מ או"ת ראה

שערי קלה. ע' תקס"ט תרפב. תרעט. ע' ח"ב תקס"ג הזקן אדמו"ר מאמרי שם. לברכות מהרש"א

שם. ובהנסמן 20 ע' חי"ב לקו"ש א. נא, ח"ב ה.24)תשובה ו, ובכ"מ.25)ואתחנן ט. פס"ח, ב"ר

כא.26) לג, ב).27)תשא (יז, בהקדמה זהר ח.28)תקוני כח, פינחס ופרש"י ספרי

    
התורה, בלימוד להתמיד פנויים ואינם ‡ÓÂבשדות „‡ e˙ÎÂ21 ¿»∆»…≈

ÌÎ‡ˆ eÚÂ ÌÈÊ e„ÓÚÂללא בתורה לעסוק פנויים ישראל שבני ¿»¿»ƒ¿»…¿∆
סותרים אינם אלו כתובים ששני מבארת והגמרא ÔÓÊaהפסק, Ô‡k»ƒ¿«

ÌB˜Ó ÏL BBˆ ÔÈBÚ Ï‡iLלעסוק פנויים להיות זוכים ולכן ∆ƒ¿»≈ƒ¿∆»
ÔÈ‡Lבתורה, ÔÓÊa Ô‡k»ƒ¿«∆≈

ÌB˜Ó ÏL BBˆ ÔÈBÚƒ¿∆»
לכך. זוכים אינם »«¿Úe„ÈÂשלכן

˜eÒt‰ È‰ ,‰Êa ‡ÈL‰«¿»»∆¬≈«»
Ó‡ ‚c zÒ‡Â¿»«¿»¿»∆∆¡«
,ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â ˙La¿»»«¿»»ƒ»«

Ó‡ aL22Ì‡ ‰È‰Â ∆»∆¡«¿»»ƒ
eÚÓLz ÚBÓLהתורה »«ƒ¿¿

את יקיימו ישראל שאם מבטיחה

והמצוות ÏÎaהתורה 'B‚¿»
ÌÎL ÏÎe ÌÎÏאזי ¿«¿∆¿»«¿¿∆

דגנך", ‡ÓB"ואספת È‡Â¿≈≈
ÔÈ‡L ÔÓÊa ‡e‰L ‰Ê ÏÚ«∆∆ƒ¿«∆≈
.ÌB˜Ó ÏL BBˆ ÔÈBÚƒ¿∆»

„Èn‰ ‰ ˙Â23, ¿≈≈»«««ƒ
‰„BÚ‰L ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆»¬»

זו בפרשה ˜המוזכרת ‡È‰ƒ«
ÏÎe ÌÎÏ ÏÎa¿»¿«¿∆¿»
‰Ò Ï‡ ,ÌÎL«¿¿∆¬»¬≈»

„‡Ó ÏÎc ‰„BÚ‰24, »¬»ƒ¿»¿…∆
ÔÈBÚ ÔÈ‡ ‡˜ ÔÎÏ»≈ƒ¿»≈ƒ

ÌB˜Ó ÏL BBˆיבאר עתה ¿∆»
ד"בכל העבודה של ענינה

של רצונו עשיית וכיצד מאודך"

זו אהבה ידי על דוקא היא מקום

מאודך". "דבכל

Let ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈≈
ÌB˜Ó ÏL BBˆ ÔÈBÚƒ¿∆»
ÔÚÓ ˙BÚÏ ÈL ‡e‰∆»ƒ«¬∆

ÔÎ‡ÓÈB‡ Û‡„צריך=] «¿«
לקב"ה] שיהיה ««‰ÔBˆלפעול

È‡˜ ÌB˜Óc .ÌB˜na«»¿»»ƒ
„Ò[=מוסב] ÏÚ«≈∆

ÔÈ‡ B‡Â ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BÓˆÚ ÛBÒ«¿¿«¿»
‡˙È‡„k ,ÌB˜Ó ˙ÈaÓƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ»

„na25˜eÒt ÏÚ26 «ƒ¿»«»
ה' ‡Èz,ויאמר ÌB˜Ó ‰p‰ƒ≈»ƒƒ

ש יודעים אנו זה ‰e‡מפסוק
נקרא ÏL(הקב"ה) BÓB˜Ó¿∆

ÌÏBÚומקיים המהווה שהוא »
הבריאה ‰ÌÏBÚאת ÔÈ‡Â¿≈»»

BÓB˜Óאצלו בטל הכל שהרי רוחני, או גשמי מקום שייך לא הקב"ה לגבי ¿
lL‡במציאות, ,eÈ‰Â ,ÌB˜na ÔBˆ‰ ˙‡ ˙BÚÏ Èˆ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ«¬∆»»«»¿«¿∆…

˜(התגלות)‡l‡ ,˙eLc˙‰ ‡e‰ ÌB˜Ó ˙Èa ÔBˆ‰עצם «»»ƒ¿ƒ«»ƒ¿«¿∆»
Â‡Ï ÛBÒ ÔÈ‡ B‡ È‰L ,˙eLc˙‰ ‡e‰ ‡e ÔBˆ‰ ÔÈÚƒ¿«»»»ƒ¿«¿∆¬≈≈»
e‰È‡ ˙BcÓ ÔÈlÈ‡ ÏkÓƒ»ƒ≈ƒƒ

ÏÏk27‡e‰L (הקב"ה), ¿»∆
˙BÈ‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»«¿ƒ
סוף אין אור כי העליונות,

ותואר גדר מכל ומופלא מרומם

˙ÈaÓ Ì ‰ÏÚÓÏe¿«¿»«ƒ¿ƒ«
ÌÎB˙a ÔBˆהרצון »∆¿»

ומקיימם, אותם ≈¿È„Îeƒהמהווה
‰È‰iLהתעוררותÔBˆ‰ ∆ƒ¿∆»»
Lec,למעלה ‰Ê È‰¬≈∆ƒ

,ÔBˆ È‰È e˙kL BÓÎe¿∆»¿ƒ»
Èa Lc˙iL eÈ‰c˙ ¿«¿∆ƒ¿«≈¿ƒ«

‰È‰iL È„Îe .ÔBˆ‰»»ƒ¿≈∆ƒ¿∆
‰ÔBˆהתעוררות ˙Èa¿ƒ«»»

˜Ìeiגופא È„È ÏÚ ‰Ê È‰¬≈∆«¿≈ƒ
Ó‡Ók ,˙BˆÓe ‰Bz‰28 «»ƒ¿¿«¬»

ÈzÓ‡L ÈÏ e ˙«««¿»«∆»«¿ƒ
È„È ÏÚL ,ÈBˆ ‰ÚÂ¿«¬»¿ƒ∆«¿≈
ÂÈÏ e ˙ ÌÈÓBL∆¿ƒ«««¿»»
‰Bz‰ Ìei˜a a˙Èƒ¿»≈¿ƒ«»
,ÈBˆ ‰Ú ÈÊ‡ ,˙BˆÓeƒ¿¬««¬»¿ƒ

˙Èa Lc˙pLעצם ∆ƒ¿«≈¿ƒ«
‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ .ÔBˆ‰»»¿»∆

ÔBˆ‰ Lecלמעלה ƒ»»
ÏÚ ‰Ú ‰L ,ÏÏÎaƒ¿»∆∆«¬∆«
˙BˆÓe ‰Bz‰ Ìei˜ È„È¿≈ƒ«»ƒ¿
È„Îa ÌÓ‡ .ÏÏÎaƒ¿»»¿»ƒ¿≈
,ÌB˜Ó ÏL BBˆ ˙BÚÏ«¬¿∆»
ÔBˆ‰ ˙‡ LcÏ eÈ‰«¿¿«≈∆»»

ÌB˜naהתלבשות לפעול היינו «»
השתלשלות בסדר העליון הרצון

מקום, בחינת ולקיים …Ï‡להוות
‰Bz‰ Ìei˜ ˜ÈtÒÓ«¿ƒƒ«»
Èˆ ‡l‡ ,„Ïa ˙BˆÓeƒ¿ƒ¿«∆»»ƒ
„‡Ó ÏÎc ‰‰‡‰ ‰ÊÏ»∆»«¬»ƒ¿»¿…∆
בלי באהבה האדם עבודת שהיא
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ּגם מסּפיק ּבכלל, הרצֹון את לעׂשֹות ּדבכדי ,ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹמאד
,נפׁש ּובכל לבב ּבכל ּבחינת מּצד ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָהעבֹודה
העבֹודה לזה צרי ּבּמקֹום, הרצֹון את לחּדׁש ּבכדי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָא
ׁשניה דּפרׁשה וזהּו ּדוקא. מאד ּבכל מּצד ׁשהּוא ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹּכמֹו
מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין אין ּבחינת הּוא ׁשמע ְְְְִִִִֵֶַַַָדקריאת
העבֹודה ידי ועל ,מאד ּדבכל העבֹודה ּבזה ׁשחסר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹלפי

ּד מאד מקֹום.ּדבכל ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין וקא ְְְְִִֶֶַָָָֹ

רצֹוןÔÈÚ‰ד) מדרגֹות, ב' יׁש ּברצֹון ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֵֵַָָ
רצֹון ּבחינֹות ּוב' העליֹון. ורצֹון ְְְְִֶַַָָָהּתחּתֹון
ּבנפׁש ּגם יּובן ּומּזה הּבהמית, ּבנפׁש יׁשנם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאּלּו
רצֹון ּדהּנה, למעלה. ּגם יּובן זה דר ועל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהאלקית,
ּׁשרֹוצה מה דר על הּוא הּבהמית ּבנפׁש ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַהּתחּתֹון
אי מבין ּדכאׁשר מהּׂשכל, נֹולד זה ׁשרצֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבמסחר,
הרצֹון ּומּצד ּבזה, רֹוצה אזי לפניו, טֹוב הּמסחר ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשענין
זה ורצֹון ּבזה, ועֹוׂשה ּומדּבר ּבהּמסחר, חֹוׁשב הּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
ּורצֹון מהּׂשכל. נֹולד ׁשהּוא מאחר הּתחּתֹון, רצֹון ְֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּוא
ּׁשרֹוצה מה ּוכמֹו מהּׂשכל, ׁשּלמעלה רצֹון הּוא ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהעליֹון
הּׂשכל מּצד אינֹו זה ּדרצון ּבקּיּומֹו, ׁשרֹוצה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלחיֹות,
ּגם נמצא לחיֹות, ׁשרֹוצה זה רצֹון ּומּבחינת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָוהּטעם.
לחיֹות ׁשרֹוצה ּדהרצֹון והינּו ּבמסחר, ׁשרֹוצה ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָהרצֹון
הּׂשכל אֹופּני ּכפי ּפרטּיים ּברצֹונות הּׂשכל ידי על ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹמצטּיר
הּוא ּפרטּיים הרצֹונֹות ּדכל לפניו, ּׁשּטֹוב מה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָׁשהׂשּכיל
הּׂשכל. ידי על ׁשהצטּיר ּכמֹו לחיֹות ׁשרֹוצה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרצֹון
הּוא, העליֹון לרצֹון הּתחּתֹון רצֹון ּבין ההפרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָוהּנה,
מהּׂשכל, ׁשּנֹולד ּדמאחר ּבהגּבלה, הּוא הּתחּתֹון ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָדרצֹון
הּוא זה רצֹון וגם הּׂשכל. הגּבלת ּכפי ּבהגּבלה הּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהרי
ההתּבֹוננּות, מּצד רק ּדלהיֹותֹו ּבהּנפׁש, ּבחיצֹונּיּות ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַרק
מּגיע, ׁשהּׂשכל ּבהּנפׁש מקֹום ּבאֹותֹו רק מּגיע הּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָהרי
הּוא הרי מהּׂשכל ׁשּלמעלה העליֹון רצֹון ּכן ׁשאין ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמה
יּובן ּומּזה הּנפׁש. ּפנימּיֹות ׁשּמּצד הרצֹון והּוא ּגבּול, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָּבלי
העליֹון, ורצֹון הּתחּתֹון רצֹון ּבֹו ׁשּיׁש האלקית, ּבנפׁש ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּגם
מּצד ּבאלקּות ּׁשרֹוצה מה הּוא הּתחּתֹון ְְֱִֶֶַַַַָָֹדרצֹון

חּיי הּוא ּכי אלקי ה' את לאהבה ּבחינת הּוא העליֹון ורצֹון ,29ההתּבֹוננּות, ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
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כ.29) ל, נצבים

    
‰BÚ‰גבול, Ì ˜ÈÓ ,ÏÏÎa ÔB‰ ˙‡ ˙BNÚÏ ÈÎc¿ƒ¿≈«¬∆»»ƒ¿»«¿ƒ«»¬»

ÈÎa ‡ ,ELÙ ÏÎe EÏ ÏÎa ˙ÈÁa Ó ‡e‰L BÓk¿∆ƒ«¿ƒ«¿»¿»¿¿»«¿¿«ƒ¿≈
˙‡ LcÁÏהתלבשותBÓk ‰BÚ‰ ‰ÊÏ È ,ÌB˜a ÔB‰ ¿«≈∆»»«»»ƒ»∆»¬»¿

˙‡È˜ ‰ÈL ‰L e‰Ê ‡˜c E‡Ó ÏÎa Ó ‡e‰L∆ƒ«¿»¿…∆«¿»¿∆¿»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«
ÚÓL"שמוע אם ‰e‡"והיה ¿«

BB ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«≈ƒ¿
ÁL ÈÙÏ ,ÌB˜Ó ÏL∆»¿ƒ∆»≈
ÏÎc ‰BÚ‰ ‰Êa»∆»¬»ƒ¿»
‰BÚ‰ ÈÈ ÏÚ ,E‡Ó¿…∆¿«¿≈»¬»
ÔÈNBÚ ‡˜c E‡Ó ÏÎcƒ¿»¿…∆«¿»ƒ

ÌB˜Ó ÏL BBנתבאר ¿∆»
חידוש את למעלה לפעול שכדי

הבריאה קיום בהמשך הרצון

האדם עבודת ידי על זהו (מקום),

דוקא, מאודך" "בכל בבחינת

בהמשך גבול. בלי אהבה שענינה

כדוגמת היא זו שאהבה יבאר

מן למעלה שהוא לחיות הרצון

נמשכים וממנה והטעם, השכל

עוד האחרים. הרצונות כל ובאים

זו אהבה התעוררות כי יבאר

(באור למעלה מעוררת באדם

מהשתלשלות) שלמעלה סוף אין

ב'מקום', חדש רצון בחינת

הרצון המשכת העליוןדהיינו

למטה שגם ההשתלשלות, בסדר

גבול. הבלי מאיר יהיה בגבול

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¿»ƒ¿»¿ƒ≈
,˙B‚Ó  LÈ ÔBa¿»≈«¿≈
ÔB ÔBzÁz‰ ÔB»««¿¿»
ÔB ˙BÈÁa e ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿ƒ»
LÙa ÌLÈ el‡≈∆¿»¿∆∆

e ,˙ÈÓ‰a‰ש"זה מכיוון «¿≈ƒ
האלוקים", עשה זה לעומת

הכוחות במבנה דמיון שישנו

הנפשות שתי של והלבושים

LÙa Ì ÔeÈ ‰Óƒ∆»«¿∆∆
‰Ê  ÏÚ ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿«∆∆∆
,‰p‰c ‰ÏÚÓÏ Ì ÔeÈ»«¿«¿»¿ƒ≈
LÙa ÔBzÁz‰ ÔB»««¿¿∆∆
 ÏÚ ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰«¿≈ƒ«∆∆
,ÁÓa ‰BM ‰Ó«∆∆¿ƒ¿»
,ÏÎO‰Ó ÏB ‰Ê ÔBL∆»∆«≈«≈∆
ÔÈÚL È‡ ÔÈÓ L‡Îc¿«¬∆≈ƒ≈∆ƒ¿«
ÈÊ‡ ,ÈÙÏ B Á‰«ƒ¿»¿»»¬«
ÔB‰ Óe ,‰Êa ‰B∆»∆ƒ«»»

‡e‰ ‰Ê ÔB ,‰Êa ‰NBÚ aÓe ,Á‰a LBÁ ‡e‰ È‰¬≈≈¿«ƒ¿»¿«≈¿∆»∆¿»∆
‡e‰L Á‡Ó ,ÔBzÁz‰ ÔB(הרצון)ÔBe ÏÎO‰Ó ÏB »««¿≈««∆«≈«≈∆»

‰BM ‰Ó BÓÎe ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔB ‡e‰ ÔBÈÏÚ‰»∆¿»∆¿«¿»≈«≈∆¿«∆∆
ÌÚ‰ ÏÎO‰ Ó BÈ‡ ‰Ê Ôc ,BÓei˜a ‰BL ,˙BÈÁÏƒ¿∆∆¿ƒ¿»…∆≈ƒ««≈∆¿«««
‰BL ‰Ê ÔB ˙ÈÁaÓeƒ¿ƒ«»∆∆∆
ÔB‰ Ì ‡Ó ,˙BÈÁÏƒ¿ƒ¿»«»»
eÈ‰ ,ÁÓa ‰BL∆∆¿ƒ¿»¿«¿
˙BÈÁÏ ‰BL ÔB‰c¿»»∆∆ƒ¿
ÏÎO‰ ÈÈ ÏÚ iÓƒ¿«≈«¿≈«≈∆
ÈÙk ÌÈi ˙Baƒ¿…¿»ƒƒ¿ƒ
ÏÈkN‰L ÏÎO‰ ÈpÙB‡«≈«≈∆∆ƒ¿ƒ
ÏÎc ,ÈÙÏ BM ‰Ó«∆¿»»¿»
‡e‰ ÌÈi ˙BB‰»¿¿»ƒƒ
˙BÈÁÏ ‰BL ÔB‰»»∆∆ƒ¿
ÈÈ ÏÚ i‰L BÓk¿∆ƒ¿«≈«¿≈
LÙ‰‰ ,‰p‰ ÏÎO‰«≈∆¿ƒ≈«∆¿≈
ÔBÏ ÔBzÁz‰ ÔB ÔÈa≈»««¿¿»
ÔB ,‡e‰ ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿»
,‰Ïa‚‰a ‡e‰ ÔBzÁz‰««¿¿«¿»»
,ÏÎO‰Ó ÏBpL Á‡Óc¿≈««∆«≈«≈∆
ÈÙk ‰Ïa‚‰a ‡e‰ È‰¬≈¿«¿»»¿ƒ
ÔB Ì‚ ÏÎO‰ ˙Ïa‚‰«¿»««≈∆¿«»
˙eiBÈÁa ˜ ‡e‰ ‰Ê∆«¿ƒƒ
˜ B˙BÈ‰Ïc ,LÙp‰a¿«∆∆¿ƒ¿«
È‰ ,˙eBa˙‰‰ Óƒ««ƒ¿¿¬≈
B˙B‡a ˜ ÚÈÓ ‡e‰«ƒ««¿
ÏÎO‰L LÙp‰a ÌB˜Ó»¿«∆∆∆«≈∆
ÔB Ôk ÔÈ‡L ‰Ó ,ÚÈÓ«ƒ««∆≈≈»
‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆¿«¿»
ÈÏa ‡e‰ È‰ ÏÎO‰Ó≈«≈∆¬≈¿ƒ
L ÔB‰ ‡e‰ ,Ïe¿¿»»∆ƒ«
‰Óe LÙp‰ ˙BiÓÈ¿ƒƒ«∆∆ƒ∆
,˙È˜Ï‡‰ LÙa Ì ÔeÈ»«¿∆∆»¡…ƒ
ÔBzÁz‰ ÔB Ba LiL∆≈»««¿
ÔB ,ÔBÈÏÚ‰ ÔB¿»»∆¿¿»
‰BM ‰Ó ‡e‰ ÔBzÁz‰««¿«∆∆
˙eBa˙‰‰ Ó ˙e˜Ï‡a»¡…ƒ««ƒ¿¿

השכל), הגבלת «¿ÔB(כפי
˙ÈÁa ‡e‰ ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿ƒ«

ÏÈk EÈ˜Ï‡ ‰ ˙‡ ‰‰‡¿«¬»∆¡…∆ƒ
EÈiÁ ‡e‰29‰Ê ÔÈ‡M , «∆∆≈∆
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יי      

ּגם מסּפיק ּבכלל, הרצֹון את לעׂשֹות ּדבכדי ,ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹמאד
,נפׁש ּובכל לבב ּבכל ּבחינת מּצד ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָהעבֹודה
העבֹודה לזה צרי ּבּמקֹום, הרצֹון את לחּדׁש ּבכדי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָא
ׁשניה דּפרׁשה וזהּו ּדוקא. מאד ּבכל מּצד ׁשהּוא ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹּכמֹו
מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין אין ּבחינת הּוא ׁשמע ְְְְִִִִֵֶַַַָדקריאת
העבֹודה ידי ועל ,מאד ּדבכל העבֹודה ּבזה ׁשחסר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹלפי

ּד מאד מקֹום.ּדבכל ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין וקא ְְְְִִֶֶַָָָֹ

רצֹוןÔÈÚ‰ד) מדרגֹות, ב' יׁש ּברצֹון ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֵֵַָָ
רצֹון ּבחינֹות ּוב' העליֹון. ורצֹון ְְְְִֶַַָָָהּתחּתֹון
ּבנפׁש ּגם יּובן ּומּזה הּבהמית, ּבנפׁש יׁשנם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאּלּו
רצֹון ּדהּנה, למעלה. ּגם יּובן זה דר ועל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהאלקית,
ּׁשרֹוצה מה דר על הּוא הּבהמית ּבנפׁש ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַהּתחּתֹון
אי מבין ּדכאׁשר מהּׂשכל, נֹולד זה ׁשרצֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבמסחר,
הרצֹון ּומּצד ּבזה, רֹוצה אזי לפניו, טֹוב הּמסחר ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשענין
זה ורצֹון ּבזה, ועֹוׂשה ּומדּבר ּבהּמסחר, חֹוׁשב הּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
ּורצֹון מהּׂשכל. נֹולד ׁשהּוא מאחר הּתחּתֹון, רצֹון ְֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּוא
ּׁשרֹוצה מה ּוכמֹו מהּׂשכל, ׁשּלמעלה רצֹון הּוא ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהעליֹון
הּׂשכל מּצד אינֹו זה ּדרצון ּבקּיּומֹו, ׁשרֹוצה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלחיֹות,
ּגם נמצא לחיֹות, ׁשרֹוצה זה רצֹון ּומּבחינת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָוהּטעם.
לחיֹות ׁשרֹוצה ּדהרצֹון והינּו ּבמסחר, ׁשרֹוצה ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָהרצֹון
הּׂשכל אֹופּני ּכפי ּפרטּיים ּברצֹונות הּׂשכל ידי על ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹמצטּיר
הּוא ּפרטּיים הרצֹונֹות ּדכל לפניו, ּׁשּטֹוב מה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָׁשהׂשּכיל
הּׂשכל. ידי על ׁשהצטּיר ּכמֹו לחיֹות ׁשרֹוצה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרצֹון
הּוא, העליֹון לרצֹון הּתחּתֹון רצֹון ּבין ההפרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָוהּנה,
מהּׂשכל, ׁשּנֹולד ּדמאחר ּבהגּבלה, הּוא הּתחּתֹון ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָדרצֹון
הּוא זה רצֹון וגם הּׂשכל. הגּבלת ּכפי ּבהגּבלה הּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהרי
ההתּבֹוננּות, מּצד רק ּדלהיֹותֹו ּבהּנפׁש, ּבחיצֹונּיּות ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַרק
מּגיע, ׁשהּׂשכל ּבהּנפׁש מקֹום ּבאֹותֹו רק מּגיע הּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָהרי
הּוא הרי מהּׂשכל ׁשּלמעלה העליֹון רצֹון ּכן ׁשאין ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמה
יּובן ּומּזה הּנפׁש. ּפנימּיֹות ׁשּמּצד הרצֹון והּוא ּגבּול, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָּבלי
העליֹון, ורצֹון הּתחּתֹון רצֹון ּבֹו ׁשּיׁש האלקית, ּבנפׁש ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּגם
מּצד ּבאלקּות ּׁשרֹוצה מה הּוא הּתחּתֹון ְְֱִֶֶַַַַָָֹדרצֹון

חּיי הּוא ּכי אלקי ה' את לאהבה ּבחינת הּוא העליֹון ורצֹון ,29ההתּבֹוננּות, ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
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כ.29) ל, נצבים

    
‰BÚ‰גבול, Ì ˜ÈÓ ,ÏÏÎa ÔB‰ ˙‡ ˙BNÚÏ ÈÎc¿ƒ¿≈«¬∆»»ƒ¿»«¿ƒ«»¬»

ÈÎa ‡ ,ELÙ ÏÎe EÏ ÏÎa ˙ÈÁa Ó ‡e‰L BÓk¿∆ƒ«¿ƒ«¿»¿»¿¿»«¿¿«ƒ¿≈
˙‡ LcÁÏהתלבשותBÓk ‰BÚ‰ ‰ÊÏ È ,ÌB˜a ÔB‰ ¿«≈∆»»«»»ƒ»∆»¬»¿

˙‡È˜ ‰ÈL ‰L e‰Ê ‡˜c E‡Ó ÏÎa Ó ‡e‰L∆ƒ«¿»¿…∆«¿»¿∆¿»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«
ÚÓL"שמוע אם ‰e‡"והיה ¿«

BB ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«≈ƒ¿
ÁL ÈÙÏ ,ÌB˜Ó ÏL∆»¿ƒ∆»≈
ÏÎc ‰BÚ‰ ‰Êa»∆»¬»ƒ¿»
‰BÚ‰ ÈÈ ÏÚ ,E‡Ó¿…∆¿«¿≈»¬»
ÔÈNBÚ ‡˜c E‡Ó ÏÎcƒ¿»¿…∆«¿»ƒ

ÌB˜Ó ÏL BBנתבאר ¿∆»
חידוש את למעלה לפעול שכדי

הבריאה קיום בהמשך הרצון

האדם עבודת ידי על זהו (מקום),

דוקא, מאודך" "בכל בבחינת

בהמשך גבול. בלי אהבה שענינה

כדוגמת היא זו שאהבה יבאר

מן למעלה שהוא לחיות הרצון

נמשכים וממנה והטעם, השכל

עוד האחרים. הרצונות כל ובאים

זו אהבה התעוררות כי יבאר

(באור למעלה מעוררת באדם

מהשתלשלות) שלמעלה סוף אין

ב'מקום', חדש רצון בחינת

הרצון המשכת העליוןדהיינו

למטה שגם ההשתלשלות, בסדר

גבול. הבלי מאיר יהיה בגבול

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¿»ƒ¿»¿ƒ≈
,˙B‚Ó  LÈ ÔBa¿»≈«¿≈
ÔB ÔBzÁz‰ ÔB»««¿¿»
ÔB ˙BÈÁa e ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿ƒ»
LÙa ÌLÈ el‡≈∆¿»¿∆∆

e ,˙ÈÓ‰a‰ש"זה מכיוון «¿≈ƒ
האלוקים", עשה זה לעומת

הכוחות במבנה דמיון שישנו

הנפשות שתי של והלבושים

LÙa Ì ÔeÈ ‰Óƒ∆»«¿∆∆
‰Ê  ÏÚ ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿«∆∆∆
,‰p‰c ‰ÏÚÓÏ Ì ÔeÈ»«¿«¿»¿ƒ≈
LÙa ÔBzÁz‰ ÔB»««¿¿∆∆
 ÏÚ ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰«¿≈ƒ«∆∆
,ÁÓa ‰BM ‰Ó«∆∆¿ƒ¿»
,ÏÎO‰Ó ÏB ‰Ê ÔBL∆»∆«≈«≈∆
ÔÈÚL È‡ ÔÈÓ L‡Îc¿«¬∆≈ƒ≈∆ƒ¿«
ÈÊ‡ ,ÈÙÏ B Á‰«ƒ¿»¿»»¬«
ÔB‰ Óe ,‰Êa ‰B∆»∆ƒ«»»

‡e‰ ‰Ê ÔB ,‰Êa ‰NBÚ aÓe ,Á‰a LBÁ ‡e‰ È‰¬≈≈¿«ƒ¿»¿«≈¿∆»∆¿»∆
‡e‰L Á‡Ó ,ÔBzÁz‰ ÔB(הרצון)ÔBe ÏÎO‰Ó ÏB »««¿≈««∆«≈«≈∆»

‰BM ‰Ó BÓÎe ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔB ‡e‰ ÔBÈÏÚ‰»∆¿»∆¿«¿»≈«≈∆¿«∆∆
ÌÚ‰ ÏÎO‰ Ó BÈ‡ ‰Ê Ôc ,BÓei˜a ‰BL ,˙BÈÁÏƒ¿∆∆¿ƒ¿»…∆≈ƒ««≈∆¿«««
‰BL ‰Ê ÔB ˙ÈÁaÓeƒ¿ƒ«»∆∆∆
ÔB‰ Ì ‡Ó ,˙BÈÁÏƒ¿ƒ¿»«»»
eÈ‰ ,ÁÓa ‰BL∆∆¿ƒ¿»¿«¿
˙BÈÁÏ ‰BL ÔB‰c¿»»∆∆ƒ¿
ÏÎO‰ ÈÈ ÏÚ iÓƒ¿«≈«¿≈«≈∆
ÈÙk ÌÈi ˙Baƒ¿…¿»ƒƒ¿ƒ
ÏÈkN‰L ÏÎO‰ ÈpÙB‡«≈«≈∆∆ƒ¿ƒ
ÏÎc ,ÈÙÏ BM ‰Ó«∆¿»»¿»
‡e‰ ÌÈi ˙BB‰»¿¿»ƒƒ
˙BÈÁÏ ‰BL ÔB‰»»∆∆ƒ¿
ÈÈ ÏÚ i‰L BÓk¿∆ƒ¿«≈«¿≈
LÙ‰‰ ,‰p‰ ÏÎO‰«≈∆¿ƒ≈«∆¿≈
ÔBÏ ÔBzÁz‰ ÔB ÔÈa≈»««¿¿»
ÔB ,‡e‰ ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿»
,‰Ïa‚‰a ‡e‰ ÔBzÁz‰««¿¿«¿»»
,ÏÎO‰Ó ÏBpL Á‡Óc¿≈««∆«≈«≈∆
ÈÙk ‰Ïa‚‰a ‡e‰ È‰¬≈¿«¿»»¿ƒ
ÔB Ì‚ ÏÎO‰ ˙Ïa‚‰«¿»««≈∆¿«»
˙eiBÈÁa ˜ ‡e‰ ‰Ê∆«¿ƒƒ
˜ B˙BÈ‰Ïc ,LÙp‰a¿«∆∆¿ƒ¿«
È‰ ,˙eBa˙‰‰ Óƒ««ƒ¿¿¬≈
B˙B‡a ˜ ÚÈÓ ‡e‰«ƒ««¿
ÏÎO‰L LÙp‰a ÌB˜Ó»¿«∆∆∆«≈∆
ÔB Ôk ÔÈ‡L ‰Ó ,ÚÈÓ«ƒ««∆≈≈»
‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆¿«¿»
ÈÏa ‡e‰ È‰ ÏÎO‰Ó≈«≈∆¬≈¿ƒ
L ÔB‰ ‡e‰ ,Ïe¿¿»»∆ƒ«
‰Óe LÙp‰ ˙BiÓÈ¿ƒƒ«∆∆ƒ∆
,˙È˜Ï‡‰ LÙa Ì ÔeÈ»«¿∆∆»¡…ƒ
ÔBzÁz‰ ÔB Ba LiL∆≈»««¿
ÔB ,ÔBÈÏÚ‰ ÔB¿»»∆¿¿»
‰BM ‰Ó ‡e‰ ÔBzÁz‰««¿«∆∆
˙eBa˙‰‰ Ó ˙e˜Ï‡a»¡…ƒ««ƒ¿¿

השכל), הגבלת «¿ÔB(כפי
˙ÈÁa ‡e‰ ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿ƒ«

ÏÈk EÈ˜Ï‡ ‰ ˙‡ ‰‰‡¿«¬»∆¡…∆ƒ
EÈiÁ ‡e‰29‰Ê ÔÈ‡M , «∆∆≈∆
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יב  

(ּבנפׁש ּוכמֹו חּיּותֹו. ׁשּזהּו אם ּכי הּטעם, מּצד זה ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַּׁשאין
רצ ּבחינת והּוא לחיֹות. ׁשרֹוצה הרצֹון ֹוןהּבהמית) ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

רעוין ּדכל רעוא .30העליֹון ְְֲֲִֶַַָָָ

ÏÚÂהּוא הּתחּתֹון דרצֹון למעלה, ּגם יּובן זה דר ¿«ְְְְֶֶֶַַַַָָָ
החכמה, ידי על ּבהׁשּתלׁשלּות ׁשּבא ּכמֹו ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָהרצֹון
ׁשּמּמּנּו מהּטעם, ׁשּלמעלה הרצֹון הּוא העליֹון ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָורצֹון
ׁשּכל הּבהמית ּבנפׁש (וּכנ"ל הרצֹונֹות ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָנמׁשכים
ּדכל רעוא לחיֹות), ׁשרֹוצה מהרצֹון נמׁשכים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָהרצֹונֹות
עׂשּית ּדהינּו מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ענין וזהּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָרעוין.
ּבּמקֹום, העליֹון, רצֹון מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָהרצֹון
ׁשּלמעלה הרצֹון המׁשכת ידי דעל ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָּבהׁשּתלׁשלּות,
הנהגה למּטה ּתהיה אזי ּבהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָמהׁשּתלׁשלּות
הּבלי מאיר ּדהׁשּתלׁשלּות ּבהּגבּול ׁשּגם לפי ּגבּול, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַּדבלי
אזי מקֹום ׁשל רצֹונֹו ׁשעֹוׂשין ּבזמן הּנה ולכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָגבּול.
הנהגה יהיה למּטה ׁשּגם לפי צאנכם, ורעּו זרים ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹועמדּו

ׁשּכתּוב מה דר על והּוא ּגבּול. ההּוא31ּדבלי ּבּיֹום ְְְִִֶֶֶַַַַָ
נקרא אני נכּתב ׁשאני ּכמֹו לא ּדעכׁשו אחד, הוי' ,32יהיה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹ

לעתיד ּכן ׁשאין מה ּבהעלם, הּוא הוי' הּנה ּדעכׁשו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהינּו
ידי על היא זֹו והמׁשכה למּטה. ּבגּלּוי יהיה הוי' ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנה

מאד ּדבכל הּבלי24האהבה לבחינת להּגיע ּדבכדי , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
גבּול ּבהּבלי העבֹודה ידי על זה הרי ׁשּלמעלה ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָגבּול
זה ׁשהרי גבּול, הּבלי אמּתית זה ׁשאין ּדהגם ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּבּנפׁש,

ׁשּל מאד ּפנים33רק ּכל על ׁשּבאדם להיֹות מקֹום מּכל , ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹ
על הּנה ׁשּבאדם, העליֹון רצֹון והּוא גבּול, ּבלי זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָהרי
ׁשזהּו ׁשּלמעלה, העליֹון רצֹון את ּגם ממׁשי הּוא זה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָידי

מקֹום. ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ְְִִֶָָענין

דהוי'e‰ÊÂה) אחד, הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ׁשמע ¿∆ְְְֱֲֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָֹ
מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה הוי' הּוא ְְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָֹאלקינּו
אחד והוי' עילאה, הוי' ּבחינת ׁשהּוא וחּיּותינּו, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכחנּו
המׁשכה והתּפּׁשטּות צמצּום הּוא דהוי' ּתּתאה, הוי' ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָָהּוא

להיֹות34והתּפּׁשטּות אפׁשר ּתּתאה) (הוי' זה ידי ׁשעל , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
וזהּו סטרין. וד' וארץ רקיעים ז' התהּוּות הינּו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָאחד,
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B˙eiÁ e‰fL Ì‡ Èk ,ÌÚh‰ „vÓ.("מאודך ד"בכל גבול בלי (אהבה ƒ««««ƒƒ∆∆«

˙ÈÁa ‡e‰Â .˙BÈÁÏ ‰ˆBL ÔBˆ‰ ˙ÈÓ‰a‰ La) BÓÎe¿¿∆∆«¿≈ƒ»»∆∆ƒ¿¿¿ƒ«
ÔÈÂÚ ÏÎc ‡ÂÚ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ[הרצונות כל כאן30[=רצון עד »»∆¿«¬»¿»«¬ƒ

מזה ולמעלה הבהמית בנפש העליון ורצון התחתון רצון המדרגות ב' נתבארו

שמהרצון כשם האלוקית. בנפש

מהשכל שלמעלה לחיות

האחרים, הרצונות כל מסתעפים

מאודך" "בכל אהבת גם כך

כלשהו טעם מצד נולדת איננה

היא שהאלוקות מפני אם כי

הרצונות. כל רצון שזהו – חיותו

רצונות ב' זה דרך על יבאר עתה

למעלה. אלו

Ìb ÔeÈ ‰Ê C„ ÏÚÂ¿«∆∆∆»«
ÔBzÁz‰ ÔBˆ„ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿»««¿
‡aL BÓk ÔBˆ‰ ‡e‰»»¿∆»
È„È ÏÚ ˙eÏLÏzL‰a¿ƒ¿«¿¿«¿≈
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆÂ ,‰ÓÎÁ‰«»¿»¿»»∆¿
‰ÏÚÓlL ÔBˆ‰ ‡e‰»»∆¿«¿»
epnnL ,ÌÚh‰Ó≈«««∆ƒ∆
˙BBˆ‰ Ïk ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ»»¿
˙ÈÓ‰a‰ La ÏkÂ)¿««¿∆∆«¿≈ƒ
ÌÈÎLÓ ˙BBˆ‰ ÏkL∆»»¿ƒ¿»ƒ
,˙BÈÁÏ ‰ˆBL ÔBˆ‰Ó≈»»∆∆ƒ¿
e‰ÊÂ .ÔÈÂÚ ÏÎc ‡ÂÚ«¬»¿»«¬ƒ¿∆
ÏL BBˆ ÔÈBÚ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿∆
˙iÚ eÈ‰c ,ÌB˜Ó»¿«¿¬ƒ«

ÏÚÓlL‰(המשכת) ÔBˆ‰»»∆¿«¿»
ÔBˆ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿»

a ,ÌB˜na ,ÔBÈÏÚ‰דרגת »∆¿«»¿
È„Èה ÏÚ„ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿«¿≈

‰ÏÚÓlL ÔBˆ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»»∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿

‰È‰z ÈÊ‡ ,˙eÏLÏzL‰a¿ƒ¿«¿¿¬«ƒ¿∆
ÈÏc ‰‚‰‰ ‰hÓÏ¿«»«¿»»ƒ¿ƒ
Ïeb‰a ÌbL ÈÏ ,Ïeb¿¿ƒ∆«¿«¿
È‡Ó ˙eÏLÏzL‰c¿ƒ¿«¿¿≈ƒ
‰p‰ ÔÎÏÂ .Ïe‚ ÈÏa‰«¿ƒ¿¿»≈ƒ≈
ÏL BBˆ ÔÈBÚL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿∆

ÌB˜Óד"בכל העבודה ידי על »
ÌÈÊמאודך" e„ÓÚÂ ÈÊ‡¬«¿»¿»ƒ

ÌbL ÈÏ ,ÌÎ‡ˆ eÚÂ¿»…¿∆¿ƒ∆«
ÈÏc ‰‚‰‰ ‰È‰È ‰hÓÏ¿«»ƒ¿∆«¿»»ƒ¿ƒ
‰Ó C„ ÏÚ ‡e‰Â .Ïeb¿¿«∆∆«

e˙kL31‡e‰‰ ÌBia ∆»««
ÂLÎÚc ,„Á‡ 'ÈÂ‰ ‰È‰Èƒ¿∆¬»»∆»¿«¿»

˜ È‡ zÎ È‡L BÓk ‡Ï‡שהוא כפי נקרא שמי אין כלומר …¿∆¬ƒƒ¿»¬ƒƒ¿»
כפי אותו לקרוא ואין ה' שם את להעלים יש הגלות, בזמן עכשיו, נכתב.

כתוב ‰ÈÂ'32שהוא ‰p‰ ÂLÎÚc eÈ‰ העליון), הרצון ‰e‡(בחינת «¿¿«¿»ƒ≈¬»»
.‰hÓÏ Èel‚a ‰È‰È 'ÈÂ‰ ‰p‰ „È˙ÚÏ Ôk ÔÈ‡L ‰Ó ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«∆≈≈∆»ƒƒ≈¬»»ƒ¿∆¿ƒ¿«»
È„È ÏÚ ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ«¿≈
,E„‡Ó ÏÎc ‰‰‡‰»«¬»ƒ¿»¿…∆
˙ÈÁÏ ÚÈb‰Ï È„Îc¿ƒ¿≈¿«ƒ«ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlL Ïe‚ ÈÏa‰«¿ƒ¿∆¿«¿»
‰„BÚ‰ È„È ÏÚ ‰Ê È‰¬≈∆«¿≈»¬»
,LpaL Ïe‚ ÈÏa‰a¿«¿ƒ¿∆«∆∆
˙ÈzÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡L Ì‚‰c«¬«∆≈∆¬ƒƒ
˜ ‰Ê È‰L ,Ïe‚ ÈÏa‰«¿ƒ¿∆¬≈∆«

ElL „‡Ó33,האדם ערך לפי ¿…∆¿
˙BÈ‰Ï ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ¿
È‰ ÌÈt Ïk ÏÚ Ì„‡aL∆»»»«»»ƒ¬≈
ÔBˆ ‡e‰Â ,Ïe‚ ÈÏa ‰Ê∆¿ƒ¿¿»
ÏÚ ‰p‰ ,Ì„‡aL ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆»»»ƒ≈«
Ìb CÈLÓÓ ‡e‰ ‰Ê È„È¿≈∆«¿ƒ«
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ ˙‡∆»»∆¿
ÔÈÚ e‰ÊL ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»∆∆ƒ¿»
.ÌB˜Ó ÏL BBˆ ÔÈBÚƒ¿∆»
Ï‡È ÚÓL e‰ÊÂ ‰¿∆¿«ƒ¿»≈
,„Á‡ 'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…≈¬»»∆»
'ÈÂ‰ ‡e‰ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰„¿¬»»¡…≈¬»»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

eÈ˙eiÁÂ eÁk,סוף אין אור …≈¿«≈
שלמעלה האלוקית החיות

דלעילא, הוי' - מהשתלשלות

בפסוק הראשון הוי' בשם הנרמז

כוחו נעשה - אלוקינו) (הוי'

היהודי, של ∆e‰L‡וחיותו
'ÈÂ‰Â ,‰‡ÏÈÚ 'ÈÂ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«¬»»ƒ»»¿¬»»
‰‡zz 'ÈÂ‰ ‡e‰ „Á‡∆»¬»»«»»
מלמעלה האלוקות המשכת

הוי' – העולם את להוות למטה

הוי' במילים הנרמזת תתאה,

האלוקית החיות היא אחד,

בבריאה ««¬¿„‰ÈÂ'המצומצמת
˙eËMt˙‰Â ÌeˆÓˆ ‡e‰ƒ¿¿ƒ¿«¿

˙eËMt˙‰Â ‰ÎLÓ‰– (י' «¿»»¿ƒ¿«¿
– ו' התפשטות, – ה' צמצום,

התפשטות) – ה' ,34המשכה,
'ÈÂ‰) ‰Ê È„È ÏÚL∆«¿≈∆¬»»
˙BÈ‰Ï L‡ ‰‡zz«»»∆¿»ƒ¿
'Ê ˙ee‰˙‰ eÈ‰ ,„Á‡∆»«¿ƒ¿«
.ÔÈË '„Â ‡Â ÌÈÚÈ˜¿ƒƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ
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הּוא יׂשראל ּדׁשמע אחד, הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשמע
וחּיּותינּו, ּכחנּו עילאה הוי' אלקינּו, הוי' ְְְֱֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹההתּבֹוננּות,
וזהּו הּבּטּול. הינּו אחד, (ּתּתאה) הוי' הּנה זה ידי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָועל
ההתּבֹוננּות ידי ׁשעל לפי למּטה, הּנׁשמה ירידת ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָענין
ׁשהיא ּדתשּובה, העבֹודה ּבּה נעׂשה ּדוקא ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָלמּטה
ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין זה ידי ׁשעל ,מאד ּדבכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹהעבֹודה
ּגם ׁשּלמעלה העליֹון, רצֹון המׁשכת ּדהינּו ְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָמקֹום,

הּנׁשמֹות. ׁשרׁש עילאה, מחׁשבה ְְֲִִִֶַַַָָָָָֹמּבחינת

ועׂשיתם,e‰ÊÂו) ּוׁשמרּתם גֹו' ּתׁשמעּון עקב והיה ¿∆ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
ּומעׂשה דּבּור דמחׁשבה העבֹודה ענין ְְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָׁשהּוא
ידי על הּנה ,מאד ּדבכל האהבה מּצד ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכמֹו
ואת הּברית את ל אלקי ה' וׁשמר אזי זֹו, ְְְְֱֲֲִֶֶֶַַַָָֹעבֹודה
הם ּוׁשבּועה חסד ּדברית הּׁשבּועה, ואת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָהחסד
עֹוׂשין ענין והּוא מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָההמׁשכֹות
החסד, את וׁשמר ׁשּכתּוב מה וזהּו מקֹום. ׁשל ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָרצֹונֹו

ּבזהר ׁשּכתּוב מה דר על היא ּפסּוק35ׁשהּכּונה 36על ִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
קּודׁשא ּדא איׁש הּוא, חסד אחֹותֹו את יּקח ּכי ְְֲִִִִֶֶֶַָָואיׁש
(והּוא יׂשראל ּכנסת ּדא אחֹותֹו את יּקח אׁשר הּוא, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָּברי

יחּוד יׂשראל, ּוכנסת הקּב"ה יחּוד ּבריענין קּודׁשא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
וּדאי, הּוא חסד הּוא חסד לּמה וכלּֿכ ּוׁשכינּתיּה), ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָהּוא
ידי על זה הרי למּטה ההמׁשכה ׁשּתהיה ׁשּבכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהינּו

ׁשּכתּוב ּוכמֹו .יתּבר מּמּנּו וחסדי37החסד רחמי זכר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּדבר על רק לֹומר ׁשּי הּזכירה ּדענין הּמה, מעֹולם ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכי
ׁשּכללּות ּדלהיות והינּו הּׁשכחה, ענין ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּנֹופל
אנּו לכן ,יתּבר לפניו מקֹום ּתֹופס אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָההׁשּתלׁשלּות
י"ג ענין הּוא ּדרחמי ,וחסדי רחמי זכר ְְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹמבקׁשים
ׁשּכתּוב ּכמֹו מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה הרחמים 38מדֹות ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
הוי' וּיעבר ׁשּכתּוב דמה הוי', וּיקרא ּפניו על הוי' ְְֲֲֲֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוּיעבר
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יג      

הּוא יׂשראל ּדׁשמע אחד, הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשמע
וחּיּותינּו, ּכחנּו עילאה הוי' אלקינּו, הוי' ְְְֱֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹההתּבֹוננּות,
וזהּו הּבּטּול. הינּו אחד, (ּתּתאה) הוי' הּנה זה ידי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָועל
ההתּבֹוננּות ידי ׁשעל לפי למּטה, הּנׁשמה ירידת ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָענין
ׁשהיא ּדתשּובה, העבֹודה ּבּה נעׂשה ּדוקא ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָלמּטה
ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין זה ידי ׁשעל ,מאד ּדבכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹהעבֹודה
ּגם ׁשּלמעלה העליֹון, רצֹון המׁשכת ּדהינּו ְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָמקֹום,

הּנׁשמֹות. ׁשרׁש עילאה, מחׁשבה ְְֲִִִֶַַַָָָָָֹמּבחינת

ועׂשיתם,e‰ÊÂו) ּוׁשמרּתם גֹו' ּתׁשמעּון עקב והיה ¿∆ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
ּומעׂשה דּבּור דמחׁשבה העבֹודה ענין ְְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָׁשהּוא
ידי על הּנה ,מאד ּדבכל האהבה מּצד ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכמֹו
ואת הּברית את ל אלקי ה' וׁשמר אזי זֹו, ְְְְֱֲֲִֶֶֶַַַָָֹעבֹודה
הם ּוׁשבּועה חסד ּדברית הּׁשבּועה, ואת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָהחסד
עֹוׂשין ענין והּוא מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָההמׁשכֹות
החסד, את וׁשמר ׁשּכתּוב מה וזהּו מקֹום. ׁשל ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָרצֹונֹו

ּבזהר ׁשּכתּוב מה דר על היא ּפסּוק35ׁשהּכּונה 36על ִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
קּודׁשא ּדא איׁש הּוא, חסד אחֹותֹו את יּקח ּכי ְְֲִִִִֶֶֶַָָואיׁש
(והּוא יׂשראל ּכנסת ּדא אחֹותֹו את יּקח אׁשר הּוא, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָּברי

יחּוד יׂשראל, ּוכנסת הקּב"ה יחּוד ּבריענין קּודׁשא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
וּדאי, הּוא חסד הּוא חסד לּמה וכלּֿכ ּוׁשכינּתיּה), ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָהּוא
ידי על זה הרי למּטה ההמׁשכה ׁשּתהיה ׁשּבכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהינּו

ׁשּכתּוב ּוכמֹו .יתּבר מּמּנּו וחסדי37החסד רחמי זכר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּדבר על רק לֹומר ׁשּי הּזכירה ּדענין הּמה, מעֹולם ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכי
ׁשּכללּות ּדלהיות והינּו הּׁשכחה, ענין ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּנֹופל
אנּו לכן ,יתּבר לפניו מקֹום ּתֹופס אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָההׁשּתלׁשלּות
י"ג ענין הּוא ּדרחמי ,וחסדי רחמי זכר ְְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹמבקׁשים
ׁשּכתּוב ּכמֹו מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה הרחמים 38מדֹות ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
הוי' וּיעבר ׁשּכתּוב דמה הוי', וּיקרא ּפניו על הוי' ְְֲֲֲֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוּיעבר
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ב.35) ז, יז.36)ח"ג כ, ו.37)קדושים כה, ו.38)תהלים לד, תשא

    
Ï‡NÈ ÚÓLc ,„Á‡ 'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡NÈ ÚÓL e‰ÊÂ¿∆¿«ƒ¿»≈¬»»¡…≈¬»»∆»ƒ¿«ƒ¿»≈
eÁk ‰‡ÏÈÚ 'ÈÂ‰ ,eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ,˙eB˙‰‰ ‡e‰«ƒ¿¿¬»»¡…≈¬»»ƒ»»…≈
eÈ‰ ,„Á‡ ‰‡zz 'ÈÂ‰ ‰p‰ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,eÈ˙eÁÂ¿«≈¿«¿≈∆ƒ≈¬»»«»»∆»«¿
È„È ÏÚL ÈÏ ,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„ÈÈ ÔÈÚ e‰ÊÂ Ïeh‰«ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ««¿»»¿«»¿ƒ∆«¿≈

‡˜Âc ‰hÓÏ ˙eB˙‰‰«ƒ¿¿¿«»«¿»
‰„BÚ‰  ‰NÚ«¬∆»»¬»
‡È‰L ,‰e˙cƒ¿»∆ƒ
,E„‡Ó ÏÎc ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿»¿…∆
ÔÈNBÚ ‰Ê È„È ÏÚL∆«¿≈∆ƒ
eÈ‰c ,ÌB˜Ó ÏL BB¿∆»¿«¿
,ÔBÈÏÚ‰ ÔB ˙ÎLÓ‰«¿»«»»∆¿
˙ÈÁÓ Ì ‰ÏÚÓL∆¿«¿»«ƒ¿ƒ«
LL ,‰‡ÏÈÚ ‰LÁÓ«¬»»ƒ»»…∆

˙BÓLp‰,שיהודי ידי על «¿»
מתבונן גוף, בתוך נשמה שהוא

עילאה בהוי' ("שמע")

נשמות משורש שלמעלה

אזי במחשבה, שעלו ישראל

ונעשית זו נעלית דרגה נמשכת

אלוקינו"). ("הוי' וחיותו כוחו

למטה, ישראל נשמות ירידת

בחינת שהוא מוגבל לעולם

ליהודי גורמת גשמי, 'מקום'

והשתוקקות מה' ריחוק תחושת

והתבוננות יתברך, אליו

ישראל" "שמע בפסוק האמורה

התשובה לעבודת אותו מעוררת

בלי – מאודך" "בכל בבחינת

'עושין ענין נפעל אז או גבול.

היינו מקום', של רצונו

בעולם כאן ממשיכים שישראל

העליון, הרצון את הגשמי הזה

גבול בלי בחי' כביכול,

תכלית כי יובן ובזה דלמעלה.

ישראל נשמות ירידת

עילאה) במחשבה (המושרשים

עבודת - עליה לצורך היא

מאודך" "בכל בבחינת היהודי

מאלוקות הנשמה של הריחוק מתחושת דוקא נוצרת זו גבול בלי (שאהבה

ב'מקום'. חדש רצון בו נמשך זה ידי ועל הגשמי) הזה בעולם

‡e‰L ,Ì˙ÈNÚÂ ÌzÓLe 'Â ÔeÚÓLz ˜Ú ‰È‰Â e‰ÊÂ Â¿∆¿»»≈∆ƒ¿¿¿«¿∆«¬ƒ∆∆
„Ó ‡e‰L BÓk ‰NÚÓe e„ ‰LÁÓ„ ‰„BÚ‰ ÔÈÚƒ¿»»¬»¿«¬»»ƒ«¬∆¿∆ƒ«
'‰ ÓLÂ ÈÊ‡ ,BÊ ‰„BÚ È„È ÏÚ ‰p‰ ,E„‡Ó ÏÎc ‰‰‡‰»«¬»ƒ¿»¿…∆ƒ≈«¿≈¬»¬«¿»«

„ÒÁ ˙Èc ,‰Úe‰ ˙‡Â „ÒÁ‰ ˙‡Â ˙È‰ ˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡¡…∆¿∆«¿ƒ¿∆«∆∆¿∆«¿»ƒ¿ƒ∆∆
ÔÈÚ ‡e‰Â ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓL ˙BÎLÓ‰‰ Ì‰ ‰ÚeLe¿»≈««¿»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿ƒ¿»
,„ÒÁ‰ ˙‡ ÓLÂ e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ ÌB˜Ó ÏL BB ÔÈNBÚƒ¿∆»¿∆«∆»¿»«∆«∆∆

‰Ê e˙kL ‰Ó C„ ÏÚ ‡È‰ ‰ek‰L35˜eÒt ÏÚ36LÈ‡Â ∆««»»ƒ«∆∆«∆»«…««»¿ƒ
„ÒÁ B˙BÁ‡ ˙‡ ÁwÈ Èkƒƒ«∆¬∆∆

‡c LÈ‡ ,‡e‰[זה=] ƒ»
 ‡L„e˜L‡ ,‡e‰ CÈ ¿»¿ƒ¬∆

‡c B˙BÁ‡ ˙‡ ÁwÈ[זו=] ƒ«∆¬»
ÔÈÚ ‡e‰Â Ï‡NÈ ˙Òk¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
˙ÒÎe ‰˜‰ „eÁÈƒ«»»¿∆∆
‡L„e˜ „eÁÈ ,Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ¿»
,ÈzÈÎLe ‡e‰ CÈ¿ƒ¿ƒ¿≈
לגבי כאן הנאמר 'אחותי' הביטוי

לעם ישראל בעם הקב"ה בחירת

'איחוי מלשון הוא סגולה

תפירה שפירושו אלכסנדרית,

עד חתיכות שתי של וחיבור

– חסד וזהו לאחד. שנעשים

מעלה, – הקב"ה בין החיבור

בחינת מטה, – היהודי לבין

ממש שיתאחדו «¿ŒÏÎÂ'מקום',
„ÒÁ ‡e‰ „ÒÁ ‰nÏ Ck»»»∆∆∆∆
È„ÎL eÈ‰Â ,È‡cÂ ‡e‰««¿«¿∆ƒ¿≈
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆««¿»»¿«»
„ÒÁ‰ È„È ÏÚ ‰Ê È‰¬≈∆«¿≈«∆∆
BÓÎe C˙È epnÓƒ∆ƒ¿»≈¿

e˙kL37EÈÓÁ ÎÊ ∆»¿…«¬∆
,‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk EÈ„ÒÁÂ«¬»∆ƒ≈»≈»
ÓBÏ CL ‰ÈÎ‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««¿ƒ»«»«
B ÏBpL c ÏÚ ˜««»»∆≈
eÈ‰Â ,‰ÁÎ‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»¿«¿
˙eÏÏkL ˙ÂÈ‰Ïc¿ƒ¿…∆¿»
ÒBz BÈ‡ ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿≈≈

C˙È ÂÈÏ ÌB˜Óכי »¿»»ƒ¿»≈
פשוט ית' ומהותו עצמותו

אינו המוגבל והעולם בתכלית,

הקב"ה, לגבי מקום ≈«ÔÎÏתופס
EÈÓÁ ÎÊ ÌÈL˜Ó e‡»¿«¿ƒ¿…«¬∆

EÈ„ÒÁÂעל וחסדים רחמים לבחינת עצמו לעורר יזכור שהקב"ה כביכול, «¬»∆
ÏÚÓL‰העולם, ÌÈÓÁ‰ ˙B„Ó È ÔÈÚ ‡e‰ EÈÓÁc¿«¬∆ƒ¿»ƒ»«¬ƒ∆¿«¿»

e˙kL BÓk ,˙eÏLÏzL‰Ó38‡˜Â ÂÈt ÏÚ 'ÈÂ‰ ÚÂ ≈ƒ¿«¿¿¿∆»««¬…¬»»«»»«ƒ¿»
'ÈÂ‰,הגילוי אל מהעלם להמשיכם הרחמים את לעורר פירושו "ויקרא" ¬»»

‰ÏÚÓL ‰‡ÏÈÚ 'ÈÂ‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÚÂ e˙kL ‰Ó„¿«∆»««¬…¬»»¬»»ƒ»»∆¿«¿»
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מוגה בלתי

"'וגו אלקיך ה' את וברכת ושבעת "ואכלת - הוא השבוע דפרשת העיקריים הענינים ענין1אחד שזהו ,
צרכי כל כוללת שאכילה גם ומה האדם, וקיום חיות נעשה האכילה ידי על שהרי האדם, בחיי וכללי עיקרי

כו'.2האדם להקב"ה לברך צריך ואז השביעה, ענין בדוגמת זה הרי צרכיו, מקבל וכשהאדם ,
"והיה - הפרשה התחלת עם גו'") וברכת ושבעת ("ואכלת המזון דברכת והשייכות הקשר גם לבאר ויש

גו'": נשבע אשר גו' הברית את לך אלקיך ה' ושמר וגו' תשמעון עקב

חסידות בדרושי המשכה3מבואר הוא נשבע") אשר גו' ("הברית ו"שבועה" ד"ברית" הענין שכללות
באהבתם ויתקשרו שיתייחדו . . ביניהם ברית שכורתים אוהבים שני למשל "כמו - מהשתלשלות שלמעלה

וכו'" האהבה לפסוק צריך היה והדעת הטעם פי שעל אף ודעת, הטעם מן ולמעלה נפלא .4בקשר

שאדם הקלות המצוות "אם רש"י כפירוש תשמעון", עקב ד"והיה באופן העבודה ידי על נעשה זה וענין
מצוות בין לחלק מקום יש ודעת, טעם מצד כי, ודעת, מטעם שלמעלה עבודה שזוהי - תשמעון" בעקביו דש
"עקב שיהיה וכדי בזה, וכיוצא לחבירו, אדם שבין ומצוות למקום אדם שבין מצוות קלות, למצוות חמורות
מטעם שלמעלה עול קבלת מצד עבודה ידי על דוקא זה הרי בעקביו", דש שאדם קלות ב"מצוות גם תשמעון",

ודעת.

היא העבודה שכאשר - גו'" נשבע אשר גו' הברית את לך אלקיך ה' ושמר וגו' תשמעון עקב "והיה וזהו
מדה" כנגד ("מדה כזה באופן מלמעלה ההמשכה גם נעשית תשמעון"), ("עקב ודעת מטעם המשכה5למעלה - (

גו'"). נשבע אשר גו' הברית את גו' ("ושמר מהשתלשלות שלמעלה

מוד זה המזון:וענין בברכת גם גש

בגמרא השבוע6איתא (בפרשת בתורתך כתוב עולם, של רבונו הקב"ה, לפני השרת מלאכי אשר7"אמרו (
דכתיב לישראל פנים נושא אתה והלא . . פנים ישא פנים8לא אשא לא וכי להם, אמר אליך, פניו ה' ישא

ועד כזית עד עצמם על מדקדקים והם אלקיך, ה' את וברכת ושבעת ואכלת בתורה להם שכתבתי לישראל
כביצה".

חסידות בדרושי כמבואר - בזה השתלשלות.9והענין מסדר שלמעלה מבחינה המשכה ענינה פנים שנשיאת
מטעם שלמעלה ענין שזהו כו'", עצמם על ש"מדקדקים באופן ישראל של עבודתם ידי על נעשית זו והמשכה
אלא וברכת"), ושבעת ("ואכלת שביעה כדי בה שיש אכילה על רק לברך צריך ודעת טעם פי על שהרי ודעת,

ודעת. מטעם שלמעלה עול קבלת מצד - כביצה" ועד כזית עד עצמם על "מדקדקים כן פי על שאף

- הפרשה שבתחלת גו'" תשמעון עקב ד"והיה הענין לתוכן מתאים המזון דברכת הענין שתוכן ונמצא,
מטעם שלמעלה עבודה ידי על שנעשית השתלשלות מסדר שלמעלה מבחינה המשכה אודות מדובר שבשניהם

ודעת.

:יותר בעומק - כביצה" ועד כזית עד עצמם על ד"מדקדקים הענין בביאור להוסיף ויש
וכיון ושלום. חס התורה כפי שלא להיות יכולה אינה - כו'" עצמם על "מדקדקים ישראל שבני ההוספה
על דוקא, שביעה כדי בה שיש באכילה הוא המזון דברכת שהחיוב וברכת", ושבעת "ואכלת אמרה שהתורה
על ד"מדקדקים העבודה ידי שעל הוא, כביצה", ועד כזית עד עצמם על ד"מדקדקים שהפירוש לומר, צריך כן

כן. אינו הגוף שטבע אף ו"כביצה", "כזית" של בשיעור מאכילה גם השביעה ענין אצלם נעשה עצמם"
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(המו"ל). ראשיֿפרקים (*
יו"ד.1) ח,
יח.2) יו"ד, פרשתנו רמב"ן ראה
(המשך3) תרע"ג עקב והי' ד"ה תצט. ע' פרשתנו אוה"ת ראה

ואילך). 276 ע' ח"ג (תו"מ תשי"א ואילך). שנה ע' ח"א תער"ב
ג.4) טו, פרשתנו בלקו"ת הובא – ב מד, נצבים לקו"ת

ואילך.5) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין א. לב, נדרים
ב.6) כ, ברכות
יז.7) יו"ד,
כו.8) ו, נשא
ובכ"מ.9) ואילך. ד כו, נשא לקו"ת

  

הּוא וחסדי מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה עילאה הוי' ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהּוא
מעֹולם ּכי מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה חסד רב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבחינת

העלם לׁשֹון הּוא ּדעֹולם ּבהעלם39הּמה, ׁשהם והינּו , ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָ
ספירֹות עׂשר הּגנּוזֹות, ספירֹות עׂשר ּכענין ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָּבׁשרׁשן,
ּכפׁשּוטֹו, ּבעֹולם זֹו ּבחינה להמׁשי וצרי ְְְְְְֲִִִִִַָָָָּדעקּודים,
ידי ועל ּגבּול, ּדבלי ההמׁשכה ּתהיה למּטה ׁשּגם ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָהינּו
על היא זֹו והמׁשכה צאנכם. ורעּו זרים ועמדּו הּנה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹזה
קּיּום מסּפיק ׁשּלא והינּו ּדוקא, מאד ּדבכל האהבה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹידי
ׁשהרי ּבלבד, ּומעׂשה דּבּור ּבמחׁשבה ּומצֹות ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּתֹורה
ׁשּבאין ּבלבד לבּוׁשים רק הם ּומעׂשה דּבּור ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָמחׁשבה
ּכּידּוע הרצֹון, לבחינת ׁשּכן ּובמּכל הּנפׁש, לכחֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹער
הּוא ׁשהמחׁשבה ועלּול, עּלה ּכעין הם ודּבּור ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּדמחׁשבה
מה הּמעׂשה, לגּבי הּדּבּור כן ּוכמֹו הּדּבּור, לגּבי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָעּלה
הּנפׁש ּכחֹות לגּבי ּומעׂשה דּבּור המחׁשבה ּכן ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשאין
להיֹות צרי ולכן ,ּבאיןֿערֹו הם הרצֹון לגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּובפרט
המׁשכת יהיה זה ידי ׁשעל ּדוקא, מאד ּדבכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהעבֹודה
ּתפעל מאד ּדבכל ׁשהאהבה ּבכדי אמנם העליֹון. ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹרצֹון
ּברית, ּכריתת לזה צרי ּדלמעלה, העליֹון רצֹון ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָהמׁשכת
ימׁשיכּו אי ּכלל, מקֹום ּתֹופסים הּנבראים ּׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּדמאחר
ּברית הּכריתת מּצד ׁשהּוא אּלא עבֹודתם, ידי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָעל
ולכן מלמעלה. הּגּלּויים ּתמׁשי ּדלמּטה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהעבֹודה
ׁשּכללּות לפי ּוׁשבּועה, לחסד הּברית את הּכתּוב ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָמקּדים
ּתׁשמעּון עקב והיה וזהּו הּברית. מּצד הּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָההמׁשכה
לפי וּדאי, ּתׁשמעּון ּדמׁשיחא ּדעקבתא ּדבהּזמן ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָגֹו',

נּדח מּמּנּו יּדח ולא אחרֹון, הּיֹותר ּדֹור ולכן40ׁשהּוא , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
וׁשמר זה ידי ועל ,מאד ּבכל ּבבחינת וּדאי, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּתׁשמעּון
על רמה, ּביד מהּגלּות הּגאּולה ׁשּתהיה גֹו', הּברית ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאת

ּבימינּו. ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָידי
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ג.39) ה, במדבר לקו"ת ראה יא. ג, עה"פ יד.40)קה"ר יד, שמואלֿב ע"פ

    
„  ˙Èa ‡e‰ È„Â ,˙eÏLÏzL‰Ó,מצדקה בשונה ≈ƒ¿«¿¿«¬»∆¿ƒ««∆∆

לעשירים ובין לעניים בין שהוא חסד' 'רב נמשך וכאן לעניים. רק היא שצדקה

מ נמשכת זו ‰n‰,שבחינה ÌÏBÚÓ Èk ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓl¿«¿»≈ƒ¿«¿¿ƒ≈»≈»
ÏÚ‰ ÔBLÏ ‡e‰ ÌÏBÚcÌ39,גילוי לבחינת יבוא שבהעלם eÈ‰Âדמה ¿»¿∆¿≈¿«¿

,ÔLLa ÌÏÚ‰a Ì‰L∆≈¿∆¿≈¿»¿»
˙BÈÙ Ú ÔÈÚk¿ƒ¿»∆∆¿ƒ
˙BÈÙ Ú ,˙BÊeb‰«¿∆∆¿ƒ
CÈÂ ,ÌÈ„e˜Úc¿¬ƒ¿»ƒ

BÊ ‰Èa CÈLÓ‰Ïמהעלם ¿«¿ƒ¿ƒ»
הגילוי BËeLÙk,אל ÌÏBÚa»»ƒ¿

‰È‰z ‰ÓÏ ÌbL eÈ‰«¿∆«¿«»ƒ¿∆
,Ïeb ÈÏc ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ¿
e„ÓÚÂ ‰p‰ ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ≈¿»¿
ÌÎ‡ eÚÂ ÌÈÊ»ƒ¿»…¿∆
È„È ÏÚ ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ«¿≈
„‡Ó ÏÎc ‰‰‡‰»«¬»ƒ¿»¿…∆
˜ÈÓ ‡lL eÈ‰Â ,‡˜Âc«¿»¿«¿∆…«¿ƒ
˙BÓe ‰Bz‰ Ìeƒ̃«»ƒ¿
‰ÚÓe ea„ ‰LÓa¿«¬»»ƒ«¬∆
‰LÓ È‰L ,„Ïaƒ¿«∆¬≈«¬»»
˜ Ì‰ ‰ÚÓe ea„ƒ«¬∆≈«
ÔÈ‡aL „Ïa ÌÈLeÏ¿ƒƒ¿«∆¿≈
,LÙp‰ ˙BÎÏ CÚ¬…¿…«∆∆
˙ÈÏ ÔkL ÏkÓe¿ƒ»∆≈ƒ¿ƒ«
‰LÓc Úe„k ,ÔB‰»»«»«¿«¬»»
‰lÚ ÔÈÚk Ì‰ ea„Â¿ƒ≈¿≈ƒ»

ÏeÏÚÂ,עילתו נרגשת שבעלול ¿»
ביניהם ערך שיש ,היינו

‰lÚ ‡e‰ ‰LÓ‰L∆««¬»»ƒ»
ÔÎ BÓÎe ,eac‰ Èa‚Ï¿«≈«ƒ¿≈
,‰Ún‰ Èa‚Ï eac‰«ƒ¿«≈««¬∆
‰LÓ‰ Ôk ÔÈ‡L ‰Ó«∆≈≈««¬»»
˙Bk Èa‚Ï ‰ÚÓe ea„ƒ«¬∆¿«≈…
Èa‚Ï ËÙe LÙp‰«∆∆ƒ¿»¿«≈
,CBÚÔÈ‡a Ì‰ ÔB‰»»≈¿≈¬
˙BÈ‰Ï CÈ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒƒ¿
„‡Ó ÏÎc ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿»¿…∆
‰È‰È ‰Ê È„È ÏÚL ,‡˜Âc«¿»∆«¿≈∆ƒ¿∆
ÔBÈÏÚ‰ ÔB ˙ÎLÓ‰«¿»«»»∆¿
‰‰‡‰L È„Îa ÌÓ‡»¿»ƒ¿≈∆»«¬»

CÈ ,‰ÏÚÓÏc ÔBÈÏÚ‰ ÔB ˙ÎLÓ‰ ÏÚÙz „‡Ó ÏÎcƒ¿»¿…∆ƒ¿««¿»«»»∆¿ƒ¿«¿»»ƒ
ÌB˜Ó ÌÈÙBz ÌÈ‡p‰ ÔÈ‡ ‡Óc ,˙Èa ˙˙Èk ‰ÊÏ»∆¿ƒ«¿ƒ¿≈««∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

eÎÈLÓÈ CÈ‡ ,ÏÏk'ב'מקום חדש רצון המוגבלים È„Èהנבראים ÏÚ ¿»≈«¿ƒ«¿≈
‰ÓÏc ‰„BÚ‰L ˙Èa ˙˙Èk‰ „Ó ‡e‰L ‡l‡ ,Ì˙„BÚ¬»»∆»∆ƒ««¿ƒ«¿ƒ∆»¬»ƒ¿«»
˙Èa‰ ˙‡ e˙k‰ ÌÈc˜Ó ÔÎÏÂ ‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÈelb‰ CÈLÓz«¿ƒ«ƒƒƒ¿«¿»¿»≈«¿ƒ«»∆«¿ƒ
˙Èa‰ „Ó ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ ˙eÏÏkL ÈÙÏ ,‰ÚeLe „Ï¿∆∆¿»¿ƒ∆¿»««¿»»ƒ««¿ƒ
בעצמותו הזכירה ענין עיקר

חדש רצון להמשיך יתברך

מצד הוא ('מקום') בעולם

האלוקית (מעשה) ברית הכריתת

האוהב דרך על ישראל. עם

מאיזה שכח החיים שבתהפוכות

אך לחברו, אהבתו את סיבה

עם שכרת הברית על נזכר לפתע

לא שבעולם סיבה ששום חברו

שביניהם. האהבה את תחליש

מאודך" ד"בכל שהאהבה ונמצא

סיבה רק היא האדם שמצד

זכרון את למעלה המעוררת

להמשכת הבורא שמצד הברית

ובזה מלמעלה. הגילויים

בתחילת הקושיה מתורצת

מלמעלה בהמשכה מדוע המאמר

קוד ("ברית") המעשה םבא

ודיבור ("חסד") למחשבה

˜Ú("שבועה"). ‰È‰Â e‰ÊÂ¿∆¿»»≈∆
ÔÓ‰c ,'B‚ ÔeÚÓLzƒ¿¿ƒ¿«¿«
‡ÈLÓc ‡˙˜Úc¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
ÈÙÏ ,È‡cÂ ÔeÚÓLzƒ¿¿««¿ƒ
,ÔB‡ ˙B‰ Bc ‡e‰L∆«≈«¬

c epnÓ cÈ ‡ÏÂ40, ¿…ƒ«ƒ∆ƒ»
,È‡cÂ ÔeÚÓLz ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿¿««
ÏÚÂ ,„‡Ó ÏÎa ˙Èaƒ¿ƒ«¿»¿…∆¿«
˙Èa‰ ˙‡ ÓLÂ ‰Ê È„È¿≈∆¿»«∆«¿ƒ
‰Ïe‡b‰ ‰È‰zL ,'B‚∆ƒ¿∆«¿»
ÏÚ ,‰Ó „Èa ˙eÏb‰Ó≈«»¿»»»«
,e˜„ ÈLÓ È„È¿≈¿ƒ«ƒ¿≈

eÈÓÈa ‰‰Óa,כן אם ƒ¿≈»¿»≈
העבודה ישנה כאשר לסיכום,

גבול הבלי – מאודך' ד'בכל

על נמשכים אזי האדם. שבנפש

זה "החסד"ÌÏÂÚידי "הברית"

דמשיחא, דעקבתא ובזמן מהשתלשלות. שלמעלה המשכות שהן ו"השבועה"

ודאי. תשמעון לכן – יותר לחכות אפשר ואי האחרון דור שהוא לפי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



טו

 


    
מוגה בלתי

"'וגו אלקיך ה' את וברכת ושבעת "ואכלת - הוא השבוע דפרשת העיקריים הענינים ענין1אחד שזהו ,
צרכי כל כוללת שאכילה גם ומה האדם, וקיום חיות נעשה האכילה ידי על שהרי האדם, בחיי וכללי עיקרי

כו'.2האדם להקב"ה לברך צריך ואז השביעה, ענין בדוגמת זה הרי צרכיו, מקבל וכשהאדם ,
"והיה - הפרשה התחלת עם גו'") וברכת ושבעת ("ואכלת המזון דברכת והשייכות הקשר גם לבאר ויש

גו'": נשבע אשר גו' הברית את לך אלקיך ה' ושמר וגו' תשמעון עקב

חסידות בדרושי המשכה3מבואר הוא נשבע") אשר גו' ("הברית ו"שבועה" ד"ברית" הענין שכללות
באהבתם ויתקשרו שיתייחדו . . ביניהם ברית שכורתים אוהבים שני למשל "כמו - מהשתלשלות שלמעלה

וכו'" האהבה לפסוק צריך היה והדעת הטעם פי שעל אף ודעת, הטעם מן ולמעלה נפלא .4בקשר

שאדם הקלות המצוות "אם רש"י כפירוש תשמעון", עקב ד"והיה באופן העבודה ידי על נעשה זה וענין
מצוות בין לחלק מקום יש ודעת, טעם מצד כי, ודעת, מטעם שלמעלה עבודה שזוהי - תשמעון" בעקביו דש
"עקב שיהיה וכדי בזה, וכיוצא לחבירו, אדם שבין ומצוות למקום אדם שבין מצוות קלות, למצוות חמורות
מטעם שלמעלה עול קבלת מצד עבודה ידי על דוקא זה הרי בעקביו", דש שאדם קלות ב"מצוות גם תשמעון",

ודעת.

היא העבודה שכאשר - גו'" נשבע אשר גו' הברית את לך אלקיך ה' ושמר וגו' תשמעון עקב "והיה וזהו
מדה" כנגד ("מדה כזה באופן מלמעלה ההמשכה גם נעשית תשמעון"), ("עקב ודעת מטעם המשכה5למעלה - (

גו'"). נשבע אשר גו' הברית את גו' ("ושמר מהשתלשלות שלמעלה

מוד זה המזון:וענין בברכת גם גש

בגמרא השבוע6איתא (בפרשת בתורתך כתוב עולם, של רבונו הקב"ה, לפני השרת מלאכי אשר7"אמרו (
דכתיב לישראל פנים נושא אתה והלא . . פנים ישא פנים8לא אשא לא וכי להם, אמר אליך, פניו ה' ישא

ועד כזית עד עצמם על מדקדקים והם אלקיך, ה' את וברכת ושבעת ואכלת בתורה להם שכתבתי לישראל
כביצה".

חסידות בדרושי כמבואר - בזה השתלשלות.9והענין מסדר שלמעלה מבחינה המשכה ענינה פנים שנשיאת
מטעם שלמעלה ענין שזהו כו'", עצמם על ש"מדקדקים באופן ישראל של עבודתם ידי על נעשית זו והמשכה
אלא וברכת"), ושבעת ("ואכלת שביעה כדי בה שיש אכילה על רק לברך צריך ודעת טעם פי על שהרי ודעת,

ודעת. מטעם שלמעלה עול קבלת מצד - כביצה" ועד כזית עד עצמם על "מדקדקים כן פי על שאף

- הפרשה שבתחלת גו'" תשמעון עקב ד"והיה הענין לתוכן מתאים המזון דברכת הענין שתוכן ונמצא,
מטעם שלמעלה עבודה ידי על שנעשית השתלשלות מסדר שלמעלה מבחינה המשכה אודות מדובר שבשניהם

ודעת.

:יותר בעומק - כביצה" ועד כזית עד עצמם על ד"מדקדקים הענין בביאור להוסיף ויש
וכיון ושלום. חס התורה כפי שלא להיות יכולה אינה - כו'" עצמם על "מדקדקים ישראל שבני ההוספה
על דוקא, שביעה כדי בה שיש באכילה הוא המזון דברכת שהחיוב וברכת", ושבעת "ואכלת אמרה שהתורה
על ד"מדקדקים העבודה ידי שעל הוא, כביצה", ועד כזית עד עצמם על ד"מדקדקים שהפירוש לומר, צריך כן

כן. אינו הגוף שטבע אף ו"כביצה", "כזית" של בשיעור מאכילה גם השביעה ענין אצלם נעשה עצמם"
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(המו"ל). ראשיֿפרקים (*
יו"ד.1) ח,
יח.2) יו"ד, פרשתנו רמב"ן ראה
(המשך3) תרע"ג עקב והי' ד"ה תצט. ע' פרשתנו אוה"ת ראה

ואילך). 276 ע' ח"ג (תו"מ תשי"א ואילך). שנה ע' ח"א תער"ב
ג.4) טו, פרשתנו בלקו"ת הובא – ב מד, נצבים לקו"ת

ואילך.5) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין א. לב, נדרים
ב.6) כ, ברכות
יז.7) יו"ד,
כו.8) ו, נשא
ובכ"מ.9) ואילך. ד כו, נשא לקו"ת



טז     

מן למעלה שהיא שהנשמה הגוף, על הנשמה שליטת - הוא עצמם" על ד"מדקדקים העבודה שתוכן ונמצא,
שביעה. כדי בו אין הגוף טבע שמצד כזה משיעור גם שבע להיות הגוף על גם פועלת הגוף,

שלמעלה המשכה אליך", פניו ה' ד"ישא הענין פועלים כו'" עצמם על ד"מדקדקים העבודה ידי שעל וזהו
על הוא וכביצה), מכזית שבע (שנעשה בהגוף פועלת מהגוף שלמעלה שהנשמה זה כי, - השתלשלות מסדר

מהשתלשל שלמעלה הבחינה המשכת ובדוגמת השתלשלות.דרך בסדר ות

שנמשך באופן הוא פנים) (נשיאת מהשתלשלות שלמעלה שהגילוי - זה בענין נוספת לנקודה באים ומזה
שנעשה באופן היא כביצה" ועד כזית עד עצמם על ד"מדקדקים שהעבודה כשם דוקא, בגשמיות למטה ופועל

ממש. הגשמי בהגוף שביעה

ובשייכות בקשר - המזון שבברכת דוקא למטה השתלשלות מסדר שלמעלה ההמשכה בהדגשת ענין ועוד
הגלות: דזמן למטה לירידה

בגמרא היום10איתא אותו . . ביתר הרוגי כנגד תקנוה ביבנה המזון) דברכת רביעית (ברכה והמטיב "הטוב
המזון. בברכת הוספה נעשית הגלות ענין שמצד והיינו, כו'", והמטיב הטוב ביבנה תקנו לקבורה ביתר הרוגי שניתנו

בזה: והענין

מארצנו" גלינו חטאינו "מפני - החטא בסיבת הוא הגלות ענין של11כללות בענין צורך יש כזה ובמצב .
כידוע מהשתלשלות, שלמעלה בחינה המשכת ידי על - וכפרה ומחילה אינו12סליחה החטא ידי שעל שהפגם

הפגמים. כל מילוי נעשה ידה שעל מהשתלשלות שלמעלה המשכה מצד היא והסליחה השתלשלות, בסדר אלא
השתלשלות. מסדר שלמעלה בהמשכה כך כל וצורך הכרח אין - החטא ענין שלולי ונמצא,

שעיקר - אליך") פניו ה' ("ישא פנים שבנשיאת השתלשלות מסדר שלמעלה להמשכה בנוגע גם מובן ומזה
הצדקה ה' "לך אומרים שאז כו', החטא ענין מצד הגלות, כבזמן דוקא, ירוד במצב הוא בזה וההכרח הצורך

הפנים" בושת שבידם)13ולנו (בזכות "בזרוע" לתבוע יכולים שאין היינו, בתורת14, מהקב"ה מבקשים ולכן ,
העבודה ידי על שנעשית מהשתלשלות, שלמעלה המשכה זה הרי שבכללות פנים, דנשיאת ענין שזהו צדקה,
שאין לאלו ועד כו', וחטא גלות של לענין שייכות להם שאין צדיקים כן שאין מה כו'"; עצמם על ד"מדקדקים

רז"ל כמאמר הדעת, עץ לחטא אפילו שייכות לתכלי15להם ועד נחש", של בעטיו מתו דנכנס"ארבעה העילוי ת
עדן לגן כו'".16חי עצמם על ד"מדקדקים בעבודה צורך גם אין ובמילא פנים, בנשיאת צורך אין כזה במצב -

ברכה הוספת ענין שזהו - השתלשלות מסדר שלמעלה ההמשכה בענין ניתוסף הגלות ירידת שמצד ונמצא,
דוקא. הגלות בזמן המזון בברכת רביעית

:דוקא בגשמיות למטה ההמשכה לענין בנוגע גם מובן ומזה
בגשמיות למטה שנמשכת באופן היא המזון שבברכת מהשתלשלות שלמעלה שההמשכה לעיל שנתבאר כשם
הוא זה ענין שגם הגלות, ירידת שמצד מהשתלשלות שלמעלה בהמשכה להוספה בנוגע גם הוא כן - דוקא

דוקא. בגשמיות למטה שנמשך באופן

הרמב"ם בין הפלוגתא כידוע - דוקא בגשמיות למטה תהיה הגלות אחר שבאה שהגאולה לכך הטעם גם וזהו
הרמב"ם שלדעת הבא, דעולם לשכר בנוגע הרמב"ן17להרמב"ן ולדעת גופים, בלא לנשמות השכר הוא18הוא

החסידות תורת והכרעת בגופים, לנשמות לנשמות19השכר הוא הבא דעולם השכר ששלימות הרמב"ן כדעת היא
נמשכת להיות צריכה הגלות, ירידת מצד שמוכרחת השתלשלות מסדר שלמעלה שההמשכה כיון - דוקא בגופים

דוקא. בגשמיות למטה
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שט).18) ע' – שאוועל (בהוצאת בסופו הגמול בשער
וש"נ.19) .126 הערה שסה ע' שבט סה"מ תו"מ ראה

     

- דוקא למטה שנמשכת השתלשלות מסדר שלמעלה מבחינה המשכה ענינה המזון שברכת לעיל האמור
עקב דפרשת בזהר שכתוב ממה גם לאדמו"ר20מובן הזהר בביאורי שנתבאר וכפי הברכות, נוסח בפירוש

ביותר.21האמצעי המטה עם הקשורה ביותר מלמעלה ההמשכה מודגשת הברכה שבנוסח הענין, ותוכן ,
הדברים: ביאור

רזא דא "ברוך הברכה: דנוסח הפירוש לבאר מוסיף - המזון דברכת הענין כללות בזהר שמבאר לאחרי
דימינא רזא דא . . לבר לאתגלייא . . "אתה וכו'", בוצינין כל ולאנהרא ולאמשכא לארקא מכלא עלאה דמקורא

דשמ סטרא דא "אלקינו וכו'", דאמצעיתא רזא דא "הוי' וכו'".וכו'", בימינא דכליל אלא

בחינת הוא עילאה ש"מקורא עלאה", דמקורא רזא דא "ברוך בפירוש הזהר בביאורי האמצעי אדמו"ר ומבאר
ועד הכתר, המשכת הוא הברכה ענין והרי דכתר", ההעלם מבחינת הגילוי ראשית בחינת להיותו אבא יסוד

שם כמבואר הכתר, לעורר22לפנימיות צריך דוקא, חדש אור בחינת להיותו המזון ברכת במצות הברכה ש"ענין
מבחינת שזהו המאציל", מעצמות חדש אור שיבוא כדי דוקא הכתר בחינת ידי על חדשה המשכה אור ולבוא

הכתר". מחיצוניות רק נמשך ש"לא או"א כיחוד דלא הכתר, פנימיות

סדר כי, הכתר, פנימיות בחינת שזוהי מהשתלשלות, שלמעלה המשכה על מורה ש"ברוך" ונמצא,
הרצון ולולי הרצון, מענין מתחילים הכחות פרטי שכל התחתון באדם כמו הכתר, מחיצוניות מתחיל השתלשלות
פנימיות ואילו הכתר, מחיצוניות היא ההמשכות כל שהתחלת למעלה, ודוגמתו הכחות, המשכת להיות יכולה לא

מהשתלשלות. שלמעלה בחינה הוא הכתר

מבחינה נמשך זה ידי שעל ודעת, מטעם שלמעלה ההודאה ענין על מורה ש"ברוך" - האדם בעבודת וענינו
"רזא "אתה", שבעבודה: הענינים פרטי שאר כל באים זה ולאחרי א). סעיף (כנ"ל מהשתלשלות שלמעלה
ידי שעל החיות תגבורת - בימינא" דכליל דשמאלא "סטרא ו"אלקינו", האהבה, ענין - החסד בחינת דימינא",

(שלכן רז"ל23הגבורה כמאמר דוקא, הגבורה ענין תורה במתן הגבורה24מצינו מפי לך יהיה ולא "אנכי
נאמר יצחק בברכת זה דרך ועל שענינה25שמענום", דוקא, הגבורה מדת שם שהוא גו'", האלקים לך "ויתן

החיות ).26תגבורת

ראשית בחינת להיותו אבא יסוד "בחינת עלאה", דמקורא רזא דא "ברוך - הברכה שבענין העילוי וגודל
דוקא: למטה הירידה עם קשור - הכתר לפנימיות עד דכתר", ההעלם מבחינת הגילוי

הזהר דוקא27בביאורי היא . . הכתר מאור חדשה המשכה בחינת שהוא המזון ש"ברכת הטעם לבאר ממשיך
לתיקון שקדם התהו מבחינת בשבירה שנפלו המאכלים בשרש ידוע להיות . . ושביעה בחינת28באכילה שרש . .

הרי התהו, מבחינת ששרשו המאכל את . . אדם כשאוכל . . היושר לבחינת שקדמו העגולים מבחינת הן התהו
כו'". הכללי הכתר אור לבחי' ויגיע יעלה . . עגולים דנק' די"ס הכתרים בבחינת הקדום לשרשו מעלהו

הבעש"ט תורת השבוע29ובהקדם בפרשת שכתוב מה הודיעך30על למען גו' המן את ויאכילך וירעיבך "ויענך
לשונו: וזה האדם", יחיה ה' פי מוצא כל על כי האדם יחיה לבדו הלחם על לא כי

כל על כי אדם יחיה לבדו הלחם על לא כי למימר ליה דהוה מיותרים, האדם פעמים ב' של דההי"ן "קשה
מהאריז"ל תורה לקוטי דבס' לומר יש אדם. יחיה ה' פי דאין31מוצא הנשמה, חיות הוא מאין הקשו דהחוקרים

ידעו שלא האריז"ל ותירץ החקירה. בזאת הרבה ונבוכו . . גשמי ומאכל מלחם הנשמה חיות שיהיה נותן הדעת
דארז"ל הבריאה, בשרש סכלים תוצא32והיו או חיה נפש הארץ תוצא כשאמר . . העולם נברא מאמרות בעשרה
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- דוקא למטה שנמשכת השתלשלות מסדר שלמעלה מבחינה המשכה ענינה המזון שברכת לעיל האמור
עקב דפרשת בזהר שכתוב ממה גם לאדמו"ר20מובן הזהר בביאורי שנתבאר וכפי הברכות, נוסח בפירוש

ביותר.21האמצעי המטה עם הקשורה ביותר מלמעלה ההמשכה מודגשת הברכה שבנוסח הענין, ותוכן ,
הדברים: ביאור

רזא דא "ברוך הברכה: דנוסח הפירוש לבאר מוסיף - המזון דברכת הענין כללות בזהר שמבאר לאחרי
דימינא רזא דא . . לבר לאתגלייא . . "אתה וכו'", בוצינין כל ולאנהרא ולאמשכא לארקא מכלא עלאה דמקורא

דשמ סטרא דא "אלקינו וכו'", דאמצעיתא רזא דא "הוי' וכו'".וכו'", בימינא דכליל אלא

בחינת הוא עילאה ש"מקורא עלאה", דמקורא רזא דא "ברוך בפירוש הזהר בביאורי האמצעי אדמו"ר ומבאר
ועד הכתר, המשכת הוא הברכה ענין והרי דכתר", ההעלם מבחינת הגילוי ראשית בחינת להיותו אבא יסוד

שם כמבואר הכתר, לעורר22לפנימיות צריך דוקא, חדש אור בחינת להיותו המזון ברכת במצות הברכה ש"ענין
מבחינת שזהו המאציל", מעצמות חדש אור שיבוא כדי דוקא הכתר בחינת ידי על חדשה המשכה אור ולבוא

הכתר". מחיצוניות רק נמשך ש"לא או"א כיחוד דלא הכתר, פנימיות

סדר כי, הכתר, פנימיות בחינת שזוהי מהשתלשלות, שלמעלה המשכה על מורה ש"ברוך" ונמצא,
הרצון ולולי הרצון, מענין מתחילים הכחות פרטי שכל התחתון באדם כמו הכתר, מחיצוניות מתחיל השתלשלות
פנימיות ואילו הכתר, מחיצוניות היא ההמשכות כל שהתחלת למעלה, ודוגמתו הכחות, המשכת להיות יכולה לא

מהשתלשלות. שלמעלה בחינה הוא הכתר

מבחינה נמשך זה ידי שעל ודעת, מטעם שלמעלה ההודאה ענין על מורה ש"ברוך" - האדם בעבודת וענינו
"רזא "אתה", שבעבודה: הענינים פרטי שאר כל באים זה ולאחרי א). סעיף (כנ"ל מהשתלשלות שלמעלה
ידי שעל החיות תגבורת - בימינא" דכליל דשמאלא "סטרא ו"אלקינו", האהבה, ענין - החסד בחינת דימינא",

(שלכן רז"ל23הגבורה כמאמר דוקא, הגבורה ענין תורה במתן הגבורה24מצינו מפי לך יהיה ולא "אנכי
נאמר יצחק בברכת זה דרך ועל שענינה25שמענום", דוקא, הגבורה מדת שם שהוא גו'", האלקים לך "ויתן

החיות ).26תגבורת

ראשית בחינת להיותו אבא יסוד "בחינת עלאה", דמקורא רזא דא "ברוך - הברכה שבענין העילוי וגודל
דוקא: למטה הירידה עם קשור - הכתר לפנימיות עד דכתר", ההעלם מבחינת הגילוי

הזהר דוקא27בביאורי היא . . הכתר מאור חדשה המשכה בחינת שהוא המזון ש"ברכת הטעם לבאר ממשיך
לתיקון שקדם התהו מבחינת בשבירה שנפלו המאכלים בשרש ידוע להיות . . ושביעה בחינת28באכילה שרש . .

הרי התהו, מבחינת ששרשו המאכל את . . אדם כשאוכל . . היושר לבחינת שקדמו העגולים מבחינת הן התהו
כו'". הכללי הכתר אור לבחי' ויגיע יעלה . . עגולים דנק' די"ס הכתרים בבחינת הקדום לשרשו מעלהו

הבעש"ט תורת השבוע29ובהקדם בפרשת שכתוב מה הודיעך30על למען גו' המן את ויאכילך וירעיבך "ויענך
לשונו: וזה האדם", יחיה ה' פי מוצא כל על כי האדם יחיה לבדו הלחם על לא כי

כל על כי אדם יחיה לבדו הלחם על לא כי למימר ליה דהוה מיותרים, האדם פעמים ב' של דההי"ן "קשה
מהאריז"ל תורה לקוטי דבס' לומר יש אדם. יחיה ה' פי דאין31מוצא הנשמה, חיות הוא מאין הקשו דהחוקרים

ידעו שלא האריז"ל ותירץ החקירה. בזאת הרבה ונבוכו . . גשמי ומאכל מלחם הנשמה חיות שיהיה נותן הדעת
דארז"ל הבריאה, בשרש סכלים תוצא32והיו או חיה נפש הארץ תוצא כשאמר . . העולם נברא מאמרות בעשרה
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או פרי אדם וכשנוטל להם. פנימי חיות הוא הזה והמאמר הכל, מהוה היה המאמר אותו פרי, ועץ דשא הארץ
הפרי נברא ידו שעל חיות אותו מתעורר השם את כשמזכיר ה', אתה ברוך ואומר בכונה עליו ומברך מאכל דבר
. שכתוב וזהו . . הנשמה מזון הוא החיות וזה וניעור, מינו את מין ומוצא השם, ידי על הכל נברא כי ההוא,
שנקרא הנשמה פי' האדם, יחיה בו, הרוחניות התעוררות בלא לבדו שהוא בזמן פירוש לבדו, הלחם על לא כי .
כשאתה פירוש ה', פי מוצא כל על כי האדם, נקרא והנשמה אדם בשר נקרא הגוף כי הידיעה, בה"א אדם
הנשמה שהיא האדם יחיה מזה הרוחניות, מתעורר זה ידי שעל עליו שברכת הברכה ידי על בכוונה השם מוציא

ומחריבן עולמות בונה שהיה ידי על מכוונת בכוונה כן עשה הקב"ה כי המאכלים, מרוחניות נפלו33ניזונת
חלקי לד' קדישין כו'".ניצוצין להעלותם לאדם שראוי מדבר, חי צומח דומם שהם ם

פסוק על ריב"ש ש"ז"ש לבאר אוכל34וממשיך שאדם אכילה כל . . תתעטף בהם נפשם צמאים גם רעבים
. להם וצמא רעב שאדם צמאים גם רעבים שכתוב וזהו לתקן, צריך שהוא שלו ניצוצות חלק ממש הם ושותה

כו'". בלבוש גלות בסוד תתעטף בהם נפשם .

ממכתביו באחד אדמו"ר מו"ח כ"ק שכותב שהסיבה35[וכפי וגו'", לבדו הלחם על לא "כי הכתוב בפירוש
על פועל הנשמה ורעבון שבמאכל, האלקי לניצוץ רעבה שהנשמה מפני היא הגשמי, ללחם רעב שהגוף לכך

הגשמי]. ולא שבדבר האלקי הענין הוא שהעיקר כך, הגשמי, ללחם רעב שיהיה הגוף

אכילה שהרי צרכיו, למלאות העולם בעניני התעסקותו גם [כולל האכילה בענין האדם עבודת כללות וזוהי
את שמגלה זה ידי על לרוחניות, מגשמיות העולם עניני את להעלות - א)] סעיף (כנ"ל האדם צרכי כל כוללת
היא עצמה האכילה כאשר או שמים", "לשם אוכל כאשר אופנים: בב' הוא זה וענין שבהם, ה'" פי ה"מוצא

שבת. עונג מצות מקיים ידה שעל שבת, אכילת כמו מצוה,

שנק' די"ס הכתרים ("בחינת ביותר למעלה שרשו שבמאכל ה'" פי שה"מוצא - כאמור - בזה ענין ועוד
נעלית לדרגא הוא גם מתעלה לשרשו, ומעלהו ה'" פי ה"מוצא את מגלה שהאדם זה ידי על ולכן, עגולים"),

הכללי"). הכתר אור ("בחינת ביותר

והיינו, דוקא. למטה וההמשכה הירידה עם קשורה מהשתלשלות, שלמעלה בבחינה הברכה שמעלת ונמצא,
דוקא, עליונה היותר מבחינה באה למטה וההמשכה דוקא, בגשמיות למטה ההמשכה שתהיה היא שהכוונה

יותר.36כידוע למטה יורד יותר הגבוה שכל הכלל

צריכים מה לשם דלכאורה - דוקא בגשמיות למטה ההמשכה שתהיה היא שהכוונה לכך הטעם הוא גופא וזה
עליון היותר האור נמשך למטה שדוקא משום - דוקא למטה ההמשכה לפעול כדי "קונצן" .37לעשות

***

הי לא המתחיל דבור שיחה) (כעין כו'.מאמר באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים ו

***

דיוקי ולבאר להוסיף יש - הברכה נוסח בפירוש הזהר מאמר בביאור ה) (סעיף לעיל להמדובר בהמשך
הנ"ל. בזהר הלשונות

הזהר לביאורי בהקדמתו האמצעי אדמו"ר שכתב מה "בעיון38ובהקדם הזהר ספר לומד היה הזקן שרבינו ,
הקבלה". חכמת אמיתי' פי על מכוון שיהיה מלה בכל הלשון בדקדוק רבה וביגיעה גדולה והעמקה

כדלקמן. הזהר, על בהערותיו ההילולא בעל ז"ל אאמו"ר של הלימוד דרך גם וזהו

מדייק - בוצינין" כל ולאנהרא ולאמשכא לארקא מכלא עלאה דמקורא רזא דא "ברוך בזהר שכתוב במה
ז"ל :39אאמו"ר
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הנה אבא, יסוד דהיינו עלאה, דמקורא רזא שהוא ברוך כי י"ל, לאנהרא, לאמשכא לארקא לשונות, "הג'
על ג"כ ורומזים שטח. ד' קו, ו' נקודה, י' יו"ד. אותיות הג' והוא בחי', ג' בזה שיש שבשם, יו"ד הוא חכ'
הוא ו' כי מו', ולאמשכא מי'. לארקא זהו בינה. ד' דעת, ו' חכ', י' כן, גם ודעת בינה כוללת חכ' כי חב"ד,

שטח". והיינו בהתפשטות, הוא אור הארת כי מד', ולאנהרא המשכה.

כמו גם שלכן, דוקא, למטה לבוא צריכה הברכה דענין שההמשכה לעיל המבואר עם זה לקשר ויש
זה ידי שעל (ד'), והשטח (ו') הקו גם אלא (י'), הנקודה רק לא בה מודגש בחכמה, עדיין היא שההמשכה

למטה. ההמשכה תהיה דוקא

ז"ל אאמו"ר .39וממשיך . "אתה - אלקינו" הוי' "אתה התיבות בפירוש הזהר דברי בהמשך גם לדייק
כו'": דשמאלא סטרא דא אלקינו . . דמהימנותא רזא דאמצעיתא רזא דא הוי' . . דימינא רזא דא

סטרא. רק רזא, נקט לא באלקינו וכאן דאמצעיתא. ורזא דימינא רזא א', בכל רזא, תיבת נקט ובהוי' "באתה
דמהימנותא". רזא דאמצעיתא רזא ב"פ, רזא נקט ובהוי'

טוב כי כתיב חסד, האור, בו שנברא ראשון שביום כמו ע"ד "י"ל ת"ת,40ומבאר, שלנגד שלישי וביום .
טוב כי ב"פ טוב".41כתיב כי כתיב לא גבורה, שלנגד שני וביום .

כמא' והעלם, גניזה ענין הוא טוב כי טוב, בחינת כמו הוא והעלם, סוד שהוא ש"רזא לבאר, על42ומוסיף
כהן,40פסוק חסד, שהוא באתה לכן, רזא. כמו הוא טוב כן אם . . לגנוז טוב כי טוב, כי האור את אלקים וירא

יום כמו ת"ת, ובהוי' טוב. ראשון ביום שנאמר כמו דימינא רזא נקטו האור, בו שנברא ראשון יום כמו ימינא,
מדת לנגד שהוא ובאלקינו טוב. כי ב"פ השלישי ביום שנאמר כמו רזא, ב"פ נקטו הת"ת, ספירת שלנגד שלישי

לשונו. כאן עד טוב". נאמר לא שני שביום כמו רזא, בי' נקט לא גבורה, שלנגד שני יום כמו . . הגבורה

הפכיים ענינים הם דלכאורה - טוב" כי "האור טוב", בחי' כמו "הוא ש"רזא" אאמו"ר מ"ש להבין וצריך
והעלם?! סוד שענינו ה"רז" היפך שזהו גילוי, ענינו "אור" שהרי מזה, זה

:בזה הביאור לומר ויש
הרי, לזה, זה אותם וכשמשווים גשמי. אור ויש השכל, אור כמו רוחני, אור יש סוגים: כמה ישנם - ב"אור"

מדומה. אור אלא אינו גשמי אור ואילו אמיתי, אור הוא רוחני אור

- גשמי באור והפכו דוקא. רוחני בדבר שתופס השכל בעיני רק נראה - השכל אור כמו רוחני, אור והנה,
דוקא. גשמי בדבר שתופס בשר בעיני רק שנראה

"רז" שהוא וענין בשר. עיני לגבי (העלם) "רז" הוא - השכל עיני לגבי (גילוי) "אור" שהוא שענין ונמצא,
בשר. עיני לגבי (גילוי) "אור" הוא - השכל עיני לגבי (העלם)

לעיני בגילוי להיות למטה יומשך רוחני אור שגם - הנ"ל אור בחינות ב' ולאחד לחבר היא הכוונה אמנם,
בשר.

דאמצעיתא "רזא הראשון, ביום שנאמר טוב כמו הוא דימינא" ש"רזא אאמו"ר דברי ביאור תוכן גם וזהו
רזא) נקט לא (שבזה דשמאלא" ו"סטרא השלישי, ביום שנאמר טוב כי פעמים ב' כמו הם דמהימנותא" ורזא

האדם: בעבודת - שני ביום טוב נאמר שלא כמו הוא
דבחינת הטוב שזהו טוב, כי בו נאמר ולכן רוחני, דאור הגילוי תכלית ענינו חסד, בחינת שהוא ראשון יום

רז של באופן אם כי בגילוי, מאיר אינו שלמטה אלא דימינא").החסדים, ("רזא והעלם

דבחינת טוב בו נאמר לא ולכן מאיר, אינו הרוחני שהאור ענינו וצמצום, גבורה בחינת שהוא שני יום
דשמאלא). רזא נקט לא (ולכן גשמי אור למטה מאיר הרוחני, באור והצמצום הגבורה שמצד אלא, החסדים,
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הנה אבא, יסוד דהיינו עלאה, דמקורא רזא שהוא ברוך כי י"ל, לאנהרא, לאמשכא לארקא לשונות, "הג'
על ג"כ ורומזים שטח. ד' קו, ו' נקודה, י' יו"ד. אותיות הג' והוא בחי', ג' בזה שיש שבשם, יו"ד הוא חכ'
הוא ו' כי מו', ולאמשכא מי'. לארקא זהו בינה. ד' דעת, ו' חכ', י' כן, גם ודעת בינה כוללת חכ' כי חב"ד,

שטח". והיינו בהתפשטות, הוא אור הארת כי מד', ולאנהרא המשכה.

כמו גם שלכן, דוקא, למטה לבוא צריכה הברכה דענין שההמשכה לעיל המבואר עם זה לקשר ויש
זה ידי שעל (ד'), והשטח (ו') הקו גם אלא (י'), הנקודה רק לא בה מודגש בחכמה, עדיין היא שההמשכה

למטה. ההמשכה תהיה דוקא

ז"ל אאמו"ר .39וממשיך . "אתה - אלקינו" הוי' "אתה התיבות בפירוש הזהר דברי בהמשך גם לדייק
כו'": דשמאלא סטרא דא אלקינו . . דמהימנותא רזא דאמצעיתא רזא דא הוי' . . דימינא רזא דא

סטרא. רק רזא, נקט לא באלקינו וכאן דאמצעיתא. ורזא דימינא רזא א', בכל רזא, תיבת נקט ובהוי' "באתה
דמהימנותא". רזא דאמצעיתא רזא ב"פ, רזא נקט ובהוי'

טוב כי כתיב חסד, האור, בו שנברא ראשון שביום כמו ע"ד "י"ל ת"ת,40ומבאר, שלנגד שלישי וביום .
טוב כי ב"פ טוב".41כתיב כי כתיב לא גבורה, שלנגד שני וביום .

כמא' והעלם, גניזה ענין הוא טוב כי טוב, בחינת כמו הוא והעלם, סוד שהוא ש"רזא לבאר, על42ומוסיף
כהן,40פסוק חסד, שהוא באתה לכן, רזא. כמו הוא טוב כן אם . . לגנוז טוב כי טוב, כי האור את אלקים וירא

יום כמו ת"ת, ובהוי' טוב. ראשון ביום שנאמר כמו דימינא רזא נקטו האור, בו שנברא ראשון יום כמו ימינא,
מדת לנגד שהוא ובאלקינו טוב. כי ב"פ השלישי ביום שנאמר כמו רזא, ב"פ נקטו הת"ת, ספירת שלנגד שלישי

לשונו. כאן עד טוב". נאמר לא שני שביום כמו רזא, בי' נקט לא גבורה, שלנגד שני יום כמו . . הגבורה

הפכיים ענינים הם דלכאורה - טוב" כי "האור טוב", בחי' כמו "הוא ש"רזא" אאמו"ר מ"ש להבין וצריך
והעלם?! סוד שענינו ה"רז" היפך שזהו גילוי, ענינו "אור" שהרי מזה, זה

:בזה הביאור לומר ויש
הרי, לזה, זה אותם וכשמשווים גשמי. אור ויש השכל, אור כמו רוחני, אור יש סוגים: כמה ישנם - ב"אור"

מדומה. אור אלא אינו גשמי אור ואילו אמיתי, אור הוא רוחני אור

- גשמי באור והפכו דוקא. רוחני בדבר שתופס השכל בעיני רק נראה - השכל אור כמו רוחני, אור והנה,
דוקא. גשמי בדבר שתופס בשר בעיני רק שנראה

"רז" שהוא וענין בשר. עיני לגבי (העלם) "רז" הוא - השכל עיני לגבי (גילוי) "אור" שהוא שענין ונמצא,
בשר. עיני לגבי (גילוי) "אור" הוא - השכל עיני לגבי (העלם)

לעיני בגילוי להיות למטה יומשך רוחני אור שגם - הנ"ל אור בחינות ב' ולאחד לחבר היא הכוונה אמנם,
בשר.

דאמצעיתא "רזא הראשון, ביום שנאמר טוב כמו הוא דימינא" ש"רזא אאמו"ר דברי ביאור תוכן גם וזהו
רזא) נקט לא (שבזה דשמאלא" ו"סטרא השלישי, ביום שנאמר טוב כי פעמים ב' כמו הם דמהימנותא" ורזא

האדם: בעבודת - שני ביום טוב נאמר שלא כמו הוא
דבחינת הטוב שזהו טוב, כי בו נאמר ולכן רוחני, דאור הגילוי תכלית ענינו חסד, בחינת שהוא ראשון יום

רז של באופן אם כי בגילוי, מאיר אינו שלמטה אלא דימינא").החסדים, ("רזא והעלם

דבחינת טוב בו נאמר לא ולכן מאיר, אינו הרוחני שהאור ענינו וצמצום, גבורה בחינת שהוא שני יום
דשמאלא). רזא נקט לא (ולכן גשמי אור למטה מאיר הרוחני, באור והצמצום הגבורה שמצד אלא, החסדים,
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וצמצום) (גבורה השמאל קו את וכולל שמחבר האמצעי, קו תפארת, בחינת שהוא שלישי דיום והחידוש
והצמצום הגבורה בסיבת (שבא הגשמי באור גם בגילוי ויאיר יומשך (חסד) הרוחני שהאור - (חסד) הימין בקו

הרוחני). דהאור

מלאכת לגמר ואחת היום למלאכת אחת רזא), ב"פ נקט (וכנגדם טוב כי בו הוכפל השלישי שיום מה וזהו
"רזא" למטה, ומתגלה נמשך שאינו רוחני (אור בתפארת שכלול החסד בחינת שמצד הטוב שמלבד - השני
ביום נתגלה (שלא והצמצום הגבורה שבענין הפנימית הכוונה הגבורה, שבבחינת הטוב גם בו מתגלה הא'),
יומשך הרוחני שהאור כדי היא הרוחני האור והעלם הצמצום שכוונת - הב') "רזא" בהעלם, רק וישנו שני,
שבברכת הגשמיות עם הרוחניות ויחוד דוקא למטה נעלית היותר ההמשכה דרך (על הגשמי באור בגילוי ויאיר

בארוכה). כנ"ל המזון,

"בכפלים ש"מתנחמים זה ידי על בכפלים" ד"חטאו הענין על התיקון - הגאולה עם זה ענין לקשר :43ויש
לחוד. ורוחניות לחוד גשמיות כו', רשויות שתי שעושים מה שזהו לפרש יש - בכפלים" "חטאו

ראשון בית על בכפלים", ד"נחמה הענין תוכן שזהו - וגשמיות דרוחניות החיבור ידי על הוא לזה והתיקון
שני בית (בהמאמר44ועל לעיל כאמור השלישי, המקדש בבית גילוי45- ראשון, דבית המעלה הן בו שתהיה (

דרך על הוא יחד שחיבורם והצמצום), הגבורה (לאחרי התשובה מעלת שני, דבית המעלה והן נעלה, אור
וגשמיות. דרוחניות החיבור

***

."ברכה היום לפניכם נותן אנכי "ראה - ראה פרשת לקרוא מתחילים זה קודש השבת דיום מנחה בתפלת
דענין בהשייכות והשגה הבנה של ענין אודות כאן שמדובר דכיון - "ראה" שכתוב מה מובן אינו ולכאורה

ו התורה לקיום והבן,הברכות שמע והשגה, הבנה שפירושה שמיעה של לשון יותר מתאים הרי כו', מצוות
"ראה"? ראיה, של לשון נאמר ולמה

בזה הביאור לומר :46ויש

לראיה שמיעה שבין גשמי47מהחילוקים ענין תופסת ראיה כן שאין מה רוחני, ענין תופסת ששמיעה -
הראיה. על השמיעה מעלת גדלה ובזה בלבד,

במוחש שרואים וכמו דוקא, ראיה ידי על הוא ההתאמתות שענין - השמיעה על בראיה מעלה יש ולאידך,
מקום, מכל ששמע, הענין בשכלו נתאמת זו שבשעה אף הרי, בשכלו, ומבינו דבר איזה שומע אדם שכאשר
בדבר. ספק אצלו יתעורר אזי ששמע, כפי האמת שאין לו ויוכיחו כו', וסתירות קושיות זה על יעוררו כאשר
שהוא כיון הדבר, באמיתת ספק שום אצלו יהיה לא כו', קושיות וכמה כמה יקשו אם גם - בראיה כן שאין מה

הדבר. את ראה בעצמו

בשר. לעיני הנראים גשמיים בענינים אלא אינה הזה בזמן - הראיה שבענין ההתאמתות מעלת אמנם,

רוחניים, בענינים גם שבה, ההתאמתות מעלת גם ובמילא, הראיה, תהיה שאז - לבוא דלעתיד החידוש וזהו
שכתוב יהיו48כמו דיבר") ה' ("פי הרוחניים שהענינים דיבר", ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה

בשר"). כל ("וראו בשר בעיני נראים

דראיה, ההתאמתות תהיה והשגה בהבנה שתופסים הרוחניים בענינים שגם - גו'" ד"ראה הענין גם וזהו
בארוכה. כנ"ל וגשמיות, דרוחניות החיבור תוכן גם שזהו
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תמה.43) רמז ישעי' יל"ש ספ"א. איכ"ר
שם.44) יל"ש
(45.(266 ע' (לעיל בסופו

וש"נ.46) .227 ע' ח"כ תו"מ גם ראה
וש"נ.47) .121 ע' ח"ו לקו"ש ראה
ה.48) מ, ישעי'

      יד כרך

למיתת הלוחות שבירת של הסמיכות בטעם
רז"ל אמרו בפרשתנו, שלאהרן מיתתן "קשה כי ,

הלוחות". כשבירת הקב"ה לפני צדיקים
זו הרי ענינים, ב' משווה אמת כשתורת והנה
שהשוואת אומרת, זאת וכוללת. אמתית השוואה
רק לא הוא הלוחות" ל"שבירת צדיקים" של "מיתתן
שגודל בזה רק ולא הקב"ה, לפני קשים ששניהם בזה
לזה זה דומים שהם אם כי בשניהם, שוה הוא הקושי
בגודל והדמיון הסיבה, זוהי (ואדרבה, בתוכנם גם

המסובב). זה הרי - שבהם הקושי

שגם מובן הרי בתוכנם, לזה זה דומים שהם וכיון
להיות צריך הלוחות בשבירת שמצינו הענינים פרטי

צדיקים. במיתת דוגמתם

דשבירת השווה הצד הוא מה להבין: וצריך
ובמה ענינם, בכללות צדיקים של ומיתתן הלוחות

דהפרטים? הדמיון

צרה היא הלוחות ששבירת אף ו"קשהוהנה
למעליותא. ענין גם בה שיש מצינו הקב"ה". לפני
היה למלחמה, ישראל יוצאים כשהיו לדבר: הוכחה
לוחות שברי מונחים שבו הארון עמהם .יוצא

מזכירים הלוחות שברי הרי תמוה: שלדלכאורה
נאמר שעליו העגל חטא אלא סתם חטא ולא ישראל!

ש"אין - חטאתם" עליהם ופקדתי פקדי "וביום

עון מפרעון קצת בה שאין ישראל על באה פורענות
יוצאיםהעגל" ישראל שבני שבשעה יתכן, ואיך -

זכות ללימוד ביותר זקוקים שאז למלחמה,
- טובים ומעשים מצוות ידי על רחמים ולהתעוררות

שנאמר מה דרך והיהועל גו' אויבך על מחנה תצא כי
ק הלוחות,מחניך שברי עמהם יקחו אז דוקא - גו' דוש

וכו'? העגל חטא המזכיר דבר
מוכח שלומזה ענין יש הלוחות בשברי שדוקא ,

ולא למלחמה; היוצאים ישראל בני על זכות לימוד
יוצאי שהרי ביותר, גדולה זכות שהיא אלא עוד,

צדיקים כולם היו מצוותמלחמה אלא בידם שאין ,
שבידו" מעבירות ירא שהיה (ו"מי טובים ומעשים

גו'"נצטווה ימס ולא לביתו וישוב זה"ילך וכל - (
לוחות שברי להיות שצריך ואמרו מספיק היה לא

למלחמה. עמהם יוצאים

במיתת גם הוא זה דרך שעל מובן הנ"ל פי ועל
דוגמת ויתירה, גדולה מעלה יש בה גם צדיקים:

הלוחות. שבשבירת המעלה

" שבהביטוי לומר, צדיקים[ויש של מיתתן
העילוי גם נרמז הלוחות" כשבירת הקב"ה לפני
מצינו הקב"ה" לפני "קשה כי אלו. ענינים שבשני

רז"ל וכמאמר הטוב, תכלית שהוא .בענין . "קשה :
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מוהר"ר המקובל וכו' והרה"ח הרה"ג של ההילולא יום הוא (*
אדמו"ר כ"ק - יבלח"ט - של (אביו שניאורסאהן ז"ל יצחק לוי
(וראה קאזאכסטאן במחוז גלותו בעיר תש"ד בשנת נפטר ַַַשליט"א).

השיחה). בסוף
אחרי1) (באבער) תנחומא שם). (קה"ע ה"א פ"א יומא ָירושלמי

ס"פ ויק"ר ז. אחרי תנחומא גם וראה ו* (י, פרשתנו בפרש"י הובא י.
כ.

רפ"ה.2) תעניות הל' רמב"ם
עירובין3) תוס' א). י, פרשתנו פרש"י (ועיין לג י, בהעלתך פרש"י

עה"פ מספרי - ב) (י, פרשתנו בעה"ת ורבותינו זמן) כל ד"ה ב (סג'
בירושלמי לקיש בן ר"י כדעת והוא שם). הספרי במפרשי (ראה
ה"ט פ"ז סוטה ובתוספתא ה"ג) פ"ח סוטה ה"א. פ'"ו (שקלים

ב). מב, סוטה - מפני תוד"ה (כגירסת
ורא"ם א) י, פרשתנו (להט"ז, דוד דברי (שם), עירובין תוס' וראה
ושברי דלוחות ב) יד, (ב"ב להמ"ד סתירה שאי"ז - (שם) בהעלותך

בארון. מונחים לוחות
לד.4) לב, תשא

שם.5) פרש"י
ישראל6) שמע ג): כ, (שופטים מפרש"י ולהעיר יֿיא. כג, תצא

זכות. שמזכירים היינו - כו' בלבד ק"ש אלא זכות בכם אין אפילו
הקב"ה:7) א"ל ד"ה דב"ב ספ"ק הרמב"ן בחי' מצאתי זמן לאחר

לא לפניו קשה שבירתן היתה דאלו המקום לפני חביבין לוחות שברי
סניגור. נעשה קטיגור שאין בארון לשומם אומר הי'

תצא.8) ר"פ בעה"ט
שימות"9) הוא "כדאי ז) כ, (שופטים דלפרש"י להעיר

בידו רשות דבהשאר את"ל דאפילו כ' תמימה ובתורה ובמנ"ח לחזור.
ממנו [ולכאורה גו'. ימס ולא לחזור מחוייב הלבב ורך הירא - לחזור
(מד, מסוטה ראי' הביא ובתו"ת הכתוב]. חילק דלא - לכולם נלמד

לחזור. דמחוייב - לאווין" "בשני א)
עשירי) ל"ת שלו מחודשים (בלאוין והרמב"ן הבה"ג אשר ולהעיר
הרי"פ ביאור (ראה הלאוין במנין כלבבו אחיו לבב את ימס לא מנו

ד)). (קיד, ה' פרשה ח"ג לרס"ג לסהמ"צ פערלא
עה"פ).10) בפרש"י (הובא סע"א. מד, סוטה משנה ח. כ, שופטים

רע"ב). מג, (ע"ב. שם גמרא וראה שם. תיב"ע
פסחים11) וראה ב. (רז, וזח"א כקי"ס. לזווגן קשין א): (ב, סוטה
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      יד כרך

למיתת הלוחות שבירת של הסמיכות בטעם
רז"ל אמרו בפרשתנו, שלאהרן מיתתן "קשה כי ,

הלוחות". כשבירת הקב"ה לפני צדיקים
זו הרי ענינים, ב' משווה אמת כשתורת והנה
שהשוואת אומרת, זאת וכוללת. אמתית השוואה
רק לא הוא הלוחות" ל"שבירת צדיקים" של "מיתתן
שגודל בזה רק ולא הקב"ה, לפני קשים ששניהם בזה
לזה זה דומים שהם אם כי בשניהם, שוה הוא הקושי
בגודל והדמיון הסיבה, זוהי (ואדרבה, בתוכנם גם

המסובב). זה הרי - שבהם הקושי

שגם מובן הרי בתוכנם, לזה זה דומים שהם וכיון
להיות צריך הלוחות בשבירת שמצינו הענינים פרטי

צדיקים. במיתת דוגמתם

דשבירת השווה הצד הוא מה להבין: וצריך
ובמה ענינם, בכללות צדיקים של ומיתתן הלוחות

דהפרטים? הדמיון

צרה היא הלוחות ששבירת אף ו"קשהוהנה
למעליותא. ענין גם בה שיש מצינו הקב"ה". לפני
היה למלחמה, ישראל יוצאים כשהיו לדבר: הוכחה
לוחות שברי מונחים שבו הארון עמהם .יוצא

מזכירים הלוחות שברי הרי תמוה: שלדלכאורה
נאמר שעליו העגל חטא אלא סתם חטא ולא ישראל!

ש"אין - חטאתם" עליהם ופקדתי פקדי "וביום

עון מפרעון קצת בה שאין ישראל על באה פורענות
יוצאיםהעגל" ישראל שבני שבשעה יתכן, ואיך -

זכות ללימוד ביותר זקוקים שאז למלחמה,
- טובים ומעשים מצוות ידי על רחמים ולהתעוררות

שנאמר מה דרך והיהועל גו' אויבך על מחנה תצא כי
ק הלוחות,מחניך שברי עמהם יקחו אז דוקא - גו' דוש

וכו'? העגל חטא המזכיר דבר
מוכח שלומזה ענין יש הלוחות בשברי שדוקא ,

ולא למלחמה; היוצאים ישראל בני על זכות לימוד
יוצאי שהרי ביותר, גדולה זכות שהיא אלא עוד,

צדיקים כולם היו מצוותמלחמה אלא בידם שאין ,
שבידו" מעבירות ירא שהיה (ו"מי טובים ומעשים

גו'"נצטווה ימס ולא לביתו וישוב זה"ילך וכל - (
לוחות שברי להיות שצריך ואמרו מספיק היה לא

למלחמה. עמהם יוצאים

במיתת גם הוא זה דרך שעל מובן הנ"ל פי ועל
דוגמת ויתירה, גדולה מעלה יש בה גם צדיקים:

הלוחות. שבשבירת המעלה

" שבהביטוי לומר, צדיקים[ויש של מיתתן
העילוי גם נרמז הלוחות" כשבירת הקב"ה לפני
מצינו הקב"ה" לפני "קשה כי אלו. ענינים שבשני

רז"ל וכמאמר הטוב, תכלית שהוא .בענין . "קשה :
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מוהר"ר המקובל וכו' והרה"ח הרה"ג של ההילולא יום הוא (*
אדמו"ר כ"ק - יבלח"ט - של (אביו שניאורסאהן ז"ל יצחק לוי
(וראה קאזאכסטאן במחוז גלותו בעיר תש"ד בשנת נפטר ַַַשליט"א).

השיחה). בסוף
אחרי1) (באבער) תנחומא שם). (קה"ע ה"א פ"א יומא ָירושלמי

ס"פ ויק"ר ז. אחרי תנחומא גם וראה ו* (י, פרשתנו בפרש"י הובא י.
כ.

רפ"ה.2) תעניות הל' רמב"ם
עירובין3) תוס' א). י, פרשתנו פרש"י (ועיין לג י, בהעלתך פרש"י

עה"פ מספרי - ב) (י, פרשתנו בעה"ת ורבותינו זמן) כל ד"ה ב (סג'
בירושלמי לקיש בן ר"י כדעת והוא שם). הספרי במפרשי (ראה
ה"ט פ"ז סוטה ובתוספתא ה"ג) פ"ח סוטה ה"א. פ'"ו (שקלים

ב). מב, סוטה - מפני תוד"ה (כגירסת
ורא"ם א) י, פרשתנו (להט"ז, דוד דברי (שם), עירובין תוס' וראה
ושברי דלוחות ב) יד, (ב"ב להמ"ד סתירה שאי"ז - (שם) בהעלותך

בארון. מונחים לוחות
לד.4) לב, תשא

שם.5) פרש"י
ישראל6) שמע ג): כ, (שופטים מפרש"י ולהעיר יֿיא. כג, תצא

זכות. שמזכירים היינו - כו' בלבד ק"ש אלא זכות בכם אין אפילו
הקב"ה:7) א"ל ד"ה דב"ב ספ"ק הרמב"ן בחי' מצאתי זמן לאחר

לא לפניו קשה שבירתן היתה דאלו המקום לפני חביבין לוחות שברי
סניגור. נעשה קטיגור שאין בארון לשומם אומר הי'

תצא.8) ר"פ בעה"ט
שימות"9) הוא "כדאי ז) כ, (שופטים דלפרש"י להעיר

בידו רשות דבהשאר את"ל דאפילו כ' תמימה ובתורה ובמנ"ח לחזור.
ממנו [ולכאורה גו'. ימס ולא לחזור מחוייב הלבב ורך הירא - לחזור
(מד, מסוטה ראי' הביא ובתו"ת הכתוב]. חילק דלא - לכולם נלמד

לחזור. דמחוייב - לאווין" "בשני א)
עשירי) ל"ת שלו מחודשים (בלאוין והרמב"ן הבה"ג אשר ולהעיר
הרי"פ ביאור (ראה הלאוין במנין כלבבו אחיו לבב את ימס לא מנו

ד)). (קיד, ה' פרשה ח"ג לרס"ג לסהמ"צ פערלא
עה"פ).10) בפרש"י (הובא סע"א. מד, סוטה משנה ח. כ, שופטים

רע"ב). מג, (ע"ב. שם גמרא וראה שם. תיב"ע
פסחים11) וראה ב. (רז, וזח"א כקי"ס. לזווגן קשין א): (ב, סוטה

                    
                        

       



כב    

אחד היה סוף ים קריעת אשר - סוף" ים כקריעת .
ונעלים]. גדולים היותר הניסים

צדיקים של במיתתן המעלה מהי להבין: וצריך
שכל ענינים הם דלכאורה - הלוחות של ובשבירתן

הוא המעלה?כולם

נאמר הראשונים לוחות גבי "והלוחותוהנה :
חרות הוא, אלקים מכתב והמכתב המה, אלקים מעשה

בהם שהיו היינו, הלוחות", מעלתעל א) מעלות:
ב)הלוחות המה". אלקים "מעשה -

עליהם. החרות אלקים" "מכתב מצד מעלתם
נפלאה מעלה היתה עצמם מצד שבהלוחות ואף

חז"ל אמרו זאת בכל בהןהנ"ל, (משה) "נסתכל :
כתב שפרח להםוראה נותן אני האיך אמר מעליהן,

אאחוז אלא ממש, בהם שאין הלוחות את לישראל
ואשברם".

תמוה: ולכאורה

נשארו עדיין מעליהם" כתב "שפרח לאחר גם א)
אלקים" "מעשה שהם הנפלאה אמרבמעלתם ואיך -

ממש"? בהם "שאין משה עליהם

לישראל יתנם שלא טעם הוא ממש" בהם "אין ב)
דבזיון ענין לא אבל בזה) וכיוצא לגונזם אם (כי

"אשברם"?

משמע קא ומאי "אאחוז" להיות דצריך פשיטא ג)
זה (בפירוש וכו')?לן מהזקנים שלקחם מזכיר

:לדבר דוגמא בהקדם בזה והביאור
לקבל כדי עד חשובים אינם יקר הכי חומר גולמי
צריך והכלי כלי נעשה להיות צריך אם כי - טומאה

ברצון שעלה השלימות בכל גמור גמרלהיות לאחרי .
בשלמות נחסר כך ואחר ונטמאה הכלי הכלי,מלאכת

ירידה זה הרי מהנ"ל שכמובן בכלאף ממעלתה,
- העיקרי (מתפקידה ושבירתה עומדת, בטומאתה זאת

משקה במוציא (ביטולדמשקה תקנתה זוהי וכו')
.הטומאה)

גמור כלי (שאפילו אבן לוחות היו הלוחות והנה
טומאה מקבל היורדאינו בשר אפילו ועיקר ועוד (

הוא טהור השמים לוחותמן וכמה כמה אחת ועל
הוא אבל - המה אלקים שמעשה שאמרו

לחטאת מדרס קודש דידןשבגדי בנדון והמדובר .
במעלה. בירידה הוא

משה אל הייתה הלוחות נתינת מנתוהנה ועל
לציבור למסרם בארון, קודםלהניחם ולכן .

שלו שיהיו - "אאחוז" להיות צריך היה ש"אשברם"
.לגמרי

הענין): (בפנימיות אחר בסגנון

" היה אלקים" שה"מכתב הלוחות"מכיון על
דבר היה לא שה"מכתב" היינו החקיקה, באותיות -

 כי הקלף, על בדיו הכתיבה אותיות כמו ,
אשר הלחות של "מעצמן היה אלקים" שה"מכתב אם

ובהם" מהם שה"מכתבנחקק העילוי כי מובן הרי -
בהם שנתעצם באופן הוא בהלוחות פעל אלקים"
האמיתית מציאותם נעשה זה ידי שעל היינו בתכלית,

בהם. החקוק אלקים" ה"מכתב

שנשארה אף - מעליהן" כתב "פרח כאשר ולכן,
מקום מכל אלקים", "מעשה היותם מצד מעלתם בהם
נחקק וכבר היות לשברם, וראוי ממש" בהם "אין -
ה"מכתב הוא מציאותם שאמיתיות בהם ונתעצם

מעליהן". "פרח והוא אלקים"

אין (בפשטות) מעליהן" כתב "פרח מזו: [יתרה
דאם - עצמן) (האותיות הכתב גוף מהם שפרח לפרש

בהם שאין "לוחות הלשון מהו זהכן הרי - "
בהם שאין היה"לוחות שהכתב מכיון ועוד ."

היו שהלוחות זמן כל הרי הלחות", של "מעצמן
הכתב גם שלם היה הרי שבירתן) (טרם שלימות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

נש דבר מזונא קשין שם): ובפרש"י א קיח, וראה כקרי"ס.
ועוד. רע"א). (ע' דברים אוה"ת

טז.12) לב, תשא
נבראו13) לא הלוחות שצב: רמז תשא ויל"ש פמ"ו פדר"א ראה

ד. לד, טו. לב, תשא אלשיך וראה השמים. מן אלא הארץ מן
בנס שבארון בלוחות "החקוקות פנ"ג: תניא וראה חיים

בעולם המקנן דאתכסיא עלמא שבביהמ"ק[הוא ואף כו']".
יל"פ עוד ואולי קכג. ע' תש"ג סה"ש ראה - האחרונות לוחות היו
מ"ם (כמרז"ל בנס חקוקות היו בלוחות שהעשה"ד שהכוונה בתניא

שבלוחות חייםוסמ"ך אלקים ומעשה א) קד, שבת - עומדין היו
הלוחות(כמש"נ ד.).על י, פרשתנו - הראשון
בחי14) רבינו וראה פ"ב. טז.אדר"נ לב, תשא י
(שם,15) עה"ת מצפע"ג ולהעיר יט). (לב, תשא זקנים מושב ראה

טו).
ורפ"ח.16) רפ"ה ושם כלים, מהל' רפ"ח רמב"ם א. כה, חולין
(לקמן17) שבהכתב קדוש" ה"רוח שפרח – בנדו"ד הדוגמא
בפנים).

רפי"ט.18) שם
פ"ו.19) שם רמב"ם ואילך. פ"ג כלים
ה"ו.20) פ"א כלים הל' רמב"ם א. נח, שבת
ב.21) נט, סנה'
ב.22) יח, חגיגה
מתנה.23) – ד"ויתן" עה"פ מדחז"ל וראה יח. לא, תשא
ושני24) יז) ט, (פרשתנו גו' ואתפוס בתנחומא: מדחז"ל להעיר

כו'. ואחז משה של ידיו וגברו כו' הקב"ה אחז טפחים
בחוקותי.25) ר"פ לקו"ת

    

שהיה קדוש" ה"רוח שפרח הכוונה אלא -
ואות" אות כל ."בקרב

היתה הלוחות של המציאות שאמיתית מובן, ומזה
וה"רוח" הנשמה ובעיקר) אלא הכתב, גוף רק (לא
הכתב של הנשמה הרוח, פרח כאשר שלכן, שבהכתב.

בהם "אין - בציורם) האותיות שנשארו "].(אף

שהיו דקדושה המעלות שתי דוגמת והנה
הלוחות של אלקים" ה"מעשה א) - הראשונים בלוחות

ה"מכתב ב) ישעצמם, - עליהם חרות שהיה אלקים"
הישראלי באיש גם מגוףדוגמתן מורכב שהוא ,

הלוחות בדוגמת הוא הישראלי איש של גופו ונשמה:
גוף גם וכמוהם אלקים", "מעשה שהיו עצמם

נפלאה קדושה בו יש בוהישראלי שניתנה והנשמה :
הלוחות. על חרות שהיה אלקים" ה"מכתב דוגמת היא
מזו, לפנים זו הן בחינות כמה - עצמה ובנשמה

לנשמתא ונשמה נשמה הנ"לובכללות דרך על -

אלקים". ב"מכתב
ענין הם שלכאורה היות עם שהלוחות, וכמו
חרות שהיה אלקים המכתב מבלעדי גם לעצמם

קיימת היתה הלוחות של מציאותם שהרי עליהם,
לאחרי הנה זאת ובכל - הדברות עשרת בהם שנחרתו
עד עצמי בעילוי נתעלו הדברות עשרת בהם שנחרתו
שכאשר ובאופן אלקים" ה"מכתב הוא מציאותם שכל
ובאו ממש" בו "שאין דבר הם הרי הכתב "פרח"

כנ"ל; מציאותם, והפסד לשבירת

ש"אין דאף הישראלי, לגוף בנוגע גם הוא כן
מטיפות אלא מנשמתו ועצמותו הגוף שרש התהוות

ואמו" להזמןאביו קדמה הגוף של התהוותו ועוד, ;
שהנשמה לאחרי מקום, מכל - נשמתו בו שניתנה
שאין - היא זו התלבשות שלימות בהגוף, נתלבשה
נעשית שהנשמה אלא עצמותו, על נוסף דבר הנשמה

וכנאמר דהגוף. חייםמהותו אינם הצדיק "שחיי
ויראה אמונה שהם רוחניים חיים אם כי בשריים

ואהבה".

לשבירת צדיקים" של "מיתתן שבין הדמיון וזהו
בתחילה, שהיו מכפי נשתנו שניהם כי - הלוחות
כל נעשה אלקים") ה"מכתב (הנשמה, וה"רוחניות"

מציאותם.

שב"שברי העילוי גודל גם יובן הנ"ל כל פי על
ב) (סעיף וכנ"ל - למלחמה ושייכותו לוחות",
שבו הארון עמהם יוצא היה למלחמה יוצאים שכשהיו

לוחות: שברי מונחים היו
דור שהיו אף הוא: ישראל בני מלחמת של תוכנה

הירדן את לעבור - במדבר גויםדעה נחלת ולכבוש

ה' עיני אשר ארץ ישראל, ארץ לעשותה כנען, ארץ
כמה וכל שנה, אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך

נכבשה שלא  מצוה מלחמת זו הרי -

יתברך. לו דירה ולעשותה גוים נחלת לכבוש

הלוחות: משברי באים לזה (והכח) וההתעוררות
המעלה בהם היתה עצמם מצד שגם שהלוחות, כמו
המעלה יותר, גדולה למעלה עלו אלקים", ד"מעשה
מהם "פרחה" שכאשר - כך כדי ועד אלקים", ד"מכתב

"ממש", בהם היה לא זו, מעלה

דיים שלא למלחמה, היוצאים את מעורר זה הרי
צדיקים שהם עתה עד בהם שישנן וכו' בהמעלות כלל
את לאזור היא וחובה מצוה מלחמת אם כי כנ"ל וכו'

הרמב"ם ובלשון לכבוש, הכחות ארץכל "כל
שציווה זה כולל שזהו - בתורה" האמורה ישראל
לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה מפי רבנו משה
מפני כו' אותן שיקבל כו' נח בני שנצטוו מצוות
נעשה העולם כל - כו' בתורה הקב"ה בהן שציווה

יתברך. לו דירה

לו אין בעבודתו: ואחד אחד לכל ההוראה זוהי
עתה. עד ה' בעבודת שעשה במה להסתפק לאדם
וחובה מצוה צדיק, למדריגת הגיע כבר אם ואפילו

יותר. נעלית למדריגה לעלות היא

הענין לפשטות גם שייכת זו הוראה והנה
צדיקים": של ד"מיתתן

רז"ל בעולם"צדיקיםאמרו לא מנוחה להם אין
שנאמר הבא בעולם ולא חילהזה אל מחיל ילכו
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ב.26) פז, פסחים מהרש"א חדא"ג ראה אבל
לסופו).27) (קרוב ד שם, א. לד, שם אלשיך
ועוד.28) א י, פרשתנו אלשיך .12 הערה שם בחיי רבינו ראה
"ובנו29) פמ"ט: תניא הואראה ולשון עם ".מכל

ואילך. 120 ע' שלום תורת בארוכה וראה
א.30) קנב, זח"ג
להבחי'31) (מתאים לה נקראו שמות ה' הנשמה אשר להעיר

וגם – ה"ח פ"ד, יסוה"ת הל' רמב"ם וראה ספי"ד. ב"ר – שבה)
ששברם. קדוש והרוח טנת"א היו ב"המכתב"

פ"ו.32) והאמונה היחוד שער
זך.33) דאגרת ביאור אגה"ק

א).34) מו, שלח (לקו"ת ק"נ לזה, ונותן מזה שנוטל
בתחלתו.35) עה"ת פרש"י ראה
וה"ו.36) ה"א פ"ה מלכים הל' רמב"ם ראה
וספ"ח.37) ה"ו, שם
דאפילו38) (שם) להאריז"ל הש"ס ובליקוטי בסופה. ברכות

יותר. ומשיג עולה ויום יום בכל מרע"ה
ב.39) צח, סע"א. מט, תו"א א). (יז, בהקדמה בשל"ה הובא כן

ח). פד, (תהלים עה"פ מתרגום ולהעיר ובכ"מ.
שם.40) תהלים



כג     

שהיה קדוש" ה"רוח שפרח הכוונה אלא -
ואות" אות כל ."בקרב

היתה הלוחות של המציאות שאמיתית מובן, ומזה
וה"רוח" הנשמה ובעיקר) אלא הכתב, גוף רק (לא
הכתב של הנשמה הרוח, פרח כאשר שלכן, שבהכתב.

בהם "אין - בציורם) האותיות שנשארו "].(אף

שהיו דקדושה המעלות שתי דוגמת והנה
הלוחות של אלקים" ה"מעשה א) - הראשונים בלוחות

ה"מכתב ב) ישעצמם, - עליהם חרות שהיה אלקים"
הישראלי באיש גם מגוףדוגמתן מורכב שהוא ,

הלוחות בדוגמת הוא הישראלי איש של גופו ונשמה:
גוף גם וכמוהם אלקים", "מעשה שהיו עצמם

נפלאה קדושה בו יש בוהישראלי שניתנה והנשמה :
הלוחות. על חרות שהיה אלקים" ה"מכתב דוגמת היא
מזו, לפנים זו הן בחינות כמה - עצמה ובנשמה

לנשמתא ונשמה נשמה הנ"לובכללות דרך על -

אלקים". ב"מכתב
ענין הם שלכאורה היות עם שהלוחות, וכמו
חרות שהיה אלקים המכתב מבלעדי גם לעצמם

קיימת היתה הלוחות של מציאותם שהרי עליהם,
לאחרי הנה זאת ובכל - הדברות עשרת בהם שנחרתו
עד עצמי בעילוי נתעלו הדברות עשרת בהם שנחרתו
שכאשר ובאופן אלקים" ה"מכתב הוא מציאותם שכל
ובאו ממש" בו "שאין דבר הם הרי הכתב "פרח"

כנ"ל; מציאותם, והפסד לשבירת

ש"אין דאף הישראלי, לגוף בנוגע גם הוא כן
מטיפות אלא מנשמתו ועצמותו הגוף שרש התהוות

ואמו" להזמןאביו קדמה הגוף של התהוותו ועוד, ;
שהנשמה לאחרי מקום, מכל - נשמתו בו שניתנה
שאין - היא זו התלבשות שלימות בהגוף, נתלבשה
נעשית שהנשמה אלא עצמותו, על נוסף דבר הנשמה

וכנאמר דהגוף. חייםמהותו אינם הצדיק "שחיי
ויראה אמונה שהם רוחניים חיים אם כי בשריים

ואהבה".

לשבירת צדיקים" של "מיתתן שבין הדמיון וזהו
בתחילה, שהיו מכפי נשתנו שניהם כי - הלוחות
כל נעשה אלקים") ה"מכתב (הנשמה, וה"רוחניות"

מציאותם.

שב"שברי העילוי גודל גם יובן הנ"ל כל פי על
ב) (סעיף וכנ"ל - למלחמה ושייכותו לוחות",
שבו הארון עמהם יוצא היה למלחמה יוצאים שכשהיו

לוחות: שברי מונחים היו
דור שהיו אף הוא: ישראל בני מלחמת של תוכנה

הירדן את לעבור - במדבר גויםדעה נחלת ולכבוש

ה' עיני אשר ארץ ישראל, ארץ לעשותה כנען, ארץ
כמה וכל שנה, אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך

נכבשה שלא  מצוה מלחמת זו הרי -

יתברך. לו דירה ולעשותה גוים נחלת לכבוש

הלוחות: משברי באים לזה (והכח) וההתעוררות
המעלה בהם היתה עצמם מצד שגם שהלוחות, כמו
המעלה יותר, גדולה למעלה עלו אלקים", ד"מעשה
מהם "פרחה" שכאשר - כך כדי ועד אלקים", ד"מכתב

"ממש", בהם היה לא זו, מעלה

דיים שלא למלחמה, היוצאים את מעורר זה הרי
צדיקים שהם עתה עד בהם שישנן וכו' בהמעלות כלל
את לאזור היא וחובה מצוה מלחמת אם כי כנ"ל וכו'

הרמב"ם ובלשון לכבוש, הכחות ארץכל "כל
שציווה זה כולל שזהו - בתורה" האמורה ישראל
לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה מפי רבנו משה
מפני כו' אותן שיקבל כו' נח בני שנצטוו מצוות
נעשה העולם כל - כו' בתורה הקב"ה בהן שציווה

יתברך. לו דירה

לו אין בעבודתו: ואחד אחד לכל ההוראה זוהי
עתה. עד ה' בעבודת שעשה במה להסתפק לאדם
וחובה מצוה צדיק, למדריגת הגיע כבר אם ואפילו

יותר. נעלית למדריגה לעלות היא

הענין לפשטות גם שייכת זו הוראה והנה
צדיקים": של ד"מיתתן

רז"ל בעולם"צדיקיםאמרו לא מנוחה להם אין
שנאמר הבא בעולם ולא חילהזה אל מחיל ילכו
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ב.26) פז, פסחים מהרש"א חדא"ג ראה אבל
לסופו).27) (קרוב ד שם, א. לד, שם אלשיך
ועוד.28) א י, פרשתנו אלשיך .12 הערה שם בחיי רבינו ראה
"ובנו29) פמ"ט: תניא הואראה ולשון עם ".מכל

ואילך. 120 ע' שלום תורת בארוכה וראה
א.30) קנב, זח"ג
להבחי'31) (מתאים לה נקראו שמות ה' הנשמה אשר להעיר

וגם – ה"ח פ"ד, יסוה"ת הל' רמב"ם וראה ספי"ד. ב"ר – שבה)
ששברם. קדוש והרוח טנת"א היו ב"המכתב"

פ"ו.32) והאמונה היחוד שער
זך.33) דאגרת ביאור אגה"ק

א).34) מו, שלח (לקו"ת ק"נ לזה, ונותן מזה שנוטל
בתחלתו.35) עה"ת פרש"י ראה
וה"ו.36) ה"א פ"ה מלכים הל' רמב"ם ראה
וספ"ח.37) ה"ו, שם
דאפילו38) (שם) להאריז"ל הש"ס ובליקוטי בסופה. ברכות

יותר. ומשיג עולה ויום יום בכל מרע"ה
ב.39) צח, סע"א. מט, תו"א א). (יז, בהקדמה בשל"ה הובא כן

ח). פד, (תהלים עה"פ מתרגום ולהעיר ובכ"מ.
שם.40) תהלים



כד    

בעליה שעומדים היינו, בעבודתםוגו'".
לקונם.

הרי מנוחה", להם "אין השנה ימות שבכל ואף
לומר: יש והטעם יתרה. עליה אז יש היארצייט, ביום

מקומות בכמה למדריגהמבואר לעלות דבכדי
שהיא יותר, הריעליונה הקודמת, למדריגתו
הקדמת ידי על ובלשוןזה הקודמת. ממדריגתו

הזקן מדריגהאדמו"ר ובין . . צדיק יפול "שבע
הוא ממנה עליונה למדריגה שיגיע טרם למדריגה
זה דרך ועל הראשונה"; ממדריגה נפילה בבחינת

צדיקים" של ביטולב"מיתתן - שה"מיתה" ,
לעלייתם וההכנה ההקדמה היא הקודמת, מציאותם

בערך שלא עליה - עדן לגן הזה .מעולם

כאשר היארצייט, ביום ושנה שנה בכל ולכן
עליה יש הראשונה, בפעם שהיה כמו הענין מתעורר

יתרה עליהנוספת - .הקודמות עליות

מנוחה" להם אין ש"צדיקים חז"ל שאמרו ומזה
(גם) עדן הלכתא(גן זה הרי דלכאורה ,(

לצדיקים עליות שיש זה שגם מוכח - לג"ע ,
הצדיק עליית ידי על כי והיינו, עתה; בעבודה נוגע
השייכים לכל כח ונתינת סיוע זה הרי חיל", אל "מחיל
"מחיל לעלות הם בעבודתם וכו', תורתו לומדים אליו,

חיל" ;אל

ביתר והעליה ההליכה שאז היארצייט, ביום ובפרט
עז. ויתר שאת

בנוגע ונפלאה יתרה שמעלה מובן זה פי על
ההילולא בעל - (כאאמו"ר בגלות הקשורה להסתלקות

שנסתלק -:והביאור .(
החנוך בספר "שקולמבואר גלות צער אשר

ומארץ מאוהביו האדם שנפרד מיתה, כצער כמעט
זרים". עם ימיו כל ושוכן מולדתו

שצער מיתה, בצער שאין גלות בצער נוסף וענין
קיום ולכן רב. זמן שנמשך "מיתה" צער הוא גלות
הרי בזה, הקשור הצער למרות בגלות ומצוות התורה
רז"ל שאמרו מה דרך [על ונפלאה יתירה מעלה זו

אף - וכו'" ועזריה מישאל לחנניה נגדוהו "אילמלי
האש בכבשן למיתה עצמם ].שמסרו

דכיון זה, שלאחרי להעליה בנוגע גם מובן ומזה
אגרא" צערא "צערא"ש"לפום שלאחרי העליה הרי ,

ד"מיתתן בהעליה גדולה עליה דרגת היא כזו, וירידה
צדיקים". של

סעיף (כנ"ל כח ונתינת לסיוע בנוגע גם זה דרך ועל
רז"ל מאמר דרך ועל אליו השייכים לכל דבתרז)

שונים במקומות נמצאים שהם אף אזיל גופא רישא
נפלא "יחוד זה הרי שאז תורתו, לימוד ידי על [ובפרט

בגשמיות" כלל נמצא כערכו ולא כמוהו יחוד ].שאין

עבודת ידי על העבודה: בכללות זה דרך ועל
בגוף דנשמה - הגלות בזמן חיל" אל "מחיל העליה
(שדנו הדעת עץ חטא ידי שעל גלות בתוך זה ודגלות

ד"גלינובגירושין גלות בתוך - זה ולאחרי (
משכונהמארצנו" בגלות עצמו זה לשכונהובגלות

החול ימות בעבודת בפרט - עצמו זה ,ובגלות

מעליות דלמעלה והדרגא להעבודה הכנה זה הרי
שבת השביעית שנה (ומנוחה), השבת יום עבודת -

שבת שכולו "יום השביעי אלף לחיילהוי',
.העולמים
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והאיש41) מאמרי ועוד. תרס"ו. (ואילך) היום זה ד"ה א. צו, תו"א
מחריש. לה משתאה

בסופו.42) קטן חנוך
בי'43) קרי בי' דהוה קדמאה מדרגא דנחית מאן "ד"כל

ב). קלה, (זח"ג
אֿב).44) (מח, פל"ז תניא ראה
הנשמה45) עליית מפני – זה) (ביום קדיש לאמירת הטעם שזהו

שע"ו). סו"ס יו"ד לשו"ע ברכה ובשיורי הפנים בלחם הובא (אריז"ל
שמפר46) (ובכ"מ), שם היום זה וד"ה ב צח, תו"א שראה

.182 ע' לקמן וראה ג"ע. על זה במרז"ל "עוה"ב"
וביאורו.47) זך סי' אגה"ק ראה
תי.48) מצוה

רע"ב.49) לג, כתובות
ב.50) צב, סנה' ואילך. יב ג, דניאל
בסידורו).51) אדה"ז לגירסת (מכ"א מכ"ג פ"ה אבות
א.52) מא, עירובין
פ"ה.53) תניא
וראה54) כאדם. והמה עה"פ ד דאיכ"ר פתיחתא ט. פי"ט, ב"ר

יד). (ע' הנ"ל עה"פ לאיכה הצ"צ רשימות
רע"א).55) (קמ, סכ"ה אגה"ק ראה
ב.56) יב, מכות
ג.57) עב, א. עב, בלק לקו"ת ראה
תמיד.58) סוף



כה

ראש השנה

פסוקים ומאמרי רז"ל

לה'  לעם  נהיית  הזה  היום  ישראל,  ושמע  הסכת 
אלקיך1.

זה,  שנקרא  השנה,  ראש  על  קאי   — הזה  היום 
כמאמר2 זה היום תחלת מעשיך3.

נהיית לעם — בראש השנה כתיב4 למען הקים אותך 
היום לו לעם5.

היא לשמוע,  ידי תקיעת שופר, שהמצוה  על  והוא 
כמו שמברכים לשמוע קול שופר. זהו הסכת ושמע - 

הסכת, תקיעות דמיושב, שמע, תקיעות דמעומד.
הסכ"ת ושמ"ע — מספר תתק"א במכוון. כי ביחד 
יש בכל המאה קולות, דמיושב ודמעומד, תשע מאות 
טרומיטין, אך התקיעה האחרונה של תקיעות דמיושב 
היא גדולה, אם כן צריך לחשוב עוד טרומיט אחד, סך 

הכל תתק"א.
)הערות לזהר ב עמ' שפח, ליקוטים ואגרות עמ' מט(

1( תבוא כז, ט.
2( תפלת מוסף של ראש השנה )ראש השנה כז, א(. 

כו, טז( היום הזה ה' אלקיך  )תבוא  זה עם מה שנאמר  ויש לקשר   )3
מצוך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים: מבואר בלקוטי תורה 
)תבוא מא, ג( שלכן קורין פרשה זו קודם ראש השנה, כי היום הזה וגו' 
ברית  כריתת  צריך  קודם ראש השנה  ובכל שנה  על ראש השנה,  קאי 
מחדש על קבלת התורה, שבראש השנה הוא בחינת מצוך לעשות את 

החוקים גו' )שיחת ש"פ תבוא תשמ"ה סכ"ד(.
4( תבוא כט, יב.

5( ועיין לקוטי תורה נצבים מד, א. – יש לשאול, הרי הראיה שהיום 
הזה קאי על ראש השנה היא מתיבת היום, לא מתיבת הזה. וכמו שכתב 
יום הששי,  נקרא היום לפי שהוא  )זח"ב לב, ב(: ראש השנה  הרמ"ז 
שבו נברא אדם הראשון, היום הידוע. ובלקוטי תורה תבא מב, א: כל 
יש  השנה  שבראש  לומר,  ויש  השנה.  ראש  הוא  היום  שנאמר  מקום 
נוגע  נהיית לעם  הזה  היום  ולגבי הפסוק  היום,  ויש בחינת  זה  בחינת 

בחינת זה )לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 192 ואילך, עיין שם(. 

ומה ה' דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד 
והצנע לכת עם אלקיך6.

שאומרים  תשובה,  ימי  בעשרת   — משפט  עשות 
המלך המשפט.

אהבת חסד — בסוכות.
היחוד,  הוא  שאז  עצרת,  בשמיני   — לכת  הצנע 

שהוא בהצנע.
)הערות לזהר ב עמ' תכ(

שמאלו תחת ראשי7.

ובנינה  המלכות8,  בנין  זמן  הוא  השנה  ראש 
מהגבורות9, בחינת שמאל10.

— ראשי תיבות שת"ר, מספר  שמאלו תחת ראשי 
דמיושב  שופר,  תקיעת  של  קולות  במאה  כי  תת"ק, 

ודמעומד, יש תשע מאות טרומיטין.
וכמו כן, שתר, השני משבעת השרים הקרובים אל 

המלך11, רומז על גבורה.
ובפסוק אחר כתיב12 שמאלו תחת לראשי — ראשי 
של  תיבות  וסופי  תיבות  הראשי  מספר  תיבות שת"ל, 

לשמוע קול שופר13.
)ליקוטים ואגרות עמ' שפט(

6( מיכה ו, ח.
7( שיר השירים ח, ג. 

8( ראה פרי עץ חיים שער ראש השנה. לקוטי תורה נצבים נא, א.
9( כמו שכתוב )משלי כט, ד( מלך במשפט יעמיד ארץ. וראה לקוטי 

תורה ראה לא, א. תורת מנחם תפארת לוי יצחק שמות עמ' קע.
10( וראה לקוטי תורה דרושים לסוכות פא, ב.

11( אסתר א, יד.
12( שיר השירים ב, ו.

13( פרי עץ חיים שער השופר פ"ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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:ל ְִַָלמּתן

      

È‰Â.'B‚Â‰יב) ÔeÚÓLz Úאֹומרֹו לדעת צרי ¿»»≈∆ƒ¿¿¿ְִַַָָ
‰È‰Âאֹומר ׁשהּוא הּׁשמירה אם ּיהיה, מה ¿»»ְְִִִֵֶֶַַָ

ּתׁשמעּון עקב אּלא לֹומר צרי היה לא ,ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹּבסמּו
לדעת צרי עֹוד והיה, ּבתבת ּצר ּומה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹוׁשמר,

ּכדרÚאֹומרֹו ּתׁשמעּון אם אמר ולא ְ≈∆ְְְְִִֶֶַָֹ
ג')אֹומרֹו כ"ו ז"ל(וּיקרא ורּבֹותינּו ּבחּקתי, אם ְְְְִִֵַַַָֹֻ
ּבעקביו(ּתנחּומא)ּדרׁשּו ּדׁש ׁשהאדם מצוֹות אם ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ

ּדר על ויתּבאר ּדרׁש, ּדר וזה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָּתׁשמעּון,
ז"ל מ"ב)אֹומרם פ' ׂשמחה,(ב"ר אּלא והיה אין ְְְִֵֶָָָָָ

להעיר ּדבריו ּבנעם ּבא הּנביאים אדֹון ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹוהּנה
לא אין ּכי נעים אּלאּבמּוסר לׂשמח דם ְְִִִֵֶַָָָָָָֹ

לעׂשֹו' ה' צּוה אׁשר ּכל את לעׂשֹות ְְֲֲֲִִֶֶֶַַָָֹּכׁשּיׁשמר
עֹוד ּכל אבל ּכבֹודֹו, ויגל לּבֹו יׂשמח ְְְֲִִֵַָָָָאז
מצות ּבין ה' מצוֹות מּכל אחת ׁשחסר ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּיחּוׁש
ׁשלמה אמר עליו עׂשה מצות ּבין ּתעׂשה ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹֹֹלא

ב') אֹומרֹו(קהלת והּוא עׂשה, ּזה מה ּולׂשמחה ְְְְִֶֶַָָֹֹֹ
‰È‰Âל ּתהיה ÔeÚÓLzׂשמחה Úּפרּוׁש ¿»»ְְְִִֶָ≈∆ƒ¿¿ֵ

ׁשּמצינּו ּכדר ותכלית, סֹוף הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַָעקב
הּמׁשנה ּבלׁשֹון זה ּבלׁשֹון חז"ל ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָׁשּיׁשּתּמׁשּו

מ"ט:) ּבגמר(סֹוטה ּכי וכּו' מׁשיחא ּבעקבֹות ְְְְְִִִִַָָ
אמר כן ּכמֹו עקבֹות, יּקרא ּביאתֹו Úזמן ְְֲִִֵֵֵַַָָָ≈∆

˙ÈÚÂ zÓLe ÈL‰ ˙‡ ÔeÚÓLzאז ƒ¿¿∆«ƒ¿»ƒ¿«¿∆«¬ƒ∆ָ
אין לזה הּגיע ׁשּלא וכל הּׂשמחה זמן ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹהּוא

יׂשראל חסידי ּוכמאמר לׂשמח מקֹום (חֹובתלֹו ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָֹ

פ"ד) הּפריׁשּות ׁשער ּבלּבֹוהּלבבֹות אבלֹו ׁשהּפרּוׁש ְְְְִִֶֶַַַַַָָ
ׁשהּוא מי לׂשמח נכֹון אין ּכי ּבפניו, ְְְֳִִִֵֶַָָָָָֹוצהלתֹו
הּגדֹול מל לפני ּוכלימה ּבבּוׁשה לעמד ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹעתיד
,לּמל ראׁשֹו ׁשּמחּיב מי לֹומר צרי ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֻואין
ּכל ׁשמיעת סֹוף הּוא עקב ׁשעּור זה ְְִִִֵֶֶַָּוכפי

ְִִַָהּמׁשּפטים:
„BÚאּלא לאיׁש ׂשמחה ׁשאין לֹומר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָנתּכּון

אדם ּגמר ׁשּלא עֹוד וכל הּׁשמיעה, ְְְִֶַַָָָָָֹּבסֹוף
ּדר על מעׂשיו ּבצדקּות יאמין לא ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָֹעבֹודתֹו

ט"ו)אֹומרֹו יאמין:(אּיֹוב לא ּבקדׁשיו הן ְְֲִִִֵַָֹ
„BÚּבׂשמחה הּתֹורה ׁשּילמד ׁשּצרי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹנתּכּון

לאבל אסּורין ּתֹורה ּדברי ּכי ּבעּצבֹון ְְְֲִִִִֵֵָָָָֹולא
שפ"ד): סי' ִ(יור"ד

„BÚאֹומרֹו ּדר על י"ט)רמז ה'(ּתהּלים ּפּקּודי ְְִִִֵֶֶַַָ
אֹומרֹו והּוא לב, מׂשּמחי È‰Â‰יׁשרים ְְְְְִֵֵַָ¿»»

ּתהיה ÔeÚÓLz,הּׂשמחה Úעקב ּופרּוׁש ְְִִֶַָ≈∆ƒ¿¿ֵֵֶ
ּׁשרמז מה והּוא ּתׂשּמחהּו, הּתֹורה עסק ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָׂשכר

ּבאֹומרֹו פ"ד)הּתּנא מצוה(אבֹות ּגֹוררת מצוה ְְְְִִֶֶַַָָָָ
הּׂשמחה: ׁשהיא מצוה מצוה ׁשּׂשכר ְְְְְִִִִֶֶַַָָָוכּו'

„BÚהּזהר ּבספר ּׁשאמרּו למה רי"ג)רמז (ח"ג ְְְֵֶֶַַַַָָֹ
ּכׁשעתא קב"ה קמי חדותא ּדלית ְְְְִֵֵֶָָָָָוז"ל

אֹומרֹו והּוא ּבאֹוריתא, מׁשּתּדלי È‰Â‰ּדיׂשראל ְְְְְְְְִִֵֵַָָָ¿»»
ׂשמח ּוכׁשהּוא עֹולם למּלא ּכללית ׂשמחה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָסתם
וגֹו', ּתׁשמעּון עקב וׂשׂשֹון ּבׂשמחה העֹולם ְְְְְְִִֵֶָָָָָּכל

ּבתבת אדםÚורמז ׁשּיהיה הּתֹורה מּדת ְְֵַַָ≈∆ְִִֶֶַַָָָ
ואז וׁשפלּות ּבענוה ּגּודל לצד עקב ְְְְֲִֵֵַַָָָָָהֹול

אֹומרֹו והּוא ּבּלּמּודים לׁשמע ÔeÚÓLzיׂשּכיל ְְְְִִִִַַַֹƒ¿¿
ׁשאדם ׁשּבאמצעּות לֹומר לּנׁשמעים ּבכּנּוי ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּגם
סתרי ויבין לֹו יתּגּלּו ּכעקבים עצמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָמׂשים

ָּתֹורה:
L‡Âויבין ׁשּיּׂשיג הּנּו"ן ּבאֹות ׁשרמז ¿∆¿»ְְִִֶֶַַַָָ

ּגזרת זה ּולדר ּבינה ׁשערי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָחמּׁשים
היא מדרגתÔeÚÓLzהּכתּוב יּׂשיג ׁשאם ִַָƒ¿¿ְִִֵֶַַַ

ואֹומרֹוהע ּתֹורה ּדברי לׁשמע יּׂשיג נוה ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹ
zÓLeּבּתֹורה הׂשּכלה ידי ׁשעל ּפרּוׁש וגֹו' ¿«¿∆ְְְֵֵֶַַַָָָ

ּומּצלא מגּנא ׁשהּתֹורה ולעׂשֹות לׁשמר ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹיּׂשיג
לידי מביאה ּגם הּׁשמירה ׁשהיא החטא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמן

הּמעׂשה: ׁשהּוא הּמצוֹות ְֲִִֶֶַַַקּיּום
ÓLÂ.'B‚Âמׁשמעּות ּולפי וא"ו, ּבתֹוספת אֹומרֹו ¿»«¿ְְְְִֶֶַָָ

צרי והיה הּדּבּור ּגזרת הּוא ְְִִֵַַַָָָָהּכתּוב
ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ּולפי וגֹו', ה' יׁשמר ְְְְִִִֵֶַַַַָֹלֹומר
עקב, היא ׁשהּגזרה מהּדרכים לאחד זה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלפני
על יבֹוא ּתׁשמעּון היא הּגזרה מהּדרכים ְְְְְִִִֵֵַַַָָָּולא'

אֹומרֹו וא"ו:ÓLÂנכֹון ּבתֹוספת ְָ¿»«ְֶֶָ
EÏ.'B‚Â ˙È‰ מׁשמע‡˙ ּכאן ׁשּמדבריו קׁשה ¿∆«¿ƒ¿ְְִֶֶַָָָָָ

ּכל ויעׂשּו ויׁשמרּו ׁשּיׁשמעּו ְְְְְְֲִִֶֶַַַָׁשאחר
הבטחתֹו, להם לׁשמר יזּכּו ּבזה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹהּמׁשּפטים

עצמּה זֹו ּבפרׁשה ּׁשאמר ה')ּומּמה לא(ט' ְְִֶַַַָָָָָֹ
הקים ּולמען וגֹו' ּברׁשעת ּכי וגֹו' ְְְְְְְְִִִִַַַָָבצדקת
ּבהכרח צדקה להם ׁשאין ׁשהגם יּגיד זה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוגֹו'
ּכי האֹות ל וזה הּׁשבּועה את ה' ְְְְִֵֶֶֶַַָָׁשּיקּים
ּכי ואּולי ּׁשּירׁש, מה וירׁש ּבא ּבצדקתֹו ְְְְִִֶַַַַָָָָֹלא
האבֹות ׁשבּועת ּבׁשביל היתה לארץ ְְְְִִִֶַָָָָָָָָּכניסתם
יׁשמר ויעׂשּו יׁשמרּו אם הּדבר הּוא ְְְְְֲִִִַַַָָֹּותנאי

ּכאן אֹומרֹו והּוא ועד, לעֹולם הּמּתנה ְְְֶַַָָָָָה'
,'‰ ÓLÂהּׁשבּועה קּיּום ּתהיה יׁשמרּו לא ואם ¿»«ְְְְְִִִִֶַָֹ

לנפׁשם: ויׁשּלחם לארץ ׁשּנכנסּו הּמּועט ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּבּזמן
„BÚׁשהבטחת לפי הּדר זה על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָיתּבאר

הבטחֹות ׁשני לֹו ׁשאמר מצינּו ְְְִֵֶַַַָָָָָאברהם
ּכנען ארץ אל ויביאם מּמצרים להֹוציאם ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָא'

י"ד)ּדכתיב ט"ו ּברכׁש(ּבראׁשית יצאּו כן ואחרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַֻ
לֹו לתת ב' הּנה, יׁשּובּו רביעי ודֹור ְְִִֵֵָָָָּגדֹול

ּפרת נהר עד מצרים אּמֹות,מּנהר ועׂשרה ְְְְֲִִִַַַַַָָָֻ
ּכּמצטר צּדיקים היּו ׁשּלא הגם עּתה ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹוהן
כן ּפי על אף וגֹו' ּבצדקת לא ְְְְְְִִֵַַָֹּכאֹומרֹו
ׁשהֹוציאם ראׁשֹונה הבטחה לבניהם ה' ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָקּים
ׁשעּור והנחילם הארץ אל והביאם ְְְֱִִִִִִִֶֶֶַָָָָמּמצרים
הּצרי ׁשעּור ׁשאפּלּו ּתמצא והלא ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹהּמסּפיק,
עֹומדים יֹוסף ּבני ׁשהרי נחלּו לא ְְֲֲִֵֵֵֶֶָָֹלהם

נחלתם הסּפיקם ׁשּלא י"ז)וצֹווחים ,(יהֹוׁשע ְְְְֲִִִֶַַָָָֹֻ

מּנהר הבטחת לידם הּגיעה לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהרי
לזה אּמֹות, ועׂשרה ּפרת נהר עד ְְְֲִִֶַַַַָָָָֻמצרים

מׁשה ÔeÚÓLzאמר Ú'וגֹו'‰ ÓLÂ'וגֹו ֶַָ≈∆ƒ¿¿ְ¿»«ְ
˙È‰ מצרים‡˙ מּנהר לתת ּפרּוׁש וגֹו' ∆«¿ƒְְְִִִֵֵַַָ

ּבׁשלמּות: אּמֹות ְֲִֵַָָֻועׂשרה
B‡אֹומר אּמֹות ז' על ּכי לֹומר ‡˙אפׁשר ְִֵֶַַָֻ∆

˙È‰אֹומר הּוא העׂשרה ּתׁשלּום ועל «¿ƒְְֲֵַַָָָ
,„ÒÁ‰ ˙‡Âמפלא חסד הּוא הג' מּתנת ּכי ¿∆«∆∆ְְִֶֶַַַָֻ

ּדבר על והּמׂשּכיל ּכנען, ארץ מּלבד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהם
עּמֹון אדֹום ּכי העֹולם רב ּכללּות הם ּכי ְְֱִִִֵֶַָָָֹיראה
לדבריהם ּגם ּומה גדֹולה, ּפנה הם ְְְִִֵֵֶַַָָָּומֹואב

י':)ז"ל אדֹום(יֹומא מלכּות עתידה ׁשאמרּו ְְֱֲִֶַָָָ
זֹו ּבמּתנה יׁש מעּתה העֹולם, ּבכל ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשּתתּפּׁשט
ועליו יּקרא מפלג וחסד ּבכלל העֹולם ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻּכל
ׁשהרי הּוא ׁשּכן ותדע החסד, ואת אֹומר ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַהּוא
ואֹותּה הּנזּכרת להבטחה יׂשראל זכּו לא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹעדין
ּגֹויים לנּו עליֹון להנחיל ּומצּפים מבּקׁשים ְְְְְְִִִִֶַַַָָאנּו

ִַרּבים:
„BÚהּדר זה על ÔeÚÓLzירצה Ú'וגֹו ְִֶֶֶֶַַ≈∆ƒ¿¿ְ

ּובחסּדֹו ה' ּבטּוב לזּכֹות ּתצטרכּו ְְְְְְִִַָֹלא
עצמיכם מּצד ּתזּכּו אּלא האבֹות ׁשבּועת ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָמּצד
לאבֹותיכם, ׁשּנׁשּבע וגֹו' הּברית לכם ה' ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹלׁשמר
עצמֹו ּבׁשביל לזּכֹות הּבא ּדֹומה אינֹו ְְְִִִִֵֶַַָּכי

            
א ר••••ות ב)מ תהלי)אה מבר  אירי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹ

מ(יד ר(בראשית ואלס ז ל יר רת ְְְְְְְְְִִֵֶַַַֹֹ
 ד)ודרי ולי)תר מ רא לה אמר תיור ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ
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עממּיאיד מּכל ּתהי ְְְִִֵַַָָּברי

ועקרא עקר ב יהי ְְְֲֵַַָָָלא

:ְִִָּובבעיר

מרעיןטו ּכל מּנ יי ְְְְִִֵֶַָָָויעּדי

מצרים מכּתׁשי ְְְְִִֵַַָוכל

יׁשּוּנּון לא ידעּת ּדי ְְְִִִַַַַָָּביׁשּיא

:סנא ּבכל ויּתנּנּון ְְְְִִָָָָּב

ּדיטז עממּיא ּכל ית ְְִַַַַָָָּותגּמר

תחּוס לא ל יהב אלה ְְֱֵָָָָָָיי

תפלח ולא עליהֹון ְְֲִֵֵַָָעינ

לתקלא ארי טעותהֹון ְְְֲֲֵַַָָָית

:ל ָהּוא

ּבלּביז תימר ְְִִֵַָָּדילמא

מּני האּלין עממּיא ְִִִִִֵַַַָָסּגיאין

לתרכּותהֹון: אּכּול ְְְִֵֶָָאכּדין

מדּכריח מּנהֹון תדחל ְְְִִִַַָלא

אלה יי עבד ּדי ית ְְֱֲִִַַָָָָּתדּכר

מצרים: ּולכל ְְְְִִַָָֹלפרעה

חזאהיט ּדי רברבין ְְֲִִִִַָָנּסין

ּומֹופתּיא ואתּיא ְְֵַַָָָָעינ

ּודרעא תּקפּתא ְְִֶַָָָָוידא

אלה יי אּפק ּדי ְְְְֱִַָָָָָָמרממא

לכל אלה יי יעּבד ְְְֱֵֵַָָָָּכן

ּדחל אּת ּדי ְְִֵַַַָָעממּיא

ֳִֵָמּקדמיהֹון:

ייכ יגרי ערעיתא ית ְְְֲִֵַָָָָָואף

ּדיבּדּון עד ּבהֹון ְְֱֵַַָָאלה

ּודאּטּמרּו ְְְִִַָָָּדאׁשּתארּו

:ֳִָָמּקדמ

מּקדמיהֹוןכא תּתבר ְֳִִֵַָָלא

ּבינ ׁשכנּתּה אלה יי ְְְֱֲִֵֵֵָָָָארי

ּודחילא: רּבא ְֱִַָָָָאלהא

      
ׁשּדקּדק והּוא אבֹותיו, ּבׁשביל לזּכֹות ְְְְְֲִִִִֵֶָּכמֹו

‰Èaלֹומר ‡ EÏו אמר לולא ׁשמר ַ¿∆«¿ƒְְְַַָָֹ
ל ּתבת להסמי ׁשּנתּכּון וגֹו' אלהי ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַֹה'
זה ּולדר לדברנּו, להעיר הּברית ּתבת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָעם

ואיןÓLÂאֹומרֹו ה' הבטחֹות ׁשּכל ּפרּוׁש ְ¿»«ְְֵֵֶַָָ
ּוׁשמּורים ּבטּוחים הם ּבריתֹו לֹומר ְְְִִִִֵַָצרי
ׁשהלא הם ּכנים אּלּו ּודברים ועד, ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹלעֹולם
ואם מעׂשיו, לצד הּכבֹוד לכל זכה ְְְְֲִַַַַָָָָָָָאברהם
לבֹוא יּגרעּו לּמה ה' תֹורת יׁשמרּו ְְְְִִִֵַָָָָָיׂשראל
מּׁשל ּגדֹול ׁשּלהם ואדרּבא אבֹות זכּות ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹּבכח
וגם סיני הר על עמדּו הם ּכי ְְֲִִֵֵֶַַַַָאבֹותיהם
ּׁשאין מה ּובּמצוֹות ּבּתֹורה מצּוים ְְֱִִֵֶַַַָָֻהיֹותם
ּומעּתה הּתֹורה, להם נּתנה ׁשּלא האבֹות ְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכן
מּכח מעׂשיהם ּכׁשּייטיבּו הּבנים ּכח ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּגדֹול

ָָהאבֹות:
Cea.'B‚Âיד) ‰È‰zאּמה ּתהיה ׁשּלא ּפרּוׁש »ƒ¿∆¿ְִֵֶֶָֹֻ

הּדר זה על ירצה אֹו מהם, Ceaּגדֹולה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָ»
‰È‰z'וגֹו יהיה ׁשּלא הּברכה היא ּומה וגֹו' ƒ¿∆ְְְְִִֶֶַַָָֹ

עקרEaואֹומרֹו אדם יּמצא ׁשּלא ּפרּוׁש וגֹו', ְְ¿ְִֵֵֶָָָָָֹ
אמר חלי ידי על הּבא עקרּות ּוכנגד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹמעצמֹו,

ÈÏ Ïk EÓ '‰ È‰Âּתהיה ּובזה הּסֹובב, ¿≈ƒƒ¿»…ƒְִֵֶֶַָ
ּכׁשּלא עקר ּב יהיה לא ׁשל הּברכה ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹנּכרת

מֹוליד: ׁשאינֹו אדם ּביׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶָָָיהיה
„BÚּבאֹומרֹו אמרםÈ‰Âירצה ּדר על וגֹו'. ְְְִֶ¿≈ƒְְֶֶַָָ

ל'.)ז"ל חּוץ(ּכתּבֹות ׁשמים ּבידי הּכל ְִִֵַַָֹֻ
ּפרּוׁש והסיר אמר לזה וכּו', ּופחים ְְִִִִִֵֵֶַַָָמּצּנים
מבטיח האדם על ּובאים ּבידֹו ׁשאינם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלהיֹות
חלאים ּוכנגד ּבאּו, ׁשּכבר אחר ְְְֳִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיסירם

אמר ּבׁשליחּות Ca,הּבאים ÌÓÈNÈ ‡Ïולזה ְִִִַַָָ…¿ƒ»»ְֶָ
ולֹו' לכּפל והצר והסיר ּבמאמר הסּפיק ְְְְְְְֲִִִִֵַַַֹֹֻלא
לֹו' ּׁשּקדם מה על סמ ולא יׂשימם ְְִֶַַַַָָָֹֹלא

ְִֵוהסיר:
„BÚלהעיר הּמסירּבא הּוא ּכי אל חסד ּבהּכרת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבא הּדבר ּכי יאמרּו לבל מּיׂשראל, ְְְִִִִֵַַָָָָֹֹחלי
חלאים ׁשאין ּוזמּנים עּתים יׁש הּטבע ְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָּכפי

אמר לזה ÈÂ„Óּבעֹולם, ÏÎÂ'וגֹוÌÓÈNÈ ‡Ï ֶַָָָָ¿»«¿≈ְ…¿ƒ»
ÏÎa Ìe Caהּדבר ּכי ּתׂשּכיל ּובזה וגֹו', »¿»»¿»ְְִִֶַַָָָ

הּנס: ויּכר מה' ּבהׁשּגחה ְְְֵֵַַַָָָֻּבא
„BÚּבׂשֹונאיהם הּמדוה ה' ׁשּיׂשים ׁשהגם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָירצה

הגם אליהם מהם נדּבק החלי יהיה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹלא

ראתן ּכחלי הּנדּבק חלי ע"ז:)ׁשּיהיה (ׁשם ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹ

לעּמים: יׂשראל ּבין ה' ְְִִִֵֵַַָָיפליא
העּמים.zÏÎ‡Âטז) ּכל וגמראת עׂשה, מצות זֹו ¿»«¿»ְְֲִִֵֵַַַָָָ

CÏ,אמר  EÈ‰Ï‡ '‰ L‡למדּת הא ֶֹ¬∆¡…∆…≈»ְַָָָ
אלהים, ּבמּתנת מֹואסים אּתם ּתתעּצלּו ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַֹׁשאם

EÈÚואֹומרֹו B ‡Ïאֹומרֹו ּדר על וגֹו', ְְ…»≈¿ְְֶֶַ
י"ב) זֹו(מׁשלי אין ּפרּוׁש אכזרי, רׁשעים ורחמי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ

מזהיר ולזה רעה, מּדה אּלא הּטֹובֹות ְְִִִִֶֶַַָָָָָמּמּדֹות
אּלא אינּה ּׁשּלפנינּו ּבּמה ּכי טֹובה מּדה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנגּדּיּות
לפי תחֹוס, לא להזהיר ׁשהצר ואּולי ְְְְְִִֶַַַָָָֹֻרעה,

ז"ל ואמרּו ּבבנים יׂשראל את ה' סנהדריןׁשּבר) ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשאיןלו:) והראיה רחמיו יתרּבּו ּבנים ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבעל
לזה ּבנים, לֹו ׁשּיׁש מי אּלא ּבסנהדרין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָממּנים
מּכח ּבהם ׁשּיּולד הּטבע לנגּדּיּות ה' מאמר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבא

אמר וגמר הּבנים, Ú„ּברּכת ‡ÏÂלהעיר וגֹו' ְְִִֶַַַָָֹ¿…«¬…ְְֲִַ
והּוא ע"ז, מחּוׁש ּתֹוליד זה ּבדבר ְְְִֵֶֶַָָָׁשרחמנּות

CÏ,אֹומרֹו ‡e‰ L˜BÓ Èkׁשּכׁשאּתה העם, ּפרּוׁש ְƒ≈»ְֵֶֶַָָָ
ּפרּוׁש אֹו עצמ על מתאכזר אּתה עליו ְְְְִֵֵַַַַָָָָחס
לבל עליו צּוה אׁשר הרחמנּות על חֹוזר ְְֲִֵֶַַַָָָָָהּוא

ָיחּוס:
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עממּיאיד מּכל ּתהי ְְְִִֵַַָָּברי

ועקרא עקר ב יהי ְְְֲֵַַָָָלא

:ְִִָּובבעיר

מרעיןטו ּכל מּנ יי ְְְְִִֵֶַָָָויעּדי

מצרים מכּתׁשי ְְְְִִֵַַָוכל

יׁשּוּנּון לא ידעּת ּדי ְְְִִִַַַַָָּביׁשּיא

:סנא ּבכל ויּתנּנּון ְְְְִִָָָָּב

ּדיטז עממּיא ּכל ית ְְִַַַַָָָּותגּמר

תחּוס לא ל יהב אלה ְְֱֵָָָָָָיי

תפלח ולא עליהֹון ְְֲִֵֵַָָעינ

לתקלא ארי טעותהֹון ְְְֲֲֵַַָָָית

:ל ָהּוא

ּבלּביז תימר ְְִִֵַָָּדילמא

מּני האּלין עממּיא ְִִִִִֵַַַָָסּגיאין

לתרכּותהֹון: אּכּול ְְְִֵֶָָאכּדין

מדּכריח מּנהֹון תדחל ְְְִִִַַָלא

אלה יי עבד ּדי ית ְְֱֲִִַַָָָָּתדּכר

מצרים: ּולכל ְְְְִִַָָֹלפרעה

חזאהיט ּדי רברבין ְְֲִִִִַָָנּסין

ּומֹופתּיא ואתּיא ְְֵַַָָָָעינ

ּודרעא תּקפּתא ְְִֶַָָָָוידא

אלה יי אּפק ּדי ְְְְֱִַָָָָָָמרממא

לכל אלה יי יעּבד ְְְֱֵֵַָָָָּכן

ּדחל אּת ּדי ְְִֵַַַָָעממּיא

ֳִֵָמּקדמיהֹון:

ייכ יגרי ערעיתא ית ְְְֲִֵַָָָָָואף

ּדיבּדּון עד ּבהֹון ְְֱֵַַָָאלה

ּודאּטּמרּו ְְְִִַָָָּדאׁשּתארּו

:ֳִָָמּקדמ

מּקדמיהֹוןכא תּתבר ְֳִִֵַָָלא

ּבינ ׁשכנּתּה אלה יי ְְְֱֲִֵֵֵָָָָארי

ּודחילא: רּבא ְֱִַָָָָאלהא

      
ׁשּדקּדק והּוא אבֹותיו, ּבׁשביל לזּכֹות ְְְְְֲִִִִֵֶָּכמֹו

‰Èaלֹומר ‡ EÏו אמר לולא ׁשמר ַ¿∆«¿ƒְְְַַָָֹ
ל ּתבת להסמי ׁשּנתּכּון וגֹו' אלהי ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַֹה'
זה ּולדר לדברנּו, להעיר הּברית ּתבת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָעם

ואיןÓLÂאֹומרֹו ה' הבטחֹות ׁשּכל ּפרּוׁש ְ¿»«ְְֵֵֶַָָ
ּוׁשמּורים ּבטּוחים הם ּבריתֹו לֹומר ְְְִִִִֵַָצרי
ׁשהלא הם ּכנים אּלּו ּודברים ועד, ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹלעֹולם
ואם מעׂשיו, לצד הּכבֹוד לכל זכה ְְְְֲִַַַַָָָָָָָאברהם
לבֹוא יּגרעּו לּמה ה' תֹורת יׁשמרּו ְְְְִִִֵַָָָָָיׂשראל
מּׁשל ּגדֹול ׁשּלהם ואדרּבא אבֹות זכּות ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹּבכח
וגם סיני הר על עמדּו הם ּכי ְְֲִִֵֵֶַַַַָאבֹותיהם
ּׁשאין מה ּובּמצוֹות ּבּתֹורה מצּוים ְְֱִִֵֶַַַָָֻהיֹותם
ּומעּתה הּתֹורה, להם נּתנה ׁשּלא האבֹות ְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכן
מּכח מעׂשיהם ּכׁשּייטיבּו הּבנים ּכח ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּגדֹול

ָָהאבֹות:
Cea.'B‚Âיד) ‰È‰zאּמה ּתהיה ׁשּלא ּפרּוׁש »ƒ¿∆¿ְִֵֶֶָֹֻ

הּדר זה על ירצה אֹו מהם, Ceaּגדֹולה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָ»
‰È‰z'וגֹו יהיה ׁשּלא הּברכה היא ּומה וגֹו' ƒ¿∆ְְְְִִֶֶַַָָֹ

עקרEaואֹומרֹו אדם יּמצא ׁשּלא ּפרּוׁש וגֹו', ְְ¿ְִֵֵֶָָָָָֹ
אמר חלי ידי על הּבא עקרּות ּוכנגד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹמעצמֹו,

ÈÏ Ïk EÓ '‰ È‰Âּתהיה ּובזה הּסֹובב, ¿≈ƒƒ¿»…ƒְִֵֶֶַָ
ּכׁשּלא עקר ּב יהיה לא ׁשל הּברכה ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹנּכרת

מֹוליד: ׁשאינֹו אדם ּביׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶָָָיהיה
„BÚּבאֹומרֹו אמרםÈ‰Âירצה ּדר על וגֹו'. ְְְִֶ¿≈ƒְְֶֶַָָ

ל'.)ז"ל חּוץ(ּכתּבֹות ׁשמים ּבידי הּכל ְִִֵַַָֹֻ
ּפרּוׁש והסיר אמר לזה וכּו', ּופחים ְְִִִִִֵֵֶַַָָמּצּנים
מבטיח האדם על ּובאים ּבידֹו ׁשאינם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלהיֹות
חלאים ּוכנגד ּבאּו, ׁשּכבר אחר ְְְֳִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיסירם

אמר ּבׁשליחּות Ca,הּבאים ÌÓÈNÈ ‡Ïולזה ְִִִַַָָ…¿ƒ»»ְֶָ
ולֹו' לכּפל והצר והסיר ּבמאמר הסּפיק ְְְְְְְֲִִִִֵַַַֹֹֻלא
לֹו' ּׁשּקדם מה על סמ ולא יׂשימם ְְִֶַַַַָָָֹֹלא

ְִֵוהסיר:
„BÚלהעיר הּמסירּבא הּוא ּכי אל חסד ּבהּכרת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבא הּדבר ּכי יאמרּו לבל מּיׂשראל, ְְְִִִִֵַַָָָָֹֹחלי
חלאים ׁשאין ּוזמּנים עּתים יׁש הּטבע ְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָּכפי

אמר לזה ÈÂ„Óּבעֹולם, ÏÎÂ'וגֹוÌÓÈNÈ ‡Ï ֶַָָָָ¿»«¿≈ְ…¿ƒ»
ÏÎa Ìe Caהּדבר ּכי ּתׂשּכיל ּובזה וגֹו', »¿»»¿»ְְִִֶַַָָָ

הּנס: ויּכר מה' ּבהׁשּגחה ְְְֵֵַַַָָָֻּבא
„BÚּבׂשֹונאיהם הּמדוה ה' ׁשּיׂשים ׁשהגם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָירצה

הגם אליהם מהם נדּבק החלי יהיה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹלא

ראתן ּכחלי הּנדּבק חלי ע"ז:)ׁשּיהיה (ׁשם ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹ

לעּמים: יׂשראל ּבין ה' ְְִִִֵֵַַָָיפליא
העּמים.zÏÎ‡Âטז) ּכל וגמראת עׂשה, מצות זֹו ¿»«¿»ְְֲִִֵֵַַַָָָ

CÏ,אמר  EÈ‰Ï‡ '‰ L‡למדּת הא ֶֹ¬∆¡…∆…≈»ְַָָָ
אלהים, ּבמּתנת מֹואסים אּתם ּתתעּצלּו ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַֹׁשאם

EÈÚואֹומרֹו B ‡Ïאֹומרֹו ּדר על וגֹו', ְְ…»≈¿ְְֶֶַ
י"ב) זֹו(מׁשלי אין ּפרּוׁש אכזרי, רׁשעים ורחמי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ

מזהיר ולזה רעה, מּדה אּלא הּטֹובֹות ְְִִִִֶֶַַָָָָָמּמּדֹות
אּלא אינּה ּׁשּלפנינּו ּבּמה ּכי טֹובה מּדה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנגּדּיּות
לפי תחֹוס, לא להזהיר ׁשהצר ואּולי ְְְְְִִֶַַַָָָֹֻרעה,

ז"ל ואמרּו ּבבנים יׂשראל את ה' סנהדריןׁשּבר) ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשאיןלו:) והראיה רחמיו יתרּבּו ּבנים ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבעל
לזה ּבנים, לֹו ׁשּיׁש מי אּלא ּבסנהדרין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָממּנים
מּכח ּבהם ׁשּיּולד הּטבע לנגּדּיּות ה' מאמר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבא

אמר וגמר הּבנים, Ú„ּברּכת ‡ÏÂלהעיר וגֹו' ְְִִֶַַַָָֹ¿…«¬…ְְֲִַ
והּוא ע"ז, מחּוׁש ּתֹוליד זה ּבדבר ְְְִֵֶֶַָָָׁשרחמנּות

CÏ,אֹומרֹו ‡e‰ L˜BÓ Èkׁשּכׁשאּתה העם, ּפרּוׁש ְƒ≈»ְֵֶֶַָָָ
ּפרּוׁש אֹו עצמ על מתאכזר אּתה עליו ְְְְִֵֵַַַַָָָָחס
לבל עליו צּוה אׁשר הרחמנּות על חֹוזר ְְֲִֵֶַַַָָָָָהּוא

ָיחּוס:
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••••דהא מד (תנחומא)התח א  ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָ

תא מ והממה   אא הוה נאת אינ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
אמ(כד בנייא(יהושע הא י ואתמת  ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

תה ה נת ב מה והא כ ב יְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמ
מ  נאת אי מה מ יה א י ....אא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

    

na zÏÁ˙‰ Ì‡‰Âˆn‰ ˙‡ È‡ ˙B‡ Ó ‰Âˆ ƒƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿…»∆≈»ƒ¿≈«ƒ¿»
ÓB‰ Ì ÏÚ ‡‡(א ח, (רש"י ∆»«≈«¿»

לבין מצוה לגמר החּיּוב ּבין הּקׁשר מה הקׁשה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻלרש"י

ׁשם על נקראת ׁשהּמצוה ממׁשי לכן יׂשראל. לארץ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּכניסה

ּבמׁש הּמדּבר ּדֹור ׁשל הּמצוֹות ׁשּקּיּום אף ּכלֹומר: ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּגֹומרּה,

הּדֹור ׁשם על הּמצוה נקראת הארץ, לירּוׁשת הֹועיל ׁשנה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָארּבעים

ׁשּלהם. הּמצוֹות ּבזכּות היא הארץ וירּוׁשת ּביאת לארץ; ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנכנס

ּבגלל רק ּבּמדּבר ּומת המרּגלים, ּבעצת היה ׁשּלא מי קׁשה, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹועדין

ׁשמֹו. על מצֹותיו נקראּו לא מּדּוע ומעלה, עׂשרים מּבן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיה

מּבן ּפחֹות ׁשהיה אּלא המרּגלים, ּבעצת ׁשהיה מי ,ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלאיד

את ּומביא ממׁשי לכן ׁשמֹו. על מצֹותיו נקראּו מּדּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָעׂשרים,

ׁשם על נקראת ׁשהּמצוה ללּמדנּו ּכדי יֹוסף, עצמֹות ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּדגמה

אנס,(א)ּגֹומרּה מחמת הׁשלימּה לא ׁשּמׁשה ׁשּבתחּלה(ב)אף אף ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

לעׂשֹותּה. יׂשראל ּבני סרבּו      ְְְֲִֵֵֵַָָ

יתכב אלה יי ְֱִֵָָָָָויתר

מּקדמ האּלין ְֳִִֵַַָָָָעממּיא

תּכּול לא זער ְְִֵֵָזער

ּדילמא ּבפריע ְְְְִִִֵַָָלׁשציּותהֹון

ּברא: חיות על ְֲִֵֵַָָָתסּגי

אלהכג יי ְְְְֱִִָָָוימסרּנּון

רב ׁשּגּוׁש ויׁשּגׁשּנּון ֳִִִֵַַָָקדמ

ּדיׁשיצּנּון: ִִֵַעד

ּבידכד מלכיהֹון ְְְִִֵַַָוימסר

מּתחֹות ׁשמהֹון ית ְְְִִַָותֹובד

אנׁש יתעּתד לא ְְֱִַַַַָָׁשמּיא

דתׁשיצי עד ְֳִִֵֵַָָמּקדמ

ְָיתהֹון:

ּתֹוקדּוןכה טעותהֹון ְְְֲֵַַָצלמי

ּכסּפא תחמד לא ְְְֵַַָָָּבנּורא

ותּסב עליהֹון די ְְֲֲִִֵַַָודהבא

ארי ּבּה ּתּתקל ּדילמא ְֲִִֵֵַָָָל

הּוא: אלה דיי ְְֱַָָָָָָמרחקא

ּדמרחקכו תעל ְְִֵָָָָולא

ּכותּה חרמא ּותהי ְְְְֵֵֵֶָָָלבית

ורחקא תׁשּקצּנּה ְְְִֵַַָָָָָׁשּקצא

הּוא: חרמא ארי ְְֲֲִֵֵֶַָּתרחקּנּה

אנאא די ּתפקדּתא ְְֲִֶַָָָּכל

ּתּטרּון דין יֹומא ְְְִֵַָָמפּקד

ּדתיחּון ּבדיל ְְְְִֵֶָלמעּבד

ית ותירתּון ותיתּון ְְְְְִֵֵָותסּגּון

יי קּיים ּדי ְְִִַַָָארעא

ְֲַָָלאבהתכֹון:

      

Ô˙ÂÓ.E„Èaכד) Ì‰ÈÎÏחּיּותם ּבחּיים ּפרּוׁש ¿»««¿≈∆¿»∆ְִֵַַָ
י')ּכאֹומרֹו חמׁשת(יהֹוׁשע את אליו וּיציאּו ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹֻ

יהֹוׁשע: אל האּלה ְְִֵֶֶַַָָֻהּמלכים
Ïk.'B‚Âא) ‰Âˆn‰היא ּמצוה מה לדעת צרי »«ƒ¿»¿ְִִִַַַָָָ

ּתׁשמעּון עקב אמר ּכבר הלא ועֹוד ְְְְֲִֵֶַָָֹֹזאת,
ּכל לֹו' לחזר ּמקֹום ּומה ועׂשיתם ְְֲֲִֶֶַַַַָָֹּוׁשמרּתם
ּבלּבֹות הׂשּכיל מׁשה האיׁש הן אכן ְְְִִִִִֵֵֶַָָָהּמצוה,
ּכגדֹול, ּכקטן יתעם אחד רּוח ּכי אדם ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָּבני
מּדר ולצאת ה' ּבעבֹודת להמעיט סּלם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֻוהּוא
ה' מּמצוֹות האדם ּבעׂשֹות ּכי והּוא ְְֲִִִִַַַָָָהחּיים,
יחזיקּו אם ּגם ּומה ּתבאנה מאׁשר ג' אֹו ֲֲִִֵֶַַַָָֹב'
יּולד ּובזריזּות ּבתמידּות ה' מצוֹות מּכל ְְְְִִִִִִִֵַַָָּבאחת
הּמצוֹות ּבׁשאר להתעּצל רעה הֹולדה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּבהם
ּכּמה ּבידם יהיּו אם ּגם ּומה לידם, ְְְִִִַַַַָָָָָָהּבאים
ּבקצת נפׁשם ׁשּתּמלא מהּמצוֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוכּמה
ּובפרט זה נגע ּפׁשה ּמאד ּומה ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמהּמצוֹות,

הּמצוֹות להבזֹות ה' ּבתֹורת ההֹולכים ְְְְְְִִֵַַַַּבלב
ּומקּימים ּתֹורה לֹומדי ׁשהם ּבראֹותם ְְְְִִֵֵֶַַַָָהּקּלֹות
יּסּורי הּסֹובב הּוא וזה וכּו', הּמצוֹות ְְְִִֵֵֶַַֹרב
ויׁשּפל יגֹונֹותם וירּבה ּכבֹודם וימעט ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָהאנׁשים
ה' נביא ּבא לזה ואׁשר איׁש, ויּׁשח ְְֲִִִֶֶַַָָָָאדם

ואמר ‰Âˆn‰ּבתֹוכחֹותיו Ïkלכללּות יחס ְְֵַָָ»«ƒ¿»ְִִֵָ
יטעה לבל ּכּלּה על וצּוה אחת למצוה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻהּתֹורה

הּנזּכר: ְְִִַַָּבּׁשגיֹון
Ô˙Âואמר ּתׁשּובה עליו ׁשאין ÔÚÓÏטעם ¿»«ְְֵֶַַַָָָָ¿««

Ì˙‡e ÔeÈÁzּבּמאמר נתּכּון ÔeÈÁzוגֹו', ƒ¿»∆ְְֲִֵַַַַƒ¿
ז"ל אֹומרם ּדר ק"ע:)על ח"א ּבאדם(זהר ּכי ְִֶֶַַָָָָֹ

ּבא ּוכנגּדם ּגידים ושס"ה אברים רמ"ח ְְְִִִֵֵֶָָָיׁש
ורמ"ח ּתעׂשה לא מצוֹות שס"ה לׁשמר ה' ְְְְֲִִֵַַֹֹּדבר
אבר על ּבבא אדם יׁשער והּנה עׂשה, ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָֹמצוֹות
לּבֹו ויצעק מכאֹוב אֹו מחּוׁש איזה א' ּגיד ְְְִִִִֵֶַַאֹו
לצעקֹו מענה יקּבל האם מּמכאֹובֹו ואבֹוי ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַּבאֹוי

רמ"ז ּומהם אברים רמ"ח ל הלא לֹו ְֱֲִֵֵֶֶָֹֹּבאמר
ראּוי אין יחלה מרמ"ח חלק ואם ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶָׁשלמים
הּמצוֹות ׁשמירת ּדמיֹון וזה זה, על ְְְְְִִִִֶֶַַַֹלקּבל
ּוכׁשאדם והּגידים האברים ּכנגד מיחדים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהם
הּכאב יפעיל מהּנה אחת ּומבּטל ְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָעֹובר
ׁשאין ּוכׁשם ּובּגידים, ּבאברים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּבׁשּכנגּדֹו
הרּגׁש להעביר מֹועלת רמ"ז ּבריאּות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַּתׁשּובת
יׁשלימּו לא כן ּכמֹו רמ"ח ּתׁשלּום האבר ְְְְִֵֵֵַַָָֹּכאב
רמ"ח, ּתׁשלּום הא' לחסרֹון עׂשה מצוֹות ְְְְֲִֵֶַָרמ"ז
לא מצוֹות שס"ד ׁשמירת יׁשלים לא כן ְְְְִִִֵַַֹֹּוכמֹו
מאמר והּוא שס"ה, ּתׁשלּום א' לבּטּול ְְְֲֲִֶַַַַּתעׂשה

‰Âˆn‰ Ïkּכל יחסר ׁשּלא ּבכללּותיה ּפרּוׁש »«ƒ¿»ְֱִֵֶֶֶַָָָֹ
ּבין ּפרּוׁש לעׂשֹות ּתׁשמרּון לעׂשֹות ְְְְֲֲִֵֵֶַַָׁשּביד

והּטעם מ"ע, ּבין ÔeÈÁzמל"ת ÔÚÓÏּתלּוי זה ְֵַַַ¿««ƒ¿ֶָ
אּתה הּמצוֹות מּכל אחת מחּסר ּוכׁשאּתה ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבזה
ּתאמר ואם אחד, אבר חּיּות ּכנגּדֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹמחּסר
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 יה י הי   ה .... ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

    

˙eÎ È eÈ‰ „Bk‰ ÈÚ(ד ח, (רש"י «¿≈«»»»ƒƒ¿»
ּכתב מקֹומֹות ּובכּמה ּכבֹוד, ענני רש"י נקט מקֹומֹות ְְְְְֵַַַַַָָָָָּבכּמה

והיּו יׂשראל ׁשל לכבֹודן עננים היּו ׁשּלדעּתֹו לֹומר, ויׁש סתם. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעננים

ענני ּכאן ׁשּדּיק ּומה צרכיהם. את ׁשּמּלאּו זהBk„עננים נס הּנה , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ»ִֵֵֶ

אחד ּכל ׁשהרי ּבלבד, טרחה מניעת ׁשל ּבגדר אּלא הכרחי, היה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלא

ׁשל סימן ל ׁשאין ּכן, אם ּומּובן ּבעצמֹו. ּבגדיו את לגהץ יכֹול ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה

ידי על היה לא – נס ּבדר ּבגדיהם ׁשּגדלּו ּומה מּזה. ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכבֹוד

ּכּלבּוׁש האדם, ּבגּוף הּקׁשּור אחר, נס היה זה אּלא הּכבֹוד, ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָענני

ׁשל לתחּלתBnÚּׁשּגדלËÓÁהּזה ּבהמׁש זה נס מביא ורש"י . ֶֶַ…∆ֵֶָƒְְְְִִִֵֵֵֶֶַ

את ללּבׁש יכֹולים היּו המבּגרים ּבׁשלמא לֹו: הקׁשה ּכי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֻֻּפרּוׁשֹו,

ועל ּתמיד? הּגדלים הּקטּנים, עם מה א רב, זמן הּבגדים ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָאֹותם

עּמהם. ּגדלּו ׁשּבגדיהם מתרץ זה     ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָ
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ּדיב ארחא ּכל ית ְְְִִַָָָָותדּכר

ּדנן אלה יי ְְְֱַַָָָָדּבר

ּבמדּברא ׁשנין ְְְְְְִִַַָארּבעין

לנּסיּות לעּנּיּות ְְְִַַָָָָּבדיל

התּטר בלּב ּדי ית ְְֲִִִִַַָָלמּדע

לא: אם ִִִָּפּקֹודֹוהי

ואֹוכלג ואכּפנ ְְְְְַַָָָָָועּני

ולא ידעּתא לא ּדי מּנא ְְְִַַָָָָָית

ּבדיל אבהת ְְֲִָָָָידעּון

על לא ארי ְֲֵַָָָלאֹודעּות

מתקּים בלחֹודֹוהי ְְְִִִַַַָלחמא

אּפקּות ּכל על ארי ֱֲֵַַָָָָאנׁשא

אנׁשא: יתקּים דיי ְְְֱִֵַַַָָָָמימרא

מּנד אבליאת לא ְְִִִַָָָּכסּות

ּדנן יחפּו לא ְְְֵַָָָּומסנ

ׁשנין: ְְְִִַארּבעין

ּכמאה ארי לּב עם ְְֲִִִֵַָָותּדע

יי ּברּה ית ּגברא מאּלף ְְְְִֵֵַַָָָדי

:ל מאּלף ְֱֵַָָָאלה

דייו ּפּקֹודּיא ית ְְִִַַַָָָותּטר

ּדתקנן ּבארחן למה ְְְְְֱִַַַָָָָאלה

יתּה: ּולמדחל ְְֳִִֵַָָקדמֹוהי

מעלז אלה יי ְֱֲֲֵַָָָָארי

ארעא טבתא ְְְְַַַָָָלארעא

מּבּועי ּדמּיין נחלין ְְֲִִֵַַַָָנגדא

נפקין ּותהֹומין ְְִִֵָָָעינין

ּובטּורין: ְְְִִָּבבקען

      

הרּגׁש ׁשהּוא ׁשהּמׁשל לּנמׁשל הּמׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיׁשּתּנה
אחּדּות לכל מכאיב ׁשהּוא לפי אחד ְְְְִִֵֶֶַַָָָאבר
מאמר ּבא לזה הּמצוֹות, ּכן ּׁשאין מה ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָהּגּוף

זה ּבלׁשֹון ‰Âˆn‰הּנביא Ïkׁשּגם ּפרּוׁש ְִֶַָָ»«ƒ¿»ֵֶַ
ׁשרּבים הגם יחׁשבּו לאחת הּתֹורה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָמצוֹות
ּומעּתה להם, אחד ּובנין אחד יסֹוד ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָּבמנין,

ואֹומרֹו הרמּוז, לּדמיֹון מּמׁש ׁשוים ˙Èeהם ְְְִִֵַַָָָָ¿ƒ∆
מֹונע להם יהיה לא זה ׁשּבאמצעּות ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּפרּוׁש

ואֹומרֹו וירּבּו, ויחיּו ּכאן˙‡eמהּטֹובֹות ְְְְְְִִֵַ»∆ָ
ּבמצוֹות ּגדֹול לנּו מי ּכי ּגדֹולה הערה ְְְִִִִֵֶָָָָָָהעירם
ּולמד וצא הקב"ה נאמן ּכמׁשה ה' ְְְֱֲֵֶֶַַַַּובעבֹודת
מּבֹוא ונמנע הארץ ּביאת לֹו עלתה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשּבאחת
ׁשּצרי האֹות ל וזה מיתה, אחר אפּלּו ְְֲִִִֶֶַַָָָָָׁשּמה
וחּוץ ּבׁשלמּות, הּמצוה ּכל ולעׂשֹות ְְְְְֲִִִֵַַָָֹלׁשמר

ּבּמאמר נתּכּון BÚÏ˙מּדרּכנּו ÔeÓzלֹומר ְְֲִִֵֵַַַַַƒ¿¿«¬ַ
ּתבֹוא מתי ּומצּפה יֹוׁשב האדם ׁשּיהיה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּצרי

לעׂשֹותּה: הּמצוה ְְֲִַַָָָלידֹו
„BÚׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על (מוע"קיתּבאר ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

ּתליאכ"ח.) ּבזכּותא לאו ּומזֹוני חּיי ְְְִֵֵֵַַָָָָּבני
מׁשה מאמר ּובא ע"כ, ּבמּזלא אּלא ְְְֲִֶֶַַַָָָָמּלתא
יתעּצמּו יׂשראל ׁשאם חדּוׁש ּבדבר להם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּכאן
יבטחּו ּבכללּות הּמצוֹות ּכל ולעׂשֹות ְְְְְְֲִִִַַָָֹֻלׁשמר

אֹומרֹו והּוא יחד, ‰Âˆn‰מּׁשלׁשּתם Ïk'וגֹו ְְְְִַַָָ»«ƒ¿»ְ
ÔeÈÁz ÔÚÓÏ,חּיים ּבנים,˙Èeהרי הרי ¿««ƒ¿ֲִֵַ¿ƒ∆ֲִֵָ

zÈÂ ˙‡eּומלאה ארץ מזֹוני הרי וגֹו' »∆ƒƒ¿∆ְְְֲֵֵֶֶָֹ
ּכל ּומעּתה וגֹו', טּוב ּכל מלאים ְְִִֵֵַָָָָּובּתים
מבטח והּמצוֹות הּתֹורה ּבׁשלמּות ְְְְְִִִֵֵַַַַָָֻהּמתעּצם
אברהם האֹות ל וזה ּומזֹוני, ּובחּיי ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָּבבני
ּבנים לֹו יהיה ׁשּלא עליו מּגיד היה ְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּמּזל
נׁשּתּנה ה' ּבעבֹודת ּבׁשלמּות ׁשהתעּצם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָּולצד

ּבנים: לֹו והיּו ְִַַָָָהּמּזל
EpÚÈÂ'BÂג) EÚiÂּקׁשרן מה לדעת צרי «¿«¿««¿ƒ∆¿ְִִַַַָָָ

ׁשל ּדברים עםEpÚÈÂׁשל וגֹו',EÏÎ‡iÂוגֹו' ְִֶֶָ«¿«¿ְִ««¬ƒ¿ְ
יּגיד, הּמן ּגנאי הּדברים מׁשמעּות ְְְְִִִַַַַַָָָּולפי

הּמן אינֹוׁשאכילת וזה הרעבֹון, לצד היתה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ
ּכאמּור הּמן ּבׁשבחי הרּבה ׁשהּתֹורה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּמצינּו

ז') י"א ז"ל(ּבּמדּבר רּבֹותינּו ואמרּו וגֹו' והּמן ְְְְְִֵַַַָָָ
ׁשם) ּגם(ספרי מדּבר, ּבׁשבחֹו הּכתּוב ׁשּכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

הּמלאכים מזֹון ע"ה:)הּוא לחם(יֹומא ּכאֹומרֹו ְְְְִֶֶַַָָ
ׁשבח ּכאן ׁשּגם ונראה איׁש, אכל ְְִִִִֶֶֶַַַַָָאּבירים
סּוגים, ּבב' יׁשנם הּמאכלים ּכי יּגיד, ְְֲִִִִֶַַַַָָָהּמן
חֹולה ּבין ּבריא ּבין לּכל ׁשּׁשוה מאכל ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיׁש
ּבאברים נבלע וכּלֹו מהעּפּוׁש נקי היֹותֹו ְְְֱִִִִֵֵַָָָָָֻלצד
מאכל ויׁש האדם, ּומבריא להתעּכל ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָוקל

יּז לחֹולה אבל לבריא אּלא ראּוי יקּנּוׁשאין ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ
הּמן ּבענין הּכתּוב אמר לזה EpÚÈÂויאּבדהּו, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָ«¿«¿

EÏÎ‡iÂ EÚiÂ,הּדר עּנּוי ויעּנ ּפרּוׁש וגֹו' ««¿ƒ∆««¬ƒ¿ְְְִֵֶֶַַַ
הּוא ידּוע והּנה הּמזֹון, חסרֹון עּנּוי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָוּירעב
המבּׁשל ּכח ּכחֹותיו יאפסּו ּבּדר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשהּמתעּנה
קצת קׁשה מאכל אֹוכל ּוכׁשאדם העּכּול ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹוכח
האדם ּכׁשּירעב ּגם מאד, עד יּזיקּנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהתעּכל
ועינינּו חלי, לידי יביאּנּו ׂשביעה ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹויאכל
האכל לעת האדם, ׁשּמתעּנה יֹום ּכי ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹרֹואֹות

ואמר נפׁשֹו, אּות ּככל אכֹול יּוכל EÏÎ‡iÂלא ְְְַַַַַָָָֹ««¬ƒ¿
Ôn‰ הראּוי‡˙ ּדבר ׁשהּוא הּמאכל ׁשבח הרי ∆«»ֲֲֵֶֶַַַָָָָָ

הּנרּגׁש טעם מּלבד ולרעב למעּנה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻאפּלּו
ּבדבׁש: ּכצּפיחית ְְִִִֶַָָָׁשהיה

zÚ„ÈÂ'BÂה) EÏ Úהּוא הּכתּוב ּכּונת ¿»«¿»ƒ¿»∆¿ַַַָָ
אדם טבע ׁשאין לּבֹו עם האדם ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁשער
יקּפיד עליו ּכי לבנֹו אּלא ּוליּסר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָלהֹוכיח
לּבֹו ירּגיׁש ּכן ּׁשאין מה רע עׂשֹות ְְֲִִִֵֵֶַַַּבראֹותֹו
מּטבע וזה רׁשע, עׂשֹות חברֹו ּבן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַּבראֹות
ּדבר ּבעׂשֹותֹו ּבנֹו על להרּגיׁש ּבאנֹוׁש ְְְְֱֲִַַַַָָָָֻהּמטּבע
יעׂשה ּׁשּלא מה ויּכּנּו ויקּללּנּו יעׂשה לא ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹאׁשר

כן ּכמֹו עליו, מקּפיד ׁשאינֹו למי ‡EÈ‰Ïּכן '‰ ְְְִִֵֵֵֶַָָ¡…∆
ÈÓרׁשע עֹוׂשים ׁשהאּמֹות ׁשהגם ּפרּוׁש ¿«¿∆»ֲִֵֶֶֶַַָֻ



כט             
  §¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧

    ¦«§¹§Ÿ̈¡Ÿ¤²¤²
   ©§¨¦¬¨−̈©¦§®̈§©̧©
   ©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À¨©¹©¤
   £¤¦§¨«§²£¦§¬Ÿ¦§Ÿ−̈

¦«Ÿ
צ ה•••• ה י הה.... ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹֹֹֹ

    ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤
   ©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¬Ÿ

    ¨«§−£Ÿ¤®§©´©¦«£À
    Â¦´Ÿ©©¤³¤§©Æ¦«§¤´
   ̈«¨½̈¦²©¨¨¬¦«

  ה א §Ÿ̈−¦«§¤¬¨«¨¨«

    ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½
    §©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−©§¨¦¬

̈¨«
הבל לא ל••••יה  י הי  י ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָֹ

י הי  יה  יה י י היה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
    הה  ה  ....בצקה ••••לא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

 יה י הי   ה .... ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

    

˙eÎ È eÈ‰ „Bk‰ ÈÚ(ד ח, (רש"י «¿≈«»»»ƒƒ¿»
ּכתב מקֹומֹות ּובכּמה ּכבֹוד, ענני רש"י נקט מקֹומֹות ְְְְְֵַַַַַָָָָָּבכּמה

והיּו יׂשראל ׁשל לכבֹודן עננים היּו ׁשּלדעּתֹו לֹומר, ויׁש סתם. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעננים

ענני ּכאן ׁשּדּיק ּומה צרכיהם. את ׁשּמּלאּו זהBk„עננים נס הּנה , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ»ִֵֵֶ

אחד ּכל ׁשהרי ּבלבד, טרחה מניעת ׁשל ּבגדר אּלא הכרחי, היה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלא

ׁשל סימן ל ׁשאין ּכן, אם ּומּובן ּבעצמֹו. ּבגדיו את לגהץ יכֹול ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה

ידי על היה לא – נס ּבדר ּבגדיהם ׁשּגדלּו ּומה מּזה. ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכבֹוד

ּכּלבּוׁש האדם, ּבגּוף הּקׁשּור אחר, נס היה זה אּלא הּכבֹוד, ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָענני

ׁשל לתחּלתBnÚּׁשּגדלËÓÁהּזה ּבהמׁש זה נס מביא ורש"י . ֶֶַ…∆ֵֶָƒְְְְִִִֵֵֵֶֶַ

את ללּבׁש יכֹולים היּו המבּגרים ּבׁשלמא לֹו: הקׁשה ּכי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֻֻּפרּוׁשֹו,

ועל ּתמיד? הּגדלים הּקטּנים, עם מה א רב, זמן הּבגדים ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָאֹותם

עּמהם. ּגדלּו ׁשּבגדיהם מתרץ זה     ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָ
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ּדיב ארחא ּכל ית ְְְִִַָָָָותדּכר

ּדנן אלה יי ְְְֱַַָָָָדּבר

ּבמדּברא ׁשנין ְְְְְְִִַַָארּבעין

לנּסיּות לעּנּיּות ְְְִַַָָָָּבדיל

התּטר בלּב ּדי ית ְְֲִִִִַַָָלמּדע

לא: אם ִִִָּפּקֹודֹוהי

ואֹוכלג ואכּפנ ְְְְְַַָָָָָועּני

ולא ידעּתא לא ּדי מּנא ְְְִַַָָָָָית

ּבדיל אבהת ְְֲִָָָָידעּון

על לא ארי ְֲֵַָָָלאֹודעּות

מתקּים בלחֹודֹוהי ְְְִִִַַַָלחמא

אּפקּות ּכל על ארי ֱֲֵַַָָָָאנׁשא

אנׁשא: יתקּים דיי ְְְֱִֵַַַָָָָמימרא

מּנד אבליאת לא ְְִִִַָָָּכסּות

ּדנן יחפּו לא ְְְֵַָָָּומסנ

ׁשנין: ְְְִִַארּבעין

ּכמאה ארי לּב עם ְְֲִִִֵַָָותּדע

יי ּברּה ית ּגברא מאּלף ְְְְִֵֵַַָָָדי

:ל מאּלף ְֱֵַָָָאלה

דייו ּפּקֹודּיא ית ְְִִַַַָָָותּטר

ּדתקנן ּבארחן למה ְְְְְֱִַַַָָָָאלה

יתּה: ּולמדחל ְְֳִִֵַָָקדמֹוהי

מעלז אלה יי ְֱֲֲֵַָָָָארי

ארעא טבתא ְְְְַַַָָָלארעא

מּבּועי ּדמּיין נחלין ְְֲִִֵַַַָָנגדא

נפקין ּותהֹומין ְְִִֵָָָעינין

ּובטּורין: ְְְִִָּבבקען

      

הרּגׁש ׁשהּוא ׁשהּמׁשל לּנמׁשל הּמׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיׁשּתּנה
אחּדּות לכל מכאיב ׁשהּוא לפי אחד ְְְְִִֵֶֶַַָָָאבר
מאמר ּבא לזה הּמצוֹות, ּכן ּׁשאין מה ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָהּגּוף

זה ּבלׁשֹון ‰Âˆn‰הּנביא Ïkׁשּגם ּפרּוׁש ְִֶַָָ»«ƒ¿»ֵֶַ
ׁשרּבים הגם יחׁשבּו לאחת הּתֹורה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָמצוֹות
ּומעּתה להם, אחד ּובנין אחד יסֹוד ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָּבמנין,

ואֹומרֹו הרמּוז, לּדמיֹון מּמׁש ׁשוים ˙Èeהם ְְְִִֵַַָָָָ¿ƒ∆
מֹונע להם יהיה לא זה ׁשּבאמצעּות ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּפרּוׁש

ואֹומרֹו וירּבּו, ויחיּו ּכאן˙‡eמהּטֹובֹות ְְְְְְִִֵַ»∆ָ
ּבמצוֹות ּגדֹול לנּו מי ּכי ּגדֹולה הערה ְְְִִִִֵֶָָָָָָהעירם
ּולמד וצא הקב"ה נאמן ּכמׁשה ה' ְְְֱֲֵֶֶַַַַּובעבֹודת
מּבֹוא ונמנע הארץ ּביאת לֹו עלתה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשּבאחת
ׁשּצרי האֹות ל וזה מיתה, אחר אפּלּו ְְֲִִִֶֶַַָָָָָׁשּמה
וחּוץ ּבׁשלמּות, הּמצוה ּכל ולעׂשֹות ְְְְְֲִִִֵַַָָֹלׁשמר

ּבּמאמר נתּכּון BÚÏ˙מּדרּכנּו ÔeÓzלֹומר ְְֲִִֵֵַַַַַƒ¿¿«¬ַ
ּתבֹוא מתי ּומצּפה יֹוׁשב האדם ׁשּיהיה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּצרי

לעׂשֹותּה: הּמצוה ְְֲִַַָָָלידֹו
„BÚׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על (מוע"קיתּבאר ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

ּתליאכ"ח.) ּבזכּותא לאו ּומזֹוני חּיי ְְְִֵֵֵַַָָָָּבני
מׁשה מאמר ּובא ע"כ, ּבמּזלא אּלא ְְְֲִֶֶַַַָָָָמּלתא
יתעּצמּו יׂשראל ׁשאם חדּוׁש ּבדבר להם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּכאן
יבטחּו ּבכללּות הּמצוֹות ּכל ולעׂשֹות ְְְְְְֲִִִַַָָֹֻלׁשמר

אֹומרֹו והּוא יחד, ‰Âˆn‰מּׁשלׁשּתם Ïk'וגֹו ְְְְִַַָָ»«ƒ¿»ְ
ÔeÈÁz ÔÚÓÏ,חּיים ּבנים,˙Èeהרי הרי ¿««ƒ¿ֲִֵַ¿ƒ∆ֲִֵָ

zÈÂ ˙‡eּומלאה ארץ מזֹוני הרי וגֹו' »∆ƒƒ¿∆ְְְֲֵֵֶֶָֹ
ּכל ּומעּתה וגֹו', טּוב ּכל מלאים ְְִִֵֵַָָָָּובּתים
מבטח והּמצוֹות הּתֹורה ּבׁשלמּות ְְְְְִִִֵֵַַַַָָֻהּמתעּצם
אברהם האֹות ל וזה ּומזֹוני, ּובחּיי ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָּבבני
ּבנים לֹו יהיה ׁשּלא עליו מּגיד היה ְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּמּזל
נׁשּתּנה ה' ּבעבֹודת ּבׁשלמּות ׁשהתעּצם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָּולצד

ּבנים: לֹו והיּו ְִַַָָָהּמּזל
EpÚÈÂ'BÂג) EÚiÂּקׁשרן מה לדעת צרי «¿«¿««¿ƒ∆¿ְִִַַַָָָ

ׁשל ּדברים עםEpÚÈÂׁשל וגֹו',EÏÎ‡iÂוגֹו' ְִֶֶָ«¿«¿ְִ««¬ƒ¿ְ
יּגיד, הּמן ּגנאי הּדברים מׁשמעּות ְְְְִִִַַַַַָָָּולפי

הּמן אינֹוׁשאכילת וזה הרעבֹון, לצד היתה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ
ּכאמּור הּמן ּבׁשבחי הרּבה ׁשהּתֹורה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּמצינּו

ז') י"א ז"ל(ּבּמדּבר רּבֹותינּו ואמרּו וגֹו' והּמן ְְְְְִֵַַַָָָ
ׁשם) ּגם(ספרי מדּבר, ּבׁשבחֹו הּכתּוב ׁשּכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

הּמלאכים מזֹון ע"ה:)הּוא לחם(יֹומא ּכאֹומרֹו ְְְְִֶֶַַָָ
ׁשבח ּכאן ׁשּגם ונראה איׁש, אכל ְְִִִִֶֶֶַַַַָָאּבירים
סּוגים, ּבב' יׁשנם הּמאכלים ּכי יּגיד, ְְֲִִִִֶַַַַָָָהּמן
חֹולה ּבין ּבריא ּבין לּכל ׁשּׁשוה מאכל ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיׁש
ּבאברים נבלע וכּלֹו מהעּפּוׁש נקי היֹותֹו ְְְֱִִִִֵֵַָָָָָֻלצד
מאכל ויׁש האדם, ּומבריא להתעּכל ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָוקל

יּז לחֹולה אבל לבריא אּלא ראּוי יקּנּוׁשאין ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ
הּמן ּבענין הּכתּוב אמר לזה EpÚÈÂויאּבדהּו, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָ«¿«¿

EÏÎ‡iÂ EÚiÂ,הּדר עּנּוי ויעּנ ּפרּוׁש וגֹו' ««¿ƒ∆««¬ƒ¿ְְְִֵֶֶַַַ
הּוא ידּוע והּנה הּמזֹון, חסרֹון עּנּוי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָוּירעב
המבּׁשל ּכח ּכחֹותיו יאפסּו ּבּדר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשהּמתעּנה
קצת קׁשה מאכל אֹוכל ּוכׁשאדם העּכּול ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹוכח
האדם ּכׁשּירעב ּגם מאד, עד יּזיקּנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהתעּכל
ועינינּו חלי, לידי יביאּנּו ׂשביעה ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹויאכל
האכל לעת האדם, ׁשּמתעּנה יֹום ּכי ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹרֹואֹות

ואמר נפׁשֹו, אּות ּככל אכֹול יּוכל EÏÎ‡iÂלא ְְְַַַַַָָָֹ««¬ƒ¿
Ôn‰ הראּוי‡˙ ּדבר ׁשהּוא הּמאכל ׁשבח הרי ∆«»ֲֲֵֶֶַַַָָָָָ

הּנרּגׁש טעם מּלבד ולרעב למעּנה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻאפּלּו
ּבדבׁש: ּכצּפיחית ְְִִִֶַָָָׁשהיה

zÚ„ÈÂ'BÂה) EÏ Úהּוא הּכתּוב ּכּונת ¿»«¿»ƒ¿»∆¿ַַַָָ
אדם טבע ׁשאין לּבֹו עם האדם ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁשער
יקּפיד עליו ּכי לבנֹו אּלא ּוליּסר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָלהֹוכיח
לּבֹו ירּגיׁש ּכן ּׁשאין מה רע עׂשֹות ְְֲִִִֵֵֶַַַּבראֹותֹו
מּטבע וזה רׁשע, עׂשֹות חברֹו ּבן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַּבראֹות
ּדבר ּבעׂשֹותֹו ּבנֹו על להרּגיׁש ּבאנֹוׁש ְְְְֱֲִַַַַָָָָֻהּמטּבע
יעׂשה ּׁשּלא מה ויּכּנּו ויקּללּנּו יעׂשה לא ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹאׁשר

כן ּכמֹו עליו, מקּפיד ׁשאינֹו למי ‡EÈ‰Ïּכן '‰ ְְְִִֵֵֵֶַָָ¡…∆
ÈÓרׁשע עֹוׂשים ׁשהאּמֹות ׁשהגם ּפרּוׁש ¿«¿∆»ֲִֵֶֶֶַַָֻ
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ÏÈÁ ˙BÏ Ák Ï ˙B‰ ‡‰ Èk ÈÏ‡ '‰ ˙‡ zÎÂ¿»«¿»∆¡…∆ƒ«≈¿…««¬»ƒ
יח) (ח,

הסמ"ג ּדברי סד)ידּועים יתּגאה(מל"ת ׁשּלא אזהרה, מּכאן : ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ

אּלא ּבחכמה, הן ּביפי הן ּבממֹון הן הּבֹורא, ׁשחננֹו ּבמה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהאדם

ּבמראית ּבחלֹום וארא . . ּבר ּוׁשפל מאד עניו להיֹות לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹיׁש

ה' את ּתׁשּכח ּפן ל הּׁשמר העּקר, את ׁשכחּת הּנה (פסוקהּלילה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

וסעריןח חּטין ְְֲִִִַַָארעא

ורּמֹונין ּותאנין ְְְְִִִִֵוגּופנין

עבדין ּדזיתהא ְְְִֵַָָָָארעא

דבׁש: עבדא והיא ְְְְִִָָָָמׁשחא

בעּצּוריןט לא ּדי ְְִִִַָָארעא

לא לחמא ּבּה ְֵַַָָּתיכּול

ּבּה מּדעם ּכל ְִֶַַַַָתחסר

פרזלא אבנהא ּדי ְְְְִַַַָָָָארעא

נחׁשא: ּתפסּול ְְִִָָָָּומּטּורהא

ּותברי ותׂשּבע ְְְְִֵֵַָותיכּול

ארעא על אלה יי ְְֱַַָָָָָית

:ל דיהב ְִַַָָטבתא

ּדילמאיא ל ְְִִַַָָאסּתּמר

דיי ּדחלּתא ית ְְְְִֵַַַָָָתתנׁשי

למּטר ּדלא ּבדיל ְְְֱִִַָָָאלה

ּוקימֹוהי ודינֹוהי ְְִִִִִָּפּקֹודֹוהי

דין: יֹומא מפּקד אנא ְְֲִֵַָָָּדי

ותׂשּבעיב תיכּול ְְְִִֵַָּדילמא

ּתבני ׁשּפירין ְִִִִֵַָּובּתין

ְֵֵותיתב:

יסּגּוןיג וענ ְְְִָָָותֹור

ל יסּגא ודהבא ְְְְֲִֵַַָָָוכסּפא

יסּגא: ל ּדי ְְִִֵָֹוכל

יתיד ותנׁשי לּב ְְִִִִֵָָוירים

ּדי אלה דיי ְְֱִַַַָָָָּדחלּתא

דמצרים מארעא ְְְְִִֵַַַָָאּפק

עבדּותא: ְִֵַָמּבית

רּבאטו ּבמדּברא ְְְְְַַַָָָּדדּבר

קלן חיון אתר ְֲִֵַָָָָּודחילא

אתר צחונא ּובית ְְֲֲִֵַַַַָָועקרּבין

מּיא ל ּדאּפק מּיא לית ְִֵֵַַַָָָּדי

ּתּקיפא: ִִִַָָָמּטּנרא

ּבמדּבראטז מּנא ְְְְַַָָָָדאֹוכל

ּבדיל אבהת ידעּון לא ְְֲִִָָָָָּדי

לנּסיּות ּובדיל ְְְִַַָָָָלעּניּות

:ּבסֹופ ל ְְָָָָלאֹוטבא

ּותקףיז חילי ּבלּב ְְְִִֵֵֵַָותימר

נכסּיא ית לי קנֹו ְְְִִִַָָידי

ִֵָהאּלין:

ארייח אלה יי ית ְְְֱֲִֵַָָָָותדּכר

למקני עצה ל יהב ְְִֵֵֵָָָהּוא

ית לקּימא ּבדיל ְְְִִִַָָָנכסין

ּדי לאבהתקימּה קּיים ְֲִִֵַַָָָָ

הדין: ְֵָָּכיֹומא

      

עלי ׁשּמקּפיד ּכמֹו עליהם יקּפיד לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹותֹועבֹות
עלי אלהּותֹו ׁשם ׁשּנתיחד אלהי ְְֱֱִִֵֵֶֶֶַָֹֹלהיֹותֹו
עׂשֹות: טֹוב לא אׁשר ּדבר ּכל על מיּסרּך ְְְֲֶֶֶַַָָָָָָֹולזה

‡.'B‚Âט) ˙k ‡Ï L‡ׁשּיׁש לפי ּפרּוׁש ∆∆¬∆…¿ƒ¿≈À¿ְִֵֵֶ
מתנהגים עׁשירים ׁשהם ׁשהגם אדם ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּבני
ׁשּמא ׁשחֹוׁשׁש א' סּבֹות. לב' ענּיים ְְְֲִִִִֵֶֶַָּכמנהג
הֹוצאֹות יֹוציא לבל מצמצם לכן ויעני ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָיתמֹוטט
יראה ׁשּלא ּכדי עצמֹו יׂשּביע ׁשּלא ב' ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻמרּבֹות,

אמר לזה עׁשיר, k˙ׁשהּוא ‡Ï L‡'וגֹו ִֶֶַָָָ¬∆…¿ƒ¿≈Àְ
ה הּמחּוׁשים לב' ּבּה מקֹום ב'ׁשאין ּכי ּנזּכר, ְְִִִִֵֶַַַָָ

עני וזה עׁשיר זה מאמצעּות יהיּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָהּמחּוׁשים
ּבעיר אינם ּוׁשניהם ההתמֹוטטּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּומאמצעּות

ּבאֹומרֹו לזה טעם ונתן Ïkהּלזֹו, Á˙ ‡Ï ְְְֶַַַַָָָ…∆¿«…
daהארץ מּזּולת ּבא העׁשר אם ּבׁשלמא ּפרּוׁש »ְִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּומעני מׁשּתּדל אינֹו וזה ּומעׁשיר מׁשּתּדל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַזה
והּמעׁשיר ּתלּוי הּוא ּבארץ ׁשהעׁשר ּכיון ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָאבל

ּכן אם ּבׁשוה לכּלם ונתחּלקה מעׁשיר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמהארץ
ּכל להתמֹוטטּות לחּוׁש אין ּגם עׁשירים, ְְְֲִִִֵַָָָֻּכּלם
והּוא ּונכסים עׁשר מּמּנה ּכי ּבארץ היֹותם ְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָעת

da:אֹומרֹו Ïk ְ…»
Èk‰Â'ב ׁשהם ּונחׁשת ּברזל ׁשהם ּפרטים ב' ¿ƒ¿ƒְְְִֵֵֶֶֶֶַָ

לתׁשמיׁשי עּקרים הּצריכים ְְְְִִִִִִֵַַָָּדברים
זה אחר והזּכיר לפיzÏÎ‡Âאדם, ּפרּוׁש וגֹו' ְְִִֶַַָָ¿»«¿»ְְִֵ

ּבפרֹותׁשאין מׁשּבחת ּבהיֹותּה לארץ ׁשלמּות ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
העיר ליּׁשּוב הּצריכין ּדברים חסרת היא ְְְְִִִִִִִַַַָָאם
להׁשלים הּׁשבח יצא ּכי אדם ּבני ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָותׁשמיׁשי
ּגּנֹות אדמה עֹובדי ּכּמה ּתמצא והלא ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹהחסר,
ּומׂשּתּכרין וכּמה ּכּמה להם ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּופרּדסים
הארץ ּבפרֹות ּכחּה האדמה ּׁשּנֹותנת ּבּמה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהרּבה
ּבחסר עֹומדים כן ּפי על ואף האילן ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹּובפרֹות
ּומלּבּוׁשיהם, ּתׁשמיׁשיהם ּבצרכי הּכל יֹוציאּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּכי

ׁשאמר אחר Á‰לזה ‡אמר ּגמר Ï‡וגֹו' ֶֶַַַָָ∆∆ƒ»ְֶַָֹ…

da Ïk Á˙מּׁשבח להֹוציא צריכין אּתם ואין ∆¿«…»ְְְִִִִֵֶֶַַ
ּדברים ּבמקֹומֹו להביא אחר למקֹום הארץ ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּפרֹות
ּתׁשמיׁשיו ותׁשמיׁש אדם לתׁשמיׁש ְְְְְְִִִִִַַַַָָָהּצריכים

וׂשבעּת: ואכלּת ּבגדר יׁשנם ְְְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָּובזה
zÎÂ.'B‚Âיח) '‰ לּבֹו‡˙ לתת ׁשּצרי ּפרּוׁש ¿»«¿»∆¿ִִֵֵֶָָ

יעירהּו זה ודבר לֹו, היתה מה' ּכי טֹובתֹו ְְְִִֵֵֶַָָָָָעל
ּותחּלת עליו, והׁשּגחתֹו ּבֹוראֹו להּכיר ְְְְְִִִַַַָָָָָּתמיד
זה ּדבר להׁשּכיחֹו היא האדם יצר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻּתחּבּלֹות
מאמר סמ לזה ּכי ואּולי לאּבדֹו, יּכנס זה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָודר

זה ˙ÁkLׁשאחרי ÁÎL Ì‡ ‰È‰Âאם ּפירּוׁש ֲֵֶֶַ¿»»ƒ»…«ƒ¿«ִֵ
סֹופ וגֹו' ל הּמטיב הּוא ׁשה' זה ּדבר ְְְִֵֶֶַַָָָׁשכֹוח
אלהים אחרי ללכת וסֹופ ה', את ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָֹׁשּתׁשּכח
ּבמעׂשה אּלא לבד ּבמחׁשבה ולא ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹאחרים,
מסּימת ׁשאינּה עבֹודה ולא ועבדּתם, ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָֹֻּכאֹומרֹו
עבֹודה ׁשהיא להם והׁשּתחוית אּלא ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָּבאּסּור
ׁשּבעֹולם, זרה עבֹודה לכל ּבאּסּור ְְְֲִֶֶֶָָָָָָֻמסּימת

            
הּׁשם,יא) ּביראת הּוא ּגדֹול יסֹוד והּנה ּבּבקר, עליו והתּבֹוננּתי ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ּבאמּונה, צּבּור ּבצרכי עֹוסק ּׁשאֹומרים ּבמה הרמז וידּוע ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָעכ"ל.

ה'. מאת אּלא ּומחכמתֹו, מּכחֹו אינּה ׁשהצלחתֹו מאמין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשהעסקן

ל ׁשהּסּבה ולרמז, להֹוסיף אּלאויׁש הּכבֹוד אהבת אינּה עסקנּותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבזה רֹואה הּוא עסקן, להיֹות עליו לֹוחצים ּכאׁשר ּבה': ְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָאמּונה

זה. ּתפקיד עצמֹו על ּומקּבל מלמעלה הֹוראה    ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
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תנׁשייט מנׁשאה אם ְְִִִִֵֵָָויהי

אלה דיי ּדחלּתא ְְֱַַַָָָָָית

עממּיא טעות ּבתר ְְֲַַַַַַָָּותה

להֹון ותסּגּוד ְְְְְְִִִותפלחּנּון

דין יֹומא ּבכֹון ְְִֵֵַָאסהדית

ּתיבדּון: מיבד ְֲֵֵֵַארי

מאבידכ יי ּדי ְְְִִַַָָֹּכעממּיא

חלף ּתיבדּון ּכן ְֳִֵֵֵַָָמּקדמיכֹון

דיי ּבמימרא קּבלּתּון ְְְְִֵֶַַָָָּדלא

ֱֲָאלהכֹון:

עברא אּת יׂשראל ְְְִֵֵַַָָׁשמע

למעליֹומא ירּדנא ית דין ְְְֵֵַַָָָ

רברבין עממין ְְְְִִֵַַַלמירת

רברבן קרוין מּנ ְְְְִִִִִַַָָותּקיפין

ׁשמּיא: צית עד ְְִֵַַָָּוכריכן

גּברּיאב ּבני ותּקיף רב ְְִִֵַַַַָָעם

ׁשמעּת ואּת ידעּת אּת ְְְְְְְִַַַַַַּדי

ּבני קדם למיקם יּכּול ְְֳִֵֵַָָמן

ִַָָגּברּיא:

ייג ארי דין יֹומא ְְֲִֵֵַָָותּדע

קדמ יעבר הּוא ְֱֳִַָָָָאלה

הּוא אכלא אּׁשא ְְֵֵֶָָָמימרּה

יתרכּנּון והּוא ְְְִִֵֵָיׁשצּנּון

ותֹובדּנּון ּותתרכּנּון ְְְֳִִֵָָָקדמ

יי מּליל די ּכמא ְְְִִִִַַָָּבפריע

:ָל

      
ז"ל ס':)ּכאֹומרם למרקֹוליס(סנהדרין הּמׁשּתחוה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָ

למדּת הא ,ּבכ עבֹודתֹו ׁשאין הגם ְְֲֲֵֶַַָָָָָָָחּיב
ּומחסרֹונּה ה' לעבֹודת ּגדֹול ּגדר זֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּזכירה
מּמּנה: למּטה למדרגה מּמדרגה הּׂשטן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיּדיחּנּו

‡.'B‚Â„יטֿכ) ÌÈBbk 'B‚Â Ôe„‡zלדעת צרי »……≈¿«ƒ¿ִַַָָ
לּמה עֹוד ּתאבדּון, אבד לֹומר ּכפל ֵַַָָָָָָֹֹלּמה

ולֹומר לדּמֹות הצרÌÈBbkלּמה עֹוד וגֹו', ְְְַַַֻ«ƒְָָ
ב' ּפעם לבּסֹוף לֹומר הצרÔe„‡z Ôkולא ְְַַַַַֻ≈…≈ְֹ

ׁשעליו ּתאבדּון אבד ּבתחּלה ּׁשאמר למה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹסמ
הּכתּוב יתּבאר אכן וגֹו', ּכּגֹוים מאמר ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָחֹוזר

ז"ל אֹומרם ּדר ה"ז)על פ"א חגיגה (ירּוׁשלמי ְְְֲִִֶֶַַָָ

ּבּה ׁשּבּטלּו על אּלא ירּוׁשלים חרבה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
זרה עבֹודה עֹובדי ׁשהיּו והגם ּתֹורה, ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָּדברי
נחרבת היתה לא ּתֹורה לֹומדים היּו ְְֱִִֶֶֶָָָָֹאם
ולעבד להרׁשיע מקֹום יׁש ּומעּתה ז"ל, ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹּכאֹומרם
ׁשּתגן ּכדי ּתֹורה ללמד ּולהערים זרה ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹעבֹודה

ּבא לזה יאבדּו, לבל ּכאןעליהם הּמאמר ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּתסֹובב ע"ז עבֹודת על להתרֹות ְְְְֲֵֶֶַַַָּכׁשּבא

אמר הארץ מן ּפרּוׁש‰È˙„Úׁשּיאבדּו וגֹו' ְִֶֶַָָָֹ¬ƒ…ƒְֵ
ּופרּוׁש ּתאבדּון אבד ּכי ּבכם מתרה ְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֹהריני
ׁשּתהיּו והּוא ּתאבדּון אחת אבדה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹּבתחּלה
ויהיּו מהם ה' ׁשּיׁשּכחם הּתֹורה חסירי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכּגֹוים
ּכן וגֹו' מאביד ה' אׁשר ּכּגֹוים ואז ְְֲֲִִִֵֶַַַָּכּגֹויים

ּתבת זה ּוכפי עצמם, אבדת זֹו ÌÈBbkּתאבדּון ְְֲִֵֵֵֶַַַָֹ«ƒ
ׁשּיהיּו האבדה ּדמיֹון לֹומר למעלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָנמׁשכת
הּגֹוים אבדת לדמיֹון למּטה ונמׁשכת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָּכּגֹוים

ואֹומרֹו הארץ, מן ּפרּוׁש˜Úעצמן וגֹו' ְְְִֶַָָָ≈∆ְֵ
להם יׁש ׁשאם למדּת הא ּתֹורה ׁשאין ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכיון
ּתֹורה זרה עבֹודה עֹובדי ׁשּיהיּו הגם ְְֲֲִֵֶַָָָָָּתֹורה

לֹומר ּׁשּדקּדק מה והּוא להם, ÏB˜aּתעמד ְְֲִֵֶֶַַַָֹ¿

מקֹום‰' ׁשּכל מקֹומֹות ּבכּמה העירֹותי ְְְֲִִֶַָָָָּוכבר
הּתֹורה: על ידּבר קֹול ְְִֵֶַַַַָׁשּיזּכיר

„BÚּבאֹומרֹו Ôe„‡z,וגֹו',ÌÈBbkירצה Ôk ְְְִֶ«ƒְ≈…≈
ּבּמאמר למעלה ׁשאמר אבדתם מּלבד ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָּכי
אחר להם אחרת צרה עֹוד ּתאבדּון ֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאבד
וגֹו' אׁשר ּכגֹוי' יהיּו ּבהם הּנׁשארים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָֹׁשּיאבדּו
ורוה"ק נבּואה מהם ׁשּיּכרת ּפרּוׁש יאבדּון ְְִֵֵֵֵֵֶֶָָֹּכן
ׁשאין ה' עם לב יחרד זאת ועל ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַֹׁשּיאּבדּו,
ּכֹוס ׁשּטעמּו לּדֹורֹות אֹוי ּכזֹו ּבעֹולם ְֲֶַָָָָָָקללה
ירחמּנּו יׁשּוב רחּום והּוא מּמות מר הּזה ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָהּמר

קדם: ּכימי ּבנּו רּוחֹו את יּתן ִִִֵֵֶֶֶָּכי
„BÚמיני ׁשלׁשה ּכי הּדר זה על ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹיתּבאר

ּדמיֹון האחד ּכאן, להם רמז ְְִֶֶַָָָָָָֻּפרענּות
להם מהׁשארע מהם ׁשהרג הּבית ּבחרּבן ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

והּוא הּנׁשארים והגלה הרׁשע נבּוכדנּצר ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָּׁשהרג
Ôe„‡z,מאמר „‡ּׁשארע מה ּדמיֹון ב' ֲַַ»……≈ְִֵֶַַ

להׁשמיד הרׁשע המן ׁשּבּקׁש מרּדכי ּבימי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלהם
מאמר והּוא הּיהּודים ּכל את ּולאּבד ְְְֲֲִֵֶַַַַַָֹלהרג

„È‡Ó '‰ L‡ ÌÈBbkעליהם ׁשּגזר ּפרּוׁש «ƒ¬∆«¬ƒֲֵֵֶֶַָ
ט"ז) כ' כן(לקּמן ּכמֹו נׁשמה ּכל תחּיה לא ְְְְֵֶַַָָָָֹ

על הּמן ּגזרת היתה כן ּוכמֹו ענׁשם, ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָיהיה
ׁשעמדּו ואסּתר מרּדכי זכּות לּולי ְְְְְְֳִֵֵֵֶֶַָָָיׂשראל

לֹומר ּכפל ולזה הּגזרה, Ôe„‡zּובּטלּו Ôk ְְְִֵֶַַַָָָ≈…≈
העּדר ּגזרֹות ג' עצמֹו, ּבפני ּדבר ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָלֹומר

מאמר והּוא מּיׂשראל Ï‡הּנבּואה ˜Ú ְְְֲִִֵַַַָָ≈∆…
,'‰ ÏB˜a ÔeÚÓLzעקב הּדר זה על הּכּונה ƒ¿¿¿ֵֶֶֶֶַַַַָָ

לכם יהיה והּתֹוכחֹות הּמּוסרים ּבסֹוף ְְְִִֵֵֶֶַַָָּפרּוׁש
ּכתבּתי ּוכבר ה', ּבקֹול ּתׁשמעּו ׁשּלא ְְְְְִִֶַָָֹֹזאת
זה: ּכדבר הּמות מּמרירּות מרים יּסּורים ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשאין

ÚÓL.'B‚Âא) Ú ‰z‡ Ï‡ÈאֹומרֹוÚÓL ¿«ƒ¿»≈«»…≈¿ְ¿«

Ï‡Èׁשאני זה למאמר ּדעּתכם ּתנּו ּפרּוׁש ƒ¿»≈ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָ
לכם לֹומר רצֹוני מה עֹובר אּתה לכם ְִֵֵֶֶַַָָָָאֹומר
זה ּבמאמר ּכּונתי והׂשּכילּו עֹובר אּתה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָּבזה
להעירם נתּכּון הּׁשלֹום עליו והּוא הּוא, ְְֲִִֵַַַַָָָָמה
ולזה עֹובר, אינֹו ׁשהּוא אליו ּׁשארע מה ְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

ּכאֹומרם‡z‰אמר והּטעם אני, ולא לֹומר ַָ«»ְְְְֲִַַַַָֹ
ּכאן)ז"ל ׁשּיבּקׁשּו(מד"ר ּפתח להם לפּתח וז"ל ְְְְִֶֶֶַַַָָֹ

את יבינּו לא ׁשּמא וחׁש ע"כ, רחמים ְֲִִֶֶַָָָָָֹעליו
ואֹומר הבן, ּפרּוׁש ׁשמע לֹומר והקּדים ְְְְְִִֵֵֵַַָָָּדבריו

ÌBi‰לבינֹו ּבינם ׁשּיׁש ׁשההפרׁש לֹומר נתּכּון «ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
הּיֹום ּדוקא הּוא עֹובר אינֹו והּוא עֹוברים ְְְִֵֵֵֶַַָׁשהם
ז"ל ּכאֹומרם הּוא ּגם יעבר אחר ּבזמן ְְְֲֲִֵַַַָָָֹאבל

ק"כ.) ח"ב ּכי(זהר וגֹו' צאת ּכימי ּבּפסּוק ְְִִֵֵַַָֹ
יׂשראל: לארץ יׂשראל את יכניס מׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלעתיד

ÌÚ.zÚÓLב) ‰z‡Â zÚ„È ‰z‡ 'B‚Â ÏB„bקׁשה «»¿«»»«¿»¿«»»«¿»ֶָ
אחר הּׁשמיעה לזכרֹון חׁשיבּות מה ידע, ְְְֲִִִִַַַַַָָאם

ב"פ אמר לּמה עֹוד z‡Â‰ׁשּידע, ‰z‡ולא ֶַַָָָָ«»¿«»ְֹ
הּכּונה אכן וׁשמעּת. ידעּת אּתה לֹומר ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָהסּפיק
ּבכּמּות ּגדֹולה ּכת ּכּתֹות, ב' עם ׁשּמדּבר ְְְִִִֵֶַַַָהיא
הם ּבאיכּות ּגדֹולה וכת יׂשראל, ּבני עם ְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָהם
יהֹוׁשע ּובפרט יׂשראל ּגדֹולי ׁשהם וכלב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻיהֹוׁשע

לדּב והתחיל יׂשראל, על למל עםׁשּמּוכן ר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ
ואמר וכלב יהֹוׁשע ׁשהם zÚ„Èהּגדֹולים ‰z‡ ְְְְִֵֵֶַַַָָֻ«»»«¿»

הארץ, את ּברּגלם ּברּורה ידיעה ידעּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהם
אמר יׂשראל המֹון zÚÓLּוכנגד ‰z‡Âמּפי ְְֲִֵֶֶַָָ¿«»»«¿»ִִ

הּדקּדּוקים: נתיּׁשבּו ּובזה ְְְִִִִִֶַַַַָהּמּגידים,
לֹומר‰zÚ„ÈÂ.ÌBiג) הצר,ÌBi‰להעירם ¿»«¿»«ְַַֻ«ֲִַָ

עם וירׁשּו הארץ אל ּבֹואם אחר עד ְְִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ידעּו מהּיֹום אּלא זה יצּדיקּו אז וגֹו' ְְְִֵֵֶֶַַָָָּגדֹול

וגֹו': העבר ׁשהּוא זה ּדבר ְְְִֵֶֶַָָָֹויצּדיקּו



לי             
הּׁשם,יא) ּביראת הּוא ּגדֹול יסֹוד והּנה ּבּבקר, עליו והתּבֹוננּתי ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ּבאמּונה, צּבּור ּבצרכי עֹוסק ּׁשאֹומרים ּבמה הרמז וידּוע ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָעכ"ל.

ה'. מאת אּלא ּומחכמתֹו, מּכחֹו אינּה ׁשהצלחתֹו מאמין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשהעסקן

ל ׁשהּסּבה ולרמז, להֹוסיף אּלאויׁש הּכבֹוד אהבת אינּה עסקנּותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבזה רֹואה הּוא עסקן, להיֹות עליו לֹוחצים ּכאׁשר ּבה': ְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָאמּונה

זה. ּתפקיד עצמֹו על ּומקּבל מלמעלה הֹוראה    ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

 אור

  §¨À̈¦¨³Ÿ©¦§©Æ
   ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§À̈

   ©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈
   §¦§©«£¦´¨¨¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ

   אור ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥«


   ©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´
    ¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®¥¤´Ÿ
   ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

   §©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³

   ©Æ¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤
   ¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨
   ̈¦²§Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦

 ו ••••    ....אור ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ


   ©¨¬¨−̈§¥´£¨¦®
   £¤̧©¨³¨©̧§¨Æ§©¨´
    ̈©½§¨¦´¦§©¥½¦§¥−§¥¬

 אור £¨«

   §¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸
    ¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ¥´

   «Ÿ§½̈©§¦¥²§¬
   ©§¦¥−§¨¤®§«©§¨³

   §©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬
  אור §Ÿ̈−¨«

תנׁשייט מנׁשאה אם ְְִִִִֵֵָָויהי

אלה דיי ּדחלּתא ְְֱַַַָָָָָית

עממּיא טעות ּבתר ְְֲַַַַַַָָּותה

להֹון ותסּגּוד ְְְְְְִִִותפלחּנּון

דין יֹומא ּבכֹון ְְִֵֵַָאסהדית

ּתיבדּון: מיבד ְֲֵֵֵַארי

מאבידכ יי ּדי ְְְִִַַָָֹּכעממּיא

חלף ּתיבדּון ּכן ְֳִֵֵֵַָָמּקדמיכֹון

דיי ּבמימרא קּבלּתּון ְְְְִֵֶַַָָָּדלא

ֱֲָאלהכֹון:

עברא אּת יׂשראל ְְְִֵֵַַָָׁשמע

למעליֹומא ירּדנא ית דין ְְְֵֵַַָָָ

רברבין עממין ְְְְִִֵַַַלמירת

רברבן קרוין מּנ ְְְְִִִִִַַָָותּקיפין

ׁשמּיא: צית עד ְְִֵַַָָּוכריכן

גּברּיאב ּבני ותּקיף רב ְְִִֵַַַַָָעם

ׁשמעּת ואּת ידעּת אּת ְְְְְְְִַַַַַַּדי

ּבני קדם למיקם יּכּול ְְֳִֵֵַָָמן

ִַָָגּברּיא:

ייג ארי דין יֹומא ְְֲִֵֵַָָותּדע

קדמ יעבר הּוא ְֱֳִַָָָָאלה

הּוא אכלא אּׁשא ְְֵֵֶָָָמימרּה

יתרכּנּון והּוא ְְְִִֵֵָיׁשצּנּון

ותֹובדּנּון ּותתרכּנּון ְְְֳִִֵָָָקדמ

יי מּליל די ּכמא ְְְִִִִַַָָּבפריע

:ָל

      
ז"ל ס':)ּכאֹומרם למרקֹוליס(סנהדרין הּמׁשּתחוה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָ

למדּת הא ,ּבכ עבֹודתֹו ׁשאין הגם ְְֲֲֵֶַַָָָָָָָחּיב
ּומחסרֹונּה ה' לעבֹודת ּגדֹול ּגדר זֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּזכירה
מּמּנה: למּטה למדרגה מּמדרגה הּׂשטן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיּדיחּנּו

‡.'B‚Â„יטֿכ) ÌÈBbk 'B‚Â Ôe„‡zלדעת צרי »……≈¿«ƒ¿ִַַָָ
לּמה עֹוד ּתאבדּון, אבד לֹומר ּכפל ֵַַָָָָָָֹֹלּמה

ולֹומר לדּמֹות הצרÌÈBbkלּמה עֹוד וגֹו', ְְְַַַֻ«ƒְָָ
ב' ּפעם לבּסֹוף לֹומר הצרÔe„‡z Ôkולא ְְַַַַַֻ≈…≈ְֹ

ׁשעליו ּתאבדּון אבד ּבתחּלה ּׁשאמר למה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹסמ
הּכתּוב יתּבאר אכן וגֹו', ּכּגֹוים מאמר ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָחֹוזר

ז"ל אֹומרם ּדר ה"ז)על פ"א חגיגה (ירּוׁשלמי ְְְֲִִֶֶַַָָ

ּבּה ׁשּבּטלּו על אּלא ירּוׁשלים חרבה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
זרה עבֹודה עֹובדי ׁשהיּו והגם ּתֹורה, ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָּדברי
נחרבת היתה לא ּתֹורה לֹומדים היּו ְְֱִִֶֶֶָָָָֹאם
ולעבד להרׁשיע מקֹום יׁש ּומעּתה ז"ל, ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹּכאֹומרם
ׁשּתגן ּכדי ּתֹורה ללמד ּולהערים זרה ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹעבֹודה

ּבא לזה יאבדּו, לבל ּכאןעליהם הּמאמר ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּתסֹובב ע"ז עבֹודת על להתרֹות ְְְְֲֵֶֶַַַָּכׁשּבא

אמר הארץ מן ּפרּוׁש‰È˙„Úׁשּיאבדּו וגֹו' ְִֶֶַָָָֹ¬ƒ…ƒְֵ
ּופרּוׁש ּתאבדּון אבד ּכי ּבכם מתרה ְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֹהריני
ׁשּתהיּו והּוא ּתאבדּון אחת אבדה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹּבתחּלה
ויהיּו מהם ה' ׁשּיׁשּכחם הּתֹורה חסירי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכּגֹוים
ּכן וגֹו' מאביד ה' אׁשר ּכּגֹוים ואז ְְֲֲִִִֵֶַַַָּכּגֹויים

ּתבת זה ּוכפי עצמם, אבדת זֹו ÌÈBbkּתאבדּון ְְֲִֵֵֵֶַַַָֹ«ƒ
ׁשּיהיּו האבדה ּדמיֹון לֹומר למעלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָנמׁשכת
הּגֹוים אבדת לדמיֹון למּטה ונמׁשכת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָּכּגֹוים

ואֹומרֹו הארץ, מן ּפרּוׁש˜Úעצמן וגֹו' ְְְִֶַָָָ≈∆ְֵ
להם יׁש ׁשאם למדּת הא ּתֹורה ׁשאין ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכיון
ּתֹורה זרה עבֹודה עֹובדי ׁשּיהיּו הגם ְְֲֲִֵֶַָָָָָּתֹורה

לֹומר ּׁשּדקּדק מה והּוא להם, ÏB˜aּתעמד ְְֲִֵֶֶַַַָֹ¿

מקֹום‰' ׁשּכל מקֹומֹות ּבכּמה העירֹותי ְְְֲִִֶַָָָָּוכבר
הּתֹורה: על ידּבר קֹול ְְִֵֶַַַַָׁשּיזּכיר

„BÚּבאֹומרֹו Ôe„‡z,וגֹו',ÌÈBbkירצה Ôk ְְְִֶ«ƒְ≈…≈
ּבּמאמר למעלה ׁשאמר אבדתם מּלבד ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָּכי
אחר להם אחרת צרה עֹוד ּתאבדּון ֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאבד
וגֹו' אׁשר ּכגֹוי' יהיּו ּבהם הּנׁשארים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָֹׁשּיאבדּו
ורוה"ק נבּואה מהם ׁשּיּכרת ּפרּוׁש יאבדּון ְְִֵֵֵֵֵֶֶָָֹּכן
ׁשאין ה' עם לב יחרד זאת ועל ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַֹׁשּיאּבדּו,
ּכֹוס ׁשּטעמּו לּדֹורֹות אֹוי ּכזֹו ּבעֹולם ְֲֶַָָָָָָקללה
ירחמּנּו יׁשּוב רחּום והּוא מּמות מר הּזה ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָהּמר

קדם: ּכימי ּבנּו רּוחֹו את יּתן ִִִֵֵֶֶֶָּכי
„BÚמיני ׁשלׁשה ּכי הּדר זה על ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹיתּבאר

ּדמיֹון האחד ּכאן, להם רמז ְְִֶֶַָָָָָָֻּפרענּות
להם מהׁשארע מהם ׁשהרג הּבית ּבחרּבן ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

והּוא הּנׁשארים והגלה הרׁשע נבּוכדנּצר ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָּׁשהרג
Ôe„‡z,מאמר „‡ּׁשארע מה ּדמיֹון ב' ֲַַ»……≈ְִֵֶַַ

להׁשמיד הרׁשע המן ׁשּבּקׁש מרּדכי ּבימי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלהם
מאמר והּוא הּיהּודים ּכל את ּולאּבד ְְְֲֲִֵֶַַַַַָֹלהרג

„È‡Ó '‰ L‡ ÌÈBbkעליהם ׁשּגזר ּפרּוׁש «ƒ¬∆«¬ƒֲֵֵֶֶַָ
ט"ז) כ' כן(לקּמן ּכמֹו נׁשמה ּכל תחּיה לא ְְְְֵֶַַָָָָֹ

על הּמן ּגזרת היתה כן ּוכמֹו ענׁשם, ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָיהיה
ׁשעמדּו ואסּתר מרּדכי זכּות לּולי ְְְְְְֳִֵֵֵֶֶַָָָיׂשראל

לֹומר ּכפל ולזה הּגזרה, Ôe„‡zּובּטלּו Ôk ְְְִֵֶַַַָָָ≈…≈
העּדר ּגזרֹות ג' עצמֹו, ּבפני ּדבר ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָלֹומר

מאמר והּוא מּיׂשראל Ï‡הּנבּואה ˜Ú ְְְֲִִֵַַַָָ≈∆…
,'‰ ÏB˜a ÔeÚÓLzעקב הּדר זה על הּכּונה ƒ¿¿¿ֵֶֶֶֶַַַַָָ

לכם יהיה והּתֹוכחֹות הּמּוסרים ּבסֹוף ְְְִִֵֵֶֶַַָָּפרּוׁש
ּכתבּתי ּוכבר ה', ּבקֹול ּתׁשמעּו ׁשּלא ְְְְְִִֶַָָֹֹזאת
זה: ּכדבר הּמות מּמרירּות מרים יּסּורים ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשאין

ÚÓL.'B‚Âא) Ú ‰z‡ Ï‡ÈאֹומרֹוÚÓL ¿«ƒ¿»≈«»…≈¿ְ¿«

Ï‡Èׁשאני זה למאמר ּדעּתכם ּתנּו ּפרּוׁש ƒ¿»≈ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָ
לכם לֹומר רצֹוני מה עֹובר אּתה לכם ְִֵֵֶֶַַָָָָאֹומר
זה ּבמאמר ּכּונתי והׂשּכילּו עֹובר אּתה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָּבזה
להעירם נתּכּון הּׁשלֹום עליו והּוא הּוא, ְְֲִִֵַַַַָָָָמה
ולזה עֹובר, אינֹו ׁשהּוא אליו ּׁשארע מה ְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

ּכאֹומרם‡z‰אמר והּטעם אני, ולא לֹומר ַָ«»ְְְְֲִַַַַָֹ
ּכאן)ז"ל ׁשּיבּקׁשּו(מד"ר ּפתח להם לפּתח וז"ל ְְְְִֶֶֶַַַָָֹ

את יבינּו לא ׁשּמא וחׁש ע"כ, רחמים ְֲִִֶֶַָָָָָֹעליו
ואֹומר הבן, ּפרּוׁש ׁשמע לֹומר והקּדים ְְְְְִִֵֵֵַַָָָּדבריו

ÌBi‰לבינֹו ּבינם ׁשּיׁש ׁשההפרׁש לֹומר נתּכּון «ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
הּיֹום ּדוקא הּוא עֹובר אינֹו והּוא עֹוברים ְְְִֵֵֵֶַַָׁשהם
ז"ל ּכאֹומרם הּוא ּגם יעבר אחר ּבזמן ְְְֲֲִֵַַַָָָֹאבל

ק"כ.) ח"ב ּכי(זהר וגֹו' צאת ּכימי ּבּפסּוק ְְִִֵֵַַָֹ
יׂשראל: לארץ יׂשראל את יכניס מׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלעתיד

ÌÚ.zÚÓLב) ‰z‡Â zÚ„È ‰z‡ 'B‚Â ÏB„bקׁשה «»¿«»»«¿»¿«»»«¿»ֶָ
אחר הּׁשמיעה לזכרֹון חׁשיבּות מה ידע, ְְְֲִִִִַַַַַָָאם

ב"פ אמר לּמה עֹוד z‡Â‰ׁשּידע, ‰z‡ולא ֶַַָָָָ«»¿«»ְֹ
הּכּונה אכן וׁשמעּת. ידעּת אּתה לֹומר ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָהסּפיק
ּבכּמּות ּגדֹולה ּכת ּכּתֹות, ב' עם ׁשּמדּבר ְְְִִִֵֶַַַָהיא
הם ּבאיכּות ּגדֹולה וכת יׂשראל, ּבני עם ְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָהם
יהֹוׁשע ּובפרט יׂשראל ּגדֹולי ׁשהם וכלב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻיהֹוׁשע

לדּב והתחיל יׂשראל, על למל עםׁשּמּוכן ר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ
ואמר וכלב יהֹוׁשע ׁשהם zÚ„Èהּגדֹולים ‰z‡ ְְְְִֵֵֶַַַָָֻ«»»«¿»

הארץ, את ּברּגלם ּברּורה ידיעה ידעּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהם
אמר יׂשראל המֹון zÚÓLּוכנגד ‰z‡Âמּפי ְְֲִֵֶֶַָָ¿«»»«¿»ִִ

הּדקּדּוקים: נתיּׁשבּו ּובזה ְְְִִִִִֶַַַַָהּמּגידים,
לֹומר‰zÚ„ÈÂ.ÌBiג) הצר,ÌBi‰להעירם ¿»«¿»«ְַַֻ«ֲִַָ

עם וירׁשּו הארץ אל ּבֹואם אחר עד ְְִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ידעּו מהּיֹום אּלא זה יצּדיקּו אז וגֹו' ְְְִֵֵֶֶַַָָָּגדֹול

וגֹו': העבר ׁשהּוא זה ּדבר ְְְִֵֶֶַָָָֹויצּדיקּו
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ּבדיּתברד ּבלּב תימר ְְְִִִֵַַָָלא

מּקדמ יתהֹון אלה ְְֱֳִָָָָָָיי

יי אעלני ּבזכּותי ְְְֲִִֵַַַָָלמימר

הדא ארעא ית ְְֵַַָָָָלמירת

יי האּלין עממּיא ְְְִֵֵַַָָָּובחֹובי

:מּקדמ להֹון ְְֳִֵָָָמתר

ּובקּׁשיטּותה בזכּות ְְִִַָָלא

ית למירת עלל אּת ְְִֵֵַַָָָלּב

ּבחֹובי ארי ְְֲֲֵֵַארעהֹון

אלה יי האּלין ְְֱִֵַַָָָָָעממּיא

ּובדיל מּקדמ ְְְֳִִֶָָָמתרכהֹון

ּדי ּפתּגמא ית ְֲִִַָָָָָלאקמא

לאברהם לאבהת יי ְְְֲִַַַָָָָָָקּיים

ּוליעקב: ְְְֲִַָֹליצחק

ייו בזכּות לא ארי ְְְֲִִֵַָָָותּדע

ארעא ית ל יהב ְֱֵַָָָָָָאלה

ארי למירתּה הדא ְְְֲֵֵַַָָָטבתא

אּת: קדל קׁשי ְְְֵַַָעם

ּדיז ית תנׁשי לא דכיר ְְֱִִִֵֵָָהוי

אלה יי קדם ְְְֱֳֶַָָָָָארּגזּתא

ּדי יֹומא למן ְְְְִִַָָּבמדּברא

דמצרים מארעא ְְְְְִִֵַַַָָנפקּתא

אתרא עד מיתיכֹון ְֵֵַַַָעד

קדם הויתּון מסרבין ְְֲֳִֵֵָָָהדין

ְָיי:

ייח קדם ארּגזּתּון ְְְְֳֵֶַָָֹּובחרב

ּבכֹון יי קדם מן רגז ְְְֲֳִַַָָָוהוה

יתכֹון: ְְֵָָָלׁשצאה

למּסבט לטּורא ְְְְִִִַָּבמּסקי

קימא לּוחי אבנּיא ְְֵֵַַָָָלּוחי

ויתבית עּמכֹון יי גזר ְְְִִִִֵַָּדי

יממין ארּבעין ְְְְִִַָָּבטּורא

לא לחמא לילון ְְְְִֵַַָָָָוארּבעין

אׁשּתיתי: לא ּומּיא ְֲִִִֵַָָָאכלית

לּוחיי ּתרין ית לי יי ְְִִֵֵַָָויהב

ּבאצּבעא ּכתיבין ְְְְְִִֶַַָָאבנּיא

ּפתּגמּיא ּככל ועליהֹון ְְְֲִֵַַַָָָָדיי

ּבטּורא עּמכֹון יי מּליל ְְְִִִַָָּדי

ּביֹומא אּׁשתא ְִֶָָָמּגֹו

ְִָָדקהלא:

      

Ï‡.'B‚Âד) ‡zּׁשּצּוה מה ּבׁשלמא קׁשה «…«¿ְִִֶֶַָָָָ
ׁשּסתרֹו מצינּו ּבצדקתם יאמרּו ְְְְְִִֶַָָָָֹּבבל
הּוא ּגם הרי ּוברׁשעת מאמר אּלא ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָּבדבריו
וגֹו' ברׁשעת ּכי ּבסמּו ּכאֹומר והֹול ְְְְְְְִִִֵֵַַָמסּכים
ואּולי ּתאמר. ּבבל להם יצּוה לּמה ּכן ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹואם
ּבצדקתי מאמר להם אסר ׁשּלא ׁשּיחׁשבּו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשחׁש
אבל ּוברׁשעת אֹומ' יגמרּו ּכׁשּלא ְְְְְֲִִֶֶֶַָָֹאּלא
הגם אּסּור אין וגֹו' ּוברׁשעת ּכן ּגם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַֹּכׁשּיאמרּו
ּתאמר אל לֹומר ּתלמּוד ּבצדקתי, ְְְְִִֶַַַַָֹֹׁשּיאמרּו
וגֹו': ּוברׁשעת אמר ׁשּתגמרּו הגם ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָֹּבצדקתי

ראּויÏ.„‡ה) אּתה ּבצדקת לא ּפרּוׁש …¿ƒ¿»¿ְְְִֵַָָָֹ
ּכׁשר ּדֹור ּפנים ּכל על אבל הארץ, ֲִֵֶֶֶַָָָָָָָלרׁשת
ואּתם להם ׁשאמר ּתמצא וכן הארץ, ּבאי ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהיּו
היּו ׁשּלא אּלא וגֹו', אלהיכם ּבה' ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּדבקים
לא אם לזכּותם הארץ להם לתת ְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשלמים
לא אבֹות ׁשּברית והגם אבֹות, ּברית ְְְֲִִֶַַָָָָֹהיתה
רׁשעים היּו אם הארץ לרׁשת מֹועלת ְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָָהיתה

הראב"ד ׁשּכתב ּוכמֹו יֹוכיח, הּמדּבר ְְְִִֶַַַָָָודֹור
האב ׁשּׁשנינּו ּדעדּיֹות ּבפ"ב הּמׁשנה ְְְְִִֵֵֶַָָָָֻּבפרּוׁש
והּוא לפניו הּדֹורֹות ּובמסּפר וכּו' לּבן ְְְְְִֵֶַַַָָזֹוכה

מ הּדֹורֹות קֹורא ׁשּנאמר וכתבהּקץ ע"כ, ראׁש ְֱֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ׁשהּוא הּדֹור את רֹואה ׁשהּוא וז"ל ְֶֶֶֶַַָהראב"ד
ּכדֹורֹו וכּו' ּדֹור אֹותֹו עד עמהם ּומתּגלּגל ְְְְִִֵֶַַַַָזּכאי
ּדֹור ּכן ּגם ׁשּצרי הרי ע"כ, וכּו' יהֹוׁשע ְְֲִֵֵֶֶַַָֻׁשל
ׁשעּור ּבזכּותם היה לא כן ּפי על אף ְִִִֵַַַַָָָֹזּכאי
לא אם הארץ את לרׁשת ּבׁשבילֹו יזּכּו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָָֹאׁשר

אֹומרֹו זה ּוכפי אבֹות, ּברית „היתה ‡Ï ְְְְִִֶָָָ…¿ƒ¿»¿
ּכח אין ׁשלמה עדה ׁשאּתם הגם ּפרּוׁש ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָֹוגֹו'
לא לֹומר והחליט זה, ּדבר להּׂשיג ְְְְְִִִֶֶֶַַָָֹּבזכּותכם
אפּלּו צדקּותם הֹועילה ׁשּלא להעיר ְְְְְֲִִִִִֶָָָָֹבצדקת
הֹועיל אּלא מסּפקת אבֹות ּברית ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָלסּיע

מהם: הּטֹוב יּמנע לבל מעׂשיהם ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָּכׁשרֹון
Èk.'B‚Â Ú ‡ 'B‚Â ÚÏ 'B‚Â Úולא ƒ¿ƒ¿«¿¿««¿¬∆ƒ¿«¿ְֹ

הּגֹויים רׁשעת ּבלא ּכי מהּנה, ּבאחת ְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹהסּפיק

הּמׁשּפט, ּפי על ׁשּלא מֹוריׁשם ה' היה ְִִִֶַַָָָָֹֹלא
ארצם. לּטל יׂשראל ראּויים אין לבד ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹּוברׁשעת
מאּבדם הּוא מֹוריׁשם ּפרּוׁש ּכי אפׁשר ְְְִִֵֶַָָָאֹו
ה' הי' לא הרׁשע ׁשּזּולת רׁשע צרי ְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹולזה

עליהם ט"ז)ּגֹוזר כ' נׁשמה:(לקּמן ּכל תחּיה לא ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹ
zÚ„ÈÂ.'B‚Âוֿז) kz Ï‡  'B‚Â ‡Ï Èkקׁשה ¿»«¿»ƒ…¿¿…«ƒ¿«¿ֶָ

ּבהם ׁשהיּו ּבּזמּנים ּׁשעבר מּמה ּמֹוכיח ְִִִֶֶֶַַַַַַָָָמה
ׁשהם ׁשּצדקתם ׁשאפׁשר זה לזמן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָרׁשעים
הארץ את לרׁשת להם ּתסּפיק הּיֹום, ּבּה ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָעֹומדים
הּכּונה אכן ה', הביאני ּבצדקתי לֹומר ְְֱִִִִִִֵַַַַָָָָויכֹולין
ממרים ׁשהיּו ׁשּבּזמן רֹואים ּׁשהיּו מּמה ּכי ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהיא
היּו כן ּפי על ואף לארץ ּביאתם ּבדר ה' ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאת
לצד היא ּביאתם מעּתה לרׁשּתּה ּובאים ְְְְִִִִִֵַַָָָָָנֹוסעים
לארץ ּבאים ּׁשהם מּמה ראיה ואין אבֹות ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָּברית

ּבאים: הם ְִִֵֶָָׁשּבזכּותם
ÌÈk.'B‚Âי) Ì‰ÈÏÚÂ 'B‚Âאֹומרֹו לדעת צרי ¿Àƒ¿«¬≈∆¿ְִַַָָ

.Ì‰ÈÏÚÂּתּׂשא ּבפרׁשת י"ח)הּנה ּפרׁשּתי(ל"א «¬≈∆ְְִִִֵֵַַָָָ
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ּכאן אבל ּבּכתּוב. וחסר למלא מתייחס רש"י אין רב ּפי ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹעל

היינּו אלקים, ּבאצּבע נכּתבּו ׁשהּלּוחֹות נאמר ּבּפסּוק ְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֹקׁשה:

ּׁשּגרם החטא ּבחמר להֹוסיף ּכדי ּבׁשבחם הפליא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּמׁשה

מתרץ, זה על מלא? לּוחֹות לכּתב לֹו היה ּכן ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹלׁשבירתם,

אי יֹותר עֹוד הּמדּגיׁש נֹוסף, ׁשבח מלּמדנּו החסרה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהאֹות

לצמצם מאד קׁשה אדם ּבידי ׁשהרי אלקים, מעׂשה היּו ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהּלּוחֹות

על הרי ועֹוד, זאת מּמׁש. ּבדּיּוק לזה זה ׁשוים יהיּו ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּׁשני

הּׁשני הּלּוח ועל הראׁשֹונים, הּדּברֹות חמׁש נכּתבּו הראׁשֹון ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָהּלּוח

ּתבֹות ּפחֹות הרּבה ּבהם ׁשּיׁש האחרֹונים, הּדּברֹות חמׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָנכּתבּו

לא אחד ׁשוֹות, ׁשּתיהן היּו כן ּפי על ואף הראׁשֹון, ּבּלּוח ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמאׁשר

מהּׁשני. ּגדֹול היה     ִֵֵַָָָ
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    ל לב)אמר••••תל :(שמות ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

יאר נתבי ל תא "ראכ אלי  אל לא ו"ְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
נ י ת "י ל א אב: "כ לי אמ ְְְְְְִִֶַַָָָָ

למ ל ואמר ראללי א ר ד לד)נתר ש)לל" : ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹ
  רי י לי אנמ י מ ד  "תלניְְְְִִִִֵַַָָָֹ

למ ל ואמר מ ליראל א ר ד במדברנתר) ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
תריד) ימ ליול יללמ  לכ "דבר "לי :ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

ארנת לת ל יאר אמר ל ר(י ואנכי(דברי" : ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
נירא א ר נירא מ "נירא מי ר ְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָמדי

כ י יאמ מ אמר ר.... ְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹ

   ¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ
   §©´¥½̈£¤̧¨©§Ÿ̈²
  £¥¤−§©§¦´¤§¤®
    ©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−©©¬©

©¦«

    §©«£ÀŸ¦§©©§Ÿ̈²§−Ÿ
  §©§¦®¨«¤§©¥²©§©¬

  ©«£−Ÿ¨¥¬©¦«

ארּבעיןיא מּסֹוף ְְֲִִַַָוהוה

יהב לילון וארּבעין ְְְְְִִֵַַָָָיממין

אבנּיא לּוחי ּתרין ית לי ְְְִֵֵַַָָָיי

קימא: ְֵָָלּוחי

חּותיב קּום לי יי ְֲִַַָואמר

חּביל ארי מּכא ְֲִִִִֵַַָּבפריע

מּמצרים אּפקּתא ּדי ְְִִִִֶַַָָָעּמ

ּדי ארחא מן ּבפריע ְְִִִִַָָָסטּו

להֹון עבדּו ְְֲִֶַָפּקדּתּנּון

ְַָמּתכא:

ּגלייג למימר לי יי ְְֱֲִִֵַַַָואמר

והא הדין עּמא ית ְֳֵַַָָָָָקדמי

הּוא: קדל קׁשי ְְֵַַעם

מּקדמייד ּבעּות ֳִַַַָָָאּנח

ית ואמחי ְְֱִֵֵֶֶָואׁשצּנּון

ׁשמּיא מּתחֹות ְְְִִַָׁשמהֹון

ּתּקיף לעם ית ְְְִֵֶַַָָואעּבד

מּנהֹון: ְְִִַוסּגי

מןטו ּונחתית ְְְְִִִִֵָואתּפניתי

ּבאּׁשתא ּבער וטּורא ְְֵֶָָָָָטּורא

על קימא לּוחי ְְֵֵַָָּותרין

ידי: ְְֵַָּתרּתין

קדםוחזיתיטז חבּתּון והא ְְֲֳִֵַַָָ

לכֹון עבדּתּון אלהכֹון ְְְֱֲֲַָָיי

ּבפריע סטתּון מּתכא ְְְִִֵֵֶַַָעגל

יי פּקיד ּדי ארחא ְְִִִַָָָמן

ְָיתכֹון:

לּוחּיאיז ּבתרין ְֲִִֵַַָָואחדית

ידי ּתרּתין מעל ְְְִִֵֵַַָּורמיתּנּון

לעיניכֹון: ְְְִֵֵַּותברּתּנּון

יייח קדם ְְְֳִִַָָָואׁשּתּטחית

יממין ארּבעין ְְְְְִִֵַַָָּכקדמתא

לא לחמא לילון ְְְְִֵַַָָָָוארּבעין

אׁשּתיתי לא ּומּיא ְֲִִִֵַָָָאכלית

חבּתּון ּדי חֹוביכֹון ּכל ְִֵַַָעל

יי קדם ּדביׁש ְְְְֳִֶַָָלמעּבד

קדמֹוהי: ְְֳִַָָָלארּגזא

רגזאיט מּקדם דחלית ְְֲֳִִֵֵָָָארי

עליכֹון יי רגז די ְְְְֲִֵֵַָָוחמתא

יי וקּביל יתכֹון ְְְְִֵַָָָָלׁשצאה

ההיא: ּבזמנא אף ְְְִִִַַָצלֹותי

מןכ רגז הוה אהרן ְְֲֲִַַַָֹועל

לׁשציּותּה לחדא יי ְְֲֳֵֵַָָָָקדם

אהרן על אף ְֲִֵַַַַֹוצּליתי

ההיא: ְִִַָָּבעּדנא

      

אלהים ּבאצּבע ּכתבים מכּוןמאמר ה' ׁשהיה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹֻ
ּובזה האֹות ּבצּורת הּלּוח ּכנגד אלהים ְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָֹאצּבע
מקֹום ונׁשאר לצדדין נסמ ׁשּכנגּדֹו את ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָהיה
הּכתּוב ּבא הּלחת, על חרּות ּוכאֹומרֹו ְְַַַָָָָֹֻחקּוק
הּלּוח מקֹום נחקק החקק ׁשּמקֹום והֹודיע ְְְְִֶֶֶַַַַָָָּכאן
אלהים אצּבע מאֹור נֹוצץ אׁשר אֹורֹו ּגבּה ְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָֹאבל
ׁשהיּו הגם עליֹונֹות נראֹות האֹותּיֹות ְְְֲִִֶֶַָָָוהיּו

אֹומרֹו והּוא חקּוקֹות,  Â ְְֲ«¬≈∆¿»«¿»ƒ
  ‡הּדּבּור ׁשהיה ּכדמיֹון ּפרּוׁש וגֹו' ¬∆ƒ∆ְְְִִֵֶַָָ

ּבנגיעת נחצב כן ּכמֹו קדֹוׁשה ּברּיה מּמּנה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָנֹוּצר
והבן: הּלּוחֹות על ועלה אֹור ּבּלּוח ְְֱִֵַַַַָָָֹאלהים

Nt˙‡ÂÂיז) הצר לּמה לדעת צרי »∆¿…ƒ¿≈¿ְִַַַָָָָֻ
ּכׁשּלא ואּולי היּו. ּבידֹו והלא ְְְְְֲֶַַָָָָֹֹלתפׂשם
יד על ּגבֹוהֹות הּלּוחֹות היּו יׂשראל ְְְִֵַַַָָָחטאּו

אֹותם, לקחת מּׂשגת ידֹו היתה ולא ְְֶֶֶַַַָָָָָֹמׁשה
ּוׁשני זה ׁשּלפני ּבּפסּוק לֹומר ׁשּדקּדק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּוכמֹו
ידי ּבׁשּתי אמר ולא ידי ׁשּתי על ְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֻהּלחת
ּבידיו היּו ׁשּלא לֹומר נתּכּון אּלא ּבידי, ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹאֹו
והיּו מּידיו למעלה ּגבֹוהֹות אּלא ְְְְִֶַַָָָָָָמּמׁש
הּוסר העגל ׁשראה ואחר עצמן, ְְְֵֶֶַַַַָָָָנֹוׂשאֹות

ּבידֹו: לתפׂשם והצר קדּׁשתם ְְְְְְַַָָָָָֹֻֻּכח
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ּכאן אבל ּבּכתּוב. וחסר למלא מתייחס רש"י אין רב ּפי ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹעל

היינּו אלקים, ּבאצּבע נכּתבּו ׁשהּלּוחֹות נאמר ּבּפסּוק ְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֹקׁשה:

ּׁשּגרם החטא ּבחמר להֹוסיף ּכדי ּבׁשבחם הפליא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּמׁשה

מתרץ, זה על מלא? לּוחֹות לכּתב לֹו היה ּכן ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹלׁשבירתם,

אי יֹותר עֹוד הּמדּגיׁש נֹוסף, ׁשבח מלּמדנּו החסרה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהאֹות

לצמצם מאד קׁשה אדם ּבידי ׁשהרי אלקים, מעׂשה היּו ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהּלּוחֹות

על הרי ועֹוד, זאת מּמׁש. ּבדּיּוק לזה זה ׁשוים יהיּו ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּׁשני

הּׁשני הּלּוח ועל הראׁשֹונים, הּדּברֹות חמׁש נכּתבּו הראׁשֹון ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָהּלּוח

ּתבֹות ּפחֹות הרּבה ּבהם ׁשּיׁש האחרֹונים, הּדּברֹות חמׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָנכּתבּו

לא אחד ׁשוֹות, ׁשּתיהן היּו כן ּפי על ואף הראׁשֹון, ּבּלּוח ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמאׁשר

מהּׁשני. ּגדֹול היה     ִֵֵַָָָ
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ארּבעיןיא מּסֹוף ְְֲִִַַָוהוה

יהב לילון וארּבעין ְְְְְִִֵַַָָָיממין

אבנּיא לּוחי ּתרין ית לי ְְְִֵֵַַָָָיי

קימא: ְֵָָלּוחי

חּותיב קּום לי יי ְֲִַַָואמר

חּביל ארי מּכא ְֲִִִִֵַַָּבפריע

מּמצרים אּפקּתא ּדי ְְִִִִֶַַָָָעּמ

ּדי ארחא מן ּבפריע ְְִִִִַָָָסטּו

להֹון עבדּו ְְֲִֶַָפּקדּתּנּון

ְַָמּתכא:

ּגלייג למימר לי יי ְְֱֲִִֵַַַָואמר

והא הדין עּמא ית ְֳֵַַָָָָָקדמי

הּוא: קדל קׁשי ְְֵַַעם

מּקדמייד ּבעּות ֳִַַַָָָאּנח

ית ואמחי ְְֱִֵֵֶֶָואׁשצּנּון

ׁשמּיא מּתחֹות ְְְִִַָׁשמהֹון

ּתּקיף לעם ית ְְְִֵֶַַָָואעּבד

מּנהֹון: ְְִִַוסּגי

מןטו ּונחתית ְְְְִִִִֵָואתּפניתי

ּבאּׁשתא ּבער וטּורא ְְֵֶָָָָָטּורא

על קימא לּוחי ְְֵֵַָָּותרין

ידי: ְְֵַָּתרּתין

קדםוחזיתיטז חבּתּון והא ְְֲֳִֵַַָָ

לכֹון עבדּתּון אלהכֹון ְְְֱֲֲַָָיי

ּבפריע סטתּון מּתכא ְְְִִֵֵֶַַָעגל

יי פּקיד ּדי ארחא ְְִִִַָָָמן

ְָיתכֹון:

לּוחּיאיז ּבתרין ְֲִִֵַַָָואחדית

ידי ּתרּתין מעל ְְְִִֵֵַַָּורמיתּנּון

לעיניכֹון: ְְְִֵֵַּותברּתּנּון

יייח קדם ְְְֳִִַָָָואׁשּתּטחית

יממין ארּבעין ְְְְְִִֵַַָָּכקדמתא

לא לחמא לילון ְְְְִֵַַָָָָוארּבעין

אׁשּתיתי לא ּומּיא ְֲִִִֵַָָָאכלית

חבּתּון ּדי חֹוביכֹון ּכל ְִֵַַָעל

יי קדם ּדביׁש ְְְְֳִֶַָָלמעּבד

קדמֹוהי: ְְֳִַָָָלארּגזא

רגזאיט מּקדם דחלית ְְֲֳִִֵֵָָָארי

עליכֹון יי רגז די ְְְְֲִֵֵַָָוחמתא

יי וקּביל יתכֹון ְְְְִֵַָָָָלׁשצאה

ההיא: ּבזמנא אף ְְְִִִַַָצלֹותי

מןכ רגז הוה אהרן ְְֲֲִַַַָֹועל

לׁשציּותּה לחדא יי ְְֲֳֵֵַָָָָקדם

אהרן על אף ְֲִֵַַַַֹוצּליתי

ההיא: ְִִַָָּבעּדנא

      

אלהים ּבאצּבע ּכתבים מכּוןמאמר ה' ׁשהיה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹֻ
ּובזה האֹות ּבצּורת הּלּוח ּכנגד אלהים ְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָֹאצּבע
מקֹום ונׁשאר לצדדין נסמ ׁשּכנגּדֹו את ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָהיה
הּכתּוב ּבא הּלחת, על חרּות ּוכאֹומרֹו ְְַַַָָָָֹֻחקּוק
הּלּוח מקֹום נחקק החקק ׁשּמקֹום והֹודיע ְְְְִֶֶֶַַַַָָָּכאן
אלהים אצּבע מאֹור נֹוצץ אׁשר אֹורֹו ּגבּה ְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָֹאבל
ׁשהיּו הגם עליֹונֹות נראֹות האֹותּיֹות ְְְֲִִֶֶַָָָוהיּו

אֹומרֹו והּוא חקּוקֹות,  Â ְְֲ«¬≈∆¿»«¿»ƒ
  ‡הּדּבּור ׁשהיה ּכדמיֹון ּפרּוׁש וגֹו' ¬∆ƒ∆ְְְִִֵֶַָָ

ּבנגיעת נחצב כן ּכמֹו קדֹוׁשה ּברּיה מּמּנה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָנֹוּצר
והבן: הּלּוחֹות על ועלה אֹור ּבּלּוח ְְֱִֵַַַַָָָֹאלהים

Nt˙‡ÂÂיז) הצר לּמה לדעת צרי »∆¿…ƒ¿≈¿ְִַַַָָָָֻ
ּכׁשּלא ואּולי היּו. ּבידֹו והלא ְְְְְֲֶַַָָָָֹֹלתפׂשם
יד על ּגבֹוהֹות הּלּוחֹות היּו יׂשראל ְְְִֵַַַָָָחטאּו

אֹותם, לקחת מּׂשגת ידֹו היתה ולא ְְֶֶֶַַַָָָָָֹמׁשה
ּוׁשני זה ׁשּלפני ּבּפסּוק לֹומר ׁשּדקּדק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּוכמֹו
ידי ּבׁשּתי אמר ולא ידי ׁשּתי על ְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֻהּלחת
ּבידיו היּו ׁשּלא לֹומר נתּכּון אּלא ּבידי, ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹאֹו
והיּו מּידיו למעלה ּגבֹוהֹות אּלא ְְְְִֶַַָָָָָָמּמׁש
הּוסר העגל ׁשראה ואחר עצמן, ְְְֵֶֶַַַַָָָָנֹוׂשאֹות

ּבידֹו: לתפׂשם והצר קדּׁשתם ְְְְְְַַָָָָָֹֻֻּכח
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א לא לאל ה וא מהלמל ה א הה הְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹו

ונה לו נונ ל מ אא ....למלמה  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ּדיכא חֹובתכֹון ְְִַָוית

נסבית עגלא ית ְְְֲִֵֶַָָעבדּתּון

ּבנּורא יתּה ְְִֵֵָָואֹוקדית

ּבׁשּופינא יתּה ְְִִֵָָָוׁשפית

ּדּקיק הוה ּדי עד ֲִִַַָָיאּות

עפרּה ית ּורמת ְְְְֵֵַַָָלעפרא

טּורא: מן דנחת ְְֲִֵַָָָלנחלא

ּובנּסתאכב ְְְִִֵֶָָּובדלקּתא

מרּגזין דמׁשאלי ְְְְְֲִִִֵֵַַּובקברי

יי: קדם ְֲֳֵָָהויתּון

יתכֹוןכג יי ׁשלח ְְְְַַָָוכד

סקֹו למימר ּגיאה ְְְֵֵֵַַָמרקם

ּדי ארעא ית ְְֲִִַַָָואחסינּו

על וסרבּתּון לכֹון ְְְְִֶַָָיהבית

אלהכֹון דיי מימרא ְְְֱֲֵֵַַָָָּגזרת

ולא לּה הימנּתּון ְְְֵֵַָָולא

למימרּה: ְְְֵֵֶַקּבלּתּון

ייכד קדם הויתּון ְְְֲֳִֵָָָמסרבין

יתכֹון: ּדידעית ְִִִָָָמּיֹומא

יתכה יי קדם ְְְֳִִַָָָָואׁשּתּטחית

ארּבעין וית יממין ְְְְְְִִִַַָָארּבעין

ארי אׁשּתּטחית ּדי ְֲִִִֵֵַָָָלילון

יתכֹון: לׁשצאה יי ְְְֲֵַָָָָאמר

ואמריתכו יי קדם ְְֲֳִִֵַַָָָוצּליתי

עּמ תחּבל לא אלהים ְְֱִַַַָָָָיי

פרקּתא ּדי ְְְְֲִַַַָָואחסנּת

אּפקּתא ּדי ְְְִֶַָָָּבתקּפ

תּקיפא: ּבידא ְִִִִִַַָָמּמצרים

לאברהםכז לעבדי ְְְְְִַַַָָָאדּכר

תתּפני לא ּוליעקב ְְְְְֲִִֵַָָֹליצחק

הדין עּמא ְְֵַַָָלקׁשיּות

ולחטאיהֹון: ְְֲֵֵַָּולחֹוביהֹון

ּדיריכח יימרּון ְְְִֵֵָָּדילמא

מּתּמן אּפקּתנא ּדי ְְִִֶַַַָָָָארעא

דיי יּוכלא ְְְִֵַָָמּדלית

ּדי לארעא ְְְְִַָָָֻלאעלתהֹון

יתהֹון ּומּדסני להֹון ְְְִִֵַָָמּליל

לקּטלּותהֹוןאּפקּנ ּון ְְִֵַַָ

ְְְַָּבמדּברא:

ּדיכט ואחסנּת עּמ ְְְֲִִַַַָָואּנּון

רּבא ּבחיל ְְֵֶַַָָָאּפקּתא

מרממא: ְְְִָָָָּובדרע

ליא יי אמר ההיא ְְֲִִִַַָָָּבעּדנא

אבנּיא לּוחי ּתרין ל ְְְֵֵַַַָָּפסל

לקדמי וסק ְְְֳֵַַַָָָּכקדמאי

ארֹונא ל ותעּבד ְְְֲֵַָָָלטּורא

ְָָדאעא:

      

Â.'B‚Â‡˙כא) ÈzÁ˜Ï 'B‚Â ÌÎ˙‡hÁרמז ¿∆««¿∆¿»«¿ƒ¿ַָ
ּבבחינת ּכן ּגם ּפעל ּבעגל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּבמעׂשהּו
מּמעׂשיהם, ׁשּנעׂשה הרע ּכח וׂשרף ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהחטא
ּבּפסּוק תּׂשא ּכי ּבפרׁשת ּׁשּכתבּתי מה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָועּין

כ') עׂשּו:(ל"ב אׁשר העגל את ֲִֵֶֶֶַַָָוּיּקח
ÁÏ.'B‚Âכג) וכלב‰' ליהֹוׁשע ּפרּוׁש ƒ¿…«¿ְִֵֵַָֻ

ּורׁשּו עלּו לאמר ּכונתֹו היתה הארץ ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹלרּגל
ּוכאֹומרֹו וגֹו', נֹותן אני אׁשר הארץ ְְְֲֲִֵֶֶֶָָאת
ועּין נתן, אני אׁשר וגֹו' ל ׁשלח ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹּבפרׁשת

ּׁשּפרׁשּתי המרּגליםמה ּבענין והפסיק ׁשם. ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מעׂשה ּבאמצע וכּו' ּומּסה ּתבערה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָּובענין
ואם ההקצפֹות, ּכל להסמי נתּכּון ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהעגל,

מפליג היה העגל מעׂשה ּכל סדר נגמר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה
ּתֹוליד ּבזה וההפלגה להקצפה הקצפה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָּבין

יכּון: ׁשאליו ההרּגׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָהעּדר
Úa.EÏ˙א) ÏÒt 'B‚Â ‡È‰‰ׁשּלּוחֹות לפי ּפרּוׁש »≈«ƒ¿¿»¿ְִֵֶ

מעׂשה ולא הּמה אלהים מעׂשה ְֱֲֲִִִֵֵֵַַָָֹֹהראׁשֹונים
ראּויים היּו לא העגל ׁשּנעׂשה ואחר מׁשה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹידי
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רמ ל רלמ   רמ  ד ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹל
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מ מ מ ב  מ ר ר ל ר ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹֹֹמ
  ד  מ    ר לר רְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹמ
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ר ד מ  מ רג ל  ל מל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
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ו מ••••הה ל בד בל  רבמ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
מ  ל דמ  ל רמ ר מל   ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

 ל מ  למר  רבל   ְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹמ
דל   ר   ר ד ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָל
  מ רל ר  מר מ ל ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹֻ

גל  .... ֵֶֶָ

    

ea BÈ ‰‰ È ÈÈ  ˙˙È ‰∆»»ƒ»»∆«ƒƒƒ¿≈¿∆ƒ¿«¿
˙BÁel‰ Ba(וֿז (י, «

צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשּקׁשה ּבקצרה לכּתב לֹו היה ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָָָֹלכאֹורה

הּדּיּוק ּומהּו הּלּוחֹות, ‰‰ּכׁשבירת Èּדהּנה לֹומר, ויׁש . ְִִִַַַַƒ¿≈ְְִֵֵַ

לעיל ּפרׁש א)רש"י כ, ּופׁשיטא(חקת מכּפרת, צּדיקים ׁשּמיתת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ליׂשראל, ּכּפרה הביאּו לא הּלּוחֹות ּוׁשבירת העגל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשחטא

לׁשבירת צּדיק מיתת ּבין ׁשהּדמיֹון רש"י, מדּיק לכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָואדרּבה.

ואין קׁשה זה הרי ׁשּמּבחינתֹו הקב"ה, לפני אּלא אינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּלּוחֹות

אחר. ּבאפן לפעל אפׁשר הּכּפרה ׁשהרי טֹוב, ּדבר ּבֹו  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
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ו ה ה ההוא ••••ר ל ....מב ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָ
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 ו אהה ••••מ דבל לב ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻ

רל רל  .... הא ה••••ר מל מ ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹֻ
ל.... ֶֶַ

יתב לּוחּיא על ְְֶַַָָואכּתֹוב

לּוחּיא על הוֹו ּדי ְֲִִַַַָָָּפתּגמּיא

תברּתא ּדי ְְְִֵַַָָקדמאי

ּבארֹונא: ְֲִַַָּותׁשּוּנּון

ּדאעיג ארֹונא ְֲֲִֵַָָָועבדית

לּוחי ּתרין ּופסלית ְְִִִֵֵָׁשּטין

ּוסלקית ּכקדמאי ְְְְִֵֵַַַָָאבנּיא

ּבידי: לּוחּיא ּותרין ְְִִֵַָָלטּורא

ּככתבאד לּוחּיא על ְְִַַַָָָּוכתב

פתּגמּיא עׂשרא ית ְְְִַַַָָָָָָקדמאה

ּבטּורא עּמכֹון יי מּליל ְְְִִִַָָּדי

דקהלא ּביֹומא אׁשתא ְְִִֶָָָָָמּגֹו

לי: יי ְִִִָָויהבּנּון

מןה ּונחתית ְְְְִִִִֵָואתּפניתי

לּוחּיא ית וׁשּויתי ְִֵַַָָָטּורא

והוֹו עבדית ּדי ֲֲֲִִַַָָּבארֹונא

יי: פּקדני די ּכמא ְְְִִַַַָָָתּמן

נטלּוו יׂשראל ְְְִֵֵָָּובני

יעקן ּבני ְְֲִֵֵַָמּבארֹות

אהרן מית ּתּמן ְֲִֵַַָָֹלמֹוסרה

וׁשּמׁש ּתּמן ְְְְִֵַַַָואתקבר

ּתחֹותֹוהי: ּברּה ְְְִֵֶָָאלעזר

ּומןז לגדּגד נטלּו ְְְִִַָָֹֻמּתּמן

נגדןּגדּגד ארעא ליטבת ְְְְְַָָָָָֹֻ

ּדמּיין: ְֲִִַַנחלין

ייח אפרׁש ההיא ְְְִִַַַָָָּבעּדנא

ית למּטל דלוי ׁשבטא ְְְִִִֵַָָָית

קדם למקם דיי קימא ְְְֲֳֵַַָָָָארֹון

ּולברכא לׁשּמׁשּותּה ְְְֵַָָָָָיי

הדין: יֹומא עד ְִֵֵַָָבׁשמּה

חלקט ללוי הוה לא ּכן ְֲֳִֵֵַָָָעל

מּתנן אחֹוהי עם ְְֲֲִִַַָָָואחסנא

אחסנּתּה אּנּון יי לּה ְְֲִִֵֵַַַָּדיהב

אלה יי מּליל די ְְֱִִַָָָָּכמא

ֵלּה:

      
אֹותם ׁשּיפסל למׁשה ה' ואמר ּכזה ְְְְִֶֶֶַָָָֹללּוחֹות
לׁשלל אליו מתיחסים ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹמּדברים
וגמר הראׁשֹונים. ׁשהם עליֹון לאל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהּמתיחסים

Úאמר B E ˙ÈNÚÂׁשהם לצד ּפרּוׁש ֶֹ¿»ƒ»¿¬≈ְֵֵֶַ
ּבֹו להּנתן מּוכן מקֹום צריכין אדם ידי ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָמעׂשה

לּלּוחֹות ארֹון לעׂשֹות ּכן ה' צּוה ּׁשּלא ֲִֵֶַַַָָֹמה
ולא ּבעצמן עֹומדין הם ּכי והּטעם ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹהראׁשֹונים,
ּבצלאל, ׁשעׂשה מארֹון לבד ארֹון צריכין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהיּו

ּבּפסּוק ּׁשּכתבּתי מה י"ז)ועּין ודקּדק(ט' ואתּפׂש. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
Elלֹומר ˙ÈNÚÂׁשהם לצד ּכי לדרּכנּו להעיר ַ¿»ƒ»¿ְְְְִִֵֵֶַַָ

ארֹון: לעׂשֹות מצּו ׁשאנכי הּוא ׁשּל ְְְֲִֶֶַַַָָָֹמּמׁש
‰ה) Èeאׁשר הּזמן המׁש ּכל ּפרּוׁש «¬∆ƒ«ƒְְֲֵֵֶֶַָָ

זמן יבֹוא ּכי עד לֹו' הּוא והּכּונה ְְִִִַַַַָָָָצּוני,
ׁשעׂשה ּבארֹון ּונתנם ארֹון מאֹותֹו ְִֵֶֶָָָָָָָָׁשהֹוציאם

ְְֵַּבצלאל:
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רלמ לר ר  רד מל מלמ ל רְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
רלמ מ  ד מ מ רל רְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ר ד מ  מ רג ל  ל מל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

דד ר  דד ר מ ר דר .... ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

   ¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦

   ©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤©«£¥
̈«¦

ו מ••••הה ל בד בל  רבמ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
מ  ל דמ  ל רמ ר מל   ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

 ל מ  למר  רבל   ְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹמ
דל   ר   ר ד ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָל
  מ רל ר  מר מ ל ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹֻ

גל  .... ֵֶֶָ

    

ea BÈ ‰‰ È ÈÈ  ˙˙È ‰∆»»ƒ»»∆«ƒƒƒ¿≈¿∆ƒ¿«¿
˙BÁel‰ Ba(וֿז (י, «

צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשּקׁשה ּבקצרה לכּתב לֹו היה ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָָָֹלכאֹורה

הּדּיּוק ּומהּו הּלּוחֹות, ‰‰ּכׁשבירת Èּדהּנה לֹומר, ויׁש . ְִִִַַַַƒ¿≈ְְִֵֵַ

לעיל ּפרׁש א)רש"י כ, ּופׁשיטא(חקת מכּפרת, צּדיקים ׁשּמיתת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ליׂשראל, ּכּפרה הביאּו לא הּלּוחֹות ּוׁשבירת העגל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשחטא

לׁשבירת צּדיק מיתת ּבין ׁשהּדמיֹון רש"י, מדּיק לכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָואדרּבה.

ואין קׁשה זה הרי ׁשּמּבחינתֹו הקב"ה, לפני אּלא אינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּלּוחֹות

אחר. ּבאפן לפעל אפׁשר הּכּפרה ׁשהרי טֹוב, ּדבר ּבֹו  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

  

   ̈¥´©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ
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ו ה ה ההוא ••••ר ל ....מב ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָ
ב••••ההוא גל  רמ ל ר  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

 רל  רמ מ מ  לב  ל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹל
מ מד  ל    ל   א....למר ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

אא••••....   ה  •••• ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
  .... ְְִִַַַ
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  ¡Ÿ¤−«
 ו אהה ••••מ דבל לב ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻ

רל רל  .... הא ה••••ר מל מ ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹֻ
ל.... ֶֶַ

יתב לּוחּיא על ְְֶַַָָואכּתֹוב

לּוחּיא על הוֹו ּדי ְֲִִַַַָָָּפתּגמּיא

תברּתא ּדי ְְְִֵַַָָקדמאי

ּבארֹונא: ְֲִַַָּותׁשּוּנּון

ּדאעיג ארֹונא ְֲֲִֵַָָָועבדית

לּוחי ּתרין ּופסלית ְְִִִֵֵָׁשּטין

ּוסלקית ּכקדמאי ְְְְִֵֵַַַָָאבנּיא

ּבידי: לּוחּיא ּותרין ְְִִֵַָָלטּורא

ּככתבאד לּוחּיא על ְְִַַַָָָּוכתב

פתּגמּיא עׂשרא ית ְְְִַַַָָָָָָקדמאה

ּבטּורא עּמכֹון יי מּליל ְְְִִִַָָּדי

דקהלא ּביֹומא אׁשתא ְְִִֶָָָָָמּגֹו

לי: יי ְִִִָָויהבּנּון

מןה ּונחתית ְְְְִִִִֵָואתּפניתי

לּוחּיא ית וׁשּויתי ְִֵַַָָָטּורא

והוֹו עבדית ּדי ֲֲֲִִַַָָּבארֹונא

יי: פּקדני די ּכמא ְְְִִַַַָָָתּמן

נטלּוו יׂשראל ְְְִֵֵָָּובני

יעקן ּבני ְְֲִֵֵַָמּבארֹות

אהרן מית ּתּמן ְֲִֵַַָָֹלמֹוסרה

וׁשּמׁש ּתּמן ְְְְִֵַַַָואתקבר

ּתחֹותֹוהי: ּברּה ְְְִֵֶָָאלעזר

ּומןז לגדּגד נטלּו ְְְִִַָָֹֻמּתּמן

נגדןּגדּגד ארעא ליטבת ְְְְְַָָָָָֹֻ

ּדמּיין: ְֲִִַַנחלין

ייח אפרׁש ההיא ְְְִִַַַָָָּבעּדנא

ית למּטל דלוי ׁשבטא ְְְִִִֵַָָָית

קדם למקם דיי קימא ְְְֲֳֵַַָָָָארֹון

ּולברכא לׁשּמׁשּותּה ְְְֵַָָָָָיי

הדין: יֹומא עד ְִֵֵַָָבׁשמּה

חלקט ללוי הוה לא ּכן ְֲֳִֵֵַָָָעל

מּתנן אחֹוהי עם ְְֲֲִִַַָָָואחסנא

אחסנּתּה אּנּון יי לּה ְְֲִִֵֵַַַָּדיהב

אלה יי מּליל די ְְֱִִַָָָָּכמא

ֵלּה:

      
אֹותם ׁשּיפסל למׁשה ה' ואמר ּכזה ְְְְִֶֶֶַָָָֹללּוחֹות
לׁשלל אליו מתיחסים ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹמּדברים
וגמר הראׁשֹונים. ׁשהם עליֹון לאל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהּמתיחסים

Úאמר B E ˙ÈNÚÂׁשהם לצד ּפרּוׁש ֶֹ¿»ƒ»¿¬≈ְֵֵֶַ
ּבֹו להּנתן מּוכן מקֹום צריכין אדם ידי ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָמעׂשה

לּלּוחֹות ארֹון לעׂשֹות ּכן ה' צּוה ּׁשּלא ֲִֵֶַַַָָֹמה
ולא ּבעצמן עֹומדין הם ּכי והּטעם ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹהראׁשֹונים,
ּבצלאל, ׁשעׂשה מארֹון לבד ארֹון צריכין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהיּו

ּבּפסּוק ּׁשּכתבּתי מה י"ז)ועּין ודקּדק(ט' ואתּפׂש. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
Elלֹומר ˙ÈNÚÂׁשהם לצד ּכי לדרּכנּו להעיר ַ¿»ƒ»¿ְְְְִִֵֵֶַַָ

ארֹון: לעׂשֹות מצּו ׁשאנכי הּוא ׁשּל ְְְֲִֶֶַַַָָָֹמּמׁש
‰ה) Èeאׁשר הּזמן המׁש ּכל ּפרּוׁש «¬∆ƒ«ƒְְֲֵֵֶֶַָָ

זמן יבֹוא ּכי עד לֹו' הּוא והּכּונה ְְִִִַַַַָָָָצּוני,
ׁשעׂשה ּבארֹון ּונתנם ארֹון מאֹותֹו ְִֵֶֶָָָָָָָָׁשהֹוציאם

ְְֵַּבצלאל:



לו            
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  •••• ל תר ת לל ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

 ותל ר  ר ל ר מ  ללמ ר.... ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
 ••••  ר  מ תר לת ל ְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

כ  כל לתל  מ מ בל ר.... ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
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   ••••ת מרו ר  ל  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ל מר גל(לב וג(שמות  ת  ל .... ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
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 ••••ומר  ת ל ת  ל  ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
מ ל  ול ת מ מל כל תו.... ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

 ••••(לג מ(ברכות  ל מ ר תר ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
מ מרת ....  ְִִִַַָ
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  ••••לכ לב  ל ל  ו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹ

כר ל.... ְְֶַָָ
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  ••••ל  בת ר כ  ל ו ְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹ

ל מ.... ִַֹ

ּבטּוראי קאם הויתי ְֲֲִֵֵַָָָואנא

ארּבעין קדמאין ְְְְִִִַַָּכיֹומין

לילון וארּבעין ְְְְִִֵַָָָיממין

ּבזמנא אף צלֹותי יי ְְְְְִִִַַָָוקּביל

יי אבי לא ְִֵַָָָההיא

:ְַָָלחּבלּות

זיליא קּום לי יי ְֲִִַַָואמר

ויעלּון עּמא קדם ְְֲֳִֵַָָלמּטּול

קּימית ּדי ארעא ית ְְְִִֵֵַַָָוירתּון

להֹון: למּתן ְְְֲִַַָָלאבהתהֹון

יייב מא יׂשראל ְְְִֵַָָָּוכען

אּלהן מּנ ּתבע ֱִֵֶַָָָָָאלה

אלה יי קדם ְְְֱֳִַָָָָלמדחל

ּדתקנן ארחן ּבכל ְְְְְִַָָָָָלמה

יתּה ּולמרחם ְְֳִִֵַָָקדמֹוהי

אלה יי קדם ְְְֱֳִַָָָָּולמפלח

:נפׁש ּובכל לּב ְְְִַָָָָּבכל

דיייג ּפּקֹודּיא ית ְְִִַַַָָָלמּטר

מפּקד ּדאנא קימֹוהי ְְְְֲִַַָָָָוית

:ל לדייטב דין ְִֵֵַָָיֹומא

ׁשמּיאיד אלה ּדיי ְְֱַַָָָָָהא

ּדי וכל ארעא ׁשמּיא ְְְְִֵַַָָָּוׁשמי

ַבּה:

      

zÚÂ'BÂ‰יב) ‰‡ÈÏ Ì‡ Èk 'BÂ ‰Ó Ï‡Èּכּונת ¿«»ƒ¿»≈»¿ƒƒ¿ƒ¿»¿ַַָ
ב' ׁשּיׁש לפי הּדר זה על היא ְִִֵֶֶֶֶַַַָהּכתּוב
זֹו והם עׂשֹות מּיׂשראל ה' ׁשחפץ ְְְִִֵֵֵֶַָָָָהדרגֹות
מּמּנה למעלה הּיראה, היא א' מּזֹו. ְְְְְִִִִֶַַַָָָָלמעלה
אם ּכי מהם מבּקׁש ׁשאינֹו להם ואמר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאהבה,
ּתסֹובב ׁשהּיראה לפי הּוא הּדבר וטעם ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָהּיראה,
יחּדל לא הּירא ּכי ּדרכיו ּבכל ללכת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאתכם
לעׂשֹות, ׁשעליו מאלף ּבאחת אפּלּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמּיראתֹו

ּבלבד זֹו ּולאהבהולא לֹו עֹוד אּלא מּגיעתֹו ְְְֲִִֶַַַָָָֹ
לׁשער לּכנס ּפתח היא ׁשהּיראה הרי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו

הּכתּוב ּכׁשאמר ולזה Èkהאהבה, Ï‡L '‰ ‰Ó ְְֲֶֶַַַָָָָָ»…≈ƒ
‰‡ÈÏ Ì‡לֹומר ּׁשהּואzÚÂ‰ּדקּדק מה ּפרּוׁש ƒ¿ƒ¿»ְִֵַ¿«»ֵֶַ

ּבא ׁשאּתה הּזה ּבּזמן עּתה הּוא ליראה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָׁשֹואל
מה ּתכלית זה אין אבל האלהּות על ְֱֲִִֵֶַַָָָֹֹלּׂשא
ּבגדר יעמידּנּו ׁשּזה אּלא עׂשֹות מּמּנּו ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָּׁשחפץ

מאמר יתיּׁשב זה ּולדר Èkוגֹו'Ó‰האהבה. ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָ»ְƒ
Ì‡המקּוה ּדבר ׁשהיא האהבה ׁשּבער וגֹו' ƒְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

ׁשאמרּו ּובּגמרא זּוטרּתי, מּלתא הּיראה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּתהיה
כ"ה.) וכּו',(מגּלה זּוטרּתי מּלתא יראה אטּו ְְְְְִִִֵַָָָָ

היא ּגדֹולה מּׂשיגיה ׁשּבער ּכיון היא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּכּונה
היא האהבה ׁשּבער הגם קטּנה ּתּקרא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלא
ּבער ׁשּגם וכּו' מׁשה לגּבי ותרץ מּמּנה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלמּטה

קטן: ּבגדר יׁשנה ְְִִֵֶַַָָָָהּמּׂשיגים
„BÚּדעת על ׁשּיעלה לפי הּדר זה על ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָיתּבאר

הּׂשגת מּמּנּו היא נפלאת ה' ּפי ׁשהעֹובר ְֱִִִִֵֵֶֶַַָָאנֹוׁש
אליו אמר לזה ,יתּבר ּפרּוׁשzÚÂ‰רצֹונֹו וגֹו' ְְִֵֶַַָָָָ¿«»ְֵ

ז"ל ּכאֹומרם ּתׁשּובה הּוא פכ"א)ועּתה (ב"ר ְְְְַָָָ
ׁשאל אלהי ה' מה ּתׁשּובה, אּלא ועּתה ְְֱֵֵֶֶַָָָָֹֹאין
ּבזה לבד ליראה אם ּכי מׁשּובת לתּקן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמעּמ

ואֹומרֹו ,ל אלהי ה' ÏÎaיתרּצה ˙ÎÏÏ ְְְְֱִֶֶַֹ»∆∆¿»
ÂÈÎז"ל אֹומרם ּדר על ּפרּוׁש (ויק"רוגֹו' ¿»»ְְֵֶֶַָ
עׂשהפכ"א) עברֹות ׁשל חבילֹות עׂשית ֲֲֲִִִֵֵֶָָאם

רמּב"ם וכתב מצוֹות, ׁשל חבילֹות ְְְְְֲִִֶֶַַָָָּכנגּדן
הּמׁשניֹות מּכֹות)ּבפרּוׁש מּס' אדם(סֹוף ׁשאם ְְִִֵֶַַַָָָ

יעׂשה ׁשּלא הגם ּבעברֹות ּבֹוראֹו יכעיס ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַֹֹלא
לזּכֹותֹו מצוה ּבאֹותּה ּכח יׁש אחת מצוה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹאּלא
ּדבר והמׁשלּתי ע"כ, הּבא ולעֹולם הּזה ְְְְִִֶַַַָָָָָָָלעֹולם
הּמל הכעיס לא מּימיו א' מל עבדי לב' ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹזה
וא' למנחה יֹונה ּבבן הּמל ּפני לראֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָּובא
ּבׁשֹור הּמל ּפני לראֹות ּובא הּמל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָהכעיס
מנחת לקראת הּמל ׁשּיׂשמח מקֹום יׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָא'
לצד הּׁשֹור מנחת לקראת ויכעס ְְְְְִִִַַַַָֹהעֹוף
ּכאן אֹומרֹו והּוא מּמּנּו, ׁשּקדמּו ְְְְִֶֶַַָָָההכעסֹות

הּתׁשּובה ÂÈÎלבעל ÏÎa ˙ÎÏÏלעׂשֹות וגֹו' ְְַַַָ»∆∆¿»¿»»ְֲַ
מצוֹות: ׁשל חבילֹות ְֲֲִִִֶחבילֹות

„BÚּדברי ּפי על ה' לנסּתרֹות הּכתּוב ְְְְְִִִֵֵַַַָיכּון
הּתחּתֹונים מעׂשה ּבאמצעּות ּכי ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָאמת

ּבסֹוד להפ וכן הּקדּׁשה, ענפי (מׁשלייתיחדּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֻ

ּובאט"ז) עֹולם, ׁשל אּלּופֹו אּלּוף מפריד ְְְִִֶַַַָָָונרּגן
אדם, מּמעׂשה הּבא הּדבר על ּכאן ְֲִִֵַַַַָָָָָָָלהעיר

אֹומרֹו Ï‡Lוהּוא EÈ‰Ï‡ '‰ ‰Óּפרּוׁש וגֹו' ְְ»¡…∆…≈ְֵ
הּׁשכינה ׁשהיא מה הּנקראת הּקדּׁשה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻּבחינת

ּבּגמרא י"א.)ּכאֹומרם וּתתּצב(סֹוטה ּבּפסּוק ְְְֵַַַַַָָָָָ
וז"ל ּבּׁשכינה, מדּבר הּכתּוב ׁשּכל וגֹו' ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹאחתֹו
ׁשּמּזה הרי וגֹו', מה יׂשראל ועּתה ּדכתיב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמה

הּׁשכינה: היא מה ּכי מֹוכיחים ְְִִִִִַַָָעצמֹו
‰ÊÂאֹותנּו ּׁשהעירּו למה ּכן ּגם והֹול מסּכים ¿∆ְְְִִֵֵֵֶַַַָ

ׁשאמרּו ּבדבריהם ז"ל פ'רּבֹותינּו (ּתנחּומא ְְְְִֵֵֶֶַַָָ

מאהקרח) ׁשהם מאה אּלא מה ּתקרי אל ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
והסמי העׂשירּיֹות, ּכללּות סֹוד ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֶָָָּברכֹות
יחּוד הּוא הוי"ה ׁשם יתּבר ׁשמֹו ְְְְֲִִִֵַָָָָלזכרֹונם
,מעּמ אלהי ׁשאלת היא זֹו ּוׁשכינּתיה ְְְֱִִִֵֵֵֶַָֹקוב"ה

לֹומר ּבאדםzÚÂ‰ודקּדק ּכח ׁשאין להעיר ְְִֵַ¿«»ְִֵֶַָָָָֹ
אחר אבל הּזה ּבעֹולם אּלא זה עׂשֹות ְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָלהּׂשיג
ּפעּלה יעׂשה לא עׂשֹות ׁשּיפליא הגם ְְֲֲִֶֶַַַָָֹֻמֹותֹו
ז"ל ׁשרּבֹותינּו ּומצינּו מהּמלאכים, ּכא' ְְְִִֵֵֶַַַָָָָוהיה

ּכאֹומרֹו לׁשעה הּזה עֹולם ל"ג:)יחסּו (ׁשּבת ְְְֲִֶַַָָָָ

ּולדר ׁשעה, ּבחּיי ועֹוסקים עֹולם חּיי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמּניחים
אֹומרֹו יתיּׁשב ‡Ìזה Èk‰‡ÈÏ,חמר ּכמין ְְִֵֶַƒƒ¿ƒ¿»ְִֶֹ

יקטן הּוא רב ּכי ּבּמׂשּכל הּמּׂשג ּבער ְְְִִִֵֶַַַַָָֻֻּכי
עם להּׂשיגֹו התעּצמּות ׁשּצרי הגם ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָהּמפעל

מהּטרח: הּנסּבב הּוא מפלא זה ְְִֵֶַַַָָָֹֻּכל
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לא זה ּכי ּבממֹון, הקב"ה את לׁשחד נּתן ׁשּלא הּכּוונה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאין

ּדהּנה הּוא, הּפרּוׁש אּלא לן. מׁשמע קא ּומאי ח"ו, ּכלל ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָיּתכן

מׁשּפטים ל)ּבפרׁשת נפׁש(כא, ּפדיֹון נקרא ממֹון ׁשּתׁשלּום נאמר ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבתניא הּמבאר ּדר על והּוא האדם), את ׁשהרג ׁשֹור (ּפרק(לגּבי ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

חּיילז) נֹותן . . נפׁשֹו חּיי לקנֹות יכֹול היה אּלּו ּובמעֹות הֹואיל :ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ

להּלן רש"י ּׁשּכתב מה ּדר ועל לה'. ו)נפׁשֹו ׁשל(יא, ׁשּממֹונֹו ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

וכּפרת ּפדיֹון להּׂשיג אפׁשר אי ּכאן אבל רגליו. על מעמידֹו ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָאדם

על לגמרי מעליו ׁשּפרק ּבמי מדּבר ׁשהרי ממֹון, ידי על ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהּנפׁש

ממֹון. נתינת מֹועילה אינּה ּכזה ּולאדם ׁשמים, מלכּות  ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ
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 ••••לב י לל להבי לד.... ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
 ••••יד לא א מרל ל ו מדר אי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ה ל ראי ....ולא  ְְִֶָָֹ

ייטו צבי ּבאבהת ְְֲֵַָָָָָלחֹוד

ואּתרעי יתהֹון ְְְְְִִִֵַָלמרחם

ּבכֹון ּבתריהֹון ְְְִֵֵַּבבניהֹון

הדין: ּכיֹומא עממּיא ְְִֵַַָָָָמּכל

טפׁשּותטז ית ְְְֶַָותעּדּון

תקׁשּון לא ּוקדלכֹון ְְְְִַָָלּבכֹון

עֹוד:

הּואיז אלהכֹון יי ְֱֲֲֵָָארי

מלכין ּומרי ּדּינין ְֱִִֵַַָָָָאלהא

ּודחילא ּגּברא רּבא ְֱִִַָָָָָָאלהא

אּפין מּסב קדמֹוהי לית ֳִִִִֵַַָּדי

ׁשחדא: לקּבלא לא ְְְַַָָָָָואף

וארמלאיח יּתם ּדין ְְְִִֵַַַָעבד

לּה למּתן ּגּיֹורא ְְִִֵֵַָָורחם

ּוכסּו: ְְָמזֹונא

ארייט ּגּיֹורא ית ְְֲֲִִֵָָותרחמּון

ּבארעא הויתּון ְְֲִֵַַָָּדּירין

ְְִִָדמצרים:

ּתדחלכ אלה יי ְְֱִַָָָָית

ּולדחלּתּה תפלח ְְְֳִִֵַַָָּוקדמֹוהי

ּתקּים: ּובׁשמּה ְְְִִֵַַַּתקרב

והּואכא תׁשּבחּת ְְְַָֻהּוא

ית עּמ ּדעבד ֱֲִַַָָָָאלה

חסינתא וית ְְְֲִַָָָָָרברבתא

:עיני חזֹו ּדי ֲִִֵֵָָהאּלין

נחתּוכב נפׁשן ְְְְִַַָָּבׁשבעין

ּוכען למצרים ְְְֲִִַָָָָאבהת

ּככֹוכבי אלה יי ְְְְֱֵַָָָָׁשּוי

למסּגי: ְְְִֵַָׁשמּיא

אלהא יי ית ְְְֱִַָָָָותרחם

מימרּה מּטרת ְְְִֵֵַַַותּטר

ּופּקֹודֹוהי ודינֹוהי ְְִִִִִָּוקימֹוהי

יֹומּיא: ַָָּכל

לאב ארי דין יֹומא ְְֲִֵֵָָותּדעּון

ודי ידעּו לא ּדי ּבניכֹון ְְְִִֵָָָית

ּדיי אלפנא ית חזֹו ְְֲַָָָָָֻלא

ידּה ית רבּותּה ית ְְֱֲֵֵָָָאלהכֹון

מרממא: ּודרעּה ְְְִֵַָָָָּתּקיפא

      

זה‰ÌBik.‰fטו) ּביֹום ׁשאּתם ּכּסדר ּפרּוׁש ««∆ְֵֵֶֶֶֶַַ
ׁשהעיד ּוכמֹו ּבכׁשר ׁשלמה העדה ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשהיתה
חּיים, וגֹו' ּבה' ּדבּוקים היּו ׁשּכּלם עליהם ְְֲִִֵֶֶַַָָֻהּוא
ּבחירה אין זה סדר ׁשּזּולת ּבּמאמר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּכּונה
אם החׁשּוקים ׁשל זרעם ׁשּיהיּו הגם ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָּבהם
יׁשמעאל ל והיה זרעם, יחׁשבּו לא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹירׁשיעּו
אברהם ּבני היֹותם רֹואֹות ׁשעינינּו ְְְְֱֵֵֵֵֶַָָָָועׂשולאֹות

ביצחק ּכי הּכתּוב אמר כן ּפי על ואף ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָויצחק
זרע ל ל"א):יּקרא (נדרים ְְִִֵַָָָ

‰‡„È‰Ï‡.ÌÈיז) È„‡Â ÌÈ‰Ï‡‰אלהי ּפרּוׁש ¡…≈»¡…ƒ«¬…≈»¬…ƒֱֵֵֹ
ּדכתיב אלהים הּנקראים (אּיֹובהּמלאכים ְְְֱִִִִִִִַַַָָֹ

האלהים,א') ּבני ‰‡„ÌÈוּיבאּו È„‡Âהם ְֱִֵַָָֹֹ«¬…≈»¬…ƒֵ
אֹומרֹו ּדר על הּתחּתֹון עֹולם (ּבראׁשיתׁשּליטי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

לֹומרמ"ב) והצר הארץ. אדני האיׁש ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֻּדּבר

אדֹונים ּכי להֹודיע הּתחּתֹונים, אדנּות ּפרט ְְְְֲִִִִַַַַַַּגם
ּכחפצם לעׂשֹות הּבחירה ּבידם אין מּטה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָׁשל
לאׁשר להּטֹותם עליהם אדֹון הּוא אּלא ְְֲֲֵֶֶֶַַָָָָּורצֹונם

ׁשלמה מאמר והּוא כ"א)יחּפץ מל(מׁשלי לב ְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹֹֹ
ה': ְַּביד

ÌzÚ„ÈÂ.'B‚Âב) ÌBi‰הידיעה מבחן ּפרּוׁש ƒ«¿∆«¿ְְִִֵַַָ
אחר ּפרּוׁש הּיֹום, עליכם חלה ְֲִֵֵֶַַַַָָָהּצריכה
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לא זה ּכי ּבממֹון, הקב"ה את לׁשחד נּתן ׁשּלא הּכּוונה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאין

ּדהּנה הּוא, הּפרּוׁש אּלא לן. מׁשמע קא ּומאי ח"ו, ּכלל ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָיּתכן

מׁשּפטים ל)ּבפרׁשת נפׁש(כא, ּפדיֹון נקרא ממֹון ׁשּתׁשלּום נאמר ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבתניא הּמבאר ּדר על והּוא האדם), את ׁשהרג ׁשֹור (ּפרק(לגּבי ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

חּיילז) נֹותן . . נפׁשֹו חּיי לקנֹות יכֹול היה אּלּו ּובמעֹות הֹואיל :ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ

להּלן רש"י ּׁשּכתב מה ּדר ועל לה'. ו)נפׁשֹו ׁשל(יא, ׁשּממֹונֹו ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

וכּפרת ּפדיֹון להּׂשיג אפׁשר אי ּכאן אבל רגליו. על מעמידֹו ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָאדם

על לגמרי מעליו ׁשּפרק ּבמי מדּבר ׁשהרי ממֹון, ידי על ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהּנפׁש

ממֹון. נתינת מֹועילה אינּה ּכזה ּולאדם ׁשמים, מלכּות  ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ
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ו לא)מא ....(מגילה     ••••ודבר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ה הא "וב לה ה ל אבי יב ל מ ל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לל בגד לאל ל ...."לי ְֱִִֶֶֶֶֶֹֹ
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 ••••לב י לל להבי לד.... ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
 ••••יד לא א מרל ל ו מדר אי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ה ל ראי ....ולא  ְְִֶָָֹ

ייטו צבי ּבאבהת ְְֲֵַָָָָָלחֹוד

ואּתרעי יתהֹון ְְְְְִִִֵַָלמרחם

ּבכֹון ּבתריהֹון ְְְִֵֵַּבבניהֹון

הדין: ּכיֹומא עממּיא ְְִֵַַָָָָמּכל

טפׁשּותטז ית ְְְֶַָותעּדּון

תקׁשּון לא ּוקדלכֹון ְְְְִַָָלּבכֹון

עֹוד:

הּואיז אלהכֹון יי ְֱֲֲֵָָארי

מלכין ּומרי ּדּינין ְֱִִֵַַָָָָאלהא

ּודחילא ּגּברא רּבא ְֱִִַָָָָָָאלהא

אּפין מּסב קדמֹוהי לית ֳִִִִֵַַָּדי

ׁשחדא: לקּבלא לא ְְְַַָָָָָואף

וארמלאיח יּתם ּדין ְְְִִֵַַַָעבד

לּה למּתן ּגּיֹורא ְְִִֵֵַָָורחם

ּוכסּו: ְְָמזֹונא

ארייט ּגּיֹורא ית ְְֲֲִִֵָָותרחמּון

ּבארעא הויתּון ְְֲִֵַַָָּדּירין

ְְִִָדמצרים:

ּתדחלכ אלה יי ְְֱִַָָָָית

ּולדחלּתּה תפלח ְְְֳִִֵַַָָּוקדמֹוהי

ּתקּים: ּובׁשמּה ְְְִִֵַַַּתקרב

והּואכא תׁשּבחּת ְְְַָֻהּוא

ית עּמ ּדעבד ֱֲִַַָָָָאלה

חסינתא וית ְְְֲִַָָָָָרברבתא

:עיני חזֹו ּדי ֲִִֵֵָָהאּלין

נחתּוכב נפׁשן ְְְְִַַָָּבׁשבעין

ּוכען למצרים ְְְֲִִַָָָָאבהת

ּככֹוכבי אלה יי ְְְְֱֵַָָָָׁשּוי

למסּגי: ְְְִֵַָׁשמּיא

אלהא יי ית ְְְֱִַָָָָותרחם

מימרּה מּטרת ְְְִֵֵַַַותּטר

ּופּקֹודֹוהי ודינֹוהי ְְִִִִִָּוקימֹוהי

יֹומּיא: ַָָּכל

לאב ארי דין יֹומא ְְֲִֵֵָָותּדעּון

ודי ידעּו לא ּדי ּבניכֹון ְְְִִֵָָָית

ּדיי אלפנא ית חזֹו ְְֲַָָָָָֻלא

ידּה ית רבּותּה ית ְְֱֲֵֵָָָאלהכֹון

מרממא: ּודרעּה ְְְִֵַָָָָּתּקיפא

      

זה‰ÌBik.‰fטו) ּביֹום ׁשאּתם ּכּסדר ּפרּוׁש ««∆ְֵֵֶֶֶֶַַ
ׁשהעיד ּוכמֹו ּבכׁשר ׁשלמה העדה ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשהיתה
חּיים, וגֹו' ּבה' ּדבּוקים היּו ׁשּכּלם עליהם ְְֲִִֵֶֶַַָָֻהּוא
ּבחירה אין זה סדר ׁשּזּולת ּבּמאמר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּכּונה
אם החׁשּוקים ׁשל זרעם ׁשּיהיּו הגם ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָּבהם
יׁשמעאל ל והיה זרעם, יחׁשבּו לא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹירׁשיעּו
אברהם ּבני היֹותם רֹואֹות ׁשעינינּו ְְְְֱֵֵֵֵֶַָָָָועׂשולאֹות

ביצחק ּכי הּכתּוב אמר כן ּפי על ואף ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָויצחק
זרע ל ל"א):יּקרא (נדרים ְְִִֵַָָָ

‰‡„È‰Ï‡.ÌÈיז) È„‡Â ÌÈ‰Ï‡‰אלהי ּפרּוׁש ¡…≈»¡…ƒ«¬…≈»¬…ƒֱֵֵֹ
ּדכתיב אלהים הּנקראים (אּיֹובהּמלאכים ְְְֱִִִִִִִַַַָָֹ

האלהים,א') ּבני ‰‡„ÌÈוּיבאּו È„‡Âהם ְֱִֵַָָֹֹ«¬…≈»¬…ƒֵ
אֹומרֹו ּדר על הּתחּתֹון עֹולם (ּבראׁשיתׁשּליטי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

לֹומרמ"ב) והצר הארץ. אדני האיׁש ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֻּדּבר

אדֹונים ּכי להֹודיע הּתחּתֹונים, אדנּות ּפרט ְְְְֲִִִִַַַַַַּגם
ּכחפצם לעׂשֹות הּבחירה ּבידם אין מּטה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָׁשל
לאׁשר להּטֹותם עליהם אדֹון הּוא אּלא ְְֲֲֵֶֶֶַַָָָָּורצֹונם

ׁשלמה מאמר והּוא כ"א)יחּפץ מל(מׁשלי לב ְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹֹֹ
ה': ְַּביד

ÌzÚ„ÈÂ.'B‚Âב) ÌBi‰הידיעה מבחן ּפרּוׁש ƒ«¿∆«¿ְְִִֵַַָ
אחר ּפרּוׁש הּיֹום, עליכם חלה ְֲִֵֵֶַַַַָָָהּצריכה
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 ••••האר ר מה אד היה מ ל ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ
מיה רי ל אמר דהיה רי ברי א לב ימ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָבת

אמר בר טז)הלא תיה(במדבר לא "יה את האר פ"  ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ית ל אמר "ראליל "רב מ אי מה ל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאמר

מדר להארלמת היה מה אד היה מ ל מ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
היה מ ד ....בא    ••••זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

רגלי ל מיד אד ל ממ....  ְֲִֶֶַַַָָָָ

    ¦³¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨
   ©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ£¤−

̈¨«
  ••••י" להלמ האמר הרא ל מסב ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

יי" אר  א י "ג ידע לא אר י את ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹלא
ג ...."הראת ְָֹֹ
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   ••••ההבט אמרה ההימ טבה אא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
אל בא לא א מריא הי רימ יאתי ליראל ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹז

ז יפה טבה אמר(ספרי)אר  רמד התב תג יל ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
מרל למד ההימ רה אא היא רימ אר לא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלה

יג) (במדבר א אד אד "ג בתה י בע בר"ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ
האה את ה אד אר ר ל בר  רילמ  ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹה
ל סל (רה ריא ספרי) הער את ה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאר
למד הא ד הביב מ בל י ת הא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָרא

אמר תהאר מל מת רימ מ יפה ברבראשית) ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יג) "רימ אר ה ג" מ היתה היא רימ ב  ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ

אמר הא  תל)מל בר(ישעיה "רי  הי "י  ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ
י ל א מתי לברת הה ל ראלי אר ל סלְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

בתת מ יפה היא (יב ר(דאפ רא י ר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
בה אא לדה לב  אר טה לב ית ה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻאד

 מבה אד ....ל  ••••מססר אר אפ ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

עֹובדֹוהיג וית אתותּה ְְְִֵַָָָָוית

מצרים ּבגֹו עבד ְְֲִִִַָּדי

דמצרים מלּכא ְְְְְִִַַַָֹלפרעה

ארעּה: ְְֵַָּולכל

מצריםד למּׁשרית עבד ְְְְֲִִִִַַַַודי

ּדי ולרתיכֹוהי ְְְִִִִֵָָלסּוסותּה

על דסּוף יּמא מי ית ְִֵַַַָָאּטיף

ּבמרּדפהֹון ְְְִֵַָאּפיהֹון

עד יי ואֹובדּנּון ְְְִֵַַָָּבתריכֹון

הדין: ֵָָיֹומא

ּבמדּבראה לכֹון עבד ְְְְְֲִַַָודי

אתרא עד מיתיכֹון ְֵֵַַַָעד

ֵָהדין:

ולאבירםו לדתן עבד ְְְֲֲִִַַָָָודי

ּדי ראּובן ּבר אליאב ְְֱִִֵֵַָּבני

ּפּומּה ית ארעא ְְַַַָָָפתחת

ּבּתיהֹון אנׁש וית ְְְֱֵַָָָָּובלעתנּון

ּכל וית מׁשּכניהֹון ְְְְֵַָָָוית

ּכל ּבגֹו עּמהֹון ּדי ְְְִִָָיקּומא

ְִֵָיׂשראל:

ּכלז ית חזאן עיניכֹון ֲֲֵֵֵָָָָארי

עבד: ּדי רּבא דיי ְֲִַַָָָָָעֹובדא

ּתפקדּתאח (ּכל) ית ְְְִֶַַָָָותּטר

דין יֹומא מפּקד אנא ְְֲִֵַָָָּדי

ותעלּון ּדתתקפּון ְְְְְֲִִֵּבדיל

אּתּון ּדי ארעא ית ְְְִֵַַָָותירתּון

למירתּה: ּתּמן ְְְִֵַַָָעברין

עלט יֹומין ּדתֹורכּון ְְְִִַּובדיל

יי קּיים ּדי ְְִִַַָָארעא

להֹון למּתן ְְְֲִַַַָלאבהתכֹון

עבדא ארעא ְְְְִֵַָָָולבניהֹון

ּודבׁש: ְֲַָחלב

עללי אּת ּדי ארעא ְְֲִֵֵַַָָארי

כארעא לא למירתּה ְְְְְֵַַַָָָלתּמן

נפקּתּון ּדי היא ְְְְִִִִַַדמצרים

תזרע ּדי זרעמּתּמן ית ְְִִִַַַָָָ

ּכגנתא ּברגל לּה ְְְְְִַַַַָָּומׁשקת

ְַָירקא:

      

ׁשּמהם ּבסמּו ׁשהזּכיר וכּו' האֹותֹות ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשעברּו
ואֹומרֹו ּברּורה, הידיעה ‡˙יצּדיקּו ‡Ï Èk ְְְְְִִַַָָƒ…∆

Èּפ וידעּתםוגֹו' אֹומר ׁשאני טעם רּוׁש ¿≈∆ְְֲִִֵֵֶֶַַַ
ׁשהם ּבניכם את ולא לֹומר הּוא ּבכּנּוי ְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹלכם
הצר ולא ּכמֹותכם, זה ּבמבחן ידיעה להם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֻאין
האדם ּכׁשּמּׂשיג ּכי היא מה הידיעה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָלהזּכיר
מעצמֹו האמת ּבעיניו יראה צֹודק ּבמבחן ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּדעה
וׁשּליט הּכל ׁשּברא אחד הּוא אלהינּו ה' ְֱִִֵֶֶַַָָָֹֹּכי

ּבבֹוחריה: ּובֹוחר ּתֹורה ּבעֹוברי ּומֹואס ְְְֲֵֵֵֶַָָֹּבּכל
Ïkו) ˜  e˜Èהיקּום ּגם ּפרּוׁש »«¿¿¿∆∆¿ְֵַַ

ׁשּפצתה ּבמקֹום עּמם עֹומד היה ְְִֵֶֶָָָָָָֹׁשּלא
על אף יׂשראל ּכל ּבקרב אּלא ּפיה את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהארץ
ּכאֹומרם הארץ ּבפה ונבלע נׁשמט היה כן ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּפי

פי"ח)ז"ל וכּו':(במדב"ר מחט ְֲִַַאפּלּו
zÓee˜ÊÁzח) ÔÚÓÏ  ‡ Ïk הּכּונה‡˙ ¿«¿∆∆»¬∆¿¿««∆∆¿ַַָָ

מעסק לחּדל אֹומרים ּדעת לׁשלל ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹּבזה

חזק ׁשּצרי הארץ מלחמת מּׁשּום ְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹהּתֹורה
ּתּוׁשּיה נקראת כ"ו:)והּתֹורה אמר(סנהדרין לזה , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

למעלה ּכתבּתי ּוכבר הּמצוה, ּכל את ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּוׁשמרּתם
הּתֹורה, עסק אל ירצה הּמצוה ּכל ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמאמר
וגמר ּבּטּולּה, על לאו לּתן ׁשמירה לּה ְְְִִִִֵֵַַָָָָָויחד

e˜ÊÁzאמר ÔÚÓÏלֹו נֹותנת ׁשאדרּבה ּפרּוׁש ֶֹ¿««∆∆¿ְֵֶֶֶַַָ
הּוא וכן ה', ּבמלחמת להתחּזק ּוגבּורה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹּכח

ח)אֹומר גבּורה:(מׁשלי לי בינה אני ְְֲִִִִֵֵָָ

            
אמר רימ אר מיב והיא  בי מז)אר :(בראשית ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

יראל אר אינ היא א ו האר ברל....מיב ••••והת ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
תקלה לר מילס: מי להביא ריכה היתה רימ ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָאר
ואה בה ולא תה מוה מלול נתמ לנדד אה ריְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹו
ה מיה למר :ז אבל בל מה מ המי ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹמלה
בו נמ מקה הא ר דוה תמ ל י אה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹמי

אחת לי אינו הר....לי ••••קימ מי ל י אי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
בכת רל תא.... ְְֵֶֶָ

   §¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬
   ̧̈¨Æ§¦§½̈¤¬¤¨¦−
  §¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦

¦§¤¨«¦
תב הר ר••••אריה ריה מ ההר מח ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ

:רי חמת מ ר בית ההר אבל ר רז אה כר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָבית
רא ואחד יו מארע מיר••••בת....ארע אור....ה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

ה
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את ר אלה ר••••אר־ה' הא הארת ל והלא ֱֲֲֲֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹ
לח)אמר אינ(איוב ביכל אא אילא ארל להמיר : ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

א ר ר ריה תא ידי ול תא אא רל ת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
 ....הארת אלה ה'  ••••ריכה היא מה לראת ְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

ה לחי ראזרת: דאיתא וכ לרה יו לבה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָֹ
נהה....(יז)הה ח)••••רת יהא(ש מה נ הנה מרא ְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

פס....ה אור ְָ
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־א למר••••והה למלה: האמר ל מסב והיה ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָֹ

מי ה מיה....  א מו)••••והה א(סוכה ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹ
 וכמע חד ח)מע דברי)ח כח א והיה : ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֹ

א מה: תיב   ח פס חל התחל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻא
זבא מיי י ה....זבני את ליכ••••ה הי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
 מ א יחד(ספרי)....'את־ה א••••לאהבה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹ

רב ארא ביל יר אהיה ביל מדל אני הרי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאמר:
מאהבה   מה ל אא כר אקל וסביל ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לבא ל־לבב....הבד בל••••היא וז ב היא בדה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
אמר דהב קריה הפה הפ(ו אנ(דניאל י אלה : ְְְְְֱֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

למת היה ל אא בבל לח י וכי תדירא ל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלח
אמר(ש)אמר הא דוד וכ ו ל תיח יוכ :תהלי) ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָ

לפניקמא) קרת פתי  :....ל־ב ל־לבב•••• ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
הזהיר בר ו)והלא אזהרה(דברי אא נפ בכל לבב כל : ְְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹ

לר אזהרה ליחיד....ה אור ְְְִִַָָָ

  §¨«©¦§©©§§¤²§¦−
    ¤´©§®§¨«©§¨´§¨¤½
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ר־אר ת(ספרי)••••וליכ מה יתאני א ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

לי מה אחר••••....אה בר אתכ ריחי א תיל ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
(ש)תת לילי  :יהב יימ (תענית••••רה....הל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ואתו) האר את רוה הריה לאחר הפלת רביה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיא

עבריןיא אּתּון ּדי ְְְִִַַָָוארעא

טּורין ארע למירתּה ְְֲִֵַַַָּתּמן

ּתׁשּתי ׁשמּיא למטר ְְְְִִִֵַַָָּובקען

ַָמּיא:

ּתבעיב אלה ּדיי ְְֱַַַָָָָָארעא

אלה יי עיני ּתדירא ְְֱִֵֵַָָָָָיתּה

ועד ּדׁשּתא מריׁשא ְְֵֵַַַָָּבּה

דׁשּתא: ְַָָסֹופא

תקּבלּוןיג קּבלא אם ְְִִֵַַָָויהי

מפּקד אנא ּדי ְְֲִִֵַַָלפּקֹודי

ית למרחם דין יֹומא ְְְִֵַָָָיתכֹון

ּולמפלח אלהכֹון ְְְֱֲִַָָיי

ּובכל לּבכֹון ּבכל ְְְֳִִָָָקדמֹוהי

ְְַנפׁשכֹון:

ארעכֹוןיד מטר ְְְֲֵֶַַואּתן

ולּקיׁש ּבּכיר ְְִִִֵַַָּבעּדנּה

וחמר עּבּור ְְְְִִַָָותכנֹוׁש

:ְִָּומׁשח

      

‡‰Â.'B‚Âיא) Ìz‡ L‡ׁשאמר אחר קׁשה ¿»»∆¬∆«∆¿ֶֶַַַָָ
מה וגֹו' אׁשר הארץ ּכי זה ׁשּלפני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּפסּוק
הּוא זה ׁשּמאמר ּכיון והארץ לֹו' לחזר ְֲֲֵֶֶֶַַָָָָָֹּמקֹום
ּבּפסּוק לדּבר ׁשהתחיל ּדברים ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּגמרן
זה על הּוא הּכתּוב ׁשעּור ּכי ונראה ְְִִִֵֶֶַַַָהּקֹודם,
ּבאֹומרֹו הארץ ׁשבח הזּכיר מּתחּלה ּכי ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָהּדר

Le Ï ˙אמר ‰‡וגמר È'וגֹו‡Ï »«»»¿»ְֶַָֹƒ»»∆ְ…
ÌÈÓ ‡ה ּפרּוׁש מצריםוגֹו' ׁשארץ גם ¿∆∆ƒ¿«ƒְְֲִִֵֶֶֶַַ

ּכארץ ה' ּכגן ּכתיב ׁשּכן ּבפרֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַֻמׁשּבחת
אׁשר הארץ היא לבד זה ּכׁשעּור לא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָֹמצרים

מצרים ּבארץ ּגריעֹות יׁש ועֹוד נֹותן, ‡Lה' ְְְְִִִֵֵֶֶַ¬∆
Úz'וגֹו˙È˜L‰Âאמר וגמר ‡‰Âוגֹו', ƒ¿«ְ¿ƒ¿ƒ»ְְֶַָֹ¿»»∆

Ìz‡ L‡'וגֹוÌÈÓ‰ ÓÏ:'וגֹו ¬∆«∆ְƒ¿««»«ƒְ
L‡.'B‚Âיב) L EÈ‰Ï‡ ּתבת‰' לֹומר ּדקּדק ¬∆¡…∆…≈¿ְִֵֵַַ

EÈ‰Ï‡'ּכׁשה היא הארץ ׁשבח ּכי להעיר ¡…∆ְְִִִֶֶֶַָָָ
ׁשּיׂשראל ּבזמן אבל יׂשראל על אלקּותֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמיחד

ּכ ּכל ׁשבח אין ּבתֹוכם הּׁשכינה ואין ְְְִִֵֵֶַַָָָָּגֹולים
ֶָָלארץ:

È‰Â.'B‚Â‰יג) ÚÓL Ì‡ּפרּוׁש‰È‰Âׂשמחה לׁשֹון ¿»»ƒ»…«¿ֵ¿»»ְְִָ
ׁשל ׂשמחה ּתהיה אם הּדבר הּוא ְְְִִִֶֶַַָָָּותנאי

אֹומרֹו והּוא eÚÓLzמצוה, ÚÓL Ì‡'וגֹו ְְְִָƒ»…«ƒ¿¿ְ
ז"ל ל':)ּכאמרם אּלא(ׁשּבת ׁשלמה ׁשּבח ׁשּלא ְְְִֶֶַַָָָָֹֹֹ

עליהם ׂשמחֹות ׁשאר אבל מצוה ׁשל ְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָׂשמחה
ב')אמר וכפל(קהלת עׂשה, ּזה מה ּולׂשמחה ְְְִֶֶַַַָָָָֹֹֹ
eÚÓLzלֹומר ÚÓLז"ל אֹומרם ּדר (ּברכֹותעל ַ»…«ƒ¿¿ְְֶֶַָָ

כ"א)ּבּפסּוקנ"ה.) ב' לחּכימין(ּדניאל חכמתא יהב ְְְִִִֵֵַַָָָָָ
ּבֹו ׁשּיׁש למי אּלא חכמה נֹותן הקב"ה ְְִֵֵֵֶֶֶָָָׁשאין

אֹומרֹו והּוא ÚÓLחכמה, Ì‡ׁשּיהיה ּפרּוׁש ְְְָָƒ»…«ְִֵֶֶ
ּתׁשמעּו: ׁשֹומע, לב ְְִֵֵֶַָלכם

‰‰‡Ï.'B‚Â Èz˙Â 'B‚Â BÚÏe 'B‚Âלפי ּפרּוׁש ¿«¬»¿¿»¿¿¿»«ƒ¿ְִֵ
אינֹו מצוֹות ׂשכר ּכי לנּו ּׁשּקדם ְְִִֵֶַַַָָמה
ׁשאם הּכתּוב הֹודיע הּזה, ּבעֹולם ְִִִֵֶֶַַַַָָָמׁשּתּלם

ּבעֹולם ּגם יזּכּו וגֹו' לבבם ּבכל וגֹו' ה' ְְְְְֲִַָָָָָֹיאהבּו
ּבּמאמר ּׁשּנתּכּון מה והּוא ּבתֹוס'Èz˙Âהּזה, ְְֲִֵֶֶַַַַַַ¿»«ƒְֶ

העּקר על ּתֹוס' אּלא זה ׁשאין להעיר ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָוא"ו
רמז ּגם והּקּים, הּנצחי עֹולם ׂשכר ְְְִִֶַַַַַַָָָׁשהּוא
ׁשאינם הּדברים ּבכלל הּוא ׁשהּמזֹונֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהגם

ּבזכּות כ"ח:)ּתלּויים כן(מו"ק ּפי על אף ְְִִִֵַַ
ּבהם ׁשֹולט הּמּזל אין ּכּמצטר ה' ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכׁשּיעבדּו

הּגׁשמי: מּטּוב ּגם ויׂשּבעּו ְְְְְְִִִַַַֹויאכלּו
ÏÎa.ÌÎL ÏÎe ÌÎÏמאדכם ּבכל אמר ולא ¿»¿«¿∆¿»«¿¿∆ְְְְֶַָָֹֹ

ׁשּפרׁשת לפי ׁשמע, ּבפרׁשת ׁשאמר ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכּסדר
ׁשּיּמצא להיֹות ויכֹול יחיד ּבל' נאמרה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשמע
מּנפׁשֹו, עליו חביב ממֹונֹו לֹו ׁשיהיה ְְִִִִֶֶַָָָָָיחיד
הּנמנע מן מדּבר ׁשעּמהם הּצּבּור ּכללּות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָאבל
אׁשר ּכל ּכי מּנפׁשם חביב ממֹונם להם ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיהיה
ּבכל ּכׁשאמר ולזה נפׁשֹו, ּבעד יּתן ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָלאיׁש

מאדכם: ּבכל ׁשּכן מּכל ְְְְְִֵֶֶֶַָָֹנפׁשכם



לט             
אמר רימ אר מיב והיא  בי מז)אר :(בראשית ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

יראל אר אינ היא א ו האר ברל....מיב ••••והת ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
תקלה לר מילס: מי להביא ריכה היתה רימ ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָאר
ואה בה ולא תה מוה מלול נתמ לנדד אה ריְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹו
ה מיה למר :ז אבל בל מה מ המי ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹמלה
בו נמ מקה הא ר דוה תמ ל י אה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹמי

אחת לי אינו הר....לי ••••קימ מי ל י אי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
בכת רל תא.... ְְֵֶֶָ

   §¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬
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¦§¤¨«¦
תב הר ר••••אריה ריה מ ההר מח ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ

:רי חמת מ ר בית ההר אבל ר רז אה כר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָבית
רא ואחד יו מארע מיר••••בת....ארע אור....ה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

ה

   ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
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את ר אלה ר••••אר־ה' הא הארת ל והלא ֱֲֲֲֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹ
לח)אמר אינ(איוב ביכל אא אילא ארל להמיר : ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

א ר ר ריה תא ידי ול תא אא רל ת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
 ....הארת אלה ה'  ••••ריכה היא מה לראת ְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

ה לחי ראזרת: דאיתא וכ לרה יו לבה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָֹ
נהה....(יז)הה ח)••••רת יהא(ש מה נ הנה מרא ְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

פס....ה אור ְָ

  §¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ
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־א למר••••והה למלה: האמר ל מסב והיה ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָֹ

מי ה מיה....  א מו)••••והה א(סוכה ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹ
 וכמע חד ח)מע דברי)ח כח א והיה : ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֹ

א מה: תיב   ח פס חל התחל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻא
זבא מיי י ה....זבני את ליכ••••ה הי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
 מ א יחד(ספרי)....'את־ה א••••לאהבה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹ

רב ארא ביל יר אהיה ביל מדל אני הרי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאמר:
מאהבה   מה ל אא כר אקל וסביל ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לבא ל־לבב....הבד בל••••היא וז ב היא בדה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
אמר דהב קריה הפה הפ(ו אנ(דניאל י אלה : ְְְְְֱֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

למת היה ל אא בבל לח י וכי תדירא ל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלח
אמר(ש)אמר הא דוד וכ ו ל תיח יוכ :תהלי) ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָ

לפניקמא) קרת פתי  :....ל־ב ל־לבב•••• ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
הזהיר בר ו)והלא אזהרה(דברי אא נפ בכל לבב כל : ְְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹ

לר אזהרה ליחיד....ה אור ְְְִִַָָָ
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ר־אר ת(ספרי)••••וליכ מה יתאני א ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

לי מה אחר••••....אה בר אתכ ריחי א תיל ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
(ש)תת לילי  :יהב יימ (תענית••••רה....הל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ואתו) האר את רוה הריה לאחר הפלת רביה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיא

עבריןיא אּתּון ּדי ְְְִִַַָָוארעא

טּורין ארע למירתּה ְְֲִֵַַַָּתּמן

ּתׁשּתי ׁשמּיא למטר ְְְְִִִֵַַָָּובקען

ַָמּיא:

ּתבעיב אלה ּדיי ְְֱַַַָָָָָארעא

אלה יי עיני ּתדירא ְְֱִֵֵַָָָָָיתּה

ועד ּדׁשּתא מריׁשא ְְֵֵַַַָָּבּה

דׁשּתא: ְַָָסֹופא

תקּבלּוןיג קּבלא אם ְְִִֵַַָָויהי

מפּקד אנא ּדי ְְֲִִֵַַָלפּקֹודי

ית למרחם דין יֹומא ְְְִֵַָָָיתכֹון

ּולמפלח אלהכֹון ְְְֱֲִַָָיי

ּובכל לּבכֹון ּבכל ְְְֳִִָָָקדמֹוהי

ְְַנפׁשכֹון:

ארעכֹוןיד מטר ְְְֲֵֶַַואּתן

ולּקיׁש ּבּכיר ְְִִִֵַַָּבעּדנּה

וחמר עּבּור ְְְְִִַָָותכנֹוׁש

:ְִָּומׁשח

      

‡‰Â.'B‚Âיא) Ìz‡ L‡ׁשאמר אחר קׁשה ¿»»∆¬∆«∆¿ֶֶַַַָָ
מה וגֹו' אׁשר הארץ ּכי זה ׁשּלפני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּפסּוק
הּוא זה ׁשּמאמר ּכיון והארץ לֹו' לחזר ְֲֲֵֶֶֶַַָָָָָֹּמקֹום
ּבּפסּוק לדּבר ׁשהתחיל ּדברים ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּגמרן
זה על הּוא הּכתּוב ׁשעּור ּכי ונראה ְְִִִֵֶֶַַַָהּקֹודם,
ּבאֹומרֹו הארץ ׁשבח הזּכיר מּתחּלה ּכי ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָהּדר

Le Ï ˙אמר ‰‡וגמר È'וגֹו‡Ï »«»»¿»ְֶַָֹƒ»»∆ְ…
ÌÈÓ ‡ה ּפרּוׁש מצריםוגֹו' ׁשארץ גם ¿∆∆ƒ¿«ƒְְֲִִֵֶֶֶַַ

ּכארץ ה' ּכגן ּכתיב ׁשּכן ּבפרֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַֻמׁשּבחת
אׁשר הארץ היא לבד זה ּכׁשעּור לא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָֹמצרים

מצרים ּבארץ ּגריעֹות יׁש ועֹוד נֹותן, ‡Lה' ְְְְִִִֵֵֶֶַ¬∆
Úz'וגֹו˙È˜L‰Âאמר וגמר ‡‰Âוגֹו', ƒ¿«ְ¿ƒ¿ƒ»ְְֶַָֹ¿»»∆

Ìz‡ L‡'וגֹוÌÈÓ‰ ÓÏ:'וגֹו ¬∆«∆ְƒ¿««»«ƒְ
L‡.'B‚Âיב) L EÈ‰Ï‡ ּתבת‰' לֹומר ּדקּדק ¬∆¡…∆…≈¿ְִֵֵַַ

EÈ‰Ï‡'ּכׁשה היא הארץ ׁשבח ּכי להעיר ¡…∆ְְִִִֶֶֶַָָָ
ׁשּיׂשראל ּבזמן אבל יׂשראל על אלקּותֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמיחד

ּכ ּכל ׁשבח אין ּבתֹוכם הּׁשכינה ואין ְְְִִֵֵֶַַָָָָּגֹולים
ֶָָלארץ:

È‰Â.'B‚Â‰יג) ÚÓL Ì‡ּפרּוׁש‰È‰Âׂשמחה לׁשֹון ¿»»ƒ»…«¿ֵ¿»»ְְִָ
ׁשל ׂשמחה ּתהיה אם הּדבר הּוא ְְְִִִֶֶַַָָָּותנאי

אֹומרֹו והּוא eÚÓLzמצוה, ÚÓL Ì‡'וגֹו ְְְִָƒ»…«ƒ¿¿ְ
ז"ל ל':)ּכאמרם אּלא(ׁשּבת ׁשלמה ׁשּבח ׁשּלא ְְְִֶֶַַָָָָֹֹֹ

עליהם ׂשמחֹות ׁשאר אבל מצוה ׁשל ְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָׂשמחה
ב')אמר וכפל(קהלת עׂשה, ּזה מה ּולׂשמחה ְְְִֶֶַַַָָָָֹֹֹ
eÚÓLzלֹומר ÚÓLז"ל אֹומרם ּדר (ּברכֹותעל ַ»…«ƒ¿¿ְְֶֶַָָ

כ"א)ּבּפסּוקנ"ה.) ב' לחּכימין(ּדניאל חכמתא יהב ְְְִִִֵֵַַָָָָָ
ּבֹו ׁשּיׁש למי אּלא חכמה נֹותן הקב"ה ְְִֵֵֵֶֶֶָָָׁשאין

אֹומרֹו והּוא ÚÓLחכמה, Ì‡ׁשּיהיה ּפרּוׁש ְְְָָƒ»…«ְִֵֶֶ
ּתׁשמעּו: ׁשֹומע, לב ְְִֵֵֶַָלכם

‰‰‡Ï.'B‚Â Èz˙Â 'B‚Â BÚÏe 'B‚Âלפי ּפרּוׁש ¿«¬»¿¿»¿¿¿»«ƒ¿ְִֵ
אינֹו מצוֹות ׂשכר ּכי לנּו ּׁשּקדם ְְִִֵֶַַַָָמה
ׁשאם הּכתּוב הֹודיע הּזה, ּבעֹולם ְִִִֵֶֶַַַַָָָמׁשּתּלם

ּבעֹולם ּגם יזּכּו וגֹו' לבבם ּבכל וגֹו' ה' ְְְְְֲִַָָָָָֹיאהבּו
ּבּמאמר ּׁשּנתּכּון מה והּוא ּבתֹוס'Èz˙Âהּזה, ְְֲִֵֶֶַַַַַַ¿»«ƒְֶ

העּקר על ּתֹוס' אּלא זה ׁשאין להעיר ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָוא"ו
רמז ּגם והּקּים, הּנצחי עֹולם ׂשכר ְְְִִֶַַַַַַָָָׁשהּוא
ׁשאינם הּדברים ּבכלל הּוא ׁשהּמזֹונֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהגם

ּבזכּות כ"ח:)ּתלּויים כן(מו"ק ּפי על אף ְְִִִֵַַ
ּבהם ׁשֹולט הּמּזל אין ּכּמצטר ה' ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכׁשּיעבדּו

הּגׁשמי: מּטּוב ּגם ויׂשּבעּו ְְְְְְִִִַַַֹויאכלּו
ÏÎa.ÌÎL ÏÎe ÌÎÏמאדכם ּבכל אמר ולא ¿»¿«¿∆¿»«¿¿∆ְְְְֶַָָֹֹ

ׁשּפרׁשת לפי ׁשמע, ּבפרׁשת ׁשאמר ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכּסדר
ׁשּיּמצא להיֹות ויכֹול יחיד ּבל' נאמרה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשמע
מּנפׁשֹו, עליו חביב ממֹונֹו לֹו ׁשיהיה ְְִִִִֶֶַָָָָָיחיד
הּנמנע מן מדּבר ׁשעּמהם הּצּבּור ּכללּות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָאבל
אׁשר ּכל ּכי מּנפׁשם חביב ממֹונם להם ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיהיה
ּבכל ּכׁשאמר ולזה נפׁשֹו, ּבעד יּתן ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָלאיׁש

מאדכם: ּבכל ׁשּכן מּכל ְְְְְִֵֶֶֶַָָֹנפׁשכם



מ            
ירה....מ••••אהבה למאת ירל סמ הרת רביה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
יה(ש):מימתר אחרה בר מל ל(ל (בראשית ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֻ

מל ראת לכ אחר: בר יאל "ללב פיה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ"והיה
הלילת ל הירת ....ול ••••אס פאה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

אמר י יביא ולא הית סב)אל ג(ישעיה את א א" : ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
אמר י ולא "יאכלה מאספיו י ו)וג ישופ)א "והיה : ְְְְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹֹֻ

וג יראל ...."רע ְְִֵַָָ

  §¨«©¦²¥¬¤§¨«§−
  ¦§¤§¤®§¨«©§−̈§¨¨«§¨

  ••••(ספרי)תרלמ ליכלה ר א ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
לפי לימ מיה ימת ל אתב  היה אחר: ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָבר
ואי ליר  י יל מה י מ ואה המְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

גמ ....חתת ••••הא אחרת: רכה  הרי ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
בו ואכל" יה ת ת מיה ...."רכה ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָ

  ¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−
  §©§¤®§©§¤À©«£©§¤Æ
  ¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−

̈¤«
 מרה••••לכ מרה יב כליא הי יו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

מ אא הא ר ה רמ א אי ב ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹא
אמר הבי(ח ברי)"ייר או רב" "בו אכל " : ְְְְְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ

"כחו לבב ור" אחריו אמר הא מ••••ר....מה לפר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
רהרה א יו "אחרי אלהי בו" : מ ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

אמר ו וכ כבי בת מ לה רהה אמשמואל) ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
מיכו) "וג ב ל לאמר ה חלת מהסח ה "ירי :ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹֹ

רב הריי רה סמ מגר אי יו אא  ל ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹאמר
כבי בת בל....ר ה••••(ספרי)אחרי ה ֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֹ

כרי ל י מא הע ואי אליו  יהבלע.... ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָ

   §¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³
  ¤©¨©̧¦Æ§Ÿ¦«§¤´¨½̈
   §¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®
   ©«£©§¤´§¥À̈¥©Æ¨¨´¤
    ©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−Ÿ¥¬¨¤«

••••אמר י ל מביל אה מה א)א :(חגי ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
"מ והבא הרה ר"....מהרה ••••ריה אר ל ל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

אלח לכ רמה האמה מ אתכ למי(ספרי)אגלה מל ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

יתר אכל אל :מפ יב והיה הה לבית  ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלח
ותה אכל אהה ה היח ולא לבית י בא רְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹמ
ברגליו ייו הל הסה י ל את ו והיא רמ ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָיתר

ריל אחרי הר....מהרה••••(ש)וא האר לכ ת איי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
אמר לה לר ארה ה והלא :אמר(ו "והי(בראשית : ְְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָָֹֹ

ללמ מי לה היה לא הל ר "ה ריו מאה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹימיו
ללמ מי לכ י וא....ה ר ְְִִִֵֶֶַָֹ

  §©§¤Æ¤§¨©´¥½¤
 ©§©§¤−§©©§§¤®
   §©§¤̧Ÿ¨³§Æ©
   ¤§¤½§¨¬§«¨−Ÿ¥¬

¥«¥¤«
ר מ••••(ספרי)ימ הי גל לאחר א ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָֻ

חימות: לכ יהי א י תמ  יפ יחה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶָָֹֹ
אמר הא וכ רח(לא י(ירמיה ל "היבי :".... ְְְִִִִֵֵֶַַַָֻ

    

z  Ï  ‡ (יח יא, (רש"י ¿≈∆…ƒ¿»∆¬»ƒ¿∆«¿¿
הּיֹום מצּו אנכי אׁשר הּפסּוק ו)על ו, לא(ואתחנן רש"י ּפרׁש ְְֲִֵֵֶַַַַָָֹֹ

ׁשּׁשם לֹומר, ויׁש ּכחדׁשה. אּלא . . יׁשנה ּכדיּוטגמא ּבעיני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָיהיּו

ּכאׁשר יֹותר מׁשּבחת זֹו וקּבלה עצמֹו, על הּצּוּוי ּבקּבלת ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָֻֻמדּבר

יֹותר מׁשּבחת והיא הּמצוה, ּבעׂשּיית מדּבר וכאן ּכחדׁשה; ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֻֻהיא

ּבּה. ּכׁשרגילים     ְְִִֶָ

  §¦©§¤¬Ÿ¨²¤§¥¤−
   §©¥´¨®§¦§§³§¥¤̧Æ
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§¤«
 "רה(ספרי)••••ר :הל רל י ה מה ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

יה :אמר אמ ר ל ה הא "המ ל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹה
וא רה מל ה ל  מיח אביו רל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמתחיל
את ול" אמר: בר א הא הרי  ה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹלא

יכאתוג  ...."לר ְְְֵֵֶֶַָ

    

z Ï  ÔÏ   ‡(יט יא, (רש"י »ƒ≈ƒ«ƒƒ¿«…∆¿«¿»
ּכפי לתלמידים, ולא ּכפׁשּוטֹו, לבנים ׁשהּכּונה מפרׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹרש"י

לעיל ז)ׁשּפרׁש ו, עּמֹו,(ואתחנן ונּמּוקֹו .לבני וׁשּננּתם הּפסּוק על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

לדּבר, יֹודע ׁשהּבן מּׁשעה ׁשּפרּוׁשֹו ּבם, לדּבר ּכתיב ּכאן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהרי

ּבבית זה ּבגיל הּנמצא ּתינֹוק, ללּמד מיׁשהּו לחּיב ׁשּיי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא

בחקלטו עׂשּבא ְְְְִֵֶַָָואּתן

ותׂשּבע: ותיכּול ְְְְִִִֵָָלבעיר

ּדילמאטז לכֹון ְְְִִַָָאסּתּמרּו

ותסטּון לּבכֹון ְְְְִִִיטעּון

עממּיא לטעות ְְְְְֲִַַַַָותפלחּון

להֹון: ְְְְִותסּגדּון

ּבכֹוןיז דיי רגזא ְְְְְִַָָָויתקֹוף

יהי ולא ׁשמּיא ית ְְְְֵֵַָָָויחֹוד

ית תּתן לא וארעא ְְְִִֵַָָָָמטרא

ּבפריע ותיבדּון ְְְְֲִִֵַַַעללּתּה

יהב ּדיי טבתא ארעא ְְְֵֵַַַַָָָָמעל

ְלכֹון:

אּליןיח ּפתּגמי ית ְְִִֵַַָָּותׁשוּון

נפׁשכֹון ועל לּבכֹון ְְְְִַַַעל

על לאת יתהֹון ְְְְְִַָָותקטרּון

ּבין לתפּלין ויהֹון ְְִִִִֵֶידכֹון

ֵֵעיניכֹון:

ּבניכֹוןיט ית יתהֹון ְְְְֵַָָותּלפּון

ּבמּתב בהֹון ְְְְִַָָָלמּללא

ּבארחא ּובמהכ ְְְְִֵָָָָָּבבית

:ּובמקימ ְְְְִִִָָּובמׁשּכב

      
ÏÏ‡יז) ˙‡ Ôz˙את ועצר ׁשאמר הגם …ƒ≈∆¿»ְֲֶֶַַַָָ

לֹומר חזר ˙Ôzהּׁשמים ‡Ïלֹומר וגֹו', ִַַַַָָ…ƒ≈ְַ
ּומעינֹות נהרֹות ּבהמׁשכת האדמה ּתזרעּו ְְְְְֲֲֲִִַַַָָָָָָאפּלּו

לּה: מֹובילים ּׁשאּתם מה ּתֹוציא ִִִֶֶַַָֹלא
z‡ּתבּואה לכם יּמצא אפּלּו ּפרּוׁש «¬«¿∆¿≈»ְֲִִֵֵֶָָָ

זכרֹונם ּוכאֹומרם קדּומֹות, ְְְְִִִָָָמּׁשנים

            
ּבסמּו נאמר הרי ועֹוד, זאת כא)הֹוריו. ימיכם(פסוק ירּבּו למען ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹ

ּובנֹו האב נמצאים אדמה חלקת ּובאֹותּה האדמה, על בניכם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָוימי

ותלמידֹו. הרב לא (ׁשּיֹורׁשֹו),     ְְְִֶַַָֹ
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 ÏB  Ï Ôk ÓBÏ (כב יא, (רש"י ∆¿»«≈«¬…≈¿»
כ)לעיל אפׁשר(י, אי רש"י ׁשאל לא וׁשם תדּבק, ּובֹו נאמר ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּבהקב"ה נפׁשית לדבקּות היא ׁשהּכּונה מּובן ׁשם ּכי ּכן, ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלֹומר

על עצמֹו ּבפני צּוּוי ּבא ּכבר ּבפסּוקנּו א וחּבה. אהבה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָמּתֹו

ׁשּבא ׁשּלאחר ,ּכרח ועל אלקיכם. ה' את לאהבה - ה' ְְְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאהבת

ולבֹוא לעלֹות עליו ּבדרכיו, להליכה וגם ה', לאהבת ְְְְֲֲֲִִַַַַַָָָָָָָָָהאדם

ּומתרץ ּכן, לֹומר אפׁשר אי רש"י ׁשֹואל לכן מּמׁש. ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלדבקּות

עלי אני מעלה זה ידי ׁשעל חכם, ּבתלמיד לדבקּות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּכּוונה
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מזּוזיןכ על ְְְְְִִַָותכּתבּנּון

בית ּבסּפי ְְְְִִִֵֵָותקּבעּנּון

:ְְַָּובתרע

יֹומיכֹוןכא ּדיסּגּון ְְְִִֵּבדיל

ּדי ארעא על בניכֹון ְְִִֵֵַַָוימי

למּתן לאבהתכֹון יי ְְְֲִִַַַָָָקּיים

על ׁשמּיא ּכיֹומי ְְְֵַַָלהֹון

ְַָארעא:

יתכב ּתּטרּון מּטר אם ְֲִִִֵַָארי

אנא ּדי הדא ּתפקדּתא ְְֲִֶַָָָָָּכל

למעּבדּה יתכֹון ְְְְְֵֶַַָמפּקד

אלהכֹון יי ית ְְְֱֲִַָָָלמרחם

ּדתקנן ארחן ּבכל ְְְְְִַַָָָָלמה

ּולאתקרבא ְְְֳִִָָָקדמֹוהי

ְְֵַַלדחלּתּה:

עממּיאכג ּכל ית יי ְְִַַַָָָָָויתר

ותירתּון מּקדמיכֹון ְְֳִִֵֵֵָָהאּלין

ותּקיפין רברבין ְְְְִִִִַַַעממין

ְִמּנכֹון:

תדרֹוכד ּדי אתרא ְְִִַָָּכל

דלכֹון ּבּה רגלכֹון ְְְְִֵַַַּפרסת

מן ולבנן מדּברא מן ְְְְְִִִֵַָָיהי

יּמא ועד ּפרת נהר ְְְֲַַַַָָָנהרא

תחּומכֹון: יהי ְְְְֵַַָמערבא

      
נ"ו.)לברכה ּכלּבא(ּגּטין ּבן על עליו אמרּו ְְְִִִֶַַָָָָָָ

ְוגֹו':
מאמרÔÚÓÏÈכא) הקּדים לא לּמה קׁשה ¿««ƒ¿ְֲִִֶַָָָָֹ

מאמר ׁשּיהיה ּכדי ּוכתבּתם מאמר קדם ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹזה
ואּולי ירּבּו, למען ּפסּוק על ּגם חֹוזר ְְְְְִֵַַַַַַָָּוכתבּתם
לּמאמר ירּבּו למען מאמר להסמי ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַׁשּנתּכּון
ימיכם, ירּבּו ּוכתבּתם ׁשּבׂשכר לֹומר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּוכתבּתם

ז"ל מאמרם ל"ב:)והּוא ּבמצות(ׁשּבת הּזהיר ּכל ְְְֲִִַַַַָָָָָ
ּוׁשנֹותיו: ימיו לֹו מאריכין ְְֲִִַָָָָמזּוזה

ÈkÔÓכב) Ó לּמה לדעת צרי ƒƒ»…ƒ¿¿ִַַָָָָ
לֹומר ÔÓּכפל Óּׁשמירה מה עֹוד ַַָ»…ƒ¿¿ְִַָ

ׁשמירת על להזהיר ׁשּיכּון ואּולי זאת, ְְְְְִִִֵֶַַַַַֹהיא
למׁשמרּתֹו, מׁשמרת לעׂשֹות ה' ׁשּצּוה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָהּמצוֹות
ׁשּיׁשמרּו ׁשמירה אֹותּה על ליׂשראל צּוה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָוכאן

אֹומרֹו והּוא הּׁשמירהÓאֹותּה, ׁשהיא ְְָ»…ְִִֶַָ
ּתׁשמרּון ּפרּוׁש ּתׁשמרּון ז"ל רּבֹותינּו ְְְְֲִִֵֵֶַַׁשּיעׂשּו

ָאֹותּה:
„BÚאם ּפרּוׁש ׁשמר אם הּדר זה על ְִִִֵֶֶֶֶַַָֹירצה

ּבטּוחים ּתהיּו ּבזה לּמצוֹות ׁשמירה ְְְְֲִִִִֶַַָָּתעׂשּו
מׁשמרת ּבלא אבל הּמצוֹות, ּכל את ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָֹׁשּתׁשמרּון
מצות ּכגֹון מהּמצוֹות, ּבחלק נכׁשלים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָּתהיּו
לחּוׁש יׁש הּקדׁש על מחל יֹוסיפּו לא אם ִִֵֵֶַַַָָֹֹֹׁשּבת

ׁשּבת: ׁשל ּבגּופֹו נכׁשלים ְְְִִִֶֶַָָׁשּיהיּו
„BÚנׁשמרים ׁשּיהיּו הּמצוֹות על לצּוֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַַָירצה

ׁשּלא ּבזה והּכּונה מהּזּולת, ּבין מּמּנּו ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבין
לבל עצמי את אׁשמר אם לי ּדי אדם ְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹיאמר
על להצר עלי ואין מהּמצוֹות אחת על ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָעבֹור
ה' מאמר ּבא לזה מהּזּולת, הּמצוֹות ְֲִִֵֶַַַַַָָּבּטּול

Óלבל ּפרּוׁש מצוֹות את ּתׁשמרּון אּתה, »…ְְְְִִֵֶַַָ
טעם נתן אּלּו ּדברים ּובנעם מהּזּולת, ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֹיתּבּטלּו
החּיּוב ּכללּות ּכי ּבערבּות, ליׂשראל ה' ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָׁשחּיב
מאיׁש ּבעֹולם ּתתּבּטל ׁשּלא הּמצוֹות על ְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהיא
ּפׁשיעה נעׂשה הרי ׁשּמתּבּטלת ּכל ולזה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָיׂשראל,
אל מֹורׁשה נּתנה לנּו הּתֹורה ּכי ּבּתינּו, ְְִִֵַַַָָָָָָָּבנות

מארׂשה אּלא מֹורׁשה מ"ט:)ּתקרי ועל(ּפסחים ְְְְִִִֶַָָָָָָֹ
נעלבת ּתהיה לבל ארּוסתֹו ׁשמירת חּיּוב ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָהאדם
ה' יראת אּׁשה הּזה הּדבר כן ּכמֹו ְְִִֵֵֶַַַַַָָָמהּזּולת,
לבל ׁשמירתּה חּיּוב עלינּו הּׁשמים מן לנּו ְְְִִִִִֵַַַָָָָָהקנּו
וזה חפצה, הּתֹורה ּׁשאין ּבּמה ידם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָיׁשלחּו
לרּדֹות הּמצטּוים ּביד יהיה אׁשר הּכח ע"י ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַֹיהיה
ּבנעם להֹוכיח ּגם ורׁשע, עׁשק ולמנע ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַֹֹּבמּקל
ליּׁשר אדם ּבני לב להּטֹות וחּבה אהבה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָּדברי



מי             
ּבסמּו נאמר הרי ועֹוד, זאת כא)הֹוריו. ימיכם(פסוק ירּבּו למען ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹ

ּובנֹו האב נמצאים אדמה חלקת ּובאֹותּה האדמה, על בניכם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָוימי

ותלמידֹו. הרב לא (ׁשּיֹורׁשֹו),     ְְְִֶַַָֹ
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    •••• יר  י  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ
      יר ר רי יר  .... ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

 ••••(ספרי)    י י   ְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
ר  י  י י ....  ְְִִִִִִֵֵַַַָָָ
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«
 •••• ר ר יר ר ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ

י .... ••••ר   ר  ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
יס   יס  ....••••ר פר ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

יי        י ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
   י ....י ְְְֲִִִֶַָָ

    

 ÏB  Ï Ôk ÓBÏ (כב יא, (רש"י ∆¿»«≈«¬…≈¿»
כ)לעיל אפׁשר(י, אי רש"י ׁשאל לא וׁשם תדּבק, ּובֹו נאמר ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּבהקב"ה נפׁשית לדבקּות היא ׁשהּכּונה מּובן ׁשם ּכי ּכן, ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלֹומר

על עצמֹו ּבפני צּוּוי ּבא ּכבר ּבפסּוקנּו א וחּבה. אהבה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָמּתֹו

ׁשּבא ׁשּלאחר ,ּכרח ועל אלקיכם. ה' את לאהבה - ה' ְְְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאהבת

ולבֹוא לעלֹות עליו ּבדרכיו, להליכה וגם ה', לאהבת ְְְְֲֲֲִִַַַַַָָָָָָָָָהאדם

ּומתרץ ּכן, לֹומר אפׁשר אי רש"י ׁשֹואל לכן מּמׁש. ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלדבקּות

עלי אני מעלה זה ידי ׁשעל חכם, ּבתלמיד לדבקּות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּכּוונה

Bּכאּלּו „.      ְִƒ¿«¿»

  §¦§Ÿ̈²¤¨
  ©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®
   ¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−

¦¤«
 ••••י  יי   י .... ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

 ••••ר    רי  רי  ְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻ
    ריי ר יר   ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָֻ

רי  י י ר רי   ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
.... ִֶ
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מזּוזיןכ על ְְְְְִִַָותכּתבּנּון

בית ּבסּפי ְְְְִִִֵֵָותקּבעּנּון

:ְְַָּובתרע

יֹומיכֹוןכא ּדיסּגּון ְְְִִֵּבדיל

ּדי ארעא על בניכֹון ְְִִֵֵַַָוימי

למּתן לאבהתכֹון יי ְְְֲִִַַַָָָקּיים

על ׁשמּיא ּכיֹומי ְְְֵַַָלהֹון

ְַָארעא:

יתכב ּתּטרּון מּטר אם ְֲִִִֵַָארי

אנא ּדי הדא ּתפקדּתא ְְֲִֶַָָָָָּכל

למעּבדּה יתכֹון ְְְְְֵֶַַָמפּקד

אלהכֹון יי ית ְְְֱֲִַָָָלמרחם

ּדתקנן ארחן ּבכל ְְְְְִַַָָָָלמה

ּולאתקרבא ְְְֳִִָָָקדמֹוהי

ְְֵַַלדחלּתּה:

עממּיאכג ּכל ית יי ְְִַַַָָָָָויתר

ותירתּון מּקדמיכֹון ְְֳִִֵֵֵָָהאּלין

ותּקיפין רברבין ְְְְִִִִַַַעממין

ְִמּנכֹון:

תדרֹוכד ּדי אתרא ְְִִַָָּכל

דלכֹון ּבּה רגלכֹון ְְְְִֵַַַּפרסת

מן ולבנן מדּברא מן ְְְְְִִִֵַָָיהי

יּמא ועד ּפרת נהר ְְְֲַַַַָָָנהרא

תחּומכֹון: יהי ְְְְֵַַָמערבא

      
נ"ו.)לברכה ּכלּבא(ּגּטין ּבן על עליו אמרּו ְְְִִִֶַַָָָָָָ

ְוגֹו':
מאמרÔÚÓÏÈכא) הקּדים לא לּמה קׁשה ¿««ƒ¿ְֲִִֶַָָָָֹ

מאמר ׁשּיהיה ּכדי ּוכתבּתם מאמר קדם ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹזה
ואּולי ירּבּו, למען ּפסּוק על ּגם חֹוזר ְְְְְִֵַַַַַַָָּוכתבּתם
לּמאמר ירּבּו למען מאמר להסמי ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַׁשּנתּכּון
ימיכם, ירּבּו ּוכתבּתם ׁשּבׂשכר לֹומר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּוכתבּתם

ז"ל מאמרם ל"ב:)והּוא ּבמצות(ׁשּבת הּזהיר ּכל ְְְֲִִַַַַָָָָָ
ּוׁשנֹותיו: ימיו לֹו מאריכין ְְֲִִַָָָָמזּוזה

ÈkÔÓכב) Ó לּמה לדעת צרי ƒƒ»…ƒ¿¿ִַַָָָָ
לֹומר ÔÓּכפל Óּׁשמירה מה עֹוד ַַָ»…ƒ¿¿ְִַָ

ׁשמירת על להזהיר ׁשּיכּון ואּולי זאת, ְְְְְִִִֵֶַַַַַֹהיא
למׁשמרּתֹו, מׁשמרת לעׂשֹות ה' ׁשּצּוה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָהּמצוֹות
ׁשּיׁשמרּו ׁשמירה אֹותּה על ליׂשראל צּוה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָוכאן

אֹומרֹו והּוא הּׁשמירהÓאֹותּה, ׁשהיא ְְָ»…ְִִֶַָ
ּתׁשמרּון ּפרּוׁש ּתׁשמרּון ז"ל רּבֹותינּו ְְְְֲִִֵֵֶַַׁשּיעׂשּו

ָאֹותּה:
„BÚאם ּפרּוׁש ׁשמר אם הּדר זה על ְִִִֵֶֶֶֶַַָֹירצה

ּבטּוחים ּתהיּו ּבזה לּמצוֹות ׁשמירה ְְְְֲִִִִֶַַָָּתעׂשּו
מׁשמרת ּבלא אבל הּמצוֹות, ּכל את ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָֹׁשּתׁשמרּון
מצות ּכגֹון מהּמצוֹות, ּבחלק נכׁשלים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָּתהיּו
לחּוׁש יׁש הּקדׁש על מחל יֹוסיפּו לא אם ִִֵֵֶַַַָָֹֹֹׁשּבת

ׁשּבת: ׁשל ּבגּופֹו נכׁשלים ְְְִִִֶֶַָָׁשּיהיּו
„BÚנׁשמרים ׁשּיהיּו הּמצוֹות על לצּוֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַַָירצה

ׁשּלא ּבזה והּכּונה מהּזּולת, ּבין מּמּנּו ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבין
לבל עצמי את אׁשמר אם לי ּדי אדם ְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹיאמר
על להצר עלי ואין מהּמצוֹות אחת על ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָעבֹור
ה' מאמר ּבא לזה מהּזּולת, הּמצוֹות ְֲִִֵֶַַַַַָָּבּטּול

Óלבל ּפרּוׁש מצוֹות את ּתׁשמרּון אּתה, »…ְְְְִִֵֶַַָ
טעם נתן אּלּו ּדברים ּובנעם מהּזּולת, ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֹיתּבּטלּו
החּיּוב ּכללּות ּכי ּבערבּות, ליׂשראל ה' ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָׁשחּיב
מאיׁש ּבעֹולם ּתתּבּטל ׁשּלא הּמצוֹות על ְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהיא
ּפׁשיעה נעׂשה הרי ׁשּמתּבּטלת ּכל ולזה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָיׂשראל,
אל מֹורׁשה נּתנה לנּו הּתֹורה ּכי ּבּתינּו, ְְִִֵַַַָָָָָָָּבנות

מארׂשה אּלא מֹורׁשה מ"ט:)ּתקרי ועל(ּפסחים ְְְְִִִֶַָָָָָָֹ
נעלבת ּתהיה לבל ארּוסתֹו ׁשמירת חּיּוב ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָהאדם
ה' יראת אּׁשה הּזה הּדבר כן ּכמֹו ְְִִֵֵֶַַַַַָָָמהּזּולת,
לבל ׁשמירתּה חּיּוב עלינּו הּׁשמים מן לנּו ְְְִִִִִֵַַַָָָָָהקנּו
וזה חפצה, הּתֹורה ּׁשאין ּבּמה ידם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָיׁשלחּו
לרּדֹות הּמצטּוים ּביד יהיה אׁשר הּכח ע"י ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַֹיהיה
ּבנעם להֹוכיח ּגם ורׁשע, עׁשק ולמנע ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַֹֹּבמּקל
ליּׁשר אדם ּבני לב להּטֹות וחּבה אהבה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָּדברי
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ו י מ(ש)••••ליתיב      ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֻ

 מ מ "ת " :מ מ מ כ ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹו
 מ ג  "" :מ מ מ ....ח ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ר••••  כ  מ   ו ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָֹ
  כמ....ח••••ת תת ....ר•••• ְְְְֲִִִֶַַַַַָָֹ

 ממ ג ....ל ר ••••ר כשמותו) ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
וגכג)   מת ":"ת ְְֲִֵֶֶַַָָ

עקב והיה פרשת חסלת

אנׁשכה יתעּתד ְֱִַַָָלא

ּדחלתכֹון ְֲֳֵַָָקדמיכֹון

אלהכֹון יי יּתן ְְְֱֲִֵֵָָָואימתכֹון

ּדי ארעא כל אּפי ְִֵַַַָָעל

מּליל ּדי ּכמא ּבּה ְְְִִִַַָתדרכּון

ס ס ס ְלכֹון:

    

      

אֹומרֹו והּוא הּלב, Ïעקמּומּיּות d˙NÚÏ ְְְִֵַַ«¬»¿«¬»

ÏÎaוגֹו' ˙ÎÏÏ'וגֹו Ïמאמרּפרּוׁש ְ»∆∆¿»ְ¿»¿»ֲֵַַ

ּדר על ס"ג:)אֹומרםלעׂשתּה ּדֹורׁש(יבמֹות נאה ְְֲֵֶֶֶַַָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּגם מקּים, ו':)ונאה (ּברכֹות ְְְְֵֵֶַַַָָָ

נׁשמעין, ּדבריו ׁשמים יראת ּבֹו ׁשּיׁש איׁש ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּכל
הּדר אל ּולהּטֹותם אדם ּבני להזהיר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּבא
את עֹוׂשה לכן קדם הּוא ׁשּיהיה צרי ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהּיׁשר

אֹומרֹו והּוא הּמצוֹות, יכניסd˙NÚÏּכל ואז ְְְִַָ«¬»ְְִַָ
אֹומרֹו והּוא ׁשֹומע, ּבלב ה' Ïאהבת ְְְֲֵֵַַַ¿«¬»

אהבתֹו ּפעּלת ׁשּיפעיל לּׁשני יֹוצא ּפעל ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹֻּפרּוׁש
ּבתֹורת יד יׁשלחּו לבל אדם ּבני ּבלּבֹות ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָיתּבר

ואֹומרֹו Îה', ÏÎa ˙ÎÏÏּכל ּבּמאמר ּכלל ְְ»∆∆¿»¿»»ֲַַַַָָ
ּבּנבראים ּבּמּׂשג ׁשאינם ּדברים אפּלּו לֹו' ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻּדרכיו

ז"ל אֹומרם ּדר על פ"ה.)והּוא ּתֹוציא(ב"מ אם ְְִִֶֶַָ
ז"ל עֹוד ואמרּו ּתהיה, ּכפי מּזֹולל (סנהדריןיקר ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

ויֹוצרי"ט:) ּבֹורא ה' מה זה ּוכפי ּבראֹו, ְְְְִִֵֵֶָָּכאּלּו
ה': עם ּבלב יתּבר אהבתֹו הּמכניס כן ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָּכמֹו

 Ïהקּדמֹות הקּדמנּו ּכבר ¿≈¿»¿»ְְְְִַַָָ

מּמחצב הם יׂשראל עם נׁשמֹות ׁשּכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָיקרֹות
ּדכתיב ּבה' ּדבקים ּכּלם ּכי ה' חלק ְְְִִִִֵֵֶֶַָֻעליֹון

ד') ד' ּובאמצעּות(ּדברים ּבה', הּדבקים ואּתם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ
ּוכׁשּיׁשּוב מּדבקּותּה הּנפׁש ּתתרחק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהעברֹות
אֹומרֹו והּוא ּבֹו, להּדבק יחזר ה' לפני ְְְְֲִִֵֵַָָָָֹהאדם

 Ïהּקדּׁשה ענפי ּבֹו לדּבק ּפרּוׁש ¿»¿»ְְְִֵֵַַָֹֻ
ּבֹו: להּדבק ְְִִִֵֶָׁשּצריכין

Ú ˙ ˙Ï¬»«»»«≈∆

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב מנ"א, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' פרשת מטות, בו כותב אודות מצב פרנסתו שאינו כדבעי והנה]ו[ בעל חוב 

כו' וכו'.

עליו  עבר  אשר  את  שכותב  המכתב  להתחלת  בסתירה  הוא  השמחה  בהעדר  מכתבו  סיום  הנה 

ובלשונו ע"ד נסים ממש נשאר בין שארית הפליטה ובנה משפחה כו'.

וישא קל וחומר בעצמו, שאם הי' ביכולת השי"ת להצילו מהענינים דשנים שעברו ולהצליחו בבנין 

בית בישראל על יסודי התורה והמצוה, הרי על אחת כמה וכמה שהזן ומפרנס לכל ימציא לו פרנסתו ופרנסת 

בני ביתו, ואין הדבר תלוי אלא בבטחון ובמצות הצדקה, שבטחון הגמור שהשי"ת יפרנסו בהמצטרך לו 

ולב"ב כלפי שמיא מהני, ובפרט בצירוף הצדקה אשר הקב"ה מבקש ובחנוני נא בזאת שיהי' עשר בשביל 

שתתעשר.

והשי"ת יצליח שיבשר טוב בכל הנ"ל.

בטח יודע מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע השוה לכל נפש, לאמר תהלים בכל 

יום אחר תפלת שחרית - כפי שנחלק הת]ה[לים לימי החדש - וכן ללמוד בכל יום איזה פסוק חומש עם 

פירוש רש"י מהסדרה של השבוע.

בברכה לפרנסה בגשמיות ולפרנסה ברוחניות מתוך הרחבת הדעת.



מג

עקב פרשת  לשבוע  תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ד מנחם-אב
מפרק עב

עד פרק עו

יום רביעי - י"ז מנחם-אב
מפרק פג

עד פרק פז

יום שני - ט"ו מנחם-אב
מפרק עז

עד פרק עח

יום חמישי - י"ח מנחם-אב
מפרק פח

עד פרק פט

יום שלישי - ט"ז מנחם-אב
מפרק עט

עד פרק פב

יום שישי - י"ט מנחם-אב
מפרק צ

עד פרק צו

שבת קודש - כ' מנחם-אב
מפרק צז עד פרק קג

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ב"ה א' ט"ו סיון, תרפ"ח, ריגא

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מניין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
)כמו שנחלק לימי החודש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת בתקפה 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו עניין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...



מד             

מנחםֿאב י"ד ראשון יום
אגרתה           

מנחםֿאב ט"ו שני יום
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.23   דרושי שער ע"ח (ועייג"כ א קכג, בזח"ב מ"ש ע"פ מובן הא"ב כסדר אהח"ע ולא אחה"ע סדרן שינוי "טעם
ד"ב)". ד.24.הצלם ח, אליהו").25.קהלת ("פתח בהקדמה תקו"ז

             

מנחםֿאב ט"ז שלישי יום
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.26   ."לב חכמי כל ועשו גו' ועשית עה"פ (ואוה"ת) בתו"א ג.27."עפמש"כ כה, י.28.איוב ז, 29.דניאל
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  "ב"גדודים דהמדובר מוכיח שמזה וי"ל - רפמ"ח) שם (ראה מוסיף מה דלכאורה - ב) סה, פמ"ו בח"א (וכן ג"ז "מביא
בל"ג". גם בהם יש ובכ"ז ו)מספר, (גבול בהם שייך שלכן מאותיות מי"ב.30.שנתהוו בדרך31.פ"ד ותיקונים ב"הערות מציין שליט"א הרבי

נקבה. לשון "בונות", להלן שאומר כמו נקבה, לשון "שבע", לומר צריכים שאולי 32.אפשר",   שעי"ז"
משא"כ - כו' דהארה הארה כו', שתחתיו לגבוה ביותר במעלה".מגבוה פחות דאינו בלבד 33.הצירוף   

מסתיר". ואינו בו להמלובש בטל 34."שהוא   ."עה"פ באוה"ת א.35."עייג"כ א,

             

מנחםֿאב י"ז רביעי יום
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ב.36. קמו, ובכ"מ.37.ח"א פ"ב. שמ"ז ע"ח ספ"ד.38.ראה שמ"ב ע"ח א). (כג, ו תיקון 39.ראה   עפמשנת"ל"
פל"ט". בח"א
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פל"ט". בח"א
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ד.40. ב, ב.41.בראשית כט, א.42.מנחות לב, ˘43‡Ï.ר"ה Â‡ Î ‰- בראם דבה"א בפי' אפ"ל אם שכברÁ‡Ï"צע"ג
המאמר ‡ישנו ˘‡."!מאמרות לט' רק מקור הוא שלכן ˘44‡Ï.גו'! Â‡ Î ‰דטובא וי"ל קמ"ל? מאי "לכאורה

'אתדל"ת ההדגשה תומתק ועפ"ז גו'. אין דאדם מקרא זה ומכריח דנשמות, גם אתדל"ת שולל - ה.ÏÏÎ."'.45קמ"ל ד, ז,46.בראשית מיכה
ג.47.יח. פט, ט.48.תהלים פי"ב, כ.49.ב"ר ז, ˘50‡Ï.מיכה Â‡ Î ‰(1 שיתהוו מצ"ע אתדל"ע צ"ל כי חסד, "ג"פ

" שישכיל - מהשתל' שלמע' -Â‡ÏÙעולמות בה כלולים שהכחות אלא פשוטה הנשמה מהוע"צ כי - דלעיל התחתון דאדם (במשל חכ'"
ע"י פנ"א) ח"א ıÙÁ(3ראה דאצי'), ספי' - הבנין (ז"י יבנה חסד עולם ע"י (שבמשל) ומח' שכלו - האצי' עולם (2 חפץ), - (שבתענוג חסד

) חסד כו') (בריאה בהבראם ע"י (שבמשל) כו'" באות כו' "מצמצם - עוה"ז ועד "˘Í˘בי"ע בזה מוסיף שלכן וי"ל לאברהם. "Â‰ÊÂונותן)
חסד בבינה) - (עתיקא חפץ רפמ"ט): ח"א (וראה יותר (ובפרטיות) ולמטה באתגליא. זה רק כי - בורא‰Â‡בהבראם - ה'Í˘Á(בריאה - (

חסד כי באברהם בהבראם וא"ו, - "המדות") עולם - (יצירה יבנה חסד עולם אחרונה".ראשונה, ה' - סט"ו) לקמן ראה - (עשי' ‰51.כו'
‡Ï˘ Â‡ Î."'וכו וגמ"ח צדקה וחסד, צדקה גמ"ח, וחסד, צדקה שינויים: כמה ואילך מכאן לחוד. צדקה האגה"ק 52."בתחילת

ב. קט, ובכ"מ.53.יבמות א. קכא, ובכ"מ.54.זח"ב א. ר, ועוד.55.זח"ב א. מז, א.56.זח"א סד, ברכות
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ויצירה". בריאה דרך לעבור צריכה ההמשכה כי - היא מוכרחת ובכ"מ.63."אבל ס"ט. סרנ"א יו"ד שו"ע ב. נג, זח"ג וראה יח. ג, משלי ע"פ
אליהו").64. ("פתח בהקדמה ˘65"Ï.תקו"ז "ÂÓ "Î הרמ"ז עמפש"כ ויומתק סי"ב). (כ"א כאן כ"כ נוגע אינו "לכאורה

שם)". בזח"ג אורות יז.66.(ניצוצי לב, ˘67"Ï.ישעי' "ÂÓ "Î ."(ב (קיב. שם זח"ג וראה "עביד". דצ"ל פשוט "לכאורה
.68"Ï˘ "ÂÓ "Î ,בחצע"ג בהמוסגר מוסיף מה (3 מה? - יבינו" "והמשכילים פי' (2 זה, סיום לולא חסר מה (1 "לכאורה:

מובן אינו עכ"פ): (בנקודה י"ל ואולי לעניןÏÏÎועוד. הביאור דכל השייכות מהי -ÂÓ˘של"דהיו"ד וכו' גילוי היא - ראשונה ה' ?
הוא הי' עוה"ז) ולא עוה"ב (לא שלנבה"ע עד אמרז"ל בעוה"ב? מוכרח אינו ולמה תתאה? וה' דוא"ו ההכרח הוא וא"כ -ÂÓ˘Âכנ"ל, בלבד

"אליהם") כש"מדבר" עד"ז יודעים שה"אחרים" (אלא עצמו לבין בינו דישנו מבאר וע"ז ועוד. דהשם? אחרונות אותיות ג' ענין מהו הנ"ל וע"פ
ÌÂˆÓˆ Ï"ˆ˘(רק) ומח' "ÂÂ"שכלו שישנו -Âאליהם", עצמו" הואלבין - ח"ע שגם "בלבד"), שמו גם אבל - הוא (שמו ענינים '

ובכהנ"ל - כו' עצמו לבין בינו א"צ ג"כ - הדיבור ענין כמו - ששם ואיך) (כ"ז, יבינו והמשכילים וכו'. יח.Â.".1שם, ח,2.פסוק נח
ב.
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כ.3. ז, ב.4.מיכה קלא, 5.ח"ג   ."פמ"ה מח"א ס"ה.6."להעיר לעיל וראה ה"א. פ"ב חגיגה ירושלמי ב. כט, מנחות

ו.7. ג, מלאכי
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ו.8. מ, 9ÈÏ.תהלים Â„ Î Ú,זה מפרש הי' אז כי - ע"ז שהכוונה אאפ"ל אבל פ"ז. משהיחוה"א "בלק"אÏÈÚÏ„ÎÂ"להעיר
ואכמ"ל. רפ"ב.10.ח"ב". ובכ"מ.11.תניא ב). (י, בהקדמה תקו"ז ראה
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קטן.12. חינוך - ח"ב פי"ד. ח"א לקו"א ז.13.ראה יח, א.14.קרח נה, ח.15.שבת ז, ב.16.מיכה קיז, תהלים
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קטן.12. חינוך - ח"ב פי"ד. ח"א לקו"א ז.13.ראה יח, א.14.קרח נה, ח.15.שבת ז, ב.16.מיכה קיז, תהלים
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ח.17. סי' לקמן וראה יב. י, יב.18.הושע פה, כ.19.תהלים לא, יד.20.תהלים נד, ישעי'

ה'תש"גיד מנחם אביום ראשון

חומש: עקב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וזהו צדק . . . סלה אכי"ר.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

ַאְתִחיל ִלְרׁשֹם  "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ִלי ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָנה ִמּיֹום ׁשֶ ים ׁשָ י"ד ְמַנֵחם ָאב תש"א – ִנְמְלאּו ֲחִמּשִׁ
ֵקן:  ַהּזָ ַוֲחִסידּות, ָאַמר לֹו ַאְדמֹו"ר  ִנְגֶלה  ִעְנְיֵני  ּבְ ַמח ֶצֶדק" ִלְכּתֹב  ר ִהְתִחיל ַה"ּצֶ ֲאׁשֶ ּכַ ר ִלי.  ַסּפֵ ּמְ ׁשֶ ּפּוִרים  ַהּסִ
ַעם ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי  ֶסגֹול( – ְלׁשֹון קּוְלמּוס – ְלָך ָחֵבר. ּפַ ָקַמץ, נּון ּבְ "ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר", ְוָקֶנה )קּוף ּבְ
"ּב[:  י ]ָהַרׁשַ ֵקן: ְוָקֶנה – ְלׁשֹון קּוְלמּוס – ְלָך ָחֵבר, ּוֵפֵרׁש ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ם ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ׁשֵ "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ

ּלֹוְמִדים ָצִריְך "ִלְחיֹות" אֹותֹו. ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ ב; ׁשֶ קּוְלמּוס ַהּלֵ

ה'תש"גטו מנחם אביום שני
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: עקב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: ה. ויעש . . . 214 שמבין הכל.

ּלּוי, ֲאָבל  ַהּגִ ֵלמּות ּבְ הּו ַרק ַהּשְׁ ּזֶ ֹחֶדׁש, ׁשֶ ל טו ּבַ ָאב ַעל ּכָ "ּב[: ַמֲעַלת טו ּבְ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ רֹוׁשֵ
ה ִהיא ְלִפי ֶעֶרְך ֹעֶצם  ָהֲעִלּיָ ְקִביעּות, ְלִפי ׁשֶ ּה ּבִ ָאב ָהאֹור ּבָ טו ּבְ ל, ֲאָבל ּבְ ִחיַנת ְמַקּבֵ ל ָמקֹום ִהיא ַרק ּבְ ִמּכָ
א,  יׁשָ ה ּבִ לֹות[ מֹוִנים ְלַחּמָ ּוַמּזָ ה", ַעּכּו"ם ]=עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ל ַחּמָ ׁש ּכָֹחּה ׁשֶ ׁשַ ָאב,.. ְוֶזהּו "ּתָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ּדְ ַהְיִריָדה 
ְבִחיַנת  ן ֶלָעִתיד, "ְוָנֲהרּו ֵאָליו", ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ֹלֹמה, ּכָ ָהיּו ִנְכָנִעים ִלׁשְ ִית ׁשֶ ַמן ַהּבַ ן ִמּזְ ּכֵ ל ׁשֶ ִמּכָ ׁש כּו' ּבְ ׁשַ ּוְבט"ו ּתָ

ׁש כּו'. ׁשַ ָאב ּתָ טו ּבְ ְמָאה ַאֲעִביר כּו', ּוֵמֵעין ֶזה ּבְ ּטּול ְלַגְמֵרי, ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ ּבִ

היום יום . . . 



נה היום יום . . . 

ה'תש"גטז מנחם אביום שלישי

חומש: עקב, שלישי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך . . . קח וי"ב ע"ש.

נסיעות הבעש"ט בתחילת ההתגלות שלו היו ע"ד שלשה ענינים: פדיון שבוים, חיזוק התורה ויראת 
שמים, התגלות פנימיות התורה. אדמו"ר האמצעי הי' מבאר בזה: גליא שבתורה נקרא מים און צו 
וואסער גייט מען. פנימיות התורה נקרא אש און פאר פייער הָאט מען מורא. דערפאר דארף דער 

משפיע גיין צום מקבל און זָאגען איהם: הָאב קיין מורא ניט ווייל ה' אלקיך אש אוכלה הוא.

בּוִיים, ִחּזּוק ַהּתֹוָרה  ְדיֹון ׁשְ ה ִעְנָיִנים: ּפִ ֹלׁשָ ַבר ׁשְ ּלֹו ָהיּו ַעל ּדְ ּלּות ׁשֶ ת ַהִהְתּגַ ְתִחּלַ ם טֹוב ּבִ ַעל ׁשֵ ְנִסיעֹות ַהּבַ
ּתֹוָרה ִנְקָרא "ַמִים", ְוֶאל  ּבַ ְלָיא ׁשֶ ֶזה: ּגַ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה. ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה ְמָבֵאר ּבָ ּלּות ּפְ ַמִים, ִהְתּגַ ְוִיְרַאת ׁשָ
ל ְולֹוַמר  יַע ָלֶלֶכת ֶאל ַהְמַקּבֵ ּפִ ׁשְ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִנְקָרא "ֵאׁש", ּוֵמֵאׁש – ְמַפֲחִדים. ָלֵכן ָצִריְך ַהּמַ ַמִים – הֹוְלִכים. ּפְ

י "ה' ֱאֹלֶקיָך ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא". יָרא, ּכִ לֹו: ַאל ּתִ

ה'תש"גיז מנחם אביום רביעי

חומש: עקב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אך ביאור . . . קח ח"ע כנ"ל.

אדמו"ר הצ"צ ביאר מה שמיחסים אש לפנימיות התורה, לפי שהיא הנותנת חיות בגליא שבתורה: 
אז ער לערענט א הלכה און ווייס אז די זעלבע הלכה וועט ער לערנען נָאך מאה ועשרים שנה אין 

גן עדן גיט עס אריין א פייערעל.

ּתֹוָרה:  ּבַ ַגְלָיא ׁשֶ ִהיא ַהּנֹוֶתֶנת ַחּיּות ּבְ ַיֲחִסים ֵאׁש ִלְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ְלִפי ׁשֶ ּמְ ֵאר ַמה ּשֶׁ ַמח ֶצֶדק" ּבֵ ַאְדמֹו"ר ַה"ּצֶ
יר ּבֹו  ַגן ֵעֶדן – ֶזה ַמְחּדִ ָנה ּבְ ִרים ׁשָ ֶאת אֹוָתּה ֲהָלָכה הּוא ִיְלַמד ְלַאַחר ֵמָאה ְוֶעׂשְ הּוא לֹוֵמד ֲהָלָכה ְויֹוֵדַע ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

ִהְתַלֲהבּות.

ה'תש"גיח מנחם אביום חמישי

חומש: עקב, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: אך עולם . . . 216 בעשי'.

אדמו"ר האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל בעדארף דערנעמען ביז מיצוי הנפש.

ֶפׁש. ָרֵאל ְצִריָכה "ִלְתּפֹס" ַעד ִמּצּוי ַהּנֶ ֵקן: ַאֲהַבת ִיׂשְ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָאַמר ּבְ



היום יום . . . נו

ה'תש"גיט מנחם אביום שישי

חומש: עקב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה באדם . . . לאברהם כו'.

"י ֹקֶדם  ל ֹראׁש ְדַרׁשִ ין ׁשֶ ל ָיד ּוְתִפּלִ ין ׁשֶ ִפּלִ ְך נֹוֲהִגים: א( ְמִניִחים ּתְ ין – ּכָ ִפּלִ ָעה זּוגֹות ּתְ ַאְרּבָ ְלִלים ּבְ ְתּפַ ַהּמִ
"י,  ַרׁשִ ל ֹראׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ יִקים" ּגֹו', ב( ְמִסיִרים ּתְ ֶהם ַעד ַאֲחֵרי "ַאְך ַצּדִ ְלִלים ּבָ ֶרק "ֵאיֶזהּו", ּוִמְתּפַ ֲאִמיַרת ּפֶ
ַמע ּגֹו'" "ַעד ֱאֶמת", ְואֹוְמִרים ִמְזמֹוֵרי  א, ְוקֹוְרִאים "ׁשְ א ַרּבָ ּמּוׁשָ ׁשִ ל ֹראׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ָרָכה – ּתְ ֹלא ּבְ ּוְמִניִחים – ּבְ
ְך ְמִניִחים  "י ּוְמצּודֹות. ג( ַאַחר ּכָ רּוׁש ַרׁשִ ִרים ָהיּו לֹוְמִדים אֹוָתם ִעם ּפֵ ְחַלק ִליֵמי ַהֹחֶדׁש. ְוַהְמַהּדְ ּנֶ ִפי ׁשֶ ים ּכְ ִהּלִ ּתְ
סּו  ְדּפְ ּנִ ִכירֹות ׁשֶ ׁש ּגֹו'" ְוַהּזְ ת "ַקּדֶ ָרׁשַ ַמע ּגֹו'" ַעד "ֱאֶמת", ּפָ ָרָכה – ְוקֹוְרִאים "ׁשְ ֹלא ּבְ ם – ּבְ נּו ּתָ ַרּבֵ ִפִלין ּדְ ּתְ
ין  ִפּלִ ם, ּוְמִניִחים ּתְ נּו ּתָ ַרּבֵ ל ֹראׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ל ֶאָחד ְלִפי ֲהָבָנתֹו. ד( ְמִסיִרים ּתְ ָניֹות ּכָ ֶרק ִמׁשְ ּדּור. ְולֹוְמִדים ּפֶ ּסִ ּבַ
"י –  רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ ת ֻחּמָ ָרׁשַ ַמע ּגֹו'" ַעד "ֱאֶמת", ְולֹוְמִדים ּפָ ָרָכה – ְוקֹוִרים "ׁשְ ֹלא ּבְ ַרֲאַב"ד – ּבְ ל ֹראׁש ּדְ ׁשֶ

ה ב' ְוכּו'. ָרׁשָ יֹום ב' ּפָ ִני, ּבְ בּוַע: יֹום א' ַעד ׁשֵ ת ַהּשָׁ ָרׁשַ ִמּפָ

ה'תש"גכ מנחם אבשבת

חומש: עקב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך . . . והמשכילים יבינו.

כשם שמצות תפלין, עד"מ, יש לה מקום קבוע בראש ובזרוע, ומרגיש כובד התפלה של ראש 
וההידוק דתפלה של יד, כן הוא במצות אהבה ויראה, וכמ"ש הרמב"ם )יסודי התורה פ"ב ה"א(: "האל 
הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבה וליראה אותו שנאמר ואהבת את ה"א ונאמר את ה"א תירא", הנה 
שיעור מצות אלו הוא אשר יורגשו בהרגש גופני בבשר הלב ממש, וכמו אדם הפוגש את אוהבו 
הנאמן, ולא זו בלבד אז אים זָאל ווערען גוט פון דעם, שישכח על כל הדברים המעיקים אותו, אלא 
עוד שיתעורר בו חיות פנימי בתקוה טובה, כי לבו טוב עליו, וכן במדת היראה נופל עליו פחד גדול 
ומורא, כי בשעה ההיא הוא נזכר על כל עניניו הלא טובים במחשבה דבור ומעשה, ולבו יכאב בכאב 

מורגש מיראת העונש ביר"ש ולפעמים הוא ברגש של ירא בושת או גם יראת הרוממות.

ל ֹראׁש  ה ׁשֶ ִפּלָ יׁש ּכֶֹבד ַהּתְ רֹוַע, ּוַמְרּגִ ֹראׁש ּוַבּזְ ל, ֵיׁש ָלּה ָמקֹום ָקבּוַע ּבָ ֶרְך ָמׁשָ ין, ַעל ּדֶ ִפּלִ ְצַות ּתְ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ֶרק ב' ֲהָלָכה  "ם )ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה ּפֶ ַתב ָהַרְמּבַ ּכָ ִמְצַות ַאֲהָבה ְוִיְרָאה, ּוְכמֹו ׁשֶ ן הּוא ּבְ ל ָיד – ּכֵ ה ׁשֶ ְתִפּלָ ְוַהִהּדּוק ּדִ
ֱאַמר "ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאֹלֶקיָך", ְוֶנֱאַמר "ֶאת ה'  ּנֶ ה ִמְצָוה ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה אֹותֹו, ׁשֶ ד ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ְכּבָ א'( : ָהֵאל ַהּנִ
ׁש, ּוְכמֹו ָאָדם ַהּפֹוֵגׁש  ב ַמּמָ ר ַהּלֵ ְבׂשַ ׁש ּגּוָפִני ּבִ ֶהְרּגֵ ׁשּו ּבְ ר ֻיְרּגְ עּור ִמְצֹות ֵאּלּו הּוא ֲאׁשֶ ה ׁשִ יָרא". ִהּנֵ ֱאֹלֶקיָך ּתִ
א עֹוד  ָבִרים ַהְמִעיִקים אֹותֹו, ֶאּלָ ל ַהּדְ ח ַעל ּכָ ּכַ ׁשְ ּיִ ה, ׁשֶ ְהֶיה לֹו טֹוב ִמּזֶ ּיִ ְלַבד ׁשֶ ֱאָמן, ְוֹלא זֹו ּבִ ֶאת אֹוֲהבֹו ַהּנֶ
דֹול ּומֹוָרא,  ַחד ּגָ ְרָאה נֹוֵפל ָעָליו ּפַ ת ַהּיִ ִמּדַ י ִלּבֹו טֹוב ָעָליו, ְוֵכן ּבְ ִתְקָוה טֹוָבה, ּכִ ִניִמי ּבְ ְתעֹוֵרר ּבֹו ַחּיּות ּפְ ּיִ ׁשֶ
ְרַאת  ׁש ִמּיִ ְכֵאב ֻמְרּגָ ה, ְוִלּבֹו ִיְכַאב ּבִ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ַמֲחׁשָ ל ִעְנָיָניו ַהּלֹא טֹוִבים ּבְ ר ַעל ּכָ ָעה ַהִהיא הּוא ִנְזּכָ ּשָׁ י ּבַ ּכִ

ם ִיְרַאת ָהרֹוְממּות. ת אֹו ּגַ ל ְיֵרא ּבֹׁשֶ ֶרֶגׁש ׁשֶ ַמִים, ְוִלְפָעִמים הּוא ּבְ ִיְרַאת ׁשָ ָהֹעֶנׁש ּבְ

            

ה'תש"ע אב מנחם י"ד ראשון יום   

        
    

עם מנישואין להמנע יש האם השאלה את מעלה זו הלכה
'פגום'? הוא הרי ממזר שאינו שאף טהרה, שמרה שלא לאם בן
כי סוברים יש הדעות: נחלקו זה 'פגם' של בגדרו והנה,

הרמב"ם שכתב ואף כהונה. לפסול ה"ו)הכוונה פי"ט שכהן(להלן
עבודה לגבי כוונתו חלל, ואינו כשר הולד הנדה על הבא

לכהן להינשא הבת את לפסול כוונתו וכאן שו"תלמזבח, (עי'

ו) סי' .מהרש"ל
של באישיותו לפגם רק היא שהכוונה הפוסקים רוב דעת אך
פסול כאן אין אך פנים, ועז רעות מידות בעל שהוא הנדה, בן

קסב)לנישואין סי' ח"ד הלוי שבט .(ראה
או עצמו הנדה בבן רק הוא הפגם האם הדעות נחלקו וכן
המבוארים מדות' תשע ל'בני זאת שדימו יש לדורות: אף

הי"ב)בגמרא פכ"א להלן אך(ראה לדורות. נמשך אינו הפגם כן ואם ,

מהם" להרחיק וראוי מיוחסת משפחה ש"אינה כתב הרמ"א
לדורות שהוא נראה שם)ומדבריו הלוי .(שבט

כל ביד הבחירה כוח יש שבודאי הפוסקים כתבו למעשה,
בעל שהוא במישהו רואים וכאשר מידותיו. את לתקן אחד
מאמר על כתב ז"ל והאר"י מידותיו. תיקן בודאי טובות מידות
שאברהם תרח", בן אברהם זה – מטמא טהור יתן "מי חז"ל
של הטוב ושכשיגבר אמו, של נדתה בימי נתעבר עצמו אבינו

לה הקרובים את ומתקנת בעצמה נתקנת היא הרי (ראההנשמה

ריא סי' ח"ז הלכות משנה שם. הלוי .ואילך)שבט
אינה וטבילה מאחר חדשה: סברה העלה פיינשטיין והגר"מ
בים, רוחצות נשים כי מצוי והרי לבעלה, להתירה כוונה צריכה
מזה להסיק ויש טבלה. למעשה האם רבות פעמים כי נמצא
לנדתה טבלה אכן שאמו ולהניח טובות, מידות בעל הוא שאדם

יד) ד, אבהע"ז משה .(אגרות

ה'תש"ע אב מנחם ט"ו שני יום   

       
           
         
        

   
ב)להלכה ס"ב, אהע"ז שו"ע כאן, היהודיות(רמב"ם המשפחות כל ,

גויים. בהן נתערבו שמא חוששים ואין ככשרות, מוחזקות
המעיד אחד בעד די כלל בדרך מאומצים, ילדים לגבי
שאומצו בילדים אך יהודית. ממשפחה מגיע המאומץ שהילד
יהודיה אימם כי עדים שני צריך גויים, תושביו שרוב ממקום

התגיירו שהילדים ז)או ח"א אהע"ז משה .(אגרות
יש בקביעות, ומתקוטטות שמתגרות משפחות ולגבי
המחלוקות נתרבו הגלות שבעקבות שכתבו מהאחרונים
מוחלט באופן המשפחה יהדות את לקבוע אפשר ואי בישראל,

אלו סימנים פי טו)על ב, ערוה"ש ד', סי' פ"ד קידושין זאת(יש"ש ועם ,
אלו. ממשפחות להתרחק עדיף

חכמים שמנו נוספות תכונות שלוש הובאו ערוך בשולחן
להינשא האם לשקול יש בהם, מאופיין שאינו שמי ישראל, בבני

חסדים וגמילות ביישנות רחמנות, א)לו: עט, יבמות פי .(על

ה'תש"ע אב מנחם ט"ז שלישי יום      

       
          
          


גירושין בהלכות כבר הובאה זו הכ"א)הלכה ובשינויי(פ"י ,

לשון.
פשר ומה המקומות, בשני ההלכה הובאה מדוע לעיין: ויש
ודעתו אשה אדם ישא "לא כתב גירושין בהל' א. השינויים:

" הלשון כאן ואילו וכתבלגרשה" הוסיף כאן ב. לאדם...".
ואילו מותר", לימים אותה נושא שהוא בתחלה הודיעה "ואם

זה. היתר הזכיר לא גירושין בהל'
וההסבר:

קניין שמהותם - הנישואין גדר מתבאר גירושין בהלכות
הגירושין, הוא והיפוכם באשתו"). ("ודבק תמידית ודביקות
קשר יצירת בעת וכאשר הנישואין. את וכורתים המנתקים

זה הרי - זה קשר של היפוכו את אליו מצמידים הנישואין
"דעתו הנישואין בזמן אם ולכן, הנישואין. בעצם חסרון

זאת. לעשות אין בדבר איסור שאין אף לגרשה",
לדינים הקשור נוסף, דין הביא ביאה איסורי בהלכות כאן אך
הנובע דין לאשתו, איש בין ובכללם לחבירו', אדם ש'בין

כט)מהכתוב ג, לבטח(משלי יושב והוא רעה רעך על תחרוש "אל
איסור. אלא טוב מנהג רק שאינו אתך"

אותה נושא שהוא בתחילה הודיעה "ואם ההיתר כי נמצא
בני להתנהגות הקשור האיסור כלפי רק נכון מותר", לימים,
כאן אין לגרשה, שדעתו מראש לה מודיע שכאשר לזה, זה אדם
קשר לעניין אבל לבטח, יושב חברו בעוד רעה חרישת
על מראש מודיע כאשר גם בקשר חסרון שיש וודאי הנישואין,

לגרש. כוונתו
  (18 עמ'

             

         
       

            
          

         


        

       


       
       
        
      



























המשך ביאור למס' שבועות ליום חמישי עמ' ב



נז             

ה'תש"ע אב מנחם י"ד ראשון יום   

        
    

עם מנישואין להמנע יש האם השאלה את מעלה זו הלכה
'פגום'? הוא הרי ממזר שאינו שאף טהרה, שמרה שלא לאם בן
כי סוברים יש הדעות: נחלקו זה 'פגם' של בגדרו והנה,

הרמב"ם שכתב ואף כהונה. לפסול ה"ו)הכוונה פי"ט שכהן(להלן
עבודה לגבי כוונתו חלל, ואינו כשר הולד הנדה על הבא

לכהן להינשא הבת את לפסול כוונתו וכאן שו"תלמזבח, (עי'

ו) סי' .מהרש"ל
של באישיותו לפגם רק היא שהכוונה הפוסקים רוב דעת אך
פסול כאן אין אך פנים, ועז רעות מידות בעל שהוא הנדה, בן

קסב)לנישואין סי' ח"ד הלוי שבט .(ראה
או עצמו הנדה בבן רק הוא הפגם האם הדעות נחלקו וכן
המבוארים מדות' תשע ל'בני זאת שדימו יש לדורות: אף

הי"ב)בגמרא פכ"א להלן אך(ראה לדורות. נמשך אינו הפגם כן ואם ,

מהם" להרחיק וראוי מיוחסת משפחה ש"אינה כתב הרמ"א
לדורות שהוא נראה שם)ומדבריו הלוי .(שבט

כל ביד הבחירה כוח יש שבודאי הפוסקים כתבו למעשה,
בעל שהוא במישהו רואים וכאשר מידותיו. את לתקן אחד
מאמר על כתב ז"ל והאר"י מידותיו. תיקן בודאי טובות מידות
שאברהם תרח", בן אברהם זה – מטמא טהור יתן "מי חז"ל
של הטוב ושכשיגבר אמו, של נדתה בימי נתעבר עצמו אבינו

לה הקרובים את ומתקנת בעצמה נתקנת היא הרי (ראההנשמה

ריא סי' ח"ז הלכות משנה שם. הלוי .ואילך)שבט
אינה וטבילה מאחר חדשה: סברה העלה פיינשטיין והגר"מ
בים, רוחצות נשים כי מצוי והרי לבעלה, להתירה כוונה צריכה
מזה להסיק ויש טבלה. למעשה האם רבות פעמים כי נמצא
לנדתה טבלה אכן שאמו ולהניח טובות, מידות בעל הוא שאדם

יד) ד, אבהע"ז משה .(אגרות

ה'תש"ע אב מנחם ט"ו שני יום   

       
           
         
        

   
ב)להלכה ס"ב, אהע"ז שו"ע כאן, היהודיות(רמב"ם המשפחות כל ,

גויים. בהן נתערבו שמא חוששים ואין ככשרות, מוחזקות
המעיד אחד בעד די כלל בדרך מאומצים, ילדים לגבי
שאומצו בילדים אך יהודית. ממשפחה מגיע המאומץ שהילד
יהודיה אימם כי עדים שני צריך גויים, תושביו שרוב ממקום

התגיירו שהילדים ז)או ח"א אהע"ז משה .(אגרות
יש בקביעות, ומתקוטטות שמתגרות משפחות ולגבי
המחלוקות נתרבו הגלות שבעקבות שכתבו מהאחרונים
מוחלט באופן המשפחה יהדות את לקבוע אפשר ואי בישראל,

אלו סימנים פי טו)על ב, ערוה"ש ד', סי' פ"ד קידושין זאת(יש"ש ועם ,
אלו. ממשפחות להתרחק עדיף

חכמים שמנו נוספות תכונות שלוש הובאו ערוך בשולחן
להינשא האם לשקול יש בהם, מאופיין שאינו שמי ישראל, בבני

חסדים וגמילות ביישנות רחמנות, א)לו: עט, יבמות פי .(על

ה'תש"ע אב מנחם ט"ז שלישי יום      

       
          
          


גירושין בהלכות כבר הובאה זו הכ"א)הלכה ובשינויי(פ"י ,

לשון.
פשר ומה המקומות, בשני ההלכה הובאה מדוע לעיין: ויש
ודעתו אשה אדם ישא "לא כתב גירושין בהל' א. השינויים:

" הלשון כאן ואילו וכתבלגרשה" הוסיף כאן ב. לאדם...".
ואילו מותר", לימים אותה נושא שהוא בתחלה הודיעה "ואם

זה. היתר הזכיר לא גירושין בהל'
וההסבר:

קניין שמהותם - הנישואין גדר מתבאר גירושין בהלכות
הגירושין, הוא והיפוכם באשתו"). ("ודבק תמידית ודביקות
קשר יצירת בעת וכאשר הנישואין. את וכורתים המנתקים

זה הרי - זה קשר של היפוכו את אליו מצמידים הנישואין
"דעתו הנישואין בזמן אם ולכן, הנישואין. בעצם חסרון

זאת. לעשות אין בדבר איסור שאין אף לגרשה",
לדינים הקשור נוסף, דין הביא ביאה איסורי בהלכות כאן אך
הנובע דין לאשתו, איש בין ובכללם לחבירו', אדם ש'בין

כט)מהכתוב ג, לבטח(משלי יושב והוא רעה רעך על תחרוש "אל
איסור. אלא טוב מנהג רק שאינו אתך"

אותה נושא שהוא בתחילה הודיעה "ואם ההיתר כי נמצא
בני להתנהגות הקשור האיסור כלפי רק נכון מותר", לימים,
כאן אין לגרשה, שדעתו מראש לה מודיע שכאשר לזה, זה אדם
קשר לעניין אבל לבטח, יושב חברו בעוד רעה חרישת
על מראש מודיע כאשר גם בקשר חסרון שיש וודאי הנישואין,

לגרש. כוונתו
  (18 עמ'

             

         
       

            
          

         


        

       


       
       
        
      





























נח            

ה'תש"ע אב מנחם י"ז רביעי יום    

      
          

        
חוקרי והקשו גרה, כמעלת הארנבת את מתארת התורה
הקיבה מבנה ואף גרה, מעלה אינה הארנבת הרי הטבע:

גרה? המעלות הבהמות של מזה שונה שלה והמעיים
בדבר: נאמרו הסברים וכמה

בהודו, שבהיותו ספיר', 'אבן בספרו כותב ספיר הר"י א.
גרה מעלת והיא כבש, בגודל חיה החיות בגן אחד שר לו הראה
קצרות הקדמיות ורגליה פרסה, מפרסת ואינה הגרה מעלי ככל
אמרו ואכן תורה. שאסרה הארנבת והיא האחוריות, מרגליה

ב)בגמרא ט, את(מגילה המלך לתלמי תרגמו הזקנים ששבעים
הרגלים' 'צעירת ארנבת כד)השם כג, סי' ד, וכתבים, גם(פסקים .

אש' סי'ה'שרידי המצויהס"ד)(ח"ב שהארנבת דעה, הביא

שבמזרח וזו המערב, בארצות המצויה זו אינה המזרח בארצות
גרה. מעלה

מעלי שאר של מאלו שונים הארנבת של העיכול שכלי אף ב.
היא וגם הגרה, מעלי לשאר כמו חמוץ חלב בקיבתה יש הגרה,
כשהוא הבליעה) בית (דרך לפיה הלעוס המזון את מחזירה

גרה העלאת היא זו מזון והחזרת קצת, קשה וכתביםעדיין (פסקים

הופמן) הרד"צ בשם .שם,
מנ היא אבל גרה, מעלה אינה אמנם הארנבת אתג. יעה

הסימנים והגדרת גרה. למעלי בדומה האכילה בעת לסתותיה
לחיה יחשבוה שלא טעות, למנוע כדי העין מראית לפי נקבעה

גרה .(שם)מעלת
אוכלת היא הרכות ואת ורכות, קשות הפרשות לארנבת ד.
יותר עיכול מתאפשר וכך שנית ובולעת הטבעת, מפי ישירות

גרה כהעלאת נחשבת זו ואכילה רצ"ג)מלא. עמ' כח, שלמה .(תורה

ה'תש"ע אב מנחם י"ח חמישי יום   

        
          
            

  
דם שהוא יחשוב הרואה שמא אדם דם אכילת אסרו חז"ל
נראה אינו הדבר כי השיניים שבין דם לבלוע התירו אך בהמה

אחד מוצצו)לאף ד"ה א ס, כתובות .(רש"י
העין מראית מפני חכמים שאסרו דבר כל הרי להקשות: ויש
באין התירו זו בגזירה ומדוע אסור, חדרים בחדרי אפילו –

רואה?
מראית משום יש בשוק עושה היה שאילו בדבר לומר: ויש
יבוא שמא חדרים, בחדרי אפילו לעשותו חז"ל אסרו העין,
מראית בה אין שלעולם השיניים דם בבליעת אך בשוק, לעשותו

גזרו לא בשוק, אף ה"ד)העין, פ"ה יו"ט המלך .(שער

שזהו יחשבו שמא הוא והאיסור מאחר ביארו: והתוספות
זה ולפי גזרו, לא אדם דם שהוא שניכר במקום הרי בהמה, דם

זאת. כשרואים אף בדבר איסור אין
מאצבעו. דם למצוץ מותר האם הפירושים: בין מינה' ו'נפקא
הבליעה את רואים אין כי הפה בדם רק הוא ההיתר רש"י לדעת
זהו כי וניכר מאחר התוספות לדעת ואילו אסור, האצבע דם אך

גזרו לא האדם, סקס"ז)דם סו סי' תשובה .(דרכי
דם ויצא בפת בנגס הדין מה התוספות, לדעת לעיין, ויש
או מפיו שהוא שניכר כיון לאוכלו מותר האם הפת: על מפיו
שכתב הרמב"ם ומלשון מצב. בכל נאסר פירש הדם שכאשר
כך ואחר הדם את גורר דם עליה ומצא הפת את שנשך "הרי

אסור מפיו, שהגיע שניכר במקרה שגם משמע יוסףאוכל" (ראה

ב) כא, כריתות .דעת

ה'תש"ע אב מנחם י"ט שישי יום   

        
            
        
          

 
כרב פסק א)הרמב"ם קח, שנפלה(חולין בקדירה בשר שחתיכת

בפני כאיסור נחשבת החלב טעם את וקיבלה חלב טיפת עליה
החתיכות שאר את ואוסרת וחוזרת נבילה"), ("נעשית עצמו

טעם. בהן לתת כדי בחלב שאין אף בקדירה,
נעשית עצמה החתיכה כל שמענו "לא הראב"ד: עליו והשיג
לרבנן אבל במינו, מין דמחמיר יהודה ר' לדעת אלא נבלה
במינו מין איסור בתערובת ורבנן יהודה ר' נחלקו כלומר: לא".

האיסור טעם על לעמוד אפשר ב)שאי כב, סובר(מנחות יהודה ר' .

בטל. במינו מין סוברים וחכמים בשישים, בטל אינו במינו מין
כנגד שישים עד כאן הרמב"ם אוסר מדוע הראב"ד: ומקשה
משום הוא נבילה", נעשית "חתיכה שאמר רב והרי החתיכה,
חכמים לדעת אבל בטל, לא במינו שמין יהודה כר' שסובר

ג) צח, סי' יור"ד ט"ז ראה כמותם, ואין(שהלכה החלב נגד בשישים די
החתיכות? שאר את לאסור
מבריסק: הגר"ח ומבאר

"אפשר הדין על מבוססת נבילה" נעשית "חתיכה ההלכה
אסור" - בהשם)(חוליןלסוחטו שנבלע הבשר חתיכת כלומר, .

מכאן, ממנה. ייפלט שהחלב לאחר גם באיסורה תישאר חלב
החלב בגלל אסורה אינה זו בשר שחתיכת הרמב"ם, לדעת

אלא בה, הבלוע ,נגדה שישים אין ואם עליה,
הקדרה. כל נאסרה

            

נפקע הבשר, מן החלב שנפלט שלאחר סובר הראב"ד אך
אף הקדרה, את לאסור ואין בחלב' 'בשר שם זו מחתיכה
"אפשר והדין החלב. טעם מורגש לא אם טעם, בה שנותנת
אך להיתרה, חוזרת אינה זו שחתיכה משמעו אסור" - לסחטו
אינה היתר בקדירת מעורבת היא אם אבל בעינה, כשהיא דוקא

נגד שישים יש (אם עצמי',אוסרת 'איסור איסורה אין כי ,(
כאילו זה הרי - בטל" לא במינו ש"מין יהודה ר' לדעת ורק

החתיכות. כל את אוסרת ולכן בעינה עומדת החתיכה
   

ה'תש"ע אב מנחם כ' קודש שבת  

       
         
          

 
א)הגמרא ל, זרה יין(עבודה משום בו אין מבושל "יין קובעת:

ממש, נסך ביין עוסקת אינה שהגמרא הבינו והפוסקים נסך".
ביין שגם להבין ניתן והיה גוי. בו שנגע ישראל של ביין אלא
אך לניסוך), חשש בו שאין (למרות לקרבה חשש קיים מבושל
אף אסור אינו גוי בו שנגע מבושל שיין ופסקו הבינו הפוסקים

בשתיה.
ישראל של יין אסרו חז"ל האם בשאלה, תלוי ההיתר וטעם
ביין שייך אינו זה וטעם לניסוך חשש משום גוי בו שנגע
גוי בו שנגע יין אסרו שחז"ל או לנסכו, אפשר שאי מבושל,
ביין לכך חששו לא מדוע לבאר יש כן ואם לקרבה, חשש משום

שם)(ראהמבושל זרה לעבודה .במפרשים
משום הוא האיסור טעם אם אתר: על הרא"ש שואל וכך
משום הוא האיסור טעם ואם מותר? מבושל יין מדוע - קרבה
(שאף מזוג יין ואילו מותר מבושל יין מדוע - לניסוך חשש
שהמבושל לפי "ואפשר, ומבאר: אסור? לנסך) אפשר אי אותו

ביה". גזרו לא - שכיחא דלא ומילתא כך, כל מצוי אינו
כיוון יינם סתם באיסור נכלל לא מבושל שיין כתב המאירי
אינו מבושל שיין הוא ברמב"ם המובא וההסבר משתנה. שטעמו
השייך מבושל יין וגם כלל בגזירה אינו כן ואם למזבח ראוי

מותר. לגוי
השו"ע פסק ס"ג)להלכה, קכ"ג סי' מבושל(יור"ד "יין :

שיין לדייק ניתן זה ומלשון מותר" - כוכבים העובד בו שנגע
מבושל .אסור
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד מנ"א, תשי"ד

ברוקלין.

 צעירי אגודת חב"ד אשר באה"ק ת"ו סניף לוד,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מכ"ח תמוז בו כותבים ע"ד יסוד סניפם ובחירת הועד.

הנה יה"ר מהשי"ת, אשר חפץ ה' בידם יצליח להפיץ תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' - בסביבתם 

הקרובה וגם בסביבתם היותר רחבה, אשר הפצה זו תביא אור וכח וחיות נוספים גם בלימוד הנגלה וקיום 

המצות בהידור, וכמובן מלשון זהר הק' )חלק ג' קנ"ב עמוד א( שקורא זה בשם נשמתא דאורייתא, שככל 

שמציאות הנשמה מתבלטת יותר ונראית יותר - מתוסף ג"כ בחיות הגוף בכללותו, ובחיות כל אבר ואבר 

ממנו.

והנמשל מובן.

וע"פ מרז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה, הנה בודאי ימשיכו את כל הנ"ל במעשה בפועל, היינו 

- הפצה בפועל בהנוגע לאחרים, והמשכת החסידות שלהם - בנוגע לעצמם - במעשה ממש.

גם  תהי'  הרי   - תענוג  הרצון;  פנימיות  הוא  ה'  שחפץ  ה',  חפץ  המדויק  ללשון  שמתאים  ויה"ר, 

התעסקותם בחפץ פנימי, אשר פעולות הנעשות מתוך ענג אמיתי - מצליחות ביותר.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש,

מ. שניאורסאהן
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ה'תש"ע מנחםֿאב י"ד ראשון יום

  
  

ּבּתֹורה‡. האמּור ממזר זהּו מערוה1אי הּבא זה מן2? ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּפגּום מּמּנה ׁשהּבן הּנּדה, מן חּוץ ממזר3העריֹות. .4ואינֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבאנס ּבין העריֹות, ׁשאר על הּבא ּבין5אבל ּברצֹון, ּבין ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

נקבֹות ואחד זכרים ואחד ממזר. הּולד - ּבׁשגגה ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבזדֹון
לעֹולם. ּכלֹומר, עּׂשירי. ּדֹור ּגם ׁשּנאמר: לעֹולם; ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָאסּורין

.,ממזרת ׁשּנּׂשא יּׂשראלי אֹו יּׂשראלית ׁשּנּׂשא ממזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
אינֹו - ּבעל ולא קּדׁש לֹוקין. - הּקּדּוׁשין אחר ׁשּבעלּו ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכיון

ּבעל6לֹוקה לֹוקין7. אינן - קּדׁש ממזרּות8ולא ׁשאין9מּׁשּום ; ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
אּלא קּדּוׁשין ּבלא ּבעילה על ׁשּלֹוקה מי לאוין חּיבי ּבכל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹל
ּגרּוׁשתֹו הּמחזיר ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבאלמנה, ּגדֹול ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכהן

ּכׁשרמּׁש הּולד - ערוה.10ּנּׂשאת אינּה ׁשהרי , ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הּולד‚. - יּׂשראל ּבת על הּבא ועבד ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעֹובד

ּברצֹון. ּבין ּבאנס ּבין איׁש, ּבאׁשת ּבין ּפנּויה ּבין ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָֹּכׁשר;
הּולד - הּממזרת על הּבאים ועבד ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעֹובד

הּולד11ממזר - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדת על הּבא ּוממזר ; ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּגרים. ּכׁשאר ּכׁשר, הּוא הרי - נתּגּיר ּומזלֹות. ּכֹוכבים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָעֹובד
ּכׁשר, הּולד - ׁשחררֹו עבד. הּולד - הּׁשפחה על ּבא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָואם

יּׂשראל. ּבבת ּומּתר מׁשחררין, עבדים ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָֻֻּכׁשאר
ּכֹוכבים„. העֹובד מן אֹו העבד מן הּבא ּבן הּכלל: ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה

- ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדת ּבת מן אֹו הּׁשפחה מן אֹו ְִִִִֶֶַַַַָָָָּומזלֹות
זה, דבר לפי האב. על מׁשּגיחין ואין ּכאּמֹו, הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהרי

ׁשהרי12הּתירּו ּבניו; את לטהר ּכדי ׁשפחה, לּׂשא לממזר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
על גזרּו ולא חֹורין. ּבני ונמצאּו אֹותם מׁשחרר ְְְְְְְְִִֵֵַַָָֹהּוא

הּבנים.13הּׁשפחה ּתּקנת מּפני לממזר, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
עבד‰. ׁשחציֹו -14מי איׁש אׁשת על הּבא חֹורין ּבן וחציֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

הּבן ּתּקנה15אֹותֹו לֹו ממזרּות16אין ׁשּצד מּפני וצד17, ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
ּבׁשפחה18ּכׁשרּות אסּור לפיכ ּבֹו, ּבניו19מערבין ונמצאּו ,20 ְְְְְְְְִִִִַָָָָָָֹ

לעֹולם .21ּכמֹותֹו ְְָ
.Âׁשּטבלה הּׁשפחה על הּבא ּומזלֹות ּכֹוכבים הרי22עֹובד - ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּומזלֹו ּכֹוכבים עֹובדת על ׁשּבא ׁשּטבל ועבד עבד; -זה ת ְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
עֹובד אבל האם. אחר הּל ּומזלֹות. ּכֹוכבים עֹובד ֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּולד
ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדת ׁשפחה על הּבא ּומזלֹות ,23ּכֹוכבים ְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד עבד ּכֹוכבים24אֹו עֹובדת על ׁשּבא ִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּזכר אחר הּל - חֹורין ּבת .25ּומזלֹות ִֵַַַַַַָָָ

.Êוהּבנים לגר. מּתרת הּממזרת וכן גּיֹורת, לּׂשא מּתר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻממזר
ׁשּנאמר: הּפגּום. אחר הֹול ׁשהּולד ממזרים, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמּׁשניהם

יי. קהל קרּוי אינֹו ּגרים ּוקהל יי, ְְְְְִִֵֵַַַָָָּבקהל
.Áׁשהֹורתֹו ּפי על אף ּבן, והֹולידּו לגר ׁשּנּׂשאת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּגּיֹורת

עד ּבנֹו, ּבן ּבן וכן ּבממזרת. מּתר זה הרי - ּבקדּׁשה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻולדתֹו
ּכ ואחר גר, ׁשהּוא יּודע ולא מּמּנּו ּגרּותֹו ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיׁשּתּקע
ּדין מׁשחררין העבדים ואחד הּגרים ואחד ּבממזרת. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻיאסר

לכּלן .26אחד ְֶָָֻ
.Ëיּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשא גּיֹורת27ּגר ׁשּנּׂשא יּׂשראל -28אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבממזרת. ואסּור ּדבר, לכל יּׂשראל ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָהּולד
.Èּוממזר ספק, ּוממזר וּדאי, ממזר הם: ממזרים ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָׁשלׁשה

הערוה מן ׁשּבא זה וּדאי? ממזר זהּו אי סֹופרים. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּדברי
ערוה, מּספק ׁשּבא זה - ספק ּוממזר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּוּדאית,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ה'".1) בקהל ממזר יבוא הנקראות2)"לא הן מות אחרי בפרשת האמורות והם כרת ביאתו על וחייב בתורה ביאתו שאסר "כל
בהן". וכיוצא ובת ואחות אם כגון ערווה, נקראת מהן אחת וכל מיוחס.3)עריות אינו על4)כלומר, הבא שעונש פי, על אף

קידושין. בתפיסת גם תלוייה וממזרות בנדה תופסין שקידושין משום כרת, הוא ושוגג5)הנדה מזיד ואונס, רצון בין שהחילוק
עונשין. לגבי אלא לאו.6)אינו אין לבד בקידושין אלא7)כי הוי לא בקהל "וביאה ה'" בקהל יבוא "לא הוא: שהלאו

לשון8)בקידושין". לוקין" "אינם כתב: קידש ולא ובבעל יחיד, לשון לוקה" "אינו כתב: בעל ולא בקידש בלשונו, דקדק רבנו
מצידה, מעשה בלי קידושיה לקבל שיכולה משום לוקה, היא אין כן גם לבד, הקידושין על לאו היה אם אף שבקידושין מפני רבים,
גבי לכן עליו. לוקין שאין מעשה בו שאין לאו אצלה זה הרי כן ואם ברצונה, חיקה לתוך או לחצרה הקידושין שיזרוק ידי על
בבעל אבל הקידושין, על לאו היה אם אפילו ממלקות, פטורה היא כי המקדש, על עליו, הוא שהחידוש לוקה" "אינו כתב קידש
הנאתה. מפני מעשה, כעושה היא גם נחשבת בבעילה שהרי פטורין, והיא הוא שניהן, כלומר, לוקין" "אינם כתב קידש, ולא

קדשה.9) תהיה לא משום הוא לוקה ממזר10)אבל שאין א' בהלכה כתב שכבר פי על ואף תועבין". בניה ואין תועבה "היא
להדגיש, לנכון מצא ולפיכך "תועבה", בה שכתוב מפני לעריות, גרושתו מחזיר להשוות יטעו שלא רבינו חשש מעריות, אלא

לאוין. חייבי שאר כדין כמוה.11)שדינו שהוולד לכתחילה.12)מפני וזה13)ואפילו חורין". לבן אסורה "השפחה שהרי
גזרו. לא בממזר אולם סופרים. חלקו.14)מדברי את מהם אחד ושחרר שותפים שני של זו.15)עבד מביאה שנולד

ממזרת.16) לישא הקודמת בהלכה ממזר.17)שנאמרה שהוולד איש אשת על הבא כישראל שהוא חירות צד משום18)משום
איש. באשת גם כשר הוולד ישראל בת על הבא ועבד עבד, בשפחה.19)צד שאסור שבו כשרות צד באיסור.20)מפני שנולדו

שפחה.21) ולא ישראל בת לא לישא עבדות.22)שאסורין טבלה.23)לשם שלא טבל.24)כלומר, הכלל,25)שלא "זה
ושפחות. עבדות דין להם שאין בגיותן, הם עדיין טבלו, שלא ומכיוון הזכר". אחר הלך הרי26)באומות שנשתחררו "עבדים

להן". מותר לגרים המותר וכל להן אסור לגרים שאסור כל כגרים, ואסור27)הן כשר שהוולד ישראל בת על הבא מגוי גרע לא
ישראל.28)בממזרת. אביו והרי הזכר", אחר הולך הוולד עבירה ואין קידושין שיש מקום "כל הכלל: לפי

              
  

ספק נתּגרׁשה אֹו קּדּוׁשין ספק ׁשּנתקּדׁשה האּׁשה על הּבא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּכגֹון
ׁשּׁשמעה האּׁשה ּכגֹון - סֹופרים מּדברי ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּגרּוׁשין,

קּים ּבעלּה והרי ונּׂשאת, ּבעלּה הראׁשֹון29ׁשּמת ּבעלּה ּובא , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
סֹופרים. מּדברי ממזר הּבן הרי - הּׁשני ּתחת והיא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָעליה

.‡Èאֹו הּזה העּבר מהּו לּה: אמרּו מּזנּות, ׁשּנתעּברה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻּפנּויה
- נבעלּתי ּוליּׂשראל הּוא, ּכׁשר ּבן אמרה: אם הּזה? ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּיּלֹוד
ׁשּזנתה העיר ׁשרב ּפי על ואף ּכׁשר. והּבן נאמנת, זֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהרי

ּפסּולים .30ּבּה ְִָ
.Èאֹו חרׁשת ׁשהיתה אֹו ׁשּמתה, עד אּמֹו נבּדקה לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹואם

נבעלּתי הּממזר לפלֹוני ׁשאמרה: אֹו ׁשֹוטה, אֹו אֹו31אּלמת , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
הרי - מּמּנּו ׁשהּוא מֹודה ּפלֹוני אֹותֹו אפּלּו הּנתין, ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָלפלֹוני
ּכ לּה, ׁשהֹודה זה עם ׁשּזנתה ּכׁשם ממזר. ספק הּיּלֹוד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזה

אחר עם אּמֹו32ּזנתה את ׁשּמּכיר ׁשתּוקי, הּנקרא הּוא וזה . ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
וּדאי. אביו את מּכיר ְִִֵֶַַַָואינֹו

.‚Èהּוא הרי - אסּופי הּנקרא והּוא ּבּׁשּוק, הּנמצא הּבן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָוכן
הּוא. מה יֹודעים אנּו ׁשאין ממזר, ְְְִֵֵֵֶַַָספק

.„Èאֹותֹו אם הּוא, ּפלֹוני ּבן זה ּבן ואמרה: ׁשּזּנתה, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּפנּויה
ּכׁשר הּבן הרי - ּכׁשר נאמנת33ּפלֹוני ואינּה ּבנֹו34, זה להיֹות ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

לדבריה ׁשחֹוׁשׁשין לי, ויראה ּפלֹוני. אסּור35ׁשל הּבן ויהיה , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
אינּה - ממזר ּפלֹוני אֹותֹו ואם מּספק. ּפלֹוני אֹותֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָּבקרֹובֹות
אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפיה, על וּדאי ממזר הּבן להיֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָנאמנת

ממזר. ספק ְְְִֵֵֶַיהיה
.ÂËהּוא ממזר זה ּבני ואמר: ּבנֹו, ׁשּזה ׁשהחזק האב ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאבל

אֹותֹו האמינה ׁשּלא נאמן. אינֹו - ּבנים לּבן יׁש ואם נאמן. -ְֱֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
יּכיר הּׂשנּואה ּבן הּבכר את ּכי ׁשּנאמר: ּבנֹו, על אּלא ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתֹורה

לאחרים. יּכירּנּו -ֲִִֵֶַַ
.ÊËּבני לֹומר: נאמן ּכ ּבכֹור, זה ּבני לֹומר: ׁשּנאמן ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָּוכׁשם

אׁשּתֹו היתה אם וכן חלּוצה. ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן אֹו ממזר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָזה
ויהיה הּוא, ּוממזר ּבני אינֹו זה עּבר לֹומר: נאמן - ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻֻמעּברת

נאמן - ממזר ׁשהּוא עצמֹו על והאֹומר וּדאי. לאסר36ממזר ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּבממזרת ואסּור יּׂשראל, ּבבת ׁשהּוא37עצמֹו וּדאי ׁשּיּודע עד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּכמֹוהּו ּובנֹו נאמן38ממזר. אינֹו - ּבנים ּבני לֹו יׁש ואם . ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָ
ּבניו ּבני עצמֹו.39לפסל אּלא יפסל ולא , ְְְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ

.ÊÈּבחזקת הּולד הרי - אביה ּבבית והיא ׁשּנתעּברה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָארּוסה

נבּדקה40ממזר ואם ּבממזרת. ואסּור יּׂשראל ּבבת ואסּור , ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ואם ּכׁשר. והּולד נאמנת, - נתעּברּתי מארּוסי ואמרה: ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּמֹו
הּולד הרי - עליה ּבאתי לא מעֹולם ואמר: הארּוס ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹהכחיׁשּה
- ממזר זה ּבני ואמר: ּבנֹו, ּבחזקת היה ׁשאפּלּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָממזר;

נאמנת אּלא זֹונה, ּבחזקת אינּה והאּׁשה לֹומר:41נאמן. ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּתצא לא - לכהן נּׂשאת ואם זֹונה. ואינּה נבעלּתי, ,42לארּוס ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹֹ

ּכׁשר - מּמּנּו .43ּוולדּה ְִֵֶָָָ
.ÁÈארּוסה והיא אחריה, מרּננים העם ארּוסּה44היּו עם , ְְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָ

אחרים אנׁשים ּבבית45ועם ארּוסּה עליה ׁשּבא ּפי על אף , ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לארּוסּה, עצמּה ׁשהפקירה ּכׁשם ממזר; ספק זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחמיו

לאחרים -46הפקירה מארּוסי זה עּבר ואמרה: נבּדקה ואם . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, זה ְְֲֵֵֵֶֶַָהרי

.ËÈאינֹו זה עּבר ואמרה: מעּברת, ׁשהיתה איׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻאׁשת
ּכׁשרּות; ּבחזקת הּבן והרי לפסלֹו, נאמנת אינּה - ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּבעלי
אֹו ּבני, אינֹו האב: אמר האב. אּלא ּתֹורה האמינה ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא

ממזר ּבחזקת זה הרי - הּים ּבמדינת ּבעלּה ואם47ׁשהיה . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּולד הרי - נתעּברּתי ועבד ּומזלֹות ּכֹוכבים מעֹובד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאמרה:

העּבר48ּכׁשר ואין ּבדבריה. להכחיׁשּה יכֹול הּבעל ׁשאין ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
חדׁש עּׂשר ׁשנים על יתר אּמֹו ּבמעי .49מׁשּתהה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

.Î,ּבעלּה ּתחת זֹונה ׁשהיתה קֹול עליה ׁשּיצא איׁש ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאׁשת
ממזרים ׁשּמא לבניה חֹוׁשׁשין אין - אחריה מרּננין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּכל

לכּת ּבּתּה לּׂשא ּומּתר הּבעל, אצל ּבעילֹות ׁשרב חּלה.הם, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
זֹונה מּׁשּום לּה חֹוׁשׁשין - עצמּה היא היתה50אבל ואם . ְְְְֲִִִִַָָָָָָ

חֹוׁשׁשין לבניה אף - מּדי יֹותר .51ּפרּוצה ְְְִִֵֶַַָָָ
.‡Î:ׁשּנאמר ּבּקהל; לבֹוא מּתר ממזר ׁשּספק ּתֹורה, ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּדין

ּבּקהל, לבֹוא אסּור וּדאי ממזר - יי ּבקהל ממזר יבא ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹלא
גם ואסרּו ּביֹוחסין, מעלה עּׂשּו חכמים אבל ספק. ְְְְֲֲֲֲִִֵַַָָָָָָֹולא
לּׂשא מּתר - וּדאי ממזר ,לפיכ ּבּקהל. לבֹוא ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּספקֹות
אסּור - אסּופי אֹו ׁשתּוקי אֹו ספק ממזר אבל וּדאית, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָממזרת

יּׂשראל. ּבת ְִִֵַָָלּׂשא
.Îלֹו,52ואסּור אסּורה מּספק ממזרת ואפּלּו ממזרת. לּׂשא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשל ּוממזר וּדאי. ממזר והּׁשני ממזר אינֹו מהן אחד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּמא
ׁשאר וכן ּדבריהם. ׁשל ממזרת לּׂשא מּתר - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּדבריהם

מּזה. זה לּׂשא אסּורין - ְֲִִִֵֶֶַָהּספקֹות
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סופרים,29) מדברי ממזר הוא שנולד והבן סופרים. מדברי איש אשת והיא מהשני, גט צריכה היא שמדרבנן גרשה, שלא כלומר,
ממזר. הוולד שאין גרושתו ממחזיר גרע שלא ממזר, הוולד אין לראשון, לחזור אסורה שהיא פי על אף השני, גרשה אם אבל

נתינים.30) או את31)ממזרים לפסול נאמנות התורה נתנה לאב שרק לפוסלו, לא אבל הוולד את להכשיר רק נאמנת האשה
ממזר. ספק הוא לכן לאחרים, יכירנו "יכיר" תורה שאמרה ממה לאם, לא אבל בממזרת,32)בנו, אסור ובנו כשר אביו שמא

ממזר. כספק אלא וודאי כממזר אותו מחזיקים אין נבעלתי.33)ולפיכך לכשר לומר הייבום34)שנאמנת מן אשתו את לפטור
ליורשו. ערווה.35)או באיסור מחמירים פלוני, אותו של בבנו להחזיקו נאמנת שאינה פי על עליו36)אף אסר עצמו שהוא

דאיסורא". חתיכא אנפשיה "שווייה התלמוד: ובלשון ישראל. נאמן.37)בת אינו ממזרת לו להתיר לאב38)כי נתנה שהתורה
לפוסלו. בנו על בנים.39)נאמנות בני לו כשיש נאמן אינו בניו על וודאי.40)וגם ממזר ולא ממזר ספק שאינו41)שהוא
האשה. את לפסול מכחישה.42)נאמן שהארוס מאחר לכהן להינשא אסורה לכתחילה חלל.43)אבל שאינו לכהונה,

ארוסה.44) שהייתה אחרים.45)בזמן עם זנתה וגם ארוסה עליה שבא ומלעיזים אותה חשודה46)חושדים אינה כשהיא אבל
אותה. לבדוק צריכים ואין כשר, הוולד עליה, בא שארוסה וידוע אחרים, עם נתעברה47)שזנתה מגוי שאולי ממזר, ספק כלומר,

כשר. פסולין.48)והוולד ברוב אפילו וולדה להכשיר נאמנת עשר49)שהיא שנים בתוך כשנולד אלא הוולד להכשיר ואין
אמו. במעי לשהות יכול העובר אין חודש עשר משנים שיותר אותה, עזב שבעלה מיום מדין50)חודש אותה לישא אסור כהן

הכיעור. מן להתרחק רוצה אם וישראל מחמירים.51)התורה, ומספק נפשטה, שלא ואסופי.52)בעייה לשתוקי ממזר, לספק



סי               
  

ספק נתּגרׁשה אֹו קּדּוׁשין ספק ׁשּנתקּדׁשה האּׁשה על הּבא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּכגֹון
ׁשּׁשמעה האּׁשה ּכגֹון - סֹופרים מּדברי ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּגרּוׁשין,

קּים ּבעלּה והרי ונּׂשאת, ּבעלּה הראׁשֹון29ׁשּמת ּבעלּה ּובא , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
סֹופרים. מּדברי ממזר הּבן הרי - הּׁשני ּתחת והיא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָעליה

.‡Èאֹו הּזה העּבר מהּו לּה: אמרּו מּזנּות, ׁשּנתעּברה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻּפנּויה
- נבעלּתי ּוליּׂשראל הּוא, ּכׁשר ּבן אמרה: אם הּזה? ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּיּלֹוד
ׁשּזנתה העיר ׁשרב ּפי על ואף ּכׁשר. והּבן נאמנת, זֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהרי

ּפסּולים .30ּבּה ְִָ
.Èאֹו חרׁשת ׁשהיתה אֹו ׁשּמתה, עד אּמֹו נבּדקה לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹואם

נבעלּתי הּממזר לפלֹוני ׁשאמרה: אֹו ׁשֹוטה, אֹו אֹו31אּלמת , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
הרי - מּמּנּו ׁשהּוא מֹודה ּפלֹוני אֹותֹו אפּלּו הּנתין, ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָלפלֹוני
ּכ לּה, ׁשהֹודה זה עם ׁשּזנתה ּכׁשם ממזר. ספק הּיּלֹוד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזה

אחר עם אּמֹו32ּזנתה את ׁשּמּכיר ׁשתּוקי, הּנקרא הּוא וזה . ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
וּדאי. אביו את מּכיר ְִִֵֶַַַָואינֹו

.‚Èהּוא הרי - אסּופי הּנקרא והּוא ּבּׁשּוק, הּנמצא הּבן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָוכן
הּוא. מה יֹודעים אנּו ׁשאין ממזר, ְְְִֵֵֵֶַַָספק

.„Èאֹותֹו אם הּוא, ּפלֹוני ּבן זה ּבן ואמרה: ׁשּזּנתה, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּפנּויה
ּכׁשר הּבן הרי - ּכׁשר נאמנת33ּפלֹוני ואינּה ּבנֹו34, זה להיֹות ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

לדבריה ׁשחֹוׁשׁשין לי, ויראה ּפלֹוני. אסּור35ׁשל הּבן ויהיה , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
אינּה - ממזר ּפלֹוני אֹותֹו ואם מּספק. ּפלֹוני אֹותֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָּבקרֹובֹות
אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפיה, על וּדאי ממזר הּבן להיֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָנאמנת

ממזר. ספק ְְְִֵֵֶַיהיה
.ÂËהּוא ממזר זה ּבני ואמר: ּבנֹו, ׁשּזה ׁשהחזק האב ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאבל

אֹותֹו האמינה ׁשּלא נאמן. אינֹו - ּבנים לּבן יׁש ואם נאמן. -ְֱֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
יּכיר הּׂשנּואה ּבן הּבכר את ּכי ׁשּנאמר: ּבנֹו, על אּלא ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתֹורה

לאחרים. יּכירּנּו -ֲִִֵֶַַ
.ÊËּבני לֹומר: נאמן ּכ ּבכֹור, זה ּבני לֹומר: ׁשּנאמן ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָּוכׁשם

אׁשּתֹו היתה אם וכן חלּוצה. ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן אֹו ממזר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָזה
ויהיה הּוא, ּוממזר ּבני אינֹו זה עּבר לֹומר: נאמן - ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻֻמעּברת

נאמן - ממזר ׁשהּוא עצמֹו על והאֹומר וּדאי. לאסר36ממזר ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּבממזרת ואסּור יּׂשראל, ּבבת ׁשהּוא37עצמֹו וּדאי ׁשּיּודע עד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּכמֹוהּו ּובנֹו נאמן38ממזר. אינֹו - ּבנים ּבני לֹו יׁש ואם . ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָ
ּבניו ּבני עצמֹו.39לפסל אּלא יפסל ולא , ְְְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ

.ÊÈּבחזקת הּולד הרי - אביה ּבבית והיא ׁשּנתעּברה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָארּוסה

נבּדקה40ממזר ואם ּבממזרת. ואסּור יּׂשראל ּבבת ואסּור , ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ואם ּכׁשר. והּולד נאמנת, - נתעּברּתי מארּוסי ואמרה: ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּמֹו
הּולד הרי - עליה ּבאתי לא מעֹולם ואמר: הארּוס ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹהכחיׁשּה
- ממזר זה ּבני ואמר: ּבנֹו, ּבחזקת היה ׁשאפּלּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָממזר;

נאמנת אּלא זֹונה, ּבחזקת אינּה והאּׁשה לֹומר:41נאמן. ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּתצא לא - לכהן נּׂשאת ואם זֹונה. ואינּה נבעלּתי, ,42לארּוס ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹֹ

ּכׁשר - מּמּנּו .43ּוולדּה ְִֵֶָָָ
.ÁÈארּוסה והיא אחריה, מרּננים העם ארּוסּה44היּו עם , ְְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָ

אחרים אנׁשים ּבבית45ועם ארּוסּה עליה ׁשּבא ּפי על אף , ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לארּוסּה, עצמּה ׁשהפקירה ּכׁשם ממזר; ספק זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחמיו

לאחרים -46הפקירה מארּוסי זה עּבר ואמרה: נבּדקה ואם . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, זה ְְֲֵֵֵֶֶַָהרי

.ËÈאינֹו זה עּבר ואמרה: מעּברת, ׁשהיתה איׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻאׁשת
ּכׁשרּות; ּבחזקת הּבן והרי לפסלֹו, נאמנת אינּה - ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּבעלי
אֹו ּבני, אינֹו האב: אמר האב. אּלא ּתֹורה האמינה ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא

ממזר ּבחזקת זה הרי - הּים ּבמדינת ּבעלּה ואם47ׁשהיה . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּולד הרי - נתעּברּתי ועבד ּומזלֹות ּכֹוכבים מעֹובד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאמרה:

העּבר48ּכׁשר ואין ּבדבריה. להכחיׁשּה יכֹול הּבעל ׁשאין ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
חדׁש עּׂשר ׁשנים על יתר אּמֹו ּבמעי .49מׁשּתהה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

.Î,ּבעלּה ּתחת זֹונה ׁשהיתה קֹול עליה ׁשּיצא איׁש ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאׁשת
ממזרים ׁשּמא לבניה חֹוׁשׁשין אין - אחריה מרּננין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּכל

לכּת ּבּתּה לּׂשא ּומּתר הּבעל, אצל ּבעילֹות ׁשרב חּלה.הם, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
זֹונה מּׁשּום לּה חֹוׁשׁשין - עצמּה היא היתה50אבל ואם . ְְְְֲִִִִַָָָָָָ

חֹוׁשׁשין לבניה אף - מּדי יֹותר .51ּפרּוצה ְְְִִֵֶַַָָָ
.‡Î:ׁשּנאמר ּבּקהל; לבֹוא מּתר ממזר ׁשּספק ּתֹורה, ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּדין

ּבּקהל, לבֹוא אסּור וּדאי ממזר - יי ּבקהל ממזר יבא ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹלא
גם ואסרּו ּביֹוחסין, מעלה עּׂשּו חכמים אבל ספק. ְְְְֲֲֲֲִִֵַַָָָָָָֹולא
לּׂשא מּתר - וּדאי ממזר ,לפיכ ּבּקהל. לבֹוא ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּספקֹות
אסּור - אסּופי אֹו ׁשתּוקי אֹו ספק ממזר אבל וּדאית, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָממזרת

יּׂשראל. ּבת ְִִֵַָָלּׂשא
.Îלֹו,52ואסּור אסּורה מּספק ממזרת ואפּלּו ממזרת. לּׂשא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשל ּוממזר וּדאי. ממזר והּׁשני ממזר אינֹו מהן אחד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּמא
ׁשאר וכן ּדבריהם. ׁשל ממזרת לּׂשא מּתר - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּדבריהם

מּזה. זה לּׂשא אסּורין - ְֲִִִֵֶֶַָהּספקֹות
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סופרים,29) מדברי ממזר הוא שנולד והבן סופרים. מדברי איש אשת והיא מהשני, גט צריכה היא שמדרבנן גרשה, שלא כלומר,
ממזר. הוולד שאין גרושתו ממחזיר גרע שלא ממזר, הוולד אין לראשון, לחזור אסורה שהיא פי על אף השני, גרשה אם אבל

נתינים.30) או את31)ממזרים לפסול נאמנות התורה נתנה לאב שרק לפוסלו, לא אבל הוולד את להכשיר רק נאמנת האשה
ממזר. ספק הוא לכן לאחרים, יכירנו "יכיר" תורה שאמרה ממה לאם, לא אבל בממזרת,32)בנו, אסור ובנו כשר אביו שמא

ממזר. כספק אלא וודאי כממזר אותו מחזיקים אין נבעלתי.33)ולפיכך לכשר לומר הייבום34)שנאמנת מן אשתו את לפטור
ליורשו. ערווה.35)או באיסור מחמירים פלוני, אותו של בבנו להחזיקו נאמנת שאינה פי על עליו36)אף אסר עצמו שהוא

דאיסורא". חתיכא אנפשיה "שווייה התלמוד: ובלשון ישראל. נאמן.37)בת אינו ממזרת לו להתיר לאב38)כי נתנה שהתורה
לפוסלו. בנו על בנים.39)נאמנות בני לו כשיש נאמן אינו בניו על וודאי.40)וגם ממזר ולא ממזר ספק שאינו41)שהוא
האשה. את לפסול מכחישה.42)נאמן שהארוס מאחר לכהן להינשא אסורה לכתחילה חלל.43)אבל שאינו לכהונה,

ארוסה.44) שהייתה אחרים.45)בזמן עם זנתה וגם ארוסה עליה שבא ומלעיזים אותה חשודה46)חושדים אינה כשהיא אבל
אותה. לבדוק צריכים ואין כשר, הוולד עליה, בא שארוסה וידוע אחרים, עם נתעברה47)שזנתה מגוי שאולי ממזר, ספק כלומר,

כשר. פסולין.48)והוולד ברוב אפילו וולדה להכשיר נאמנת עשר49)שהיא שנים בתוך כשנולד אלא הוולד להכשיר ואין
אמו. במעי לשהות יכול העובר אין חודש עשר משנים שיותר אותה, עזב שבעלה מיום מדין50)חודש אותה לישא אסור כהן

הכיעור. מן להתרחק רוצה אם וישראל מחמירים.51)התורה, ומספק נפשטה, שלא ואסופי.52)בעייה לשתוקי ממזר, לספק



סב              
  

.‚Îאסּורים - ממזרים ּוספק ואסּופים ׁשתּוקים ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַּכיצד?
ּבגט יֹוציאּו אּלא יקּימּו, לא - נּׂשאּו ואם זה. עם זה .53לבֹוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ּתּקנה אּלּו לספקֹות ואין ּכאבֹותיו. ספק אּלא54והּולד , ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
הּפגּום. אחר הֹול והּולד הּגרים. מן ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּיּׂשאּו

.„Î,מׁשחררת אֹו גּיֹורת ׁשּנּׂשא אסּופי אֹו ׁשתּוקי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֻּכיצד?
ׁשתּוקי הּולד - אסּופית אֹו ׁשתּוקית ׁשּנּׂשא ּומׁשחרר גר ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻאֹו

אסּופי. ֲִאֹו
.‰Î,ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר ׁשּנמצא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהאסּופי

הרי - יּׂשראל רֹוב אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי רב ׁשהיה ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּבין
- אּׁשה קּדׁש יֹוחסין. לענין ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ספק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָזה

מּספק גט עליו55צריכה נהרג אינֹו - ׁשהרגֹו מי .56. ְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
.ÂÎּדין ּבית מּׁשהגּדיל57הטּבילּוהּו ׁשּטבל אֹו ּגרּות, לׁשם ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָ

הּוא הרי היה58- יּׂשראל. ּבערי הּנמצאים אסּופים ּכׁשאר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי העיר נבלֹות59רב להאכילֹו מּתר -60. ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻ

על מחצה ּכיּׂשראל. אבדתֹו לֹו מחזירין - יּׂשראל רּבן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהיה
הּגל את עליו ּומפּקחין ּכיּׂשראל, להחיֹותֹו מצוה - ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָמחצה

הּמֹוציא61ּבׁשּבת ממֹון: ספק ּככל נזקין לענין הּוא והרי . ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ
הראיה עליו .62מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ

.ÊÎׁשּיש מדינה ׁשּכל לי, עֹובדת63יראה אֹו ׁשפחה ּבּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
ׁשם הּנמצא והאסּופי הֹואיל לילד, הראּויה ּומזלֹות ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָּכֹוכבים
הּגּיֹורת ּכׁשּיּׂשא עבד, ספק אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָספק
ּפטּור; - עליה והּבא איׁש, אׁשת ספק זֹו הרי - ׁשּבארנּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכמֹו
אּׁשה ׁשּנּׂשא ׁשהּׁשתּוקי לי, יראה וכן ספק. על הֹורגין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין
איׁש; אׁשת ספק היא והרי - עליו ערוה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשאפׁשר

ּבעריֹות. ּתֹופסין קּדּוׁשין ְֲִִִֵֶַָׁשאין
.ÁÎּכל עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר האּׁשה היא זֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָואי

אּמֹו ּבֹו ּכׁשּנתעּברה קּים אחיה אֹו אביה ׁשהיה וכל64אּׁשה . ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ
נתאלמנה אֹו ׁשּנתּגרׁשה אֹו65אּׁשה היא אביו אׁשת ׁשּמא , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

אביו. אחי ֲִִֵֶָאׁשת

.ËÎּבכל אסּור והאסּופי הּׁשתּוקי ׁשאין אֹומר, אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָּומּנין
ׁשּנבּדקה הּכׁשר ׁשהרי עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאּׁשה
עליו; ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל אסּור אינֹו - ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאּמֹו
ואמרּו להזנֹותּה, ּבּת את ּתחּלל אל ּבּתֹורה: נאמר ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהרי
נֹוּׂשא ואח ּבּתֹו נֹוּׂשא אב נמצא זה, יעּׂשה ׁשאם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחכמים:
ּבוּדאי אביו יֹודע ׁשאינֹו מי ׁשּכל הּדין, היה ואּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחֹותֹו;
היינּו לא עליו, ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל אסּור -ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
זּמה. מלאה הארץ ּתהיה ולא לעֹולם, הּזאת לּמּדה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹּבאים
ּבּׂשר ּבׁשאר אֹותן ּומחזיקין עריֹות אֹוסרין ׁשאין למדּת, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהא
אֹומר אּתה ׁשאם עליו. ערוה ׁשּזֹו ּבוּדאי ׁשּיּודע עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבספק,
אסּורין היּו אבֹותיהם הּכירּו ׁשּלא ׁשּבעֹולם היתֹומים ּכל ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכן,

ּבערוה. יפּגעּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָלהּנּׂשא
.Ïהּוא ּבני ואמר: אחד ּובא ,ּבּדר מׁשל ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהּולד

הּׁשּוק, מן נאסף נאמנת. אּמֹו וכן נאמן. - הׁשלכּתיו ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָואני
נאמנין, אין - הּוא ּבננּו ואמרּו: ּכן אחר ואּמֹו אביו ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָּובאּו
נאמנין; - רעבֹון ּובׁשני אסּופי. ׁשם עליו ויצא ְְְֱֲִִִִֵֵֶָָָָָָהֹואיל
אחרים, אֹותֹו ׁשּיזּונּו רֹוצין והן הׁשליכּוהּו, רעב ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָׁשּמּפני

ׁשּנאסף. עד ׁשתקּו ְְֱִֶֶַָָָּולפיכ
.‡Ïׁשהחּתל אֹו מהּול, הּולד ׁשהמלח66נמצא אֹו67אֹו , ְְְִֶֶַַַָָָָָֻ

הּכחל ּתחת68ׁשהיה ׁשּנמצא אֹו ּבצּוארֹו, הּקמיעין אֹו ּבעיניו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
אֹו לעיר, סמּו והיה לֹו נכנסת חּיה ׁשאין מסּב ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻאילן
רׁשּות ּבצּדי אֹו הרּבים לרׁשּות הּסמּו הּכנסת ּבבית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנמצא
אֹותֹו מׁשּמרין ׁשהן מאחר אסּופי; מּׁשּום ּכאן אין - ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָהרּבים

הּוא ּכׁשר ּבחזקת ימּות, מׁשל69ׁשּלא נמצא אם אבל . ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
אילן ּתחת אפּלּו העיר מן רחֹוק אֹו ,הּדר אֹו70ּבאמצע , ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ

מּגעת ׁשחּיה מקֹום ּבאילן ּתלּוי ׁשּנמצא אֹו הּכנסת, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבבית
אסּופי. זה הרי - ֲֲִֵֶלֹו

.Ïחּיה נתין71נאמנת אֹו לוי אֹו הּוא ּכהן הּבן זה לֹומר: ֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבּמה יחּוסן. יֹודעין אנּו ואין החזק, ׁשּלא מּפני ממזר; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻאֹו
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לאווין.53) בחייבי תופסים שקידושין גט, צריכה באיסור שנשא פי על אשה.54)ואף בידינו55)לשאת שכלל מפני והטעם,
ולקח נבילה בשר ואחת שחוטה בשר מוכרות חנויות "תשע מקומות: בכמה ל"קבוע" אב-דוגמא מחצה". על כמחצה קבוע "כל
באופן בו נמצא המיעוט שגם במקום נולד שהספק מפני אסור". ספיקו לקח, מהן [=חנות] מאיזו יודע ואינו אלו מחנויות מאחת
החנויות מאותן הוא שהבשר פי על ואף הקבוע ממקומו שפירש מפני הרוב" אחר הלך "ובנמצא מסתיימת: הברייתא אמנם קבוע.
עשו "מעלה החמירו, שביוחסין הוא, הטעם הרוב? אחר הולכין אין ולמה הקבוע ממקומו ופירש נמצא הילד כאן והרי עצמן,

אש באיסור גם החמירו וכן ממש. בקבוע גם יתירו שמא ולאביוחסין" הקילו נפשות ובספק גויים, רוב אחרי הלכו ולא איש ת
ישראל. רוב אחרי בו ישראל.56)הלכו שרובה בעיר דין"..57)אפילו בית דעת על אותו מטבילין קטן כספק58)"גר שדינו

נתגייר, והרי גוי הוא שמא ספקות, שני כאן שיש פי על ואף ממזר. מספק לא אבל גוי מכלל להוציאו רק מועילה שהטבילה ממזר,
אינו ממזר הוא שמא שהספק שלפנינו, בדין ואפילו ספקות בשני אפילו החמירו ביוחסין ממזר, אינו שמא ישראל הוא אם ואפילו

קבוע. שהוא מפני לאיסור נימוק עוד להוסיף ויש אסור. שספיקן ספיקות כשאר התורה מן התגייר.59)אוסרו כרב60)ולא
ביוחסין ורק הקבוע, ממקומו פירש הילד כי קבוע, דין בזה לדון ואין איסורים, אכילת לעניין הרוב אחרי הולכים גויים שברוב פפא,

כ"ה. בהלכה כלמעלה החמירו איש שבת.61)ובאשת דוחה נפש פיקוח ספק גם שורו,62)שהרי נגח ישראל של שור אם
אינו תם, שור והוא ישראל, לשור נגח שורו ואם לך, ואשלם אתה שישראל ראיה הבא לו, לומר שיכול פטור, השור בעל ישראל
לך ואשלם אני שגוי ראייה הבא לניזק: לומר שיכול שלם, נזק חייב גוי של תם ששור פי על אף נזק, חצי אלא לישראל משלם

הנזק. כל ישראל.63)את שרובה בעיר היא.64)ואפילו אביה אחות או אחותו קיים65)ושמא היה הקודם ובעלה
אמו. בו בבגדים.66)כשנתעברה ומכורך איבריו.67)מעוטף שיתקשו כדי הילד את שצבעה68)שמולחין עיניים משחת

ביוחסין.69)כחול. עשו שמעלה לכהן, אסורה היא, בת אם כן פי על וממזר.70)ואף ולוי כהן אשת אחד, בבית שילדו נשים
מיילדת.71)

              
  

עליה ערער ולא ּבנאמנּות ּבׁשהחזקה אמּורים? 72ּדברים ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹֻ
מעידה ּבׁשקר ואמר: אחד אפּלּו עליה ערער אם אבל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאדם;

ּכׁשר ּבחזקת הּבן והרי נאמנת, אינּה יחּוס73- לֹו .74ואין ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
.‚Ïּברּור ואסּופי75ּדבר ׁשתּוקית, לּׂשא אסּור ׁשהּׁשתּוקי , ְְֲִִִִֶַַָָָָָ

וּדאים ממזרים אבל ספקֹות. ׁשהן מּפני ּבאסּופית, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאסּור
ּוׁשתּוקי ממזר. והּולד ּבזה, זה לבֹוא מּתרים - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּונתינים

ו הּגרים, ּובׁשאר ּבנתינים מּתרין - ספק.ואסּופי הּולד ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻ

  
.‡- ּובעלּו יּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשאּו ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּפצּוע

יי. ּבקהל ׁשפכה ּוכרּות דּכא פצּוע יבא לא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֹלֹוקין;
ּדּכא ּפצּוע ׁשהּוא ּכהן ואפּלּו ּומׁשחררת. גּיֹורת לּׂשא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻּומּתרין
ואפּלּו ּבקדּׁשתֹו. ׁשאינֹו לפי ּומׁשחררת, גּיֹורת לּׂשא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻֻֻמּתר

לֹו. מּתרת הּספקֹות מן אחד אֹו ְְִִֵֶֶֶַָָֻנתינה
.על ּבֹו גזרּו לא ּבּקהל, לבֹוא אסּור ּדּכא ּופצּוע ְְִַַַַָָָָָָֹהֹואיל

ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע אבל הּספקֹות. על ולא ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹהּנתינים
הּתֹורה. מן אסּורה ׁשהרי וּדאית, ּבממזרת ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאסּור

ּוכרּות‚. ׁשּלֹו. הּביצים ׁשּנפצעּו ּכל ּדּכא? ּפצּוע זהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹואי
אפׁשר איברין ּובׁשלׁשה ׁשּלֹו. הּגיד ׁשּנכרת ּכל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשפכה?
ּתתּבּׁשל ׁשּבהן ּובּׁשבילין ּובּביצים, ּבּגיד, הּזכר: ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיּפסל
אחד ׁשּנפצע וכיון ּביצים. חּוטי הּנקראין והן זרע, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשכבת

ּפסּול. זה הרי - נּד אֹו אּלּו איברין ְֲִִִֵֵֵֶַָָָמּׁשלׁשה
אֹו„. העטרה ׁשּנכרת אֹו ,נּד אֹו הּגיד נפצע ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּכיצד?

ונׁשּתּיר העטרה מראׁש נכרת ואם ּפסּול. - מעטרה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹלמעלה
נכרת ּכׁשר. - הּגיד לכל מּקף הּׂשערה ּכחּוט אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻמּמּנה

ּכׁשר. - ּכמרזב אֹו ּכקלמֹוס מעטרה למעלה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֻהּגיד
אם‰. עצמּה, העטרה נּקבה ּכׁשר. - מעטרה למּטה ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָנּקב

הּנקב נסּתם ּפסּול. - הּנקב מן זרע ׁשכבת ּתצא קרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכׁשּיראה
ּבתֹו למעלה ׁשּכנגּדֹו מעטרה למּטה נּקב להכׁשרֹו. חזר -ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מעּכבת. ּכּלּה ׁשהעטרה ּפסּול; - ְֲֲֶֶֶַָָָָָָָָֻהעטרה
.Âמּׁשביל זרע ׁשכבת לראֹות וחזר זרע, ׁשכבת ׁשביל ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָנסּתם

ּפסּול. זה הרי - ּבֹו ְֲִֵֶֶַָׁשּמׁשּתין
.Êאֹו מהן, אחת ׁשּנפצעה אֹו מהן, אחת אֹו הּביצים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָנכרתּו

ּפסּול. זה הרי - ׁשּנּקבה אֹו ׁשחסרה אֹו מהן, אחת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנּדֹוכה

ּפסּול. זה הרי - נפצע אֹו ׁשּנּד אֹו אחת, אֹו ּביצים חּוטי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָנכרתּו
.Áהּוא והרי רגלים, מי לׁשביל הּביצים מחּוטי חּוט ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַנּקב

ׁשכבת ּומּׁשביל הּמים מּׁשביל מקֹומֹות: מּׁשני מים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַמטיל
ּכׁשר. זה הרי - ֲֵֵֶֶַָזרע

.Ë,ׁשמים ּבידי היּו ּכׁשּלא - זה ּבענין ׁשאמרנּו ּפסּול ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
ּבדברים וכּיֹוצא קֹוץ הּכהּו אֹו ּכלב אֹו אדם ׁשּכרתֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּכגֹון
ׁשּנֹולד אֹו ּדּכא, ּפצּוע אֹו ׁשפכה ּכרּות נֹולד אם אבל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָאּלּו;
אברים מּמּנּו ּובטלּו ּגּופֹו מחמת ׁשחלה אֹו ּביצים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבלא
זה הרי - ּכרתן אֹו אֹותן והמסה ׁשחין ּבהם ׁשּנֹולד אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָאּלּו,

ׁשמים. ּבידי אּלּו ׁשּכל ּבּקהל; לבֹוא ִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכׁשר

.Èחּיה ּבבהמה ּבין ּבאדם ּבין זרע, איברי להפסיד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאסּור
ּבין יּׂשראל ּבארץ ּבין טהֹורים, ואחד טמאים אחד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָועֹוף,
- תעּׂשּו לא ּובארצכם ׁשּנאמר: ּפי על אף לארץ. ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבחּוצה
וענין מקֹום. ּבכל נֹוהג זה ׁשּדבר למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָמּפי
ּבגּוף ּבין ּבגּופן ּבין ּביּׂשראל, זאת יעּׂשה לא ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהּכתּוב:

המסרס וכל ואפּלּואחרים. מקֹום. ּבכל הּתֹורה מן לֹוקה - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לֹוקה. - מסרס אחר ְְֵֵֶַַָָמסרס

.‡Èוכרת אחר ּובא הּגיד, את וכרת אחד ׁשּבא הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?
ׁשּבא אֹו ּביצים; חּוטי וכרת אחר ּובא נּתקן, אֹו הּביצים ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאת
- ּוכרתֹו אחר ּובא ונּתקֹו, אחר ּובא הּגיד, את ּומע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאחד
ּבין מסרס. אּלא האחרֹון סרס ׁשּלא ּפי על ואף לֹוקין, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻּכּלן
ּבין הּנקבה, את והמסרס ועֹוף. חּיה ּבבהמה ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבאדם

ּפטּור. - מינים ּבׁשאר ּבין ְְִִִֵָָָָּבאדם
.È- לסרסֹו ּכדי מינים לׁשאר אֹו לאדם עּקרין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהּמׁשקה

לׁשּתֹות מּתרת - ואּׁשה עליו. לֹוקין ואין אסּור, זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻהרי
האדם את ׁשּכפה הרי ּתלד. ׁשּלא עד לסרסּה ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹעּקרין
ׁשפכה, ּכרּות ׁשעּׂשאּוהּו עד חּיֹות ׁשאר אֹו ּכלב ּבֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָוׁשּסה
איברי מּמּנּו ׁשּבּטל עד ּבׁשלג אֹו ּבמים ׁשהֹוׁשיבֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַאֹו
מּכת להּכֹותֹו וראּוי ּבידֹו. ׁשּיסרס עד לֹוקה, אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּתׁשמיׁש

ְַמרּדּות.
.‚È.ׁשּלנּו ּבהמה לסרס ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד לֹומר ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָאסּור

יּׂשראל הערים ואם מּתר. - וסרסּה מעצמֹו הּוא לקחּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻואם
לבנֹו ואפּלּו אחר. ליּׂשראל ּומֹוכרּה אֹותֹו קֹונסין - זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּבדבר
ולא לֹו מֹוכרּה אינֹו - הּקטן לבנֹו אבל למכרּה. מּתר ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹֻהּגדֹול

לֹו. ְָנֹותנּה

  
וחללה.‡. זֹונה ּגרּוׁשה, הּכהנים: ּכל על נאסרּו נׁשים ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשלׁש

ּכהן אחד והאלמנה. הּׁשלׁש אּלּו ארּבע: - ּגדֹול ּכהן ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹועל
ּכהן ואחד ּבגדים, המרּבה אֹו הּמׁשחה ּבׁשמן מׁשּוח ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּגדֹול
מׁשּוח ּכהן וכן ועבר, ׁשּמּנּוהּו ּגדֹול ּכהן ואחד ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהעֹובד
ּבאלמנה. ואסּורין הּבתּולה, על מצּוין ּכּלן - ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֻֻמלחמה

.ּבין ּגדֹול ּבין אּלּו, נׁשים מהּׁשלׁש אחת ׁשּנּׂשא ּכהן ִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל
לֹוקה אינֹו - זנּות דר עליה ּבא ואם לֹוקה. - ּובעל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהדיֹוט,
עד - יּקחּו לא ׁשּנאמר: חללה; אֹו גרּוׁשה אֹו זֹונה ְֱֲִִֶֶַַָָָָָֹמּׁשּום

ויבעל. ְְִִֶַַׁשּיּקח
על‚. אף אחת, לֹוקה - אלמנה על ׁשּבא ּגדֹול ּכהן ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאבל

חּללּה ׁשּבעלּה ּכיון - יחּלל לא ׁשּנאמר: קּדׁש; ׁשּלא ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּפי
מחּללֹות הן הרי - ּוגרּוׁשה וחללה זֹונה אבל לּכהּנה. ְְְְֲֲֲֵֵַַָָָָָָָָָֻֻּופסלּה
על לבּדֹו ּגדֹול ּכהן לֹוקה ּולפיכ ּבעילתֹו. קדם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹועֹומדֹות
ׁשהרי קּדּוׁשין; ׁשם ׁשאין ּפי על אף לבּדּה, אלמנה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבעילת
זרעֹו. ולא אּׁשה לא ּכׁשרים, יחּלל ׁשּלא מזהר והּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֻחּללּה,

אחת„. ׁשּתים: לֹוקה - ּובעלּה אלמנה ּגדֹול ּכהן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹקּדׁש
ּכהן ּובין יחּלל. לא מּׁשּום ואחת יּקח, לא אלמנה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹמּׁשּום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המעידה.72) החיה על אחד.73)כלומר, עד ידי על שהוכחשה מכיוון ממזר, שהוא עליו העידה שהחיה שהעידה74)זה זה
כהן. שהוא זה.75)עליו בפרק השנויים ממזרות דיני רבינו מסכם זו בהלכה



סג               
  

עליה ערער ולא ּבנאמנּות ּבׁשהחזקה אמּורים? 72ּדברים ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹֻ
מעידה ּבׁשקר ואמר: אחד אפּלּו עליה ערער אם אבל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאדם;

ּכׁשר ּבחזקת הּבן והרי נאמנת, אינּה יחּוס73- לֹו .74ואין ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
.‚Ïּברּור ואסּופי75ּדבר ׁשתּוקית, לּׂשא אסּור ׁשהּׁשתּוקי , ְְֲִִִִֶַַָָָָָ

וּדאים ממזרים אבל ספקֹות. ׁשהן מּפני ּבאסּופית, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאסּור
ּוׁשתּוקי ממזר. והּולד ּבזה, זה לבֹוא מּתרים - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּונתינים

ו הּגרים, ּובׁשאר ּבנתינים מּתרין - ספק.ואסּופי הּולד ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻ

  
.‡- ּובעלּו יּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשאּו ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּפצּוע

יי. ּבקהל ׁשפכה ּוכרּות דּכא פצּוע יבא לא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֹלֹוקין;
ּדּכא ּפצּוע ׁשהּוא ּכהן ואפּלּו ּומׁשחררת. גּיֹורת לּׂשא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻּומּתרין
ואפּלּו ּבקדּׁשתֹו. ׁשאינֹו לפי ּומׁשחררת, גּיֹורת לּׂשא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻֻֻמּתר

לֹו. מּתרת הּספקֹות מן אחד אֹו ְְִִֵֶֶֶַָָֻנתינה
.על ּבֹו גזרּו לא ּבּקהל, לבֹוא אסּור ּדּכא ּופצּוע ְְִַַַַָָָָָָֹהֹואיל

ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע אבל הּספקֹות. על ולא ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹהּנתינים
הּתֹורה. מן אסּורה ׁשהרי וּדאית, ּבממזרת ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאסּור

ּוכרּות‚. ׁשּלֹו. הּביצים ׁשּנפצעּו ּכל ּדּכא? ּפצּוע זהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹואי
אפׁשר איברין ּובׁשלׁשה ׁשּלֹו. הּגיד ׁשּנכרת ּכל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשפכה?
ּתתּבּׁשל ׁשּבהן ּובּׁשבילין ּובּביצים, ּבּגיד, הּזכר: ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיּפסל
אחד ׁשּנפצע וכיון ּביצים. חּוטי הּנקראין והן זרע, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשכבת

ּפסּול. זה הרי - נּד אֹו אּלּו איברין ְֲִִִֵֵֵֶַָָָמּׁשלׁשה
אֹו„. העטרה ׁשּנכרת אֹו ,נּד אֹו הּגיד נפצע ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּכיצד?

ונׁשּתּיר העטרה מראׁש נכרת ואם ּפסּול. - מעטרה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹלמעלה
נכרת ּכׁשר. - הּגיד לכל מּקף הּׂשערה ּכחּוט אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻמּמּנה

ּכׁשר. - ּכמרזב אֹו ּכקלמֹוס מעטרה למעלה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֻהּגיד
אם‰. עצמּה, העטרה נּקבה ּכׁשר. - מעטרה למּטה ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָנּקב

הּנקב נסּתם ּפסּול. - הּנקב מן זרע ׁשכבת ּתצא קרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכׁשּיראה
ּבתֹו למעלה ׁשּכנגּדֹו מעטרה למּטה נּקב להכׁשרֹו. חזר -ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מעּכבת. ּכּלּה ׁשהעטרה ּפסּול; - ְֲֲֶֶֶַָָָָָָָָֻהעטרה
.Âמּׁשביל זרע ׁשכבת לראֹות וחזר זרע, ׁשכבת ׁשביל ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָנסּתם

ּפסּול. זה הרי - ּבֹו ְֲִֵֶֶַָׁשּמׁשּתין
.Êאֹו מהן, אחת ׁשּנפצעה אֹו מהן, אחת אֹו הּביצים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָנכרתּו

ּפסּול. זה הרי - ׁשּנּקבה אֹו ׁשחסרה אֹו מהן, אחת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנּדֹוכה

ּפסּול. זה הרי - נפצע אֹו ׁשּנּד אֹו אחת, אֹו ּביצים חּוטי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָנכרתּו
.Áהּוא והרי רגלים, מי לׁשביל הּביצים מחּוטי חּוט ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַנּקב

ׁשכבת ּומּׁשביל הּמים מּׁשביל מקֹומֹות: מּׁשני מים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַמטיל
ּכׁשר. זה הרי - ֲֵֵֶֶַָזרע

.Ë,ׁשמים ּבידי היּו ּכׁשּלא - זה ּבענין ׁשאמרנּו ּפסּול ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
ּבדברים וכּיֹוצא קֹוץ הּכהּו אֹו ּכלב אֹו אדם ׁשּכרתֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּכגֹון
ׁשּנֹולד אֹו ּדּכא, ּפצּוע אֹו ׁשפכה ּכרּות נֹולד אם אבל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָאּלּו;
אברים מּמּנּו ּובטלּו ּגּופֹו מחמת ׁשחלה אֹו ּביצים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבלא
זה הרי - ּכרתן אֹו אֹותן והמסה ׁשחין ּבהם ׁשּנֹולד אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָאּלּו,

ׁשמים. ּבידי אּלּו ׁשּכל ּבּקהל; לבֹוא ִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכׁשר

.Èחּיה ּבבהמה ּבין ּבאדם ּבין זרע, איברי להפסיד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאסּור
ּבין יּׂשראל ּבארץ ּבין טהֹורים, ואחד טמאים אחד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָועֹוף,
- תעּׂשּו לא ּובארצכם ׁשּנאמר: ּפי על אף לארץ. ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבחּוצה
וענין מקֹום. ּבכל נֹוהג זה ׁשּדבר למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָמּפי
ּבגּוף ּבין ּבגּופן ּבין ּביּׂשראל, זאת יעּׂשה לא ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהּכתּוב:

המסרס וכל ואפּלּואחרים. מקֹום. ּבכל הּתֹורה מן לֹוקה - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לֹוקה. - מסרס אחר ְְֵֵֶַַָָמסרס

.‡Èוכרת אחר ּובא הּגיד, את וכרת אחד ׁשּבא הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?
ׁשּבא אֹו ּביצים; חּוטי וכרת אחר ּובא נּתקן, אֹו הּביצים ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאת
- ּוכרתֹו אחר ּובא ונּתקֹו, אחר ּובא הּגיד, את ּומע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאחד
ּבין מסרס. אּלא האחרֹון סרס ׁשּלא ּפי על ואף לֹוקין, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻּכּלן
ּבין הּנקבה, את והמסרס ועֹוף. חּיה ּבבהמה ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבאדם

ּפטּור. - מינים ּבׁשאר ּבין ְְִִִֵָָָָּבאדם
.È- לסרסֹו ּכדי מינים לׁשאר אֹו לאדם עּקרין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהּמׁשקה

לׁשּתֹות מּתרת - ואּׁשה עליו. לֹוקין ואין אסּור, זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻהרי
האדם את ׁשּכפה הרי ּתלד. ׁשּלא עד לסרסּה ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹעּקרין
ׁשפכה, ּכרּות ׁשעּׂשאּוהּו עד חּיֹות ׁשאר אֹו ּכלב ּבֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָוׁשּסה
איברי מּמּנּו ׁשּבּטל עד ּבׁשלג אֹו ּבמים ׁשהֹוׁשיבֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַאֹו
מּכת להּכֹותֹו וראּוי ּבידֹו. ׁשּיסרס עד לֹוקה, אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּתׁשמיׁש

ְַמרּדּות.
.‚È.ׁשּלנּו ּבהמה לסרס ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד לֹומר ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָאסּור

יּׂשראל הערים ואם מּתר. - וסרסּה מעצמֹו הּוא לקחּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻואם
לבנֹו ואפּלּו אחר. ליּׂשראל ּומֹוכרּה אֹותֹו קֹונסין - זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּבדבר
ולא לֹו מֹוכרּה אינֹו - הּקטן לבנֹו אבל למכרּה. מּתר ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹֻהּגדֹול

לֹו. ְָנֹותנּה

  
וחללה.‡. זֹונה ּגרּוׁשה, הּכהנים: ּכל על נאסרּו נׁשים ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשלׁש

ּכהן אחד והאלמנה. הּׁשלׁש אּלּו ארּבע: - ּגדֹול ּכהן ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹועל
ּכהן ואחד ּבגדים, המרּבה אֹו הּמׁשחה ּבׁשמן מׁשּוח ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּגדֹול
מׁשּוח ּכהן וכן ועבר, ׁשּמּנּוהּו ּגדֹול ּכהן ואחד ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהעֹובד
ּבאלמנה. ואסּורין הּבתּולה, על מצּוין ּכּלן - ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֻֻמלחמה

.ּבין ּגדֹול ּבין אּלּו, נׁשים מהּׁשלׁש אחת ׁשּנּׂשא ּכהן ִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל
לֹוקה אינֹו - זנּות דר עליה ּבא ואם לֹוקה. - ּובעל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהדיֹוט,
עד - יּקחּו לא ׁשּנאמר: חללה; אֹו גרּוׁשה אֹו זֹונה ְֱֲִִֶֶַַָָָָָֹמּׁשּום

ויבעל. ְְִִֶַַׁשּיּקח
על‚. אף אחת, לֹוקה - אלמנה על ׁשּבא ּגדֹול ּכהן ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאבל

חּללּה ׁשּבעלּה ּכיון - יחּלל לא ׁשּנאמר: קּדׁש; ׁשּלא ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּפי
מחּללֹות הן הרי - ּוגרּוׁשה וחללה זֹונה אבל לּכהּנה. ְְְְֲֲֲֵֵַַָָָָָָָָָֻֻּופסלּה
על לבּדֹו ּגדֹול ּכהן לֹוקה ּולפיכ ּבעילתֹו. קדם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹועֹומדֹות
ׁשהרי קּדּוׁשין; ׁשם ׁשאין ּפי על אף לבּדּה, אלמנה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבעילת
זרעֹו. ולא אּׁשה לא ּכׁשרים, יחּלל ׁשּלא מזהר והּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֻחּללּה,

אחת„. ׁשּתים: לֹוקה - ּובעלּה אלמנה ּגדֹול ּכהן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹקּדׁש
ּכהן ּובין יחּלל. לא מּׁשּום ואחת יּקח, לא אלמנה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹמּׁשּום
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המעידה.72) החיה על אחד.73)כלומר, עד ידי על שהוכחשה מכיוון ממזר, שהוא עליו העידה שהחיה שהעידה74)זה זה
כהן. שהוא זה.75)עליו בפרק השנויים ממזרות דיני רבינו מסכם זו בהלכה



סד              
  

- ּבעל ולא הארּבע מן אּׁשה ׁשּנּׂשא הדיֹוט ּכהן ּובין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּגדֹול
לֹוקה. ֵֶאינֹו

ׁשהּוא‰. מקֹום וכל לֹוקה; היא - לֹוקה ׁשהּוא מקֹום ְְִֶֶֶָָָָָוכל
לאּׁשה איׁש ּבין הפרׁש ׁשאין לֹוקה. אינּה היא - לֹוקה ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאינֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, חרּופה ּבׁשפחה זּולתי ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָָָלענׁשין,

.Âלֹוקה - הדיֹוט ּבין ּגדֹול ּבין הּכּותית, על הּבא ּכהן ְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכל
ּבבעילת אסּור והּוא קּדּוׁשין, ּבת אינּה ׁשהרי זֹונה; ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָמּׁשּום

ּכּותית. ּבין יּׂשראלית ּבין ְְִִִֵֵֵָזֹונה
.Êׁשהיא מּפני סֹופרים, מּדברי לכהן אסּורה - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹהחלּוצה

ׁשּנּׂשא ּכהן מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכגרּוׁשה,
ּכׁשרה והיא מּתחּתיו, אֹותּה מֹוציאין אין - חלּוצה ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָספק
על אּלא חלּוצה, ספק על גזרּו ׁשּלא מּפני ּכׁשר; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוולדּה
אלמנה ספק אֹו ּגרּוׁשה ספק ׁשהיתה מי וכן וּדאית. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָחלּוצה
ּומֹוציא מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - חללה ּוספק זֹונה ספק ְְְֲִִֵֵַַַַָָָאֹו

ֵֶּבגט.
.Áחל אּסּור ׁשאין ׁשּבּתֹורה, אּסּורים ּבכל הּוא ּגדֹול ְְִִִֵֶֶַָָָָָּכלל

אֹו ּכאחת, ּבאין אּסּורין ׁשני היּו ּכן אם אּלא אּסּור, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָעל
האּסּור, אֹותֹו על אחרים ּדברים מֹוסיף האחד האּסּור ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשהיה

זה. אּסּור עם אחרים ּדברים ּכֹולל היה אם ְֲִִִִִֵֵֶָָָאֹו
.Ëונעּׂשת ּגרּוׁשה, ונעּׂשת אלמנה, ׁשהיתה אּׁשה ,לפיכ ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָי

לֹוקה - ּכ אחר ּגדֹול ּכהן עליה ּובא זֹונה, ונעּׂשת ְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹחללה,
לכהן אסּורה ׁשהאלמנה לפי אחת. ּביאה על מלקּיֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻארּבע
אּסּור ּבּה נֹוסף - ּגרּוׁשה להיֹות חזרה להדיֹוט. ּומּתרת ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֻּגדֹול,
אּסּור על אחר אּסּור ּבּה נֹוסף לפיכ הדיֹוט, לכהן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹונאסרת
- חללה נעּׂשת ּבתרּומה. לאכל מּתרת היא ועדין ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהאלמנה.
מּתרת היא ועדין ּבתרּומה. נאסרת ׁשהרי אּסּור, ּבּה ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻנֹוסף
על ׁשאֹוסרּה זנּות ׁשם ויׁש הֹואיל זֹונה, נעּׂשת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָליּׂשראל.
והּוא אחר. אּסּור ּבּה נֹוסף - ּברצֹון אׁשּתֹו זּנתה אם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָיּׂשראל,
ואחר חללה ׁשּנעּׂשית הּגרּוׁשה על ׁשּבא הדיֹוט לכהן ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּדין
נׁשּתּנה אם אבל אחת. ּביאה על ׁשלׁש לֹוקה ׁשהּוא זֹונה, ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּכ

אחת. אּלא לֹוקה אינֹו - זה ֵֵֶֶֶֶַַָסדר
.‡Èמאנׁשים נתּגרׁשה אֹו הרּבה מאנׁשים ׁשּנתאלמנה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי

אלמנה ּביאה. ּכל על אחת אּלא עליה לֹוקין אין - ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבה
אסּורה. - הּנּׂשּואין מן ּבין הארּוסין מן ֲִִִִִֵֵֵַָָּבין

.È- הארּוסין מן ׁשהּוא ּפי על אף אחיו, ׁשּמת ּגדֹול ִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
ּכהן והּוא יבמה לֹו נפלה חֹולץ. אּלא ייּבם, לא זה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהרי
ּבּה ׁשעּׂשה ּפי על אף ּגדֹול, ּכהן להיֹות ונתמּנה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהדיֹוט,
ׁשּנתמּנה. אחר ייּבם לא זה הרי - הדיֹוט כהן ּכׁשהּוא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמאמר
הרי - ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה האלמנה, את ארס אם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל
ּומת קּדּוׁשין, ספק מקּדׁשת היתה ׁשּנתמּנה. אחר יכנס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻזה

אלמנה. ספק זֹו הרי - ְְֲֲֵֵַָָָארּוסּה
.‚È,ּבתּולה נערה ׁשּיּׂשא ּגדֹול ּכהן על עּׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמצות

יּקח. בבתּוליה אּׁשה והּוא ׁשּנאמר: עליו. ּתאסר - ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּומּׁשּתבּגר
יצאת ּכיצד? הא ּבֹוגרת. ולא - ּבבתּוליה קטּנה, לא - ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאּׁשה
נֹוּׂשא ואינֹו נערה. זֹו ּבאה. לא ּבגרּות ולכלל קטנּות, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹמּכלל
ׁשּתים. ולא אחת - אּׁשה ׁשּנאמר: ּכאחת; לעֹולם נׁשים ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּתי

.„È.נבעלה ׁשּלא ּפי על אף עץ, מּכת יּׂשא לא ּגדֹול ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֻּכהן
נבעלה ּכדרּכּה. ּכנבעלה זֹו הרי - ּכדרּכּה ׁשּלא ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹ[נבעלה

מּתרת]. זֹו הרי - ְֲִֵֵֶֶָֻלבהמה
.ÂËמֹוציא אבל לֹוקה, אינֹו - ּבעּולה ׁשּנּׂשא ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶָָָָָֹּכהן

ּבעּולה ארס יקּים. זה הרי - עץ מּכת אֹו ּבֹוגרת נּׂשא ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבגט.
ׁשּנתמּנה. אחר יכנס זה הרי - ּגדֹול ּכהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונתמּנה

.ÊËנ ּפּתהאנס אֹו אנסּה אפּלּו אֹותּה, ּפּתה אֹו בתּולה ערה ְֲֲֲִִִַַָָָָָָָָ
- ׁשּיכנס קדם ּגדֹול ּכהן ונתמּנה הדיֹוט כהן ּכׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹאֹותּה

מֹוציא. - ּכנס ואם יכנס; לא זה ְְֲִִִֵֶַָֹֹהרי
.ÊÈזה הרי - נּׂשּואין קדם ּתחּתיו ּובגרה הּקטּנה את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹארס

יֹוציא. לא - ּכנס ואם גּופּה; ׁשּנׁשּתּנה מּפני יכנס, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹֹלא
.ÁÈאבל הּנּׂשּואין. מן אֹו הארּוסין מן ּגרּוׁשה ְֲִִִִִֵַַַָָָאחת

זֹו הרי - ּבֹו ּומאנה והחזירּה ּבגט גרׁשּה אפּלּו ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהממאנת,
ׁשאינּה מי וכל ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻמּתרת

לּכהּנה. נפסלה לא - נחלצה אם לחליצה, ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻראּויה
.ËÈאֹו לאׁשּתֹו ּגט ּכתב ּכהן ּפלֹוני איׁש קֹול: עליה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹיצא

אין - ּומׁשּמׁשּתֹו ּתחּתיו יֹוׁשבת היא והרי לאׁשּתֹו, ּגט ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָנתן
ּתצא - אחר לכהן נּׂשאת ואם ּבעלּה. מּתחת אֹותּה ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹמֹוציאין

הּׁשני. ִִֵַמן
.Î- הּקּדּוׁשין מן ונתּגרׁשה ׁשּנתקּדׁשה ּבעיר ׁשמּה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָיצא

יצא אם אבל ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לּה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָחֹוׁשׁשין
לּה. חֹוׁשׁשין אין - חלּוצה ׁשהיא קֹול ְֲִִֵֶֶָָָָעליה

.‡Î,לּה חֹוׁשׁשין אין - ּבעּולה ׁשהיא הּבתּולה על קֹול ְְְִִֵֶַַָָָָָיצא
אין - ׁשפחה ׁשהיא קֹול עליה יצא ּגדֹול. לכהן ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹותּנּׂשא
ּבעיר מזּנה ׁשם לּה יצא לכהן. אפּלּו ותּנּׂשא לּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹחֹוׁשׁשין
על ׁשעברה מּׁשּום ּבעלּה הֹוציאּה ואפּלּו לּה. חֹוׁשׁשין אין -ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
- ּגט לּה ׁשּיּתן קדם ּומת מכער, דבר ּבעדי אֹו יהּודית ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹּדת
ּבעדּות אּלא מאּלּו אּׁשה אֹוסרין ׁשאין לכהן. מּתרת זֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֻהרי

ּפיה. ּבהֹודאת אֹו ְְִַָָָּברּורה

ה'תש"ע מנחםֿאב ט"ו שני יום

  
הּׁשמּועה‡. ּכל1מּפי היא ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּזֹונה למדנּו, ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹ

יּׂשראל ּבת ׁשהיא2ׁשאינּה לאדם ׁשּנבעלה יּׂשראל ּבת אֹו ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
לֹו להּנּׂשא לחלל3אסּורה ׁשּנבעלה אֹו לּכל; הּׁשוה ,4אּסּור ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

לֹו להּנּׂשא מּתרת ׁשהיא ּפי על הּנרּבעת5אף ,לפיכ . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
זֹונה נעּׂשת לא - ּבסקילה ׁשהיא ּפי על אף ולא6לבהמה, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פה".1) שבעל תורה והם השמועה מפי אותן שלמדו בזימה.2)"דברים השטופים הגויים מן שבאה לפי נבעלה, שלא אפילו
זנות".3) בעילת ושנבעלה ומשוחררת גיורת אלא זונה בן.4)"אין ממנה והוליד גרושה שנשא כהן כגון כהונה, מאיסורי הנולד
לחלל.5) להינשא מותרת כהן בת היא6)ואפילו הרי כדרכה נבעלה שאם כדרכה, שלא נבעלה אם גדול לכהן אפילו ומותרת

עץ. כמוכת

              
  

הּנּדה, על והּבא לאדם. נבעלה לא ׁשהרי לּכהּנה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻנפסלה
נפסלה ולא זֹונה נעּׂשת לא - ּבכרת ׁשהיא ּפי על ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹאף

לֹו. להּנּׂשא אסּורה אינּה ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָֻלּכהּנה,
.ׁשהפקירה קדׁשה היתה אפּלּו הּפנּויה, על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוכן

ּבמלקּות ׁשהיא ּפי על אף לּכל, זֹונה7עצמּה נעּׂשת לא - ְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹ
אבל לֹו. להּנּׂשא אסּורה אינּה ׁשהרי הּכהּנה, מן נפסלה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻולא
מיחדין ואין ּבּכל הּׁשוין לאוין מאּסּורי לאחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהּנבעלת

עּׂשה מאּסּורי אֹו ׁשהיא8ּבּכהנים, למי לֹומר צרי ואין , ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
- ועבד ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד אֹו ערוה, מּׁשּום לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָאסּורה

זֹונה. זֹו הרי להּנּׂשא, לֹו אסּורה והיא ְְֲֲִִִֵֵָָָהֹואיל
א‚. והמׁשחררת, הּגּיֹורת ונׁשּתחררהוכן נתּגּירה פּלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

הרי - יּׂשראל ּבת ואינּה הֹואיל ׁשנים, ׁשלׁש מּבת ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָּפחּותה
ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד אמרּו: מּכאן לכהן. ואסּורה זֹונה, ְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹזֹו
ואדֹומי מצרי אֹו ּומֹואבי עּמֹוני גר אֹו ממזר אֹו נתין ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָאֹו
על ׁשּבאּו חלל אֹו ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע אֹו וׁשני ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָראׁשֹון
היתה ואם לּכהּנה. ונפסלה זֹונה, אֹותּה עּׂשּו - ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָֻהּיהּודית

הּתרּומה מן ּפסלּוה - יבמה9ּכהנת וכן .10- זר עליה ׁשּבא ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
והאילֹונית זֹונה. זֹונה.11עּׂשאּה ואינּה לכהן, מּתרת - ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

מהּׁשנּיֹות„. אחת על על12הּבא הּבא ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
חלּוצתֹו חלּוצתֹו13קרֹובת על זֹונה,14אֹו אֹותּה עּׂשה לא - ְֲֲַַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּתֹורה, מן לֹו להּנּׂשא אסּורה אינּה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי
יּבּום. ְְִִּבהלכֹות

אּסּור.‰. ׁשל ּבבעילה ּתֹולה זֹונה היֹותּה ׁשאין למדּת, ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָהא
- לבהמה והּנרּבעת הּקדׁשה ועל הּנּדה על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשהרי
ׁשּנּׂשאת ּומי זֹונה; נעּׂשת ולא אּסּור ׁשל ּבעילה ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֹנבעלה
ונעּׂשת ׁשּיתּבאר, ּכמֹו הּתר, ׁשל ּבעילה נבעלה - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלחלל
למדּו הּׁשמּועה ּומּפי ּבפגימה, אּלא ּתלּוי הּדבר ואין ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָזֹונה.
ּכמֹו מחלל, אֹו לּה האסּור מאדם אּלא ּפגּומה ְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָׁשאינּה

ְֶַָׁשאמרנּו.
.Âּבין ּבאנס ּבין זֹונה, אֹותּה ׁשעֹוּׂשה לאדם הּנבעלת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּכל

כדרּכּה] ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה [ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּברצֹון,
ּבת ׁשּתהיה ּובלבד זֹונה. מּׁשּום נפסלה ּבּה מּׁשהערה -ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

אחד ויֹום ׁשנים ויֹום15ׁשלׁש ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ויהיה , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ומעלה ּבאנס16אחד ּבין לאחר, ׁשּנבעלה איׁש אׁשת ,לפיכ . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

לּכהּנה. נפסלה - ּברצֹון ְְְְִֵַָָָֻּבין
.Ê.טמאה מּׁשּום עליה לֹוקה ּבעלּה - ׁשּנאנסה ּכהן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻאׁשת

לקחּתּה לׁשּוב ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל לא ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשאם ּבּכלל, הּכל הּטּמאה. אׁשר אחרי לאּׁשה לֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻלהיֹות

ּבעליהן על אסּורין - ּבאׁשת17נבעלּו הּכתּוב ל ּפרט . ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
לא והיא ׁשּנאמר: לבעלּה, מּתרת ׁשהיא ׁשּנאנסה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻיּׂשראל
היא ׁשהרי עֹומדת, ּבאּסּורּה - ּכהן אׁשת אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹנתּפּׂשה;

.18זֹונה ָ
.Áלבעלּה מּתרת ׁשהיא ּפי על אף ׁשּנאנסה, יּׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאׁשת

לּכהּנה אסּורה אֹו19- נאנסּתי לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן אׁשת . ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
עליה לֹו והעיד אחד עד ׁשּבא אֹו אחד, עלי ּובא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשגגּתי
עליו; אסּורה אינּה זֹו הרי - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּזּנתה,

ּבאחר נתנה עיניה העד20ׁשּמא אֹו לֹו נאמנת היא ואם . ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
לצאת ּכדי יֹוציא, זה הרי - לדבריהם ּדעּתֹו וסמ לֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָנאמן

ספק.21ידי ְֵֵָ
.Ëׁשהיא ּפי על אף נאנסּתי, לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאׁשת

ׁשּבארנּו ּכמֹו לבעלּה ּכהן22מּתרת לכל אסּורה היא הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ּבעלּה ׁשּימּות אחר זֹונה,23ׁשּבעֹולם ׁשהיא הֹודת ׁשהרי ; ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

האסּורה. ּכחתיכה ונעּׂשת עצמּה, ְְְְֲֲֲִַַַָָָָָָָואסרה
.Èזמן ואחר קטּנה, אֹו ּגדֹולה ׁשּקּדׁש וטען24ּכהן עליה ּבא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

איׁש ּדרּוסת קדם25ׁשּמצאּה ׁשּמא מּספק, עליו נאסרה - ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
נבעלה קּדּוׁשין26קּדּוׁשין אחר ׁשּטען27אֹו יּׂשראל אבל . ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּמא ספקֹות: ׁשני ּכאן ׁשּיׁש עליו. נאסרה לא - זֹו ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹטענה
לאחר נאמר ואפּלּו קּדּוׁשין; אחר וׁשּמא קּדּוׁשין ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹקדם
מּתרת ׁשהאנּוסה ּברצֹון. ׁשּמא ּבאנס ׁשּמא ְְֲִִֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻקּדּוׁשין,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֵֶַָליּׂשראל,
.‡Èמּבת ּפחּותה והיא ליּׂשראל אביה קּדׁשּה אם ,ְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָלפיכ

נאסרה - איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה וטען אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשלׁש
מּספק ׁשּמא28עליו ּבאנס ׁשּמא אחד: ספק אּלא ּכאן ׁשאין ; ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

לחמרא.29ּברצֹון - ּתֹורה ׁשל אּסּור ּוספק , ְְְְִֵֶָָָֻ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ישראל".7) מבנות קדשה תהיה "לא הלאו שלישי.8)משום דור לפני ואדומי מצרי לאיש9)גר תהיה כי כהן ובת קרא "אמר
ז שהוא (לאדם לה לפסול שנבעלה כיוון תאכל לא הקדשים בתרומת היא פסלה".זר לה) ולחליצה10)ר לייבום הזקוקה אשה

כמבואר לאווין איסורי משאר חמור זה לאו זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא שנאמר והחליצה, הייבום לפני לאחר ונבעלה
אין או לאווין חייבי כשאר (לחוץ) לשוק ביבמה תופסין הקידושין אם לחכמים "נסתפק י"ד: הלכה אישות מהלכות ד' בפרק

לאווין. חייבי כשאר הכהונה מן שפסלה ברור ולפיכך כערווה", בה תופסין ללדת,11)קידושין מטבעה ראוייה שאינה אשה
ילדה. דלא דוכרניתא זכר: שניות".12)כאיל הנקראות והן סופרים מדברי ואיסורן הקבלה מפי אסורות "החולץ13)"שהן

שגרשה". כאשתו היא הרי ... עליו אסורות קרובותיה ... החולץ".14)ליבמתו על ... החלוצה נאסרה ליבמתו "החולץ
ביאה.15) ביאתה אין מזה ביאה.16)שפחות ביאתו אין בין17)ובפחות באונס ובין שנתגרשה, אחר בין תחתיו בין כלומר

זונה.18)ברצון. משום אף ולוקה בעלה.19)כלומר מת נאסרת,20)אם אינה אחד ובעד נאנסתי. שאמרה היא על מוסב
האיש עם ונסתרה פלוני, איש עם תיסתרי אל לה ואמר לה קינא אם אלא בעלה, על אשה לאסור נאמן אינו אחד שעד מהטעם,

לו. שמים.21)שקינא ידי לצאת באחר.22)כלומר נתנה עיניה שמא חוששים שאנו הקודמת, ט"ז.23)בהלכה בכתובות
מכהונה. עצמה פסלה שנתארסה, אחרי שנאנסה אמרה שאם בפירוש, הקידושין.24)אמרו אחרי שזנתה לומר שיש כלומר,

בתולה.25) מצאה לו.26)שלא נאנסה.27)ומותרת אם אפילו לו שאפילו28)ואסורה רבינו שדעת קטנה, היא אם ואפילו
ישראל. בעלה על נאסרה ברצון כשזינתה מבת29)קטנה פחותה הייתה אז שהרי כאן, אין הקידושין לפני נבעלה שאולי והספק

קידושין. לאחר נבעלה הרי בתולים, לה היו שלא ומכיוון חוזרים, ובתוליה אחד ויום שנים שלוש



סה               
  

הּנּדה, על והּבא לאדם. נבעלה לא ׁשהרי לּכהּנה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻנפסלה
נפסלה ולא זֹונה נעּׂשת לא - ּבכרת ׁשהיא ּפי על ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹאף

לֹו. להּנּׂשא אסּורה אינּה ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָֻלּכהּנה,
.ׁשהפקירה קדׁשה היתה אפּלּו הּפנּויה, על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוכן

ּבמלקּות ׁשהיא ּפי על אף לּכל, זֹונה7עצמּה נעּׂשת לא - ְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹ
אבל לֹו. להּנּׂשא אסּורה אינּה ׁשהרי הּכהּנה, מן נפסלה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻולא
מיחדין ואין ּבּכל הּׁשוין לאוין מאּסּורי לאחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהּנבעלת

עּׂשה מאּסּורי אֹו ׁשהיא8ּבּכהנים, למי לֹומר צרי ואין , ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
- ועבד ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד אֹו ערוה, מּׁשּום לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָאסּורה

זֹונה. זֹו הרי להּנּׂשא, לֹו אסּורה והיא ְְֲֲִִִֵֵָָָהֹואיל
א‚. והמׁשחררת, הּגּיֹורת ונׁשּתחררהוכן נתּגּירה פּלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

הרי - יּׂשראל ּבת ואינּה הֹואיל ׁשנים, ׁשלׁש מּבת ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָּפחּותה
ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד אמרּו: מּכאן לכהן. ואסּורה זֹונה, ְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹזֹו
ואדֹומי מצרי אֹו ּומֹואבי עּמֹוני גר אֹו ממזר אֹו נתין ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָאֹו
על ׁשּבאּו חלל אֹו ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע אֹו וׁשני ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָראׁשֹון
היתה ואם לּכהּנה. ונפסלה זֹונה, אֹותּה עּׂשּו - ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָֻהּיהּודית

הּתרּומה מן ּפסלּוה - יבמה9ּכהנת וכן .10- זר עליה ׁשּבא ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
והאילֹונית זֹונה. זֹונה.11עּׂשאּה ואינּה לכהן, מּתרת - ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

מהּׁשנּיֹות„. אחת על על12הּבא הּבא ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
חלּוצתֹו חלּוצתֹו13קרֹובת על זֹונה,14אֹו אֹותּה עּׂשה לא - ְֲֲַַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּתֹורה, מן לֹו להּנּׂשא אסּורה אינּה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי
יּבּום. ְְִִּבהלכֹות

אּסּור.‰. ׁשל ּבבעילה ּתֹולה זֹונה היֹותּה ׁשאין למדּת, ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָהא
- לבהמה והּנרּבעת הּקדׁשה ועל הּנּדה על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשהרי
ׁשּנּׂשאת ּומי זֹונה; נעּׂשת ולא אּסּור ׁשל ּבעילה ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֹנבעלה
ונעּׂשת ׁשּיתּבאר, ּכמֹו הּתר, ׁשל ּבעילה נבעלה - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלחלל
למדּו הּׁשמּועה ּומּפי ּבפגימה, אּלא ּתלּוי הּדבר ואין ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָזֹונה.
ּכמֹו מחלל, אֹו לּה האסּור מאדם אּלא ּפגּומה ְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָׁשאינּה

ְֶַָׁשאמרנּו.
.Âּבין ּבאנס ּבין זֹונה, אֹותּה ׁשעֹוּׂשה לאדם הּנבעלת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּכל

כדרּכּה] ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה [ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּברצֹון,
ּבת ׁשּתהיה ּובלבד זֹונה. מּׁשּום נפסלה ּבּה מּׁשהערה -ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

אחד ויֹום ׁשנים ויֹום15ׁשלׁש ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ויהיה , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ומעלה ּבאנס16אחד ּבין לאחר, ׁשּנבעלה איׁש אׁשת ,לפיכ . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

לּכהּנה. נפסלה - ּברצֹון ְְְְִֵַָָָֻּבין
.Ê.טמאה מּׁשּום עליה לֹוקה ּבעלּה - ׁשּנאנסה ּכהן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻאׁשת

לקחּתּה לׁשּוב ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל לא ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשאם ּבּכלל, הּכל הּטּמאה. אׁשר אחרי לאּׁשה לֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻלהיֹות

ּבעליהן על אסּורין - ּבאׁשת17נבעלּו הּכתּוב ל ּפרט . ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
לא והיא ׁשּנאמר: לבעלּה, מּתרת ׁשהיא ׁשּנאנסה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻיּׂשראל
היא ׁשהרי עֹומדת, ּבאּסּורּה - ּכהן אׁשת אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹנתּפּׂשה;

.18זֹונה ָ
.Áלבעלּה מּתרת ׁשהיא ּפי על אף ׁשּנאנסה, יּׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאׁשת

לּכהּנה אסּורה אֹו19- נאנסּתי לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן אׁשת . ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
עליה לֹו והעיד אחד עד ׁשּבא אֹו אחד, עלי ּובא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשגגּתי
עליו; אסּורה אינּה זֹו הרי - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּזּנתה,

ּבאחר נתנה עיניה העד20ׁשּמא אֹו לֹו נאמנת היא ואם . ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
לצאת ּכדי יֹוציא, זה הרי - לדבריהם ּדעּתֹו וסמ לֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָנאמן

ספק.21ידי ְֵֵָ
.Ëׁשהיא ּפי על אף נאנסּתי, לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאׁשת

ׁשּבארנּו ּכמֹו לבעלּה ּכהן22מּתרת לכל אסּורה היא הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ּבעלּה ׁשּימּות אחר זֹונה,23ׁשּבעֹולם ׁשהיא הֹודת ׁשהרי ; ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

האסּורה. ּכחתיכה ונעּׂשת עצמּה, ְְְְֲֲֲִַַַָָָָָָָואסרה
.Èזמן ואחר קטּנה, אֹו ּגדֹולה ׁשּקּדׁש וטען24ּכהן עליה ּבא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

איׁש ּדרּוסת קדם25ׁשּמצאּה ׁשּמא מּספק, עליו נאסרה - ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
נבעלה קּדּוׁשין26קּדּוׁשין אחר ׁשּטען27אֹו יּׂשראל אבל . ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּמא ספקֹות: ׁשני ּכאן ׁשּיׁש עליו. נאסרה לא - זֹו ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹטענה
לאחר נאמר ואפּלּו קּדּוׁשין; אחר וׁשּמא קּדּוׁשין ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹקדם
מּתרת ׁשהאנּוסה ּברצֹון. ׁשּמא ּבאנס ׁשּמא ְְֲִִֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻקּדּוׁשין,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֵֶַָליּׂשראל,
.‡Èמּבת ּפחּותה והיא ליּׂשראל אביה קּדׁשּה אם ,ְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָלפיכ

נאסרה - איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה וטען אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשלׁש
מּספק ׁשּמא28עליו ּבאנס ׁשּמא אחד: ספק אּלא ּכאן ׁשאין ; ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

לחמרא.29ּברצֹון - ּתֹורה ׁשל אּסּור ּוספק , ְְְְִֵֶָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ישראל".7) מבנות קדשה תהיה "לא הלאו שלישי.8)משום דור לפני ואדומי מצרי לאיש9)גר תהיה כי כהן ובת קרא "אמר
ז שהוא (לאדם לה לפסול שנבעלה כיוון תאכל לא הקדשים בתרומת היא פסלה".זר לה) ולחליצה10)ר לייבום הזקוקה אשה

כמבואר לאווין איסורי משאר חמור זה לאו זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא שנאמר והחליצה, הייבום לפני לאחר ונבעלה
אין או לאווין חייבי כשאר (לחוץ) לשוק ביבמה תופסין הקידושין אם לחכמים "נסתפק י"ד: הלכה אישות מהלכות ד' בפרק

לאווין. חייבי כשאר הכהונה מן שפסלה ברור ולפיכך כערווה", בה תופסין ללדת,11)קידושין מטבעה ראוייה שאינה אשה
ילדה. דלא דוכרניתא זכר: שניות".12)כאיל הנקראות והן סופרים מדברי ואיסורן הקבלה מפי אסורות "החולץ13)"שהן

שגרשה". כאשתו היא הרי ... עליו אסורות קרובותיה ... החולץ".14)ליבמתו על ... החלוצה נאסרה ליבמתו "החולץ
ביאה.15) ביאתה אין מזה ביאה.16)שפחות ביאתו אין בין17)ובפחות באונס ובין שנתגרשה, אחר בין תחתיו בין כלומר

זונה.18)ברצון. משום אף ולוקה בעלה.19)כלומר מת נאסרת,20)אם אינה אחד ובעד נאנסתי. שאמרה היא על מוסב
האיש עם ונסתרה פלוני, איש עם תיסתרי אל לה ואמר לה קינא אם אלא בעלה, על אשה לאסור נאמן אינו אחד שעד מהטעם,

לו. שמים.21)שקינא ידי לצאת באחר.22)כלומר נתנה עיניה שמא חוששים שאנו הקודמת, ט"ז.23)בהלכה בכתובות
מכהונה. עצמה פסלה שנתארסה, אחרי שנאנסה אמרה שאם בפירוש, הקידושין.24)אמרו אחרי שזנתה לומר שיש כלומר,

בתולה.25) מצאה לו.26)שלא נאנסה.27)ומותרת אם אפילו לו שאפילו28)ואסורה רבינו שדעת קטנה, היא אם ואפילו
ישראל. בעלה על נאסרה ברצון כשזינתה מבת29)קטנה פחותה הייתה אז שהרי כאן, אין הקידושין לפני נבעלה שאולי והספק

קידושין. לאחר נבעלה הרי בתולים, לה היו שלא ומכיוון חוזרים, ובתוליה אחד ויום שנים שלוש



סו              
  

.Èׁשּקּנא אּׁשה ונסּתרה30ּכל ּבעלּה מי31לּה ׁשתת ולא , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ
לכהן32סֹוטה אסּורה זֹונה33- ספק ׁשהיא מּפני ׁשּלא34, ּבין . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

ׁשהיתה ּבין להׁשקֹותּה, רצה ׁשּלא ּבין לׁשּתֹות, היא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹרצת
עדּות ּדין35ׁשם ּבית לּה ׁשּקנאּו ּבין מּלׁשּתֹות, ,36ׁשּמֹונעּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ

ולא הֹואיל - לׁשּתֹות ראּויֹות ׁשאין הּנׁשים מן ׁשהיתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבין
מּספק. לּכהּנה אסּורה זֹו הרי מקֹום, מּכל ְֲֲִִֵֵַָָָָָָָֻׁשתת

.‚Èמי לּה: ואמרּו לֹו, והל לאחד ׁשּנבעלה ׁשראּוה ְְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָּפנּויה
נאמנת. זֹו הרי - ּכׁשר אדם ואמרה: ?עלי ׁשּבא זה ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּוא
מּמי לּה: ואמרּו מעּברת, ראּוה אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֹֻולא
ותהיה נאמנת, זֹו הרי - ּכׁשר מאדם ואמרה: 37נתעּברּת? ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לכהן. ְֵֶֶֹֻמּתרת
.„Èּבֹו ׁשּנבעלה הּמקֹום ּבׁשּיהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָּבּמה

והיּו ׁשם, עֹוברין ׁשהּכל ׁשּבּׂשדֹות ּבּקרנֹות אֹו ּדרכים ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּפרׁשת
העֹוברין אּלּו ׁשּפרׁשּו העיר ורב ּכׁשרים, ׁשם העֹוברים ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹֹרב
ׁשני והצריכּו ּביֹוחסין מעלה עּׂשּו ׁשהחכמים ּכׁשרים. ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּמּנה

ּכגֹון38רּבֹות אֹותּה, ּפֹוסלים העֹוברים רב היּו אם אבל . ְְְֲִִִָָָָֹֻ
ּפי על אף ּבהם, וכּיֹוצא ממזרים אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעֹובדי
אנׁשי רב ׁשהיּו אֹו ּכׁשרים, מּמּנה ׁשּבאּו הּמקֹום ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשרב
- ּכׁשרים ׁשם העֹוברין ׁשרב ּפי על אף ּפסּולין, ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהּמקֹום
תּנּׂשא ולא נבעלה, אֹותּה ׁשּפֹוסל למי ׁשּמא לּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹחֹוׁשׁשין

ּתצא39לכהן - נּׂשאת ואם ;40. ְְִִֵֵֵָֹ
.ÂËּבעיר ׁשּנבעלה לא41ראּוה אפּלּו ּבעיר, נתעּברה אֹו ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָֹ

חלל אֹו אחד ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד אּלא ׁשם ׁשֹוכן ִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהיה
לכהן; לכּתחּלה ּתּנּׂשא לא זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ועבד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאחד

הּוא מחצה על ּכמחצה - הּקבּוע לא42ׁשּכל - נּׂשאת ואם . ְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
נבעלּתי. לכׁשר אֹומרת: והיא הֹואיל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָּתצא,

.ÊËלמי יֹודעת איני ׁשאמרה: אֹו חרׁשת, אֹו אּלמת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיתה
- לפסּול ּכׁשר ּבין מּכרת ׁשאינּה קטּנה ׁשהיתה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנבעלּתי,

זֹונה ספק זֹו ּכן43הרי אם אּלא ּתצא. - לכהן נּׂשאת ואם . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹ
ּכׁשרים אצלּה הּמצּויין הרּבין ׁשני .44היּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָֻ

.ÊÈאחד45הּׁשבּויה ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והיא אֹו46ׁשּנפּדית ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
נבעלה ׁשּמא זֹונה, ספק ׁשהיא מּפני לכהן; אסּורה - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹיתר
העֹובד נתיחד ׁשּלא עד לּה יׁש ואם ּומזלֹות. ּכֹוכבים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹלעֹובד
עבד ואפּלּו לּכהּנה. ּכׁשרה זֹו הרי - עּמּה ּומזלֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכֹוכבים
ׁשהעידה ׁשבּויֹות ּוׁשּתי זֹו. לעדּות נאמן קרֹוב אֹו ׁשפחה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶָָָָאֹו
ואּסּור הֹואיל נאמנֹות. אּלּו הרי - לחברּתּה מהן אחת ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכל

סֹופרים מּדברי ּכּלן הּספקֹות ּבׁשבּויה.47ּכל הקּלּו לפיכ , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻ
.ÁÈּתּמֹו לפי מסיח ׁשהיה קטן מעּׂשה48וכן נאמן. -49 ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ואמר: ּתּמֹו לפי מסיח ּובנּה ואּמֹו, הּוא ׁשּנׁשּבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻּבאחד
יצאתי ואּמי, אני ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי לבין ְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָנׁשּבינּו
אּמי; על ודעּתי עצים ללקט אּמי, על ודעּתי מים ְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַֹֹלׁשאב

ּפיו. על לכהן חכמים אֹותּה ְְֲִִִִֵַָָֹוהּׂשיאּו
.ËÈ,נטמאה ׁשּלא הּׁשבּויה ּבאׁשּתֹו להעיד נאמן הּבעל ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאין

אבל לּה. ּתעיד לא ׁשפחתּה וכן לעצמֹו. מעיד אדם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשאין
לפי מסיחה ׁשהיתה וׁשפחתּה לּה. מעידה - ּבעלּה ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָׁשפחת

נאמנת. - ֱֶֶֶָֻּתּמּה
.Î,יּׂשאּנה לא זה הרי - טהֹורה ׁשהיא לׁשבּויה ׁשהעיד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכהן

יּׂשאּנה; זה הרי - ּבּה והעיד ּפדאּה ואם ּבּה. נתן עיניו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּמא
מעֹותיו. ּבּה נתן לא - טהֹורה ׁשהיא ידע לא ְְִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשאּלּו

.‡Îׁשהּפה נאמנת; - אני ּוטהֹורה נׁשּביתי ׁשאמרה: ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהאּׁשה
ׁשּמעיד אחד עד ׁשם היה אפּלּו ׁשהּתיר. הּפה הּוא ֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאסר

ׁשבּויה אינּה50ׁשהיא - ׁשּנׁשּבית עדים ׁשני ׁשם יׁש אם אבל . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ
ׁשני ׁשם היּו טהֹורה. ׁשהיא אחד לּה ׁשּיעיד עד ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָנאמנת,
מכחיׁש ואחד ׁשּנטמאת, מעיד אחד ועד ׁשּנׁשּבית, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעדים
עֹובד עּמּה נתיחד ולא טהֹורה ׁשהיא לּה ּומעיד ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹאֹותֹו
טהֹורה ׁשהיא ׁשּמעיד זה אפּלּו ׁשּנפּדית, עד ּומזלֹות ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכֹוכבים

מּתרת זֹו הרי - ׁשפחה אֹו .51אּׁשה ְֲִִֵֶֶָָֻ
.Îּדין ּבית והּתירּוה אני, ּוטהֹורה נׁשּביתי ׁשאמרה: ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָמי

ּתּנּׂשא זֹו הרי - ׁשּנׁשּבית עדים ׁשני ּבאּו ּכ ואחר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלהּנּׂשא,
ׁשּבאי, אחריה נכנס ואפּלּו מהּתרּה. ּתצא ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלכּתחּלה,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פלוני".30) איש עם תיסתרי אל עדים בפני לה שיאמר הוא, אשתו את וקינא בתורה האמור בתורה31)"קינוי האמורה "הסתירה
עדים". שני בפני עימו, תיסתרי אל לה שאמר האיש אותו עם שתיסתר היא מותרת32)ונסתרה, מתה ולא סוטה מי שתתה שאילו

כהן. היה ואפילו לבעלה מותרת היא הרי מיד מתה ולא המרים מי ששתתה "סוטה בעלה.33)היא סוטה34)כשמת ובהלכות
כהן. בין ישראל בין בעליהן על אסורות שותות שאינן שהנשים שקינא35)מבואר זה עם נבעלה שהיא שראה העיד אחד שעד

לשאר נמשך "מספק" רבינו כאן שסיים ומה לכהונה. שכן ומכל מספק, לא וודאי בעלה, על אסורה היא זה [במקרה בעלה לה
בבית36)המקרים]. חבוש שהיה או אחרת במדינה שהיה או שנשתטה או בעלה שנתחרש מי להן, מקנין דין שבית "ואלו
לאמה.37)האסורין". כמו כשרות חזקת לה שאין פי על ואף נקבה, העובר שם.38)אם העוברים ורוב העיר תושבי רוב

כדיעבד.39) הוא שהוולד לכהן, להינשא לכתחילה אפילו נאמנת היא הבת את הכשיר תצא",40)אבל "לא הנכונה: הגירסה
תימן. יד בכתב ושבים.41)וכן בעוברים לתלות דבר42)שאין על דנין אנו אם אלא אינו הרוב, אחר הולכים שאנו הדין כל

אחר שהולכין אומרים אנו אז מהמיעוט, או מהרוב בא הוא אם יודעים ואיננו אחר, למקום והגיע הקבוע ממקומו שנעקר אדם או
עומדים והמיעוט כשהרוב אבל בא. הוא מהרוב וודאי הקבוע, ממקומו נד שהדבר מאחר כלומר פריש", מרובא דפריש "וכל הרוב,
שהולכין הדין אין זה, במקרה המיעוט, אל או הרוב אל אם ובא, ניגש הוא למי לשם, שהלך האדם על הוא והספק במקומם,
כשהבועל שאפילו רבינו ודעת הוא. מחצה על וכמחצה קבוע, הוא והרי נפרש, ולא במקומו נמצא שהמיעוט מכיוון הרוב, אחרי
תינשא לא כן פי על אף הם, כשרים הרי העיר בני ורוב פריש", מרובא "דפריש מכיוון לומר, לנו יש הדין שמצד אצלה, הלך
אנו אין הרי זה ובמקרה קבוע, הוא הבועל שאז כלומר, הבועל, אל תלך הנבעלת - שהיא מקרים, משום גזרה לכהן, לכתחילה

לכתחילה. מכשירין אנו רובים שני יש כאשר ורק הרוב, אחרי ממזר.43)הולכים ספק הוא בפרשת44)והוולד שנבעלה כגון
כשרים. ממנה אלו שפרשו העיר ורוב כשרים שם העוברים ורוב הגויים.45)דרכים בין שנשבית ישראל כבר46)בת שהיא

לביאה. לגוי.47)ראוייה נבעלה שמא חשש רק לעדות.48)שזה בכוונה שלא דבר תומו.49)מספר לפי למסיח דוגמא
שנשבית.50) עדים בשני רק אותה פוסלין שאין להכחישו, יכולה כן51)שהיא גם תחילה, בא שנטמאה, המעיד עד אם ואפילו

              
  

ׁש היא ּתצאוהרי לא זֹו הרי - אדֹוניה ּביד לפנינּו בּויה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ׁשּתּפדה. עד מעּתה אֹותּה ּומׁשּמרין ׁשהּתירּוה. ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהּתרּה

.‚Îנּׂשאת אפּלּו ׁשּנטמאת, ּכ אחר עדים ׁשני לּה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּבאּו
אינֹו - אחד עד ּבא ואם ּתצא. זֹו הרי - ּבנים לּה היּו ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָואפּלּו
ׁשאני עדים לי ויׁש אני, ּוטהֹורה נׁשּביתי אמרה: ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָּכלּום.
אּלא העדים, ׁשּיבֹואּו עד נמּתין אֹומרין: אין - ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָטהֹורה
קֹול עליה יצא אפּלּו אּלא עֹוד, ולא מּיד. אֹותּה ְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹמּתירין
ׁשּיבֹואּו. עד אֹותּה מּתירין - טמאה עדי עליה ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיׁש

הקּלּו. ְִֵֵֶָׁשּבׁשבּויה
.„Îהיא והרי וגרׁשּתיה, ּבּתי את קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאב

נאמן - והרי52קטּנה קטּנה, ּכׁשהיתה וגרׁשּתיה קּדׁשּתיה . ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּגרּוׁשה להחזיקּה נאמן אינֹו - גדֹולה נׁשּבית53היא . ְְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָָ

נאמן. אינֹו - קטּנה ׁשהיא ּבין גדֹולה ׁשהיא ּבין ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּופדיתיה,
איׁשּות, מּׁשּום לאסרּה אּלא ּתֹורה אֹותֹו האמינה ְְֱִִִֶֶֶָָָָָֹׁשּלא
מּׁשּום לפסלּה לא אבל הּזה, לאיׁש נתּתי ּבּתי את ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

ְזנּות.
.‰Îוהּדבר הֹואיל ׁשבּויה, מּׁשּום עליו ׁשּנאסרה ּכהן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאׁשת

ׁשּיהיּו ּובלבד אחת; ּבחצר עּמֹו לדּור מּתרת זֹו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻספק
לׁשמרֹו. ּתמיד ּביתֹו ּובני ּבניו ְְְִִֵֵָָָָעּמֹו

.ÂÎּכֹוכבים העֹובדי היּו אם ונכּבׁשה: ּבּמצֹור ׁשּבאה ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָעיר
ּתּמלט ׁשּלא ּכדי רּוחֹותיה, מּכל העיר את מּקיפין ְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּומזלֹות
ּכל הרי - ּברׁשּותן ותעּׂשה אֹותּה ׁשּיראּו עד אחת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּׁשה
נבעלּו ׁשּמא ּכׁשבּויֹות, לּכהּנה ּפסּולֹות ׁשּבתֹוכּה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻהּנׁשים
ׁשנים ׁשלׁש מּבת ׁשהיתה מי אּלא ּומזלֹות. ּכֹוכבים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלעֹובדי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַָּולמּטה,
.ÊÎאֹו ּבּה, ידעּו ולא אחת אּׁשה ׁשּתּמלט אפׁשר היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואם

אּׁשה אּלא מחזקת אינּה אפּלּו אחת, מחבֹואה ּבעיר ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתהיה
הּכל. על מּצלת זֹו הרי - ֲֵֶֶַַַַַֹאחת

.ÁÎ- אני טהֹורה ׁשאמרה: אּׁשה ׁשּכל מּצלת? ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכיצד
לֹומר: ׁשּיכֹולה מּתֹו עד. לּה ׁשאין ּפי על ואף ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמנת,
ונּצלּתי, הייתי ּבּמחבֹואה אֹו העיר ּכׁשּנכּבׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָנמלטּתי
נטמאתי. ולא נחּבאתי ולא נמלטּתי לא לֹומר: ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹנאמנת

.ËÎׁשהם מלכּות, אֹותּה ׁשל ּבגדּוד אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּבּמה
ׁשּמא להם חֹוׁשׁשין לפיכ יראין, ואין ּבעיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמתיּׁשבין
- ועבר וׁשטף ׁשּפׁשט אחרת מלכּות ׁשל ּגדּוד אבל ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבעלּו;
ׁשהן לבעל, ּפנאי להם ׁשאין מּפני הּנׁשים, נאסרּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלא
ונעּׂשּו נׁשים ׁשבּו ואם להם. ּובֹורחין ּבׁשלל ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָעֹוסקים
אֹותן והּצילּו יּׂשראל אחריהם ׁשרדפּו ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּברׁשּותן,

אסּורֹות. הן הרי - ֲֲִֵֵָָמּידם
.Ïממֹון ידי על ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובדי ּביד ׁשּנחּבׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה

מּתרת היה54- אם ,ּולפיכ לּכהּנה. אסּורה - נפׁשֹות ידי על , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
עליו נאסרה - ּכהן ׁשּיד55ּבעלּה ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מהם; יראין והם ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי על ּתּקיפה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָיּׂשראל

ּתּק ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי ׁשּיד ּבזמן עלאבל אפּלּו - יפה ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ּברׁשּות ׁשּנעּׂשית ּכיון ממֹון, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָידי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשבּויה, אחד, לּה העיד ּכן אם אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנאסרה.

  
אחת‡. וכן ּכהּנה. מאּסּור ׁשּנֹולדה זֹו חללה? היא זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻאי

אבל נתחּללה. - לכהן ׁשּנבעלה לּכהּנה האסּורֹות הּנׁשים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻמן
נתחּלל. לא - העברה ׁשעבר עצמֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהּכהן

.ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה [ּבין ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס ׁשּנבעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּובין
ּתׁשע ּבן ּכהן ׁשּיהיה והּוא נתחּללה. ּבּה מּׁשהערה - ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכדרּכּה]
ׁשלׁש ּבת לֹו האסּורה זֹו ותהיה ומעלה, אחד ויֹום ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָׁשנים

ומעלה. אחד ויֹום ְְִֶַָָָָׁשנים
הּגרּוׁשה‚. על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ּכהן ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד?

אֹו האלמנה, על אֹו עליהן, ׁשּבא ּגדֹול וכהן הּזֹונה, על ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו
ואם לעֹולם. נתחּללּו אּלּו הרי - עליה ּובא ּבעּולה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּנּׂשא
חלל. הּולד - אחר ּכהן ּבין ׁשחּללּה זה ּבין ּבן, מּמּנה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהֹוליד
אֹו ונתאלמנה ּכהּנה, מאּסּורי אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻאבל
ּפי על אף נּׂשאת, ואם נתחּללה. לא - הארּוסין מן ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹנתּגרׁשה
היא, ּבעּולה ּבחזקת נּׂשּואה ׁשּכל נתחּללה; - נבעלה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ּבתּולה. ׁשּנמצאת ּפי על ְְִִֵֶַַָאף
וכן„. חּללּה. לא - עץ מּכת אֹו ּבֹוגרת ׁשּנּׂשא ּגדֹול ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻּכהן

חּללּה. לא - נּׂשּואין ּבלא ּבעּולה ּבעל ְְְִִִִַָָָֹֹאם
אחת‰. על אֹו מּנּדה, חּוץ העריֹות מן ערוה על הּבא ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו זֹונה, אֹותּה עּׂשה - ּבּכל הּׁשוין לאוין ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹמחּיבי
נעּׂשית - אחר ּכהן ּבין הּוא ּבין ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹחזר
זקּוקה על ׁשּבא ּכהן ,לפיכ חללים. מּמּנה וזרעֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחללה,
ׁשאינֹו לפי ּכׁשר, הּולד - ראׁשֹונה מּביאה ונתעּברה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָליבם
ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא חזר זֹונה. ונעּׂשית ּכהּנה, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻמאּסּורי
ׁשהּוא לפי חלל, ּוולדּה חללה היא - וילדה ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָנתעּברה

ּכהּנה. ְִֵֵָֻמאּסּורי
.Âוזרעֹו חּללּה, - והמׁשחררת הּגּיֹורת על הּבא ּכהן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻוכן

חלל, ואינֹו ּכׁשר הּולד - הּנּדה על הּבא ּכהן חללים. ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹמּמּנה
ּבּכל. ׁשוה אּלא ּבּכהנים, מיחד הּנּדה אּסּור ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשאין

.Êוילדה מאחר, ּבין מּמּנּו ּבין מעּברת, גרּוׁשה ׁשּנּׂשא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּכהן
עברה. מּטּפת ּבא לא ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - חללה ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשהיא

.Á,לפיכ מּדבריהם. לכהן אסּורה ׁשהחלּוצה ּבארנּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכבר
חללים, מּכהן וזרעּה חללה זֹו הרי - החלּוצה על ׁשּבא ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּכהן
היא - מהּׁשנּיֹות אחת על ׁשּבא ּכהן אבל מּדבריהן. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹוהּכל
הּׁשוה אּסּור - הּׁשנּיֹות ׁשאּסּור ּכׁשרים; מּמּנה וזרעֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשרה

ּבּכהנים. מיחד ואינֹו הּוא, ְְֲִֵַַָֹֹֻּבּכל
.Ë,מׁשחררת אֹו ּגּיֹורת ספק ּכגֹון זֹונה, ספק על ׁשּבא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻּכהן

ספק על ׁשּבא ּגדֹול ּכהן וכן ּגרּוׁשה, ספק על ׁשּבא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו
חלל. ספק ּוולדּה חללה, ספק זֹו הרי - ְְְְֲֲֵֵֵַָָָָָָָָאלמנה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בהכחשה. אפילו להכשירה אחד עד להאמין הקילו שבשבוייה לכהן.52)מותרת, ואסורה גרושה נאמנות53)להחזיקה שיש
בגדולה. ולא הקטנה בבתו רק אותה.54)לאב יבעלו אם ממונם שיפסידו לבעלה55)שמפחדים מותרת ישראל אשת אבל

ישראל. לבעלה מותרת הרי ובאונס היא, נתרצתה שמא חוששים שאין



סז               
  

ׁש היא ּתצאוהרי לא זֹו הרי - אדֹוניה ּביד לפנינּו בּויה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ׁשּתּפדה. עד מעּתה אֹותּה ּומׁשּמרין ׁשהּתירּוה. ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהּתרּה

.‚Îנּׂשאת אפּלּו ׁשּנטמאת, ּכ אחר עדים ׁשני לּה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּבאּו
אינֹו - אחד עד ּבא ואם ּתצא. זֹו הרי - ּבנים לּה היּו ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָואפּלּו
ׁשאני עדים לי ויׁש אני, ּוטהֹורה נׁשּביתי אמרה: ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָּכלּום.
אּלא העדים, ׁשּיבֹואּו עד נמּתין אֹומרין: אין - ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָטהֹורה
קֹול עליה יצא אפּלּו אּלא עֹוד, ולא מּיד. אֹותּה ְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹמּתירין
ׁשּיבֹואּו. עד אֹותּה מּתירין - טמאה עדי עליה ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיׁש

הקּלּו. ְִֵֵֶָׁשּבׁשבּויה
.„Îהיא והרי וגרׁשּתיה, ּבּתי את קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאב

נאמן - והרי52קטּנה קטּנה, ּכׁשהיתה וגרׁשּתיה קּדׁשּתיה . ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּגרּוׁשה להחזיקּה נאמן אינֹו - גדֹולה נׁשּבית53היא . ְְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָָ

נאמן. אינֹו - קטּנה ׁשהיא ּבין גדֹולה ׁשהיא ּבין ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּופדיתיה,
איׁשּות, מּׁשּום לאסרּה אּלא ּתֹורה אֹותֹו האמינה ְְֱִִִֶֶֶָָָָָֹׁשּלא
מּׁשּום לפסלּה לא אבל הּזה, לאיׁש נתּתי ּבּתי את ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

ְזנּות.
.‰Îוהּדבר הֹואיל ׁשבּויה, מּׁשּום עליו ׁשּנאסרה ּכהן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאׁשת

ׁשּיהיּו ּובלבד אחת; ּבחצר עּמֹו לדּור מּתרת זֹו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻספק
לׁשמרֹו. ּתמיד ּביתֹו ּובני ּבניו ְְְִִֵֵָָָָעּמֹו

.ÂÎּכֹוכבים העֹובדי היּו אם ונכּבׁשה: ּבּמצֹור ׁשּבאה ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָעיר
ּתּמלט ׁשּלא ּכדי רּוחֹותיה, מּכל העיר את מּקיפין ְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּומזלֹות
ּכל הרי - ּברׁשּותן ותעּׂשה אֹותּה ׁשּיראּו עד אחת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּׁשה
נבעלּו ׁשּמא ּכׁשבּויֹות, לּכהּנה ּפסּולֹות ׁשּבתֹוכּה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻהּנׁשים
ׁשנים ׁשלׁש מּבת ׁשהיתה מי אּלא ּומזלֹות. ּכֹוכבים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלעֹובדי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַָּולמּטה,
.ÊÎאֹו ּבּה, ידעּו ולא אחת אּׁשה ׁשּתּמלט אפׁשר היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואם

אּׁשה אּלא מחזקת אינּה אפּלּו אחת, מחבֹואה ּבעיר ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתהיה
הּכל. על מּצלת זֹו הרי - ֲֵֶֶַַַַַֹאחת

.ÁÎ- אני טהֹורה ׁשאמרה: אּׁשה ׁשּכל מּצלת? ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכיצד
לֹומר: ׁשּיכֹולה מּתֹו עד. לּה ׁשאין ּפי על ואף ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמנת,
ונּצלּתי, הייתי ּבּמחבֹואה אֹו העיר ּכׁשּנכּבׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָנמלטּתי
נטמאתי. ולא נחּבאתי ולא נמלטּתי לא לֹומר: ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹנאמנת

.ËÎׁשהם מלכּות, אֹותּה ׁשל ּבגדּוד אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּבּמה
ׁשּמא להם חֹוׁשׁשין לפיכ יראין, ואין ּבעיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמתיּׁשבין
- ועבר וׁשטף ׁשּפׁשט אחרת מלכּות ׁשל ּגדּוד אבל ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבעלּו;
ׁשהן לבעל, ּפנאי להם ׁשאין מּפני הּנׁשים, נאסרּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלא
ונעּׂשּו נׁשים ׁשבּו ואם להם. ּובֹורחין ּבׁשלל ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָעֹוסקים
אֹותן והּצילּו יּׂשראל אחריהם ׁשרדפּו ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּברׁשּותן,

אסּורֹות. הן הרי - ֲֲִֵֵָָמּידם
.Ïממֹון ידי על ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובדי ּביד ׁשּנחּבׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה

מּתרת היה54- אם ,ּולפיכ לּכהּנה. אסּורה - נפׁשֹות ידי על , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
עליו נאסרה - ּכהן ׁשּיד55ּבעלּה ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מהם; יראין והם ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי על ּתּקיפה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָיּׂשראל

ּתּק ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי ׁשּיד ּבזמן עלאבל אפּלּו - יפה ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ּברׁשּות ׁשּנעּׂשית ּכיון ממֹון, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָידי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשבּויה, אחד, לּה העיד ּכן אם אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנאסרה.

  
אחת‡. וכן ּכהּנה. מאּסּור ׁשּנֹולדה זֹו חללה? היא זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻאי

אבל נתחּללה. - לכהן ׁשּנבעלה לּכהּנה האסּורֹות הּנׁשים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻמן
נתחּלל. לא - העברה ׁשעבר עצמֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהּכהן

.ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה [ּבין ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס ׁשּנבעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּובין
ּתׁשע ּבן ּכהן ׁשּיהיה והּוא נתחּללה. ּבּה מּׁשהערה - ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכדרּכּה]
ׁשלׁש ּבת לֹו האסּורה זֹו ותהיה ומעלה, אחד ויֹום ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָׁשנים

ומעלה. אחד ויֹום ְְִֶַָָָָׁשנים
הּגרּוׁשה‚. על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ּכהן ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד?

אֹו האלמנה, על אֹו עליהן, ׁשּבא ּגדֹול וכהן הּזֹונה, על ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו
ואם לעֹולם. נתחּללּו אּלּו הרי - עליה ּובא ּבעּולה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּנּׂשא
חלל. הּולד - אחר ּכהן ּבין ׁשחּללּה זה ּבין ּבן, מּמּנה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהֹוליד
אֹו ונתאלמנה ּכהּנה, מאּסּורי אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻאבל
ּפי על אף נּׂשאת, ואם נתחּללה. לא - הארּוסין מן ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹנתּגרׁשה
היא, ּבעּולה ּבחזקת נּׂשּואה ׁשּכל נתחּללה; - נבעלה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ּבתּולה. ׁשּנמצאת ּפי על ְְִִֵֶַַָאף
וכן„. חּללּה. לא - עץ מּכת אֹו ּבֹוגרת ׁשּנּׂשא ּגדֹול ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻּכהן

חּללּה. לא - נּׂשּואין ּבלא ּבעּולה ּבעל ְְְִִִִַָָָֹֹאם
אחת‰. על אֹו מּנּדה, חּוץ העריֹות מן ערוה על הּבא ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו זֹונה, אֹותּה עּׂשה - ּבּכל הּׁשוין לאוין ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹמחּיבי
נעּׂשית - אחר ּכהן ּבין הּוא ּבין ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹחזר
זקּוקה על ׁשּבא ּכהן ,לפיכ חללים. מּמּנה וזרעֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחללה,
ׁשאינֹו לפי ּכׁשר, הּולד - ראׁשֹונה מּביאה ונתעּברה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָליבם
ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא חזר זֹונה. ונעּׂשית ּכהּנה, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻמאּסּורי
ׁשהּוא לפי חלל, ּוולדּה חללה היא - וילדה ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָנתעּברה

ּכהּנה. ְִֵֵָֻמאּסּורי
.Âוזרעֹו חּללּה, - והמׁשחררת הּגּיֹורת על הּבא ּכהן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻוכן

חלל, ואינֹו ּכׁשר הּולד - הּנּדה על הּבא ּכהן חללים. ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹמּמּנה
ּבּכל. ׁשוה אּלא ּבּכהנים, מיחד הּנּדה אּסּור ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשאין

.Êוילדה מאחר, ּבין מּמּנּו ּבין מעּברת, גרּוׁשה ׁשּנּׂשא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּכהן
עברה. מּטּפת ּבא לא ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - חללה ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשהיא

.Á,לפיכ מּדבריהם. לכהן אסּורה ׁשהחלּוצה ּבארנּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכבר
חללים, מּכהן וזרעּה חללה זֹו הרי - החלּוצה על ׁשּבא ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּכהן
היא - מהּׁשנּיֹות אחת על ׁשּבא ּכהן אבל מּדבריהן. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹוהּכל
הּׁשוה אּסּור - הּׁשנּיֹות ׁשאּסּור ּכׁשרים; מּמּנה וזרעֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשרה

ּבּכהנים. מיחד ואינֹו הּוא, ְְֲִֵַַָֹֹֻּבּכל
.Ë,מׁשחררת אֹו ּגּיֹורת ספק ּכגֹון זֹונה, ספק על ׁשּבא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻּכהן

ספק על ׁשּבא ּגדֹול ּכהן וכן ּגרּוׁשה, ספק על ׁשּבא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו
חלל. ספק ּוולדּה חללה, ספק זֹו הרי - ְְְְֲֲֵֵֵַָָָָָָָָאלמנה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בהכחשה. אפילו להכשירה אחד עד להאמין הקילו שבשבוייה לכהן.52)מותרת, ואסורה גרושה נאמנות53)להחזיקה שיש
בגדולה. ולא הקטנה בבתו רק אותה.54)לאב יבעלו אם ממונם שיפסידו לבעלה55)שמפחדים מותרת ישראל אשת אבל

ישראל. לבעלה מותרת הרי ובאונס היא, נתרצתה שמא חוששים שאין



סח              
  

.Èוחללנמצא הּתֹורה, מן חלל ׁשלׁשה: החללים ּו ְְְְֲִִִַַָָָָָָָ
חמרי עליו נֹותנין חלל ספק וכל חלל. ּוספק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֻמּדבריהם,
מּטּמא ולא ּבּתרּומה, אֹוכל אינֹו יּׂשראל: וחמרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָֹֹֻּכהנים
אֹו נטמא אֹו אכל ואם לכהן. הראּויה אּׁשה ונֹוּׂשא ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹלמתים,
ּבחלל הּדין והּוא מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - גרּוׁשה ְְְִִֶַַַַַָָָָָנּׂשא
ּכזר, הּוא הרי - הּוּדאי ּתֹורה ׁשל חלל אבל ּדבריהם. ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל
הּכהנים אל אמר ׁשּנאמר: למתים; ּומּטּמא גרּוׁשה ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹונֹוּׂשא
ּבכהּונם. ׁשּיהיּו עד אהרן, ּבני ׁשהם ּפי על אף - אהרן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּבני

.‡Èּבגּיֹורת אסּור - וחללה זֹונה לּׂשא אסּור ׁשהּוא זכר ְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹּכהן
מּתרת הּכהנת אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכזֹונה, ׁשהיא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻֻּומׁשחררת,
להּנּׂשא ּכׁשרֹות הזהרּו ׁשּלא ולמׁשחרר. ּולגר לחלל ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֻֻלהּנּׂשא
הּגר נמצא אהרן. ּבנֹות ולא - אהרן ּבני ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹלפסּולין;

ּכהנת. ולּׂשא ממזרת לּׂשא ְְִִֶֶֶֶַָָָֹֻמּתר
.Èאפּלּו ּבת, והֹולידּו מאּלּו אּלּו ׁשּנּׂשאּו ּומׁשחררים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻּגרים

- יּׂשראל זרע ּבהן נתערב ולא הֹואיל דֹורֹות, ּכּמה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאחר
הֹואיל ּתצא, לא - נּׂשאת ואם לכהן. אסּורה הּבת אֹותּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹהרי
ּבת ׁשּנּׂשא מׁשחרר אֹו ּגר אבל ּבקדּׁשה. ולדתּה ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻוהֹורתּה
כׁשרה ּבּתֹו - מׁשחררת אֹו גּיֹורת ׁשּנּׂשא יּׂשראל אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻיּׂשראל,

לכּתחּלה. ְְְִַַָָֻלּכהּנה
.‚Èּבת ׁשּנּׂשא ׁשני מצרי וכן יּׂשראל, ּבת ׁשּנּׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגר

זֹונֹות, נׁשֹותיהן והרי ּבעברה ׁשּביאתם ּפי על אף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיּׂשראל,
לכּתחּלה. לּכהּנה ּכׁשרֹות ּבנֹותיהם - ׁשּבארנּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻּכמֹו

.„È,ּבנֹו ּבן ּבן וכן חללים. מּמּנה זרעֹו - ּכׁשרה ׁשּנּׂשא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחלל
לעֹולם. חלל הּוא הּזכר החלל ׁשּבן ּדֹור. אלף אחר ְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָואפּלּו
אבל חללה. היא ׁשהרי לּכהּנה, היא אסּורה - ּבת היתה ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻואם
- בת היתה אם ,לפיכ ּכׁשר. הּולד - חללה ׁשּנּׂשא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָיּׂשראל

לכּתחּלה. לּכהּנה ּתּנּׂשא זֹו ְְְֲִִֵֵַַָָָֻהרי
.ÂËוהּולד ּבזה, זה לבֹוא מּתרין - ויּׂשראלים ּולוּיים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻּכהנים

לבֹוא מּתרים - וחללים ויּׂשראלים (לוּיים הּזכר. אחר ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻהֹול
על וּיתילדּו ׁשּנאמר: הּזכר.) אחר הֹול והּולד ּבזה, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָזה
ּבית ואין מׁשּפחּתֹו, הּוא אביו ּבית - אבתם לבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָֹֹמׁשּפחתם

מׁשּפחּתֹו. ְְִִַאּמֹו
.ÊË- מׁשחררים ועבדים ּגרים וחללים, ויּׂשראלים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָָָֻלוּיים

אֹו לוּיה ׁשּנּׂשא והמׁשחרר והּגר ּבזה. זה לבֹוא ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻמּתרים
אֹו לוי אֹו ויּׂשראלי יּׂשראלי. הּבן הרי - חללה אֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָיּׂשראלית
הּזכר. אחר הֹול הּולד - מׁשחררת אֹו גּיֹורת ׁשּנּׂשאּו ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻחלל

.ÊÈמהן לּׂשא ּומּתר ּכׁשרּות, ּבחזקת המׁשּפחֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻּכל
ׁשּמתּגרֹות מׁשּפחֹות ׁשּתי ראית אם כן, ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלכּתחּלה.
ּומריבה מּצה ּבעלת ׁשהיא מׁשּפחה ראית אֹו ּתמיד, ּבזֹו ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָזֹו
ּפנים ועז הּכל עם מריבה מרּבה ׁשהּוא איׁש ראית אֹו ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּתמיד,
סימני ׁשאּלּו מהן; להתרחק וראּוי להן, חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביֹותר
ׁשמץ ׁשּנֹותן ּכגֹון ּתמיד, אחרים את הּפֹוסל וכן הם. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּפסלּות
- ממזרים ׁשהן עליהן ואֹומר ּביחידים אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָּבמׁשּפחֹות
עבדים ׁשהם להן אמר ואם הּוא; ממזר ׁשּמא לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשין
ּפֹוסל. ּבמּומֹו - הּפֹוסל ׁשּכל הּוא. עבד ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין -ְְִֵֵֶֶֶֶַָָ

אכזר אֹו ּפנים עּזּות ּבֹו ׁשּיׁש מי ּכל אתוכן וּׂשֹונא ּיּות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּמא ּביֹותר לֹו חֹוׁשׁשין - חסד להם גֹומל ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהּברּיֹות

ּבּיׁשנין, הּקדֹוׁשה: האּמה יּׂשראל ׁשּסימני הּוא. ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻגבעֹוני
והּגבענים אֹומר: הּוא ּובּגבעֹונים חסדים; וגֹומלי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָֹרחמנים
ולא נתּפּיסּו ולא ּפניהם ׁשהעּזּו לפי הּמה, יּׂשראל מּבני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹלא
לבני למחל חסד ליּׂשראל גמלּו ולא ׁשאּול, ּבני על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹרחמּו

ּבּתחּלה. והחיּום חסד עּמהם עּׂשּו והם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָמלּכם,
.ÁÈׁשנים ׁשיעידּו והּוא ערער, עליה ׁשּקרא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמׁשּפחה

זה הרי - עבדּות ּבהן ׁשּיׁש אֹו חלל אֹו ממזר ּבהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערב
עד אּׁשה מּמּנה יּׂשא לא - היא ּכהנים מׁשּפחת ואם ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹספק.
אּמּה, ואם אּמּה, ׁשמנה: ׁשהן אּמהֹות ארּבע עליה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיבּדק
אם על ּבֹודק הּוא וכן אּמּה; אבי אם ואם אּמּה, אבי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָואם
אביה. אבי אם ואם אביה, אבי ואם אביה, אם ואם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָָאביה,

.ËÈאֹו לוּים ערער עליה ׁשּקרא זֹו מׁשּפחה היתה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָואם
עּׂשר ּבֹודק ונמצא אחד, זּוג להם לבּדק מֹוסיף - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹיּׂשראלים
הּכהנים. מן יתר ויּׂשראלים ּבלוּים ׁשהערּוב ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹאּמהֹות.

.Îעת ּכל ׁשהאנׁשים, מּפני ּבלבד? ּבּנׁשים ּבֹודק ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָולּמה
ּביחּוסֹו; ׁשּיׁש ּבפסּול חברֹו את יחרף זה, עם זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשּיריבּו
מחרפֹות אין הּנׁשים אבל נׁשמע. היה - ּפסּול ׁשם היה ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָָואּלּו

ְֲִּביֹוחסין.
.‡Îזֹו מּמׁשּפחה לּׂשא ּכׁשּירצה האיׁש יבּדק ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָֹולּמה

ׁשּלא מּפני להן? ׁשּתּנּׂשא אּׁשה ּתבּדק ולא חזקתּה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹׁשהּורעה
לפסּולין. להּנּׂשא ּכׁשרֹות ְְְְֲִִִֵֵָֻהזהרּו

.Îחלל אֹו וׁשֹותק, נתין אֹו וׁשֹותק, ממזר לֹו ׁשּקֹורין ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹּכל
ואין ּולמׁשּפחּתֹו, לֹו חֹוׁשׁשין - וׁשֹותק עבד אֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַוׁשֹותק,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹודקין, ּכן אם אּלא מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָנֹוּׂשאין
.‚Îמאֹותּה אלמנה ּכל - חלל ספק ּבּה ׁשּנתערב ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָמׁשּפחה

ּתצא, לא - נּׂשאת ואם לכּתחּלה. לכהן אסּורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹמׁשּפחה
ׁשּמא חלל אֹותֹו אלמנת זֹו ׁשּמא ספקֹות: ׁשּתי ׁשהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּפני
הּוא חלל ׁשּמא אלמנתֹו, ׁשהיא נאמר ואם אלמנתֹו; ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאינּה
אּׁשה ּכל - וּדאי חלל ּבּה נתערב אם אבל חלל. אינֹו ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָׁשּמא
והּוא ּתצא. - נּׂשאת ואם ׁשּיבּדק; עד לכהן אסּורה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹמהן
ׁשאׁשת וּדאי; ממזר אֹו ממזר ספק ּבּה נתערב אם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּדין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא, אחד אּסּור לּכהּנה חלל ואׁשת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻממזר

 
אֹוכלין‡. ואין ּכהנים, הם ּבחזקה - הּזה ּבּזמן ּכהנים ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּכל

ּדבריהם; ׁשל ּתרּומה ׁשּתהיה והּוא הּגבּול. ּבקדׁשי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא
אֹותּה אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל וחּלה ּתֹורה ׁשל ּתרּומה ְְֲֵֵֶֶַָָָָָָאבל

מיחס. ּכהן ְֵֶָָֹֻאּלא
.ּכהן ׁשהּוא עדים ׁשני לֹו ׁשהעידּו ּכל מיחס? ּכהן זהּו ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹֻאי

צרי ׁשאינֹו איׁש עד הּכהן, ּפלֹוני ּבן ּופלֹוני הּכהן, ּפלֹוני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבן
לא ׁשאּלּו הּמזּבח; ּגּבי על ׁשּׁשּמׁש הּכהן והּוא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּבדיקה,
לעבד. אֹותֹו מּניחין היּו לא - אחריו הּגדֹול ּדין ּבית ְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹּבדקּו
הּסנהדרין מן ולא ומעלה, מהּמזּבח ּבֹודקין אין ,ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלפיכ
לוּיים ּכהנים אּלא ּבּסנהדרין ממּנין ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹומעלה;

מיחסין. ְְְְִִִֵָֻויּׂשראלים
ּתֹורה.‚. ׁשל אינּה - יּׂשראל ּבארץ ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָחּלה

ּביאת ולא ּכּלכם ּביאת - הארץ אל ּבבאכם ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:
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ּתרּומה וכן ּכּלם. עלּו לא - עזרא ּבימי ּוכׁשעלּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻמקצתכם;
אֹותּה אֹוכלים ּולפיכ סֹופרים. ּדברי ׁשל - הּזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבּזמן

ּבחזקה. ׁשהן ׁשּבזמּננּו ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּכהנים
אֹוכל„. ׁשהיה ׁשראּוהּו עדים [ׁשני] עליו ׁשהעידּו ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמי

לא ליֹוחסין מעלין ואין מיחס. זה הרי - ּתֹורה ׁשל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֻּבתרּומה
מחּלּוק ולא ראׁשֹון, ּבּתֹורה מּקריאה ולא ּכּפים, ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָֹֹמּנּׂשיאת

אחד. עד ּפי על ולא הּגרנֹות, ּבבית ְְְְִֵֵֶַַָָָֹּתרּומה
אֹותֹו‰. מעלין אין - הּוא ּכהן זה ּבני ׁשאמר: מיחס ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻּכהן

ּבנֹו. ׁשהּוא עדים ׁשּיביא עד ּפיו, על ְְֲִִִִֵֶֶַַָליֹוחסין
.Âּכׁשרה ׁשהיא ׁשּידענּו ואׁשּתֹו הּוא ׁשּיצא מיחס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּכהן

אחריהן, ּכרּוכין ּובנים והיא הּוא ּובא אחרת, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָלמדינה
צרי אינֹו - ּבניה ואּלּו זֹו היא עּמי ׁשּיצאת אּׁשה ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואמר:
ּבניה ואּלּו מתה הּבנים. על ולא האּׁשה על לא עדים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹלהביא
עדים להביא צרי ואינֹו ּבניו, ׁשאּלּו עדים להביא צרי -ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
מעּמנּו ׁשּיצאה החזק ׁשּכבר מּפני ּכׁשרה, ׁשהיא אּמן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻעל

ּכׁשרה. ְְִֵָָּכאּׁשה
.Ê,ּובניו ואׁשּתֹו הּוא ּובא אחרת, למדינה מיחס ּכהן ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻיצא

ראיה להביא צרי - ּבניה ואּלּו נּׂשאתי זֹו אּׁשה ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָָואמר:
והּוא ּבניה. ׁשאּלּו עדים מביא ואינֹו ּכׁשרה, זֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשאּׁשה
ראיה והביא נׁשים, ּבׁשּתי ּבא ואם אחריה. ּכרּוכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהיּו
- אחריה ּוכרּוכין קטּנים ׁשהּבנים ּפי על אף האחת, ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָעל
הם האחרת מן ּבניו ׁשּמא עליהם; ראיה להביא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָצרי

המיחסת. זֹו אחר ְְְְִֶֶַַַֻונכרכּו
.Á- ּבניה ואּלּו ומתה נּׂשאתי אּׁשה ואמר: ּובניו, הּוא ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָּבא

וכּדין ּבניה. ואּלּו היתה ּכׁשרה האּׁשה ׁשאֹותּה עדים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמביא
על נעיד ּכ ואחר מיחס. ּובלוי מיחס ּביּׂשראל ּדנין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּזה

לּסנהדרין. ראּוי ׁשּיהיה ּכדי מיחס, ׁשהּוא זה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבנֹו
.Ëּכתּוב ׁשהיה הרי ּכיצד? לכהּנה. מּׁשטרֹות מעלין ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

והעדים ,וכ ּכ והלוהּו מּפלֹוני לוה ּכהן ּפלֹוני ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָָָֹּבׁשטר:
לא ׁשּמא מיחס, ׁשהּוא זה ּכהן ּבהם מחזיקין אין - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמּלמּטה
יחּוס: לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה הּמלוה. על אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהעידּו
וחּלה ּתרּומה ויאכל זה, זמן ּככהני ּכהן ׁשּיהיה לחזקה ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹאבל
מן מעלין - הּגבּול קדׁשי ּובׁשאר סֹופרים ּדברי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָׁשל
ּומּקריאה ּכּפים, ּומּנּׂשיאּות אחד, עד ּפי ועל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשטרֹות,

ראׁשֹון. ִַָּבּתֹורה
.Èלהאכילֹו נאמן - ּכהן זה ּבני ׁשאמר: ּכהן ּכל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹוכן

לא ראיה להביא צרי ואינֹו ּכהן, ּבחזקת ולהיֹותֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבתרּומה
האּׁשה. על ולא הּבנים ְִִַַַָָָֹעל

.‡Èוזה ּכהן, וחברי אני אֹומר: זה למדינה, ׁשּבאּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשנים
את זה ּכגֹומלין ׁשּנראין ּפי על אף ּכהן, וחברי אני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹאֹומר:
עד וכן ּכהנים. ּבחזקת ּוׁשניהם נאמנין, אּלּו הרי - ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹזה
אֹו ּבתרּומה, ׁשאכל אֹו ּכּפיו, ׁשּנּׂשא זה ראיתי ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאמר:

ׁשּקר אֹו הּגרן, על לויׁשחלק אחריו וקרא ראׁשֹון ּבּתֹורה א ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
קרא ׁשּזה העיד אם וכן ּפיו. על ּבכהּנה אֹותֹו מחזיקין -ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ּבלוּיה. אֹותֹו מחזיקין - ּכהן אחר ּבּתֹורה ְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹׁשני
.Èּתרּומה ּדין ּבבית אחיו עם ׁשחלק זה ׁשראה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעיד

ּבעדּות לּכהּנה אֹותֹו מעלין אין - הּכהן אביהן להן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהּניח
למכרה. מּתרּומה ירּׁשתֹו חלק ולקח הּוא, חלל ׁשּמא ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֻזֹו;

.‚Èואין נאמן, אינֹו - אני ּכהן ואמר: הּזה ּבּזמן ׁשּבא ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
ראׁשֹון, ּבּתֹורה יקרא ולא עצמֹו, ּפי על לּכהּנה אֹותֹו ְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹֻמעלין
לֹו ׁשּיהיה עד הּגבּול, ּבקדׁשי יאכל ולא ּכּפיו, את יּׂשא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹולא
ואינֹו וחללה, וזֹונה ּבגרּוׁשה עצמֹו אֹוסר אבל אחד. ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָעד
(לֹו) והּנבעלת לֹוקה, - נטמא אֹו נּׂשא ואם למתים. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּטּמא

חללה. ְֲֵָָספק
.„Èּבאחד מעּׂשה ּכיצד? נאמן. - ּתּמֹו לפי מסיח היה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻואם

ּתינֹוק ּכׁשהייתי אני זכּור ואמר: ּתּמֹו לפי מסיח ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשהיה
הּספר מּבית הֹוציאּוני אבי, ׁשל ּכתפֹו על מרּכב ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻוהייתי
וחברי לערב, ּתרּומה לאכל והטּבילּוני ּכּתנּתי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻוהפׁשיטּוני
והעלהּו חּלֹות. אֹוכל יֹוחנן אֹותי קֹוראין והיּו מּמּני ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָּבֹודלין

עצמֹו. ּפי על לּכהּנה הּקדֹוׁש ְְִֵַַַַַָָֻרּבנּו
.ÂËוראיתי ּתינֹוק ּכׁשהייתי אני זכּור לֹומר: ּגדֹול ְְֱֲִִִִִִֶֶַָָָָָנאמן

ּבכהּנה אֹותֹו ּומחזיקין לערב, ּבתרּומה ואֹוכל טֹובל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּפלֹוני
מעיד אחד ועד אני, ּכהן ואמר: הּזה ּבּזמן ׁשּבא מי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבעדּותֹו.
לּכהּנה אֹותֹו מעלין אין - ּכהן זה ׁשל ׁשאביו יֹודע ׁשאני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻלֹו:
אבל הּוא. ּכהן ׁשּזה ׁשּיעיד עד הּוא, חלל ׁשּמא זה, ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבעדּות
זה ׁשל ׁשאביו והעידּו ׁשנים ׁשּבאּו אֹו ּכהן, אביו החזק ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻאם

אביו. ּבחזקת הּוא הרי - ְְֲִֵֵֶַָֹּכהן
.ÊËּגרּוׁשה ּבן ׁשהּוא קֹול עליו ויצא ּכהן, אביו ׁשהחזק ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמי

ּכ אחר אחד עד ּבא אֹותֹו. ּומֹורידין לֹו חֹוׁשׁשין - חלּוצה ְֲִִִֵֶַַָָָָאֹו
ׁשנים ּבאּו ּפיו. על לּכהּנה אֹותֹו מעלין - ּכׁשר ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻוהעיד
הּכהּנה. מן אֹותֹו מֹורידין - חלל ׁשהּוא והעידּו ּכ אחר ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻעדים
ׁשּזה לּכהּנה. אֹותֹו מעלין - ּכׁשר ׁשהּוא והעיד אחד עד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבא
ּכׁשר ׁשהּוא מעידין ׁשנים והרי ראׁשֹון, לעד מצטרף ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהאחרֹון
הּקֹול, ויּדחה ואּלּו, אּלּו יּדחּו ּפסּול; ׁשהּוא מעידים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּוׁשנים

אביו. ּבחזקת ּכהן ויּׁשאר ּכמאה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהּׁשנים
.ÊÈ,וילדה ּבעלּה אחר חדׁשים ׁשלׁשה ׁשהתה ׁשּלא ְְְְֲֳִִֶַַַָָָָָָָָֹאּׁשה

לאחרֹון, ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָואין
וכן ּכהן. ספק זה הרי - יּׂשראל והּׁשני ּכהן מהן אחד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹוהיה
ּכל - הּתערֹובֹות והגּדילּו יּׂשראל ּבולד ּכהן ולד נתערב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹאם
וחמרי יּׂשראל חמרי עליהן ונֹותנין ּכהן. ספק מהן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֻֻאחד
מּטּמאים ואין לכהּנה, הראּויֹות נׁשים נֹוּׂשאין ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹֻּכהנים:
מֹוציאין - גרּוׁשה נּׂשאּו ואם ּבתרּומה; אֹוכלין ולא ְְְְְְְִִִִִִֵָָָֹלמתים,

לֹוקין. ְִֵָואינן
.ÁÈׁשּלא ּכהן אׁשת אֹו ולדֹותיהם, ׁשּנתערבּו ּכהנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹׁשני

ואין אחר לכהן ונּׂשאת חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹׁשהתה
נֹותנין - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָידּוע
אֹוננין והן עליהם, אֹונן הּוא ׁשניהם: חמרי הּולד על ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻלֹו
ועֹולה לֹו; מּטּמאין אינן והם להם, מּטּמא אין הּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָעליו;

ׁשניהםּבמׁש היּו ואם חֹולק. ואין זה, וׁשל זה ׁשל מרֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָ
אחד. חלק נֹוטל - אחד אב ּובית אחד ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבמׁשמר

.ËÈ;נּׂשּואין מּכח ּבאין ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבּמה
ּכלל, ּכהּנה מּדין אֹותֹו ׁשּמׁשּתקין חכמים ּגזרּו - ּבזנּות ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֻאבל
ּולזרעֹו ּלֹו והיתה ׁשּנאמר: הּוּדאי. אביו יֹודע ואינֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהֹואיל

אחריו. מיחס זרעֹו ׁשּיהיה עד - ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָֻאחריו
.Îׁשהרי ּובעל, מהם אחד ׁשּפרׁש ּכהנים עּׂשרה ֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?

אביו יֹודע ואינֹו הֹואיל כן, ּפי על ואף וּדאי, ּכהן ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹהּולד

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96



סט               
  

ּתרּומה וכן ּכּלם. עלּו לא - עזרא ּבימי ּוכׁשעלּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻמקצתכם;
אֹותּה אֹוכלים ּולפיכ סֹופרים. ּדברי ׁשל - הּזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבּזמן

ּבחזקה. ׁשהן ׁשּבזמּננּו ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּכהנים
אֹוכל„. ׁשהיה ׁשראּוהּו עדים [ׁשני] עליו ׁשהעידּו ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמי

לא ליֹוחסין מעלין ואין מיחס. זה הרי - ּתֹורה ׁשל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֻּבתרּומה
מחּלּוק ולא ראׁשֹון, ּבּתֹורה מּקריאה ולא ּכּפים, ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָֹֹמּנּׂשיאת

אחד. עד ּפי על ולא הּגרנֹות, ּבבית ְְְְִֵֵֶַַָָָֹּתרּומה
אֹותֹו‰. מעלין אין - הּוא ּכהן זה ּבני ׁשאמר: מיחס ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻּכהן

ּבנֹו. ׁשהּוא עדים ׁשּיביא עד ּפיו, על ְְֲִִִִֵֶֶַַָליֹוחסין
.Âּכׁשרה ׁשהיא ׁשּידענּו ואׁשּתֹו הּוא ׁשּיצא מיחס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּכהן

אחריהן, ּכרּוכין ּובנים והיא הּוא ּובא אחרת, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָלמדינה
צרי אינֹו - ּבניה ואּלּו זֹו היא עּמי ׁשּיצאת אּׁשה ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואמר:
ּבניה ואּלּו מתה הּבנים. על ולא האּׁשה על לא עדים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹלהביא
עדים להביא צרי ואינֹו ּבניו, ׁשאּלּו עדים להביא צרי -ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
מעּמנּו ׁשּיצאה החזק ׁשּכבר מּפני ּכׁשרה, ׁשהיא אּמן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻעל

ּכׁשרה. ְְִֵָָּכאּׁשה
.Ê,ּובניו ואׁשּתֹו הּוא ּובא אחרת, למדינה מיחס ּכהן ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻיצא

ראיה להביא צרי - ּבניה ואּלּו נּׂשאתי זֹו אּׁשה ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָָואמר:
והּוא ּבניה. ׁשאּלּו עדים מביא ואינֹו ּכׁשרה, זֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשאּׁשה
ראיה והביא נׁשים, ּבׁשּתי ּבא ואם אחריה. ּכרּוכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהיּו
- אחריה ּוכרּוכין קטּנים ׁשהּבנים ּפי על אף האחת, ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָעל
הם האחרת מן ּבניו ׁשּמא עליהם; ראיה להביא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָצרי

המיחסת. זֹו אחר ְְְְִֶֶַַַֻונכרכּו
.Á- ּבניה ואּלּו ומתה נּׂשאתי אּׁשה ואמר: ּובניו, הּוא ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָּבא

וכּדין ּבניה. ואּלּו היתה ּכׁשרה האּׁשה ׁשאֹותּה עדים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמביא
על נעיד ּכ ואחר מיחס. ּובלוי מיחס ּביּׂשראל ּדנין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּזה

לּסנהדרין. ראּוי ׁשּיהיה ּכדי מיחס, ׁשהּוא זה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבנֹו
.Ëּכתּוב ׁשהיה הרי ּכיצד? לכהּנה. מּׁשטרֹות מעלין ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

והעדים ,וכ ּכ והלוהּו מּפלֹוני לוה ּכהן ּפלֹוני ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָָָֹּבׁשטר:
לא ׁשּמא מיחס, ׁשהּוא זה ּכהן ּבהם מחזיקין אין - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמּלמּטה
יחּוס: לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה הּמלוה. על אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהעידּו
וחּלה ּתרּומה ויאכל זה, זמן ּככהני ּכהן ׁשּיהיה לחזקה ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹאבל
מן מעלין - הּגבּול קדׁשי ּובׁשאר סֹופרים ּדברי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָׁשל
ּומּקריאה ּכּפים, ּומּנּׂשיאּות אחד, עד ּפי ועל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשטרֹות,

ראׁשֹון. ִַָּבּתֹורה
.Èלהאכילֹו נאמן - ּכהן זה ּבני ׁשאמר: ּכהן ּכל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹוכן

לא ראיה להביא צרי ואינֹו ּכהן, ּבחזקת ולהיֹותֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבתרּומה
האּׁשה. על ולא הּבנים ְִִַַַָָָֹעל

.‡Èוזה ּכהן, וחברי אני אֹומר: זה למדינה, ׁשּבאּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשנים
את זה ּכגֹומלין ׁשּנראין ּפי על אף ּכהן, וחברי אני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹאֹומר:
עד וכן ּכהנים. ּבחזקת ּוׁשניהם נאמנין, אּלּו הרי - ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹזה
אֹו ּבתרּומה, ׁשאכל אֹו ּכּפיו, ׁשּנּׂשא זה ראיתי ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאמר:

ׁשּקר אֹו הּגרן, על לויׁשחלק אחריו וקרא ראׁשֹון ּבּתֹורה א ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
קרא ׁשּזה העיד אם וכן ּפיו. על ּבכהּנה אֹותֹו מחזיקין -ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ּבלוּיה. אֹותֹו מחזיקין - ּכהן אחר ּבּתֹורה ְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹׁשני
.Èּתרּומה ּדין ּבבית אחיו עם ׁשחלק זה ׁשראה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעיד

ּבעדּות לּכהּנה אֹותֹו מעלין אין - הּכהן אביהן להן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהּניח
למכרה. מּתרּומה ירּׁשתֹו חלק ולקח הּוא, חלל ׁשּמא ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֻזֹו;

.‚Èואין נאמן, אינֹו - אני ּכהן ואמר: הּזה ּבּזמן ׁשּבא ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
ראׁשֹון, ּבּתֹורה יקרא ולא עצמֹו, ּפי על לּכהּנה אֹותֹו ְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹֻמעלין
לֹו ׁשּיהיה עד הּגבּול, ּבקדׁשי יאכל ולא ּכּפיו, את יּׂשא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹולא
ואינֹו וחללה, וזֹונה ּבגרּוׁשה עצמֹו אֹוסר אבל אחד. ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָעד
(לֹו) והּנבעלת לֹוקה, - נטמא אֹו נּׂשא ואם למתים. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּטּמא

חללה. ְֲֵָָספק
.„Èּבאחד מעּׂשה ּכיצד? נאמן. - ּתּמֹו לפי מסיח היה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻואם

ּתינֹוק ּכׁשהייתי אני זכּור ואמר: ּתּמֹו לפי מסיח ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשהיה
הּספר מּבית הֹוציאּוני אבי, ׁשל ּכתפֹו על מרּכב ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻוהייתי
וחברי לערב, ּתרּומה לאכל והטּבילּוני ּכּתנּתי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻוהפׁשיטּוני
והעלהּו חּלֹות. אֹוכל יֹוחנן אֹותי קֹוראין והיּו מּמּני ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָּבֹודלין

עצמֹו. ּפי על לּכהּנה הּקדֹוׁש ְְִֵַַַַַָָֻרּבנּו
.ÂËוראיתי ּתינֹוק ּכׁשהייתי אני זכּור לֹומר: ּגדֹול ְְֱֲִִִִִִֶֶַָָָָָנאמן

ּבכהּנה אֹותֹו ּומחזיקין לערב, ּבתרּומה ואֹוכל טֹובל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּפלֹוני
מעיד אחד ועד אני, ּכהן ואמר: הּזה ּבּזמן ׁשּבא מי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבעדּותֹו.
לּכהּנה אֹותֹו מעלין אין - ּכהן זה ׁשל ׁשאביו יֹודע ׁשאני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻלֹו:
אבל הּוא. ּכהן ׁשּזה ׁשּיעיד עד הּוא, חלל ׁשּמא זה, ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבעדּות
זה ׁשל ׁשאביו והעידּו ׁשנים ׁשּבאּו אֹו ּכהן, אביו החזק ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻאם

אביו. ּבחזקת הּוא הרי - ְְֲִֵֵֶַָֹּכהן
.ÊËּגרּוׁשה ּבן ׁשהּוא קֹול עליו ויצא ּכהן, אביו ׁשהחזק ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמי

ּכ אחר אחד עד ּבא אֹותֹו. ּומֹורידין לֹו חֹוׁשׁשין - חלּוצה ְֲִִִֵֶַַָָָָאֹו
ׁשנים ּבאּו ּפיו. על לּכהּנה אֹותֹו מעלין - ּכׁשר ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻוהעיד
הּכהּנה. מן אֹותֹו מֹורידין - חלל ׁשהּוא והעידּו ּכ אחר ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻעדים
ׁשּזה לּכהּנה. אֹותֹו מעלין - ּכׁשר ׁשהּוא והעיד אחד עד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבא
ּכׁשר ׁשהּוא מעידין ׁשנים והרי ראׁשֹון, לעד מצטרף ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהאחרֹון
הּקֹול, ויּדחה ואּלּו, אּלּו יּדחּו ּפסּול; ׁשהּוא מעידים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּוׁשנים

אביו. ּבחזקת ּכהן ויּׁשאר ּכמאה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהּׁשנים
.ÊÈ,וילדה ּבעלּה אחר חדׁשים ׁשלׁשה ׁשהתה ׁשּלא ְְְְֲֳִִֶַַַָָָָָָָָֹאּׁשה

לאחרֹון, ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָואין
וכן ּכהן. ספק זה הרי - יּׂשראל והּׁשני ּכהן מהן אחד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹוהיה
ּכל - הּתערֹובֹות והגּדילּו יּׂשראל ּבולד ּכהן ולד נתערב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹאם
וחמרי יּׂשראל חמרי עליהן ונֹותנין ּכהן. ספק מהן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֻֻאחד
מּטּמאים ואין לכהּנה, הראּויֹות נׁשים נֹוּׂשאין ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹֻּכהנים:
מֹוציאין - גרּוׁשה נּׂשאּו ואם ּבתרּומה; אֹוכלין ולא ְְְְְְְִִִִִִֵָָָֹלמתים,

לֹוקין. ְִֵָואינן
.ÁÈׁשּלא ּכהן אׁשת אֹו ולדֹותיהם, ׁשּנתערבּו ּכהנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹׁשני

ואין אחר לכהן ונּׂשאת חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹׁשהתה
נֹותנין - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָידּוע
אֹוננין והן עליהם, אֹונן הּוא ׁשניהם: חמרי הּולד על ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻלֹו
ועֹולה לֹו; מּטּמאין אינן והם להם, מּטּמא אין הּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָעליו;

ׁשניהםּבמׁש היּו ואם חֹולק. ואין זה, וׁשל זה ׁשל מרֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָ
אחד. חלק נֹוטל - אחד אב ּובית אחד ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבמׁשמר

.ËÈ;נּׂשּואין מּכח ּבאין ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבּמה
ּכלל, ּכהּנה מּדין אֹותֹו ׁשּמׁשּתקין חכמים ּגזרּו - ּבזנּות ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֻאבל
ּולזרעֹו ּלֹו והיתה ׁשּנאמר: הּוּדאי. אביו יֹודע ואינֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהֹואיל

אחריו. מיחס זרעֹו ׁשּיהיה עד - ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָֻאחריו
.Îׁשהרי ּובעל, מהם אחד ׁשּפרׁש ּכהנים עּׂשרה ֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?

אביו יֹודע ואינֹו הֹואיל כן, ּפי על ואף וּדאי, ּכהן ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹהּולד
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ולא עֹובד ואינֹו ּכהּנה, מּדין אֹותֹו מׁשּתקין - לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻׁשּיתיחס
לֹוקה, - גרּוׁשה נּׂשא אֹו למתים נטמא ואם חֹולק. ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹאֹוכל

הּתר. ספק ּכאן ְֵֵֵֶֶָׁשאין

ה'תש"ע מנחםֿאב ט"ז שלישי יום

  
ערוה‡. על הּבא ׁשחּבק1ּכל אֹו איברים, ּדר העריֹות מן ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

לֹוקה זה הרי - ּבּׂשר ּבקרּוב ונהנה ּתאוה ּדר מן2ונּׁשק ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מחּקֹות עּׂשֹות לבלּתי ׁשּנאמר: וגֹומר.3הּתֹורה. הּתֹועבת ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ

תקרבּו לא ּכלֹומר: - ערוה לגּלֹות תקרבּו לא ְְְְְְְְֱִִֶֶַַַָֹֹונאמר:
ערוה גּלּוי לידי הּמביאין .4לדברים ְְְִִִִִִֵֶַָָ

..העריֹות על חׁשּוד הּוא הרי - אּלּו מחּקֹות דבר ֲֲֵֵֵֶַָָָָָָֻהעֹוּׂשה
לאחת ּבעיניו לרמז אֹו ּוברגליו ּבידיו לקרץ לאדם ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹֹואסּור

עּמּה לּׂשחק אֹו העריֹות, להריח5מן ואפּלּו ראׁש. להקל אֹו ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָֹֹ
ּומּכין אסּור. - ּביפיּה להּביט אֹו ׁשעליה לּמתּכּון6ּבּׂשמים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשל קטּנה ּבאצּבע אפּלּו והּמסּתּכל מרּדּות. מּכת זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלדבר
הּתרף ּבמקֹום ׁשּנסּתּכל ּכמי - להנֹות ונתּכּון ואפּלּו7אּׁשה . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
אסּור. - ּׂשערּה לראֹות אֹו הערוה קֹול ְְְֲִִֶַַָָָָֹלׁשמע

ּבחּיבי‚. אסּורין האּלּו להסּתּכל8והּדברים ּומּתר לאוין. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ
ׁשּיראה ּכדי ּבעּולה, ּבין ּבתּולה ּבין ּולבדקּה, הּפנּויה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבפני
עֹוד, ולא אּסּור. צד ּבזה ואין יּׂשאּנה, ּבעיניו נאה היא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
הּוא הרי זנּות. ּדר יסּתּכל לא אבל ּכן. לעּׂשֹות ׁשראּוי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאּלא

ּבתּולה. על אתּבֹונן ּומה לעיני, ּכרּתי ּברית ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָאֹומר:
ּפי„. על ואף נּדה, ּכׁשהיא ּבאׁשּתֹו להּביט לאדם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻּומּתר

ּבראּיה, מּמּנה לב הנאת לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ערוה. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיא
לדבר ּבזה ּבא אינֹו - זמן לאחר לֹו מּתרת והיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהֹואיל
ירּגיל ׁשּמא עּמּה, ראׁש יקל ולא יּׂשחק לא אבל ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹמכׁשֹול.

ֲֵָָלעברה.
ּבין‰. קטּנה, ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, ּבאּׁשה להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָאסּור

זה ּבאי הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא מׁשחררת, ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻׁשפחה
אמרּו לפניו,9ׁשּמּוׁש מּטה והּצעת ורגליו, ידיו ּפניו רחיצת ? ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָָ

אׁשּתֹו אּלא אּלּו ּדברים לאיׁש עֹוּׂשה ׁשאין הּכֹוס, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּומזיגת
ידי על ואפּלּו ּכלל, אּׁשה ּבׁשלֹום ׁשֹואלין ואין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָּבלבד.

ִַָׁשליח.
.Âנֹוקפֹו אדם ׁשל לּבֹו ׁשאין העריֹות מן אחת 10המחּבק ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ואחֹות הּגדֹולה אחֹותֹו ּכגֹון מהן, לאחת ׁשּנּׁשק אֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָעליהן,
הנאה ולא ּתאוה ׁשם ׁשאין ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּמֹו
ּומעּׂשה הּוא, אסּור ודבר ּביֹותר, מגּנה זה הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָֻּכלל

ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, לערוה קרבין ׁשאין הּוא. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָטּפׁשים
לבּתֹו. והאב לבנּה מהאם חּוץ ְְְְִִֵֵַָָָָָקטּנה,

.Êּבקרּוב עּמֹו ותיׁשן ּולנּׁשקּה, ּבּתֹו לחּבק האב מּתר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻּכיצד?
הגּדילּו קטּנים. ׁשהם זמן ּכל ּבנּה, עם האם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבּׂשר,
ּוּׂשער נכנּו ׁשדים ׁשּיהיּו עד ּגדֹולה והּבת ּגדֹול הּבן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹונעּׂשה
היתה ואם ּבכסּותּה. יׁשנה והיא ּבכסּותֹו, יׁשן זה - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָצּמח

ׁשּנּׂשאת אֹו ערּמה, אביה לפני לעמד ּבֹוׁשה אם11הּבת וכן , ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ
קטּנים ׁשהן ּפי על ואף ערּמה, ּבנּה ּבפני לעמד ּבֹוׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻהאם
ּבכסּותן. אּלא עּמהם יׁשנים אין מהן להּכלם מּׁשהּגיעּו -ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

.Áהמסֹוללֹות הּוא12נׁשים מצרים ּומּמעּׂשה אסּור, - ּבזֹו זֹו ְְְֲִִִִֵַַַָָָ
תעּׂשּו. לא מצרים ארץ ּכמעּׂשה ׁשּנאמר: עליו, ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
ואּׁשה איׁש, נֹוּׂשא איׁש עֹוּׂשים? היּו מה חכמים: ְְֲִִִִִֵֶָָָָאמרּו
ׁשּמעּׂשה ּפי על אף אנׁשים. לׁשני נּׂשאת ואּׁשה אּׁשה, ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנֹוּׂשא
אין והרי מיחד, לאו לֹו ׁשאין עליו, מלקין אין - אסּור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻזה
ולא זנּות, מּׁשּום לּכהּנה נאסרֹות אין לפיכ ּכלל. ּביאה ְְְְְֱִִִֵֶַָָָָָָֹֻׁשם

זנּות ּכאן ׁשאין ּבזה, ּבעלּה על אּׁשה להּכֹותן13ּתאסר וראּוי . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
אּסּור ועּׂשּו הֹואיל מרּדּות, על14מּכת להקּפיד לאיׁש ויׁש . ְְְְְִִִִֵַַַַַָָ

לּה מּלהּכנס ּבכ הידּועֹות הּנׁשים ּומֹונע זה, מּדבר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשּתֹו
אליהן. היא ֲִִֵֵֶָּומּלצאת

.Ëּׁשאדם מה ּכל לפיכ לֹו. היא מּתרת - אדם ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻאׁשּתֹו
ׁשּירצה, עת ּבכל ּבֹועל עֹוּׂשה: - ּבאׁשּתֹו לעּׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָרֹוצה
וׁשּלא ּכדרּכּה עליה [ּובא ׁשּירצה, ואבר אבר ּבכל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּומנּׁשק
על ואף לבּטלה. זרע ׁשכבת יֹוציא ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹּכדרּכּה];
וׁשּיקּדׁש ,לכ ראׁשֹו את אדם יקל ׁשּלא חסידּות מּדת כן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּפי
ולא ּדעֹות, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַֹעצמֹו
לפרֹות ּכדי אּלא זה ּדבר ׁשאין ּומנהגֹו, העֹולם מּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָיסּור

ְְִולרּבֹות.
.Èׁשּבת ׁשהיתה הרי הּנר. לאֹור מּטתֹו לׁשּמׁש לאדם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאסּור

יׁשּמׁש לא זה הרי - ּדלּוק הּנר והיה אחר ּבית לֹו היה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹולא
ּפנים ׁשעּזּות ּבּיֹום, מּטתֹו לׁשּמׁש ליּׂשראלי אסּור וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכלל.
- ּבכ להּמׁש ּבא ׁשאינֹו חכם, ּתלמיד היה ואם לֹו. ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהיא
אּלא זה לדבר נזקקין ואין ּומׁשּמׁש. ּבטּליתֹו מאפיל זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

ּגדֹול צר הּלילה.15מּפני ּבאמצע לׁשּמׁש קדּׁשה ודר . ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
.‡Èּבתׁשמיׁש מרּבה ׁשהּוא למי נֹוחה חכמים ּדעת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָאין

עד הּוא ּופגּום ּכתרנגֹול, אׁשּתֹו אצל מצּוי ויהיה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמּטה
הרי - ּבתׁשמיׁש הממעט ּכל אּלא הּוא. ּבּורים ּומעּׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹמאד,
ולא אׁשּתֹו. מּדעת [אּלא] עֹונה יבּטל ׁשּלא והּוא מׁשּבח; ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻזה

ּבראׁשֹונה עד16ּתּקנּו ּבּתֹורה יקראּו ׁשּלא קריין לבעלי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ
הּמּטה. ּבתׁשמיׁש למעט ּכדי אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיטּבלּו,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נקראת1) מהן אחת וכל עריות הנקראות הן מות אחרי בפרשת האמורים "והם כרת או דין בית מיתת עליהן שחייבים ביאות כל
לוקה2)ערווה. אינו אבל לאווין, בחייבי גם אסורים אלה ודברים בהעראה. או בביאה אלא חייב אינו וכרת דין בית מיתת אבל

בלבד. כריתות בחייבי הזימה.3)אלא לתועבות המביאים לערווה".5)מדרבנן.4)מנהגים מרגילין ראש וקלות "שחוק
חכמים.6) דברי על העובר איסורן8)ערוותה.7)ככל לאווין בחייבי בשר וקרבת ונישוק וחיבוק לאווין. בחייבי גם כלומר,

חטא.10)שאסור.9)מדרבנן. לידי שיבוא חרד לבו אין נתקדשה.11)כלומר, וזה12)ואפילו ... אשה על אשה "מביאות
בזו". זו המסוללות נשים חכמים בעלה.13)שקוראין על נאסרת אשה אין פריצותא ומשום בעלמא" העובר14)"פריצותא ככל

מדבריהם. איסור הרפואה".15)על דרך בטלוה.16)"כמו כך אחר

              
  

.Èמחּׁשב ולּבֹו מּטתֹו אדם יׁשּמׁש ׁשּלא חכמים, אסרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוכן
מריבה, מּתֹו ולא ׁשכרּות, מּתֹו יבעל ולא אחרת, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָֹֹּבאּׁשה
יראה והיא ּכרחּה על עליה יבֹוא ולא ּׂשנאה, מּתֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹולא
אחר עליה יבֹוא ולא מנּדה, מהן אחד ּכׁשּיהיה ולא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמּמּנּו,
הגּונים, אינן הּבנים - ּכן עּׂשה ואם לגרׁשּה. ּבלּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּגמר

ּופֹוׁשעים. מֹורדים ּומהן ּפנים עּזי מהן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָאּלא
.‚Èּתֹובעת ׁשהיא חצּופה אּׁשה ׁשּכל חכמים, אמרּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוכן

אֹו נּׂשּואין, לׁשם אּׁשה המפּתה אֹו ּבפיה, הּמּטה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָּתׁשמיׁש
ׁשּלא ּומי אׁשּתֹו, לאה על ּובא אׁשּתֹו רחל על לבֹוא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּמתּכּון
- ספק הּבן והרי חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה מיתת אחר ְְֲֲֳִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָׁשהתה
והּפֹוׁשעים הּמֹורדים הם מהם הּיּלֹודים הּבנים אּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּכל

אֹותן. ּבֹוררין הּגלּות ְִִֵֶַָָׁשּיּסּורי
.„Èאֹו ּוברחֹובֹות ּבּׁשוקים אׁשּתֹו על לבֹוא לאדם ְְְְְִִַַָָָָָָואסּור

ּכזנּות, יראה ׁשּלא ּדירה; ּבבית אּלא ּובפרּדסין, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבגּנֹות
אּלּו ּבמקֹומֹות אׁשּתֹו את והּבֹועל זנּות. לידי עצמם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָוירּגילּו
והמקּדׁש ּבביאה, המקּדׁש וכן מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין -ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָ

מרּדּות.17ּבּׁשּוק מּכת אֹותֹו מּכין - ׁשּדּו ּבלא והמקּדׁש , ְְְְִִֵַַַַַַַֹ
.ÂËוכן לביתֹו. ׁשּיחזר עד הּמּטה ּבתׁשמיׁש אסּור ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹואכסנאי

ּפנים עּזּות ׁשּזֹו חמיו, ּבבית ׁשּידּור האיׁש על חכמים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאסרּו
לּמרחץ. עּמֹו יּכנס ולא ְְִִִֵֶַָָֹהיא.

.ÊË,אחֹותֹו ּבעל עם ולא לּמרחץ, אביו עם אדם יּכנס ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹולא
ויׁש מּתר. - לתלמידֹו צרי היה ואם ּתלמידֹו. עם ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻולא
לּמרחץ. ּכאחד אחים ׁשני יּכנסּו ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמקֹומֹות

.ÊÈּפרּועי יּׂשראל ּבנֹות יהּלכּו אחת18לא ּבּׁשּוק, ראׁש ְְְְְִֵֵַַַַָֹֹ
ּובנּה19ּפנּויה ּבּׁשּוק אּׁשה ּתל ולא איׁש. אׁשת ואחת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

להחזירֹו, אחריו ותל ּבנּה, יתּפּׂשּו ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחריה.
ּׂשחֹוק. דר ׁשּתפסּוהּו הרׁשעים ּבּה ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָויתעּללּו

.ÁÈיהיה לא לפיכ לבּטלה. זרע ׁשכבת להֹוציא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹאסּור
ׁשאינּה קטּנה יּׂשא ולא מּבחּוץ, וזֹורה מּבפנים ּדׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדם
זרע ׁשכבת ּומֹוציאין ּבּיד ׁשּמנאפין אּלּו אבל לילד. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָראּויה
ּבנּדּוי - זה ׁשהעֹוּׂשה אּלא הּוא, ּגדֹול ׁשאּסּור להם די לא -ְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

יֹוׁשב הרג20הּוא ּוכאּלּו מלאּו, ּדמים ידיכם נאמר: ועליהם , ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ֶֶַהּנפׁש.

.ËÈעצמֹו יביא אֹו לדעת עצמֹו ׁשּיקּׁשה לאדם אסּור ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָוכן
מּדברי לּבֹו יּסיע - הרהּור לֹו יבֹוא אם אּלא הרהּור. ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָלידי

ּתֹורה לדברי (והׁשחתה) ויעלת21הבאי אהבים אּילת ׁשהיא , ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
עד למעלה, ּופניו ערּפֹו על ליׁשן לאדם אסּור לפיכ ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹחן.

קּׁשּוי. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי מעט, ְְִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשּיּטה
.Îזכר ׁשּמזּדּקקין ּבׁשעה ועֹוף ּובחּיה ּבבהמה יסּתּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹולא

ּבׁשפֹופרת, ּכמכחֹול להכניס ּבהמה למרּביעי ּומּתר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻלנקבה.
ּבמלאכ עסּוקין ׁשהן הרהּור.מּפני לידי יבֹואּו לא ּתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹ

.‡Îעֹומדֹות ׁשהן ּבׁשעה ּבּנׁשים להסּתּכל לאדם אסּור ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן
ׁשהּוא אּׁשה ׁשל צמר ּבבגדי להסּתּכל אפּלּו הּכביסה. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָעל

הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּלא אסּור, - ְִִִֵֶַָָָֹמּכירּה
.Îאּלא אחריה, להּל לֹו אסּור - ּבּׁשּוק ּבאּׁשה ׁשּפגע ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמי

אחרי ּבּׁשּוק המהּל וכל לאחריו. אֹו לצדדין ּומסּלקּה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָרץ
ּפתח על לעבר ואסּור הארץ. עּמי מּקּלי זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאּׁשה
ּתקרב ואל ׁשּנאמר: אּמֹות, ארּבע ׁשּירחיק עד זֹונה ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָָאּׁשה

ּביתּה. ּפתח ֵֶֶַָאל
.‚Îׁשּלא ּבמבּוׁשיו, ידֹו לׁשלח נּׂשּוי ׁשאינֹו לאדם ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹואסּור

יכניס לא טּבּורֹו מּתחת ואפּלּו הרהּור. לידי ידֹו,22יבֹוא ְְֲִִִִִִֵַַַַָָֹ
ּבאּמה יאחז לא - מים הׁשּתין ואם הרהּור. לידי יבֹוא ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּמא
נּׂשּוי ׁשאינֹו ּובין נּׂשּוי ּובין מּתר. - נּׂשּוי היה ואם ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֻויׁשּתין.
צרי ׁשהּוא ּבׁשעה אּלא ּכלל לאּמה ידֹו יֹוׁשיט לא -ְְִִֶֶַָָָָָָָָֹ

ְִָָלנקביו.
.„Îאחד התּפאר - החכמים ּוגדֹולי הראׁשֹונים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָחסידים

ׁשהתּפאר מי ּומהן ׁשּלֹו, ּבּמילה נסּתּכל לא ׁשּמעֹולם ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמהם
אׁשּתֹו ּבצּורת מעֹולם התּבֹונן ּפֹונה23ׁשּלא ׁשּלּבֹו מּפני . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ

הּקדֹוׁשים. לבב אֹוחזֹות ׁשהן האמת, לדברי הבאי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָמּדברי
.‰Î;לפרקן סמּו ּובנֹותיו ּבניו אדם ׁשּיּׂשיא חכמים, ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָמצות

זה ועל הרהּור. לידי אֹו זנּות לידי יבֹואּו - יּניחן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשאם
לקטן אּׁשה להּׂשיא ואסּור תחטא. ולא נו ּופקדּת ,24נאמר: ְְְְְְֱֱִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

היא. זנּות ּכמֹו ְְִֶֶׁשּזה
.ÂÎעקרה יּׂשא ולא אּׁשה. ּבלא ליׁשב רּׁשאי האיׁש ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹואין

לילד ראּויה ׁשאינּה ּתּנּׂשא25ּוזקנה ׁשּלא לאּׁשה ּורׁשּות . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
זקנה ּבחּור יּׂשא ולא לסריס. ּתּנּׂשא אֹו יּׂשא26לעֹולם ולא , ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָֹֹ
לזנּות. ּגֹורם זה ׁשּדבר ילּדה; ְְִֵֵֶֶַָָָָזקן

.ÊÎעּמֹו ּתדּור לא - הּנּׂשּואין מן אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש מי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹוכן
ּכהן היה ואם זנּות. לידי יבֹואּו ׁשּמא ּתדּור27ּבחצר, לא - ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹ

ּבּמבֹוי אצלֹו28עּמֹו מלוה לּה היה ּכמבֹוי. נּדֹון קטן ּוכפר . ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָ
- לדין המגרׁש עם ׁשּבאה ּוגרּוׁשה לתבעֹו. ׁשליח עֹוּׂשה -ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

מרּדּות מּכת אֹותן מּכין אֹו אֹותן מן29מנּדין נתּגרׁשה ואם . ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָ
לּבֹו היה ואם עּמֹו. ולדּור ּבדין לתבעֹו מּתרת - ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֻהארּוסין

היא30גס מי? מּפני נדחה ּומי אסּור. הארּוסין מן אף - ּבּה ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָ
מּפניה. יּדחה הּוא - ׁשּלּה החצר היתה ואם מּפניו. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָנּדחית

.ÁÎאל ׁשּנאמר: לגרׁשּה; ודעּתֹו אּׁשה לּׂשא לאדם ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָאסּור
הֹודיעּה ואם .אּת לבטח יֹוׁשב והּוא רעה רע על ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּתחרׁש

מּתר. - לימים אֹותּה נֹוּׂשא ׁשהּוא ְְִִֵֶַָָָָֻּבּתחּלה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הוא".17) ופריצות זילות דמנהג בכספא שער.18)"אפילו לצאת19)מגולות מותרת בתולה אבל בעולה, או גרושה או אלמנה
ראש. כן.20)פרועת שיעשה מי כל נידו שחכמים המדרש".21)כלומר, לבית (כמו22)"משכהו אסור (רבינו) כתב "לא

תחת ידו הכניס "שלא הקדוש רבינו הנשיא יהודה לרבי קראו (שלכן קדושה תוספת מצד רק איסור אין דבזה ... ההלכה) בתחילת
באשתו".23)אבנטו". הכיר שלא זה אדם צנוע כמה ... מותה יום עד (במומה) בה הכיר ולא גידמת אשה שנשא באדם "מעשה

עשרה.24) השלוש שנת ורביה.25)לפני פריה מצות קיים לא עדיין לילד.26)כאשר הראוייה איסור27)אפילו גם עליו שיש
למבוי.28)גרושה. פתוחות אחדות וחצרות אחת לחצר פתוחים אחדים בתים שכזו: תכנית פי על בנויים היו שלהם בתים

הונא29) רב קל), חרם הוא נידוי אותן, (מנדין להו משמתינן שמותי אמר פפא רב לדין) לפנינו באו (ואם לדינא לקמן אתי "ואי
מכין. או נידוי או רבינו פסק ההלכה, נפסקה לא שבגמרא ומכיוון אותן). (מכין להו" מנגדינן נגודי אמר יהושע דרב "לבו30)בריה



עי               
  

.Èמחּׁשב ולּבֹו מּטתֹו אדם יׁשּמׁש ׁשּלא חכמים, אסרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוכן
מריבה, מּתֹו ולא ׁשכרּות, מּתֹו יבעל ולא אחרת, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָֹֹּבאּׁשה
יראה והיא ּכרחּה על עליה יבֹוא ולא ּׂשנאה, מּתֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹולא
אחר עליה יבֹוא ולא מנּדה, מהן אחד ּכׁשּיהיה ולא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמּמּנּו,
הגּונים, אינן הּבנים - ּכן עּׂשה ואם לגרׁשּה. ּבלּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּגמר

ּופֹוׁשעים. מֹורדים ּומהן ּפנים עּזי מהן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָאּלא
.‚Èּתֹובעת ׁשהיא חצּופה אּׁשה ׁשּכל חכמים, אמרּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוכן

אֹו נּׂשּואין, לׁשם אּׁשה המפּתה אֹו ּבפיה, הּמּטה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָּתׁשמיׁש
ׁשּלא ּומי אׁשּתֹו, לאה על ּובא אׁשּתֹו רחל על לבֹוא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּמתּכּון
- ספק הּבן והרי חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה מיתת אחר ְְֲֲֳִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָׁשהתה
והּפֹוׁשעים הּמֹורדים הם מהם הּיּלֹודים הּבנים אּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּכל

אֹותן. ּבֹוררין הּגלּות ְִִֵֶַָָׁשּיּסּורי
.„Èאֹו ּוברחֹובֹות ּבּׁשוקים אׁשּתֹו על לבֹוא לאדם ְְְְְִִַַָָָָָָואסּור

ּכזנּות, יראה ׁשּלא ּדירה; ּבבית אּלא ּובפרּדסין, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבגּנֹות
אּלּו ּבמקֹומֹות אׁשּתֹו את והּבֹועל זנּות. לידי עצמם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָוירּגילּו
והמקּדׁש ּבביאה, המקּדׁש וכן מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין -ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָ

מרּדּות.17ּבּׁשּוק מּכת אֹותֹו מּכין - ׁשּדּו ּבלא והמקּדׁש , ְְְְִִֵַַַַַַַֹ
.ÂËוכן לביתֹו. ׁשּיחזר עד הּמּטה ּבתׁשמיׁש אסּור ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹואכסנאי

ּפנים עּזּות ׁשּזֹו חמיו, ּבבית ׁשּידּור האיׁש על חכמים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאסרּו
לּמרחץ. עּמֹו יּכנס ולא ְְִִִֵֶַָָֹהיא.

.ÊË,אחֹותֹו ּבעל עם ולא לּמרחץ, אביו עם אדם יּכנס ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹולא
ויׁש מּתר. - לתלמידֹו צרי היה ואם ּתלמידֹו. עם ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻולא
לּמרחץ. ּכאחד אחים ׁשני יּכנסּו ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמקֹומֹות

.ÊÈּפרּועי יּׂשראל ּבנֹות יהּלכּו אחת18לא ּבּׁשּוק, ראׁש ְְְְְִֵֵַַַַָֹֹ
ּובנּה19ּפנּויה ּבּׁשּוק אּׁשה ּתל ולא איׁש. אׁשת ואחת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

להחזירֹו, אחריו ותל ּבנּה, יתּפּׂשּו ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחריה.
ּׂשחֹוק. דר ׁשּתפסּוהּו הרׁשעים ּבּה ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָויתעּללּו

.ÁÈיהיה לא לפיכ לבּטלה. זרע ׁשכבת להֹוציא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹאסּור
ׁשאינּה קטּנה יּׂשא ולא מּבחּוץ, וזֹורה מּבפנים ּדׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדם
זרע ׁשכבת ּומֹוציאין ּבּיד ׁשּמנאפין אּלּו אבל לילד. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָראּויה
ּבנּדּוי - זה ׁשהעֹוּׂשה אּלא הּוא, ּגדֹול ׁשאּסּור להם די לא -ְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

יֹוׁשב הרג20הּוא ּוכאּלּו מלאּו, ּדמים ידיכם נאמר: ועליהם , ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ֶֶַהּנפׁש.

.ËÈעצמֹו יביא אֹו לדעת עצמֹו ׁשּיקּׁשה לאדם אסּור ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָוכן
מּדברי לּבֹו יּסיע - הרהּור לֹו יבֹוא אם אּלא הרהּור. ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָלידי

ּתֹורה לדברי (והׁשחתה) ויעלת21הבאי אהבים אּילת ׁשהיא , ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
עד למעלה, ּופניו ערּפֹו על ליׁשן לאדם אסּור לפיכ ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹחן.

קּׁשּוי. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי מעט, ְְִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשּיּטה
.Îזכר ׁשּמזּדּקקין ּבׁשעה ועֹוף ּובחּיה ּבבהמה יסּתּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹולא

ּבׁשפֹופרת, ּכמכחֹול להכניס ּבהמה למרּביעי ּומּתר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻלנקבה.
ּבמלאכ עסּוקין ׁשהן הרהּור.מּפני לידי יבֹואּו לא ּתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹ

.‡Îעֹומדֹות ׁשהן ּבׁשעה ּבּנׁשים להסּתּכל לאדם אסּור ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן
ׁשהּוא אּׁשה ׁשל צמר ּבבגדי להסּתּכל אפּלּו הּכביסה. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָעל

הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּלא אסּור, - ְִִִֵֶַָָָֹמּכירּה
.Îאּלא אחריה, להּל לֹו אסּור - ּבּׁשּוק ּבאּׁשה ׁשּפגע ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמי

אחרי ּבּׁשּוק המהּל וכל לאחריו. אֹו לצדדין ּומסּלקּה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָרץ
ּפתח על לעבר ואסּור הארץ. עּמי מּקּלי זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאּׁשה
ּתקרב ואל ׁשּנאמר: אּמֹות, ארּבע ׁשּירחיק עד זֹונה ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָָאּׁשה

ּביתּה. ּפתח ֵֶֶַָאל
.‚Îׁשּלא ּבמבּוׁשיו, ידֹו לׁשלח נּׂשּוי ׁשאינֹו לאדם ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹואסּור

יכניס לא טּבּורֹו מּתחת ואפּלּו הרהּור. לידי ידֹו,22יבֹוא ְְֲִִִִִִֵַַַַָָֹ
ּבאּמה יאחז לא - מים הׁשּתין ואם הרהּור. לידי יבֹוא ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּמא
נּׂשּוי ׁשאינֹו ּובין נּׂשּוי ּובין מּתר. - נּׂשּוי היה ואם ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֻויׁשּתין.
צרי ׁשהּוא ּבׁשעה אּלא ּכלל לאּמה ידֹו יֹוׁשיט לא -ְְִִֶֶַָָָָָָָָֹ

ְִָָלנקביו.
.„Îאחד התּפאר - החכמים ּוגדֹולי הראׁשֹונים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָחסידים

ׁשהתּפאר מי ּומהן ׁשּלֹו, ּבּמילה נסּתּכל לא ׁשּמעֹולם ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמהם
אׁשּתֹו ּבצּורת מעֹולם התּבֹונן ּפֹונה23ׁשּלא ׁשּלּבֹו מּפני . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ

הּקדֹוׁשים. לבב אֹוחזֹות ׁשהן האמת, לדברי הבאי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָמּדברי
.‰Î;לפרקן סמּו ּובנֹותיו ּבניו אדם ׁשּיּׂשיא חכמים, ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָמצות

זה ועל הרהּור. לידי אֹו זנּות לידי יבֹואּו - יּניחן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשאם
לקטן אּׁשה להּׂשיא ואסּור תחטא. ולא נו ּופקדּת ,24נאמר: ְְְְְְֱֱִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

היא. זנּות ּכמֹו ְְִֶֶׁשּזה
.ÂÎעקרה יּׂשא ולא אּׁשה. ּבלא ליׁשב רּׁשאי האיׁש ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹואין

לילד ראּויה ׁשאינּה ּתּנּׂשא25ּוזקנה ׁשּלא לאּׁשה ּורׁשּות . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
זקנה ּבחּור יּׂשא ולא לסריס. ּתּנּׂשא אֹו יּׂשא26לעֹולם ולא , ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָֹֹ
לזנּות. ּגֹורם זה ׁשּדבר ילּדה; ְְִֵֵֶֶַָָָָזקן

.ÊÎעּמֹו ּתדּור לא - הּנּׂשּואין מן אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש מי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹוכן
ּכהן היה ואם זנּות. לידי יבֹואּו ׁשּמא ּתדּור27ּבחצר, לא - ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹ

ּבּמבֹוי אצלֹו28עּמֹו מלוה לּה היה ּכמבֹוי. נּדֹון קטן ּוכפר . ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָ
- לדין המגרׁש עם ׁשּבאה ּוגרּוׁשה לתבעֹו. ׁשליח עֹוּׂשה -ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

מרּדּות מּכת אֹותן מּכין אֹו אֹותן מן29מנּדין נתּגרׁשה ואם . ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָ
לּבֹו היה ואם עּמֹו. ולדּור ּבדין לתבעֹו מּתרת - ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֻהארּוסין

היא30גס מי? מּפני נדחה ּומי אסּור. הארּוסין מן אף - ּבּה ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָ
מּפניה. יּדחה הּוא - ׁשּלּה החצר היתה ואם מּפניו. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָנּדחית

.ÁÎאל ׁשּנאמר: לגרׁשּה; ודעּתֹו אּׁשה לּׂשא לאדם ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָאסּור
הֹודיעּה ואם .אּת לבטח יֹוׁשב והּוא רעה רע על ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּתחרׁש

מּתר. - לימים אֹותּה נֹוּׂשא ׁשהּוא ְְִִֵֶַָָָָֻּבּתחּלה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הוא".17) ופריצות זילות דמנהג בכספא שער.18)"אפילו לצאת19)מגולות מותרת בתולה אבל בעולה, או גרושה או אלמנה
ראש. כן.20)פרועת שיעשה מי כל נידו שחכמים המדרש".21)כלומר, לבית (כמו22)"משכהו אסור (רבינו) כתב "לא

תחת ידו הכניס "שלא הקדוש רבינו הנשיא יהודה לרבי קראו (שלכן קדושה תוספת מצד רק איסור אין דבזה ... ההלכה) בתחילת
באשתו".23)אבנטו". הכיר שלא זה אדם צנוע כמה ... מותה יום עד (במומה) בה הכיר ולא גידמת אשה שנשא באדם "מעשה

עשרה.24) השלוש שנת ורביה.25)לפני פריה מצות קיים לא עדיין לילד.26)כאשר הראוייה איסור27)אפילו גם עליו שיש
למבוי.28)גרושה. פתוחות אחדות וחצרות אחת לחצר פתוחים אחדים בתים שכזו: תכנית פי על בנויים היו שלהם בתים

הונא29) רב קל), חרם הוא נידוי אותן, (מנדין להו משמתינן שמותי אמר פפא רב לדין) לפנינו באו (ואם לדינא לקמן אתי "ואי
מכין. או נידוי או רבינו פסק ההלכה, נפסקה לא שבגמרא ומכיוון אותן). (מכין להו" מנגדינן נגודי אמר יהושע דרב "לבו30)בריה



עב              
  

.ËÎ;אחרת ּבמדינה ואּׁשה זֹו ּבמדינה אּׁשה אדם יּׂשא ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹולא
אּמֹו ואחֹות אחֹותֹו נֹוּׂשא אח ונמצא הּימים, יאריכּו ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשּמא
ּגדֹול אדם היה ואם ידּוע. ואינֹו ּבהן, וכּיֹוצא אביו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָואחֹות
מּתר. זה הרי - וידּועין מפרסמין זרעֹו והרי ידּוע, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻׁשּׁשמֹו

.Ïמּמׁשּפחת ולא מצרעים מּמׁשּפחת אּׁשה אדם יּׂשא ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָֹֹֹלא
ּפעמים31נכּפין ׁשלׁשה ׁשהחזקּו והּוא .32.ּכ ּבניהם ׁשּיבֹואּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֻ
.‡Ïלׁשליׁשי - ומתּו אנׁשים לׁשני ׁשּנּׂשאת לא33אּׁשה ְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ

ולא יכנס. - נתקּדׁשה ואפּלּו ּתצא. לא - נּׂשאת ואם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹּתּנּׂשא;
ׁשל לזרעֹו חּלּול ּכמֹו ׁשּזה ּכהנת, הארץ עם יּׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיּׂשא
אּלא יפה, עֹולה זּוּוגן אין חכמים: אמרּו - נּׂשא ואם ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאהרן.
ּתהיה קטטה אֹו ּבמהרה, היא אֹו הּוא מת אֹו ּבנים, ּבלא ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹמת

נאה34ּביניהם זה הרי - ּכהנת ׁשּנּׂשא חכם ּתלמיד אבל . ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּכאחד. ּוכהּנה ּתֹורה הרי ְְְֲֵֶָָָָֻֻּומׁשּבח,

.Ï- גֹולה אֹו מת ׁשאם הארץ; עּמי ּבת אדם יּׂשא ִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא
ולא הּתֹורה. ּכתר יֹודעת אּמן ׁשאין יהיּו, הארץ עּמי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבניו
ּכמי - הארץ לעם ּבּתֹו הּנֹותן ׁשּכל הארץ. לעם ּבּתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָיּׂשיא
ּפנים. ּבׁשת לֹו ואין ּובֹועל, מּכה הארי; לפני ּונתנּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכפתּה
חכם; ּתלמיד ּבת ויּׂשא לֹו ּׁשּיׁש מה ּכל אדם ימּכר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּולעֹולם
ּבּתֹו יּׂשיא וכן חכמים. ּתלמידי ּבניו - גֹולה אֹו מת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאם
ׁשל ּבביתֹו מריבה ולא מגּנה ּדבר ׁשאין חכם; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלתלמיד

חכם. ְִַָָּתלמיד

  
ּבין‡. זקנה ּבין העריֹות, מן ערוה עם להתיחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאסּור

ּבנּה, עם מהאם חּוץ ערוה. לגּלֹות גֹורם זה ׁשּדבר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָילּדה;
אׁשּתֹו ׁשּפרסה וחתן נּדה. אׁשּתֹו עם והּבעל ּבּתֹו, עם ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהאב
יׁשנה היא אּלא עּמּה, להתיחד אסּור - ׁשּיבעל קדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנּדה
ּביאה עליה ּבא ואם האנׁשים. ּבין יׁשן והּוא הּנׁשים ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּבין

עּמּה. להתיחד מּתר - נטמאת ּכ ואחר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻראׁשֹונה
.לפיכ הּבהמה. ועל זכּור מׁשּכב על יּׂשראל נחׁשדּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא

זכּור מּיחּוד אפּלּו נתרחק ואם עּמהן. להתיחד אסּור ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָאין
מרחיקין היּו החכמים ּוגדֹולי מׁשּבח. זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּובהמה
מּפי העריֹות יחּוד ואּסּור עּמּה. יתיחדּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּבהמה

ַַָָהּקּבלה.
יחּוד‚. על ּדינֹו ּובית ּדוד ּגזר ותמר אמנֹון מעּׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכׁשארע

היא. עריֹות יחּוד ּבכלל - ערוה ׁשאינּה ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּפנּויה.
עם הּמתיחד ּכל נמצא, ּכּותית. יחּוד על ּגזרּו והּלל ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָוׁשּמאי
- ּכּותית ּבין יּׂשראלית ּבין עּמּה, להתיחד ׁשאסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָאּׁשה
ּומכריזין והאּׁשה, האיׁש מרּדּות, מּכת ׁשניהן את ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמּכין
עּמּה, להתיחד ׁשאסּור ּפי על ׁשאף איׁש, מאׁשת חּוץ ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעליהן.
ׁשּזּנתה, עליה לעז להֹוציא ׁשּלא לֹוקין; אין - נתיחד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאם

ממזרים. ׁשהן הּבנים על לעז מֹוציאין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָונמצאּו

עּמֹו„. אׁשּתֹו היתה אם עּמּה, להתיחד ׁשאסּור אּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָּכל
לא אבל מׁשּמרּתֹו. ׁשאׁשּתֹו מּפני להתיחד, מּתרת זֹו הרי -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻ

ׁשאיןּתתי עּמֹו, ׁשאׁשּתֹו ּפי על ואף הּכּותי עם יּׂשראלית חד ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַ
ּבּוׁשה. להן ואין מׁשּמרּתֹו ּכּותי ׁשל ְְְְִִֵֶֶַַָָאׁשּתֹו

ּוללּמדֹו‰. ספר ללּמדֹו לכּותי יּׂשראל ּתינֹוק מֹוסרין אין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָוכן
מעמידין ואין זכּור. מׁשּכב על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻֻאּמנּות,
זכרים אצל זכרים ואפּלּו ּכּותים, ׁשל ּבפנּדקיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻּבהמה

נקבֹות. אצל ְְֵֵֵֶּונקבֹות
.Âזכרים אפּלּו ּכּותי, לרֹועה ועֹוף חּיה ּבהמה מֹוסרין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָואין

הרּבעת על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני לכּותית. ּונקבֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻלכּותים
ונאמר: ּובבהמה, ּבזכּור אסּורין ׁשהן ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבהמה,

מכׁשל. תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹֹולפני
.Êׁשּכּלן מּפני לכּותית? נקבה ּבהמה מֹוסרין אין מה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻּומּפני

זֹו, הּכּותית עם לׁשּכב הּנֹואף ּוכׁשּיבֹוא נֹואפים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָּבחזקת
ימצאּנה אפּלּו אֹו הּבהמה. עם ויׁשּכב ימצאּנה ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאפׁשר

הּבהמה. עם ְְִִֵַַָיׁשּכב
.Áעד הרּבה, אנׁשים עם אפּלּו אחת אּׁשה ּתתיחד ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹלא

אחד איׁש יתיחד לא וכן ׁשם. מהם אחד ׁשל אׁשּתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּתהיה
אין - הרּבה אנׁשים עם הרּבה נׁשים הרּבה. נׁשים עם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָאפּלּו
אֹו מּבפנים, והּנׁשים מּבחּוץ האנׁשים היּו ליחּוד. ְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָחֹוׁשׁשין
לבין אחת אּׁשה ּופרׁשה מּבחּוץ, והּנׁשים מּבפנים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהאנׁשים
אפּלּו יחּוד. מּׁשּום אסּורין - הּנׁשים לבין איׁש אֹו ְֲֲֲִִִִִִִֵַָָָהאנׁשים
עם להתיחד לֹו אסּור - הּנׁשים עם ּומלאכּתֹו ׁשעסקֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָאיׁש
יפנה אֹו עּמֹו, ואׁשּתֹו עּמהן יתעּסק יעּׂשה? ּכיצד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנׁשים.

אחרת. ְִֶֶַָָלמלאכה
.Ëאֹו צרֹות, ׁשּתי עם אֹו יבמֹות, ׁשּתי עם להתיחד ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֻמּתר

אּׁשה עם אֹו ּבעלּה, ּובת אּׁשה עם אֹו וחמֹותּה, אּׁשה ְֲִִִִִִַַַָָָָָעם
על זֹו מחּפֹות ואין זֹו, את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות מּפני חמֹותּה; ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָּובת
קטּנה ּתינקת עּמּה ׁשּיׁש אּׁשה עם להתיחד מּתר וכן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻזֹו.
ׁשאינּה לביאה; עצמּה מֹוסרת ואינּה ּביאה טעם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיֹודעת

סֹודּה. את מגּלה זֹו ׁשהרי ּבפניה, ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָמזּנה
.Èמּתר - ּולמּטה ּתׁשע ּבן ותינֹוק ּולמּטה ׁשלׁש מּבת ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּתינקת

הראּויה אּׁשה יחּוד על אּלא גזרּו ׁשּלא עּמהן; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלהתיחד
לביאה. הראּוי ואיׁש ְְְִִִָָָָלביאה,

.‡Èאין - נתיחד ואם הּנׁשים, עם מתיחד אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָאנּדרֹוגינֹוס
עם מתיחד האיׁש אבל ספק. ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָמּכין

הּטמטּום. ועם ְְְְִִַַָֻהאנּדרֹוגינֹוס
.È,ליחּוד חֹוׁשׁשת אינּה - ּבעיר ּבעלּה ׁשהיה איׁש ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאׁשת

ׁשּגדלה ּכגֹון ּבּה, גס זה היה ואם עליה. ּבעלּה ׁשאימת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמּפני
ּפי על ואף עּמּה יתיחד לא - קרֹובתֹו ׁשהיתה אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹעּמֹו
ּפתּוח הּפתח והיה אּׁשה, עם הּמתיחד ּכל וכן ּבעיר. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּבעלּה

יחּוד. מּׁשּום חֹוׁשׁשין אין - הרּבים ְְִִִִִֵַָלרׁשּות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לה" כורע".31)קרוב שהוא בשעה ברצונו שלא שמתהפך לפי כך "ונקרא הנפילה, שבשתי32)מחלת פוסק שרבינו פי על ואף
פעמים. שלוש צריך המשפחה את להחזיק אולם חזקה, הווה סכנה33)פעמים ויש "קטלנית" ונקראת מתים שבעליה שהוחזקה

אותה. הנושא השלישי קטטה,34)לבעל לידי מביאה שעניות מפני ביניהם", תהיה "קטטה כותב ורבינו עניות", לידי מביאתו "או
רבינו ודעת לבית) מריבה באה בכד השעורים נגמרים (=כאשר בביתא" תיגרא ואתי נקיש מכדא שערי "כמשלם שאמרו כמו

חכם. תלמיד של בביתו מריבה ולא כותב: הוא חכם תלמיד של ביתו רבינו משבח וכאשר העניות. מן גרועה שמריבה

              
  

.‚Èׁשאּמֹות מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא אּׁשה לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי
ּבנׁשים. מתּגרה ונמצא לבניהם, הּספר לבית ּבאֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבנים
ּבגלל ּבאין ׁשהן אבֹותיהן מּפני קטּנים, ּתלּמד לא אּׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹוכן
ׁשּתהיה צרי המלּמד ואין עּמּה. מתיחדים ונמצאּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבניהם,

ּבב היא אּלא הּספר, ּבבית עּמֹו ׁשרּויה והּואאׁשּתֹו יתּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּבמקֹומֹו. ְְִֵַמלּמד

.„Èּבבית זֹו עם זֹו מסּפרֹות הּנׁשים ׁשּתהיינה חכמים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתּקנּו
יחּוד. מּׁשּום איׁש, ׁשם יּכנס ׁשּלא ּכדי ְִִִִִֵֵֵֶַָָֹהּכּסא,

.ÂËחצר ׁשֹומר להיֹות וכׁשר נאמן אדם אפּלּו ממּנין ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאין
ׁשאין ּבחּוץ; עֹומד ׁשהּוא ּפי על אף נׁשים, ׁשם ִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁש
על אּפֹוטרֹוּפֹוס למּנֹות לאדם ואסּור לעריֹות. ְְְְְֲַַַַָָָָָאּפֹוטרֹוּפֹוס

עברה. לדבר אׁשּתֹו ינהיג ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹּביתֹו,
.ÊËאף אלמנה, ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר לׁשּכן חכם לתלמיד ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאסּור

היתה ּכן אם אּלא החׁשד; מּפני עּמּה, מתיחד ׁשאינֹו ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעל
החׁשד. מּפני ּכלב, לגּדל אסּורה אלמנה וכן עּמֹו. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאׁשּתֹו
החׁשד. מּפני קטּנים, אפּלּו זכרים, עבדים אּׁשה ּתקנה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָֹולא

.ÊÈטרּוד ׁשהאחד מּפני ּבׁשלׁשה, עריֹות ּבסתרי ּדֹורׁשין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָאין
ּדעּתם ואין זה עם זה ונֹותנין נֹוּׂשאין והּׁשנים הרב, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשאלת
אם עריֹות, אצל קרֹובה אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו לׁשמע. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּפנּויה
ּדֹורׁשין אין לפיכ להקל. מֹורה - ׁשּׁשמע דבר לֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנסּתּפק
ויֹודע דעּתֹו מפּנה הּׁשֹומע האחד ׁשּיהיה ּכדי לׁשנים, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

הרב. מן ּׁשּיׁשמע ְִִֶַַַָמה
.ÁÈהעם לרב קׁשה ׁשהּוא ּכּלּה הּתֹורה ּבכל דבר ל ְְְֵֶֶַָָָָָָָָֹֻאין

חכמים: אמרּו האסּורֹות. והּביאֹות העריֹות מן אּלא ְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָָלפרׁש
זֹו מצוה וקּבלּו ּבכּו, העריֹות על יּׂשראל ׁשּנצטּוּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָּבׁשעה
עסקי על - למׁשּפחתיו ּבכה ׁשּנאמר: ּובכּיה; ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּבתרעמת

ְִָמׁשּפחֹות.
.ËÈמתאּוה אדם ׁשל נפׁשֹו - ועריֹות גזל חכמים: ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָואמרּו

ׁשאין ּוזמן זמן ּבכל קהל מֹוצא אּתה ואין ּומחּמדּתן. ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלהן
חכמים: אמרּו [ועֹוד] אסּורֹות. ּוביאֹות ּבעריֹות ּפרּוצין ְְְֲֲֲִִִֶַָָָָּבהן
הרע. לׁשֹון ּבאבק - והּכל ּבעריֹות, - מעּוט ּבגזל, - ְְֲֲִֵַַַַָָָָָֹֹרב

.Îּולהרּגיל זה, ּבדבר יצרֹו לכף לאדם לֹו ראּוי ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹלפיכ
ּכדי נכֹונה, ּובדעה טהֹורה ּובמחׁשבה יתרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָֻעצמֹו
ּגדֹולי הּגדֹול. הּגֹורם ׁשהּוא הּיחּוד, מן ויּזהר מהן. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהּנצל
בּתי, מּפני בי הּזהרּו לתלמידיהם: אֹומרים היּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָהחכמים
יתּבּיׁשּו ׁשּלא לתלמידיהם ללּמד ּכדי ּכּלתי. מּפני ּבי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּזהרּו

הּיחּוד. מן ויתרחקּו זה, ְְֲִִִִֶַַָָמּדבר
.‡Îּומּדברי הּׁשכרּות ּומן הּׂשחֹוק מן להתרחק ינהג ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַוכן

ולא עריֹות. ׁשל מעלֹות והם ּגדֹולים ּגֹורמין ׁשאּלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹעגבים,
מּכל ּגדֹולה יתרה. לטהרה גֹורם זה ׁשּמנהג אּׁשה, ּבלא ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹיׁשב
וירחיב ּתֹורה, לדברי ּומחׁשבּתֹו עצמֹו יפּנה אמרּו: ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹזאת
ּבלב אּלא מתּגּברת עריֹות מחׁשבת ׁשאין ּבחכמה; ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָדעּתֹו
ויעלת אהבים אּילת אֹומר: הּוא ּובחכמה החכמה. מן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּפנּוי

תמיד. ּתׁשּגה ּבאהבתּה עת, בכל ירּו ּדּדיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻחן,
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּביאה אּסּורי הלכֹות להֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָסלקּו

  
עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. ועּׂשרים ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָיׁש

לבּדק א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות ועּׂשרים ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹוארּבע
לטהֹורה טמאה ּבין להבּדיל וחּיה ּבהמה לבּדקּבסימני ב) . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

ּבסימני לבּדק ג) לּטהֹור. הּטמא ּבין להבּדיל העֹוף ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹּבסימני
דגים ּבסימני לבּדק ד) לטהֹור. טמא ּבין להבּדיל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹחגבים
וחּיה ּבהמה לאכל ׁשּלא ה) לטהֹור. טמא ּבין ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהבּדיל
ּדגים לאכל ׁשּלא ז) טמא. עֹוף לאכל ׁשּלא ו) ְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹֹטמאה.
ׁשרץ לאכל ׁשּלא ט) העֹוף. ׁשרץ לאכל ׁשּלא ח) ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹטמאים.
ּתֹולעת לאכל ׁשּלא יא) הארץ. רמּׂש לאכל ׁשּלא י) ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹהארץ.
יג) הּמים. ׁשרץ לאכל ׁשּלא יב) לאויר. ּכׁשּתצא ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּפרֹות
ׁשּלא טו) הּנסקל. ּבׁשֹור להנֹות ׁשּלא יד) נבלה. לאכל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹׁשּלא
לאכל ׁשּלא יז) החי. מן אבר לאכל ׁשּלא טז) טרפה. ְֱֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹלאכל
לאכל ׁשּלא יט) טהֹורה. ּבהמה חלב לאכל ׁשּלא יח) ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹּדם.
לבּׁשלֹו. ׁשּלא כא) ּבחלב. ּבּׂשר לאכל ׁשּלא כ) הּנׁשה. ְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּגיד
קלי לאכל ׁשּלא כג) חדׁשה. ּתבּואה לחם לאכל ׁשּלא ְֱֱֲִֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹכב)
ׁשּלא כה) החדׁש. מן ּכרמל לאכל ׁשּלא כד) החדׁש. ְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹמן
לאכל ׁשּלא כז) הּכרם. ּכלאי לאכל ׁשּלא כו) ערלה. ְְֱֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹֹלאכל

.נס יין לׁשּתֹות ׁשּלא כח) ְִֵֶֶֶֶֶֹטבל.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּבהמה‡. ּבין ּבהן ׁשּמבּדילין הּסימנין לידע עּׂשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמצות

מּתר ׁשאין ּובין לאכלן ׁשּמּתר וחגבים ודגים ועֹוף ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻוחּיה
לּטמאה הּטהרה הּבהמה ּבין והבּדלּתם ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלאכלן.
ּובין הּטמא ּבין להבּדיל ונאמר: לּטהר. הּטמא העֹוף ְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּובין
תאכל. לא אׁשר החּיה ּובין הּנאכלת החּיה ּובין ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּטהר

.:סימנין ׁשני והם ּבּתֹורה, נתּפרׁשּו וחּיה ּבהמה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָסימני
ּבהמה וכל ׁשניהם. ׁשּיהיּו עד ּגרה. ּומעלת ּפרסה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמפרסת
וכל העליֹון. ּבּלחי ׁשּנים לּה אין - ּגרה מעלת ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוחּיה
מן חּוץ ּפרסה, מפרסת היא הרי - ּגרה מעלת ׁשהיא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהמה
ּגרה, מעלת היא - ּפרסה מפרסת ׁשהיא ּבהמה וכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּגמל.

החזיר. מן ֲִִַחּוץ
ּומצאּה‚. מּכירּה, ואינֹו ּבּמדּבר ּבהמה הּמֹוצא ,ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ

- למעלה ׁשּנים לּה אין אם ּבפיה: ּבֹודק - הּפרסֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחתּוכת
ׁשּפיה ּבהמה מצא ּגמל. ׁשּיּכיר והּוא טהֹורה. ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבידּוע
והּוא טהֹורה. - ׁשסּועה היא אם ּבפרסֹותיה: ּבֹודק - ְְְְְִִֵֶַָָָָחתּו
ּבּה ּבֹודק - חתּוכֹות ורגליה חתּו ּפיה מצא חזיר. ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּיּכיר
מהּל ׁשם ּבּׂשרּה מצא אם העקץ: ּבכנפי ׁשּׁשחטּה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאחר
ּבּׂשרֹו הּוא ׁשּכן ערֹוד, ׁשּיּכיר והּוא טהֹורה. - וערב ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשתי

וערב. ְִֵֶָׁשתי
ּפי„. על אף טמאה, ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טהֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

אֹו סּוס ּכמין אּלא גרה, מעלה ולא ּפרסה מפריס ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ּדברים ּבּמה ּבאכילה. מּתר זה הרי - ּדבר לכל ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻחמֹור
מעּברת ּפרה הּניח אם אבל לפניו; ּבׁשּילדה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָֻאמּורים?
ׁשהּוא ּפי על אף אחריה, ּכרּו חזיר ּכמין ּומצא ּובא ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּבעדרֹו,
מן ׁשּמא ּבאכילה; ואסּור ספק, זה הרי - מּמּנה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיֹונק

הּטהֹורה. אחר ונכר נֹולד, ְְְְִֵַַַַַַָָהּטמאה
ּפי‰. על אף טהֹורה, ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

לכל ׁשֹור ּכמין הּוא והרי גרה, ּומעלה ּפרסה מפריס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
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עג               
  

.‚Èׁשאּמֹות מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא אּׁשה לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי
ּבנׁשים. מתּגרה ונמצא לבניהם, הּספר לבית ּבאֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבנים
ּבגלל ּבאין ׁשהן אבֹותיהן מּפני קטּנים, ּתלּמד לא אּׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹוכן
ׁשּתהיה צרי המלּמד ואין עּמּה. מתיחדים ונמצאּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבניהם,

ּבב היא אּלא הּספר, ּבבית עּמֹו ׁשרּויה והּואאׁשּתֹו יתּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּבמקֹומֹו. ְְִֵַמלּמד

.„Èּבבית זֹו עם זֹו מסּפרֹות הּנׁשים ׁשּתהיינה חכמים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתּקנּו
יחּוד. מּׁשּום איׁש, ׁשם יּכנס ׁשּלא ּכדי ְִִִִִֵֵֵֶַָָֹהּכּסא,

.ÂËחצר ׁשֹומר להיֹות וכׁשר נאמן אדם אפּלּו ממּנין ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאין
ׁשאין ּבחּוץ; עֹומד ׁשהּוא ּפי על אף נׁשים, ׁשם ִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁש
על אּפֹוטרֹוּפֹוס למּנֹות לאדם ואסּור לעריֹות. ְְְְְֲַַַַָָָָָאּפֹוטרֹוּפֹוס

עברה. לדבר אׁשּתֹו ינהיג ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹּביתֹו,
.ÊËאף אלמנה, ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר לׁשּכן חכם לתלמיד ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאסּור

היתה ּכן אם אּלא החׁשד; מּפני עּמּה, מתיחד ׁשאינֹו ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעל
החׁשד. מּפני ּכלב, לגּדל אסּורה אלמנה וכן עּמֹו. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאׁשּתֹו
החׁשד. מּפני קטּנים, אפּלּו זכרים, עבדים אּׁשה ּתקנה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָֹולא

.ÊÈטרּוד ׁשהאחד מּפני ּבׁשלׁשה, עריֹות ּבסתרי ּדֹורׁשין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָאין
ּדעּתם ואין זה עם זה ונֹותנין נֹוּׂשאין והּׁשנים הרב, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשאלת
אם עריֹות, אצל קרֹובה אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו לׁשמע. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּפנּויה
ּדֹורׁשין אין לפיכ להקל. מֹורה - ׁשּׁשמע דבר לֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנסּתּפק
ויֹודע דעּתֹו מפּנה הּׁשֹומע האחד ׁשּיהיה ּכדי לׁשנים, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

הרב. מן ּׁשּיׁשמע ְִִֶַַַָמה
.ÁÈהעם לרב קׁשה ׁשהּוא ּכּלּה הּתֹורה ּבכל דבר ל ְְְֵֶֶַָָָָָָָָֹֻאין

חכמים: אמרּו האסּורֹות. והּביאֹות העריֹות מן אּלא ְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָָלפרׁש
זֹו מצוה וקּבלּו ּבכּו, העריֹות על יּׂשראל ׁשּנצטּוּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָּבׁשעה
עסקי על - למׁשּפחתיו ּבכה ׁשּנאמר: ּובכּיה; ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּבתרעמת

ְִָמׁשּפחֹות.
.ËÈמתאּוה אדם ׁשל נפׁשֹו - ועריֹות גזל חכמים: ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָואמרּו

ׁשאין ּוזמן זמן ּבכל קהל מֹוצא אּתה ואין ּומחּמדּתן. ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלהן
חכמים: אמרּו [ועֹוד] אסּורֹות. ּוביאֹות ּבעריֹות ּפרּוצין ְְְֲֲֲִִִֶַָָָָּבהן
הרע. לׁשֹון ּבאבק - והּכל ּבעריֹות, - מעּוט ּבגזל, - ְְֲֲִֵַַַַָָָָָֹֹרב

.Îּולהרּגיל זה, ּבדבר יצרֹו לכף לאדם לֹו ראּוי ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹלפיכ
ּכדי נכֹונה, ּובדעה טהֹורה ּובמחׁשבה יתרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָֻעצמֹו
ּגדֹולי הּגדֹול. הּגֹורם ׁשהּוא הּיחּוד, מן ויּזהר מהן. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהּנצל
בּתי, מּפני בי הּזהרּו לתלמידיהם: אֹומרים היּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָהחכמים
יתּבּיׁשּו ׁשּלא לתלמידיהם ללּמד ּכדי ּכּלתי. מּפני ּבי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּזהרּו

הּיחּוד. מן ויתרחקּו זה, ְְֲִִִִֶַַָָמּדבר
.‡Îּומּדברי הּׁשכרּות ּומן הּׂשחֹוק מן להתרחק ינהג ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַוכן

ולא עריֹות. ׁשל מעלֹות והם ּגדֹולים ּגֹורמין ׁשאּלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹעגבים,
מּכל ּגדֹולה יתרה. לטהרה גֹורם זה ׁשּמנהג אּׁשה, ּבלא ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹיׁשב
וירחיב ּתֹורה, לדברי ּומחׁשבּתֹו עצמֹו יפּנה אמרּו: ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹזאת
ּבלב אּלא מתּגּברת עריֹות מחׁשבת ׁשאין ּבחכמה; ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָדעּתֹו
ויעלת אהבים אּילת אֹומר: הּוא ּובחכמה החכמה. מן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּפנּוי

תמיד. ּתׁשּגה ּבאהבתּה עת, בכל ירּו ּדּדיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻחן,
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּביאה אּסּורי הלכֹות להֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָסלקּו

  
עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. ועּׂשרים ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָיׁש

לבּדק א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות ועּׂשרים ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹוארּבע
לטהֹורה טמאה ּבין להבּדיל וחּיה ּבהמה לבּדקּבסימני ב) . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

ּבסימני לבּדק ג) לּטהֹור. הּטמא ּבין להבּדיל העֹוף ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹּבסימני
דגים ּבסימני לבּדק ד) לטהֹור. טמא ּבין להבּדיל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹחגבים
וחּיה ּבהמה לאכל ׁשּלא ה) לטהֹור. טמא ּבין ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהבּדיל
ּדגים לאכל ׁשּלא ז) טמא. עֹוף לאכל ׁשּלא ו) ְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹֹטמאה.
ׁשרץ לאכל ׁשּלא ט) העֹוף. ׁשרץ לאכל ׁשּלא ח) ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹטמאים.
ּתֹולעת לאכל ׁשּלא יא) הארץ. רמּׂש לאכל ׁשּלא י) ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹהארץ.
יג) הּמים. ׁשרץ לאכל ׁשּלא יב) לאויר. ּכׁשּתצא ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּפרֹות
ׁשּלא טו) הּנסקל. ּבׁשֹור להנֹות ׁשּלא יד) נבלה. לאכל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹׁשּלא
לאכל ׁשּלא יז) החי. מן אבר לאכל ׁשּלא טז) טרפה. ְֱֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹלאכל
לאכל ׁשּלא יט) טהֹורה. ּבהמה חלב לאכל ׁשּלא יח) ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹּדם.
לבּׁשלֹו. ׁשּלא כא) ּבחלב. ּבּׂשר לאכל ׁשּלא כ) הּנׁשה. ְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּגיד
קלי לאכל ׁשּלא כג) חדׁשה. ּתבּואה לחם לאכל ׁשּלא ְֱֱֲִֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹכב)
ׁשּלא כה) החדׁש. מן ּכרמל לאכל ׁשּלא כד) החדׁש. ְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹמן
לאכל ׁשּלא כז) הּכרם. ּכלאי לאכל ׁשּלא כו) ערלה. ְְֱֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹֹלאכל

.נס יין לׁשּתֹות ׁשּלא כח) ְִֵֶֶֶֶֶֹטבל.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּבהמה‡. ּבין ּבהן ׁשּמבּדילין הּסימנין לידע עּׂשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמצות

מּתר ׁשאין ּובין לאכלן ׁשּמּתר וחגבים ודגים ועֹוף ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻוחּיה
לּטמאה הּטהרה הּבהמה ּבין והבּדלּתם ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלאכלן.
ּובין הּטמא ּבין להבּדיל ונאמר: לּטהר. הּטמא העֹוף ְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּובין
תאכל. לא אׁשר החּיה ּובין הּנאכלת החּיה ּובין ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּטהר

.:סימנין ׁשני והם ּבּתֹורה, נתּפרׁשּו וחּיה ּבהמה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָסימני
ּבהמה וכל ׁשניהם. ׁשּיהיּו עד ּגרה. ּומעלת ּפרסה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמפרסת
וכל העליֹון. ּבּלחי ׁשּנים לּה אין - ּגרה מעלת ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוחּיה
מן חּוץ ּפרסה, מפרסת היא הרי - ּגרה מעלת ׁשהיא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהמה
ּגרה, מעלת היא - ּפרסה מפרסת ׁשהיא ּבהמה וכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּגמל.

החזיר. מן ֲִִַחּוץ
ּומצאּה‚. מּכירּה, ואינֹו ּבּמדּבר ּבהמה הּמֹוצא ,ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ

- למעלה ׁשּנים לּה אין אם ּבפיה: ּבֹודק - הּפרסֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחתּוכת
ׁשּפיה ּבהמה מצא ּגמל. ׁשּיּכיר והּוא טהֹורה. ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבידּוע
והּוא טהֹורה. - ׁשסּועה היא אם ּבפרסֹותיה: ּבֹודק - ְְְְְִִֵֶַָָָָחתּו
ּבּה ּבֹודק - חתּוכֹות ורגליה חתּו ּפיה מצא חזיר. ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּיּכיר
מהּל ׁשם ּבּׂשרּה מצא אם העקץ: ּבכנפי ׁשּׁשחטּה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאחר
ּבּׂשרֹו הּוא ׁשּכן ערֹוד, ׁשּיּכיר והּוא טהֹורה. - וערב ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשתי

וערב. ְִֵֶָׁשתי
ּפי„. על אף טמאה, ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טהֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

אֹו סּוס ּכמין אּלא גרה, מעלה ולא ּפרסה מפריס ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ּדברים ּבּמה ּבאכילה. מּתר זה הרי - ּדבר לכל ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻחמֹור
מעּברת ּפרה הּניח אם אבל לפניו; ּבׁשּילדה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָֻאמּורים?
ׁשהּוא ּפי על אף אחריה, ּכרּו חזיר ּכמין ּומצא ּובא ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּבעדרֹו,
מן ׁשּמא ּבאכילה; ואסּור ספק, זה הרי - מּמּנה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיֹונק

הּטהֹורה. אחר ונכר נֹולד, ְְְְִֵַַַַַַָָהּטמאה
ּפי‰. על אף טהֹורה, ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

לכל ׁשֹור ּכמין הּוא והרי גרה, ּומעלה ּפרסה מפריס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
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עד              
  

מן ׁשהּגדל ּבאכילה. אסּור זה הרי - ּׂשה ּכמין אֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדבר
טמא ּדג (לפיכ) טהֹור. - הּטהֹורה ּומן טמא, - ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָהּטמאה
דג ּבמעי הּנמצא טהֹור ודג אסּור, - טהֹור דג ּבמעי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָׁשּנמצא

ּבלעֹו. אּלא ּגּדּוליו, ׁשאין לפי מּתר; - ְְִִֵֵֶֶָָָָָֻטמא
.Âׁשּתי לּה ׁשּיׁש ּברּיה ּבּה ׁשּנמצא אֹו ׁשּילדה טהֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה

הּׁשסּועה היא וזֹו ּבאכילה. אסּורה - ׁשדרֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָגּבין
הּגרה מּמעלי תאכלּו לא זה את ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאסרה
ׁשסּועה ׁשּנֹולדה ּברּיה ּכלֹומר: הּׁשסּועה. הּפרסה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּומּמפריסי

ּבהמֹות. ְְִֵֵלׁשּתי
.Êעֹוף ׁשהּוא ּפי על אף עֹוף, ּדמּות ּבּה ׁשּנמצא ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוכן

ּבבהמה הּנמצא מן הּתר לא ּבאכילה. אסּור זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻטהֹור
ּפרסה. לֹו ּׁשּיׁש מה ְֵֶֶַַָָאּלא

.Áחּוץ ּבאכילה ׁשּמּתר ׁשּבעֹולם וחּיה ּבהמה ּבכל ל ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאין
והם: ּבהמה, מיני ׁשלׁשה ּבּתֹורה. הּמנּויין הּמינין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמעּׂשרת
ואּקֹו, ויחמּור, ּוצבי, אּיל, חּיה: מיני וׁשבעה ועז; ּׂשה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשֹור,
והּמריא, הּבר ׁשֹור ּכגֹון ּומיניהן. הם וזמר. ּותאֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹודיׁשן,
גרה מעלה - ּומיניהם מינין העּׂשרה וכל הּׁשֹור. מּמין ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהן
לבּדק צרי אינֹו - מּכירן ׁשהּוא מי ,לפיכ ּפרסה. ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּומפריס

ּברגלים. ולא ּבּפה ְְִֶַַַָֹֹלא
.Ëלהבּדיל אנּו צריכין ּבאכילה, מּתרין ׁשּכּלן ּפי על ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֻֻאף

מּתר, חלּבּה - ׁשהחּיה טהֹורה. וחּיה טהֹורה ּבהמה ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּבין
ואין ּבכרת, חלּבּה - הּטהֹורה והּבהמה ּכּסּוי; טעּון ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָודמּה

ּכּסּוי. טעּון ִָָָּדמּה
.Èמפריס ׁשהּוא מין ּכל הן: הּׁשמּועה מּפי - חּיה ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָוסימני

הרי - האּיל ּכגֹון מפּצלֹות, קרנים לֹו ויׁש גרה ּומעלה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻּפרסה
היּו אם מפּצלֹות, קרניו ׁשאין וכל ּבוּדאי; טהֹורה חּיה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻזה
ויהיה העז, ּכקרני וחרּוקֹות הּׁשֹור, ּכקרני ּכרּוכֹות ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָקרניו
חּיה זֹו הרי - הּצבי ּכקרני והדּורֹות ּבהן, מבלע ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהחרק
ּכרּוכֹות, אּלּו: סימנין ׁשלׁשה ּבּקרנים ׁשּיהיה ּובלבד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָטהֹורה.

והדּורֹות. ֲֲַחרּוקֹות
.‡Èׁשבעה אבל מּכירֹו; ׁשאינֹו ּבמין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה

לא אפּלּו אֹותן, מּכיר היה אם ּבּתֹורה, האמּורין חּיה ֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹמיני
ּדמֹו. לכּסֹות וחּיב חלּבֹו, אֹוכל זה הרי - קרנים לֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָמצא

.Èׁשאין ּפי על אף והּקרׁש, הּוא. ּבהמה מין - הּבר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשֹור
אם ל ׁשּיסּתּפק וכל חּיה. הּוא הרי - אחת קרן אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹו
עליו, לֹוקין ואין אסּור, חלּבֹו - ּבהמה מין אֹו חּיה מין ְְְִִִֵֵֶַָָָָָהּוא

ּדמֹו. את ְִֶַָּומכּסין
.‚Èהּוא - טהֹורה חּיה עם טהֹורה מּבהמה הּבא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּכלאים

ּדמֹו. את ּומכּסין עליו, לֹוקין ואין אסּור, חלּבֹו ּכֹוי. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהּנקרא
ּכלל. טהֹור מּמין מתעּבר טמא מין ְְְִִִִֵֵֵַָָָואין

.„Èמנין מנה אּלא הּתֹורה, מן נתּפרׁש לא טהֹור עֹוף ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹסימני
האסּורין והּמינין מּתרין. - העֹוף מיני ּוׁשאר ּבלבד, ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָֻטמאים
ד) עזנּיה. ג) ּפרס. ב) נׁשר. א) הן: ואּלּו הן, ועּׂשרים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָארּבעה
והיא אּיה. ה) תֹורה. ּבמׁשנה האמּורה הראה והיא ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָָּדאה.
ּבּה: ּכתּוב ׁשּכן האּיה. מין ו) תֹורה. ּבמׁשנה האמּורה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּדּיה
נאמר ׁשּכן זרזיר. ח) עֹורב. ז) מינין. ׁשני ׁשהּוא מּכלל ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלמינּה,
יא) ּתחמס. י) יענה. ט) הּזרזיר. את להביא - למינֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּבעֹורב:
ּבֹו: ּכתּוב ׁשּכן הּנץ. מין והּוא וׁשרנקא, יג) נץ. יב) ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָׁשחף.

קאת. יח) ּתנׁשמת. יז) ינׁשּוף. טז) .ׁשל טו) ּכֹוס. יד) ְְְִִֵֶֶַָָָָלמינהּו.
מי כב) האנפה. כא) חסידה. כ) רחמה. ׁשּכןיט) האנפה. ן ֲֲֲִִֵֶָָָָָָָָָָ

העטּלף. כד) הּדּוכיפת. כג) למינּה. ּבּה: ְֱֲִִֵֶַַַַָָָנאמר
.ÂËזה הרי - ּובׁשמֹותיהן אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָּכל

נאכל טהֹור ועֹוף ּבדיקה. צרי ואינֹו מהם, ׁשאינֹו עֹוף ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאֹוכל
עֹוף ׁשּזה מקֹום ּבאֹותֹו ּפׁשּוט דבר ׁשּיהיה והּוא ְְְְִֶֶֶֶֶָָָָָֹּבמסרת.
והּוא הּצּיד. רּבי לי הּתיר זה עֹוף לֹומר: צּיד ונאמן ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָטהֹור.
ּובׁשמֹותיהן. אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא צּיד אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻׁשּיחזק

.ÊËּבסימנין ּבֹודק - ׁשמֹותיהן יֹודע ואינֹו מּכירן ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמי
ׁשהּוא ּבידּוע - ואֹוכל דֹורס ׁשהּוא עֹוף ּכל חכמים: ׁשּנתנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלּו
אחד ּבֹו יׁש אם ואֹוכל, דֹורס וׁשאינֹו וטמא; הּמינין, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָמאּלּו
אצּבע הן: ואּלּו טהֹור. עֹוף זה הרי - אּלּו סימנין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּׁשלׁשה
ּבּיד. נקלף קרקבנֹו ׁשהיה אֹו הּמראה, והיא זפק, אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻיתרה,

.ÊÈדֹורס ׁשאינֹו מין האסּורין הּמינין אּלּו ּבכל ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלפי
ּופרס ועזנּיה, מּפרס חּוץ אּלּו סימנין מּׁשלׁשה אחד ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָויׁש
הּים אּיי ּבמדּברֹות אּלא ּבּיּׁשּוב, מצּויין אינן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָועזנּיה

הּיּׁשּוב. סֹוף ׁשהן מאד, עד ְְִֵֶַַָֹהרחֹוקֹות
.ÁÈּבֹו ואין ּבּיד, נקלף ואינֹו ּבסּכין נקלף הּקרקבן ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻהיה

חזק היה ספק. זה הרי - דֹורס ׁשאינֹו ּפי על אף אחר, ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָסימן
מּתר. זה הרי - ּבּיד ונקלף ונתרּפה ּבּׁשמׁש והּניחֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻודבק,

.ËÈמֹורין ׁשאין ּבידיהם, היא ׁשּמסרת הּגאֹונים: ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹאמרּו
סימן אֹותֹו היה אם אּלא אחד, ּבסימן הּבא עֹוף ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָלהּתיר
ּפי על אף ּבּיד, נקלף אינֹו אם אבל ּבּיד; קרקבנֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻׁשּיּקלף
הּתירּוהּו. לא מעֹולם - יתרה אצּבע אֹו זפק לֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּיׁש

.Îׁשּתים חּוט לֹו ּכׁשּמֹותחין רגליו את ׁשחֹולק עֹוף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּכל
- ּבאויר ואֹוכל האויר מן ׁשּקֹולט אֹו לכאן, ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָלכאן
להם ונדמה הּטמאים עם הּׁשֹוכן וכל וטמא. דֹורס, זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

טמא. זה הרי -ֲֵֵֶָ
.‡Î(א הן: ואּלּו ׁשמֹונה, - ּתֹורה ׁשהּתירה חגבים ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָּומיני

חרּגל, ּומין ד) חרּגל. ג) הרזּבנית. והּוא חגב, מין ב) ְְְְִִִַַַָָָָָָֹֹחגב.
צּפרת והיא ארּבה, ּומין ו) ארּבה. ה) ערצּוביא. ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹוהּוא
ירּוׁשלמית. יֹוחנא והיא סלעם, ּומין ח) סלעם. ז) ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָּכרמים.

.Îנאמן והּצּיד אֹוכל. - ּובׁשמֹותיהן ּבהן ּבקי ׁשהּוא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמי
ּוׁשלׁשה ּבּסימנין. ּבֹודק - ּבהן ּבקי ׁשאינֹו ּומי ּכעֹוף. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעליהן,
ּכנפים וארּבע רגלים, ארּבע לֹו ׁשּיׁש ּכל ּבהן: יׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָסימנין
ּכרעים ׁשני לֹו ויׁש ּגּופֹו, הּקף ורב ּגּופֹו אר רב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹׁשחֹופֹות
אר ׁשראׁשֹו ּפי על ואף טהֹור. מין זה הרי - ּבהם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלנּתר

טהֹור. - חגב ׁשמֹו היה אם זנב, לֹו ְְִֵָָָָָָָויׁש
.‚Îּכנפים לֹו ׁשאין אֹו ּכרעים, אֹו ּכנפים עכׁשו לֹו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי

- ּכׁשּיגּדיל זמן אחר אֹותן לגּדל ועתיד רּבֹו, את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻהחֹופין
מעּתה. מּתר זה ֲֵֵֶַָָֻהרי

.„Îהּוא ּוסנּפיר וקּׂשקּׂשת. סנּפיר סימנין: ׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּובּדגים
וכ גּופֹו. ּבכל הּדבּוקה היא וקּׂשקּׂשת ּבֹו, לֹוׁשּפֹורח ׁשּיׁש ל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

לֹו, יהיה ּוכׁשּיגּדיל עכׁשיו לֹו אין סנּפיר. לֹו יׁש - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָקּׂשקּׂשת
קּׂשקּׂשיו יּׁשיר ּוכׁשּיעלה ּבּים ּכׁשהּוא קּׂשקּׂשת לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאֹו
- ּכּלֹו את החֹופין קּׂשקּׂשים לֹו ׁשאין ּומי מּתר. זה הרי -ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻֻ
הרי - אחת וקּׂשקּׂשת אחד סנּפיר אּלא ּבֹו אין אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמּתר.

מּתר. ֶָֻזה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

              
  

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ז רביעי יום

 
ׁשּנאמר‡. ׁשסע1מּכלל וׁשסעת ּפרסה מפרסת ּבהמה וכל : ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ׁשֹומע ּגרה, מעלת פרסֹות ּגרה2ׁשּתי מעלת ׁשאינּה ׁשּכל אני ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
עּׂשה מּכלל הּבא ולאו אסּורה. - ּפרסה עּׂשה3ּומפרסת - ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ

לא4הּוא זה את נאמר: ּובּׁשפן ּובארנבת ּובחזיר ּובּגמל .ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
למדּת הרי וגֹומר. הּפרסה ּומּמפריסי הּגרה מּמעלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹתאכלּו
ׁשּכן וכל אחד. סימן ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף תעּׂשה, ּבלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהן

ּכלל סימן ּבּה ׁשאין טמאה, וחּיה טמאה ּבהמה ׁשאּסּור5ׁשאר , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּתאכלּו. אתּה מּכלל הּבא עּׂשה על יתר תעּׂשה, ּבלא ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאכילתם

.- ּכזית טמאה וחּיה ּבהמה מּבּׂשר האֹוכל ּכל ,ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ
מן6לֹוקה ׁשאכל ּבין הּבּׂשר מן ׁשאכל ּבין הּתֹורה. מן ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לחלּבם.7החלב ּבּׂשרם ּבין ּבּטמאים הּכתּוב חּלק לא . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
חּיה‚. לנפׁש האדם ויהי ּבֹו: ׁשּנאמר ּפי על אף 8האדם, ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּפרסה ּבעלת חּיה מיני מּכלל אינֹו -9לפיכ ּבלא11אינֹו10, ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹ
ּבין החי מן ּבין מחלּבֹו, אֹו האדם מּבּׂשר האֹוכל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָתעּׂשה.

לֹוקה אינֹו - הּמת מנה12מן ׁשהרי ּבעּׂשה; הּוא אסּור אבל , ֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אׁשר החּיה זאת ּבהן: ואמר חּיה מיני ׁשבעת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

מהן13ּתאכלּו חּוץ ׁשהּוא ּכל הא הּבא14, ולאו תאכלּו, לא - ְְְֵֶֶַַָָֹֹֹֹ
עּׂשה. - עּׂשה ְֲֲִֵֵַמּכלל

הּתֹורה,„. מן לֹוקה - טמא עֹוף מּבּׂשר ּכזית ְְִִִֵֵֶַַַָָָהאֹוכל
עבר והרי יאכלּו. לא העֹוף מן ּתׁשּקצּו אּלה ואת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
לא - טמאה הא ּתאכלּו, טהרה צּפֹור ּכל ׁשּנאמר: עּׂשה, ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹעל

מּדג ּכזית האֹוכל וכן ׁשּנאמר:15תאכלּו. לֹוקה, - טמא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
עּׂשה, על ועבר תאכלּו. לא מּבּׂשרם לכם, יהיּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוׁשקץ
ׁשּמי מּכלל ּתאכלּו, וקּׂשקּׂשת סנּפיר לֹו אׁשר ּכל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּכל למדּת, הא יאכל. לא - וקּׂשקּׂשת סנּפיר לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין

ּבּטל - טמא עֹוף אֹו טמאה וחּיה ּבהמה אֹו טמא ּדג ְְְִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָהאֹוכל
תעּׂשה. לא על ועבר עּׂשה ְְֲֲִֵֶַַַַָֹמצות

ּכזית‰. והאֹוכל העֹוף, ׁשרץ ּבכלל הּוא הרי - טמא 16חגב ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - העֹוף הּוא17מּׁשרץ טמא העֹוף ׁשרץ ֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

יּתּוׁש אֹו זבּוב ּכגֹון העֹוף? ׁשרץ זהּו ואי יאכלּו. לא ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלכם
בהן. וכּיֹוצא ּודבֹורה ְְְְִֵֶַָָָוצרעה

.Âהּׁשרץ וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - הארץ מּׁשרץ ּכזית ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהאֹוכל
הארץ? ׁשרץ זהּו ואי יאכל. לא הּוא ׁשקץ הארץ על ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשרץ

ונדל וחּפּוׁשית ועקרּבים נחׁשים ּבהן.18ּכגֹון וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
.Êוהעכּבר החלד ׁשהן: ּבּתֹורה, האמּורים ׁשרצים ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּוׁשמנה

האֹוכל והּתנׁשמת, והחמט והּלטאה והּכח והאנקה ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹוהּצב
טמאתן.19מּבּׂשרם ּכׁשעּור אכילתן ׁשעּור לֹוקה. - ּכעדׁשה ְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָָָֻ

ּבכעדׁשה זה עם זה מצטרפין .20וכּלם ְְְְֲִִִֶֶַָָָָֻ
.Áמיתתן אחר מהן ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים אבל21ּבּמה ; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

עד עליו לֹוקה אינֹו - ואכלֹו מהן אחד מן החי מן אבר ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהחֹות
ּבּׂשר ּכזית ּבֹו ׁשלם22ׁשּיהיה אבר אכל לכזית. מצטרפין וכּלן . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ּכעדׁשה. ּבֹו ׁשּיהיה עד לֹוקה אינֹו - ׁשּמת אחר הּׁשרץ ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמן
.Ëוהּוא לכעדׁשה. מצטרף - ּובּׂשרן ׁשרצים ׁשמנה ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹּדם

הּנחׁש ּדם וכן לּבּׂשר. מחּבר הּדם לבּׂשרֹו23ׁשּיהיה מצטרף ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
על ואף מּדמֹו. חלּוק ּבּׂשרֹו ׁשאין לפי עליו, ולֹוקה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלכזית
ׁשאינן ׁשרצים מּׁשאר ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן מטּמא. ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי

.24מטּמאין ְְִַ
.Èּבכזית עליו לֹוקה - ואכלֹו ּוכנסֹו ׁשּפרׁש, ׁשרצים .25ּדם ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ

מּׁשּום ּבֹו התרּו אם אבל ׁשרץ; אֹוכל מּׁשּום ּבֹו ׁשּיתרּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָוהּוא
ּפטּור - ּדם ועֹוף.26אֹוכל חּיה ּבהמה ּדם על אּלא חּיבין ׁשאין , ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

.‡Èּומחלקֹותם הּׁשעּורין מּסיני.27ּכל למׁשה הלכה - ְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

.È:ׁשּנאמר הּתֹורה. מן לֹוקה - הּמים מּׁשרץ ּכזית ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהאֹוכל
תּטמאּו ולא הּׁשרץ הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם את ּתׁשּקצּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹאל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הכתוב.1) שאומר זה כלומר, ובברייתא. במשנה שגור לומד.2)בטוי אני מכאן כלומר, אני, "לעשות3)מבין שכתוב: מאחר
כלומר, עשה", מכלל הבא "לאו וזהו לעשות, לא במפורש נכתב שלא אף אחרת, לעשות שלא הוא התורה שרצון מבינים אנו כך"

עשה. בלשון הנכתב הפסוק מסגנון נלמד עשה.4)שהלאו על עובר הוא התורה כציווי לא עשה בתורה.5)ואם מפורשות שאינן
בכזית".6) כולן השיעורין חלב.7)"כל אכילת משום לא אבל טמאה, בהמה בשר של לאו משום רק סימני8)כלומר, בו ואין

תאכלו". לא זה "את של תעשה בלא בשרו אין כן פי על אף הפרסה.9)טהרה, וממפריסי וג' תאכלו לא זה את אך כתבה: והתורה
זו.10) פרשה בכלל אינו פרסה בעל שאינו שהמין מפני אינו12)האדם.11)כלומר, שזה חייב, אינו החי מן בשר משום וגם

טהורים. במינים אלא אינו נבלה איסור וגם טהורים. ועוף חיה בבהמה, אינו13)אלא אדם, בבשר שיש עשה" מכלל הבא ה"לאו
בראש רבנו שכתב כמו פרסה, מבעלי אינו ואדם פרסה בבעלי מדבר זה מקרא כי א', הלכה בראש טמאים למינים ממנו שלמד אותו

למעלה. כאמור חיה נקרא ואדם תאכלו" אשר החיה "זאת העשה אלא זו, פרסה.14)הלכה מבעלי לא לא15)אפילו רבינו
אדם. בני בלשון בשר, בשם הדג בשר נקרא מקום בכל שלא מפני ובעוף, בבהמה כמו הדג", "מבשר כאן בחגב16)הזכיר כאן גם

בשר. בשם נקראו לא חגבים כי העוף, שרץ מבשר רבינו הזכיר דברים17)לא בספר אלא העוף, שרץ על לאו נזכר לא ויקרא בספר
רגלים.18)בלבד. מרבה הפסוק: מיתתן.19)בלשון לוקה.20)לאחר מהם האוכל - כעדשה ביחד כולם בין יש שאם
שיעור21) ולפיכך מטמאים אינם בחייהן אבל לטומאה, שהוקשה משום כעדשה, אכילתן שיעור לכן מטמאים הם שבמיתתן והטעם,

שבתורה. אכילות איסורי בכל בכזית מן22)אכילתם אבר שיעור להן אין "האברים שהוא: בכל מטמאים שאברים פי על ואף
בשרץ, חידוש שזהו בכעדשה, אלא טומאתו" כשיעור אכילתו "שיעור אמרו שלא שהוא, בכל אכילתו על לוקין אין כברייתו", השרץ
אומרים אנו אין שהן, בכל מטמאין אבריהן הטומאות שכל הטומאות, משאר בשרצים נבדלת אינה שהוא, בכל האברים טומאת אבל
שאין מפני בכזית? ולא בכעדשה ולמה עומד. בעינו שלמים באברים גם בכעדשה, והשיעור טומאתן, כשיעור אכילתן שיעור באברים

אבר. מחתיכת יותר גדול שיעורו שלם שאבר הדעת, על בכזית.23)מתקבל ששיעורם השרצים מן בכל24)שהוא לך "ואין
מבשרן חלוק דמן ואין בכזית, ושיעורם באכילה אסורים אבל בתורה". המפורשין המינין משמונת חוץ במותו שמטמא מה השרצים

מצטרפין. בכעדשה.25)ולפיכך ששיעורן שרצים בשמונה מלקות.26)אפילו ולא כרת שיש27)לא החילוקים כלומר,



עה               
  

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ז רביעי יום

 
ׁשּנאמר‡. ׁשסע1מּכלל וׁשסעת ּפרסה מפרסת ּבהמה וכל : ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ׁשֹומע ּגרה, מעלת פרסֹות ּגרה2ׁשּתי מעלת ׁשאינּה ׁשּכל אני ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
עּׂשה מּכלל הּבא ולאו אסּורה. - ּפרסה עּׂשה3ּומפרסת - ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ

לא4הּוא זה את נאמר: ּובּׁשפן ּובארנבת ּובחזיר ּובּגמל .ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
למדּת הרי וגֹומר. הּפרסה ּומּמפריסי הּגרה מּמעלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹתאכלּו
ׁשּכן וכל אחד. סימן ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף תעּׂשה, ּבלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהן

ּכלל סימן ּבּה ׁשאין טמאה, וחּיה טמאה ּבהמה ׁשאּסּור5ׁשאר , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּתאכלּו. אתּה מּכלל הּבא עּׂשה על יתר תעּׂשה, ּבלא ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאכילתם

.- ּכזית טמאה וחּיה ּבהמה מּבּׂשר האֹוכל ּכל ,ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ
מן6לֹוקה ׁשאכל ּבין הּבּׂשר מן ׁשאכל ּבין הּתֹורה. מן ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לחלּבם.7החלב ּבּׂשרם ּבין ּבּטמאים הּכתּוב חּלק לא . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
חּיה‚. לנפׁש האדם ויהי ּבֹו: ׁשּנאמר ּפי על אף 8האדם, ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּפרסה ּבעלת חּיה מיני מּכלל אינֹו -9לפיכ ּבלא11אינֹו10, ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹ
ּבין החי מן ּבין מחלּבֹו, אֹו האדם מּבּׂשר האֹוכל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָתעּׂשה.

לֹוקה אינֹו - הּמת מנה12מן ׁשהרי ּבעּׂשה; הּוא אסּור אבל , ֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אׁשר החּיה זאת ּבהן: ואמר חּיה מיני ׁשבעת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

מהן13ּתאכלּו חּוץ ׁשהּוא ּכל הא הּבא14, ולאו תאכלּו, לא - ְְְֵֶֶַַָָֹֹֹֹ
עּׂשה. - עּׂשה ְֲֲִֵֵַמּכלל

הּתֹורה,„. מן לֹוקה - טמא עֹוף מּבּׂשר ּכזית ְְִִִֵֵֶַַַָָָהאֹוכל
עבר והרי יאכלּו. לא העֹוף מן ּתׁשּקצּו אּלה ואת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
לא - טמאה הא ּתאכלּו, טהרה צּפֹור ּכל ׁשּנאמר: עּׂשה, ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹעל

מּדג ּכזית האֹוכל וכן ׁשּנאמר:15תאכלּו. לֹוקה, - טמא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
עּׂשה, על ועבר תאכלּו. לא מּבּׂשרם לכם, יהיּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוׁשקץ
ׁשּמי מּכלל ּתאכלּו, וקּׂשקּׂשת סנּפיר לֹו אׁשר ּכל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּכל למדּת, הא יאכל. לא - וקּׂשקּׂשת סנּפיר לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין

ּבּטל - טמא עֹוף אֹו טמאה וחּיה ּבהמה אֹו טמא ּדג ְְְִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָהאֹוכל
תעּׂשה. לא על ועבר עּׂשה ְְֲֲִֵֶַַַַָֹמצות

ּכזית‰. והאֹוכל העֹוף, ׁשרץ ּבכלל הּוא הרי - טמא 16חגב ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - העֹוף הּוא17מּׁשרץ טמא העֹוף ׁשרץ ֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

יּתּוׁש אֹו זבּוב ּכגֹון העֹוף? ׁשרץ זהּו ואי יאכלּו. לא ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלכם
בהן. וכּיֹוצא ּודבֹורה ְְְְִֵֶַָָָוצרעה

.Âהּׁשרץ וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - הארץ מּׁשרץ ּכזית ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהאֹוכל
הארץ? ׁשרץ זהּו ואי יאכל. לא הּוא ׁשקץ הארץ על ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשרץ

ונדל וחּפּוׁשית ועקרּבים נחׁשים ּבהן.18ּכגֹון וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
.Êוהעכּבר החלד ׁשהן: ּבּתֹורה, האמּורים ׁשרצים ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּוׁשמנה

האֹוכל והּתנׁשמת, והחמט והּלטאה והּכח והאנקה ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹוהּצב
טמאתן.19מּבּׂשרם ּכׁשעּור אכילתן ׁשעּור לֹוקה. - ּכעדׁשה ְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָָָֻ

ּבכעדׁשה זה עם זה מצטרפין .20וכּלם ְְְְֲִִִֶֶַָָָָֻ
.Áמיתתן אחר מהן ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים אבל21ּבּמה ; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

עד עליו לֹוקה אינֹו - ואכלֹו מהן אחד מן החי מן אבר ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהחֹות
ּבּׂשר ּכזית ּבֹו ׁשלם22ׁשּיהיה אבר אכל לכזית. מצטרפין וכּלן . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ּכעדׁשה. ּבֹו ׁשּיהיה עד לֹוקה אינֹו - ׁשּמת אחר הּׁשרץ ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמן
.Ëוהּוא לכעדׁשה. מצטרף - ּובּׂשרן ׁשרצים ׁשמנה ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹּדם

הּנחׁש ּדם וכן לּבּׂשר. מחּבר הּדם לבּׂשרֹו23ׁשּיהיה מצטרף ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
על ואף מּדמֹו. חלּוק ּבּׂשרֹו ׁשאין לפי עליו, ולֹוקה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלכזית
ׁשאינן ׁשרצים מּׁשאר ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן מטּמא. ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי

.24מטּמאין ְְִַ
.Èּבכזית עליו לֹוקה - ואכלֹו ּוכנסֹו ׁשּפרׁש, ׁשרצים .25ּדם ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ

מּׁשּום ּבֹו התרּו אם אבל ׁשרץ; אֹוכל מּׁשּום ּבֹו ׁשּיתרּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָוהּוא
ּפטּור - ּדם ועֹוף.26אֹוכל חּיה ּבהמה ּדם על אּלא חּיבין ׁשאין , ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

.‡Èּומחלקֹותם הּׁשעּורין מּסיני.27ּכל למׁשה הלכה - ְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

.È:ׁשּנאמר הּתֹורה. מן לֹוקה - הּמים מּׁשרץ ּכזית ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהאֹוכל
תּטמאּו ולא הּׁשרץ הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם את ּתׁשּקצּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹאל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הכתוב.1) שאומר זה כלומר, ובברייתא. במשנה שגור לומד.2)בטוי אני מכאן כלומר, אני, "לעשות3)מבין שכתוב: מאחר
כלומר, עשה", מכלל הבא "לאו וזהו לעשות, לא במפורש נכתב שלא אף אחרת, לעשות שלא הוא התורה שרצון מבינים אנו כך"

עשה. בלשון הנכתב הפסוק מסגנון נלמד עשה.4)שהלאו על עובר הוא התורה כציווי לא עשה בתורה.5)ואם מפורשות שאינן
בכזית".6) כולן השיעורין חלב.7)"כל אכילת משום לא אבל טמאה, בהמה בשר של לאו משום רק סימני8)כלומר, בו ואין

תאכלו". לא זה "את של תעשה בלא בשרו אין כן פי על אף הפרסה.9)טהרה, וממפריסי וג' תאכלו לא זה את אך כתבה: והתורה
זו.10) פרשה בכלל אינו פרסה בעל שאינו שהמין מפני אינו12)האדם.11)כלומר, שזה חייב, אינו החי מן בשר משום וגם

טהורים. במינים אלא אינו נבלה איסור וגם טהורים. ועוף חיה בבהמה, אינו13)אלא אדם, בבשר שיש עשה" מכלל הבא ה"לאו
בראש רבנו שכתב כמו פרסה, מבעלי אינו ואדם פרסה בבעלי מדבר זה מקרא כי א', הלכה בראש טמאים למינים ממנו שלמד אותו

למעלה. כאמור חיה נקרא ואדם תאכלו" אשר החיה "זאת העשה אלא זו, פרסה.14)הלכה מבעלי לא לא15)אפילו רבינו
אדם. בני בלשון בשר, בשם הדג בשר נקרא מקום בכל שלא מפני ובעוף, בבהמה כמו הדג", "מבשר כאן בחגב16)הזכיר כאן גם

בשר. בשם נקראו לא חגבים כי העוף, שרץ מבשר רבינו הזכיר דברים17)לא בספר אלא העוף, שרץ על לאו נזכר לא ויקרא בספר
רגלים.18)בלבד. מרבה הפסוק: מיתתן.19)בלשון לוקה.20)לאחר מהם האוכל - כעדשה ביחד כולם בין יש שאם
שיעור21) ולפיכך מטמאים אינם בחייהן אבל לטומאה, שהוקשה משום כעדשה, אכילתן שיעור לכן מטמאים הם שבמיתתן והטעם,

שבתורה. אכילות איסורי בכל בכזית מן22)אכילתם אבר שיעור להן אין "האברים שהוא: בכל מטמאים שאברים פי על ואף
בשרץ, חידוש שזהו בכעדשה, אלא טומאתו" כשיעור אכילתו "שיעור אמרו שלא שהוא, בכל אכילתו על לוקין אין כברייתו", השרץ
אומרים אנו אין שהן, בכל מטמאין אבריהן הטומאות שכל הטומאות, משאר בשרצים נבדלת אינה שהוא, בכל האברים טומאת אבל
שאין מפני בכזית? ולא בכעדשה ולמה עומד. בעינו שלמים באברים גם בכעדשה, והשיעור טומאתן, כשיעור אכילתן שיעור באברים

אבר. מחתיכת יותר גדול שיעורו שלם שאבר הדעת, על בכזית.23)מתקבל ששיעורם השרצים מן בכל24)שהוא לך "ואין
מבשרן חלוק דמן ואין בכזית, ושיעורם באכילה אסורים אבל בתורה". המפורשין המינין משמונת חוץ במותו שמטמא מה השרצים

מצטרפין. בכעדשה.25)ולפיכך ששיעורן שרצים בשמונה מלקות.26)אפילו ולא כרת שיש27)לא החילוקים כלומר,



עו              
  

וׁשרץ העֹוף וׁשרץ הארץ ׁשרץ זה ּבלאו ּכלל הרי ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבהם;
ּכמֹו הּקטּנֹות, הּברּיֹות אּלּו הּמים? ׁשרץ זהּו אי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמים.
ׁשהן ּביתר, הּגדֹולֹות והּברּיֹות ׁשּבּמים, והעלּוקה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹולעים
דג לא הּדגים, ּבצּורת ׁשאינֹו ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו הּים. ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹחּיֹות

והּדלפֹון הּמים ּכלב ּכגֹון טהֹור, דג ולא והּצפרּדע28טמא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא

.‚Èּכגֹון הּנבלֹות, ּובגּופי ּבאׁשּפֹות ׁשּנבראין הּמינין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָאּלּו
אּלא ּונקבה מּזכר נבראין ׁשאינן בהן, וכּיֹוצא ותֹולעה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָרּמה
על רֹומּׂש הּנקראין הן - ּבהן וכּיֹוצא ׁשהסריחּו הּגללים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמן
את תטּמאּו ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכזית מהן והאֹוכל ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהארץ.
ׁשאין ּפי על ואף הארץ, על הרמּׂש הּׁשרץ ּבכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹנפׁשתיכם
ורבה ׁשּפרה הּוא הארץ על הּׁשֹורץ הּׁשרץ אבל ורבין. ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּפרין

ּונקבה. ְִֵָָָמּזכר
.„Èּבּפ הּנבראין הּמינין ּפרׁשּואּלּו אם ּובּמאכלֹות: רֹות ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָ

לארץ ׁשאכל29ויצאּו מי האכל, לתֹו ׁשחזרּו ּפי על אף , ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
- הארץ על הּׁשרץ הּׁשרץ לכל ׁשּנאמר: לֹוקה; - ּכזית ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמהן
לאכל מּתר - פרׁשּו לא אם אבל לארץ. ׁשּפרׁשּו אּלּו ְְֱֱֲִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֻלאסר

ׁשּבתֹוכֹו. והּתֹולעת ְְְִֶַַַַהּפרי
.ÂËמן ׁשּנעקר אחר האכל ׁשהתליע אמּורים? ּדברים ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּמה

הּתֹולעת אֹותּה - מחּבר והּוא התליע אם אבל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻהארץ;
ולֹוקין נבראת, הארץ ׁשעל לארץ, פרׁשה ּכאּלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאסּורה

אסּורה30עליה - ספק ואם ׁשּדרּכן31. ּפרֹות מיני ּכל ,לפיכ . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
מּתֹוכֹו, הּפרי ׁשּיבּדק עד יאכל לא - מחּברין ּכׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹֻלהתליע

ּתֹולעת ּבֹו יׁש ׁשנים32ׁשּמא ׁשּנעקר אחר הּפרי ׁשהה ואם . ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּבֹו ּתֹולעת ׁשאין ּבדיקה; ּבלא אֹוכל - חדׁש ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעּׂשר

חדׁש.33מתקּימת עּׂשר ׁשנים ְְִֵֶֶֶַָָֹ
.ÊËלארץ נגעּו ולא לאויר מקצתן34ּפרׁשּו ׁשּפרׁשּו אֹו , ְְְְְֲִִֶֶָָָָָָָָֹ

על ּתֹולעת ׁשּנמצאת אֹו ׁשּמתּו, אחר ׁשּפרׁשּו אֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלארץ,
אחר אכל לתֹו האכל מּתֹו ׁשּיצאּו אֹו מּבפנים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּגרעינה

עליהן לֹוקין ואין מּספק, אסּורין אּלּו ּכל -35. ְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָ

.ÊÈׁשּבראׁש36ּתֹולעת ּובּמח הּדגים ּבמעי הּנמצאת ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹ
ּבּבּׂשר37הּבהמה מליח38והּנמצאת ּדג אבל אסּורה. - ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָ

מּתרת ׁשּבֹו הּתֹולעת הרי - ּכפרֹות39ׁשהתליע ׁשהן ; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֻ
ּכאחת ּכּלן לאכלן ׁשּמּתר הארץ, מן ׁשּנעקרּו אחר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻׁשהתליעּו
אֹותן הרי - ׁשהׁשריצּו ׁשּבּכלים הּמים וכן ׁשּבתֹוכן. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבּתֹולעת
לֹו אׁשר וכל ׁשּנאמר: הּמים. עם לׁשּתֹותן מּתר ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻׁשרצים
ּתאכלּו. אתם ּובּנחלים ּבּיּמים ּבּמים וקּׂשקּׂשת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹסנּפיר
ׁשּיׁש את אֹוכל ׁשאּתה הּוא ּובּנחלים ּובּיּמים ּבּמים ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּכלֹומר:
לֹו ׁשּיׁש ּבין ּבּכלים, אבל לֹו; ׁשאין את אֹוכל אּתה ואין ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָלֹו

מּתר. - לֹו ׁשאין ֵֵֶָֻּבין
.ÁÈהֹואיל ּובּמערֹות, ּובּׁשיחין ּבּבֹורֹות הּנברא הּמים ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָׁשרץ

עצּורים הן והרי נֹובעין מים ּכּמים40ואינן הן הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָ
ּפי על ואף נמנע, ואינֹו וׁשֹותה וׁשֹוחה ּומּתר. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשּבּכלים

הּדּקים. הּׁשרצים מאֹותן ׁשתּיה ּבׁשעת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּבֹולע
.ËÈאבל ּברּיתן; מּמקֹום ּפרׁשּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּבּמה

הּבֹור לתֹו אֹו הּכלי לתֹו ׁשחזר ּפי על אף הּׁשרץ, ּפרׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָאם
לתֹו אֹו הּמים לתֹו ונפל וחזר החבית לדפני ּפרׁש אסּור. -ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ

מּתר - וחזר41הּׁשכר הּמערה אֹו הּבֹור לדפני ּפרׁש אם וכן . ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻ
מּתר. - ִַַָֻלּמים

.Îאת ואכל הּׁשכר, את אֹו החמץ את אֹו הּיין את ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהמסּנן
מּׁשּום לֹוקה - ׁשּסּנן והּתֹולעֹות הּיּתּוׁשין את אֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּיבחּוׁשים

הּמים הּמים42ׁשרץ וׁשרץ העֹוף ׁשרץ מּׁשּום אפּלּו43אֹו . ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָ
ּברּיתן מּמקֹום פרׁשּו ׁשהרי ׁשּסּננן, אחר לּכלי אבל44חזרּו . ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּפרׁשנּו. ּכמֹו נמנע, ואינֹו ׁשֹותה - סּננן לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹאם
.‡Îמּבריה ּכזית ּכׁשאכל - ּכזית האֹוכל זה ּבפרק ׁשאמרנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה

ׁשּבמינּה זֹו מּברּיה ּומעט זֹו מּברּיה מעט ׁשּצרף אֹו 45גדֹולה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּכּלּה עצמּה ּבפני טמאה ּברּיה האֹוכל אבל ּכזית; ׁשּיאכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻעד
החרּדל מן ּפחּותה היתה ואפּלּו הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי -46. ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מתה ׁשאכלּה הּבריה47ּבין סרחה ואפּלּו חּיה. ׁשאכלּה 48ּבין ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
צּורתּה לֹוקה.49ונׁשּתּנית - ּכּלּה ואכלּה הֹואיל , ְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בכעדשה. וזה בכזית זה למעלה: שנאמרו אלה כגון דג".28)בשיעורים, צורת וחציין אדם צורת שחציין בים יש לאו29)"דגים
הפרי. על וריחשה עלתה אם הדין הוא "לארץ", הארץ.30)דווקא על השורץ השרץ של הלאו איסורי31)משום של ספק ככל

מספק.32)תורה. אסור בו יש י"ב33)ואם עליהן שעברו (אחרי שריין שתא ירחי תריסר לבתר (שהתליעו) דכדא תמרי הני
מותרין). - לבולעה.34)חודש בפיו קלטה לארץ שהגיעו שלפני נאמרו35)כלומר, זו בהלכה הדינים וכל בספק. מלקות שאין

אסורה. - התולעת פירשה לא שאפילו רבינו פסק במחובר התליעו אם אבל בתלוש, כלומר36)בהתליעו אסיר", "קוקיאני
החוץ. מן נחיריו דרך לו נכנסו אלא ממנו מתהווים שאינם מפני ואסורים נכנסה.37)תולעים. הנחירים דרך מפני38)שבוודאי

כיוון אסור מיתה לאחר אפילו ממנה שיצא חי דבר וכל בשחיטה באכילה ניתרת שבהמה מפני ואסורות מיתה, אחר בבשר שנתהוו
בשחיטה. לו אפשר אסורה.39)שאי - מהחתיכה פירשה אם אבל בהם, מחוברת עודנה התולעת אם40)אם אבל מכונסים.

נובעין. שאינן פי על אף כימים, דינם הנמשכים, מים של ונעיצין חריצים כגון עצורים, כך41)אינם כלומר רביתיה", "היינו
ואם כלום. בכך אין לדופן שפירש פי על אף ולפיכך למים ולחזור הבור או הכלי לדפני לפרוש ודרכו גידולן, מקום זה גדל, הוא

גידולו. מקום שאינו אסור בחוץ, הבור שפת על או הכלי לאחורי העוף.43)ביבחושים.42)פירש שרץ גם שהוא ביתושים,
המים. שרץ משום גם לוקה במים שהתהווה פירשו.44)ומכיוון שאולי לחשוש אין שאסורים45)כלומר, אחד, משם כלומר

לכזית. מצטרפים אינם מינים שני אבל מצטרפין" אחד בלאו שאיסורן "כל אחד שהוא.46)בלאו כל ביותר, קטנה בכמות כלומר,
שהוא".47) בכל במיתתה בין בחייה בין שאינה48)"טמאה כך כדי עד סרחה אם אבל אדם, לאכילת ראוייה עוד היא אולם

אדם מאוכל ובטל והבאיש שהסריח אחר האסור אוכל "שאכל י"א הלכה י"ד פרק להלן כמבואר פטור אדם, לאכילת כבר ראוייה
פטור". זה נתרסקה.49)הרי לא אבל נשתנית,

              
  

.Îעליה לֹוקה אינֹו - מרגליה אחת אפּלּו ׁשחסרה 50נמלה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
לפיכ ּבכזית. ּבין51אּלא ׁשלם, יּתּוׁש אֹו ׁשלם זבּוב האֹוכל , ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

העֹוף. ׁשרץ מּׁשּום לֹוקה - מת ּובין ִֵֵֶֶֶַָחי
.‚Îּומּׁשרץ הּמים ּומּׁשרץ העֹוף מּׁשרץ הּבריה ׁשהיתה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי

ּכנפים לּה ׁשהיּו ּכגֹון הארץ52הארץ, על מהּלכת והיא , ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשרצים ּבּמים53ּכׁשאר רבה והיתה ׁשלׁש54, לֹוקה - ואכלּה , ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָ

ּבּפרֹות55מלקּיֹות ׁשּנבראּו הּמינין מן זה על יתר היתה ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
מלקּיֹות ארּבע עליה לֹוקה ׁשּפרין56- הּמינין מן היתה ואם . ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ

על יתר טמא עֹוף מּכלל היתה ואם חמׁש. לֹוקה - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָורבין
עֹוף מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשׁש עליה לֹוקה - העֹוף מּׁשרץ ְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֻהיֹותּה
ׁשרץ ּומּׁשּום הארץ, ׁשרץ ּומּׁשּום העֹוף, ׁשרץ ּומּׁשּום ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָטמא,
ּבין הּפרֹות. ּתֹולעת ּומּׁשּום הארץ, על רֹומּׂש ּומּׁשּום ִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּמים,
נמלה האֹוכל ,לפיכ ּכזית. מּמּנה ׁשאכל ּבין ּכּלּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשאכלּה

מלקּיֹות. חמׁש לֹוקה - ּבּמים הּגדלה ְְִֵֵֶַַַַַַַָָֻהּפֹורחת
.„Îלאּלּו57רּסק וצרפּה ׁשלמה אחת והביא נמלים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

מלקּיֹות: ׁשׁש לֹוקה - ואכלֹו ּכזית הּכל ונעּׂשה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּנתרּסקּו
מּנבלת ּכזית מּׁשּום - ואחת האחת, הּנמלה מּׁשּום - ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָחמׁש

.58הּטמאים ְִֵַ

 
על‡. ׁשּלֹוקין האסּורין הּמינין מן מּמין הּיֹוצא מאכל ֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָּכל

ּכגֹון הּתֹורה. מן ּבאכילה אסּור הּמאכל אֹותֹו הרי - ְֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָאכילתן
הּטמאים. ודג עֹוף ּוביצי הּטמאים וחּיה ּבהמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָחלב
האסּור לכל הּדין והּוא ּביצתּה. זֹו - הּיענה ּבת ואת ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאמר:

לּביצה. הּדֹומין הּדברים ּולכל ְְְֲִִֵַַַַָָָָּכיענה,
.אסּור האדם ׁשּבּׂשר ּפי על אף ּבאכילה, מּתר האדם ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻחלב

ּבעּׂשה. ׁשהּוא ּבארנּו ּוכבר ְְֲֲִֵֵֶַַַָָּבאכילה,
מּתמצ‚. ׁשאינֹו מּפני מּתר, - צרעים ּודבׁש ּדבֹורים יתּדבׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻ

ּומקיאין ּפיהן ּבתֹו העּׂשבים מן אֹותֹו ּכֹונסין אּלא ְְְֲִִִִִִֶֶָָָָּגּופן,
ּבימֹות מּמּנּו לאכל אֹותֹו ׁשּימצאּו ּכדי ּבּכּורת, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַֹאֹותֹו

ְִַָהּגׁשמים.
לינק„. לגדֹול חכמים אסרּו מּתר, אדם ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֻאף

וׁשֹותה. הּכלי לתֹו אּׁשה חֹולבת אּלא הּׁשדים, מן ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָאֹותֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ׁשרץ, ּכיֹונק - הּׁשד מן ׁשּינק ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָוגדֹול
ואם‰. ׁשנים. חמׁש אֹו ארּבע אפּלּו והֹול ּתינֹוק ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָיֹונק

מחמת לא ּבריֹו מחמת יתר, אֹו ימים ׁשלׁשה ּופרׁש ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹֻּגמלּוהּו
עּׂשרים אחר ׁשּגמלּוהּו והּוא ויֹונק. חֹוזר אינֹו - ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָחליֹו
אֹו חדׁש גמלּוהּו אפּלּו זה, זמן ּבתֹו אבל חדׁש; ְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹֹוארּבעה
חדׁש. וארּבעה עּׂשרים סֹוף עד ולינק לחזר מּתר - ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֻׁשנים

.Âאסּורין טמא עֹוף ּוביצי טמאה ּבהמה ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָאף
תאכלּו לא מּבּׂשרם ׁשּנאמר: עליהם; לֹוקין אין - הּתֹורה ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמן
החלב. ועל הּביצה על לֹוקה ואינֹו לֹוקה, הּוא הּבּׂשר על -ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
מן אסּור ׁשהּוא ׁשעּור, חצי ּכאֹוכל - אֹותן האֹוכל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָוהרי

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, ואינֹו ְְֲִֵֶַַַַַָָהּתֹורה
.Êּבמעיהם הּנמצאים טמאים דגים ּביצי ׁשהאֹוכל לי, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה

ּביצי וכן הּתֹורה. מן ולֹוקה טמאים, דגים קרבי ּכאֹוכל -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ
ונגמרּו, פרׁשּו לא ׁשעדין ּבאׁשּכֹול, הּתלּויֹות הּטמא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהעֹוף

ׁשּלהן. מעים ּבני ּכאֹוכל לֹוקה, - אֹותן ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהאֹוכל
.Áואכלּה ּבּה להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל טמא עֹוף ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּביצת

טהֹור העֹוף ּביצת אבל העֹוף. ׁשרץ אֹוכל מּׁשּום לֹוקה -ֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
מּכת אֹותֹו מּכין - ואכלּה ּבּה להתרּקם האפרֹוח ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהתחיל

ְַמרּדּות.
.Ëהּדם את זֹורק - החלּבֹון על אם ּדם: קרט עליה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנמצא

ּביצה ּכּלּה. אסּורה - החלמֹון על ואם הּׁשאר, את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹוכל
ּתאכלּנה. הּיפה הּנפׁש - ְֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמּוזרת

.È.לאכלֹו מּתר - עיניו נתּפּתחּו ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנֹולד, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻאפרֹוח
טמאה. ּבהמה ּכחלב אסּור חלבּה - ׁשּנטרפה טהֹורה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָּבהמה
ואסּור. טמא, עֹוף ּכביצת - ׁשּנטרף טהֹור עֹוף ּביצת ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוכן

.‡È.טמא מינֹו ׁשאין מּתר, - טרפה מּביצת ׁשּנֹולד ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻאפרֹוח
ראׁשֹונה ּבערמה ׁשּתלד הּביצים ּכל טרפה, ספק העֹוף ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה
- לילד והתחילה ׁשנּיה ערמה טענה אם אֹותן: מׁשהין -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
עֹוד; יֹולדת היתה לא - טרפה היתה ׁשאם הראׁשֹונֹות, ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֻהּתרּו

אסּורֹות. הן הרי - ילדה לא ְְֲֲִֵֵָָֹואם
.È.הּטהֹורה ּכחלב ועֹומד נקּפה אינֹו טמאה ּבהמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָחלב

ּכׁשּתעמיד טהֹורה, ּבהמה ּבחלב טמאה חלב נתערב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואם
הּקֹום עם הּטמאה חלב ויצא הּטהֹורה, חלב יעמד - ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָֹאֹותֹו

ּגבינה. ְִֶָׁשל
.‚Èעֹובד ּביד הּנמצא חלב ׁשּכל הּדין: יּתן זה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּומּפני

טמאה; ּבהמה חלב ּבֹו ערב ׁשּמא אסּור, - ּומזלֹות ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּכֹוכבים
ּבהמה חלב ׁשאין מּתרת, - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּוגבינת
ּגבינת על ּגזרּו מׁשנה חכמי ּבימי אבל מתּגּבן. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָטמאה

אֹותּההעֹובד ׁשּמעמידין מּפני ואסרּום, ּומזלֹות ּכֹוכבים י ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
והלא ּתאמר: ואם נבלה. ׁשהיא ׁשחיטתן ׁשל קבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבעֹור
ולּמה ּבֹו, ׁשעמד ּבחלב מאד עד הּוא קטן ּדבר הּקבה ְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹעֹור
והֹואיל הּגבינה, הּמעמיד ׁשהּוא מּפני ּבמעּוטֹו? יבטל ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹלא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אסּור, הּכל הרי - ׁשהעמיד הּוא האסּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹודבר

.„Èּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי אֹותּה ׁשּמעמידין ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּגבינה
נּכרין הן והרי הּתאנים, ּׂשרף ּכגֹון ּפרֹות, ּבמי אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָּבעּׂשבים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לוקים.50) אין ספק ועל נפשטה, ולא לא, או ברייה חשובה אם בגמרא: שלימה51)בעייא ברייה אכילת על שלוקים מכיוון
שהיא. העוף.52)כל שרץ לאו בה ויש הארץ".53)ופורחת על השורץ השרץ "בכל בלאו נכללת היא ולכן הארץ, על ההולכים

המים.54) שרץ של לאו בה ולאו.55)שנוסף לאו לכל לוקה56)מלקות צרעה חמש, לוקה נמלה ארבע, לוקה פוטיתא "אכל
שבריות מפני המלקיות ריבוי טעם כאן מבאר הוא ולכן אחת אלא לוקה אינו לאווין כמה אחד בדבר יש שאם רבינו דעת שש".
של למקרה כלל דומה זה ואין הלאווין כל על לוקה והאוכלן המינים אלה בכל נכללות הן ידן ועל שונות תכונות בהן יש אלו

השונות. התכונות את כאן הדגיש ולפיכך אחד איסור על הרבה דיןדכיוון57)לאווין לה ואין ברייה מתורת ביטלם שריסקם
שלימה. נמלה אוכל נבלת58)של משום לוקה וכאן טהורים. במיני מדבר זה לאו כי נבלה", כל תאכלו "לא לאו משום ולא

נפשותיכם. את תשקצו אל משום שרצים, כלומר הטמאים,



עז               
  

.Îעליה לֹוקה אינֹו - מרגליה אחת אפּלּו ׁשחסרה 50נמלה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
לפיכ ּבכזית. ּבין51אּלא ׁשלם, יּתּוׁש אֹו ׁשלם זבּוב האֹוכל , ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

העֹוף. ׁשרץ מּׁשּום לֹוקה - מת ּובין ִֵֵֶֶֶַָחי
.‚Îּומּׁשרץ הּמים ּומּׁשרץ העֹוף מּׁשרץ הּבריה ׁשהיתה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי

ּכנפים לּה ׁשהיּו ּכגֹון הארץ52הארץ, על מהּלכת והיא , ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשרצים ּבּמים53ּכׁשאר רבה והיתה ׁשלׁש54, לֹוקה - ואכלּה , ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָ

ּבּפרֹות55מלקּיֹות ׁשּנבראּו הּמינין מן זה על יתר היתה ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
מלקּיֹות ארּבע עליה לֹוקה ׁשּפרין56- הּמינין מן היתה ואם . ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ

על יתר טמא עֹוף מּכלל היתה ואם חמׁש. לֹוקה - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָורבין
עֹוף מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשׁש עליה לֹוקה - העֹוף מּׁשרץ ְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֻהיֹותּה
ׁשרץ ּומּׁשּום הארץ, ׁשרץ ּומּׁשּום העֹוף, ׁשרץ ּומּׁשּום ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָטמא,
ּבין הּפרֹות. ּתֹולעת ּומּׁשּום הארץ, על רֹומּׂש ּומּׁשּום ִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּמים,
נמלה האֹוכל ,לפיכ ּכזית. מּמּנה ׁשאכל ּבין ּכּלּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשאכלּה

מלקּיֹות. חמׁש לֹוקה - ּבּמים הּגדלה ְְִֵֵֶַַַַַַַָָֻהּפֹורחת
.„Îלאּלּו57רּסק וצרפּה ׁשלמה אחת והביא נמלים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

מלקּיֹות: ׁשׁש לֹוקה - ואכלֹו ּכזית הּכל ונעּׂשה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּנתרּסקּו
מּנבלת ּכזית מּׁשּום - ואחת האחת, הּנמלה מּׁשּום - ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָחמׁש

.58הּטמאים ְִֵַ

 
על‡. ׁשּלֹוקין האסּורין הּמינין מן מּמין הּיֹוצא מאכל ֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָּכל

ּכגֹון הּתֹורה. מן ּבאכילה אסּור הּמאכל אֹותֹו הרי - ְֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָאכילתן
הּטמאים. ודג עֹוף ּוביצי הּטמאים וחּיה ּבהמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָחלב
האסּור לכל הּדין והּוא ּביצתּה. זֹו - הּיענה ּבת ואת ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאמר:

לּביצה. הּדֹומין הּדברים ּולכל ְְְֲִִֵַַַַָָָָּכיענה,
.אסּור האדם ׁשּבּׂשר ּפי על אף ּבאכילה, מּתר האדם ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻחלב

ּבעּׂשה. ׁשהּוא ּבארנּו ּוכבר ְְֲֲִֵֵֶַַַָָּבאכילה,
מּתמצ‚. ׁשאינֹו מּפני מּתר, - צרעים ּודבׁש ּדבֹורים יתּדבׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻ

ּומקיאין ּפיהן ּבתֹו העּׂשבים מן אֹותֹו ּכֹונסין אּלא ְְְֲִִִִִִֶֶָָָָּגּופן,
ּבימֹות מּמּנּו לאכל אֹותֹו ׁשּימצאּו ּכדי ּבּכּורת, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַֹאֹותֹו

ְִַָהּגׁשמים.
לינק„. לגדֹול חכמים אסרּו מּתר, אדם ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֻאף

וׁשֹותה. הּכלי לתֹו אּׁשה חֹולבת אּלא הּׁשדים, מן ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָאֹותֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ׁשרץ, ּכיֹונק - הּׁשד מן ׁשּינק ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָוגדֹול
ואם‰. ׁשנים. חמׁש אֹו ארּבע אפּלּו והֹול ּתינֹוק ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָיֹונק

מחמת לא ּבריֹו מחמת יתר, אֹו ימים ׁשלׁשה ּופרׁש ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹֻּגמלּוהּו
עּׂשרים אחר ׁשּגמלּוהּו והּוא ויֹונק. חֹוזר אינֹו - ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָחליֹו
אֹו חדׁש גמלּוהּו אפּלּו זה, זמן ּבתֹו אבל חדׁש; ְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹֹוארּבעה
חדׁש. וארּבעה עּׂשרים סֹוף עד ולינק לחזר מּתר - ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֻׁשנים

.Âאסּורין טמא עֹוף ּוביצי טמאה ּבהמה ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָאף
תאכלּו לא מּבּׂשרם ׁשּנאמר: עליהם; לֹוקין אין - הּתֹורה ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמן
החלב. ועל הּביצה על לֹוקה ואינֹו לֹוקה, הּוא הּבּׂשר על -ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
מן אסּור ׁשהּוא ׁשעּור, חצי ּכאֹוכל - אֹותן האֹוכל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָוהרי

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, ואינֹו ְְֲִֵֶַַַַַָָהּתֹורה
.Êּבמעיהם הּנמצאים טמאים דגים ּביצי ׁשהאֹוכל לי, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה

ּביצי וכן הּתֹורה. מן ולֹוקה טמאים, דגים קרבי ּכאֹוכל -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ
ונגמרּו, פרׁשּו לא ׁשעדין ּבאׁשּכֹול, הּתלּויֹות הּטמא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהעֹוף

ׁשּלהן. מעים ּבני ּכאֹוכל לֹוקה, - אֹותן ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהאֹוכל
.Áואכלּה ּבּה להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל טמא עֹוף ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּביצת

טהֹור העֹוף ּביצת אבל העֹוף. ׁשרץ אֹוכל מּׁשּום לֹוקה -ֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
מּכת אֹותֹו מּכין - ואכלּה ּבּה להתרּקם האפרֹוח ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהתחיל

ְַמרּדּות.
.Ëהּדם את זֹורק - החלּבֹון על אם ּדם: קרט עליה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנמצא

ּביצה ּכּלּה. אסּורה - החלמֹון על ואם הּׁשאר, את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹוכל
ּתאכלּנה. הּיפה הּנפׁש - ְֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמּוזרת

.È.לאכלֹו מּתר - עיניו נתּפּתחּו ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנֹולד, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻאפרֹוח
טמאה. ּבהמה ּכחלב אסּור חלבּה - ׁשּנטרפה טהֹורה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָּבהמה
ואסּור. טמא, עֹוף ּכביצת - ׁשּנטרף טהֹור עֹוף ּביצת ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוכן

.‡È.טמא מינֹו ׁשאין מּתר, - טרפה מּביצת ׁשּנֹולד ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻאפרֹוח
ראׁשֹונה ּבערמה ׁשּתלד הּביצים ּכל טרפה, ספק העֹוף ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה
- לילד והתחילה ׁשנּיה ערמה טענה אם אֹותן: מׁשהין -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
עֹוד; יֹולדת היתה לא - טרפה היתה ׁשאם הראׁשֹונֹות, ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֻהּתרּו

אסּורֹות. הן הרי - ילדה לא ְְֲֲִֵֵָָֹואם
.È.הּטהֹורה ּכחלב ועֹומד נקּפה אינֹו טמאה ּבהמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָחלב

ּכׁשּתעמיד טהֹורה, ּבהמה ּבחלב טמאה חלב נתערב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואם
הּקֹום עם הּטמאה חלב ויצא הּטהֹורה, חלב יעמד - ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָֹאֹותֹו

ּגבינה. ְִֶָׁשל
.‚Èעֹובד ּביד הּנמצא חלב ׁשּכל הּדין: יּתן זה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּומּפני

טמאה; ּבהמה חלב ּבֹו ערב ׁשּמא אסּור, - ּומזלֹות ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּכֹוכבים
ּבהמה חלב ׁשאין מּתרת, - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּוגבינת
ּגבינת על ּגזרּו מׁשנה חכמי ּבימי אבל מתּגּבן. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָטמאה

אֹותּההעֹובד ׁשּמעמידין מּפני ואסרּום, ּומזלֹות ּכֹוכבים י ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
והלא ּתאמר: ואם נבלה. ׁשהיא ׁשחיטתן ׁשל קבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבעֹור
ולּמה ּבֹו, ׁשעמד ּבחלב מאד עד הּוא קטן ּדבר הּקבה ְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹעֹור
והֹואיל הּגבינה, הּמעמיד ׁשהּוא מּפני ּבמעּוטֹו? יבטל ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹלא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אסּור, הּכל הרי - ׁשהעמיד הּוא האסּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹודבר

.„Èּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי אֹותּה ׁשּמעמידין ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּגבינה
נּכרין הן והרי הּתאנים, ּׂשרף ּכגֹון ּפרֹות, ּבמי אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָּבעּׂשבים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לוקים.50) אין ספק ועל נפשטה, ולא לא, או ברייה חשובה אם בגמרא: שלימה51)בעייא ברייה אכילת על שלוקים מכיוון
שהיא. העוף.52)כל שרץ לאו בה ויש הארץ".53)ופורחת על השורץ השרץ "בכל בלאו נכללת היא ולכן הארץ, על ההולכים

המים.54) שרץ של לאו בה ולאו.55)שנוסף לאו לכל לוקה56)מלקות צרעה חמש, לוקה נמלה ארבע, לוקה פוטיתא "אכל
שבריות מפני המלקיות ריבוי טעם כאן מבאר הוא ולכן אחת אלא לוקה אינו לאווין כמה אחד בדבר יש שאם רבינו דעת שש".
של למקרה כלל דומה זה ואין הלאווין כל על לוקה והאוכלן המינים אלה בכל נכללות הן ידן ועל שונות תכונות בהן יש אלו

השונות. התכונות את כאן הדגיש ולפיכך אחד איסור על הרבה דיןדכיוון57)לאווין לה ואין ברייה מתורת ביטלם שריסקם
שלימה. נמלה אוכל נבלת58)של משום לוקה וכאן טהורים. במיני מדבר זה לאו כי נבלה", כל תאכלו "לא לאו משום ולא

נפשותיכם. את תשקצו אל משום שרצים, כלומר הטמאים,
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ּגזרּו ׁשּכבר אסּורה. ׁשהיא הּגאֹונים מקצת הֹורּו - ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּבּגבינה
ׁשהעמידּוה ּבין ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובדי ּגבינת ּכל ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל
מּׁשּום ּגזרה הּמּתר, ּבדבר ׁשהעמידּוה ּבין אסּור ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּבדבר

האסּור. ּבדבר אֹותּה ְֲִִֶַָָָָָׁשּמעמידין
.ÂËׁשחלבֹו חלב אֹו ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובדי ּגבינת ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָהאֹוכל

מּכת אֹותֹו מּכין - רֹואהּו יּׂשראל ואין ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָעֹובד
מקצת - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל החמאה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָמרּדּות.
וחלב החמאה, על גזרּו לא ׁשהרי הּתירּוה; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּגאֹונים
צחצֹוחי מּפני אסרּוה, הּגאֹונים ּומקצת עֹומד. אינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהּטמאה
עם מערב אינֹו ׁשּבחמאה הּקֹום ׁשהרי ּבּה. ׁשּיּׁשאר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹחלב
לֹו חֹוׁשׁשין ׁשּלהן חלב וכל ּבמעּוטֹו, ׁשּיבטל ּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהחמאה

טמאה. ּבהמה חלב בֹו ערבּו ְְְֲֵֵֵֵֶָָָׁשּמא
.ÊËּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד מן חמאה לקח ׁשאם לי, ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיראה

ׁשאם מּתרת. זֹו הרי - חלב צחצֹוחי להן ׁשהלכּו עד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּובּׁשלּה
אבל ּבמעּוטם. ּבטלּו - ּכּלן ונתּבּׁשלּו עּמּה נתערבּו ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹֻּתאמר:
אסּורה - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי אֹותּה ׁשּבּׁשלּו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהחמאה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובדי ּגעּולי ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָמּׁשּום

.ÊÈוהביא הּנכרי ּובא נכרי, ׁשל העדר ּבצד ׁשּיׁשב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיּׂשראל
- טמאה ּבהמה ּבעדר ׁשּיׁש ּפי על אף העדר, מן חלב ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
והּוא חֹולב. אֹותֹו ראה ׁשּלא ּפי על ואף מּתר, זה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי
מתירא ׁשהּנכרי ּכׁשּיעמד; חֹולב ּכׁשהּוא לראֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיכֹול

אֹותֹו. ויראה יעמד ׁשּמא הּטמאה, מן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹלחלב
.ÁÈאֹו חּדין, ראׁשיה ׁשּׁשני אֹו ּכּדין ראׁשיה ׁשּׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּביצה

ּביצת ׁשהּוא ּבידּוע - מּבפנים וחלּבֹון מּבחּוץ חלמֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהיה
מּבחּוץ וחלּבֹון חד, אחד וראׁשּה ּכד אחד ראׁשּה טמא. ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעֹוף
ואפׁשר טמא עֹוף ּביצת ׁשהיא אפׁשר - מּבפנים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוחלמֹון
יּׂשראל לצּיד ׁשֹואל לפיכ טהֹור. עֹוף ּביצת ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשהיא
הּוא טהֹור ועֹוף הּוא ּפלֹוני עֹוף ׁשל לֹו: אמר אם ְְְִִֶֶַָָָׁשּמֹוכרּה:
ׁשמֹו לֹו אמר ולא טהֹור, עֹוף ׁשל אמר: ואם עליו; סֹומ -ְְְִֵֶַַָָָָָֹ

עליו. סֹומ אינֹו -ֵֵָָ
.ËÈ,ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי מן ּביצים לֹוקחים אין ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָלפיכ

ּביצי ׁשהן עין טביעּות ּבהן לֹו ויׁש אֹותן מּכיר היה אם ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
טרפה ּביצי הן ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין הּטהֹור. ּפלֹוני ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָעֹוף
ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי מן לֹוקחין ואין נבלה. ּביצי ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָאֹו

ּכלל. טרּופה ְְֵָָָּביצה
.Îׁשני היּו אם העֹוף. ּביצי ּכסימני סימניהם - דגים ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּביצי

ׁשֹואל - חד ואחד ּכד אחד טמאה. - חּדין אֹו ּכּדין ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָראׁשיה
מּדג והֹוצאתים מלחּתים אני לֹו: אמר אם הּמֹוכר: ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָלּיּׂשראלי
אינֹו - הם טהֹורין לֹו: אמר ואם ּפיו; על אֹוכל - ְְִִִֵֵֵַַָָטהֹור

ּבכׁשרּות. ׁשהחזק אדם היה ּכן אם אּלא ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֻנאמן,
.‡Îאּלא סימן ּבּה ׁשאין ּדג וחתיכת ּגבינה לֹוקחין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

ּכׁשהיתה יּׂשראל, ּבארץ אבל ּבכׁשרּות. ׁשהחזק ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמּיּׂשראלי
לֹוקחין - והחלב ׁשּבּה. יּׂשראלי מּכל לֹוקחין - יּׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻרּבּה

מקֹום. מּכל יּׂשראל מּכל ְִִִֵָָָָאֹותֹו
.Îחגבים ציר אבל אסּור. צירן - טמאים ּדגים ְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָהּכֹובׁש

אין לפיכ לחלּוחית. ּבהם ׁשאין מּפני מּתר, - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻטמאים
ּבֹו היה ּכן אם אּלא ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובד מן ציר ְִִִִִֵֵֶַָָָָָָלֹוקחין

אחד. דג אפּלּו ּבֹו, מׁשֹוטט טהֹור ְֲִֵֶָָָָדג

.‚Îחבּיֹות מלאה ערבה ׁשהביא ּומזלֹות ּכֹוכבים ְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָעֹובד
מּתרֹות. ּכּלן - מהן ּבאחת טהֹור אחד ודג ציר, ׁשל ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּפתּוחֹות
ונמצא ׁשנּיה טהֹור, ּדג ּבּה ונמצא אחת ּפתח סתּומֹות, ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָהיּו
וׁשדרֹו ּדג ׁשל ראׁשֹו ׁשּיהיה והּוא מּתרֹות. ּכּלן - טהֹור ְְְְִִֶֶֶָָָָָֹֻֻּבּה
לֹוקחין אין לפיכ טהֹור. דג ׁשהּוא נּכר ׁשּיהא ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָקּים,
והם ּומזלֹות. ּכֹוכבים העֹובד מן מלּוחין מרּצצין ְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻּדגים
אף נּכר, וׁשדרֹו הּדג ראׁש היה ואם טרּופה. טרית ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹהּנקראים
ּכֹוכבים העֹובד מן אֹותֹו לּקח מּתר - מרּצץ ׁשהּוא ּפי ְִִִִֵֶַַָָָָֻֻעל

ַָּומזלֹות.
.„Îּדג חתיכֹות ׁשל גרב ׁשהביא ּומזלֹות ּכֹוכבים ֲִִִֵֵֶֶַָָָָָעֹובד

ּבחתיכה ּומצא אחד, מּדג ׁשּכּלן נּכרין והן ׁשוה, ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻׁשחּתּוכן
מּתרֹות. ּכּלן הרי - קּׂשקּׂשין מהן ְֲִֵֵֶַַַַָָֻֻאחת

 
אֹו‡. ׁשּמתה חּיה אֹו ׁשּמתה ּבהמה מּבּׂשר ּכזית ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהאֹוכל

ׁשּלא וכל נבלה. ּכל תאכלּו לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ׁשּמת ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹעֹוף
יתּבאר הּׁשחיטה ּובהלכֹות מתה. זֹו הרי - ּכראּוי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָנׁשחטה

ּכראּוי. וׁשאינּה ּכראּוי ׁשהיא ְְִִֵֶֶַָָָָָָהּׁשחיטה
.מּפני ּבלבד, טהֹורים מינים אּלא נבלה מּׁשּום אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָאין

יהיּו ּכׁשרה ׁשחיטה נׁשחטּו ואם לׁשחיטה, ראּויין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָׁשהן
מֹועלת ׁשחיטה ׁשאין טמאין, מינין אבל ּבאכילה; ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻמּתרין
ׁשחת ּבין ּכדרּכּה ׁשּמתה ּבין ּכראּוי ׁשּנׁשחטה ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהן,
ּוטרפה, נבלה מּׁשּום לֹוקה אינֹו - ואכלֹו מּמּנה החי מן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּׂשר

טמאה. ּבּׂשר אֹוכל מּׁשּום ְְִֵֵֶַָָאּלא
אֹוכל‚. מּׁשּום לֹוקה - ׁשהּוא ּכל חי טהֹור עֹוף ִֵֵֶֶַָָָהאֹוכל

ואם ּכּלֹו. ואכלֹו הֹואיל ּכזית, ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻנבלה,
ׁשאין ּפי על ואף ּכזית. ּבֹו ׁשּיהיה עד - ׁשּמת אחר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָאכלֹו
מּׁשּום עליו חּיב - ּכזית ּבכּלֹו ויׁש הֹואיל ּכזית, ּבּׂשר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻֻּבכּלֹו

ְֵָנבלה.
מּׁשּום„. לֹוקה - טהֹורה ּבהמה נפל מּבּׂשר ּכזית ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהאֹוכל

ליל עד ׁשּנֹולדה הּבהמה מן לאכל ואסּור נבלה. ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹוכל
זה הרי - ּבּבהמה ימים ׁשמֹונה ׁשהה ׁשּלא ׁשּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשמיני;
ּבּבטן חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו לֹו נֹודע ואם עליו. לֹוקין ואין ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכנפל.
וחמּׁשה גּסה לבהמה חדׁשים ּתׁשעה ׁשהן נֹולד, ּכ ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ׁשּנֹולד. ּביֹום מּתר זה הרי - ְְֲֵֶֶַַָָֻלדּקה
והאֹוכלּה‰. ּבאכילה. אסּורה - הּולד עם ׁשּיצאת ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָהּׁשליא

ּבּׂשר. ׁשאינּה ּפטּור, -ֵֶָָָָ
.Âטהֹורים עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה מּבּׂשר ּכזית ְְְְִִִֵֵַַַָָָהאֹוכל

לֹוק - תאכלּו,ׁשּנטרפּו לא טרפה ּבּׂשדה ּובּׂשר ׁשּנאמר: ה, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשּטרפה זֹו - ּבּתֹורה האמּורה טרפה אתֹו. ּתׁשלכּון ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלּכלב
עֹוף וכן ּבהן. וכּיֹוצא ונמר ארי ּכגֹון הּיער, חּית ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָאֹותּה
יכֹול אּתה ואין ּבֹו. וכּיֹוצא נץ ּכגֹון הּדֹורס, עֹוף אֹותֹו ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּטרף
היא הרי - מתה ׁשאם אֹותּה; והמיתה אֹותּה ׁשּטרפה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָלֹומר
והמיתּה ּבסיף הּכּה אֹו עצמּה מחמת מתה ּלי ּומה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנבלה,
ולא ּבׁשּנטרפה אּלא מדּבר אינֹו הא והמיתּה? ארי ׁשּברּה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹו

ֵָמתה.
.Êוגרר זאב ּבא אם יכֹול אסּורה, מתה ׁשּלא הּטרפה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹואם

מּפיו, והּצילֹו אדם ורדף ּבאזנֹו, אֹו ּבזנבֹו אֹו ּברגלֹו ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָהּגדי
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טרפה ּבּׂשדה ּובּׂשר לֹומר: ּתלמּוד נטרף? ׁשהרי אסּור, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיהיה
הראּויה ּבּׂשר אֹותּה ׁשּיעּׂשה עד - אתֹו ּתׁשלכּון לּכלב ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוגֹומר
ׁשּטרפה היא ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּטרפה למדּת, הא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָלּכלב.
מתה. לא ועדין למּות ונטת אֹותּה וׁשּברה הּיער חּית ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָֹאֹותּה
אסּורה זֹו הרי - ׁשּתמּות קדם ּוׁשחטּה ׁשּקדם ּפי על ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאף
הּבאה זֹו מּמּכה ׁשּתחיה אפׁשר ואי הֹואיל טרפה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשּום

ֶָָעליה.
.Á,הּנבלה והיא הּמתה, אסרה ׁשהּתֹורה למד: ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָנמצאת

לא ׁשעדין ּפי על ואף מּכֹותיה מחמת למּות הּנֹוטה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואסרה
מתה ּבין ּבמיתה ּתחלק ׁשּלא ּוכׁשם הּטרפה. והיא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹמתה,
ׁשּמתה, עד ׁשחנקּה ּבין ומתה, ׁשּנפלה ּבין עצמּה, ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמחמת
ּבין למּות ּבנֹוטה ּתחלק לא ּכ והרגּתה; חּיה ׁשּדרסּתה ְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבין
רב ונׁשּתּברּו הּגג מן ׁשּנפלה ּבין וׁשּברּתה, חּיה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּטרפּתה
חץ ּבּה ׁשּזרק ּבין איבריה, ונתרּסקּו ׁשּנפלה ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָצלעֹותיה,
ונּקב עצמּה מחמת חלי לּה ׁשּבא ּבין ראתּה, אֹו לּבּה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹונּקב
הֹואיל ּבהן. וכּיֹוצא צלעֹותיה רב ׁשּבר אֹו ראתּה אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלּבּה
ׁשהיה ּבין טרפה, זֹו הרי - מקֹום מּכל למּות נֹוטה ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָוהיא
לּמה ּכן, אם ׁשמים. ּבידי ׁשהיה ּבין ודם ּבּׂשר ּבידי ִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָהּגֹורם
ּתאמר לא ׁשאם ּבהוה. הּכתּוב דּבר טרפה? ּבּתֹורה ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹנאמר
נטרפה אם אבל ּבּׂשדה, ׁשּנטרפה אֹותּה אּלא ּתאסר לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכן,
אּלא מדּבר הּכתּוב ׁשאין למדּת, הא ּתאסר. לא - ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבחצר

ֶַֹּבהוה.
.Ëאפׁשר ואי מּכֹותיה מחמת למּות ׁשהּנֹוטה הּכתּוב: ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוענין

חכמים: אמרּו מּכאן אסּורה. - זֹו מּכה מחמת לחיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָלּה
ׁשחיטה ּובהלכֹות טרפה. - חּיה ּכמֹוה ׁשאין ּכל הּכלל: ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹזה
עֹוּׂשה אין חלי זה ואי טרפה אֹותּה עֹוּׂשה חלי זה אי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹיתּבאר

טרפה. ְֵָָאֹותּה
.Èהּבּׂשר אֹותֹו הרי - הּטהֹורים מן החי מן ּבּׂשר החֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָוכן

טרפה. אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - ּכזית מּמּנּו והאֹוכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָטרפה,
ּלי מה מתה, ולא נׁשחטה ׁשּלא מּבהמה זה ּבּׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשהרי
מה ּבכּלּה ּלי מה ּבסּכין? חתכּה ּלי מה חּיה אֹותּה ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֻטרפה
לא טרפה ּבּׂשדה ּובּׂשר אֹומר: הּוא הרי ּבמקצתּה? ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּלי
טרפה. היא הרי ּבּׂשדה ּבּׂשר הּבהמה ׁשּנעּׂשית ּכיון - ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹתאכלּו

.‡È,למּות ונטתה ּכחּה ׁשּתׁשׁש מחמת חֹולה ׁשהיא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבהמה
- אֹותּה הּממיתים מאיבריה ּבאבר מּכה ארעה ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהֹואיל
חּית טרפת ּכעין אּלא ּתֹורה אסרה ׁשּלא מּתרת; זֹו ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻהרי

אֹותּה. הּממיתה מּכה ּבּה עּׂשת ׁשהרי ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָהּיער,
.Èאֹוכלין היּו לא החכמים ּגדֹולי מּתרת, ׁשהיא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאף

על ואף ּתמּות, ׁשּלא ּכדי אֹותּה וׁשֹוחטין ׁשּממהרין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמּבהמה
ּבסֹו ׁשּפרּכסה ּכלּפי אּלא אּסּור, ּבֹו אין זה ודבר ׁשחיטה. ף ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָ

מׁשּבח. זה הרי - זה ּבדבר עצמֹו על להחמיר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻהרֹוצה
.‚Èאּלּו הרי - ּדם מהן יצא ולא ועֹוף חּיה ּבהמה ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט

את הּׁשֹוחט וכן היּו. מתים ׁשּמא אֹומרין ואין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻמּתרין,
והיא: המסּכנת, אבל מּתרת. זֹו הרי - ּפרּכסה ולא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻהּבריאה
אֹוכלת ׁשהיא ּפי על אף עֹומדת, ואינּה אֹותּה ׁשּמעמידין ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכל
נבלה, זֹו הרי - ּכלל ּפרּכסה ולא ׁשחטּה אם ּבריאֹות, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹמאכל
ׁשּיהיה וצרי מּתרת. זֹו הרי - ּפרּכסה ואם עליה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻולֹוקין
מֹועיל. אינֹו - ּבתחּלתּה אבל הּׁשחיטה, ּבסֹוף ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָהּפרּכּוס

.„È:ודּקה גּסה ּובחּיה דּקה ּבבהמה הּפרּכּוס? הּוא ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָּכיצד
ּפי על אף רגלּה ׁשּפׁשטה אֹו והחזירה, ידּה ׁשּפׁשטה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבין
ּפרּכּוס זה הרי - ּבלבד רגלּה ׁשּכפפה אֹו החזירה, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
אסּורה, זֹו הרי - החזירּתה ולא ידּה ּפׁשטה אם אבל ְְֱֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָֹֻּומּתר;
הּיד אחד גּסה: ּובבהמה ּבלבד. נפׁש הֹוצאת אּלא זֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין
ּפׁשטה ולא ּכפפה ּבין ּכפפה ולא ׁשּפׁשטה ּבין הרגל, ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹואחד
רגל ולא יד לא ּפׁשטה לא ואם ּומּתרת; ּפרּכּוס זה הרי -ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֻ
רפרף לא אפּלּו ּובעֹוף: נבלה. זֹו הרי - ּכלל כפפה ְְְְְֲֲִִֵֵֵָָָָָֹֹולא
ּפרּכּוס. זה הרי - ּבזנבֹו אּלא ּכׁשּכׁש ולא ּבעינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹאּלא

.ÂËאֹו ּפרּכסה אם ידע ולא ּבּלילה, המסּכנת את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּׁשֹוחט
ואסּורה. נבלה ספק זֹו הרי - ּפרּכסה ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָֹלא

.ÊËחּוץ זה, עם זה מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה אּסּורין ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּכל
חלב מעט הּלֹוקח ,לפיכ ׁשם. ׁשּיתּבאר ּכמֹו נזיר, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּסּורי
ּומעט נבלה ּבּׂשר ּומעט טמאה ּבהמה ּבּׂשר ּומעט ּדם ְְְְְְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָּומעט
מּׁשאר ּבאּלּו וכּיֹוצא טמא עֹוף ּבּׂשר ּומעט טמא ּדג ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבּׂשר
ּכדין ודינֹו לֹוקה, אינֹו - ואכלֹו ּכזית הּכל מן וצרף ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹהאּסּורין

ׁשעּור. חצי ֲִִֵאֹוכל
.ÊÈעם מצטרפת ּונבלה זֹו. עם זֹו מצטרפֹות הּנבלֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

זה. עם זה מצטרפין - הּטמאים וחּיה ּבהמה ּכל וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָטרפה.

מצטרפין. אין - טמאה ּבהמה ּבּׂשר עם נבלה ּבּׂשר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָאבל
הּתרנגֹול, ונבלת הּצבי ונבלת הּׁשֹור מּנבלת הּלֹוקח ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַּכיצד?
חצי קּבץ אם וכן לֹוקה. - ואכלֹו ּבּׂשר ּכזית הּכל מן ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוקּבץ
זית חצי אֹו הּטרפה, מן זית וחצי טהֹורה ּבהמה מּנבלת ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָזית
ואכלֹו הּטהֹורה, מן החי מן מּבּׂשר זית וחצי נבלה ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָמּבּׂשר
מּכּלם ׁשּקּבץ והארנבת, והחזיר הּגמל ּבּׂשר וכן לֹוקה. -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּׁשֹור מּנבלת זית חצי צרף אם אבל לֹוקה. - ואכלֹו ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּכזית
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטרפין. אינן - הּגמל מּבּׂשר זית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחצי
ׁשניהן ּבּׂשר אין - טמא דג אֹו טמא ועֹוף טמאה ּבהמה ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָוכן
ּבלאו מהן אחד ּכל ׁשהרי ׁשמֹות; ׁשני ׁשהן לפי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמצטרף,
- הּטמאין העֹופֹות ּכל אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו עצמֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבפני
זה הּטמאין. וחּיה ּבהמה ּכל ׁשּמצטרפין ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמצטרפין,
- לאוין ּבׁשני מצטרפין, - אחד ּבלאו ׁשאּסּורן ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהּכלל:
ּתחּלת והּטרפה הֹואיל ּוטרפה, מּנבלה חּוץ מצטרפין; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָאין

היא. ְִֵָנבלה
.ÁÈמן הּטמאים וחּיה מּבהמה אֹו ּוטרפה מּנבלה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהאֹוכל

הּטלפים, ּומן הּקרנים ּומן הּגידים, ּומן העצמֹות ּומן ְְֲִִִִִִִִַַַַַַָָָָהעֹור
הּדם מּׁשם ׁשּמבצּבץ מּמקֹומֹות עֹוף ׁשל הּצּפרנים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּומן

ׁשהּו ּפי על אף ׁשּלהן, הּׁשליא ּומן הריּכׁשּיחתכּו, - אסּור א ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מצטרפין ואין לאכילה. ראּויין אינן ׁשאּלּו מּפני ּפטּור, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָזה

לכזית. הּבּׂשר ְִִִַַָָעם
.ËÈּכׁשאר ׁשהיא מּפני מּתרת, - הּטמאה וקבת הּנבלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻקבת

ׁשחיטת ּבקבת הּגבינה להעמיד מּתר ּולפיכ ׁשּבּגּוף. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻטּנפת
אבל טמאה. וחּיה ּבהמה ּובקבת ּומזלֹות, ּכֹוכבים ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָהעֹובד

ואסּור. הּמעים, ּכׁשאר הּוא הרי - הּקבה ְְֲִִֵֵֵַַַָָָעֹור
.Îמּפני ּבאכילה, מּתר - חמֹור ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻעֹור

ׁשהן עֹורֹות יׁש מּתרין. ׁשהן רגלים ּומי הּפרׁש ּכמֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻׁשהּוא
והּוא הּבּׂשר. מן ּכאֹוכל - ּכזית מהן והאֹוכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּכבּׂשר,

רּכים. ּכׁשהן אֹותן ְְִֵֶֶַַָֹּכׁשּיאכל
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עט               
  

טרפה ּבּׂשדה ּובּׂשר לֹומר: ּתלמּוד נטרף? ׁשהרי אסּור, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיהיה
הראּויה ּבּׂשר אֹותּה ׁשּיעּׂשה עד - אתֹו ּתׁשלכּון לּכלב ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוגֹומר
ׁשּטרפה היא ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּטרפה למדּת, הא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָלּכלב.
מתה. לא ועדין למּות ונטת אֹותּה וׁשּברה הּיער חּית ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָֹאֹותּה
אסּורה זֹו הרי - ׁשּתמּות קדם ּוׁשחטּה ׁשּקדם ּפי על ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאף
הּבאה זֹו מּמּכה ׁשּתחיה אפׁשר ואי הֹואיל טרפה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשּום

ֶָָעליה.
.Á,הּנבלה והיא הּמתה, אסרה ׁשהּתֹורה למד: ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָנמצאת

לא ׁשעדין ּפי על ואף מּכֹותיה מחמת למּות הּנֹוטה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואסרה
מתה ּבין ּבמיתה ּתחלק ׁשּלא ּוכׁשם הּטרפה. והיא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹמתה,
ׁשּמתה, עד ׁשחנקּה ּבין ומתה, ׁשּנפלה ּבין עצמּה, ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמחמת
ּבין למּות ּבנֹוטה ּתחלק לא ּכ והרגּתה; חּיה ׁשּדרסּתה ְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבין
רב ונׁשּתּברּו הּגג מן ׁשּנפלה ּבין וׁשּברּתה, חּיה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּטרפּתה
חץ ּבּה ׁשּזרק ּבין איבריה, ונתרּסקּו ׁשּנפלה ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָצלעֹותיה,
ונּקב עצמּה מחמת חלי לּה ׁשּבא ּבין ראתּה, אֹו לּבּה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹונּקב
הֹואיל ּבהן. וכּיֹוצא צלעֹותיה רב ׁשּבר אֹו ראתּה אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלּבּה
ׁשהיה ּבין טרפה, זֹו הרי - מקֹום מּכל למּות נֹוטה ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָוהיא
לּמה ּכן, אם ׁשמים. ּבידי ׁשהיה ּבין ודם ּבּׂשר ּבידי ִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָהּגֹורם
ּתאמר לא ׁשאם ּבהוה. הּכתּוב דּבר טרפה? ּבּתֹורה ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹנאמר
נטרפה אם אבל ּבּׂשדה, ׁשּנטרפה אֹותּה אּלא ּתאסר לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכן,
אּלא מדּבר הּכתּוב ׁשאין למדּת, הא ּתאסר. לא - ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבחצר

ֶַֹּבהוה.
.Ëאפׁשר ואי מּכֹותיה מחמת למּות ׁשהּנֹוטה הּכתּוב: ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוענין

חכמים: אמרּו מּכאן אסּורה. - זֹו מּכה מחמת לחיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָלּה
ׁשחיטה ּובהלכֹות טרפה. - חּיה ּכמֹוה ׁשאין ּכל הּכלל: ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹזה
עֹוּׂשה אין חלי זה ואי טרפה אֹותּה עֹוּׂשה חלי זה אי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹיתּבאר

טרפה. ְֵָָאֹותּה
.Èהּבּׂשר אֹותֹו הרי - הּטהֹורים מן החי מן ּבּׂשר החֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָוכן

טרפה. אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - ּכזית מּמּנּו והאֹוכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָטרפה,
ּלי מה מתה, ולא נׁשחטה ׁשּלא מּבהמה זה ּבּׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשהרי
מה ּבכּלּה ּלי מה ּבסּכין? חתכּה ּלי מה חּיה אֹותּה ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֻטרפה
לא טרפה ּבּׂשדה ּובּׂשר אֹומר: הּוא הרי ּבמקצתּה? ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּלי
טרפה. היא הרי ּבּׂשדה ּבּׂשר הּבהמה ׁשּנעּׂשית ּכיון - ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹתאכלּו

.‡È,למּות ונטתה ּכחּה ׁשּתׁשׁש מחמת חֹולה ׁשהיא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבהמה
- אֹותּה הּממיתים מאיבריה ּבאבר מּכה ארעה ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהֹואיל
חּית טרפת ּכעין אּלא ּתֹורה אסרה ׁשּלא מּתרת; זֹו ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻהרי

אֹותּה. הּממיתה מּכה ּבּה עּׂשת ׁשהרי ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָהּיער,
.Èאֹוכלין היּו לא החכמים ּגדֹולי מּתרת, ׁשהיא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאף

על ואף ּתמּות, ׁשּלא ּכדי אֹותּה וׁשֹוחטין ׁשּממהרין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמּבהמה
ּבסֹו ׁשּפרּכסה ּכלּפי אּלא אּסּור, ּבֹו אין זה ודבר ׁשחיטה. ף ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָ

מׁשּבח. זה הרי - זה ּבדבר עצמֹו על להחמיר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻהרֹוצה
.‚Èאּלּו הרי - ּדם מהן יצא ולא ועֹוף חּיה ּבהמה ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט

את הּׁשֹוחט וכן היּו. מתים ׁשּמא אֹומרין ואין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻמּתרין,
והיא: המסּכנת, אבל מּתרת. זֹו הרי - ּפרּכסה ולא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻהּבריאה
אֹוכלת ׁשהיא ּפי על אף עֹומדת, ואינּה אֹותּה ׁשּמעמידין ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכל
נבלה, זֹו הרי - ּכלל ּפרּכסה ולא ׁשחטּה אם ּבריאֹות, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹמאכל
ׁשּיהיה וצרי מּתרת. זֹו הרי - ּפרּכסה ואם עליה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻולֹוקין
מֹועיל. אינֹו - ּבתחּלתּה אבל הּׁשחיטה, ּבסֹוף ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָהּפרּכּוס

.„È:ודּקה גּסה ּובחּיה דּקה ּבבהמה הּפרּכּוס? הּוא ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָּכיצד
ּפי על אף רגלּה ׁשּפׁשטה אֹו והחזירה, ידּה ׁשּפׁשטה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבין
ּפרּכּוס זה הרי - ּבלבד רגלּה ׁשּכפפה אֹו החזירה, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
אסּורה, זֹו הרי - החזירּתה ולא ידּה ּפׁשטה אם אבל ְְֱֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָֹֻּומּתר;
הּיד אחד גּסה: ּובבהמה ּבלבד. נפׁש הֹוצאת אּלא זֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין
ּפׁשטה ולא ּכפפה ּבין ּכפפה ולא ׁשּפׁשטה ּבין הרגל, ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹואחד
רגל ולא יד לא ּפׁשטה לא ואם ּומּתרת; ּפרּכּוס זה הרי -ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֻ
רפרף לא אפּלּו ּובעֹוף: נבלה. זֹו הרי - ּכלל כפפה ְְְְְֲֲִִֵֵֵָָָָָֹֹולא
ּפרּכּוס. זה הרי - ּבזנבֹו אּלא ּכׁשּכׁש ולא ּבעינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹאּלא

.ÂËאֹו ּפרּכסה אם ידע ולא ּבּלילה, המסּכנת את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּׁשֹוחט
ואסּורה. נבלה ספק זֹו הרי - ּפרּכסה ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָֹלא

.ÊËחּוץ זה, עם זה מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה אּסּורין ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּכל
חלב מעט הּלֹוקח ,לפיכ ׁשם. ׁשּיתּבאר ּכמֹו נזיר, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּסּורי
ּומעט נבלה ּבּׂשר ּומעט טמאה ּבהמה ּבּׂשר ּומעט ּדם ְְְְְְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָּומעט
מּׁשאר ּבאּלּו וכּיֹוצא טמא עֹוף ּבּׂשר ּומעט טמא ּדג ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבּׂשר
ּכדין ודינֹו לֹוקה, אינֹו - ואכלֹו ּכזית הּכל מן וצרף ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹהאּסּורין

ׁשעּור. חצי ֲִִֵאֹוכל
.ÊÈעם מצטרפת ּונבלה זֹו. עם זֹו מצטרפֹות הּנבלֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

זה. עם זה מצטרפין - הּטמאים וחּיה ּבהמה ּכל וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָטרפה.

מצטרפין. אין - טמאה ּבהמה ּבּׂשר עם נבלה ּבּׂשר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָאבל
הּתרנגֹול, ונבלת הּצבי ונבלת הּׁשֹור מּנבלת הּלֹוקח ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַּכיצד?
חצי קּבץ אם וכן לֹוקה. - ואכלֹו ּבּׂשר ּכזית הּכל מן ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוקּבץ
זית חצי אֹו הּטרפה, מן זית וחצי טהֹורה ּבהמה מּנבלת ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָזית
ואכלֹו הּטהֹורה, מן החי מן מּבּׂשר זית וחצי נבלה ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָמּבּׂשר
מּכּלם ׁשּקּבץ והארנבת, והחזיר הּגמל ּבּׂשר וכן לֹוקה. -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּׁשֹור מּנבלת זית חצי צרף אם אבל לֹוקה. - ואכלֹו ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּכזית
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטרפין. אינן - הּגמל מּבּׂשר זית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחצי
ׁשניהן ּבּׂשר אין - טמא דג אֹו טמא ועֹוף טמאה ּבהמה ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָוכן
ּבלאו מהן אחד ּכל ׁשהרי ׁשמֹות; ׁשני ׁשהן לפי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמצטרף,
- הּטמאין העֹופֹות ּכל אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו עצמֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבפני
זה הּטמאין. וחּיה ּבהמה ּכל ׁשּמצטרפין ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמצטרפין,
- לאוין ּבׁשני מצטרפין, - אחד ּבלאו ׁשאּסּורן ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהּכלל:
ּתחּלת והּטרפה הֹואיל ּוטרפה, מּנבלה חּוץ מצטרפין; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָאין

היא. ְִֵָנבלה
.ÁÈמן הּטמאים וחּיה מּבהמה אֹו ּוטרפה מּנבלה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהאֹוכל

הּטלפים, ּומן הּקרנים ּומן הּגידים, ּומן העצמֹות ּומן ְְֲִִִִִִִִַַַַַַָָָָהעֹור
הּדם מּׁשם ׁשּמבצּבץ מּמקֹומֹות עֹוף ׁשל הּצּפרנים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּומן

ׁשהּו ּפי על אף ׁשּלהן, הּׁשליא ּומן הריּכׁשּיחתכּו, - אסּור א ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מצטרפין ואין לאכילה. ראּויין אינן ׁשאּלּו מּפני ּפטּור, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָזה

לכזית. הּבּׂשר ְִִִַַָָעם
.ËÈּכׁשאר ׁשהיא מּפני מּתרת, - הּטמאה וקבת הּנבלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻקבת

ׁשחיטת ּבקבת הּגבינה להעמיד מּתר ּולפיכ ׁשּבּגּוף. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻטּנפת
אבל טמאה. וחּיה ּבהמה ּובקבת ּומזלֹות, ּכֹוכבים ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָהעֹובד

ואסּור. הּמעים, ּכׁשאר הּוא הרי - הּקבה ְְֲִִֵֵֵַַַָָָעֹור
.Îמּפני ּבאכילה, מּתר - חמֹור ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻעֹור

ׁשהן עֹורֹות יׁש מּתרין. ׁשהן רגלים ּומי הּפרׁש ּכמֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻׁשהּוא
והּוא הּבּׂשר. מן ּכאֹוכל - ּכזית מהן והאֹוכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּכבּׂשר,

רּכים. ּכׁשהן אֹותן ְְִֵֶֶַַָֹּכׁשּיאכל
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פ              
  

.‡Îׁשל החזיר ועֹור האדם; עֹור ּכבּׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָואּלּו
מעֹולם מּׂשא עליו טענּו ׁשּלא ּגמל ׁשל חטֹוטרת ועֹור ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹיּׁשּוב;
ועֹור הּבׁשת; ּבית ועֹור רּכה; היא ׁשעדין למּׂשא, הּגיע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹולא
והּלטאה והּכח האנקה ועֹור הּׁשליל; ועֹור האליה; ְְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּתחת
לכל ּכבּׂשר הן הרי - רּכֹות ּכׁשהן העֹורֹות, אּלּו ּכל ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוהחמט.

לטמאה. ּבין אכילה לאּסּור ּבין ְְְֲִִֵֵָָָָֻּדבר,
.Îהיה והיא ּבּׂשרֹו. את יאכל ולא הּנסקל: ּבׁשֹור ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹנאמר

ּבא לא אּלא נבלה? הּוא והרי ׁשּנסקל אחר לאכלֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאפׁשר
נאסר, לסקילה ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון :להֹודיע אּלא ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב
- ּכׁשרה ׁשחיטה ּוׁשחטֹו קדם ואם טמאה, ּכבהמה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָונעּׂשה
וכן לֹוקה. - ּכזית מּבּׂשרֹו אכל ואם ּבהניה, אסּור זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
ּכֹוכבים לעֹובדי ולא לכלבים יּתנּנּו ולא יּמכר לא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹּכׁשּיּסקל

נא לכ ׁשֹורּומזלֹות. ׁשל ּופרׁש ּבּׂשרֹו. את יאכל לא מר: ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
אחר מּסקילה ּפטּור ׁשהּוא נֹודע ּבהנאה. מּתר ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻהּנסקל
ואם ּבעדר. וירעה יצא - העדים ׁשהּוזּמּו ּכגֹון ּדינֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנגמר

ּבהניה. מּתר זה הרי - ׁשּנסקל אחר ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֻנֹודע

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ח חמישי יום

 
הּׁשמּועה‡. תאכל1מּפי לא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

החי מן ׁשּנחּת אבר לאסר - הּבּׂשר עם אבר2הּנפׁש ועל . ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
החי תאכלּו.3מן לא דמֹו ּבנפׁשֹו ּבּׂשר א לנח: אֹומר הּוא ְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֹ

אבל ּבטהֹורים ועֹוף, חּיה ּבבהמה נֹוהג החי מן אבר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָואּסּור
ּבטמאים .4לא ְִִֵֹ

.הּיד ּכגֹון ועצמֹות, וגידים ּבּׂשר ּבֹו ׁשּיׁש אבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד
עצם ּבֹו ׁשאין אבר ואחד והּביצים5והרגל, הּלׁשֹון ּכגֹון , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

וחלב והּכליֹות ׁשאין6והּטחֹול ׁשהאבר אּלא ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מקצתֹו ׁשחת ּבין ּכּלֹו ׁשחת ּבין - עצם אסּור7ּבֹו זה הרי , ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
עליו חּיב אינֹו - עצם ּבֹו ׁשּיׁש והאבר החי; מן אבר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּום
וגידים ּבּׂשר ּכברּיתֹו: ׁשּיפרׁש עד החי מן אבר ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּׁשּום
עליו חּיב - ּבלבד הּבּׂשר החי מן ּפרׁש אם אבל ְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָָָועצמֹות;
החי. מן אבר מּׁשּום לא ׁשּבארנּו, ּכמֹו טרפה, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹמּׁשּום

ּכזית‚. החי מן מאבר אבר8האֹוכל אכל ואפּלּו לֹוקה. - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּכזית ּבֹו יׁש אם ּפטּור9ׁשלם: - מּכזית ּפחֹות חּיב, -10חת . ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

לֹוקה, - ואכלֹו ּכזית ועצמֹות וגידים ּבּׂשר ּכברּיתֹו האבר ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמן
ׁשהּוא ּכל אּלא ּבּׂשר ּבֹו ׁשאין ּפי על הפריד11אף אם אבל . ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּומן הּגידים מן הּבּׂשר והפריד החי מן ׁשּתלׁשֹו אחר ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהאבר
לֹוקה אינֹו - לבּדֹו,12העצמֹות הּבּׂשר מן ּכזית ׁשּיאכל עד ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּׁשּנה מאחר לכזית, ּבֹו מצטרפין והּגידים העצמֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָואין
.13ּברּיתֹו ְִָ

זה„. לאבר ׁשאכל14חּלקֹו ּבמה יׁש אם מעט: מעט ואכלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּפטּור - לאו ואם חּיב, - ּבּׂשר האבר15ּכזית מן ּכזית לקח . ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ּבפיו ׁשּנחלק ּפי על אף ואכלֹו, ועצמֹות וגידים ּבּׂשר ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּכברּיתֹו
חּיב - ׁשּיבלעּנּו קדם .16ּבפנים ְְִִִֶֶֶַָָֹ

חּיב‰. - ואכלֹו ּבנטילתֹו ונטרפה החי מן אבר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּתלׁש
ׁשני ׁשהרי טרפה; ּומּׁשּום החי, מן אבר מּׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּתים:

ּכאחת ּבאין -17האּסּורין ואכלֹו החי מן חלב הּתֹולׁש וכן . ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
חלב ּומּׁשּום החי, מן אבר מּׁשּום ׁשּתים: חלב18לֹוקה ּתלׁש . ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשלׁש לֹוקה - ואכלֹו הּטרפה .19מן ְֲִֵֶַַָָָ

.Âהמדלּדל אינֹו20ּבּׂשר אם ּבּה, המדלּדל ואבר ּבבהמה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻ
ולחיֹות לחזר אחר21יכֹול אּלא פרׁש ׁשּלא ּפי על אף , ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ
אסּור - -22ׁשּנׁשחטה הּבהמה מתה ואם עליו. לֹוקין ואין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

מחּיים נפל ּכאּלּו אֹותֹו מּׁשּום23רֹואין עליו לֹוקין לפיכ . ְְִִִִִִֵַַָָָָ
נׁשחטה אם ולחיֹות, לחזר הּיכֹול אבל החי. מן ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹאבר

מּתר זה הרי - .24הּבהמה ְֲֵֵֶַָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פה.1) שבעל והכי2)תורה חוזרת שאינה הנטולה כנפש עוד, ישוב שלא חליפין עושה אינו יחתכנו שאם נפש מקרי חי "דאבר
הבשר". עם החיות בעוד הבשר עם בעודו הנפש תאכל לא עליהן.3)משמע נצטוו נח שבני מצוות משבע אחת היא החי מן אבר

כחכמים.4) ופסק בדבר, תנאים אבר5)מחלוקת ומשום טרפה ומשום חלב (משום שלוש" חייב הטריפה מן החי מן חלב "אכל
בחלב. עצם אין שהלא החי, מן אבר משום חייב עצם בו שאין באבר דגם הרי החי). בו6)מן וטרפה אבר ממנה שתלש "כגון

משום חייב מנטילתה נטרפת שהיא אבר ממנה חתך שאם הרי אחת), בבת (שחלו קאתו" הדדי בהדי טרפה ואיסור אבר איסור ...
כי והחלב להיות שצריך לי נראה והלב, לשונו, וזה אחד ספר בגליון כתוב "מצאתי נדפס: בגיליון (אמנם כשאכלו החי מן אבר
החי? מן אבר איסור אין זה משום וכי נטרפת, הבהמה אם בכך מה כי תמוהים, הדברים אבל ניטל", אם טרפה עושה הלב

חתך7) אם אפילו החי מן אבר משום חייב חלב, כמו עצם, בו שאין שבאבר הרי מקצת. אפילו משמע החי", מן חלב "אכל
תורה.8)מקצתו. איסורי לכזית.9)ככל מצטרפים ועצמות שלם.10)וגידים אבר שאכל פי על ועצמות11)אף שגידים

החי,12)מצטרפים. מן בשר אלא החי מן אבר שם כבר עליו אין מכזית, יותר הוא החלק אם ואפילו פטור". מבחוץ "חלקו
מצטרפים. אין והעצמות מן13)והגידין אבר דין לו אין ולפיכך נפרדים הם ועכשיו מחוברים, וגידים ועצמות בשר נברא האבר

ולפיכך14)החי. החי, מן בשר דין אלא החי, מן אבר דין לו אין כזית. חלק בכל ואין והעצמות, הגידים מן הבשר הפריד ולא
החי, מן אבר הוא הרי כזית, חלק בכל יש אם אבל מצטרפים. אינם והעצמות הגידים כי בשר", כזית "שאכל וכתב: רבינו דייק

והעצמות. הגידים מן הבשר הפריד שלא החי.15)מכיוון מן בבשר מצטרפים אין ועצמות חייב".16)שגידים מבפנים "חלקו
שעה17) ובאותה האבר שהופרש בשעה רק חל החי מן אבר ואיסור עומדת", לאיברים לאו בחייה ש"בהמה אחת, בבת כלומר,

הדעות. לכל איסור על חל איסור אחת בת ובאיסור נטרפה האבר18)היא שנחתך בשעה חל החי מן אבר שאיסור פי על ואף
גם נאסר החי מן שאבר מפני חלב, איסור על החי מן אבר איסור חל העולם, לאוויר הבהמה יציאת משעת חל הרי חלב ואיסור

חלב. משום עליהם נאסר שכבר פי על אף יהודים, על גם חל הגויים על חל שהוא ומתוך חלב19)לגויים, ומשום טרפה משום
החי. מן אבר קטנות.20)ומשום בשר ברצועות עוד מחובר אלא לגמרי לא אבל הגוף, מן הגוף21)נתלש אל להתחבר

בו. נפל"מי23)מדרבנן.22)ולהידבק האבר כאילו רואים אנו מתה אם כלומר, ניפול", עושה אין שחיטה ניפול עושה תה
החי. מן אבר זה אין וממילא מחיים, נפל כאילו אומרים, אנו אין בשחיטה אבל החי, מן אבר זה והרי ויכול24)מחיים הואיל

              
  

.Êאֹותן25ׁשמט ׁשּמע הּביצים ּכגֹון דכֹו, אֹו מעכֹו אֹו אבר ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
נּתקן ּבֹו26אֹו יׁש ׁשהרי הּתֹורה, מן אסּור אינֹו זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּולפיכ חּיים, אסּור27מקצת כן ּפי על ואף מסריח. אין ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ
דֹומה הּוא ׁשהרי מּקדם, יּׂשראל ּכל ׁשּנהגּו מּמנהג ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָלאכלֹו

החי. מן ְִֵֶַַלאבר
.Áחֹופה העֹור אֹו הּבּׂשר היה אם ׁשּנׁשּבר: רב28עצם ְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הּׁשבר29עביֹו הּקף ורב הּנׁשּבר עצם מּתר;30ׁשל זה הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

לחּוץ העצם יצא ּוכׁשּיׁשחט31ואם אסּור. האבר הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
והּׁשאר ויׁשליכֹו, הּׁשבר מּמקֹום יחּת - העֹוף אֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּבהמה
אֹותֹו היה אבל רּבֹו, את חֹופה והּבּׂשר העצם, נׁשּבר ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻמּתר.

מרּסס ׁש32ּבּׂשר ּכּבּׂשר נתאּכל, ׁשהיהאֹו אֹו גֹוררֹו, הרֹופא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ
ׁשעליו33מתלּקט הּבּׂשר ׁשהיה אֹו הרּבה, מּמקֹומֹות הרב ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

נקבים טּבעת,34נקבים ּכמין ׁשּנקּדר אֹו הּבּׂשר, ׁשּנסּדק אֹו , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָ
אּלא הּבּׂשר מן נׁשאר ׁשּלא עד מלמעלה הּבּׂשר ׁשּנגרר ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאֹו
עד ׁשּנׁשּבר העצם מעל מלמּטה הּבּׂשר ׁשּנתאּכל אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכקלּפה,
מֹורין אּלּו ּבכל - ּבעצם נֹוגע אינֹו החֹופה הּבּׂשר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמצא

הּבּׂשר35לאּסּור ׁשּיתרּפא עד מּכין36, - אּלּו מּכל אכל ואם . ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

.Ëּומן הּטחֹול מן וחת הּבהמה למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹוׁשיט
ּבהן וכּיֹוצא ואחר37הּכליֹות מעיה, ּבתֹו החתיכֹות והּניח , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מן אבר מּׁשּום אסּורֹות החתיכֹות אֹותן הרי - ׁשחטּה ְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָּכ
מן38החי חת אם אבל מעיה. ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ

חתיכת הרי - ׁשחטּה ּכ ואחר הֹוציאֹו, ולא ׁשּבמעיה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהעּבר
יצא ולא הֹואיל מּתר, איברֹו אֹו ידֹו39העּבר ׁשהֹוציא עּבר . ְִִֵֶָָָָָָָָֹֻֻֻ

קדם ׁשחתכֹו ּבין לעֹולם, אבר אֹותֹו נאסר - רגלֹו ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָֹאֹו
אּמֹו ׁשּנׁשחטה אחר ׁשחתכֹו ּבין אּמֹו ואפּלּו40ׁשּתּׁשחט . ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נׁשחט ּכ ואחר אּמֹו למעי אבר אֹותֹו נֹולד41החזיר אֹו , ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָ

מּׁשּום אסּור האבר אֹותֹו הרי - ׁשנים ּכּמה וחיה ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּולד
ׁשּפרׁש ּכבּׂשר נאסר - למחּצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּבּׂשר ׁשּכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָטרפה.

למקֹום ׁשּיצא ּכיון - טרפה ּבּׂשדה ּובּׂשר ׁשּנאמר: החי; ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָמן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טרפה, נעּׂשה ּכּׂשדה לֹו ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא

.Èלא אפּלּו ּבפנים, מקצתֹו ונׁשאר האבר מקצת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֹהֹוציא
מעּוטֹו אּלא מּתר42נׁשאר וׁשּבפנים אסּור, הּיֹוצא ואם43- . ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשּיצא אֹותֹו - ונׁשחטה ׁשהחזירֹו אחר האבר מן הּיֹוצא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחת
אסּור וחתכֹו44ּבלבד החזירֹו לא ואם מּתר; האבר ּוׁשאר , ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻ

- ׁשחיטה אחר אֹו ׁשחיטה קדם ׁשחתכֹו ּבין ּבחּוץ, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹוהּוא
האויר ׁשּנגד הּמקֹום והּוא אסּור. החת אחר45מקֹום , ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָ
.החת מקֹום וחֹות חֹוזר הּיֹוצא ְְְֲֵֵֵֶַַַָֹׁשּיחּת

.‡Èּבחּוץ והּוא ׁשחיטה קדם וחתכֹו ׁשּיצא, עּבר אבר ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכל
החי מן אבר זה הרי מת46- ואפּלּו עליו, העּבר47ולֹוקין ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

אינֹו האֹוכלֹו - ׁשחיטה אחר נחּת ואם ׁשחיטה. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹקדם
-48לֹוקה חתכֹו ּכ ואחר הּבהמה מתה ואם מת. ואפּלּו , ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

החי מן אבר מּׁשּום לֹוקה .49האֹוכלֹו ְִִֵֶֶַַָ
.Èוהרי נֹולד ּכ ואחר האבר, ונאסר אבר ׁשהֹוציא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻעּבר

והּוא הֹואיל מּספק, לׁשּתֹותֹו אסּור ׁשּלּה החלב - נקבה ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָהיא
ּכחלב זה והרי אסּור. אחד אבר ּבּה ויׁש האיברין מּכלל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבא

טהֹורה. ּבחלב ׁשּנתערב ְְְֲִֵֵֵֶַָָָטרפה
.‚Èׁשליל ּבּה ּומצא מעּברת ּבהמה ּבין50הּׁשֹוחט חי ּבין , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

ׁשליא ואפּלּו ּבאכילה. מּתר זה הרי - ּבאכילה.51מת מּתרת ְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻ
ׁשליא היתה אם הּבהמה: את וׁשחט מקצתּה ׁשּיצאת ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָוׁשליא

קׁשּורה אסּור52זֹו מּמּנה ּׁשּיצא מה - מּתר;53ּבּולד והּׁשאר , ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
זֹו ׁשליא ׁשּמא אסּורה; ּכּלּה - ּבֹו קׁשּורה היתה לא ְְְְֲִִֶָָָָָָָֹֻואם

ּבּה ׁשהיה ולד לֹו הל מקצתּה ׁשּנמצא54ׁשּיצאת זה ּוולד , ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ
נמצא לא ׁשאם לֹומר, צרי ואין ׁשּלֹו. ׁשליא הלכה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבּבטן

אסּורה. ּכּלּה ׁשהּׁשליא ּכלל, ולד ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֻּבּבטן
.„Èחדׁשים ּתׁשעה ּבן ׁשהּוא ּפי על אף חי, עּבר ּבּה ְֳִִִֶֶַַַָָָָָָֻמצא

ׁשחיטת אּלא ׁשחיטה, צרי אינֹו - ׁשּיחיה ואפׁשר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּגמּורין
ׁשחיטה צרי - קרקע ּגּבי על הפריס ואם מטהרּתֹו. .55אּמֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָ
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החי. מן אבר משום ולא נבלה משום אלא חייב אינו ובמתה הבהמה. כגוף ונחשב מתירתו השחיטה ולחיות, לחזור אבל25)האבר
תלשו. הבהמה.26)לא חיים.27)ונשחטה מקצת בו שיש אלא29)מכסה.28)מפני לחוץ השבירה עובי רוב יצא שלא

מכוסה. ורובו נגלה העצם חלל קיים.30)מיעוט - השבר שעל הבשר היקף אותו.31)רוב מכסה אינו כלומר,32)הבשר
העצם. רוב את מכסה אבל וקלוש מרודד הבשר ואם33)שהיה מעט וכאן מעט כאן אלא יחד אינו הרוב לכסות הנותר בשר

נכסה. היקפו רוב הרי חיסרון.34)תצרפו מחמירים.35)בלא ומספק שם בגמרא הן בעיות אלו ומעלה36)כל בעצם "מסרטו
כשר. - (מתרפא) ארוכה מעלה שאם הרי הבהמה.37)ארוכה", את מטריפה אינה שנטילתם מתירה38)איברים אינה והשחיטה

אמו.39)אותן. בשחיטת לפני40)וניתר נחתך שאם אמו, שנשחטה אחר לחתכו אמו שחיטת קודם חתכו בין הבדל יש אכן
החי. מן אבר משום חייב אמו שחיטת לאחר ובחתכו ההלכה. בסוף כדמסיים טרפה משום אסור אמו, כלומר,41)שנשחטה

שהאבר מכיוון מתירתו אינה אמו ושחיטת לעולם באיסורו היוצא האבר נשאר אז אמו, שחיטת אחרי העולם לאוויר חי יצא שהוולד
ואין שחיטה, בשעת [=הבהמה] בפנים היה שהוא מפני כשחוט, נחשב הרי עצמו, והוולד שחיטה, בשעת הבהמה בפנים היה לא
שחיטתו ואז התירתו, לא אמו ששחיטת שחיטה, דין לוולד יש הרי אמו, את ששחטו לפני יצא הוולד אם אבל שחיטה. דין לו

היוצא. האבר את גם כילוד".42)מתירה זה הרי רובו "יצא אנו אומרים שבלידה פי על אף לאברים43)כלומר, לידה אין כי
בפנים. שנשאר המיעוט את כילוד עושה היוצא הרוב הבהמה.44)ואין בשחיטת ניתר כן גם החתך ומקום וחותך ומצמצם

הוא".45) בתוכה דלאו בבהמה, בהמה ביה קרינא ולא הרחם שפת על עומד שהוא שהאיסור46)"מפני למעלה שבארנו וכמו
החי. מן אבר זה הרי השחיטה לפני בנחתך אבל אמו, שחיטת אחרי כשנחתך אלא אינו טרפה" בשדה "ובשר "דעובר47)של

באכילה". אף להתירו אמו שחיטת ליה מהני דהא כחי חשיב מת אפילו משום48)שבפנים לוקה אבל החי. מן אבר משום
מחיים.49)טריפה. נפל כאילו ורואים ניפול עושה העובר".51)עובר.50)דמיתה יהיה שבתוכו הכיס כן52)"והוא ואם

הבהמה. בתוך שנמצא מהוולד חלק היא שיצא.53)השלייה העובר מן כאבר הוא ולפיכך54)שהרי האם בשחיטת ניתר ולא
אסורה. שלייתו עין.55)גם מראית משום מדרבנן היא זו ושחיטה



פי               
  

.Êאֹותן25ׁשמט ׁשּמע הּביצים ּכגֹון דכֹו, אֹו מעכֹו אֹו אבר ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
נּתקן ּבֹו26אֹו יׁש ׁשהרי הּתֹורה, מן אסּור אינֹו זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּולפיכ חּיים, אסּור27מקצת כן ּפי על ואף מסריח. אין ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ
דֹומה הּוא ׁשהרי מּקדם, יּׂשראל ּכל ׁשּנהגּו מּמנהג ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָלאכלֹו

החי. מן ְִֵֶַַלאבר
.Áחֹופה העֹור אֹו הּבּׂשר היה אם ׁשּנׁשּבר: רב28עצם ְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הּׁשבר29עביֹו הּקף ורב הּנׁשּבר עצם מּתר;30ׁשל זה הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

לחּוץ העצם יצא ּוכׁשּיׁשחט31ואם אסּור. האבר הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
והּׁשאר ויׁשליכֹו, הּׁשבר מּמקֹום יחּת - העֹוף אֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּבהמה
אֹותֹו היה אבל רּבֹו, את חֹופה והּבּׂשר העצם, נׁשּבר ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻמּתר.

מרּסס ׁש32ּבּׂשר ּכּבּׂשר נתאּכל, ׁשהיהאֹו אֹו גֹוררֹו, הרֹופא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ
ׁשעליו33מתלּקט הּבּׂשר ׁשהיה אֹו הרּבה, מּמקֹומֹות הרב ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

נקבים טּבעת,34נקבים ּכמין ׁשּנקּדר אֹו הּבּׂשר, ׁשּנסּדק אֹו , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָ
אּלא הּבּׂשר מן נׁשאר ׁשּלא עד מלמעלה הּבּׂשר ׁשּנגרר ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאֹו
עד ׁשּנׁשּבר העצם מעל מלמּטה הּבּׂשר ׁשּנתאּכל אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכקלּפה,
מֹורין אּלּו ּבכל - ּבעצם נֹוגע אינֹו החֹופה הּבּׂשר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמצא

הּבּׂשר35לאּסּור ׁשּיתרּפא עד מּכין36, - אּלּו מּכל אכל ואם . ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

.Ëּומן הּטחֹול מן וחת הּבהמה למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹוׁשיט
ּבהן וכּיֹוצא ואחר37הּכליֹות מעיה, ּבתֹו החתיכֹות והּניח , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מן אבר מּׁשּום אסּורֹות החתיכֹות אֹותן הרי - ׁשחטּה ְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָּכ
מן38החי חת אם אבל מעיה. ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ

חתיכת הרי - ׁשחטּה ּכ ואחר הֹוציאֹו, ולא ׁשּבמעיה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהעּבר
יצא ולא הֹואיל מּתר, איברֹו אֹו ידֹו39העּבר ׁשהֹוציא עּבר . ְִִֵֶָָָָָָָָֹֻֻֻ

קדם ׁשחתכֹו ּבין לעֹולם, אבר אֹותֹו נאסר - רגלֹו ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָֹאֹו
אּמֹו ׁשּנׁשחטה אחר ׁשחתכֹו ּבין אּמֹו ואפּלּו40ׁשּתּׁשחט . ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נׁשחט ּכ ואחר אּמֹו למעי אבר אֹותֹו נֹולד41החזיר אֹו , ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָ

מּׁשּום אסּור האבר אֹותֹו הרי - ׁשנים ּכּמה וחיה ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּולד
ׁשּפרׁש ּכבּׂשר נאסר - למחּצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּבּׂשר ׁשּכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָטרפה.

למקֹום ׁשּיצא ּכיון - טרפה ּבּׂשדה ּובּׂשר ׁשּנאמר: החי; ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָמן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טרפה, נעּׂשה ּכּׂשדה לֹו ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא

.Èלא אפּלּו ּבפנים, מקצתֹו ונׁשאר האבר מקצת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֹהֹוציא
מעּוטֹו אּלא מּתר42נׁשאר וׁשּבפנים אסּור, הּיֹוצא ואם43- . ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשּיצא אֹותֹו - ונׁשחטה ׁשהחזירֹו אחר האבר מן הּיֹוצא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחת
אסּור וחתכֹו44ּבלבד החזירֹו לא ואם מּתר; האבר ּוׁשאר , ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻ

- ׁשחיטה אחר אֹו ׁשחיטה קדם ׁשחתכֹו ּבין ּבחּוץ, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹוהּוא
האויר ׁשּנגד הּמקֹום והּוא אסּור. החת אחר45מקֹום , ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָ
.החת מקֹום וחֹות חֹוזר הּיֹוצא ְְְֲֵֵֵֶַַַָֹׁשּיחּת

.‡Èּבחּוץ והּוא ׁשחיטה קדם וחתכֹו ׁשּיצא, עּבר אבר ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכל
החי מן אבר זה הרי מת46- ואפּלּו עליו, העּבר47ולֹוקין ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

אינֹו האֹוכלֹו - ׁשחיטה אחר נחּת ואם ׁשחיטה. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹקדם
-48לֹוקה חתכֹו ּכ ואחר הּבהמה מתה ואם מת. ואפּלּו , ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

החי מן אבר מּׁשּום לֹוקה .49האֹוכלֹו ְִִֵֶֶַַָ
.Èוהרי נֹולד ּכ ואחר האבר, ונאסר אבר ׁשהֹוציא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻעּבר

והּוא הֹואיל מּספק, לׁשּתֹותֹו אסּור ׁשּלּה החלב - נקבה ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָהיא
ּכחלב זה והרי אסּור. אחד אבר ּבּה ויׁש האיברין מּכלל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבא

טהֹורה. ּבחלב ׁשּנתערב ְְְֲִֵֵֵֶַָָָטרפה
.‚Èׁשליל ּבּה ּומצא מעּברת ּבהמה ּבין50הּׁשֹוחט חי ּבין , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

ׁשליא ואפּלּו ּבאכילה. מּתר זה הרי - ּבאכילה.51מת מּתרת ְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻ
ׁשליא היתה אם הּבהמה: את וׁשחט מקצתּה ׁשּיצאת ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָוׁשליא

קׁשּורה אסּור52זֹו מּמּנה ּׁשּיצא מה - מּתר;53ּבּולד והּׁשאר , ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
זֹו ׁשליא ׁשּמא אסּורה; ּכּלּה - ּבֹו קׁשּורה היתה לא ְְְְֲִִֶָָָָָָָֹֻואם

ּבּה ׁשהיה ולד לֹו הל מקצתּה ׁשּנמצא54ׁשּיצאת זה ּוולד , ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ
נמצא לא ׁשאם לֹומר, צרי ואין ׁשּלֹו. ׁשליא הלכה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבּבטן

אסּורה. ּכּלּה ׁשהּׁשליא ּכלל, ולד ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֻּבּבטן
.„Èחדׁשים ּתׁשעה ּבן ׁשהּוא ּפי על אף חי, עּבר ּבּה ְֳִִִֶֶַַַָָָָָָֻמצא

ׁשחיטת אּלא ׁשחיטה, צרי אינֹו - ׁשּיחיה ואפׁשר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּגמּורין
ׁשחיטה צרי - קרקע ּגּבי על הפריס ואם מטהרּתֹו. .55אּמֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

החי. מן אבר משום ולא נבלה משום אלא חייב אינו ובמתה הבהמה. כגוף ונחשב מתירתו השחיטה ולחיות, לחזור אבל25)האבר
תלשו. הבהמה.26)לא חיים.27)ונשחטה מקצת בו שיש אלא29)מכסה.28)מפני לחוץ השבירה עובי רוב יצא שלא

מכוסה. ורובו נגלה העצם חלל קיים.30)מיעוט - השבר שעל הבשר היקף אותו.31)רוב מכסה אינו כלומר,32)הבשר
העצם. רוב את מכסה אבל וקלוש מרודד הבשר ואם33)שהיה מעט וכאן מעט כאן אלא יחד אינו הרוב לכסות הנותר בשר

נכסה. היקפו רוב הרי חיסרון.34)תצרפו מחמירים.35)בלא ומספק שם בגמרא הן בעיות אלו ומעלה36)כל בעצם "מסרטו
כשר. - (מתרפא) ארוכה מעלה שאם הרי הבהמה.37)ארוכה", את מטריפה אינה שנטילתם מתירה38)איברים אינה והשחיטה

אמו.39)אותן. בשחיטת לפני40)וניתר נחתך שאם אמו, שנשחטה אחר לחתכו אמו שחיטת קודם חתכו בין הבדל יש אכן
החי. מן אבר משום חייב אמו שחיטת לאחר ובחתכו ההלכה. בסוף כדמסיים טרפה משום אסור אמו, כלומר,41)שנשחטה

שהאבר מכיוון מתירתו אינה אמו ושחיטת לעולם באיסורו היוצא האבר נשאר אז אמו, שחיטת אחרי העולם לאוויר חי יצא שהוולד
ואין שחיטה, בשעת [=הבהמה] בפנים היה שהוא מפני כשחוט, נחשב הרי עצמו, והוולד שחיטה, בשעת הבהמה בפנים היה לא
שחיטתו ואז התירתו, לא אמו ששחיטת שחיטה, דין לוולד יש הרי אמו, את ששחטו לפני יצא הוולד אם אבל שחיטה. דין לו

היוצא. האבר את גם כילוד".42)מתירה זה הרי רובו "יצא אנו אומרים שבלידה פי על אף לאברים43)כלומר, לידה אין כי
בפנים. שנשאר המיעוט את כילוד עושה היוצא הרוב הבהמה.44)ואין בשחיטת ניתר כן גם החתך ומקום וחותך ומצמצם

הוא".45) בתוכה דלאו בבהמה, בהמה ביה קרינא ולא הרחם שפת על עומד שהוא שהאיסור46)"מפני למעלה שבארנו וכמו
החי. מן אבר זה הרי השחיטה לפני בנחתך אבל אמו, שחיטת אחרי כשנחתך אלא אינו טרפה" בשדה "ובשר "דעובר47)של

באכילה". אף להתירו אמו שחיטת ליה מהני דהא כחי חשיב מת אפילו משום48)שבפנים לוקה אבל החי. מן אבר משום
מחיים.49)טריפה. נפל כאילו ורואים ניפול עושה העובר".51)עובר.50)דמיתה יהיה שבתוכו הכיס כן52)"והוא ואם

הבהמה. בתוך שנמצא מהוולד חלק היא שיצא.53)השלייה העובר מן כאבר הוא ולפיכך54)שהרי האם בשחיטת ניתר ולא
אסורה. שלייתו עין.55)גם מראית משום מדרבנן היא זו ושחיטה



פב              
  

.ÂËּבן ּבּה ּומצא טרפה ּבהמה ׁשחט אֹו הּבהמה את ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָקרע
ׁשחיטה צרי - חי אּמֹו56ּתׁשעה ׁשחיטת ואין להּתירֹו, ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ

חי ׁשהּוא ּפי על אף חדׁשיו, לֹו גמרּו לא ואם לֹו. ְְֳִִֶֶֶַַַָָָֹמֹועלת
ּכל מאּמֹו. ּכאבר ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הּטרפה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבמעי
אין - אּמֹו את ׁשחט ּכ ואחר והחזירֹו, ראׁשֹו ׁשהֹוציא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעּבר
ׁשחיטה. וצרי ּכילּוד הּוא והרי לֹו, מֹועלת אּמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשחיטת

 
מביא‡. - ּבׁשֹוגג ּכרת, חּיב - ּבמזיד הּדם: מן ּכזית ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהאֹוכל

ּדם על אּלא חּיב ׁשאינֹו ּבּתֹורה, מפרׁש ודבר קבּועה. ְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת
ׁשּנאמר: טהֹורין. ּבין טמאין ּבין ּבלבד, ועֹוף חּיה ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבהמה
וחּיה ולּבהמה; לעֹוף מֹוׁשבתיכם ּבכל תאכלּו לא ּדם ְְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֹוכל
וגֹומר ׁשֹור ּתאכלּו אׁשר הּבהמה זאת ׁשּנאמר: ּבהמה, ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבכלל
ּורמּׂשים ּוׁשקצים וחגבים ּדגים ּדם אבל וגֹומר. ּוצבי ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָאּיל
ּדגים ּדם :לפיכ ּדם. מּׁשּום עליו חּיבין אין - האדם ְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָודם
- וׁשתהּו ּבכלי ּכּנסֹו ואפּלּו לאכלֹו. מּתר - טהֹורים ְְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָֻוחגבים
ׁשהּוא מּׁשּום אסּור, - טמאים ודגים חגבים ודם ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻמּתר.
ּכבּׂשרן, - ׁשקצים ודם טמאה. ּבהמה ּכחלב ּגּופן, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּתמצית

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.עליו ּומּכין ּפרׁש, אם סֹופרים, מּדברי אסּור - האדם ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּדם

הרי נמנע. ואינֹו ּבֹולעֹו - הּׁשּנים ּדם אבל מרּדּות. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָמּכת
אֹוכל, ּכ ואחר הּדם את ּגֹורר - ּדם עליה ּומצא ּבפת ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּנׁש

ּפרׁש. ֲֵֵֶַׁשהרי
ׁשחיטה‚. ּבׁשעת הּיֹוצא ּדם על אּלא ּכרת חּיבין ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

ועל אדמּומית; ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל הראׁש, הּתזת אֹו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹּונחירה
מקּלח ׁשהּוא זמן ּכל הּקזה, ּדם ועל הּלב; ּבתֹו הּכנּוס ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָהּדם
ׁשּיתחיל קדם הּקזה ּבתחּלת הּׁשֹותת הּדם אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹויֹוצא.
אין - לפסק הּדם ּכׁשּיתחיל הּקזה ּבסֹוף הּׁשֹותת ודם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹלקּלח,
הּוא הּקּלּוח ׁשּדם האיברים; ּכדם הּוא והרי עליו, ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָחּיבין

ּבֹו. יֹוצאה ׁשהּנפׁש ְֶֶֶַַָָהּדם
הּכליֹות„. ודם הּטחֹול ּדם ּכגֹון האיברין, ודם הּתמצית ְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָּדם

הּנמצא ודם ׁשחיטה, ּבׁשעת לּלב הּמתּכּנס ודם ּביצים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָודם
- ּכזית מּמּנּו האֹוכל אבל ּכרת. עליו חּיבין אין - ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבּכבד
אֹו הּוא ּכרת ּובחּיּוב תאכלּו. לא ּדם וכל ׁשּנאמר: מר:לֹוקה, ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

הּדם על אּלא ּכרת חּיב אינֹו - היא ּבּדם הּבּׂשר נפׁש ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכי
ּבֹו. יֹוצאה ְֶֶֶַָׁשהּנפׁש

הּיּלֹוד.‰. ּכדם דמֹו הרי - הּבהמה ּבמעי הּנמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּׁשליל
ּכרת, עליו חּיבין - לּבֹו ּבתֹו ּכנּוס הּנמצא הּדם :ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ

האברין. ּכדם הּוא הרי - ּדמֹו ׁשאר ְְֲֲִֵֵַָָָָָאבל
.Â,ּדמֹו את ּומֹוציא קֹורעֹו - לקדרה ּבין לצלי ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָהּלב,

אחר קֹורעֹו - קרעֹו ולא הּלב ּבּׁשל ואם מֹולחֹו. ּכ ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹואחר
ּכרת. עליו חּיב אינֹו - ואכלֹו קרעֹו לא ואם ּומּתר; ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻׁשּבׁשלֹו
אבל ּדם; ּכזית ּבֹו ׁשאין העֹוף, ּבלב אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה
מּדם ּכזית ּבֹו יׁש ׁשהרי ּכרת; חּיב - ּבהמה לב היה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָאם

ּכרת. עליו ׁשחּיבין הּלב, ְִֵֵֶֶַַָָָָׁשּבתֹו

.Êמים לתֹו אֹו החמץ לתֹו והׁשליכּה חתכּה אם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹהּכבד,
ּכן. אחר אֹותּה לבּׁשל מּתרת זֹו הרי - ׁשּתתלּבן עד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻרֹותחין
מבּׁשלין ּכ ואחר האּור על להבהבּה יּׂשראל ּכל נהגּו ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָּוכבר
וכן אחר. ּבּׂשר עם ׁשּבּׁשלּה ּבין לבּדּה ׁשּבּׁשלּה ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹותּה.
אֹותֹו קֹולין ולא ראׁש ׁשל הּמח מבּׁשלין ׁשאין ּפׁשּוט, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹמנהג

ּבאּור. אֹותֹו ׁשּמהבהבין ְְֲִֶַַָעד
.Áּבחמץ חלטּה ולא האּור על הבהבּה ולא ׁשּבּׁשלּה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹהּכבד

ׁשּנתּבּׁשל וכל הּכבד אסּורה, ּכּלּה הּקדרה הרי - ּברֹותחין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻאֹו
והּוא אחד, ּבׁשּפּוד הּבּׂשר עם ּכבד לצלֹות ּומּתר ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻעּמּה.
- מּבּׂשר למעלה ּוצלאּה עבר ואם למּטה. הּכבד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּתהיה

אֹוכלֹו. זה ְֲֵֶהרי
.Ëאּלא דם, ׁשאינֹו הּבּׂשר; עם אפּלּו לבּׁשלֹו מּתר - ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּטחֹול

נפׁשּה ׁשּתצא קדם ּבהמה מפרקת הּׁשֹובר לדם. הּדֹומה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּׂשר
חי, ּבּׂשר מּמּנה לאכל ואסּור ּבאברים, נבלע הּדם הרי -ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
יפה וימלח החתיכה יחּת יעּׂשה? ּכיצד אּלא חלטֹו. ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹואפּלּו
ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו, ּוכבר יצלה. אֹו יבּׁשל ּכ ואחר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיפה,

מּתרין. ׁשהן ּדם, מהן יצא ולא ועֹוף חּיה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻּבהמה
.Èיפה יפה מֹולחֹו ּכן אם אּלא דמֹו מידי יֹוצא הּבּׂשר ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאין

ואחר ּתחּלה, הּבּׂשר מדיח עֹוּׂשה? ּכיצד יפה. יפה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּומדיחֹו
ואחר מיל, הּלּו ּכדי ּבמלחֹו ּומּניחֹו יפה, יפה מֹולחֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכ
מּיד ּומׁשליכֹו זּכים, הּמים ׁשּיצאּו עד יפה יפה מדיחֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכ
ולא מּיד ׁשּיתלּבן ּכדי לפֹוׁשרין, לא אבל רֹותחין, מים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹלתֹו

דם. ֵֵָיצא
.‡È.מנּקב ּבכלי אּלא אֹותֹו מֹולחין אין - הּבּׂשר ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּכׁשּמֹולחין

ּדק ׁשהּמלח הּגס; ּכחֹול עבה ּבמלח אּלא מֹולחין ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָואין
מן הּבּׂשר לנּפץ וצרי דם. יֹוציא ולא ּבּבּׂשר יּבלע ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּכקמח

ידיחּנּו. ּכ ואחר ְְִֶֶַַַַָהּמלח
.Èלצלי אבל לבּׁשלֹו; ׁשּצרי לבּׂשר - האּלּו הּדברים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּכל

יפה מֹולחֹו - חי ּבּׂשר לאכל והרֹוצה מּיד. וצֹולה מֹולח -ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
- ּבחמץ חלטֹו ואם יאכל. ּכ ואחר יפה, יפה ּומדיחֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיפה
ּבֹו, ׁשחלטֹו החמץ לׁשּתֹות ּומּתר חי. ּכׁשהּוא לאכלֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֻֻמּתר

הּדם. מֹוציא החמץ ִֵֶֶַַָֹׁשאין
.‚È.ׁשנּיה ּפעם ּבֹו יחלט לא - ּבּׂשר ּבֹו ׁשחלט ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹֹחמץ

אסּורין והחמץ היא - החמץ ּבתֹו ׁשהאּדימה עדוחתיכה , ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּביצי וכן ׁשהאּדים, ּבּׂשר ויצלה. יפה יפה אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּימלח
ׁשהן הּמזרקים ׁשּבֹו הערף וכן ׁשעליהן, ּבּקלּפה וחּיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהמה
לא ואם לבּׁשלן. מּתר - ּכּדת ּומלחן חתכן אם ּדם, ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹֻמלאים
ׁשּצלאן אֹו למּטה, ּופיו הערף וצלה ּבׁשּפּוד, ּוצלאן ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָָֹחתכן

מּתרין. אּלּו הרי - הּגחלים על ֲִִֵֵֶַַָָָֻֻּכּלן
.„Èּובית ּתלהּו אם ּבכבׁשן, אֹו ּבתּנּור ׁשּצלהּו הּבהמה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹראׁש

ּבית היה ואם וׁשֹותת. יֹוצא ׁשהּדם מּתר; - למּטה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻׁשחיטתֹו
לתֹוכֹו; מתקּבץ ׁשהּדם אסּור, - מחֹו הּצד: מן ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹהּׁשחיטה
חטמֹו הּניח מּתר. - מּבחּוץ העצמֹות ׁשעל הּבּׂשר ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֻּוׁשאר
ויצא ּפתּוח ׁשּיּׁשאר ּכדי קנה אֹו ּגמי ּבֹו הּניח אם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלמּטה:

אסּור. מחֹו - לאו ואם מּתר, - חטמֹו דר ְְִֶֶַָָָָֹֻדמֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טרפה.56) אמו בשחיטת ניתר הוולד שאין

              
  

.ÂËׁשּתכלה עד מימיו לקּבל הּצלי ּתחת ּכלי מּניחין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאין
לתֹו מׁשליכין עֹוּׂשין? וכיצד ׁשּבֹו. אדמּומית מראה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָּכל
הּׁשמנּונית ולֹוקח ׁשּיּצלה, עד הּכלי ּומּניח מלח, מעט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָהּכלי
אסּורה. הּׁשמנּונית ׁשּתחת מּטה ׁשל והּמים מעלה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשל

.ÊËאּלא ׁשאינּה לאכלּה, מּתר - צלי ּבּׂשר עליה ׁשחת ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻּפת
מנּקב ּבכלי אפּלּו זה, עם זה ׁשּמלחן ועֹופֹות ּדגים ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֻׁשמנּונית.
העֹוף. מן הּיֹוצא ּדם ּובֹולע רפה, ׁשהּדג אסּורין; הּדגים -ֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חּיה. אֹו ּבהמה ּבּׂשר עם ּדג מלח אם לֹומר צרי ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָואין

.ÊÈּובּׁשלן ּוביצים ּבּׂשר חללן ּומּלא ׁשלמים ׁשהּניחן ְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָעֹופֹות
יפה ׁשּמלחן ּפי על ואף לתֹוכן. יֹוצא דם ׁשהרי אסּורֹות, -ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
צלאן ואם צלּוי. אֹו ׁשלּוק ׁשּבתֹוכן הּבּׂשר היה ואפּלּו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָיפה.
ואפּלּו חי, ׁשּבתֹוכן ׁשהּבּׂשר ּפי על אף מּתרֹות, אּלּו הרי -ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

למעלה. ְְִֶַָּפיהן
.ÁÈ,ׁשלּוק אֹו צלּוי ּבבּׂשר זֹו ּדר על ׁשּמלאן מעים ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבני

מּתרין; אּלּו הרי - קלאן אֹו ּוׁשלקן ּבביצים ׁשּמלאן ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֻאֹו
הּגאֹונים. הֹורּו וכן מעים. ּבבני ּדם מחזיקין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָׁשאין

.ËÈ:מחּתכין ּבין ׁשלמים ּבין ּוצלאן, ּבבצק ׁשּטפלן ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻעֹופֹות
את אֹוכל - הּטפלה הסמיקה אפּלּו ּגּסה, ּבסלת טפלן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאם
טפלן ואם הּדם. ויֹוצא מתּפררת ּגּסה ׁשּסלת מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּטפלה,
הּכסף ּכמֹו לבנה הּטפלה היתה אם ׁשּלתתן: חּטים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבקמח
ּבׁשאר טפלן אסּורה. - לאו ואם מּמּנה, לאכל מּתר -ְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָָֹֻ
מּתרין. - האּדימּו לא ואם אסּורין, - האּדימּו אם ְְְְֲִִִִִִִֶֶָָֹֻקמחין:

.Îׁשּילּבן עד רֹותח, ּבּה לחּת אסּור - ּבּה ׁשּׁשחט ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹסּכין
ּבקרקע ינעצּנה אֹו ּבמׁשחזת, יׁשחיזּנה אֹו ּבאּור, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּסּכין
אינֹו וכן מּתר. - רֹותח ּבּה חת ואם ּפעמים. עּׂשר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻקׁשה
ואם לכּתחּלה. החריפים מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון ּבּה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָחֹות
וכּיֹוצא צנֹון ּבּה לחּת מּתר - ּבכלי ׁשּקּנחּה אֹו הּסּכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהדיח

רֹותח. לא אבל ֲֵַָֹּבֹו,
.‡Î- ּבאבר ׁשּועה היתה אפּלּו ּבּׂשר, ּבּה ׁשּמלח ְְְֲִֶַָָָָָָָָָָָקערה

ּבחרסיה. הּדם נבלע ׁשּכבר לעֹולם, רֹותח ּבּה לאכל ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאסּור

 
ּבמז‡. חלב: ּכזית מביאהאֹוכל - ּבׁשֹוגג ּכרת, חּיב - יד ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ

על אּלא חּיב ׁשאינֹו ּתֹורה אמרה ּובפרּוׁש קבּועה. ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
ׁשֹור חלב ּכל ׁשּנאמר: ּבלבד, טהֹורה ּבהמה מיני ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלׁשה
ׁשאכל ּבין ׁשחּוטה מחלב ׁשאכל ּבין תאכלּו. לא ועז ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹוכּׂשב
ּבין וחּיה, ּבהמה ׁשאר אבל ׁשּלהן. ּוטרפה נבלה ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמחלב
ׁשלׁשה ׁשל נפל וכן ּכבּׂשרּה. חלּבּה - טהֹורה ּבין ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָטמאה
- ּכזית מחלּבֹו והאֹוכל ּכבּׂשרֹו, חלּבֹו - טהֹורה ּבהמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמיני

נבלה. אֹוכל מּׁשּום ְִֵֵֶָלֹוקה
.חלב אֹוכל מּׁשּום חּיב - ּוטרפה נבלה מחלב ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹוכל

ּבבּׂשרּה האּסּור ׁשּנֹוסף מּתֹו ּוטרפה. נבלה אֹוכל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומּׁשּום
ׁשּתים. לֹוקה ּולפיכ החלב, על נֹוסף מּתר, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהיה

ואפּלּו‚. מּתר, חלּבֹו ּכל - ׁשליל ּבּה ּומצא ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻהּׁשֹוחט
חדׁשיו לֹו ׁשלמּו ואם מּמּנה. ּכאבר ׁשהּוא מּפני חי, ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצאֹו
צרי ואינֹו הּקרקע על הפריס ׁשּלא ּפי על אף חי, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹּומצאֹו
ּכל מּמּנּו ּומֹוציאין ּכרת. עליו וחּיבין אסּור, חלּבֹו - ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשחיטה

הּבהמֹות. ּכׁשאר האסּורין, והּקרּומֹות ְְְְֲִִִֵַַַָָהחּוטין

לֹו„. ׁשּכלּו העּבר מחלב וחת ּבהמה למעי ידֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהֹוׁשיט
האם מחלב חתכֹו ּכאּלּו עליו חּיב זה הרי - והֹוציאֹו ְְֲֲֳִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָחדׁשיו

החלב. לאסר הּגֹורמין הן ׁשהחדׁשים ְְֱֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעצמּה;
ׁשעל‰. חלב ּכרת: עליהן ׁשחּיבין הן חלבים ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשלׁשה

האליה אבל הּכסלים. וׁשעל הּכליֹות, ׁשּתי וׁשעל ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּקרב,
ּבלבד, קרּבן לענין אּלא חלב נקראת לא ּבאכילה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתרת
ּכמֹו קרּבן. לענין הּכבד ויֹותרת ּכליֹות חלבים ׁשּנקראּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹו
טּובם. ׁשהּוא חּטה, ּכליֹות וחלב הארץ חלב אֹומר: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאּתה
נקראּו לּׁשם לּׂשרפה הּקרּבן מן אּלּו ּדברים ׁשּמרימין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּולפי
נאמר ּולכ לּׁשם. הּמּורם אּלא טֹוב ּדבר ׁשם ׁשאין ְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָחלב,

מּמּנּו. חלּבֹו את ּבהרימכם מעּׂשר: ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַּבתרּומת
.Âׁשעל החלב הּוא - הּכֹוסֹות ּבית וׁשעל הּמסס ׁשעל ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַחלב

ּכרת, עליו חּיבין - מּבפנים הירכֹות ׁשּבעּקרי וחלב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּקרב.
עקם הּקבה על חלב ׁשם ויׁש הּכסלים. ׁשעל החלב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוהּוא
מּתר. והּוא יתר, ּכמֹו מׁשּו וחּוט האסּור; והּוא קׁשת, ְְְְְֶֶֶֶָָָָֻּכמֹו

ּכרת. עליהן חּיבין ואין אסּורין, - ׁשּבחלב ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחּוטין
.Êאסר הּכסלים ׁשעל מּתר; - אֹותֹו חֹופה ׁשהּבּׂשר ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחלב

נאסר, הּכליֹות ׁשעל חלב וכן הּכסלים. ׁשּבתֹו לא ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכתּוב,
ׁשּבתֹו לבן אדם נֹוטל כן, ּפי על ואף הּכליֹות. ׁשּבתֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא
אחריו. לחּטט צרי ואינֹו אֹותּה, אֹוכל ּכ ואחר ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָֻהּכליא

.Áסמּו הּמתנים ּבעּקרי חלב ׁשל ּפתילֹות ׁשּתי ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיׁש
ּבּמעים, נראה זה חלב - חּיה ּכׁשהּבהמה .הּיר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלראׁש
נראה ואינֹו זה, חלב ויתּכּסה ּבבּׂשר ּבּׂשר ידּבק - ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּוכׁשּתמּות
אסּור, זה הרי כן ּפי על ואף הּבּׂשר. מן הּבּׂשר ׁשּיתּפרק ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעד
בֹו ׁשּתמצא מקֹום וכל אֹותֹו. חֹופה ׁשהּבּׂשר חלב זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאין
ולא סביביו, מּכל אֹותֹו מּקיף והּבּׂשר הּבּׂשר, ּתחת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהחלב

מּתר. זה הרי - הּבּׂשר ׁשּיּקרע עד ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻיראה
.Ëּכּלן - המלּפפין הּדּקין והן הּמעים, וחלב הּלב ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻחלב

ּכ הם והרי הּמעימּתרין, מראׁש חּוץ מּתר. ׁשהּוא ׁשּמן ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻֻ
החלב לגרר ׁשּצרי מעים, ּבני ּתחּלת ׁשהּוא לּקבה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּסמּו
הּגאֹונים מן ויׁש ׁשאסּור. הּדּקין ׁשעל חלב וזהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשעליו.
ּבֹו ׁשּיצא הּמעי הּוא לגררֹו ׁשּצרי הּמעי ׁשראׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשאֹומר,

הּמעים. סֹוף ׁשהּוא ְִִֵֶַַָהרעי,
.Èמהם אסּורין. ׁשהן ּוקרּומֹות חּוטין הּבהמה ּבגּוף ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָיׁש

ׁשאסּור קרּום אֹו חּוט וכל ּדם. מּׁשּום ּומהן חלב, ְְִִֵֵֶֶֶָָָמּׁשּום
ימלח ּכ ואחר לנטלֹו צרי - תאכלּו לא ּדם ּכל ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹמּׁשּום
צרי אינֹו - ּומלחֹו חתכֹו ואם ׁשאמרנּו. ּכמֹו הּבּׂשר, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָויבּׁשל
קרּום אֹו חּוט וכל לנטלֹו). צרי (אינֹו - לצלי וכן ְְְְְְְְִִֵֵָָָָָלנטלֹו.
צרי - לבּׁשּול ּבין לצלי ּבין חלב, ּכל מּׁשּום אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשהּוא

הּבהמה. מן ְְְִֵַָָלנטלֹו
.‡Èּוׁשנים הּימין, מן ׁשלׁשה ּבּכסלים: יׁש חּוטין ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָחמּׁשה

מהם אחד ּכל מתּפּצל - הּימין ׁשּמן הּׁשלׁשה הּׂשמאל. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמן
לׁשלׁשה מתּפּצלין - הּׂשמאל ׁשּמן והּׁשנים ׁשנים, ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָֹלׁשנים
- הּכליֹות וחּוטי הּטחֹול וחּוטי חלב. מּׁשּום וכּלן ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֻׁשלׁשה.
הּכסלים ׁשעל ּוקרּום הּטחֹול ׁשעל קרּום וכן חלב. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָמּׁשּום
ּדד ׁשעל ּוקרּום חלב. מּׁשּום אסּורין - הּכליֹות ׁשעל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָּוקרּום
ואין אסּור, - הּקרּום ּוׁשאר ּכרת; עליו חּיבין - ְְְְִֵֵַַַָָָָָָהּטחֹול

עליו. ִַָָָחּיבין
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פג               
  

.ÂËׁשּתכלה עד מימיו לקּבל הּצלי ּתחת ּכלי מּניחין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאין
לתֹו מׁשליכין עֹוּׂשין? וכיצד ׁשּבֹו. אדמּומית מראה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָּכל
הּׁשמנּונית ולֹוקח ׁשּיּצלה, עד הּכלי ּומּניח מלח, מעט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָהּכלי
אסּורה. הּׁשמנּונית ׁשּתחת מּטה ׁשל והּמים מעלה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשל

.ÊËאּלא ׁשאינּה לאכלּה, מּתר - צלי ּבּׂשר עליה ׁשחת ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻּפת
מנּקב ּבכלי אפּלּו זה, עם זה ׁשּמלחן ועֹופֹות ּדגים ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֻׁשמנּונית.
העֹוף. מן הּיֹוצא ּדם ּובֹולע רפה, ׁשהּדג אסּורין; הּדגים -ֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חּיה. אֹו ּבהמה ּבּׂשר עם ּדג מלח אם לֹומר צרי ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָואין

.ÊÈּובּׁשלן ּוביצים ּבּׂשר חללן ּומּלא ׁשלמים ׁשהּניחן ְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָעֹופֹות
יפה ׁשּמלחן ּפי על ואף לתֹוכן. יֹוצא דם ׁשהרי אסּורֹות, -ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
צלאן ואם צלּוי. אֹו ׁשלּוק ׁשּבתֹוכן הּבּׂשר היה ואפּלּו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָיפה.
ואפּלּו חי, ׁשּבתֹוכן ׁשהּבּׂשר ּפי על אף מּתרֹות, אּלּו הרי -ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

למעלה. ְְִֶַָּפיהן
.ÁÈ,ׁשלּוק אֹו צלּוי ּבבּׂשר זֹו ּדר על ׁשּמלאן מעים ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבני

מּתרין; אּלּו הרי - קלאן אֹו ּוׁשלקן ּבביצים ׁשּמלאן ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֻאֹו
הּגאֹונים. הֹורּו וכן מעים. ּבבני ּדם מחזיקין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָׁשאין

.ËÈ:מחּתכין ּבין ׁשלמים ּבין ּוצלאן, ּבבצק ׁשּטפלן ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻעֹופֹות
את אֹוכל - הּטפלה הסמיקה אפּלּו ּגּסה, ּבסלת טפלן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאם
טפלן ואם הּדם. ויֹוצא מתּפררת ּגּסה ׁשּסלת מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּטפלה,
הּכסף ּכמֹו לבנה הּטפלה היתה אם ׁשּלתתן: חּטים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבקמח
ּבׁשאר טפלן אסּורה. - לאו ואם מּמּנה, לאכל מּתר -ְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָָֹֻ
מּתרין. - האּדימּו לא ואם אסּורין, - האּדימּו אם ְְְְֲִִִִִִִֶֶָָֹֻקמחין:

.Îׁשּילּבן עד רֹותח, ּבּה לחּת אסּור - ּבּה ׁשּׁשחט ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹסּכין
ּבקרקע ינעצּנה אֹו ּבמׁשחזת, יׁשחיזּנה אֹו ּבאּור, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּסּכין
אינֹו וכן מּתר. - רֹותח ּבּה חת ואם ּפעמים. עּׂשר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻקׁשה
ואם לכּתחּלה. החריפים מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון ּבּה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָחֹות
וכּיֹוצא צנֹון ּבּה לחּת מּתר - ּבכלי ׁשּקּנחּה אֹו הּסּכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהדיח

רֹותח. לא אבל ֲֵַָֹּבֹו,
.‡Î- ּבאבר ׁשּועה היתה אפּלּו ּבּׂשר, ּבּה ׁשּמלח ְְְֲִֶַָָָָָָָָָָָקערה

ּבחרסיה. הּדם נבלע ׁשּכבר לעֹולם, רֹותח ּבּה לאכל ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאסּור

 
ּבמז‡. חלב: ּכזית מביאהאֹוכל - ּבׁשֹוגג ּכרת, חּיב - יד ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ

על אּלא חּיב ׁשאינֹו ּתֹורה אמרה ּובפרּוׁש קבּועה. ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
ׁשֹור חלב ּכל ׁשּנאמר: ּבלבד, טהֹורה ּבהמה מיני ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלׁשה
ׁשאכל ּבין ׁשחּוטה מחלב ׁשאכל ּבין תאכלּו. לא ועז ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹוכּׂשב
ּבין וחּיה, ּבהמה ׁשאר אבל ׁשּלהן. ּוטרפה נבלה ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמחלב
ׁשלׁשה ׁשל נפל וכן ּכבּׂשרּה. חלּבּה - טהֹורה ּבין ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָטמאה
- ּכזית מחלּבֹו והאֹוכל ּכבּׂשרֹו, חלּבֹו - טהֹורה ּבהמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמיני

נבלה. אֹוכל מּׁשּום ְִֵֵֶָלֹוקה
.חלב אֹוכל מּׁשּום חּיב - ּוטרפה נבלה מחלב ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹוכל

ּבבּׂשרּה האּסּור ׁשּנֹוסף מּתֹו ּוטרפה. נבלה אֹוכל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומּׁשּום
ׁשּתים. לֹוקה ּולפיכ החלב, על נֹוסף מּתר, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהיה

ואפּלּו‚. מּתר, חלּבֹו ּכל - ׁשליל ּבּה ּומצא ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻהּׁשֹוחט
חדׁשיו לֹו ׁשלמּו ואם מּמּנה. ּכאבר ׁשהּוא מּפני חי, ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצאֹו
צרי ואינֹו הּקרקע על הפריס ׁשּלא ּפי על אף חי, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹּומצאֹו
ּכל מּמּנּו ּומֹוציאין ּכרת. עליו וחּיבין אסּור, חלּבֹו - ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשחיטה

הּבהמֹות. ּכׁשאר האסּורין, והּקרּומֹות ְְְְֲִִִֵַַַָָהחּוטין

לֹו„. ׁשּכלּו העּבר מחלב וחת ּבהמה למעי ידֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהֹוׁשיט
האם מחלב חתכֹו ּכאּלּו עליו חּיב זה הרי - והֹוציאֹו ְְֲֲֳִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָחדׁשיו

החלב. לאסר הּגֹורמין הן ׁשהחדׁשים ְְֱֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעצמּה;
ׁשעל‰. חלב ּכרת: עליהן ׁשחּיבין הן חלבים ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשלׁשה

האליה אבל הּכסלים. וׁשעל הּכליֹות, ׁשּתי וׁשעל ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּקרב,
ּבלבד, קרּבן לענין אּלא חלב נקראת לא ּבאכילה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתרת
ּכמֹו קרּבן. לענין הּכבד ויֹותרת ּכליֹות חלבים ׁשּנקראּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹו
טּובם. ׁשהּוא חּטה, ּכליֹות וחלב הארץ חלב אֹומר: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאּתה
נקראּו לּׁשם לּׂשרפה הּקרּבן מן אּלּו ּדברים ׁשּמרימין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּולפי
נאמר ּולכ לּׁשם. הּמּורם אּלא טֹוב ּדבר ׁשם ׁשאין ְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָחלב,

מּמּנּו. חלּבֹו את ּבהרימכם מעּׂשר: ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַּבתרּומת
.Âׁשעל החלב הּוא - הּכֹוסֹות ּבית וׁשעל הּמסס ׁשעל ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַחלב

ּכרת, עליו חּיבין - מּבפנים הירכֹות ׁשּבעּקרי וחלב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּקרב.
עקם הּקבה על חלב ׁשם ויׁש הּכסלים. ׁשעל החלב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוהּוא
מּתר. והּוא יתר, ּכמֹו מׁשּו וחּוט האסּור; והּוא קׁשת, ְְְְְֶֶֶֶָָָָֻּכמֹו

ּכרת. עליהן חּיבין ואין אסּורין, - ׁשּבחלב ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחּוטין
.Êאסר הּכסלים ׁשעל מּתר; - אֹותֹו חֹופה ׁשהּבּׂשר ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחלב

נאסר, הּכליֹות ׁשעל חלב וכן הּכסלים. ׁשּבתֹו לא ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכתּוב,
ׁשּבתֹו לבן אדם נֹוטל כן, ּפי על ואף הּכליֹות. ׁשּבתֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא
אחריו. לחּטט צרי ואינֹו אֹותּה, אֹוכל ּכ ואחר ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָֻהּכליא

.Áסמּו הּמתנים ּבעּקרי חלב ׁשל ּפתילֹות ׁשּתי ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיׁש
ּבּמעים, נראה זה חלב - חּיה ּכׁשהּבהמה .הּיר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלראׁש
נראה ואינֹו זה, חלב ויתּכּסה ּבבּׂשר ּבּׂשר ידּבק - ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּוכׁשּתמּות
אסּור, זה הרי כן ּפי על ואף הּבּׂשר. מן הּבּׂשר ׁשּיתּפרק ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעד
בֹו ׁשּתמצא מקֹום וכל אֹותֹו. חֹופה ׁשהּבּׂשר חלב זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאין
ולא סביביו, מּכל אֹותֹו מּקיף והּבּׂשר הּבּׂשר, ּתחת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהחלב

מּתר. זה הרי - הּבּׂשר ׁשּיּקרע עד ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻיראה
.Ëּכּלן - המלּפפין הּדּקין והן הּמעים, וחלב הּלב ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻחלב

ּכ הם והרי הּמעימּתרין, מראׁש חּוץ מּתר. ׁשהּוא ׁשּמן ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻֻ
החלב לגרר ׁשּצרי מעים, ּבני ּתחּלת ׁשהּוא לּקבה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּסמּו
הּגאֹונים מן ויׁש ׁשאסּור. הּדּקין ׁשעל חלב וזהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשעליו.
ּבֹו ׁשּיצא הּמעי הּוא לגררֹו ׁשּצרי הּמעי ׁשראׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשאֹומר,

הּמעים. סֹוף ׁשהּוא ְִִֵֶַַָהרעי,
.Èמהם אסּורין. ׁשהן ּוקרּומֹות חּוטין הּבהמה ּבגּוף ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָיׁש

ׁשאסּור קרּום אֹו חּוט וכל ּדם. מּׁשּום ּומהן חלב, ְְִִֵֵֶֶֶָָָמּׁשּום
ימלח ּכ ואחר לנטלֹו צרי - תאכלּו לא ּדם ּכל ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹמּׁשּום
צרי אינֹו - ּומלחֹו חתכֹו ואם ׁשאמרנּו. ּכמֹו הּבּׂשר, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָויבּׁשל
קרּום אֹו חּוט וכל לנטלֹו). צרי (אינֹו - לצלי וכן ְְְְְְְְִִֵֵָָָָָלנטלֹו.
צרי - לבּׁשּול ּבין לצלי ּבין חלב, ּכל מּׁשּום אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשהּוא

הּבהמה. מן ְְְִֵַָָלנטלֹו
.‡Èּוׁשנים הּימין, מן ׁשלׁשה ּבּכסלים: יׁש חּוטין ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָחמּׁשה

מהם אחד ּכל מתּפּצל - הּימין ׁשּמן הּׁשלׁשה הּׂשמאל. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמן
לׁשלׁשה מתּפּצלין - הּׂשמאל ׁשּמן והּׁשנים ׁשנים, ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָֹלׁשנים
- הּכליֹות וחּוטי הּטחֹול וחּוטי חלב. מּׁשּום וכּלן ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֻׁשלׁשה.
הּכסלים ׁשעל ּוקרּום הּטחֹול ׁשעל קרּום וכן חלב. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָמּׁשּום
ּדד ׁשעל ּוקרּום חלב. מּׁשּום אסּורין - הּכליֹות ׁשעל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָּוקרּום
ואין אסּור, - הּקרּום ּוׁשאר ּכרת; עליו חּיבין - ְְְְִֵֵַַַָָָָָָהּטחֹול

עליו. ִַָָָחּיבין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95



פד              
  

.È,ּכרת עליו חּיבין - העליֹון לּכליא: יׁש קרּומֹות ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּוׁשני
קרּומֹות. ּכׁשאר הּוא הרי - והּתחּתֹון הּכליא; ׁשעל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֻּכחלב

ּכרת. ּבהן ואין אסּורין, - ׁשּבהן ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָוחּוטין
.‚Èהּלחי וחּוטי העקץ וחּוטי הּיד וחּוטי הּלב ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹחּוטי

ׁשהן הּדּקין החּוטין וכן ּומּכן, מּכן הּלׁשֹון ׁשּבצד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּתחּתֹון
ּוקרּום ּבזה, זה מסּבכין עּכביׁש ּבית ּכמֹו הּדּקין חלב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבתֹו
אסּורין הּכל - הּביצים ׁשעל ּוקרּום ׁשּבּקדקד, הּמח ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹׁשעל

ּדם. ִָמּׁשּום
.„Èמּתר - יֹום ׁשלׁשים הׁשלים ׁשּלא טלה אֹו גדי ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹֻּביצי

ּבהן נראה אם יֹום: ׁשלׁשים לאחר קלּפה. ּבלא ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹלבּׁשלן
יבּׁשל ולא הּדם, ּבהם ׁשהל ּבידּוע - אדּמים ּדּקין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻחּוטין
עדין ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו וימלח, ׁשּיחּת עד אֹו ׁשּיקלף ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹעד

מּתרין. - האדּמים חּוטין ּבהן נראּו ְֲִִִִֶָָָֹֻֻלא
.ÂËמחזיקין אין - ּבחללן סֹובב ׁשהּמאכל מעים ּבני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכל

ּדם. ֶָָּבהן
.ÊËמּדברי אּסּורן - והּקרּומֹות החּוטין אּלּו ׁשּכל לי, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָיראה

חלב ּכל ּבכלל הּתֹורה מן אסּורין ׁשהן ּתאמר ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹסֹופרים.
ּכחצי ויהיּו מרּדּות; מּכת אּלא עליהן לֹוקין אין - ּדם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכל

עליו. לֹוקין ואין הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ְִִִֵֶַָָָָׁשעּור,
.ÊÈעם חלבים מדיחין ולא הּבּׂשר, עם חלבים מֹולחין ְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָֹאין

ּוכלי ּבּׂשר, ּבּה יחּת לא - חלבים ּבּה ׁשחת וסּכין ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹּבּׂשר.
הּטּבח צרי לפיכ ּבּׂשר. ּבֹו ידיח לא - חלבים ּבֹו ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשהדיח
ׁשּמחּת - ואחת ּבּה, ׁשּׁשֹוחט - אחת סּכינין: ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלהתקין

חלבים. ּבּה ׁשּמחּת - ואחת ּבּׂשר, ְְֲִֵֶַַַָָָָָּבּה
.ÁÈ,ּבחנּות הּבּׂשר הּטּבח ׁשּידיח מקֹום אֹותֹו ּדר ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָואם

ּבֹו ׁשּמדיח - אחד מים: ׁשל ּכלים ׁשני לֹו להתקין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי
חלבים.ּבּׂשר ּבֹו ׁשּמדיח - ואחד , ְֲִִֵֶֶַָָָָ

.ËÈּכדי הּבּׂשר על הּכסלים חלב לפרּׂש לּטּבח ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹואסּור
הּטּבח, ּביד ויתמע ּדק, החלב ׁשעל ׁשהּקרּום ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלנאֹותֹו;
אסּור האּלּו הּדברים וכל ּבּבּׂשר. ויּבלע החלב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָויזּוב
את מּכין ואין הּבּׂשר. נאסר לא - נעּׂשּו ואם ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלעּׂשֹותן,

יעּׂשה. ׁשּלא אֹותֹו מלּמדין אּלא ְְֲִֶֶֶֶַַָָֹהעֹוּׂשה,
.Îהּקרּומֹות את מּמּנּו ׁשּיסיר קדם הּבּׂשר את מֹולחין אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוכן

ׁשּנמלחּו. אחר מסירם - מלח ואם האסּורין. החּוטין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָואת
ּומבּׁשל. ׁשּנמלח אחר מסירֹו - הּנׁשה ּגיד ּבהן היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָואפּלּו

.‡Îאֹו חּוט אחריו ונמצא הּבּׂשר, לנּקֹות ׁשּדרּכֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָוטּבח

ּבאּסּורין. יזלזל ׁשּלא אֹותֹו ּומזהירין אֹותֹו מלּמדין - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹקרּום
מעבירין - ּכּׂשעֹורה היה אם חלב, אחריו נמצא אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָאבל
הרּבה ּבמקֹומֹות אפּלּו חלב, ּכזית אחריו נמצא ואם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָאֹותֹו.
ׁשהּטּבח מּפני אֹותֹו. ּומעבירין מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין -ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָ

החלב. על ֱֵֶֶַַָנאמן

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ט שישי יום

 
הּטהֹורין‡. וחּיה ּבבהמה נֹוהג הּנׁשה ּבנבלֹות1ּגיד ואפּלּו , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

קדׁשים ּבין ּובמקּדׁשין, ּבׁשליל ונֹוהג ׁשּלהן. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻּוטרפֹות
ׁשל ּביר ונֹוהג נאכלין. ׁשאינן קדׁשים ּבין ימיןהּנאכלים ְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

הּיר ּכף ׁשעל אּלא הּתֹורה מן אסּור ואין ּׂשמאל. ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּוביר
הּגיד ׁשאר אבל .הּיר ּכף על אׁשר ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבלבד,
הּגיד ׁשעל חלב וכן סֹופֹו, עד וׁשּלמּטה הּכף מן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּלמעלה
הּפנימי הן: ּגידין ּוׁשני סֹופרים. מּדברי אּלא אסּור אינֹו -2 ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָ

הּתֹורה מן אסּור - לעצם ּכּלֹו3הּסמּו והעליֹון אסּור4, - ְְִֶֶֶַַָָָָָָֻ
.5מּדבריהם ְִִֵֶ

..לֹוקה - הּכף ׁשעל מּמקֹום הּפנימי הּנׁשה מּגיד ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל
החיצֹון מּכל אֹו הּפנימי הּגיד מּׁשאר אֹו מחלּבֹו אכל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָואם

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין ואם6- ּכזית. אכילה? ׁשעּור וכּמה . ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָ
- ּכזית ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ּכּלֹו, הּכף ׁשעל הּגיד ְִִִֵֶֶַַַַַַַַָֻאכל

עצמּה.7לֹוקה ּבפני ּכברּיה ׁשהּוא מּפני , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ּׂשמאל‚. ׁשל מּגיד ּוכזית ימין ׁשל מּגיד ּכזית אֹו8אכל , ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹ

לֹוקה - ּכזית ּבהן ׁשאין ּפי על אף ּכּלן גידים ׁשני ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשאכל
וגיד.) ּגיד ּכל על לֹוקה הּוא (וכן ְְִִִֵֶַָָׁשמֹונים.

ּכף„. לֹו ׁשאין מּפני הּנׁשה; ּגיד מּׁשּום ּבֹו אין - ְִִִֵֵֵֶֶַַָָהעֹוף
הּבהמה9יר ּכיר ׁשּירכֹו עֹוף נמצא ואם .אר ירכֹו אּלא , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

עליו לֹוקין ואין אסּור, ׁשּלֹו הּנׁשה ּגיד - ּכף לֹו וכן10ׁשּיׁש . ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אסּור,11ּבהמה ׁשּלּה הּנׁשה ּגיד - עֹוף ּכׁשל אר ירכּה ׁשּכף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

עליו. לֹוקין ְִֵָָואין
לפי‰. ּפטּור; - הּטמאים וחּיה מּבהמה הּנׁשה ּגיד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹוכל

מּתרת ׁשּכּלּה ּבבהמה אּלא ּבטמאה, נֹוהג ואינֹו12ׁשאינֹו . ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻ
ּכמֹו הּבּׂשר, מּכלל הּגידים ׁשאין ּגּופּה, מּׁשאר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּכאֹוכל
ּכאֹוכל זה הרי - הּגיד ׁשעל מחלב אכל ואם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבארנּו.

.13מּבּׂשרּה ְִָָ
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ובמשנה1) אסור. גידו מותר שבשרו מי ודרשו: הנשה. גיד את ישראל בני יאכלו לא כן על הפסוק: מן זה דין ולמדו הטמאין. ולא
במקומו. שנכתב אלא נאמר בסיני לו: אמרו להם. מותרת טמאה בהמה ועדיין הנשה, גיד נאסר יעקב מבני והלא יהודה ר' אמר שם:

פנימי.2) לה קורא מחוברת כשהבהמה חברתה ירך שכלפי הצד ירך. של פנימי בצד והוא הארוך הכף.3)הגיד על שהוא
וכשמגיע4) הכף על ומתפשט ויורד אליה בעצם מחובר וראשו לרחבו.) הקולית את הסובב העב (=הבשר השופי שבסוף הקצר גיד

עד הירך לאורך הבשר שתחת ירך של פנימי בצד נכנס ואילך ומשם לעצם סמוך הוא שם הירך ועצם הקולית חיבור למקום
הגידין. לצומת התחתונה הכף.5)הארכובה בשר בתוך מובלע אלא הכף על סופרים.6)שאינו מדברי איסור על כעובר

אלא7) גיד קרוי אינו שלם כשאינו הנשה וגיד "בריה", נקרא שמו, את אבד שלם וכשאינו שלם, כשהוא עליו ששמו דבר שכל
גיד. ואכיל8)חתיכת אכילה כל על כשהתרו עצמה.ומדובר בפני עגול.9)ה אינו אבל כף, לו בעייא10)שיש שהיא

הספק. על לוקין אין אבל מספק, ואסור בגמרא: נפשטה בגמרא.11)שלא נפשטה שלא בעייא זו מן12)גם זה דין דרשו
לדעת שהרי לו, שקדם טמאה בהמה איסור על חל הגידין שנקשרו אחרי שבא הנשה גיד איסור שאין משום לומר ואין המקרא.

כלל. טומאה איסור עליו אין טמאה.13)רבינו בהמה משום וחייב

              
  

.Âעֹולה ׁשל אֹו טרפה ׁשל אֹו נבלה ׁשל הּנׁשה ּגיד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל
ׁשּתים חּיב ּבאּסּור14- ׁשּנכלל מּתֹו ׁשהיה15. ּגּופּה ׁשאר ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

אחר אּסּור עליו ונֹוסף הּגיד ּגם נכלל .16מּתר, ְְִִִֵַַַַַָָָֻ
.Êיׁשאיר ׁשּלא עד אחריו לחּטט צרי הּנׁשה ּגיד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנֹוטל

על ׁשּנאמן ּכׁשם הּנׁשה, ּגיד על הּטּבח ונאמן ּכלּום. ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמּמּנּו
טּבח מּכל ּבּׂשר לֹוקחין ואין אדם17החלב. היה אם אּלא ; ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ּומֹוכר לעצמֹו ׁשּׁשֹוחט הּוא - ּבכׁשרּות ּומחזק ונאמן.18ּכׁשר ְְְְְְֱֵֵֵֶֶַַָָָֻ
.Áלארץ ּבחּוצה אמּורים? ּדברים ּבארץ19ּבּמה אבל ; ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָ

אדם. מּכל לֹוקחין - ליּׂשראל ׁשּכּלּה ּבזמן ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻיּׂשראל
.Ëּבּׂשר אֹו נבלה ּבּׂשר ונמצא ּבּׂשר, למּכר הּנאמן ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָֹטּבח

הּדמים את מחזיר - ידֹו מּתחת יֹוצא לּבעלים,20טרפה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
לּקח לעֹולם ּתּקנה לֹו ואין אֹותֹו. ּומעבירין אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּומׁשּמתין
ויחזיר אֹותֹו מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשּיל עד ּבּׂשר, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
לעצמֹו טרפה ויֹוציא לעצמֹו יׁשחֹוט אֹו חׁשּוב, ּבדבר ְְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָאבדה

הערמה ּבלא ּתׁשּובה עּׂשה ׁשּוּדאי חׁשּוב; .21ּבממֹון ְְְֲֶַַַָָָָָָָֹ
.Èזה הרי - הארץ מעּמי אחד ּביד וׁשּלחֹו ּבּׂשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּלֹוקח

חֹוׁשׁשין אין - ּבכׁשרּות מחזק ׁשאינֹו ּפי על ואף עליו. ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֻנאמן
יחליף ׁשּמא יּׂשראל22לֹו עבדי ואפּלּו נאמנין23. ואמהֹותיהן ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

זה יחליף24ּבדבר ׁשּמא ּומזלֹות, ּכֹוכבים לעֹובד לא אבל ;25. ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
.‡Èמֹוכרת ואחת ׁשחּוטה ּבּׂשר מֹוכרֹות ּתׁשע חנּיֹות, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָֻעּׂשר

לקח מהן מאיזה יֹודע ואינֹו מהן מאחת ּבּׂשר ולקח ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנבלֹות,
דמי מחצה על ּכמחצה - קבּוע ׁשּכל אסּור; זה הרי -26. ְֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבּׁשּוק מׁשל הּנמצא ּבּׂשר ּדכל27אבל הרב; אחר הּל - ְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָֹֻ
ּפרׁש מרּבא - הּמֹוכרים28ּדפרׁש רב היּו אם עֹובדי29. ְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹֻ

- יּׂשראל הּמֹוכרים רב היּו ואם אסּור, - ּומזלֹות ְְְִִִִֵַַָָָָָֹּכֹוכבים
ָֻמּתר.

.Èידּוע ואינֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ּביד הּנמצא ּבּׂשר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָוכן
לקח יּׂשראל30מּמי הּבּׂשר מֹוכרי היּו אם הּוא31, זה מּתר. - ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

חכמים אסרּו ּוכבר ּתֹורה. ּבין32ּדין הּנמצא, הּבּׂשר ּכל ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָ
ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ּביד ּבין ׁשּכל33ּבּׁשּוק ּפי על אף , ְִִֵֵֶַַַַַָָָ

הּלֹוקח34הּׁשֹוחטין אּלא עֹוד, ולא יּׂשראל. הּמֹוכרין וכל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ּכן35ּבּׂשר אם אּלא אסּור, - העין מן ונעלם ּבביתֹו והּניחֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עין טביעת ּבֹו לֹו ׁשהיה אֹו סימן, ּבֹו לֹו מּכירֹו36היה והּוא ְְִִִִֶַַַָָָָָ
וחתּום. צרּור ׁשהיה אֹו זה, ׁשהּוא ְֶֶֶַַָָָָוּדאי

.‚Èונפלּו הּכלי ונׁשּבר ּבּׂשר, חתיכֹות מלא כלי ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָּתלה
ולא סימן ּבהן לֹו ואין חתיכֹות ּומצא ּובא לארץ, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהחתיכֹות
ׁשהיה ּבּׂשר אֹותֹו לֹומר: ׁשּיׁש אסּור; זה הרי - עין ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָטביעת

הּוא. אחר ּבּׂשר וזה ׁשרץ, אֹו חּיה ּגררּתּו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּכלי
.„Èּבהנאה מּתר הּנׁשה לׁשלח37ּגיד לאדם מּתר לפיכ . ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

לֹו ונֹותן ּבתֹוכּה. הּנׁשה ׁשּגיד יר ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלעֹובד
חֹוׁשׁשין ואין יּׂשראל, ּבפני ׁשלמה מּמּנה38הּיר יאכל ׁשּמא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

זה נּכר39יּׂשראל מקֹומֹו ׁשהרי הּגיד, ׁשּיּנטל לפיכ,40קדם . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד יּתנּנה לא - חתּוכה הּיר היתה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאם
יּׂשראל מּמּנה יאכל ׁשּמא הּגיד, ׁשּיּטל עד יּׂשראל .41ּבפני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
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עולה.14) או טריפה או נבילה ומשום הנשה גיד איסור.15)משום על חל כולל איסור16)ואיסור אלא מוסיף, איסור זה אין
תיבות17)כולל. (ראשי מה"ג ימ"ח לוקחים אין בגמרא: הובאה שם, [תוספתא כאן), משנה (מגיד לט: זרה בעבודה הדין מקור

נמנה לא ובשר איסורים, להאכיל חשודים ואינם כשרות בחזקת שהם אדם בני פירוש: המומחה, מן אלא וכו' דברים) שישה של
"חתיכה", כתוב "חלב" שבמקום התוספתא, גירסת כאן תפס רבינו אבל בשר. נזכר נכרי ידי על לשלוח בדין ורק הדברים, ששת בין
על הראב"ד השיג כ"ה, הלכה י"א בפרק ולקמן דג]. כדין בשר ודין שם התוספות גירסת לפי דג, חתיכת או בשר חתיכת היינו
בברייתא, שם שנמנו הדברים ששת שכל מבאר, שם משנה ובמגיד ממעשרות, חוץ איסורים על הארץ עמי נחשדו לא שהרי רבינו,
ביותר רבינו החמיר שבבשר ונראה מהם. לוקחים אין ולכן בהם להקל הארץ עמי רגילים המומחה מן אלא אותם לוקחים שאין

שחיטה. בהלכות זהיר אינו או בקי אינו שמא כי בכשרות ומוחזק כשר אדם שיהיה בכשרות18)ודורש מוחזק אינו אם אבל
ימכור. והוא אחר הגוי.19)ישחוט מן שיקנו או גוי עם חילוף של חשש ויש הגויים בין שאכלו20)שמעורבים פי על ואף

מועילה.21)הבשר. תשובתו אין שהערים, ספק יש אם חבירו22)אבל של הבשר את יקח לא הגזל על חשוד שאינו כיוון
לו. ולא חוטא אדם אין הרי להחליף, לו למה בזה מרוויח אינו ואם גוזלו, שהרי באיסור, לישראל23)ויחליפו שנמכרו נכרים

נאמנין. שפחה או עבד אפילו נאמן אחד שעד מקום שבכל העבדים24)לעבדים. אין תורה לאיסורי שנוגע מקום שבכל פי על אף
הגזל. על חשודים שאינם מפני נאמנים כאן אך כלל.25)נאמנים, נאמן אינו הנבלות26)שגוי ושל השחוטות של והחנויות

אסור. תורה של איסור וספק השקול, כספק זה והרי במקומן קבועות בא.27)הן מאין יודעים אנו מן28)ואין פירש כלומר,
שממנו המקום אם ידענו ולא מחנות לקח בפנינו אם אבל כך, מצאנוהו אלא שפירש ראינו כשלא ודווקא כשרה מחנות היינו הרוב,

קביעות. במקום הספק שנולד מכיוון כקבוע דינו נבלה, מוכרת חנות או שחוטה מוכרת חנות הייתה עיר.29)לקח אותה של
הבשר.31)הגוי.30) מוכרי רוב העין.32)כלומר, מן שנתעלם רש"י33)כבשר פירש והטעם רב, אסר לא גוי ביד בנמצא

נשמר] שאינו [=סתם, המונח בשר אבל כאן, למוכרה לו מכרו לא וטריפה שחטה לא והוא המשתמר בחזקת שהייתה הואיל שם
ז פרק שקלים הירושלמי סוגיית על שסומך מפני העין מן שנתעלם בשר משום שאסור פוסק רבינו אבל החליפוהו. עורבים שמא
להכריז נוהגים אם בין חילוק שיש מיישב משנה והכסף אופן. בכל להחמיר ראוי לפיכך גוי, ביד בנמצא אף מחמיר שרב ד, הלכה
שאין מה שם, הגמרא סוגיית עוסקת זה ובכגון טריפה, אינו הסתם שמן מותר גוי ביד נמצא הכריזו לא אם ואז טריפה שיש בעיר
במקום מדבר ורבינו אסור, גוי ביד נמצא אפילו לפיכך טריפה, חשש יש הכריזו לא אפילו כן ואם להכריז, מנהג שאין במקום כן

מכריזין. רובם.34)שאין רק בכשרות.35)ולא שהוחזק בו36)מאדם לי יש עין טביעות לאמר נאמן אדם שכל ומשמע
משקר שמא בו לחשוד שאין חכם תלמיד על אלא סומכין אין באבידה אבל באיסורין, נאמן אחד עד כי חכם, תלמיד אינו ואפילו

נאמן. אחד עד אין ממון בדברי כי במכירה.37)הוא, או לידו39)בשלימה.38)במתנה באה שהירך שראה ישראל כלומר,
ויאכל. הגוי מן יקנה מישראל הגוי] הגיד.40)[=לידי ניטל המקום41)אילו אין כי גידה. ניטל שכבר סובר הרואה שישראל

ניכר.



פה               
  

.Âעֹולה ׁשל אֹו טרפה ׁשל אֹו נבלה ׁשל הּנׁשה ּגיד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל
ׁשּתים חּיב ּבאּסּור14- ׁשּנכלל מּתֹו ׁשהיה15. ּגּופּה ׁשאר ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

אחר אּסּור עליו ונֹוסף הּגיד ּגם נכלל .16מּתר, ְְִִִֵַַַַַָָָֻ
.Êיׁשאיר ׁשּלא עד אחריו לחּטט צרי הּנׁשה ּגיד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנֹוטל

על ׁשּנאמן ּכׁשם הּנׁשה, ּגיד על הּטּבח ונאמן ּכלּום. ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמּמּנּו
טּבח מּכל ּבּׂשר לֹוקחין ואין אדם17החלב. היה אם אּלא ; ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ּומֹוכר לעצמֹו ׁשּׁשֹוחט הּוא - ּבכׁשרּות ּומחזק ונאמן.18ּכׁשר ְְְְְְֱֵֵֵֶֶַַָָָֻ
.Áלארץ ּבחּוצה אמּורים? ּדברים ּבארץ19ּבּמה אבל ; ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָ

אדם. מּכל לֹוקחין - ליּׂשראל ׁשּכּלּה ּבזמן ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻיּׂשראל
.Ëּבּׂשר אֹו נבלה ּבּׂשר ונמצא ּבּׂשר, למּכר הּנאמן ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָֹטּבח

הּדמים את מחזיר - ידֹו מּתחת יֹוצא לּבעלים,20טרפה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
לּקח לעֹולם ּתּקנה לֹו ואין אֹותֹו. ּומעבירין אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּומׁשּמתין
ויחזיר אֹותֹו מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשּיל עד ּבּׂשר, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
לעצמֹו טרפה ויֹוציא לעצמֹו יׁשחֹוט אֹו חׁשּוב, ּבדבר ְְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָאבדה

הערמה ּבלא ּתׁשּובה עּׂשה ׁשּוּדאי חׁשּוב; .21ּבממֹון ְְְֲֶַַַָָָָָָָֹ
.Èזה הרי - הארץ מעּמי אחד ּביד וׁשּלחֹו ּבּׂשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּלֹוקח

חֹוׁשׁשין אין - ּבכׁשרּות מחזק ׁשאינֹו ּפי על ואף עליו. ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֻנאמן
יחליף ׁשּמא יּׂשראל22לֹו עבדי ואפּלּו נאמנין23. ואמהֹותיהן ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

זה יחליף24ּבדבר ׁשּמא ּומזלֹות, ּכֹוכבים לעֹובד לא אבל ;25. ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
.‡Èמֹוכרת ואחת ׁשחּוטה ּבּׂשר מֹוכרֹות ּתׁשע חנּיֹות, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָֻעּׂשר

לקח מהן מאיזה יֹודע ואינֹו מהן מאחת ּבּׂשר ולקח ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנבלֹות,
דמי מחצה על ּכמחצה - קבּוע ׁשּכל אסּור; זה הרי -26. ְֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבּׁשּוק מׁשל הּנמצא ּבּׂשר ּדכל27אבל הרב; אחר הּל - ְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָֹֻ
ּפרׁש מרּבא - הּמֹוכרים28ּדפרׁש רב היּו אם עֹובדי29. ְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹֻ

- יּׂשראל הּמֹוכרים רב היּו ואם אסּור, - ּומזלֹות ְְְִִִִֵַַָָָָָֹּכֹוכבים
ָֻמּתר.

.Èידּוע ואינֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ּביד הּנמצא ּבּׂשר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָוכן
לקח יּׂשראל30מּמי הּבּׂשר מֹוכרי היּו אם הּוא31, זה מּתר. - ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

חכמים אסרּו ּוכבר ּתֹורה. ּבין32ּדין הּנמצא, הּבּׂשר ּכל ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָ
ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ּביד ּבין ׁשּכל33ּבּׁשּוק ּפי על אף , ְִִֵֵֶַַַַַָָָ

הּלֹוקח34הּׁשֹוחטין אּלא עֹוד, ולא יּׂשראל. הּמֹוכרין וכל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ּכן35ּבּׂשר אם אּלא אסּור, - העין מן ונעלם ּבביתֹו והּניחֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עין טביעת ּבֹו לֹו ׁשהיה אֹו סימן, ּבֹו לֹו מּכירֹו36היה והּוא ְְִִִִֶַַַָָָָָ
וחתּום. צרּור ׁשהיה אֹו זה, ׁשהּוא ְֶֶֶַַָָָָוּדאי

.‚Èונפלּו הּכלי ונׁשּבר ּבּׂשר, חתיכֹות מלא כלי ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָּתלה
ולא סימן ּבהן לֹו ואין חתיכֹות ּומצא ּובא לארץ, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהחתיכֹות
ׁשהיה ּבּׂשר אֹותֹו לֹומר: ׁשּיׁש אסּור; זה הרי - עין ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָטביעת

הּוא. אחר ּבּׂשר וזה ׁשרץ, אֹו חּיה ּגררּתּו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּכלי
.„Èּבהנאה מּתר הּנׁשה לׁשלח37ּגיד לאדם מּתר לפיכ . ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

לֹו ונֹותן ּבתֹוכּה. הּנׁשה ׁשּגיד יר ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלעֹובד
חֹוׁשׁשין ואין יּׂשראל, ּבפני ׁשלמה מּמּנה38הּיר יאכל ׁשּמא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

זה נּכר39יּׂשראל מקֹומֹו ׁשהרי הּגיד, ׁשּיּנטל לפיכ,40קדם . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד יּתנּנה לא - חתּוכה הּיר היתה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאם
יּׂשראל מּמּנה יאכל ׁשּמא הּגיד, ׁשּיּטל עד יּׂשראל .41ּבפני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
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עולה.14) או טריפה או נבילה ומשום הנשה גיד איסור.15)משום על חל כולל איסור16)ואיסור אלא מוסיף, איסור זה אין
תיבות17)כולל. (ראשי מה"ג ימ"ח לוקחים אין בגמרא: הובאה שם, [תוספתא כאן), משנה (מגיד לט: זרה בעבודה הדין מקור

נמנה לא ובשר איסורים, להאכיל חשודים ואינם כשרות בחזקת שהם אדם בני פירוש: המומחה, מן אלא וכו' דברים) שישה של
"חתיכה", כתוב "חלב" שבמקום התוספתא, גירסת כאן תפס רבינו אבל בשר. נזכר נכרי ידי על לשלוח בדין ורק הדברים, ששת בין
על הראב"ד השיג כ"ה, הלכה י"א בפרק ולקמן דג]. כדין בשר ודין שם התוספות גירסת לפי דג, חתיכת או בשר חתיכת היינו
בברייתא, שם שנמנו הדברים ששת שכל מבאר, שם משנה ובמגיד ממעשרות, חוץ איסורים על הארץ עמי נחשדו לא שהרי רבינו,
ביותר רבינו החמיר שבבשר ונראה מהם. לוקחים אין ולכן בהם להקל הארץ עמי רגילים המומחה מן אלא אותם לוקחים שאין

שחיטה. בהלכות זהיר אינו או בקי אינו שמא כי בכשרות ומוחזק כשר אדם שיהיה בכשרות18)ודורש מוחזק אינו אם אבל
ימכור. והוא אחר הגוי.19)ישחוט מן שיקנו או גוי עם חילוף של חשש ויש הגויים בין שאכלו20)שמעורבים פי על ואף

מועילה.21)הבשר. תשובתו אין שהערים, ספק יש אם חבירו22)אבל של הבשר את יקח לא הגזל על חשוד שאינו כיוון
לו. ולא חוטא אדם אין הרי להחליף, לו למה בזה מרוויח אינו ואם גוזלו, שהרי באיסור, לישראל23)ויחליפו שנמכרו נכרים

נאמנין. שפחה או עבד אפילו נאמן אחד שעד מקום שבכל העבדים24)לעבדים. אין תורה לאיסורי שנוגע מקום שבכל פי על אף
הגזל. על חשודים שאינם מפני נאמנים כאן אך כלל.25)נאמנים, נאמן אינו הנבלות26)שגוי ושל השחוטות של והחנויות

אסור. תורה של איסור וספק השקול, כספק זה והרי במקומן קבועות בא.27)הן מאין יודעים אנו מן28)ואין פירש כלומר,
שממנו המקום אם ידענו ולא מחנות לקח בפנינו אם אבל כך, מצאנוהו אלא שפירש ראינו כשלא ודווקא כשרה מחנות היינו הרוב,

קביעות. במקום הספק שנולד מכיוון כקבוע דינו נבלה, מוכרת חנות או שחוטה מוכרת חנות הייתה עיר.29)לקח אותה של
הבשר.31)הגוי.30) מוכרי רוב העין.32)כלומר, מן שנתעלם רש"י33)כבשר פירש והטעם רב, אסר לא גוי ביד בנמצא

נשמר] שאינו [=סתם, המונח בשר אבל כאן, למוכרה לו מכרו לא וטריפה שחטה לא והוא המשתמר בחזקת שהייתה הואיל שם
ז פרק שקלים הירושלמי סוגיית על שסומך מפני העין מן שנתעלם בשר משום שאסור פוסק רבינו אבל החליפוהו. עורבים שמא
להכריז נוהגים אם בין חילוק שיש מיישב משנה והכסף אופן. בכל להחמיר ראוי לפיכך גוי, ביד בנמצא אף מחמיר שרב ד, הלכה
שאין מה שם, הגמרא סוגיית עוסקת זה ובכגון טריפה, אינו הסתם שמן מותר גוי ביד נמצא הכריזו לא אם ואז טריפה שיש בעיר
במקום מדבר ורבינו אסור, גוי ביד נמצא אפילו לפיכך טריפה, חשש יש הכריזו לא אפילו כן ואם להכריז, מנהג שאין במקום כן

מכריזין. רובם.34)שאין רק בכשרות.35)ולא שהוחזק בו36)מאדם לי יש עין טביעות לאמר נאמן אדם שכל ומשמע
משקר שמא בו לחשוד שאין חכם תלמיד על אלא סומכין אין באבידה אבל באיסורין, נאמן אחד עד כי חכם, תלמיד אינו ואפילו

נאמן. אחד עד אין ממון בדברי כי במכירה.37)הוא, או לידו39)בשלימה.38)במתנה באה שהירך שראה ישראל כלומר,
ויאכל. הגוי מן יקנה מישראל הגוי] הגיד.40)[=לידי ניטל המקום41)אילו אין כי גידה. ניטל שכבר סובר הרואה שישראל

ניכר.



פו              
  

.ÂËלא תאכלּו, לא תאכל, לא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר מקֹום ְֱֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹּכל
הנאה אּסּור ואחד אכילה אּסּור אחד - יאכל לא ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָֹֹֹיאכלּו,
ּבּנבלה, ל ׁשּפרט ּכדר הּכתּוב ל ׁשּיפרט עד ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבּמׁשמע,
ׁשּנאמר ּוכחלב ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר לּגר ְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּיתּפרׁש עד אֹו מלאכה. לכל יעּׂשה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבֹו:
החי מן ואבר ודם ּורמּׂשים ׁשקצים ּכגֹון ּבהנאה. מּתר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהּוא
על אף הּקּבלה מּפי ּבהנאה מּתרין אּלּו ׁשּכל הּנׁשה, ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻוגיד

ּבאכילה. אסּורין ׁשהן ֲֲִִִֵֶַָּפי
.ÊË,אכל ולא נהנה אם ּבהנאה, אסּור ׁשהּוא מאכל ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹּכל

- לכלבים אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד נתן אֹו ׁשּמכר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּכגֹון
לֹוקה מרּדּות42אינֹו מּכת אֹותֹו ּומּכין מּתרין43. והּדמים ,44. ְְִִִֵֶַַַַַָָֻ

ׁשהּוא ּפי על אף ּבהנאה, ּומּתר ּבאכילה ׁשאסּור ּדבר ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻוכל
מלאכּתֹו ּולכּון סחֹורה, ּבֹו לעּׂשֹות אסּור - ּבהנאה 45מּתר ְְְְֲֲֵַַַַָָָָָֻ
יעּׂשה ּבֹו: נאמר ׁשהרי החלב, מן חּוץ אסּורים. ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבדברים

מלאכה סחֹורה46לכל עֹוּׂשין אין ,לפיכ ולא47. ּבנבלֹות לא ְְְְְְִִִֵֵָָָָָֹֹ
ּברמּׂשים. ולא ּבׁשקצים ולא ְְְְְִִִִִֵָָֹֹּבטרפֹות

.ÊÈאֹו וצדן, טמאים ודג עֹוף אֹו חּיה לֹו ׁשּנזּדּמנּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּצּיד
יכּון לא אבל למכרן. מּתר - ּוטהֹורים טמאים לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻׁשּנּצֹודּו
ׁשחלבֹו ּבחלב סחֹורה לעּׂשֹות ּומּתר לּטמאים. ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻמלאכּתֹו
העֹובדי ּובגבינֹות רֹואהּו יּׂשראל ואין ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָעֹובד

ּומזלֹות ּבהן.48ּכֹוכבים וכּיֹוצא ְִֵֶַַָָָ
.ÁÈהּתֹורה מן ׁשאּסּורֹו ּכל הּכלל: ּבֹו49זה לעּׂשֹות אסּור - ְֲִִֶֶַַַָָָֹ

סחֹורה, ּבֹו לעּׂשֹות מּתר - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֻסחֹורה;
ּבוּדאֹו. ּבין ּבספקֹו ְְִֵֵֵַָּבין

 
הּתֹורה,‡. מן לאכלֹו ואסּור לבּׁשלֹו, אסּור - ּבחלב ְְְְְְִַַָָָָָָָָּבּׂשר

ּכל ּכאפר אסּור ואפרֹו אֹותֹו, וקֹוברין ּבהנאה, ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָואסּור
לֹוקה, - ּכאחד ּכזית מּׁשניהם ׁשּיבּׁשל ּומי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּנקּברין.
ּכזית האֹוכל וכן אּמֹו. ּבחלב ּגדי תבּׁשל לא ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
על ואף לֹוקה, - ּכאחד ׁשּנתּבּׁשלּו והחלב מהּבּׂשר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּׁשניהם,

בּׁשל. ׁשּלא ִִֵֶֹּפי
.ׁשאסר מּפני אּלא האכילה מּלאסר הּכתּוב ׁשתק ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלא

לֹומר צרי ואין אסּור, ּבּׁשּולֹו ואפּלּו ּכלֹומר: ְְֲִִִִֵַַַַָָהּבּׁשּול.
הּבת. ּבת ׁשאסר מאחר הּבת מּלאסר ׁשּׁשתק ּכמֹו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹאכילתֹו.

ּבחלב‚. טהֹורה ּבהמה ּבּׂשר אּלא הּתֹורה מן אסּור ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

ּוגדי אּמֹו. ּבחלב ּגדי תבּׁשל לא ׁשּנאמר: טהֹורה, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבהמה
ויאמר ׁשּיפרט עד העז, ולד הּׂשה ולד הּׁשֹור ולד ּכֹולל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹהּוא
הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא אּמֹו, ּבחלב ּגדי נאמר ולא עּזים. ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּגדי
ּבהמה ּבחלב (ׁשּבּׁשלֹו) טהֹורה ּבהמה ּבּׂשר אבל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבהוה.
ּבהמה ּבחלב (ׁשּבּׁשלֹו) טמאה ּבהמה ּבּׂשר אֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָטמאה,
אכילתֹו על חּיבין ואין ּבהניה, ּומּתר לבּׁשל, מּתר - ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֻֻטהֹורה

ּבחלב. ּבּׂשר ְִָָָָמּׁשּום
.„- ּבהמה ּבחלב ּבין חּיה ּבחלב ּבין ועֹוף, חּיה ּבּׂשר ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָוכן

ּומּתר לבּׁשלֹו מּתר לפיכ הּתֹורה. מן ּבאכילה אסּור ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻֻאינֹו
יפׁשעּו ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבאכילה ואסּור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבהניה.
ּבּׂשר ויאכלּו ּתֹורה, ׁשל ּבחלב ּבּׂשר אּסּור לידי ויבֹואּו ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹהעם
הּכתּוב מׁשמע אין ׁשהרי טהֹורה, ּבהמה ּבחלב טהֹורה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבהמה
ּבחלב. ּבּׂשר ּכל אסרּו לפיכ מּמׁש, אּמֹו ּבחלב גדי ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָאּלא

ונמצא‰. עֹוף והּׁשֹוחט ּבחלב. לאכלן מּתר - וחגבים ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֻּדגים
ּבחלב. לאכלן מּתר - ּגמּורֹות ּביצים ְְְְִֵָָָָָֻּבֹו

.Âלֹוקין אין - ּבהן וכּיֹוצא טבריא ּבחּמי והמבּׁשל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻהמעּׁשן
ּבחלב אֹו מתה ּבחלב אֹו חלב ּבמי ּבּׂשר המבּׁשל וכן ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָעליו.
אכילתֹו על לֹוקה ואינֹו ּפטּור, - ּבחלב ּדם ׁשּבּׁשל אֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָזכר,
וכּיֹוצא חלב אֹו מתה ּבּׂשר המבּׁשל אבל ּבחלב. ּבּׂשר ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמּׁשּום
אכילתֹו על לֹוקה ואינֹו ּבּׁשּולֹו, על לֹוקה - ּבחלב ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבהן
אּסּור על חל ּבחלב ּבּׂשר אּסּור ׁשאין ּבחלב; ּבּׂשר ְְִִִֵֶַָָָָָָָָָמּׁשּום
אּסּור ולא ּכֹולל אּסּור לא ּכאן ׁשאין חלב, אּסּור אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹנבלה

אחת. ּבת אּסּור ולא ְִִַַַֹמֹוסיף
.Êהמבּׁשל אבל האֹוכלֹו. וכן חּיב. - ּבחלב ׁשליל ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָהמבּׁשל

הרּכים ּוטלפים קרנים ועּקרי ועצמֹות וגידין עֹור אֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָָׁשליא
ּפטּור. - האֹוכלן וכן ּפטּור. - ְְְֵָָָָָָּבחלב

.Áהּבּׂשר לתֹו ׁשּנפל חלב אֹו החלב לתֹו ׁשּנפל ְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבּׂשר
ּבּׂשר ׁשל חתיכה ּכיצד? טעם. ּבנֹותן ׁשעּורֹו - עּמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָונתּבּׁשל
הּקדר את הּנכרי טֹועם - חלב ׁשל רֹותחת לקדרה ה:ׁשּנפלה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מּתרת. - לאו ואם אסּורה, - ּבּׂשר טעם ּבּה ׁשּיׁש אמר ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאם
ׁשּקדם אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּורה. - חתיכה ְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָואֹותּה
אם אבל ׁשּבלעה; חלב ׁשּתפלט קדם החתיכה את ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹוהֹוציא
ׁשּנבלע ׁשהחלב מּפני ּבׁשּׁשים, אֹותּה מׁשערים - סּלק ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלא

החלב. ׁשאר עם ונתערב יצא ונאסר ְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָּבּה
.Ëהחתיכה את טֹועמין - ּבּׂשר ׁשל קדרה לתֹו חלב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָנפל

ואם מּתר; הּכל - חלב טעם ּבּה אין אם חלב: עליה ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשּנפל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הראוי42) דבר וכל הנאה, איסור גם בזה שנכלל אלא אכילה איסור על נאמר יאכל לא ועיקר לאכילה דרכו מאכל שדבר מפני
אסור לפיכך הנאתן. כדרך אלא עליהם לוקין אין שבתורה איסורין כל ולמדנו: כתקנו, אכילה דרך אלא הנאתו דרך אין לאכילה

עליו. לוקין ואין התורה שיעור.43)מן חצי שהמוכר44)כמו אומרים ויש מותרים, זרה עבודה מלבד הנאה איסורי שחליפי
מות אחרים אבל מדמיהם, ליהנות לו אסור בהם.עצמו מותר המוכר שאפילו משמע, רבינו ומדברי אבל45)רים, עסק, לקבוע

לנכרי". מכור "או בנבילה אמרה התורה שהרי לסחור, מותר איסור דבר לו נזדמן שבחלב46)אם התורה מן ראייה מביא רבינו
התירה שהתורה ממה ראייה אין מדרבנן, הוא אם כי התורה, מן הוא האסורים בדברים סחורה שאיסור מזה, ומוכח לסחור מותר

בחלב. או47)מלאכה חמור כמו למלאכה שעומד מה אבל למלאכה, עומד ואינו באכילה אסור שהוא בדבר רק נאמר זה דין
לאכילה. בהם לחוש אין שהרי מותר, שמסיים48)גמל כמו סחורה, בהם לעשות ומותר מדבריהם אסורים גויים וגבינת חלב כי

מותרים דרבנן איסורי שכל יח, בהלכה כותב והלא לחוד? גויים וגבינת חלב דין רבינו משמיענו [ולמה הסמוכה. בהלכה רבינו
בסחורה, אסורין תורה איסורי וספק התורה, מן האסור דבר בהם נתערב שמא משום נאסרו גויים של וגבינות שחלב מפני בסחורה?
אבל אכילה, איסור עליהם וגזרו לכך רבנן חששו אלא גמור, ספק זה אין כי הוא, והטעם בסחורה, שמותרים רבינו משמיענו לכן

סחורה]. איסור סחורה.49)לא לעשת אסור איסור בספק ואפילו

              
  

לא החתיכה ּתּסחט ׁשאם ּפי על אף חלב, טעם ּבחתיכה ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיׁש
נאסרה - חלב טעם עּתה ּבּה ויׁש הֹואיל טעם, ּבּה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיּׁשאר
ּבּקדרה ׁשּיׁש ּבכל היה אם ּבכּלּה: ּומׁשערין חתיכה. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻאֹותּה
זֹו חתיכה ׁשּתהיה ּכדי והּתבלין והּמרק והּירק החתיכֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמן
מּתר. והּׁשאר אסּורה, החתיכה - הּכל מן מּׁשּׁשים ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֻאחד

.Èּבּתחּלה הּקדרה את נער ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמה
מּתחּלה נער אם אבל ּכּסה; ולא לבּסֹוף, אּלא החלב ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשּנפל
ּבנֹותן זה הרי - סֹוף עד נפילה מּׁשעת ׁשּכּסה אֹו סֹוף, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָועד
ולא החתיכֹות לכל אֹו הּמרק לתֹו חלב נפל אם וכן ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹטעם.
ׁשּיׁשּוב עד ּכּלּה הּקדרה את נֹוער - נפל חתיכה זֹו לאי ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻנֹודע
ואם אסּורה, - חלב טעם ּכּלּה ּבּקדרה יׁש אם הּכל. ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֻויתערב
- עליו ונסמ ׁשּיטעם נכרי נמצא לא אם מּתרת. - ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֻלאו
ּבּׂשר, לתֹו חלב ּבין חלב לתֹו ּבּׂשר ּבין ּבׁשּׁשים. ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָמׁשערים

אסּור. - מּׁשּׁשים ּפחֹות מּתר, - מּׁשּׁשים ִִִִִִֶָָָָֻאחד
.‡Èּבּׁשל ואם חלב. ּבּה יבּׁשל לא - ּבּׂשר ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹקדרה

טעם. ּבנֹותן -ְֵַַ
.Èׁשּנתּבּׁשל ּבּׂשר ׁשאין סֹופרים; מּדברי אסּור ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכחל

אם ,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּתֹורה, מן אסּור ׁשחּוטה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבחלב
קרעֹו ואם ּולאכלֹו. לצלֹותֹו מּתר - ׁשּבֹו החלב ּומרק ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֻקרעֹו
- חלב לחלּוחית ּבֹו נׁשאר ׁשּלא עד ּבּכתל וטחֹו וערב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשתי
קטּנה ׁשל ּבין קרעֹו, ׁשּלא ּוכחל הּבּׂשר. עם לבּׁשלֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמּתר
עבר ואם לבּׁשלֹו. אסּור - ּגדֹולה ׁשל ּבין הניקה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
אחר ּבּׂשר עם ּבּׁשלֹו ואם לאכלֹו; מּתר - עצמֹו ּבפני ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻּובּׁשלֹו

הּמנין. מן ּוכחל ּבׁשּׁשים, אֹותֹו מׁשערין -ְְְְֲִִִִִַַָָ
.‚È- ּבּכחל ׁשּׁשים ּכמֹו הּכחל עם הּכל היה אם ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּכיצד?

הּכל - מּׁשּׁשים ּבפחֹות היה ואם מּתר; והּׁשאר אסּור, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹֻהּכחל
אֹוסר - אחרת לקדרה נפל אם ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאסּור.
עצמֹו ׁשהּכחל ּכבראׁשֹונה; ּבׁשּׁשים ּבֹו ּומׁשערין ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאֹותּה,
אּלא ּבֹו מׁשערין ואין האסּורה. ּכחתיכה נעּׂשה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנתּבּׁשל
ׁשּנפל. ּבׁשעה ׁשהיה ּכמֹות לא ׁשּנתּבּׁשל, ּבעת ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכמֹות

.„Èהּבּׂשר מן [למעלה] ׁשחתכֹו הּכחל את צֹולין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאין
מּתר. הּכל - צלהּו ואם ְְִַַָָָֹֻּבׁשּפּוד;

.ÂËאּלא חלב, ׁשאינֹו מּתרת; - ׁשּבּה ּבחלב ׁשּבּׁשלּה ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻקבה
ּבּמעים. יׁשּתּנה ׁשהרי ּכטּנפת, הּוא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹהרי

.ÊËואם ׁשחּוטה. ׁשל הּקבה ּבעֹור הּגבינה להעמיד ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָאסּור
- ּבּׂשר טעם ּבּה יׁש אם הּגבינה: את טֹועם - ְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָהעמיד
הּוא, הּמּתר ּדבר ׁשהּמעמיד מּפני מּתרת. - לאו ואם ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻאסּורה,
ּבחלב, ּבּׂשר אּסּור אּלא ּכאן ואין היא, ׁשחּוטה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּקבת
ּוטרפה נבלה קבת ּבעֹור הּמעמיד אבל טעם. ּבנֹותן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּׁשעּורֹו
- עצמֹו ּבפני האסּור ּדבר והּמעמיד הֹואיל טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּובהמה
ּומּפני ּבחלב. ּבּׂשר מּׁשּום לא נבלה, מּׁשּום הּגבינה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹנאסרה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובדי גבינת אסרּו זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָחׁשׁש

.ÊÈׁשניהן ּובהתערב מּתר, לבּדֹו והחלב מּתר, לבּדֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻהּבּׂשר
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשניהם. יאסרּו - ּבּׁשּול ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָעל
צֹונן אֹו חם, לתֹו חם ׁשּנפל אֹו ּביחד, ׁשניהם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּנתּבּׁשלּו
הּׁשני לתֹו חם והּוא מּׁשניהם אחד נפל אם אבל חם; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָלתֹו

ואֹוכל החלב, ּבֹו ׁשּנגע ּכּלֹו הּבּׂשר קֹולף - צֹונן ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוהּוא
ואֹוכלּה. החתיכה מדיח - צֹונן לתֹו צֹונן נפל ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָהּׁשאר.
ׁשּלא והּוא אחת, ּבמטּפחת ּוגבינה ּבּׂשר לצרר מּתר ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹֻלפיכ
הּגבינה ּומדיח הּבּׂשר מדיח - נגעּו ואם ּבזה. זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיּגעּו

ְֵואֹוכל.
.ÁÈ.ּכרֹותח הּוא הרי - מלחֹו מחמת נאכל ׁשאינֹו ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמליח

ּכרֹותח. אינֹו - הּכּותח ּכמֹו ׁשהּוא, ּכמֹות נאכל ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָואם
.ËÈאם חלב: ּבֹו ׁשּיׁש לכּותח אֹו לחלב ׁשּנפל ׁשחּוט ְְִֵֶֶַָָָָָָָעֹוף

ּבֹו היּו ואם קֹולפֹו. - צלי ואם ּומּתר; מדיחֹו - הּוא ְְְְִִִִַָָָֻחי
אֹו לחלב ונפל ּבתבלין, מתּבל ׁשהיה אֹו ּפלחים, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻּפלחים

אסּור. זה הרי - ְֲֵֶָָלכּותח
.Îאֹוכל ׁשהּוא הּׁשלחן על הּגבינה עם העֹוף להעלֹות ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻאסּור

אף זה. עם זה יאכל ׁשּמא עברה, הרּגל מּׁשּום ּגזרה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעליו.
סֹופרים. מּדברי אסּור ּבחלב ׁשהעֹוף ּפי ְְְִִִִֵֶַָָָָעל

.‡Îעל אֹוכלין - זה את זה מּכירין ׁשאינם אכסנאין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשני
ּגס זה ׁשאין מּפני ּגבינה; וזה ּבהמה ּבּׂשר זה אחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשלחן

עּמֹו. ׁשּיאכל ּכדי ּבזה ְִִֵֶֶַָֹלּבֹו
.Î,אסּורה הּפת ּכל - לׁש ואם ּבחלב. העּסה לׁשין ְְֲִִִֵַַָָָָָָָָאין

את טׁשין ואין ּבּׂשר. ּבּה יאכל ׁשּמא עברה, הרּגל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּפני
את ׁשּיּסיק עד אסּורה הּפת ּכל - טׁש ואם ּבאליה. ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָהּתּנּור
עד הּפת ּבצּורת ׁשּנה ואם חלב. ּבּה יאכל ׁשּמא ְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּתּנּור,
הרי - חלב ולא ּבּׂשר לא ּבּה יאכל ׁשּלא ּכדי נּכרת, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּתהיה

מּתר. ֶָֻזה
.‚Î- הּבּׂשר עם ׁשּצלאן ודגים הּצלי, עם ׁשאפאּה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָּפת

ּדגים ּבּה ּובּׁשלּו ּבּׂשר ּבּה ׁשאכלּו קערה ּבחלב. לאכלן ְְְְְְִִֶָָָָָָָָָָָָָאסּור
ּבכּותח. לאכלן מּתר הּדגים אֹותן -ְְְִַָָָָָָֻ

.„Îוכּיֹוצא צנֹון ּבּה וחת וחזר צלי, ּבּׂשר ּבּה ׁשחת ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָסּכין
חת אם אבל ּבכּותח. לאכלן אסּור - חריפין מּדברים ְְְְֲֲִִִִִַָָָָָָָּבֹו
מקֹום ּגֹורד - אבּטיח אֹו קּׁשּות ּבּה וחת וחזר ּבּׂשר, ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּה

ּבחלב. הּׁשאר ואֹוכל ְְְֲֵַַָָָָהחת
.‰Îמּפני ,ּכמ ׁשל ּכד ּבצד מלח ׁשל ּכד מּניחין ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאין

טעם ּבֹו ׁשּיׁש זה ּבמלח הּבּׂשר מבּׁשל ונמצא מּמּנּו, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּׁשֹואב
החמץ ׁשאין ,הּכמ ּכד ּבצד החמץ ּכד מּניח אבל ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹהחלב.

מּמּנּו. ִֵֶׁשֹואב
.ÂÎאחריו לאכל מּתר - ּתחּלה חלב אֹו ּגבינה ׁשאכל ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻמי

הּגב ּבין ּפיו ויקּנח ידיו ׁשּידיח וצרי מּיד. ּוביןּבּׂשר ינה ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּובֹולען ׁשּלֹועסן ּבפרֹות, אֹו ּבפת ּפיו? מקּנח ּובּמה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבּׂשר.
קמח אֹו מּתמרים חּוץ הּפה, את מקּנחין ּובּכל ּפֹולטן. ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹאֹו

יפה. מקּנחין אּלּו ׁשאין ירקֹות, ְְְִֵֵֶֶַָָאֹו
.ÊÎאם אבל חּיה; אֹו ּבהמה ּבבּׂשר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה

צרי אינֹו - החלב אֹו הּגבינה ׁשאכל אחר עֹוף ּבּׂשר ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאכל
ידים. נטילת ולא הּפה קּנּוח ְְִִִֶַַַַָֹֹלא

.ÁÎעֹוף ּבּׂשר ּבין ּבהמה ּבּׂשר ּבין ּבּתחּלה, ּבּׂשר ׁשאכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
סעּדה ׁשעּור ּכדי ּביניהן ׁשּיהיה עד חלב אחריו יאכל לא -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ
הּׁשּנים ּבין ׁשל הּבּׂשר מּפני ׁשעֹות, ׁשׁש ּכמֹו והּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחרת,

ּבקּנּוח. סר ְִֵֶַָׁשאינֹו
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פז               
  

לא החתיכה ּתּסחט ׁשאם ּפי על אף חלב, טעם ּבחתיכה ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיׁש
נאסרה - חלב טעם עּתה ּבּה ויׁש הֹואיל טעם, ּבּה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיּׁשאר
ּבּקדרה ׁשּיׁש ּבכל היה אם ּבכּלּה: ּומׁשערין חתיכה. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻאֹותּה
זֹו חתיכה ׁשּתהיה ּכדי והּתבלין והּמרק והּירק החתיכֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמן
מּתר. והּׁשאר אסּורה, החתיכה - הּכל מן מּׁשּׁשים ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֻאחד

.Èּבּתחּלה הּקדרה את נער ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמה
מּתחּלה נער אם אבל ּכּסה; ולא לבּסֹוף, אּלא החלב ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשּנפל
ּבנֹותן זה הרי - סֹוף עד נפילה מּׁשעת ׁשּכּסה אֹו סֹוף, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָועד
ולא החתיכֹות לכל אֹו הּמרק לתֹו חלב נפל אם וכן ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹטעם.
ׁשּיׁשּוב עד ּכּלּה הּקדרה את נֹוער - נפל חתיכה זֹו לאי ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻנֹודע
ואם אסּורה, - חלב טעם ּכּלּה ּבּקדרה יׁש אם הּכל. ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֻויתערב
- עליו ונסמ ׁשּיטעם נכרי נמצא לא אם מּתרת. - ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֻלאו
ּבּׂשר, לתֹו חלב ּבין חלב לתֹו ּבּׂשר ּבין ּבׁשּׁשים. ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָמׁשערים

אסּור. - מּׁשּׁשים ּפחֹות מּתר, - מּׁשּׁשים ִִִִִִֶָָָָֻאחד
.‡Èּבּׁשל ואם חלב. ּבּה יבּׁשל לא - ּבּׂשר ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹקדרה

טעם. ּבנֹותן -ְֵַַ
.Èׁשּנתּבּׁשל ּבּׂשר ׁשאין סֹופרים; מּדברי אסּור ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכחל

אם ,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּתֹורה, מן אסּור ׁשחּוטה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבחלב
קרעֹו ואם ּולאכלֹו. לצלֹותֹו מּתר - ׁשּבֹו החלב ּומרק ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֻקרעֹו
- חלב לחלּוחית ּבֹו נׁשאר ׁשּלא עד ּבּכתל וטחֹו וערב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשתי
קטּנה ׁשל ּבין קרעֹו, ׁשּלא ּוכחל הּבּׂשר. עם לבּׁשלֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמּתר
עבר ואם לבּׁשלֹו. אסּור - ּגדֹולה ׁשל ּבין הניקה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
אחר ּבּׂשר עם ּבּׁשלֹו ואם לאכלֹו; מּתר - עצמֹו ּבפני ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻּובּׁשלֹו

הּמנין. מן ּוכחל ּבׁשּׁשים, אֹותֹו מׁשערין -ְְְְֲִִִִִַַָָ
.‚È- ּבּכחל ׁשּׁשים ּכמֹו הּכחל עם הּכל היה אם ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּכיצד?

הּכל - מּׁשּׁשים ּבפחֹות היה ואם מּתר; והּׁשאר אסּור, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹֻהּכחל
אֹוסר - אחרת לקדרה נפל אם ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאסּור.
עצמֹו ׁשהּכחל ּכבראׁשֹונה; ּבׁשּׁשים ּבֹו ּומׁשערין ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאֹותּה,
אּלא ּבֹו מׁשערין ואין האסּורה. ּכחתיכה נעּׂשה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנתּבּׁשל
ׁשּנפל. ּבׁשעה ׁשהיה ּכמֹות לא ׁשּנתּבּׁשל, ּבעת ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכמֹות

.„Èהּבּׂשר מן [למעלה] ׁשחתכֹו הּכחל את צֹולין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאין
מּתר. הּכל - צלהּו ואם ְְִַַָָָֹֻּבׁשּפּוד;

.ÂËאּלא חלב, ׁשאינֹו מּתרת; - ׁשּבּה ּבחלב ׁשּבּׁשלּה ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻקבה
ּבּמעים. יׁשּתּנה ׁשהרי ּכטּנפת, הּוא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹהרי

.ÊËואם ׁשחּוטה. ׁשל הּקבה ּבעֹור הּגבינה להעמיד ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָאסּור
- ּבּׂשר טעם ּבּה יׁש אם הּגבינה: את טֹועם - ְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָהעמיד
הּוא, הּמּתר ּדבר ׁשהּמעמיד מּפני מּתרת. - לאו ואם ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻאסּורה,
ּבחלב, ּבּׂשר אּסּור אּלא ּכאן ואין היא, ׁשחּוטה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּקבת
ּוטרפה נבלה קבת ּבעֹור הּמעמיד אבל טעם. ּבנֹותן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּׁשעּורֹו
- עצמֹו ּבפני האסּור ּדבר והּמעמיד הֹואיל טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּובהמה
ּומּפני ּבחלב. ּבּׂשר מּׁשּום לא נבלה, מּׁשּום הּגבינה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹנאסרה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובדי גבינת אסרּו זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָחׁשׁש

.ÊÈׁשניהן ּובהתערב מּתר, לבּדֹו והחלב מּתר, לבּדֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻהּבּׂשר
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשניהם. יאסרּו - ּבּׁשּול ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָעל
צֹונן אֹו חם, לתֹו חם ׁשּנפל אֹו ּביחד, ׁשניהם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּנתּבּׁשלּו
הּׁשני לתֹו חם והּוא מּׁשניהם אחד נפל אם אבל חם; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָלתֹו

ואֹוכל החלב, ּבֹו ׁשּנגע ּכּלֹו הּבּׂשר קֹולף - צֹונן ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוהּוא
ואֹוכלּה. החתיכה מדיח - צֹונן לתֹו צֹונן נפל ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָהּׁשאר.
ׁשּלא והּוא אחת, ּבמטּפחת ּוגבינה ּבּׂשר לצרר מּתר ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹֻלפיכ
הּגבינה ּומדיח הּבּׂשר מדיח - נגעּו ואם ּבזה. זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיּגעּו

ְֵואֹוכל.
.ÁÈ.ּכרֹותח הּוא הרי - מלחֹו מחמת נאכל ׁשאינֹו ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמליח

ּכרֹותח. אינֹו - הּכּותח ּכמֹו ׁשהּוא, ּכמֹות נאכל ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָואם
.ËÈאם חלב: ּבֹו ׁשּיׁש לכּותח אֹו לחלב ׁשּנפל ׁשחּוט ְְִֵֶֶַָָָָָָָעֹוף

ּבֹו היּו ואם קֹולפֹו. - צלי ואם ּומּתר; מדיחֹו - הּוא ְְְְִִִִַָָָֻחי
אֹו לחלב ונפל ּבתבלין, מתּבל ׁשהיה אֹו ּפלחים, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻּפלחים

אסּור. זה הרי - ְֲֵֶָָלכּותח
.Îאֹוכל ׁשהּוא הּׁשלחן על הּגבינה עם העֹוף להעלֹות ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻאסּור

אף זה. עם זה יאכל ׁשּמא עברה, הרּגל מּׁשּום ּגזרה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעליו.
סֹופרים. מּדברי אסּור ּבחלב ׁשהעֹוף ּפי ְְְִִִִֵֶַָָָָעל

.‡Îעל אֹוכלין - זה את זה מּכירין ׁשאינם אכסנאין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשני
ּגס זה ׁשאין מּפני ּגבינה; וזה ּבהמה ּבּׂשר זה אחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשלחן

עּמֹו. ׁשּיאכל ּכדי ּבזה ְִִֵֶֶַָֹלּבֹו
.Î,אסּורה הּפת ּכל - לׁש ואם ּבחלב. העּסה לׁשין ְְֲִִִֵַַָָָָָָָָאין

את טׁשין ואין ּבּׂשר. ּבּה יאכל ׁשּמא עברה, הרּגל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּפני
את ׁשּיּסיק עד אסּורה הּפת ּכל - טׁש ואם ּבאליה. ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָהּתּנּור
עד הּפת ּבצּורת ׁשּנה ואם חלב. ּבּה יאכל ׁשּמא ְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּתּנּור,
הרי - חלב ולא ּבּׂשר לא ּבּה יאכל ׁשּלא ּכדי נּכרת, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּתהיה

מּתר. ֶָֻזה
.‚Î- הּבּׂשר עם ׁשּצלאן ודגים הּצלי, עם ׁשאפאּה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָּפת

ּדגים ּבּה ּובּׁשלּו ּבּׂשר ּבּה ׁשאכלּו קערה ּבחלב. לאכלן ְְְְְְִִֶָָָָָָָָָָָָָאסּור
ּבכּותח. לאכלן מּתר הּדגים אֹותן -ְְְִַָָָָָָֻ

.„Îוכּיֹוצא צנֹון ּבּה וחת וחזר צלי, ּבּׂשר ּבּה ׁשחת ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָסּכין
חת אם אבל ּבכּותח. לאכלן אסּור - חריפין מּדברים ְְְְֲֲִִִִִַָָָָָָָּבֹו
מקֹום ּגֹורד - אבּטיח אֹו קּׁשּות ּבּה וחת וחזר ּבּׂשר, ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּה

ּבחלב. הּׁשאר ואֹוכל ְְְֲֵַַָָָָהחת
.‰Îמּפני ,ּכמ ׁשל ּכד ּבצד מלח ׁשל ּכד מּניחין ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאין

טעם ּבֹו ׁשּיׁש זה ּבמלח הּבּׂשר מבּׁשל ונמצא מּמּנּו, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּׁשֹואב
החמץ ׁשאין ,הּכמ ּכד ּבצד החמץ ּכד מּניח אבל ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹהחלב.

מּמּנּו. ִֵֶׁשֹואב
.ÂÎאחריו לאכל מּתר - ּתחּלה חלב אֹו ּגבינה ׁשאכל ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻמי

הּגב ּבין ּפיו ויקּנח ידיו ׁשּידיח וצרי מּיד. ּוביןּבּׂשר ינה ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּובֹולען ׁשּלֹועסן ּבפרֹות, אֹו ּבפת ּפיו? מקּנח ּובּמה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבּׂשר.
קמח אֹו מּתמרים חּוץ הּפה, את מקּנחין ּובּכל ּפֹולטן. ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹאֹו

יפה. מקּנחין אּלּו ׁשאין ירקֹות, ְְְִֵֵֶֶַָָאֹו
.ÊÎאם אבל חּיה; אֹו ּבהמה ּבבּׂשר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה

צרי אינֹו - החלב אֹו הּגבינה ׁשאכל אחר עֹוף ּבּׂשר ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאכל
ידים. נטילת ולא הּפה קּנּוח ְְִִִֶַַַַָֹֹלא

.ÁÎעֹוף ּבּׂשר ּבין ּבהמה ּבּׂשר ּבין ּבּתחּלה, ּבּׂשר ׁשאכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
סעּדה ׁשעּור ּכדי ּביניהן ׁשּיהיה עד חלב אחריו יאכל לא -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ
הּׁשּנים ּבין ׁשל הּבּׂשר מּפני ׁשעֹות, ׁשׁש ּכמֹו והּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחרת,

ּבקּנּוח. סר ְִֵֶַָׁשאינֹו
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אּסּורין‡. ויׁש חּיה. נפׁש ּבמיני הן ׁשאמרנּו אּסּורין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכל

הּכרם, וכלאי החדׁש, והן: הארץ, ּבזרע ּתֹורה ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאחרים
והערלה. ְְְֶֶַָָָוהּטבל,

.אסּור ּבלבד ּתבּואה מיני מחמּׁשה אחד ּכל ּכיצד? ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהחדׁש
ּבניסן, עּׂשר ּבׁשּׁשה העמר ׁשּיקרב קדם ׁשּלֹו מהחדׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹלאכל
ּכזית האֹוכל וכל תאכלּו. לא וכרמל וקלי ולחם ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
מקֹום ּבכל הּתֹורה, מן לֹוקה - העמר הקרבת קדם ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹחדׁש
ּבין הּבית ּבפני ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין זמן, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּובכל
מּׁשּיקרב - מקּדׁש ׁשּיׁש ׁשּבזמן אּלא הּבית. ּבפני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
מּתרין הרחֹוקין והּמקֹומֹות ּבירּוׁשלים, החדׁש הּתר ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻֻהעמר
חצֹות; אחר עד ּבֹו מתעּצלין ּדין ּבית ׁשאין חצֹות, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַאחר
הּתֹורה. מן אסּור ּכּלֹו הּיֹום ּכל - הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּובזמן
החדׁש - טֹובים ימים ׁשני ׁשעֹוּׂשין ּבּמקֹומֹות הּזה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּובּזמן
סֹופרים. מּדברי לערב, עד ּבניסן עּׂשר ׁשבעה יֹום ּכל ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאסּור

לֹוקה‚. - ואחד אחד מּכל ּכזית וכרמל, וקלי לחם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹוכל
מּפי תאכלּו. לא וכרמל וקלי ולחם ׁשּנאמר מלקּיֹות; ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשלׁש

מּזה. זה חלּוקין ּבלאוין ׁשּׁשלׁשּתן למדּו, ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָהּׁשמּועה
ּפי„. על אף העמר, הקרבת קדם ׁשהׁשריׁשה ּתבּואה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכל

מּׁשּקרב ּבאכילה מּתרת - ׁשּקרב אחר אּלא נגמרה ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּלא
ּפי על אף העמר, ׁשּקרב אחר ׁשהׁשריׁשה ּותבּואה ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהעמר.
עד אסּורה זֹו הרי - העמר ׁשּקרב קדם זרּועה ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשהיתה
זמן ּובכל מקֹום ּבכל זה ודין הּבאה. ׁשנה ׁשל העמר ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּיקרב

הּתֹורה. ִַָמן
החּטים‰. מן וזרע ּוקצרּה, העמר, אחר ׁשהׁשריׁשה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹּתבּואה

- ּבּקרקע החּטים ועדין הּבא העמר קרב ּכ ואחר ְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹּבּקרקע,
אֹו ּבכד, מּנחין היּו ּכאּלּו העמר הּתירן אם ספק אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהרי
מהם לקט אם ,לפיכ ּבּקרקע. ׁשּבטלּו מּפני אֹותן יּתיר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא
ׁשּבלת וכן מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין לֹוקה, אינֹו - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹואכל
ׁשּקרב אחר ּוׁשתלּה ועקרּה העמר, מּלפני ׁשליׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהביאה
מּפני אסּורה ּתהיה אם ספק זֹו הרי - והֹוסיפה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהעמר,
ׁשהרי אסּורה, ּתהיה לא אֹו הּבא, העמר ׁשּיבֹוא עד ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּתֹוספת

העמר. קדם ְִִֶֶָָֹֹהׁשריׁשה
.Âירקֹות מיני אֹו ּתבּואה מּמיני מין ּכיצד? הּכרם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכלאי

ּבין נכרי, ׁשּזרע ּבין יּׂשראל ׁשּזרע ּבין הּגפן, עם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנזרעּו
הּג ׁשּנטע ּבין מאליהן אסּוריןׁשעלּו ׁשניהם - הּירק ּבתֹו פן ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

אׁשר הּזרע המלאה ּתקּדׁש ּפן ׁשּנאמר: ּובהניה. ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּבאכילה
ׁשניהם. ותאסר ּתתרחק ּפן ּכלֹומר: הּכרם. ּותבּואת ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּתזרע

.Êהענבים מן ּבין הּירק מן ּבין הּכרם, מּכלאי ּכזית ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהאֹוכל
זה. עם זה מצטרפין ּוׁשניהם הּתֹורה. מן לֹוקה -ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ

.Áאבל יּׂשראל; ּבארץ ׁשּנזרעּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבּמה
ּובהלכֹות סֹופרים. מּדברי הּכרם ּכלאי - לארץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבחּוצה
מין זה ואי הּכרם ּבכלאי אסּור מין זה אי יתּבאר: ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכלאים
מקּדׁש דבר זה ואי יאסר, ּומתי יאסר, והיא אסּור, ְְְֱֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאינֹו

מקּדׁש. אינֹו זה ְְֵֵֵֶַואי
.Ëּפרֹות ּכל - מאכל אילן הּנֹוטע ּכל ּכיצד? ְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָהערלה

אסּורין הן הרי מּׁשּנטע ׁשנים ׁשלׁש אילן אֹותֹו ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשעֹוּׂשה

לא ערלים לכם יהיה ׁשנים ׁשלׁש ׁשּנאמר: ּובהנאה, ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאכילה
הּתֹורה. מן לֹוקה - ּכזית מהם האֹוכל וכל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיאכל.

.Èּכי ׁשּנאמר: יּׂשראל, ּבארץ ּבנֹוטע אמּורים? ּדברים ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבּמה
- לארץ ּבחּוצה ערלה אּסּור אבל וגֹומר; הארץ אל ְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹתבאּו
אסּורה, לארץ ּבחּוצה הערלה ׁשּוּדאי מּסיני, למׁשה ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָהלכה
האסּורין ּדברים יתּבאר ׁשני מעּׂשר ּובהלכֹות מּתר. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻּוספקּה

הּמּתרין. ּודברים ערלה ְְִִִַָָָָֻמּׁשּום
.‡È;אסּור - יּׂשראל ּבארץ הּכרם: וכלאי ערלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָספק

ּכרם היה ּכיצד? מּתר. - ּדוד ׁשּכבׁש ארצֹות והיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּבסּוריא,
וירק ּבתֹוכֹו זרּוע ירק היה לֹו, חּוצה נמּכרֹות וענבים ְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָָָָוערלה
ּבסּוריא - מאחר ׁשּמא זה הּוא מּמּנּו ׁשּמא לֹו, חּוצה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנמּכר
מּכרם יֹוצאֹות הענבים ראה אפּלּו לארץ, ּובחּוצה ְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָָָָֻמּתר.
ׁשּלא והּוא מהן; לֹוקח - הּכרם מן יֹוצא ירק אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹערלה,

ּבידֹו. הּירק לֹוקט אֹו הערלה מן ּבֹוצר אֹותֹו ְְְִִֵֵֶַָָָָָָיראה
.Èיּׂשראל ּבארץ ּכלאים: ספק אֹו ערלה ספק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכרם

לארץ. ּבחּוצה לֹומר צרי ואין מּתר, - ּובסּוריא אסּור, -ְְְְִֵֶַָָָָָָָֻ
.‚Èאסּורה - ערלה ׁשל ּבפרּדס טמּונה הנמצאת יין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחבית

ּבֹו. וטֹומן מּמקֹום ּגֹונב הּגּנב ׁשאין ּבהניה; ּומּתרת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבׁשתּיה
מּׁשם ׁשּמא אסּורים; - ׁשם טמּונים הּנמצאין ענבים ְְֲֲֲִִִִִִֶַָָָָָָאבל

ׁשם. והצניען ְְְְִִִָָנלקטּו
.„Èמּתחּלת התנּו אם ּבנטיעה: ׁשּתפין ׁשהיּו ויּׂשראל ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַָָָָָֻנכרי

אֹוכל ויּׂשראל ערלה ׁשני אֹוכל הּנכרי ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהּׁשּתפּות
מּתר; זה הרי - הערלה ׁשני ּכנגד הּתר מּׁשני ׁשנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻׁשלׁש
לחׁשּבֹון. יבאּו ׁשּלא ּובלבד אסּור. - מּתחּלה התנּו לא ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָֹֹֹואם
עד ערלה ּבׁשני הּנכרי אכל ּפרֹות ּכּמה ׁשּיחׁשב ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּכיצד?
אסּור, - ּכזה התנּו אם הּפרֹות. אֹותן ּכנגד יּׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיאכל

ערלה. ּפרֹות ּכמחליף זה ְְֲֲִֵֵֶֶַָָׁשהרי
.ÂËאּלא לארץ, ּבחּוצה נֹוהג רבעי נטע ּדין ׁשאין לי, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָיראה

אּלא אמרּו ׁשּלא ּכלל; ּפדיֹון ּבלא רביעית ׁשנה ּפרֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹאֹוכל
חּיבת ׁשהיא ּסּוריא, ּומה הּדברים: וחמר וקל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהערלה.
רבעי, ּבנטע חּיבת אינּה מּדבריהם, ּובׁשביעית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבמעּׂשרֹות

ׁשּיתּב ּכלּכמֹו לא - לארץ חּוצה ׁשני; מעּׂשר ּבהלכֹות אר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
יּׂשראל ּבארץ אבל ּבּה?! נֹוהג רבעי נטע יהיה ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּכן
והֹורּו הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ּבּה נֹוהג -ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ
לארץ ּבחּוצה אֹותֹו ּפֹודין לבּדֹו רבעי ׁשּכרם ּגאֹונים, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָמקצת

עּקר. זה לדבר ואין ּבאכילה. מּתר יהיה ּכ ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻואחר
.ÊËּבארץ מהן לאכל אסּור - ּכּלּה רביעית ׁשנה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻּפרֹות

מׁשּפטי יתּבאר ׁשני מעּׂשר ּובהלכֹות ׁשּיּפדּו. עד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיּׂשראל
ולרבעי. לערלה מֹונין ּומאימתי אכילתן, ודין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָּפדיֹונן,

.ÊÈׁשאֹוסף אחר הּזה? ּבּזמן רבעי נטע ּפרֹות ּפֹודין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו יי אּתה ּברּו :מבר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאֹותן
את ּפֹודה ּכ ואחר רבעי. נטע ּפדיֹון על וצּונּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָּבמצֹותיו
ּבפרּוטה ּפדּויין אּלּו הרי ואֹומר: אחת, ּבפרּוטה ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻּכּלן,
ׁשוה על מחּללן אֹו הּמלח. לים ּפרּוטה אֹותּה ּומׁשלי ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָזֹו.
האּלּו הּפרֹות ּכל הרי ואֹומר: אחרֹות, מּפרֹות ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַָָָּפרּוטה
ּבהן. וכּיֹוצא אּלּו ּׂשעֹורים על אֹו אּלּו חּטים על ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻמחּללין
ּכל ואֹוכל לאחרים. תקלה יהיּו ׁשּלא ּכדי אֹותן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹוּׂשֹורף

ֵַהּפרֹות.
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.ÁÈׁשנה ּפרֹות ׁשּפדה ּפי על ׁשאף הּגאֹונים, מקצת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹורּו
חמיׁשית. ׁשנה ׁשּתּכנס עד לאכלן אסּור - חּללן אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָרביעית
והּטעם: הֹוראה. ׁשגגת ׁשּזֹו לי, ויראה עּקר. לֹו אין זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָודבר
ענין ואין ּפריֹו. את ּתאכלּו החמיׁשת ּובּׁשנה ׁשּכתּוב: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלפי
ּפדיֹון, ּבלא ּפריֹו ּתאכלּו החמיׁשית ׁשּבּׁשנה אּלא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹהּכתּוב

זֹו. להֹוראה לחׁש ראּוי ואין ׁשּבעֹולם. חּלין ְְְִֵֶָָָָָָָֻּככל
.ËÈמּמּנּו להפריׁש חּיב ׁשהּוא אכל ּכל ּכיצד? ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּטבל

ואסּור טבל, נקרא מּמּנּו ׁשּיפריׁש קדם - ּומעּׂשרֹות ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּתרּומה
את יּׂשראל ּבני קדׁשי את יחּללּו ולא ׁשּנאמר: מּמּנּו. ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלאכל
ועדין חּלין מנהג ּבהן ינהגּו לא ּכלֹומר: ליי. ירימּו ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻאׁשר
הּטבל מן ּכזית והאֹוכל הּורמּו. לא להּתרם ׁשעתידין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹקדׁשים
חּיב - מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּיפריׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹקדם
ּבני קדׁשי את יחּללּו ולא ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמיתה

אׁשמה. עֹון אֹותם והּׂשיאּו וגֹומר, ְְְְֲִִִֵֵַָָָיּׂשראל
.Îּותרּומת גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּנּטלה מּדבר האֹוכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָאבל

נׁשאר לא ואפּלּו מעּׂשרֹות, מּמּנּו הפריׁש לא ועדין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַֹֹמעּׂשר
ואין טבל, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה זה הרי - עני מעּׂשר אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבֹו
ּותרּומת גדֹולה ּבתרּומה אּלא מיתה עֹון ׁשאין מיתה; ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּבֹו

ֲֵַמעּׂשר.
.‡Î- מעּׂשרֹות מּמּנּו הּורמּו ׁשּלא טבל לאֹוכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹאזהרה

וגֹומר. ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבכלל
חּיב דבר זה אי יתּבאר: ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּובהלכֹות
הּוא דבר זה ואי ּפטּור, דבר זה ואי ּובמעּׂשרֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּבתרּומה
ּכזית והאֹוכל סֹופרים. מּדברי החּיב זהּו ואי הּתֹורה מן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב
לארץ חּוצה ׁשל וערלה הּכרם מּכלאי אֹו ּדבריהם ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָמּטבל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין -ְִַַַַ
.Îוהּכלאים ׁשביעית ּוספיחי וההקּדׁש והחדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּטבל

ואין ּכמֹותם, אסּורים מּפרֹותיהן הּיֹוצאין מׁשקין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהערלה
ּכלאי ׁשל ויין ערלה ׁשל וׁשמן מּיין חּוץ עליהן. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלֹוקין

ׁשּלֹוק ּכדר עליהן ׁשּלֹוקין הענביםהּכרם, ועל הּזיתים על ין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ֶֶָׁשּלהן.

.‚Îּתֹורה ׁשל וכּלן ּבמאכלֹות, אחרים אּסּורין ּבקדׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻויׁש

וחּלה ּובּכּורים ּתרּומֹות ּבאכילת ׁשּיׁש אּסּורין ּכגֹון ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָהן.
ונֹותר ּפּגּול ּכגֹון מזּבח, ּבקדׁשי ׁשּיׁש ואּסּורין ׁשני, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּומעּׂשר

ּבמקֹומֹו. יתּבאר מהן אחד וכל ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָוטמא.
.„Î.לכרת ּבין למלקּות ּבין ּכזית, - מהן אכילה ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוׁשעּור

ּומּצה. חמץ ּבהלכֹות ודיניו ּבפסח חמץ אּסּור ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּוכבר
עצמֹו; ּבפני מין אּסּור - הּכּפּורים ּביֹום אכילה אּסּור ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָאבל
ּולפיכ ּבּכל. ׁשוה אינֹו הּנזיר על מּגפן יֹוצא אּסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכן
הראּוי ּבמקֹומֹו ודיניו וׁשעּורֹו מהן אחד ּכל אּסּור ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָיתּבאר

לֹו.

ה'תש"ע מנחםֿאב כ' קודש שבת

  
והּׁשֹותה1יין‡. ּבהניה, אסּור - ּכֹוכבים לעבֹודת ׁשּנתנּס ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּתֹורה מן לֹוקה - ׁשהּוא ּכל ׁשהּוא2מּמּנּו ּכל האֹוכל וכן . ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
מים3מּתקרבת אפּלּו מּפרֹות, אֹו מּבּׂשר ּכֹוכבים, עבֹודת ְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָֹ

חלב אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה; - ׁשהּוא ּכל מהן האֹוכל ֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָומלח,
וגֹומר יקּומּו נסיכם, יין יׁשּתּו יאכלּו, .4זבחימֹו ְְְְִִֵֵֵֵָָָֹ

.ׁשּנתנּסך זהיין ׁשאּסּור וכיון לּה. ׁשּקרב ּכזבח - לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשעּור לֹו אין - הּוא ּכֹוכבים עבֹודת ׁשּנאמר5מּׁשּום , ֱֲִִִֵֶֶַַָ

החרם מן מאּומה ּביד ידּבק ולא ּכֹוכבים: .6ּבעבֹודת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
לא‚. אֹו נתנּס אם יֹודעין אנּו ׁשאין ּכֹוכבים העֹובדי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹיין

יינם סתם הּנקרא והּוא ,יין7נתנּס ּכמֹו ּבהנאה אסּור - ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ
הּוא8ׁשּנתנּס סֹופרים מּגזרֹות זה ודבר מּסתם9. והּׁשֹותה . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

רביעית מרּדּות.10יינם מּכת אֹותֹו מּכין - ְְִִִֵַַַַָ
ׁשּיּגע„. יין זה11וכל הרי - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אֹותֹו12אסּור נּס ׁשּמא ּכֹוכבים13, העֹובד ׁשּמחׁשבת ; ֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּומזלֹות ּכֹוכבים לעבֹודת למדּת14ּומזלֹות הא ׁשּיין15. , ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָ

יינם ּכסתם ּדינֹו - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ׁשּנגע ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיּׂשראל
ּבהניה. אסּור ֲֶַָָָׁשהּוא

ּבכּונה‰. ׁשּלא ּביין ׁשּנגע ּומזלֹות ּכֹוכבים וכן16עֹובד , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבׁשתּיה17ּתינֹוק אסּור - ּבּיין ׁשּנגע ּומזלֹות ּכֹוכבים 18עֹובד ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בכך.1) אליל אותו של עבודתו דרך אין אם אפילו סקילה עליהן שחייבין זרה עבודה של עבודות מארבע אחת הוא יין ניסוך
סתם2) כאן שכתב פי על ואף החרם. מן מאומה בידך ידבק ולא משום ואחת ביתך אל תועבה תביא לא משום אחת מלקות שתי

מלקות. לשתי נתכווין זרה.3)"לוקה" לעבודה שמקריבים שיין4)מה ממנו ללמוד כדי רק זה הרי זה, פסוק כאן שהביא ומה
כזבח. דינו שיעור.5)נסך צריך ואין שהוא בכל אפילו שלוקה הקודמת, בהלכה שאמר למה גם6)טעם שהיא הנידחת בעיר

זרה. עבודה מעין משתיו".7)כן וביין המלך בפתבג יתגאל לא "אשר שנאמר: ממנו פירש איסור8)ודניאל חומרת משום
התורה. מן שאסור זרה לעבודה שנתנסך גמור נסך כיין חכמים עשאוהו זרה משום9)עבודה גויים של יינם על החכמים גזרו

חנניא בעליית שגזרו גזירות עשר משמונה אחת והיא בנותיהם. עם לחיתון ויביא לבבות לקירוב מביא יין שתיית פירוש: בנותיהם.
בסתם אף הנאה איסור וגזרו בניסוך מרבים שהגויים ראו שלאחריהם דין בית אבל בלבד, השתייה על מתחילה וגזרו גוריון: בן

עשו10)יינם. יינם וסתם שהוא בכל לוקה ממש נסך יין שעל פי על ואף מרדות מכת לוקה אינו מרביעית פחות השותה אבל
חיתון. חשש משום אלא זרה עבודה משום נאסר שלא מפני שיעורו, לעניין חכמים החמירו לא נסך, כיין נגיעה11)חכמים

שכשוך. בו.12)משמעותה חזר בהנאה שהתיר רבא אמרו, יין.13)בגמרא שזהו וידע בכוונה בו נגע שלא14)אם אפילו
זרה. עבודה בכוחך15)בפני אין לו לומר יכול הישראל ואין גוי בו שנגע ישראל של יין אפילו אלא אסור בלבד גוי של יין שלא

יינם. כסתם ודינו נסך שמא חוששים ולפיכך בהסכמתי. שלא ייני שהושיט16)לאסור או במקרה. ונגע ביין לנגוע כיוון שלא
יין. ונמצא שמן בה שיש וחשב לחבית זרה17)ידו עבודה בטיב יודע שאינו כל אלא ממש תינוק כך.לא דינו ומשמשיה

מסביב18) לך אומרים: (לנזיר תקרב" לא לכרמא סחור סחור נזירא אמרין לך "לך בגמרא: כמבואר עבירה הרחקת משום והטעם
ביין. אסור שהנזיר העבירה, מן להרחיקו תקרב) לא הכרם ואל לכרם



פט               
  

.ÁÈׁשנה ּפרֹות ׁשּפדה ּפי על ׁשאף הּגאֹונים, מקצת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹורּו
חמיׁשית. ׁשנה ׁשּתּכנס עד לאכלן אסּור - חּללן אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָרביעית
והּטעם: הֹוראה. ׁשגגת ׁשּזֹו לי, ויראה עּקר. לֹו אין זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָודבר
ענין ואין ּפריֹו. את ּתאכלּו החמיׁשת ּובּׁשנה ׁשּכתּוב: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלפי
ּפדיֹון, ּבלא ּפריֹו ּתאכלּו החמיׁשית ׁשּבּׁשנה אּלא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹהּכתּוב

זֹו. להֹוראה לחׁש ראּוי ואין ׁשּבעֹולם. חּלין ְְְִֵֶָָָָָָָֻּככל
.ËÈמּמּנּו להפריׁש חּיב ׁשהּוא אכל ּכל ּכיצד? ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּטבל

ואסּור טבל, נקרא מּמּנּו ׁשּיפריׁש קדם - ּומעּׂשרֹות ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּתרּומה
את יּׂשראל ּבני קדׁשי את יחּללּו ולא ׁשּנאמר: מּמּנּו. ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלאכל
ועדין חּלין מנהג ּבהן ינהגּו לא ּכלֹומר: ליי. ירימּו ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻאׁשר
הּטבל מן ּכזית והאֹוכל הּורמּו. לא להּתרם ׁשעתידין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹקדׁשים
חּיב - מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּיפריׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹקדם
ּבני קדׁשי את יחּללּו ולא ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמיתה

אׁשמה. עֹון אֹותם והּׂשיאּו וגֹומר, ְְְְֲִִִֵֵַָָָיּׂשראל
.Îּותרּומת גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּנּטלה מּדבר האֹוכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָאבל

נׁשאר לא ואפּלּו מעּׂשרֹות, מּמּנּו הפריׁש לא ועדין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַֹֹמעּׂשר
ואין טבל, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה זה הרי - עני מעּׂשר אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבֹו
ּותרּומת גדֹולה ּבתרּומה אּלא מיתה עֹון ׁשאין מיתה; ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּבֹו

ֲֵַמעּׂשר.
.‡Î- מעּׂשרֹות מּמּנּו הּורמּו ׁשּלא טבל לאֹוכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹאזהרה

וגֹומר. ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבכלל
חּיב דבר זה אי יתּבאר: ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּובהלכֹות
הּוא דבר זה ואי ּפטּור, דבר זה ואי ּובמעּׂשרֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּבתרּומה
ּכזית והאֹוכל סֹופרים. מּדברי החּיב זהּו ואי הּתֹורה מן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב
לארץ חּוצה ׁשל וערלה הּכרם מּכלאי אֹו ּדבריהם ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָמּטבל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין -ְִַַַַ
.Îוהּכלאים ׁשביעית ּוספיחי וההקּדׁש והחדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּטבל

ואין ּכמֹותם, אסּורים מּפרֹותיהן הּיֹוצאין מׁשקין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהערלה
ּכלאי ׁשל ויין ערלה ׁשל וׁשמן מּיין חּוץ עליהן. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלֹוקין

ׁשּלֹוק ּכדר עליהן ׁשּלֹוקין הענביםהּכרם, ועל הּזיתים על ין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ֶֶָׁשּלהן.

.‚Îּתֹורה ׁשל וכּלן ּבמאכלֹות, אחרים אּסּורין ּבקדׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻויׁש

וחּלה ּובּכּורים ּתרּומֹות ּבאכילת ׁשּיׁש אּסּורין ּכגֹון ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָהן.
ונֹותר ּפּגּול ּכגֹון מזּבח, ּבקדׁשי ׁשּיׁש ואּסּורין ׁשני, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּומעּׂשר

ּבמקֹומֹו. יתּבאר מהן אחד וכל ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָוטמא.
.„Î.לכרת ּבין למלקּות ּבין ּכזית, - מהן אכילה ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוׁשעּור

ּומּצה. חמץ ּבהלכֹות ודיניו ּבפסח חמץ אּסּור ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּוכבר
עצמֹו; ּבפני מין אּסּור - הּכּפּורים ּביֹום אכילה אּסּור ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָאבל
ּולפיכ ּבּכל. ׁשוה אינֹו הּנזיר על מּגפן יֹוצא אּסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכן
הראּוי ּבמקֹומֹו ודיניו וׁשעּורֹו מהן אחד ּכל אּסּור ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָיתּבאר

לֹו.

ה'תש"ע מנחםֿאב כ' קודש שבת

  
והּׁשֹותה1יין‡. ּבהניה, אסּור - ּכֹוכבים לעבֹודת ׁשּנתנּס ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּתֹורה מן לֹוקה - ׁשהּוא ּכל ׁשהּוא2מּמּנּו ּכל האֹוכל וכן . ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
מים3מּתקרבת אפּלּו מּפרֹות, אֹו מּבּׂשר ּכֹוכבים, עבֹודת ְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָֹ

חלב אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה; - ׁשהּוא ּכל מהן האֹוכל ֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָומלח,
וגֹומר יקּומּו נסיכם, יין יׁשּתּו יאכלּו, .4זבחימֹו ְְְְִִֵֵֵֵָָָֹ

.ׁשּנתנּסך זהיין ׁשאּסּור וכיון לּה. ׁשּקרב ּכזבח - לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשעּור לֹו אין - הּוא ּכֹוכבים עבֹודת ׁשּנאמר5מּׁשּום , ֱֲִִִֵֶֶַַָ

החרם מן מאּומה ּביד ידּבק ולא ּכֹוכבים: .6ּבעבֹודת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
לא‚. אֹו נתנּס אם יֹודעין אנּו ׁשאין ּכֹוכבים העֹובדי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹיין

יינם סתם הּנקרא והּוא ,יין7נתנּס ּכמֹו ּבהנאה אסּור - ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ
הּוא8ׁשּנתנּס סֹופרים מּגזרֹות זה ודבר מּסתם9. והּׁשֹותה . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

רביעית מרּדּות.10יינם מּכת אֹותֹו מּכין - ְְִִִֵַַַַָ
ׁשּיּגע„. יין זה11וכל הרי - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אֹותֹו12אסּור נּס ׁשּמא ּכֹוכבים13, העֹובד ׁשּמחׁשבת ; ֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּומזלֹות ּכֹוכבים לעבֹודת למדּת14ּומזלֹות הא ׁשּיין15. , ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָ

יינם ּכסתם ּדינֹו - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ׁשּנגע ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיּׂשראל
ּבהניה. אסּור ֲֶַָָָׁשהּוא

ּבכּונה‰. ׁשּלא ּביין ׁשּנגע ּומזלֹות ּכֹוכבים וכן16עֹובד , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבׁשתּיה17ּתינֹוק אסּור - ּבּיין ׁשּנגע ּומזלֹות ּכֹוכבים 18עֹובד ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בכך.1) אליל אותו של עבודתו דרך אין אם אפילו סקילה עליהן שחייבין זרה עבודה של עבודות מארבע אחת הוא יין ניסוך
סתם2) כאן שכתב פי על ואף החרם. מן מאומה בידך ידבק ולא משום ואחת ביתך אל תועבה תביא לא משום אחת מלקות שתי

מלקות. לשתי נתכווין זרה.3)"לוקה" לעבודה שמקריבים שיין4)מה ממנו ללמוד כדי רק זה הרי זה, פסוק כאן שהביא ומה
כזבח. דינו שיעור.5)נסך צריך ואין שהוא בכל אפילו שלוקה הקודמת, בהלכה שאמר למה גם6)טעם שהיא הנידחת בעיר

זרה. עבודה מעין משתיו".7)כן וביין המלך בפתבג יתגאל לא "אשר שנאמר: ממנו פירש איסור8)ודניאל חומרת משום
התורה. מן שאסור זרה לעבודה שנתנסך גמור נסך כיין חכמים עשאוהו זרה משום9)עבודה גויים של יינם על החכמים גזרו

חנניא בעליית שגזרו גזירות עשר משמונה אחת והיא בנותיהם. עם לחיתון ויביא לבבות לקירוב מביא יין שתיית פירוש: בנותיהם.
בסתם אף הנאה איסור וגזרו בניסוך מרבים שהגויים ראו שלאחריהם דין בית אבל בלבד, השתייה על מתחילה וגזרו גוריון: בן

עשו10)יינם. יינם וסתם שהוא בכל לוקה ממש נסך יין שעל פי על ואף מרדות מכת לוקה אינו מרביעית פחות השותה אבל
חיתון. חשש משום אלא זרה עבודה משום נאסר שלא מפני שיעורו, לעניין חכמים החמירו לא נסך, כיין נגיעה11)חכמים

שכשוך. בו.12)משמעותה חזר בהנאה שהתיר רבא אמרו, יין.13)בגמרא שזהו וידע בכוונה בו נגע שלא14)אם אפילו
זרה. עבודה בכוחך15)בפני אין לו לומר יכול הישראל ואין גוי בו שנגע ישראל של יין אפילו אלא אסור בלבד גוי של יין שלא

יינם. כסתם ודינו נסך שמא חוששים ולפיכך בהסכמתי. שלא ייני שהושיט16)לאסור או במקרה. ונגע ביין לנגוע כיוון שלא
יין. ונמצא שמן בה שיש וחשב לחבית זרה17)ידו עבודה בטיב יודע שאינו כל אלא ממש תינוק כך.לא דינו ומשמשיה

מסביב18) לך אומרים: (לנזיר תקרב" לא לכרמא סחור סחור נזירא אמרין לך "לך בגמרא: כמבואר עבירה הרחקת משום והטעם
ביין. אסור שהנזיר העבירה, מן להרחיקו תקרב) לא הכרם ואל לכרם



צ              
  

ּבהניה ּומזלֹות19ּומּתר ּכֹוכבים העֹובדי מן עבדים הּלֹוקח . ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻ
ּבׁשתּיה, מּתר ּבֹו ׁשּנגעּו ויין מנּסכין, אין מּיד - וטבלּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻּומלּו

ּפי על עבֹודתואף ּפסקה ולא יּׂשראל ּבדתי נהגּו לא ׁשעדין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
מּפיהם .20ּכֹוכבים ִִִֶָ

.Âּברׁשּות ׁשּנֹולדּו ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדֹות הּׁשפחֹות ְְְְְִִֵֶַַָָָָּבני
טבלּו לא ועדין ּומלּו הּיין21יּׂשראל אֹוסרין הּגדֹולים - ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹ

אֹוסרין אינן והּקטּנים ּבֹו, .22ּכׁשּיּגעּו ְְְְְִִִֵֶַַָ
.Êׁשּבארנּו ּכמֹו מצֹות ׁשבע עליו ׁשּקּבל והּוא ּתֹוׁשב, 23ּגר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבהניה ּומּתר ּבׁשתּיה אסּור יינֹו יין24- אצלֹו ּומיחדין .25, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
יין אצלֹו מפקידין ּומזלֹות26ואין ּכֹוכבים עֹובד ּכל וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

אּלּו ּכגֹון ּומזלֹות, ּכֹוכבים עבֹודת עֹובד ְֲִֵֵֵֶַַָָׁשאינֹו
הֹורּו27הּיׁשמעאלים וכן ּבהניה. ּומּתר ּבׁשתּיה אסּור יינן - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֻ

ּומזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת העֹובדים אֹותם אבל הּגאֹונים. ְְֲֲִִִַַַָָָָָָּכל
ּבהניה. אסּור יינם סתם -ְֲֵַַָָָָ

.Áזה ּבענין ׁשּנאמר מקֹום היה28ּכל אם אסּור, ׁשהּיין ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
עבֹודת עֹובד ּבגללֹו הּיין ׁשּנאסר ּומזלֹות ּכֹוכבים ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהעֹובד
עֹובד אינֹו ואם ּבהניה; אסּור הּוא הרי - ּומזלֹות ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָּכֹוכבים
וכל ּבלבד. ּבׁשתּיה אסּור הּוא הרי - ּומזלֹות ּכֹוככים ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָעבֹודת
ּכֹוכבים עבֹודת עֹובד זה הרי - סתם נכרי ׁשּנאמר ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמקֹום

ַָּומזלֹות.
.Ëׁשראּוי יין אּלא ּומזלֹות ּכֹוכבים לעבֹודת מתנּס ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאין

יינם סתם על ּכׁשּגזרּו זה, ּומּפני הּמזּבח. ּגּבי על ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָלהקריב

גזרּו לא - ּבהניה אסּור ׁשּיהיה ּבֹו ׁשּיּגע יין ּכל על ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹוגזרּו
מבּׁשל יין ,לפיכ .להתנּס הראּוי הּיין על ׁשל29אּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּומּתר אסּור. אינֹו - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ׁשּנגע ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻיּׂשראל
ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד עם יין30לׁשּתֹותֹו אבל אחד. ּבכֹוס ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

ׁשּיּׁשתה31מזּוג ואפׁשר להחמיץ ׁשהתחיל ּבֹו32ויין נגע אם , ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
נאסר. -ֱֶָ

.Èּדבׁש מעט יּׂשראל ּביין נתערב ׁשאם הּמערב, גאֹוני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהֹורּו
לּמזּבח ראּוי ואינֹו הֹואיל ּׂשאֹור, מעט הּוא33אֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵַַַָ

ּכׁשכר אֹו עם34ּכמבּׁשל לׁשּתֹותֹו ּומּתר ,מתנּס ואינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֻֻ
ּומזלֹות. ּכֹוכבים ִֵַָָָהעֹובד

.‡Èמּׁשּידר ּומזלֹות? ּכֹוכבים העֹובד יין יאסר ְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹמאימתי
הּיין הּוא35ויּמׁש עדין אּלא לּבֹור, ירד ׁשּלא ּפי על אף . ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּכֹוכבים העֹובד עם ּדֹורכין אין לפיכ אסּור. זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּגת
ּבידֹו יּגע ׁשּמא ּכפּות36ּבּגת, היה ואפּלּו .ואין37וינּס . ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּדרּוכה גת מּמּנּו מערב38לֹוקחין הּיין ׁשעדין ּפי על ואף , ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹ
לּבֹור. ירד ולא וזּגין החרצּנים ְְְִִִַַַַַַָֹעם

.Èוהרי ּבֹו, נגע ולא הּיין ׁשּדר ּומזלֹות ּכֹוכבים ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹעֹובד
ּגּביו על עֹומד ויּׂשראל39יּׂשראל ,40- ּבחבית ׁשּכּנסֹו הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבׁשתּיה. אסּור זה ְֲִִֵֶָָהרי
.‚Èמּפני ּבהניה, אסּור - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהחמץ

ׁשהיה ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ׁשּיחמיץ. קדם נס יין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנעּׂשה
- ידיו ּגּבי על צף ׁשהּיין ּפי על אף ּבחבית, ענבים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָדֹורס
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בכוונה.19) שלא שהיה כיוון נתנסך לא זרה20)וודאי עבודה [=תישכח] שתשקע עד נסך יין עושן שאומר כשמואל ולא כרב,
זרה. עבודה לשם ניסכו לא וודאי וטבלו שמלו מכיוון דבר של וטעמו קטנים21)מפיהם. אפילו טבלו ולא מלו לא אם אבל

קטן. גוי כדין לשתייה במגעם אבל22)אוסרים אוסרים, אינם קטנים ישראל, ברשות שגדלו טבלו ולא שמלו שפחות בני דווקא
קטן. גוי כשאר בשתייה לאסור נסך יין עושים קטנים אפילו טבלו ולא ומלו הגוי מן עבד תושב?23)הלוקח גר הוא זה "אי

נח". בני שנצטוו המצוות שאר עם זרה עבודה יעבוד שלא עליו שקיבל גוי משום24)זה גויים יין על ראשונה שגזירה והטעם
חשש משום שלאחריהם דין בית שגזרו יינם בסתם הנאה איסור אבל תושב. גר גם כוללת זו וגזירה אסרו בלבד בשתייה בנותיהם,

בלבד. זרה עבודה בעובד אלא גזרו לא עובד25)ניסוך, שאינו כיוון והטעם, בערך. מיל כדי שילך עד מה זמן בחנותם מניח
בזה. הנאה כל לו אין שהרי ולנסך, לנגוע אחר לגוי יניח לא וגם ינסך ולא ביין נוגע אינו זרה מרובה,26)עבודה לזמן בביתו

לחילוף. חוששים אין מועט בזמן אבל בשתייה. אסור ויינו ביינו, זה יין יחליף זו27)שמא הלכה בתחילת רבינו שכתב ומה
תושב בגר רק נאמר זה בהנאה, אסור בלבד זרה עבודה לעבוד שלא עליו קיבל שאם מדבריו ומשמע מצוות" שבע עליו "שקיבל
בפני קבלה צריך לא וגם בהנאה במגעו אסור אינו זרה, עבודה עובדת אינה אומתו כל אם אבל זרה, עבודה עובדת אומה בן

חברים. היין.28)שלושה ניסוך האש.29)בעניין גבי על משהרתיח מבושל? נקרא תמוה30)מאימתי הדבר הרא"ש: וכתב
כך כל מצוי אינו שהמבושל לפי ואפשר בזה? לגזור שייך לא שהרתיחו משום וכי בנותיהם משום בשתייה יינם על שגזרו כיוון

לבבות.] לקירוב גורם אינו מבושל שיין לומר אפשר אולי [=ואולי חכמים. גזרו לא מצוי שאינו בו31)ובדבר יש אם במים,
יין. ומראה יין.32)טעם טעם טעמו עדיין הראשונים ימים שלושה שכל נסך, יין משום בו יש הראשונים ימים שלושה

על33) להקרבה שאסורים זרה לעבודה פירות מקריבים הגויים שהרי ונימוקם, ואוסרים, רבינו על חולקים והר"ן הרא"ש הרמב"ן,
נסך. יין משום בו ויש למזבח פסול מזוג יין גם המזבח, לנסכו34)גבי דרכם ואין משעורים או מתמרים הוא בתלמוד שכר סתם

לא אבל לכסות, מקפידים אינם וגויים נחש ממנו שתה שמא שחוששים משום אלא גויים, של שכר אסרו שלא זרה, לעבודה
לשתותו. מותר מצויים נחשים שאין במקומות או נתגלה שלא ידוע אם ולפיכך נסך, יין גזירת משום או בנותיהם משום אסרוהו

יין35) נקרא התחתון לצד העליון מצד נמשך הענבים מן שהיוצא ומשעה כמדרון עשוייה הגת רש"י ופירש הונא: רב של מימרא
ענבים הם לכן וקודם הבור, אל הגת מן לקלח היין משהתחיל מפרש תם ורבינו בגת. הוא שעדיין פי על ואף אוסרתו גוי ונגיעת

נסך. יין נעשים אינם ולפיכך יין ולא ביד36)דרוכים שכלל נסך יין אינו בה דורך שהוא ברגלו ניסך שאם ברגלמשמע ניסוך ינו
אסור ברגל שניסוך ודעתו לגמרי, אחרת שיטה נוקט קכג סימן [=והטור אסור. בשתייה אבל בהנאה, ומותר ניסוך... נקרא אינו

ביד]. כמו אוסרת דריכה אגב שלא ברגל נגיעה אבל מנסך, ואינו בדריכה טרוד שהגוי מפני בהנאה מותר וכאן ידיו37)בהנאה
בהנאה. אפילו ואסור כפות אינו משום כפות שגוזרים לתחתון.38)קשורות העליון מחלק מושך יגע39)והיין שלא ומשמרו

לבדו.40)בידו.

              
  

הּסּלים מן אֹוכל היה .נס יין מּׁשּום חֹוׁשׁשין והֹותיר41אין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
מּגּתֹו ׁשהּיין ּפי על אף ּבּגת, ּוזרקן וכסאתים על42ּכסאה ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָ

נס יין עֹוּׂשה אין - .43הענבים ֲִֵֵֶֶֶָָ
.„Èאסּורים - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל והּזּגין 44החרצּנים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ

חדׁש עּׂשר ׁשנים יבׁשּו45ּכל ּכבר - חדׁש עּׂשר ׁשנים ּולאחר ; ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
ׁשמרים וכן ּבאכילה. ּומּתרין לחלּוחית, בהן נׁשארה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֻולא
לא ׁשהרי מּתרין; - חדׁש עּׂשר ׁשנים לאחר ׁשּיבׁשּו יין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשל

וכאדמה ּכעפר הן והרי יין, ריח ּבהן .46נׁשאר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
.ÂËּבהן ׁשהכניסּו וקנקּניהן ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנאדֹות

עד יין לתֹוכן לּתן אסּור - יינם ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָהעֹובדי
חדׁש עּׂשר ׁשנים לאּור47ׁשּייּׁשנן ׁשּיחזירן עד אֹו עד48; ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּזפת ׁשּיחּמּו49ׁשּיתרּפה אֹו לתֹוכן50ׁשעליהן ׁשּיּתן עד אֹו ; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
לעת מעת ימים ׁשלׁשה מים51מים ּומחליף הּמים ּומערה , ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּבין הּימים. ּבׁשלׁשת ּפעמים ׁשלׁש לעת מעת ּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָאחרים
אֹותן וׁשאלּו יּׂשראל ׁשל ׁשהיּו ּבין ׁשּלהן הּכלים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהיּו

יין לתֹוכם נתן ואם יינם. ּבהן אֹותן52והכניסּו ׁשּיטהר קדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבׁשתּיה. אסּור זה הרי -ְֲִִֵֶָָ

.ÊËׁשכר לתֹוכן לּתן ציר53ּומּתר מּוריס54אֹו ,56מּיד55אֹו ְְִִִֵֵָָָָָֻ
הּציר ׁשּנֹותן אחר לתֹוכן הּיין לּתן ּומּתר לכלּום. צרי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻואין

הּמּוריס ּׂשֹורפן.57אֹו ׁשהּמלח , ְְֶֶַַַָָ
.ÊÈהעֹובדי מן מזּפתים ׁשאינם חדׁשים ּכלים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּלֹוקח

מּיד יין לתֹוכן נֹותן - ּומזלֹות ׁשּמא58ּכֹוכבים חֹוׁשׁש ואינֹו , ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
מדיחן - מזּפתין היּו ואם .נס יין ּבהן ּפי59נתנּו על ואף , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

חדׁשים מכניסֹו60ׁשהן ואין נס יין ּבֹו ׁשּנתנּו ּכלי וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבֹו61לקּיּום ׁשחֹוּׂשף ּכלי ּכגֹון וכּיֹוצא62, הּמׁשּפ -אֹו בּה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

ודּיֹו.63מׁשכׁשכֹו ּבמים ְְְְְִַַַ
.ÁÈ- ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ׁשּׁשתה חרס ׁשל ּכֹוס ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָוכן

- ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּפעם הדיחֹו ּבֹו. לׁשּתֹות ְְְֱִִִִִִַַָָָאסּור
ׁשּבֹו הּיין צחצֹוחי הלכּו ׁשּכבר מצּפה64מּתר, ׁשהיה והּוא . ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ

ׁשהּיֹוצרין65ּבאבר ּכדר מזּפת66, ׁשהיה אֹו אבל67עֹוּׂשין, ; ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֻ
חרס הדחה68ׁשל צרי -69. ֲִֶֶֶָָָ

.ËÈהּׁשּועים חרס נס:70ּכלי ּביין ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּבאבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אדּמים אֹו לבנים היּו מּתרין71אם - ׁשחרים היּו72אֹו ואם ; ְְְֲִִִִִִָָָָֹֻֻ

אסּורין - מקֹום73ירּקין ּבהם יׁש ואם ּבֹולעים. ׁשהן מּפני , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָֻ
חרס ׁשל אסּורים74מגּלה - ירּקים ּבין לבנים ּבין מּפני75, , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָֻֻ

ּבהם ּבׁשּכּנסֹו אּלא הּדבר ׁשאין לי, ויראה ּבֹולעין. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהם
ואפּלּו76לקּיּום ּומּתרין מדיחן - לקּיּום ּבהם ּכּנסֹו לא אבל ; ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָֹֻ

חרס ׁשל .77הם ֵֶֶֶ
.Îּכֹוכבים העֹובד ּבהן ׁשּדר עץ וׁשל אבן ׁשל ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּגת

ּומזלֹות78ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ׁשּזּפתּה אבן ׁשל גת אֹו ,79 ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מדיחן - ּבּה דר ׁשּלא ּפי על ארּבע80אף ּובאפר ּבמים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

מקּדים81ּפעמים - לחלּוחית ּבהם היתה ואם ּבהן. ודֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
הּמים82האפר מקּדים - לאו ואם .83לּמים; ְְִִִִֵֶַַַַַַָ

.‡Îמזּפפת אבן ׁשל ּכֹוכבים84ּגת העֹובד ּבּה ׁשּדר ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
- ּבּה דר ׁשּלא ּפי על אף זפּותה עץ ׁשל גת אֹו ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹּומזלֹות,

לקלף נתן85צרי אֹו חדׁש עּׂשר ׁשנים יּׁשנּה ואם הּזפת. את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
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לגת.41) ענבים נכון.42)שהביאו וכן מנתז. שם: בתוספתא וכן ר"מ רומי ענבים43)בדפוס מעלה שהיה גוי שם: תוספתא
כן. מנסכין דרכם שאין מותר ענבים גבי על מנתז והיין לגת שניפצן פי על אף לגת ובדרדורין בהנאה.44)בסלים אפילו

חודש.45) י"ב לאחר - יבשים חודש, י"ב כל - לחים בגמרא: ופירשו מותרים. יבשים אסורים, לחים שאמרו כחכמים, לחים, שהם
תם.46) רבינו כדעת ולא מותרים מים עליהם נתן לא אפילו ומתנדף.47)משמע מהם היין ריח יוצא לכבשן48)ואז שהחזירן
הכלים.49)האש. שנתלבנו סימן וזהו מזופתים50)שבפנים היו שאילו כזה, בשיעור הוחמו אבל מזופתים הכלים אין אם

מתרפה. הזפת לעת.51)היה מעת ימים שלושה בכלים יהיו קצר52)שהמים לזמן רק בהם נתן שאפילו נראה רבינו מלשון
אסור. כן היין.53)גם של טעמו מבטל השכר שנמלחו.54)כי מדגים דגים.55)המתמצה של שלא56)שומן פי על ואף

אותו. ומכלין בכלים הנבלע היין את שורפין שהם מפני מים, שהמלח57)מילאוהו מפני היין, נתינת קודם הכשר צריך ואין
טעם מבטל רק שהשכר יין, בו לתת רצה אם הכשר טעון שכר נתן אם אבל בכלים, מובלע שהיה היין את שורף ובמורייס שבציר

מכלהו. אינו אבל הדחה.58)היין צריכים יין59)ואין לתוכם הכניס לא שהגוי כיוון פעמים, שלוש מים עירוי צריך ואין
לבדה. הדחה מספיקה כחדשים, הכלים נראים היו לא אחרת כי כחדשים.60)לקיום, נראים בהם61)כלומר, מכניס אינו הגוי

רב. זמן בהם לשהותו מנת על הבור.62)יין מן בו [=שואבים] שדולים שכשוך.63)כלי מספיק ישנים, שהם אבל64)למרות
יין. של זעירות טיפות עוד נשארו ושנייה ראשונה חרס.66)בבדיל.65)בפעם כלי שלוש67)עושי צריכים ישנים, ובכלים

מזופת.68)הדחות. ואינו ציפוי והמדובר69)בלא באבר, מצופה מאינו מזופת או באבר מצופה בולע שיותר בלבד. אחת פעם
יט. בהלכה דינו שיתבאר "שוע" ונקרא מחרס פחות בולע לגמרי חלק הוא כאשר אבל כך, כל חלק הציפוי חלקים70)כשאין

יפה. ושחורים.71)ומצופים לבנים רק נזכר בלבד.72)בגמרא בהם73)בהדחה שיש רש"י, [פירש דמיצריף". "משום
שכן ומכל ... מועילה. אינה ברותחים הגעלה שאפילו מדבריו, ומשמע הרבה. שבולע נתר היינו צריף, מחפורת של קרקע תערובת
דינם, שמשווה ומשמע ולבנים ירוקים ביחד כלל מגולה" "מקום בדין כאן רבינו אולם מועילים. אינם יישון או ועירוי שמילוי

ויישון. עירוי בהם שמועיל בוודאי בציפוי.74)ולבנים וסדקים בקעים שיש מועילות75)היינו אינן הדחות כמה ואפילו
יישון. או לעת מעת ג' ועירוי מילוי אפילו76)וצריכים לקיום שמכניסו דבר כל ... לקיום. בהם להכניס העשויים בכלים כלומר,

ככלי שהם בעלמא בשכשוך מותרים לקיום במכניסם אפילו מגולה מקום בהם שאין ושחורים ולבנים חכמים. בו גזרו שעה לפי
בעלמא בהדחה אלא ועירוי מילוי צריך אין לקיום במכניס אפילו מתכות שכלי למדנו ומדבריו באבר, מצופים שהם מפני מתכות

חרס.77)די. של שהם פי על אף זפותים.78)פירוש: של79)ואינם העשן ריח את להעביר כדי יין מעט בגת לשים ודרך
פי80)הזפת. על אף זפתה אם עץ של גת אבל בהדחה, די שזפתה אבן של גת ודווקא הזפת. שעל היין צחצוחי להעביר כדי

יין. הרבה בה שנבלע מפני הזפת, את לקלוף צריך בה דרך אפר.81)שלא פעמים ושתי מים פעמים שתי היינו,82)כלומר,
ומים. אפר ומים אפר ואפר.83)נותן מים ואפר מים הגוי.84)נותן בה דרך אם הרבה בולעת אבן של גת אפילו85)שאפילו



צי               
  

הּסּלים מן אֹוכל היה .נס יין מּׁשּום חֹוׁשׁשין והֹותיר41אין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
מּגּתֹו ׁשהּיין ּפי על אף ּבּגת, ּוזרקן וכסאתים על42ּכסאה ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָ

נס יין עֹוּׂשה אין - .43הענבים ֲִֵֵֶֶֶָָ
.„Èאסּורים - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל והּזּגין 44החרצּנים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ

חדׁש עּׂשר ׁשנים יבׁשּו45ּכל ּכבר - חדׁש עּׂשר ׁשנים ּולאחר ; ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
ׁשמרים וכן ּבאכילה. ּומּתרין לחלּוחית, בהן נׁשארה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֻולא
לא ׁשהרי מּתרין; - חדׁש עּׂשר ׁשנים לאחר ׁשּיבׁשּו יין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשל

וכאדמה ּכעפר הן והרי יין, ריח ּבהן .46נׁשאר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
.ÂËּבהן ׁשהכניסּו וקנקּניהן ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנאדֹות

עד יין לתֹוכן לּתן אסּור - יינם ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָהעֹובדי
חדׁש עּׂשר ׁשנים לאּור47ׁשּייּׁשנן ׁשּיחזירן עד אֹו עד48; ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּזפת ׁשּיחּמּו49ׁשּיתרּפה אֹו לתֹוכן50ׁשעליהן ׁשּיּתן עד אֹו ; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
לעת מעת ימים ׁשלׁשה מים51מים ּומחליף הּמים ּומערה , ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּבין הּימים. ּבׁשלׁשת ּפעמים ׁשלׁש לעת מעת ּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָאחרים
אֹותן וׁשאלּו יּׂשראל ׁשל ׁשהיּו ּבין ׁשּלהן הּכלים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהיּו

יין לתֹוכם נתן ואם יינם. ּבהן אֹותן52והכניסּו ׁשּיטהר קדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבׁשתּיה. אסּור זה הרי -ְֲִִֵֶָָ

.ÊËׁשכר לתֹוכן לּתן ציר53ּומּתר מּוריס54אֹו ,56מּיד55אֹו ְְִִִֵֵָָָָָֻ
הּציר ׁשּנֹותן אחר לתֹוכן הּיין לּתן ּומּתר לכלּום. צרי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻואין

הּמּוריס ּׂשֹורפן.57אֹו ׁשהּמלח , ְְֶֶַַַָָ
.ÊÈהעֹובדי מן מזּפתים ׁשאינם חדׁשים ּכלים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּלֹוקח

מּיד יין לתֹוכן נֹותן - ּומזלֹות ׁשּמא58ּכֹוכבים חֹוׁשׁש ואינֹו , ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
מדיחן - מזּפתין היּו ואם .נס יין ּבהן ּפי59נתנּו על ואף , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

חדׁשים מכניסֹו60ׁשהן ואין נס יין ּבֹו ׁשּנתנּו ּכלי וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבֹו61לקּיּום ׁשחֹוּׂשף ּכלי ּכגֹון וכּיֹוצא62, הּמׁשּפ -אֹו בּה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

ודּיֹו.63מׁשכׁשכֹו ּבמים ְְְְְִַַַ
.ÁÈ- ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבֹו ׁשּׁשתה חרס ׁשל ּכֹוס ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָוכן

- ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּפעם הדיחֹו ּבֹו. לׁשּתֹות ְְְֱִִִִִִַַָָָאסּור
ׁשּבֹו הּיין צחצֹוחי הלכּו ׁשּכבר מצּפה64מּתר, ׁשהיה והּוא . ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ

ׁשהּיֹוצרין65ּבאבר ּכדר מזּפת66, ׁשהיה אֹו אבל67עֹוּׂשין, ; ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֻ
חרס הדחה68ׁשל צרי -69. ֲִֶֶֶָָָ

.ËÈהּׁשּועים חרס נס:70ּכלי ּביין ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּבאבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אדּמים אֹו לבנים היּו מּתרין71אם - ׁשחרים היּו72אֹו ואם ; ְְְֲִִִִִִָָָָֹֻֻ

אסּורין - מקֹום73ירּקין ּבהם יׁש ואם ּבֹולעים. ׁשהן מּפני , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָֻ
חרס ׁשל אסּורים74מגּלה - ירּקים ּבין לבנים ּבין מּפני75, , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָֻֻ

ּבהם ּבׁשּכּנסֹו אּלא הּדבר ׁשאין לי, ויראה ּבֹולעין. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהם
ואפּלּו76לקּיּום ּומּתרין מדיחן - לקּיּום ּבהם ּכּנסֹו לא אבל ; ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָֹֻ

חרס ׁשל .77הם ֵֶֶֶ
.Îּכֹוכבים העֹובד ּבהן ׁשּדר עץ וׁשל אבן ׁשל ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּגת

ּומזלֹות78ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ׁשּזּפתּה אבן ׁשל גת אֹו ,79 ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מדיחן - ּבּה דר ׁשּלא ּפי על ארּבע80אף ּובאפר ּבמים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

מקּדים81ּפעמים - לחלּוחית ּבהם היתה ואם ּבהן. ודֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
הּמים82האפר מקּדים - לאו ואם .83לּמים; ְְִִִִֵֶַַַַַַָ

.‡Îמזּפפת אבן ׁשל ּכֹוכבים84ּגת העֹובד ּבּה ׁשּדר ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
- ּבּה דר ׁשּלא ּפי על אף זפּותה עץ ׁשל גת אֹו ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹּומזלֹות,

לקלף נתן85צרי אֹו חדׁש עּׂשר ׁשנים יּׁשנּה ואם הּזפת. את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
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לגת.41) ענבים נכון.42)שהביאו וכן מנתז. שם: בתוספתא וכן ר"מ רומי ענבים43)בדפוס מעלה שהיה גוי שם: תוספתא
כן. מנסכין דרכם שאין מותר ענבים גבי על מנתז והיין לגת שניפצן פי על אף לגת ובדרדורין בהנאה.44)בסלים אפילו

חודש.45) י"ב לאחר - יבשים חודש, י"ב כל - לחים בגמרא: ופירשו מותרים. יבשים אסורים, לחים שאמרו כחכמים, לחים, שהם
תם.46) רבינו כדעת ולא מותרים מים עליהם נתן לא אפילו ומתנדף.47)משמע מהם היין ריח יוצא לכבשן48)ואז שהחזירן
הכלים.49)האש. שנתלבנו סימן וזהו מזופתים50)שבפנים היו שאילו כזה, בשיעור הוחמו אבל מזופתים הכלים אין אם

מתרפה. הזפת לעת.51)היה מעת ימים שלושה בכלים יהיו קצר52)שהמים לזמן רק בהם נתן שאפילו נראה רבינו מלשון
אסור. כן היין.53)גם של טעמו מבטל השכר שנמלחו.54)כי מדגים דגים.55)המתמצה של שלא56)שומן פי על ואף

אותו. ומכלין בכלים הנבלע היין את שורפין שהם מפני מים, שהמלח57)מילאוהו מפני היין, נתינת קודם הכשר צריך ואין
טעם מבטל רק שהשכר יין, בו לתת רצה אם הכשר טעון שכר נתן אם אבל בכלים, מובלע שהיה היין את שורף ובמורייס שבציר

מכלהו. אינו אבל הדחה.58)היין צריכים יין59)ואין לתוכם הכניס לא שהגוי כיוון פעמים, שלוש מים עירוי צריך ואין
לבדה. הדחה מספיקה כחדשים, הכלים נראים היו לא אחרת כי כחדשים.60)לקיום, נראים בהם61)כלומר, מכניס אינו הגוי

רב. זמן בהם לשהותו מנת על הבור.62)יין מן בו [=שואבים] שדולים שכשוך.63)כלי מספיק ישנים, שהם אבל64)למרות
יין. של זעירות טיפות עוד נשארו ושנייה ראשונה חרס.66)בבדיל.65)בפעם כלי שלוש67)עושי צריכים ישנים, ובכלים

מזופת.68)הדחות. ואינו ציפוי והמדובר69)בלא באבר, מצופה מאינו מזופת או באבר מצופה בולע שיותר בלבד. אחת פעם
יט. בהלכה דינו שיתבאר "שוע" ונקרא מחרס פחות בולע לגמרי חלק הוא כאשר אבל כך, כל חלק הציפוי חלקים70)כשאין

יפה. ושחורים.71)ומצופים לבנים רק נזכר בלבד.72)בגמרא בהם73)בהדחה שיש רש"י, [פירש דמיצריף". "משום
שכן ומכל ... מועילה. אינה ברותחים הגעלה שאפילו מדבריו, ומשמע הרבה. שבולע נתר היינו צריף, מחפורת של קרקע תערובת
דינם, שמשווה ומשמע ולבנים ירוקים ביחד כלל מגולה" "מקום בדין כאן רבינו אולם מועילים. אינם יישון או ועירוי שמילוי

ויישון. עירוי בהם שמועיל בוודאי בציפוי.74)ולבנים וסדקים בקעים שיש מועילות75)היינו אינן הדחות כמה ואפילו
יישון. או לעת מעת ג' ועירוי מילוי אפילו76)וצריכים לקיום שמכניסו דבר כל ... לקיום. בהם להכניס העשויים בכלים כלומר,

ככלי שהם בעלמא בשכשוך מותרים לקיום במכניסם אפילו מגולה מקום בהם שאין ושחורים ולבנים חכמים. בו גזרו שעה לפי
בעלמא בהדחה אלא ועירוי מילוי צריך אין לקיום במכניס אפילו מתכות שכלי למדנו ומדבריו באבר, מצופים שהם מפני מתכות

חרס.77)די. של שהם פי על אף זפותים.78)פירוש: של79)ואינם העשן ריח את להעביר כדי יין מעט בגת לשים ודרך
פי80)הזפת. על אף זפתה אם עץ של גת אבל בהדחה, די שזפתה אבן של גת ודווקא הזפת. שעל היין צחצוחי להעביר כדי

יין. הרבה בה שנבלע מפני הזפת, את לקלוף צריך בה דרך אפר.81)שלא פעמים ושתי מים פעמים שתי היינו,82)כלומר,
ומים. אפר ומים אפר ואפר.83)נותן מים ואפר מים הגוי.84)נותן בה דרך אם הרבה בולעת אבן של גת אפילו85)שאפילו



צב              
  

לא לקלף. צרי אינֹו - לעת מעת ימים ׁשלׁשה מים ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹּבּה
חמּורה הּגת אּלא86ּתהיה יקלף נאמר לא הּקנקּנים. מן יתר ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

מּיד .87להּתירּה ְִִַָָ
.Îחרס ׁשל אסּור88ּגת - הּזפת את ׁשּקלף ּפי על אף , ִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

הּזפת ׁשּירּפה עד ּבאׁש אֹותּה ׁשּיחם עד מּיד, ּבּה 89לדר. ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
- ימים ׁשלׁשה מים ּבּה נתן אֹו חדׁש עּׂשר ׁשנים יּׁשנּה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹואם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶֶֶַֻמּתרת,
.‚Îהיתה90מׁשּמרת אם ּומזלֹות: ּכֹוכבים עֹובד ׁשל יין ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּׂשע מדיחּה91רׁשל צמר92- ׁשל היתה ואם ּבּה; 93ּומׁשּמר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּובאפר ּבמים מדיחּה ׁשּתּנגב94- עד ּומּניחּה ּפעמים, ארּבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשׁש ׁשל היתה ואם ּבּה; עּׂשר95ּומׁשּמר ׁשנים מיּׁשנּה - ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָ
מּתירן - קׁשרים ּבהן יׁש ואם חלף96חדׁש. ּכלי וכן .97 ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

מּכפיפֹות98והּוצים ּבהן היּו99וכּיֹוצא אם יין: ּבהן ׁשּדֹורכין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּבסּבּו ּבזֹו זֹו אחּוזֹות היּו ואם מדיחן; - ּבחבלים ְְְְֲֲִִִִִַָָָָּתפּורין

ּבאפר מדיחן - ּומנּגבן100קׁשה ּפעמים, ארּבע ּובמים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשנים מיּׁשנן - ּבפׁשּתן ּתפּורֹות היּו ואם ּבהן; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּומׁשּתּמׁש

מּתירן - קׁשרים ּבהן יׁש ואם חדׁש. .101עּׂשר ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
.„Î,נס יין ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּבהן ׁשּדר הּגת ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכלי

הּדּפין הּיּׂשראל? ּבהן ׁשּידר ּכדי אֹותן מטהרין 102ּכיצד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
והּלּולבין מדיחן103והעדׁשים העקלין104- נסרין105. ׁשל : ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָ

ּבצּבּוץ ׁשיפה106וׁשל ׁשל מנּגבן; מיּׁשנן107- - ּגמי וׁשל ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָ
ּברֹותחין, מגעילן - מּיד לטהרן רצה ואם חדׁש. עּׂשר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹׁשנים

זיתים ּבמי חֹולטן ׁשּמימיו108אֹו צּנֹור ּתחת מּניחן אֹו , ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
רֹודפין109מקּלחין ׁשּמימיו ּבמעין עּׂשרה110אֹו ׁשּתים ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

יּתרּו111ׁשעֹות ּכ ואחר ,112. ְְַַָָֻ
.‰Îלֹוקחין היּו - ליּׂשראל ּכּלּה יּׂשראל ארץ ׁשהיתה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבּזמן

לארץ ּובחּוצה לֹו, חֹוׁשׁשין ואין מּיּׂשראל אדם מּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּיין
- הּזה ּובּזמן ּבכׁשרּות; ׁשהחזק מאדם אּלא לֹוקחין היּו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלא
וכן ּבכׁשרּות. ׁשהחזק מאדם אּלא מקֹום ּבכל יין לֹוקחין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻאין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו סימן, ּבּה ׁשאין ּדג וחתיכת והּגבינה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּבּׂשר

.ÂÎוהביא זמן, ּובכל מקֹום ּבכל הּבית ּבעל אצל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמתארח
מּתר זה הרי - ּדג וחתיכת גבינה אֹו ּבּׂשר אֹו יין ואינֹו113לֹו , ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשהּוא יֹודע אּלא מּכירֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף עליו, לׁשאל ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹצרי
ּבדברים מדקּדק ולא ּכׁשר ׁשאינֹו החזק ואם ּבלבד. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻיהּודי
אינֹו - אצלֹו ונתארח עבר ואם אצלֹו. להתארח אסּור - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו

ּכׁשר אדם לֹו ׁשּיעיד עד ּפיו על יין ׁשֹותה ולא ּבּׂשר ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאֹוכל
ֲֵֶעליהם.

  
ּומזלֹות‡. ּכֹוכבים העֹובד ּבּה ׁשאֹוסר הּנגיעה היא ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכיצד

איבריו ּבׁשאר ּבין ּבידֹו ּבין עצמֹו, ּבּיין ׁשּיּגע הּוא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּיין?
לחבית, ידֹו ּפׁשט אם אבל .ויׁשכׁש ּבהן, לנּס ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּדרּכן

ּופ ינידּה, ולא ׁשּיֹוציאּה קדם ידֹו את החביתותפסּו תחּו ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹ
הּיין. נאסר לא - מּידֹו למּטה וירד הּיין ׁשּיצא עד ְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹמּלמּטה
ׁשּלא ּפי על אף וׁשכׁשכֹו, יין ׁשל ּפתּוח ּכלי אחז אם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹוכן

הּיין. נאסר - ּבּיין נגע ולא הּכלי ְְְֱִִִִִֶַַַַַַַַָֹהגּביּה
.ׁשּלא ּפי על אף הּיין, ויצק והגּביהֹו יין ׁשל ּכלי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹנטל

ׁשכׁש ולא הגּביּה מּכחֹו. הּיין ּבא ׁשהרי נאסר; - ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשכׁש
מּתר. - נגע ְַָָֹֻולא

ויּׂשראל‚. ּבּקרקע, הּכלי אֹוחז ׁשהיה ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעֹובד
ּכֹוכבים העֹובד נדנד ואם מּתר. הּיין - יין לתֹוכֹו ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻיצק

הּיין. נאסר - הּכלי ְֱִִֶַַַַַָּומזלֹות
ּומזלֹות„. ּכֹוכבים העֹובד לטלטלֹו מּתר - סתּום ְְְְִִֵַַָָָָָֻּכלי

ּדר זה ׁשאין מתנדנד; ׁשהּיין ּפי על ואף למקֹום, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּמקֹום
ּפי אֹוחז והּוא למקֹום מּמקֹום יין ׁשל נֹוד העביר .ְְֱִִִִִֵֶֶַַָָהּנּסּו
על ואף מּתר, - חסר אֹו מלא הּנֹוד ׁשהיה ּבין ּבידֹו, ְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּנֹוד
אסּור, - יין מלא ּפתּוח חרס ּכלי העביר מתנדנד. ׁשהּיין ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּפי
ׁשכׁשכֹו. ּכן אם אּלא מּתר, - חסר היה ואם ּבֹו. נגע ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשּמא

הרי‰. - לזה נתּכּון ולא ּביין ׁשּנגע ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעֹובד
יין, ׁשל נֹוד על ׁשנפל ּכגֹון ּכיצד? ּבלבד. ּבהניה מּתר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּיין
יין. ונמצאת ׁשמן ׁשהיא מנת על לחבית ידֹו ׁשהֹוׁשיט ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹו

.Â,ּכּונה ּבלא ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ׁשל מּכחֹו הּיין ְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּבא
ּכגֹון ּכיצד? ּבׁשתּיה. מּתר זה הרי - ּבּיין נגע ולא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהֹואיל
ׁשהּוא מדּמה והּוא אחר, לכלי ויצק יין ׁשל ּכלי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשהגּביּה

מּתר. זה הרי - ׁשמן אֹו ֲֵֵֶֶֶָָֻׁשכר
.Ê,יין לבּקׁש לחנּות אֹו לבית ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָנכנס

ליין ׁשהרי אסּור; - ּביין ונגע מחּפּׂש ּכׁשהּוא ידֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּופׁשט
ּכּונה. ּבלא נֹוגע זה ואין ְְְִֵֵֵֶַַַָָֹנתּכּון,

.Áּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד וקדם לארּכּה, ׁשּנסּדקה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָחבית
ּבהניה. מּתר זה הרי - החרסים יתּפרדּו ׁשּלא ּכדי ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻוחבקּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עץ. של בקנקנים.86)בגת כמו כך כל היין את מעכבים אין בגת ועירוי.87)שהרי יישון חרס88)בלי ושל שם: במשנה
אותה. מתירה אינה והקליפה אסורה. זו הרי הזפת את שקלף פי על זפת?89)אף כאן ואין בקלף המדובר הלא תמה הראב"ד

שם. נמצא היה אילו הזפת שיתרפה כדי שיתחמם עד וכוונתו שירפה" עד באש אותה שייחם "עד וכתב בלשונו דייק רבינו אבל
אדם.91)מסננת.90) שער פירש ורש"י שער, מיני כל כלל.92)משמע בולע אינו קצת.93)שהשער ניגוב.94)בולע היינו
פשתן.95) בקשרים.96)של נבלע שהיין מנגבן כך צמח.97)ואחר הדקלים.98)מין סביב הנכרכים סלים99)סיבים

יותר.100)קלועים. מתעכב שהיין מנגבן.101)מנגבן כך הענבים.102)ואחר על שנותנים דלת מטאטא103)כעין
הגת. את בו שמנקים או המתפזרים, הענבים את בו שלא105)במים.104)שמאספים הזיתים סביב הקף את בהם שקושרים

הקורה. מכובד הענבים יתפזרו שלא כזה בכלי השתמשו בגת גם וכנראה הדריכה. בשעת יותר.106)יתפזרו שבולע קנבוס
במים.107) הגדל עשב שומנם.108)מין להוציא רכים להיות זיתים לבשל פוסק.109)דרך בלתי חזק שוטפים.110)בזרם
שעות.111) עשרה שתים במים שישהו והעיקר שווים, והלילה שהיום וניסן תשרי בתקופת לילה או יום שקילוח112)עונה,

היין. את ומפליט מבטל שעות י"ב במשך ורדיפתם לוקחים113)המים אין אבל אוכל. שהוא ממה לו ונותן כשר אוכל שסתמו
לא עיוור לפני על מקפידים אינם הארץ שעמי מפני בכשרות, שהוחזק ממי אלא הזה בזמן ישראל ובארץ לארץ בחוץ אלו דברים

איסור. דבר יאכל שהישראל מה על מקפיד ואינו לישראל ומוכרם מהגוי קנה ושמא מכשול תיתן

              
  

יּפל ׁשּלא ּכדי העליֹון ּבּסדק ותפס לרחּבּה, נסּדקה אם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאבל
עֹובד ׁשל ּכחֹו על הּיין אין ׁשהרי ּבׁשתּיה; מּתר זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

ּומזלֹות. ִַָָּכֹוכבים
.Ëמּׁשם והעלּוהּו יין ׁשל לבֹור ׁשּנפל ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹובד

את ׁשהּתיז אֹו ּבקנה, הּיין ּבֹו ׁשּיׁש הּבֹור ׁשּמדד אֹו ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמת,
ּפי על מטּפח ׁשהיה אֹו ּבקנה, מעליו והּצרעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּזבּוב
חבית ׁשּנטל אֹו הרתיחה, ׁשּתנּוח ּכדי הרֹותחת ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהחבית
עלה ואם ּבלבד. ּבהניה מּתר זה הרי - לּבֹור ּבחמתֹו ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻּוזרקּה

ּבהניה. אסּור הּיין - חי ּומזלֹות ּכֹוכבים ֲִִֵַַַַַָָָָָָהעֹובד
.Èוהּניח הּנקב, מן הּפקק ונׁשמט ּבצּדּה, נקב ׁשהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחבית

יצא ׁשּלא ּכדי הּנקב ּבמקֹום אצּבעֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעֹובד
וׁשּתחת אסּור, - הּנקב עד החבית ׁשּמראׁש הּיין ּכל ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּיין.

ּבׁשתּיה. מּתר - ְִִֶֶַָָֻהּנקב
.‡Èמּזכּוכית אֹו מּמּתכת אֹותּה ׁשעֹוּׂשין ּכפּופה, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָמינקת

לתֹו ראׁשּה ׁשהּניח ּבהם, והראׁשוכּיֹוצא ׁשּבחבית הּיין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּכדר לירד הּיין והתחיל הּיין ּומצץ לחבית, חּוץ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהאחר
ּפי על אצּבעֹו והּניח ּכֹוכבים העֹובד ּובא ּתמיד, ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשעֹוּׂשין
ׁשהּכל ׁשּבחבית; הּיין ּכל נאסר - מּלירד הּיין ּומנע ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּמינקת

מּכחֹו. ּכבא הּכל ונמצא ידֹו, לּולי ונגרר יֹוצא ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹֹהיה
.Èּכֹוכבים עֹובדי יין ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי לתֹו יין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָהמערה

העּמּוד ׁשהרי העליֹון; ׁשּבּכלי הּיין ּכל נאסר - ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּומזלֹות
ׁשּבּכלי הּיין ּובין העליֹון ׁשּבּכלי הּיין ּבין מחּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּנּצֹוק
ּכלי לתֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד הּמֹודד ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָהּתחּתֹון.
נּצֹוק יהיה ׁשּלא ּכדי זריקה, יזרק אֹו נפיצה ינּפץ - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּבידֹו

העליֹון. ּבּכלי ּׁשּיּׁשאר מה עליו ויאסר ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחּבּור
.‚Èּבקצה יׁש אם ּומזלֹות, ּכֹוכבים לעֹובד ּבֹו ׁשּמדד ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמׁשּפ

ׁשּידיחּנּו עד ליּׂשראל ּבֹו ימּדד לא - יין עכבת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּמׁשּפ
אסּור. זה הרי - הדיח לא ואם ְֲִִִֵֵֵֶַַָֹוינּגב.

.„Èהּכלים ּכמֹו מּמּנּו, יֹוצאין חטמין ׁשני ּכמין לֹו ׁשּיׁש ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַָּכלי
והיה יּׂשראל, ּביד יין מלא ׁשהיה לּידים, ּבהם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנֹוטלין
ּומזלֹות ּכֹוכבים והעֹובד זה, מחטם וׁשֹותה מֹוצץ ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיּׂשראל
ׁשּיקּדים והּוא מּתר. זה הרי - הּׁשני החטם מן וׁשֹותה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻמֹוצץ
ׁשֹותה; ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ועדין ויפסק ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּיּׂשראלי
ׁשּיּׁשאר הּיין יחזר - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּמּׁשּיפסק
הּיין ּבא ׁשהרי ּבֹו, ּׁשּיּׁשאר מה ּכל ויאסר לּכלי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבחטם

ִֹמּכחֹו.
.ÂËּבמינקת החבית מן הּיין ׁשּמצץ ּומזלֹות ּכֹוכבים ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעֹובד

ׁשעלה הּיין יחזר - ׁשּכׁשּיּפסק ׁשּבּה; הּיין ּכל אסר -ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הּכל. ויאסר לחבית ויּפל ּבמציצתֹו ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבּמינקת

.ÊËיין ּכּדי יּׂשראל עם מעביר ׁשהיה ּומזלֹות ּכֹוכבים ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעֹובד
הפליגּו אפּלּו לׁשמרן, אחריהן הֹול והּוא למקֹום, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָמּמקֹום
ואֹומר: עליהן, ׁשאימתֹו מּתרֹות; אּלּו הרי - מיל ּכדי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֻמּמּנּו
ואני לכּו להם: אמר ואם אֹותנּו. ויראה לפנינּו יצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעּתה
הּכד ּפי ׁשּיפּתחּו ּכדי מעיניו נתעּלמּו אם - אחריכם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאבֹוא
ּבׁשתּיה; אסּור ּכּלֹו הּיין הרי - ותּגב אֹותּה ויגיפּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻויחזרּו

מּתר. - מּכן ּפחֹות ִִָָָֻאם
.ÊÈּפי על אף ּבחנּותֹו, ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד הּמּניח ְֲִִִֵֵַַַַַַַָָוכן

מֹודיעֹו ואם מּתר; הּיין - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ונכנס יֹוצא ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻֻׁשהּוא
אסּור הּיין - ותּגב ויּגֹוף ׁשּיפּתח ּכדי וׁשהה מפליג, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
העֹובד עם ּבספינה אֹו ּבקרֹון יינֹו הּמּניח וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשתּיה.
מּתר; הּיין - צרכיו לעּׂשֹות לעיר ונכנס ּומזלֹות, ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֻּכֹוכבים
ותּגב ויּגֹוף ׁשּיפּתח ּכדי וׁשהה מפליג, ׁשהּוא הֹודיעֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹואם
סתּומֹות; ּבחבּיֹות האּלּו הּדברים וכל ּבׁשתּיה. אסּור הּיין -ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ
ׁשהּוא ׁשהֹודיען מאחר ׁשהה, לא אפּלּו ּבפתּוחֹות, ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹאבל

אסּור. הּיין - ְִִַַַָמפליג
.ÁÈיין והּניח ּכֹוכבים, העֹובד עם אֹוכל ׁשהיה ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיּׂשראל

ׁשעל - ויצא הּדֹולפקי על ּפתּוח ויין הּׁשלחן על ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָֻּפתּוח
מזג לֹו: אמר ואם מּתר. הּדֹולפקי וׁשעל אסּור, ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֻֻהּׁשלחן

אסּור. ׁשּבּבית הּפתּוח הּיין ּכל - ְִִֵֶַַַַַַָָָּוׁשתה
.ËÈׁשֹותה ּבביתהיה ּתפּלה קֹול וׁשמע ּכֹוכבים, העֹובד עם ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

עּתה אֹומר: ׁשהּנכרי מּתר. הּפתּוח הּיין אף - ויצא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּכנסת
זה ּולפי ּביינֹו, נֹוגע אֹותי וימצא ּבמהרה, ויבֹוא הּיין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיזּכר
ּבלבד. ּׁשּלפניו מה אּלא נאסר ואין מּמקֹומֹו, זז ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאינֹו

.Îויצאּו אחת, ּבחצר דרין ׁשהיּו ויּׂשראל ּכֹוכבים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעֹובד
ּכֹוכבים העֹובד וחזר הסּפד, אֹו חתן לראֹות ּבבהלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשניהם
ׁשּבבית הּפתּוח הּיין הרי - יּׂשראל ּכ ואחר הּפתח, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָוסגר
ּדעת על אּלא ּכֹוכבים העֹובד סגר ׁשּלא ּבהּתרֹו; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיּׂשראל
ּבחּוץ, אדם נׁשאר ולא לביתֹו הּיּׂשראלי נכנס ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּכבר

קדמֹו. ׁשהּוא לֹו ְְְִֶֶָֻוכמדּמה
.‡Îוהיּו אחד, ּבבית ּכֹוכבים עֹובד וׁשל יּׂשראל ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיין

הּדלת ונעל לּבית ּכֹוכבים העֹובד ונכנס ּפתּוחֹות, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחבּיֹות
מּמּנּו ׁשּמסּתּכל ּבּדלת חּלֹון יׁש ואם הּיין. ּכל נאסר - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבעדֹו
ׁשּכנגד החבּיֹות ּכל - ּכנגּדֹו ורֹואה הּפתח אחֹורי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהעֹומד
מן מפחד ׁשהרי אסּורֹות; הּצדדין וׁשּמן מּתרֹות, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֻהחּלֹון

אֹותֹו. ֶָהרֹואה
.Îּכֹוכבים העֹובד ּוברח ּבֹו, וכּיֹוצא ארי ׁשאג אם ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָוכן

אֹומר: ׁשהּוא מּתר; הּיין - הּפתּוחֹות החבּיֹות ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻונחּבא
ּכׁשאּגע. אֹותי רֹואה והּוא ּכאן, נחּבא אחר יּׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמא

.‚Îלעֹובד ויׁש ּפתּוחֹות, חבּיֹותיו ׁשהיּו יין ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַָָָָאֹוצר
העֹובד ונמצא הּפנּדק, ּבאֹותֹו אחרֹות חבּיֹות ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻּכֹוכבים
נבהל אם הּפתּוחֹות: יּׂשראל חבּיֹות ּבין עֹומד ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָּכֹוכבים
ׁשּמּפחּדֹו ּבׁשתּיה, מּתר הּיין - ּכגּנב עליו ונתּפּׂש ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻּכׁשּנמצא
הרי אּלא ּכגּנב, נתּפּׂש לא ואם ;לנּס ּפנאי לֹו אין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹויראתֹו
החבּיֹות, ּבין הּנמצא ותינֹוק אסּור. הּיין - ׁשם ּבֹוטח ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּוא

מּתר. הּיין ּכל - ּכ ּובין ּכ ִֵֵַַָָָָֻּבין
.„Îהחבּיֹות ּכל - ׁשלֹום ּדר למדינה ׁשּנכנס ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָּגדּוד

ּובׁשעת מּתרֹות. ּוסתּומֹות אסּורֹות, ׁשּבחנּיֹות ְְְֲֲִֶַַַָֻֻהּפתּוחֹות
מּתרֹות, ואּלּו אּלּו - ועבר ּבּמדינה הּגדּוד ּפׁשט אם ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻמלחמה,

.לנּס ּפנאי ְְֵֵֶַַׁשאין
.‰Îאם יין: ׁשל הּבֹור ּבצד עֹומד ׁשּנמצא ּכֹוכבים ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָעֹובד

גס ׁשּלּבֹו מּפני אסּור; זה הרי - הּיין אֹותֹו על מלוה לֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָיׁש
מּתר הּיין - מלוה עליו לֹו אין ואם ;ּומנּס ידֹו ׁשֹולח ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּבֹו,

ְִִָּבׁשתּיה.
.ÂÎ;מּתר הּיין - יּׂשראל ׁשל ּבמסּבה ּכֹוכבים עֹובדת ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻזֹונה
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צג               
  

יּפל ׁשּלא ּכדי העליֹון ּבּסדק ותפס לרחּבּה, נסּדקה אם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאבל
עֹובד ׁשל ּכחֹו על הּיין אין ׁשהרי ּבׁשתּיה; מּתר זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

ּומזלֹות. ִַָָּכֹוכבים
.Ëמּׁשם והעלּוהּו יין ׁשל לבֹור ׁשּנפל ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹובד

את ׁשהּתיז אֹו ּבקנה, הּיין ּבֹו ׁשּיׁש הּבֹור ׁשּמדד אֹו ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמת,
ּפי על מטּפח ׁשהיה אֹו ּבקנה, מעליו והּצרעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּזבּוב
חבית ׁשּנטל אֹו הרתיחה, ׁשּתנּוח ּכדי הרֹותחת ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהחבית
עלה ואם ּבלבד. ּבהניה מּתר זה הרי - לּבֹור ּבחמתֹו ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻּוזרקּה

ּבהניה. אסּור הּיין - חי ּומזלֹות ּכֹוכבים ֲִִֵַַַַַָָָָָָהעֹובד
.Èוהּניח הּנקב, מן הּפקק ונׁשמט ּבצּדּה, נקב ׁשהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחבית

יצא ׁשּלא ּכדי הּנקב ּבמקֹום אצּבעֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעֹובד
וׁשּתחת אסּור, - הּנקב עד החבית ׁשּמראׁש הּיין ּכל ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּיין.

ּבׁשתּיה. מּתר - ְִִֶֶַָָֻהּנקב
.‡Èמּזכּוכית אֹו מּמּתכת אֹותּה ׁשעֹוּׂשין ּכפּופה, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָמינקת

לתֹו ראׁשּה ׁשהּניח ּבהם, והראׁשוכּיֹוצא ׁשּבחבית הּיין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּכדר לירד הּיין והתחיל הּיין ּומצץ לחבית, חּוץ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהאחר
ּפי על אצּבעֹו והּניח ּכֹוכבים העֹובד ּובא ּתמיד, ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשעֹוּׂשין
ׁשהּכל ׁשּבחבית; הּיין ּכל נאסר - מּלירד הּיין ּומנע ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּמינקת

מּכחֹו. ּכבא הּכל ונמצא ידֹו, לּולי ונגרר יֹוצא ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹֹהיה
.Èּכֹוכבים עֹובדי יין ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי לתֹו יין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָהמערה

העּמּוד ׁשהרי העליֹון; ׁשּבּכלי הּיין ּכל נאסר - ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּומזלֹות
ׁשּבּכלי הּיין ּובין העליֹון ׁשּבּכלי הּיין ּבין מחּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּנּצֹוק
ּכלי לתֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד הּמֹודד ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָהּתחּתֹון.
נּצֹוק יהיה ׁשּלא ּכדי זריקה, יזרק אֹו נפיצה ינּפץ - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּבידֹו

העליֹון. ּבּכלי ּׁשּיּׁשאר מה עליו ויאסר ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחּבּור
.‚Èּבקצה יׁש אם ּומזלֹות, ּכֹוכבים לעֹובד ּבֹו ׁשּמדד ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמׁשּפ

ׁשּידיחּנּו עד ליּׂשראל ּבֹו ימּדד לא - יין עכבת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּמׁשּפ
אסּור. זה הרי - הדיח לא ואם ְֲִִִֵֵֵֶַַָֹוינּגב.

.„Èהּכלים ּכמֹו מּמּנּו, יֹוצאין חטמין ׁשני ּכמין לֹו ׁשּיׁש ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַָּכלי
והיה יּׂשראל, ּביד יין מלא ׁשהיה לּידים, ּבהם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנֹוטלין
ּומזלֹות ּכֹוכבים והעֹובד זה, מחטם וׁשֹותה מֹוצץ ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיּׂשראל
ׁשּיקּדים והּוא מּתר. זה הרי - הּׁשני החטם מן וׁשֹותה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻמֹוצץ
ׁשֹותה; ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ועדין ויפסק ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּיּׂשראלי
ׁשּיּׁשאר הּיין יחזר - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּמּׁשּיפסק
הּיין ּבא ׁשהרי ּבֹו, ּׁשּיּׁשאר מה ּכל ויאסר לּכלי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבחטם

ִֹמּכחֹו.
.ÂËּבמינקת החבית מן הּיין ׁשּמצץ ּומזלֹות ּכֹוכבים ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעֹובד

ׁשעלה הּיין יחזר - ׁשּכׁשּיּפסק ׁשּבּה; הּיין ּכל אסר -ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הּכל. ויאסר לחבית ויּפל ּבמציצתֹו ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבּמינקת

.ÊËיין ּכּדי יּׂשראל עם מעביר ׁשהיה ּומזלֹות ּכֹוכבים ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעֹובד
הפליגּו אפּלּו לׁשמרן, אחריהן הֹול והּוא למקֹום, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָמּמקֹום
ואֹומר: עליהן, ׁשאימתֹו מּתרֹות; אּלּו הרי - מיל ּכדי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֻמּמּנּו
ואני לכּו להם: אמר ואם אֹותנּו. ויראה לפנינּו יצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעּתה
הּכד ּפי ׁשּיפּתחּו ּכדי מעיניו נתעּלמּו אם - אחריכם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאבֹוא
ּבׁשתּיה; אסּור ּכּלֹו הּיין הרי - ותּגב אֹותּה ויגיפּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻויחזרּו

מּתר. - מּכן ּפחֹות ִִָָָֻאם
.ÊÈּפי על אף ּבחנּותֹו, ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד הּמּניח ְֲִִִֵֵַַַַַַַָָוכן

מֹודיעֹו ואם מּתר; הּיין - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ונכנס יֹוצא ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻֻׁשהּוא
אסּור הּיין - ותּגב ויּגֹוף ׁשּיפּתח ּכדי וׁשהה מפליג, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
העֹובד עם ּבספינה אֹו ּבקרֹון יינֹו הּמּניח וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשתּיה.
מּתר; הּיין - צרכיו לעּׂשֹות לעיר ונכנס ּומזלֹות, ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֻּכֹוכבים
ותּגב ויּגֹוף ׁשּיפּתח ּכדי וׁשהה מפליג, ׁשהּוא הֹודיעֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹואם
סתּומֹות; ּבחבּיֹות האּלּו הּדברים וכל ּבׁשתּיה. אסּור הּיין -ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ
ׁשהּוא ׁשהֹודיען מאחר ׁשהה, לא אפּלּו ּבפתּוחֹות, ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹאבל

אסּור. הּיין - ְִִַַַָמפליג
.ÁÈיין והּניח ּכֹוכבים, העֹובד עם אֹוכל ׁשהיה ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיּׂשראל

ׁשעל - ויצא הּדֹולפקי על ּפתּוח ויין הּׁשלחן על ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָֻּפתּוח
מזג לֹו: אמר ואם מּתר. הּדֹולפקי וׁשעל אסּור, ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֻֻהּׁשלחן

אסּור. ׁשּבּבית הּפתּוח הּיין ּכל - ְִִֵֶַַַַַַָָָּוׁשתה
.ËÈׁשֹותה ּבביתהיה ּתפּלה קֹול וׁשמע ּכֹוכבים, העֹובד עם ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

עּתה אֹומר: ׁשהּנכרי מּתר. הּפתּוח הּיין אף - ויצא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּכנסת
זה ּולפי ּביינֹו, נֹוגע אֹותי וימצא ּבמהרה, ויבֹוא הּיין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיזּכר
ּבלבד. ּׁשּלפניו מה אּלא נאסר ואין מּמקֹומֹו, זז ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאינֹו

.Îויצאּו אחת, ּבחצר דרין ׁשהיּו ויּׂשראל ּכֹוכבים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעֹובד
ּכֹוכבים העֹובד וחזר הסּפד, אֹו חתן לראֹות ּבבהלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשניהם
ׁשּבבית הּפתּוח הּיין הרי - יּׂשראל ּכ ואחר הּפתח, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָוסגר
ּדעת על אּלא ּכֹוכבים העֹובד סגר ׁשּלא ּבהּתרֹו; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיּׂשראל
ּבחּוץ, אדם נׁשאר ולא לביתֹו הּיּׂשראלי נכנס ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּכבר

קדמֹו. ׁשהּוא לֹו ְְְִֶֶָֻוכמדּמה
.‡Îוהיּו אחד, ּבבית ּכֹוכבים עֹובד וׁשל יּׂשראל ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיין

הּדלת ונעל לּבית ּכֹוכבים העֹובד ונכנס ּפתּוחֹות, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחבּיֹות
מּמּנּו ׁשּמסּתּכל ּבּדלת חּלֹון יׁש ואם הּיין. ּכל נאסר - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבעדֹו
ׁשּכנגד החבּיֹות ּכל - ּכנגּדֹו ורֹואה הּפתח אחֹורי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהעֹומד
מן מפחד ׁשהרי אסּורֹות; הּצדדין וׁשּמן מּתרֹות, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֻהחּלֹון

אֹותֹו. ֶָהרֹואה
.Îּכֹוכבים העֹובד ּוברח ּבֹו, וכּיֹוצא ארי ׁשאג אם ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָוכן

אֹומר: ׁשהּוא מּתר; הּיין - הּפתּוחֹות החבּיֹות ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻונחּבא
ּכׁשאּגע. אֹותי רֹואה והּוא ּכאן, נחּבא אחר יּׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמא

.‚Îלעֹובד ויׁש ּפתּוחֹות, חבּיֹותיו ׁשהיּו יין ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַָָָָאֹוצר
העֹובד ונמצא הּפנּדק, ּבאֹותֹו אחרֹות חבּיֹות ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻּכֹוכבים
נבהל אם הּפתּוחֹות: יּׂשראל חבּיֹות ּבין עֹומד ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָּכֹוכבים
ׁשּמּפחּדֹו ּבׁשתּיה, מּתר הּיין - ּכגּנב עליו ונתּפּׂש ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻּכׁשּנמצא
הרי אּלא ּכגּנב, נתּפּׂש לא ואם ;לנּס ּפנאי לֹו אין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹויראתֹו
החבּיֹות, ּבין הּנמצא ותינֹוק אסּור. הּיין - ׁשם ּבֹוטח ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּוא

מּתר. הּיין ּכל - ּכ ּובין ּכ ִֵֵַַָָָָֻּבין
.„Îהחבּיֹות ּכל - ׁשלֹום ּדר למדינה ׁשּנכנס ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָּגדּוד

ּובׁשעת מּתרֹות. ּוסתּומֹות אסּורֹות, ׁשּבחנּיֹות ְְְֲֲִֶַַַָֻֻהּפתּוחֹות
מּתרֹות, ואּלּו אּלּו - ועבר ּבּמדינה הּגדּוד ּפׁשט אם ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻמלחמה,

.לנּס ּפנאי ְְֵֵֶַַׁשאין
.‰Îאם יין: ׁשל הּבֹור ּבצד עֹומד ׁשּנמצא ּכֹוכבים ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָעֹובד

גס ׁשּלּבֹו מּפני אסּור; זה הרי - הּיין אֹותֹו על מלוה לֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָיׁש
מּתר הּיין - מלוה עליו לֹו אין ואם ;ּומנּס ידֹו ׁשֹולח ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּבֹו,

ְִִָּבׁשתּיה.
.ÂÎ;מּתר הּיין - יּׂשראל ׁשל ּבמסּבה ּכֹוכבים עֹובדת ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻזֹונה
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צד              
  

עֹובדי ּבמסּבת יּׂשראלית זֹונה אבל ּתּגע. ולא עליה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשאימתן
ּבֹו נֹוגעין ׁשהן מּפני אסּור, ּבכליה ׁשּלפניה יינּה - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּכֹוכבים

מּדעּתּה. ְִֶַָֹׁשּלא
.ÊÎלחלּוחית ׁשם יׁש אם הּגת: ּבבית הּנמצא ּכֹוכבים ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָעֹובד

צרי - ׁשנּיה לכף הּכף ׁשּתבלל עד הּכף לבלל ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹיין
וזֹו ּבלבד. מדיח - לאו ואם וינּגב; הּגת ּבית ּכל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָלהדיח

יתרה. ְְֵַָָָהרחקה
.ÁÎׁשרּבּה עיר ּכנגד נמצאת אם ּבנהר: ׁשּצפה ְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָֻחבית

- ּכֹוכבים עֹובדי ׁשרּבּה עיר ּכנגד ּבהניה; מּתרת - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻיּׂשראל
ֲָאסּורה.

.ËÎּבֹו ונמצאּו יּׂשראלים, ּבֹו הּיין מֹוכרי רב ׁשהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹמקֹום
לבּדם הּמֹוכרין ׁשּדר ּכלים והם יין, מלאים ּגדֹולים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּכלים
ׁשּפתחּוה חבית ּבהניה. מּתרין אּלּו הרי - הּיין ּבהם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻלכנס
ואם ּבׁשתּיה; מּתר הּיין - יּׂשראל העיר ּגּנבי רב אם ְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻגּנבים:

אסּור. - ַָלאו

  
ּכֹוכבים‡. עֹובד ׁשל ּבחצרֹו ּבית ׁשּׂשכר אֹו ּבית ֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּלֹוקח

ּפי על אף חצר, ּבאֹותּה דר הּיּׂשראלי היה אם יין: ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּומלאהּו
מפחד ּכֹוכבים ׁשהעֹובד מּפני מּתר; הּיין - ּפתּוח ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהּפתח
ּבתֹו אֹותי וימצא ּפתאם לביתֹו יּכנס עּתה ואֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹּתמיד
הּבית, ׁשּיסּגר עד יצא לא - אחרת ּבחצר דר היה ואם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּביתֹו.
העֹובד יזּיף ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ּבידֹו. והחֹותם הּמפּתח ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָויהיה

הּבית. מפּתח ְִִֵַַַַָּכֹוכבים
.עֹובד ּביד הּמפּתח והּניח ׁשּסגר אֹו הּפתח, סגר ולא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹיצא

העֹובד נכנס ׁשּמא ּבׁשתּיה; אסּור הּיין הרי - ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכֹוכבים
אחז לֹו: אמר ואם ׁשם. הּיּׂשראלי אין ׁשהרי ,ונּס ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּכֹוכבים
ׁשמירת לֹו מסר ׁשּלא מּתר; הּיין - ׁשאבֹוא עד זה מפּתח ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻלי

הּמפּתח. ׁשמירת אּלא ְְִִֵֶַַַַַַָהּבית,
ּכדי‚. ּבטהרה יינֹו לֹו לדר יּׂשראל ׁשּׂשכר ּכֹוכבים ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹעֹובד

ׁשל ּבביתֹו הּיין והיה מּמּנּו, ויּקחּוהּו ליּׂשראל מּתר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיהיה
ּבאֹותּה ּדר הּיין ׁשּׁשֹומר זה יּׂשראל היה אם ּכֹוכבים: ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָעֹובד
נכנס והּׁשֹומר ּפתּוח ׁשהּפתח ּפי על ואף מּתר, הּיין - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻחצר
ואף אסּור, הּיין - אחרת ּבחצר ּדר הּׁשֹומר היה ואם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָויֹוצא;
ׁשל ׁשהּיין ׁשּכיון יּׂשראל. ּביד והחֹותם ׁשהּמפּתח ּפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָעל
לּבית, ּולהּכנס לזּיף מפחד אינֹו ּוברׁשּותֹו, ּכֹוכבים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָעֹובד

מּמּני. יקחּו לא - בֹו ידעּו אם מה, ויהי ְְְִִִִִִֵֶַָֹֹויאמר:
מּמּנּו„. ׁשּנתקּבל ליּׂשראל ּכֹוכבים העֹובד ּכתב ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאפּלּו

יכֹול הּיּׂשראלי ואין הֹואיל יין, ּבהן לֹו למּכר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּמעֹות
הרי - הּמעֹות לֹו ׁשּיּתן עד ּכֹוכבים העֹובד מרׁשּות ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָלהֹוציאֹו
ׁשם ּדר הּׁשֹומר היה אם אּלא ואסּור, ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ְִִֵֵֶֶַָָָָָָָהּוא
אּלא ּתמיד, ּומׁשּמר יֹוׁשב להיֹות צרי הּׁשֹומר ואין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבחצר.
ּברׁשּות ּבין הּיין ּבעל ּברׁשּות ּבין ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויֹוצא, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָנכנס

אחר. ּכֹוכבים ִֵֵַָעֹובד
ּברׁשּות‰. מּנח ּכֹוכבים עֹובד ׁשל הּטהֹור זה יין ְִִִֵֶֶַַָָָָָֻהיה

הֹולכים ויּׂשראל הרּבים, לרׁשּות הּפתּוח ּבבית אֹו ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָהרּבים
ּכֹוכבים. העֹובד ּברׁשּות נכנס לא ׁשעדין מּתר; - ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֻוׁשבים

.Âאּלּו הרי - ּפרֹות ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ודקל וחּלֹון ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָואׁשּפה

ׁשם הּנמצא ּכֹוכבים ועֹובד ׁשם יין וחבית הרּבים: ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָּכרׁשּות
לרׁשּות ּכפתּוח הּוא הרי - לׁשם הּפתּוח ּובית אֹוסרּה; אינֹו -ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

ִַָהרּבים.
.Êויּׂשראל זה ּבצד ּכֹוכבים ועֹובד ּבמסיפיס, החלּוקה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָחצר

וגג למעלה יּׂשראל גג ׁשהיה גּגין, ׁשני וכן אחר; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבצד
ּביניהן ויׁש זה ּבצד זה ׁשהיּו אֹו למּטה, ּכֹוכבים ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעֹובד
לחלק מּגעת ּכֹוכבים העֹובד ׁשּיד ּפי על אף ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמסיפיס;
טהרֹות. מּׁשּום ולא נס יין מּׁשּום חֹוׁשׁש אינֹו - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹיּׂשראל

.Áליּׂש עֹובדמּתר ּביד סתּום ּבכלי יינֹו להפקיד ראל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻ
הּנקרא הּוא וזה סימנין. ׁשני ּבֹו לֹו ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּכֹוכבים.
מהּדק, ׁשאינֹו ּבכלי החבית סתם ּכיצד? חֹותם. ּבתֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻחֹותם
אחד; חֹותם זה הרי - ּבטיט וטח אדם, ּכל ׁשּסֹותמין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָּכדר
ּבתֹו חֹותם זה הרי - מלמעלה עליו וטח מהּדק ּכלי ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻהיה
ּפי הפ אחד; חֹותם זה הרי - הּנֹוד ּפי צר אם וכן ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָחֹותם.
ּכל וכן חֹותם. ּבתֹו חֹותם זה הרי - עליו וצר לתֹוכֹו ְְְְֲֵֵֶַָָָָָָהּנֹוד
ּכחֹותם הן הרי - אדם ּכל ּדר ׁשאין מּדברים ׁשּמׁשּנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנּוי

ׁשני. חֹותם - הּקׁשירה אֹו והּטיחה ְְִִִֵֶַַָָָָאחד,
.Ëזה הרי - אחד ּבחֹותם ּכֹוכבים עֹובד ּביד הפקיד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָואם

זוית. קרן לֹו ׁשּיחד והּוא ּבהניה. ּומּתר ּבׁשתּיה ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻאסּור
.Èּכגֹון אחרים, ּדברים עם ׁשערבֹו יין אֹו והּׁשכר, מבּׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיין

מּדברי ׁשאּסּורֹו וכל והחלב והּגבינה החמץ וכן וׁשמן, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדבׁש
ׁשני צרי אינֹו - ּכֹוכבים עֹובד ּביד ׁשהפקידֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָסֹופרים,
והּבּׂשר הּיין אבל ּדּיֹו. ּבלבד אחד חֹותם אּלא ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָחֹותמֹות,
- ּכֹוכבים עֹובד ּביד ׁשהפקידן סימן ּבּה ׁשאין ּדג ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוחתיכת

חֹותמֹות. ׁשני ְְִִֵָצריכין
.‡Èׁשּלנּו ּביין זה ּבענין ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיראה

ּבֹו ׁשּנגע נגיעה צד מּפני ּבהניה ּומּתר ּבׁשתּיה אסּור ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהּוא
עבֹודת עֹובד ּכֹוכבים העֹובד ּכׁשהיה - ּכֹוכבים ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָהעֹובד
ׁשאינֹו ּכֹוכבים עֹובד ּבגלל אּסּורֹו היה אם אבל ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּכֹוכבים;
ׁשּלא ׁשּלנּו ּביין ׁשּנגע יׁשמעאלי ּכגֹון ּכֹוכבים, עבֹודת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעֹובד
וכן ּבׁשתּיה. מּתר זה הרי - החבית ּפי על ׁשּטּפח אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבכּונה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Èעּמֹו ׁשּׁשלחֹו אֹו ּתֹוׁשב, ּגר ּביד יין הּמפקיד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאבל

זה הרי - ּתֹוׁשב ּגר ּבחצר ּפתּוח ּביתֹו ׁשהּניח אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהפליג,
ׁשּכל לי, יראה - וזּיּוף חּלּוף ׁשל חׁשׁש ׁשּכל ּבׁשתּיה. ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאסּור
ּברׁשּותן, הּיין ונעּׂשה הֹואיל ּבֹו. ׁשוים ּכֹוכבים ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהעֹובדי

ּפנים. ּכל על ּבׁשתּיה ְֱִִִֶַַָָָנאסר
.‚Èאֹותם ואסרּו ּכלל, נּסּו אּסּור ּבהם ׁשאין ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָיׁש

העֹובד ימזג לא הן: ואּלּו .הּנּסּו מן להרחיק ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹחכמים
לצֹוק יבֹוא ׁשּמא יּׂשראל, ׁשּביד הּיין לתֹו הּמים ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכֹוכבים
לּגת, ענבים ּכֹוכבים העֹובד יֹולי ולא הּמים. לתֹו ְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָֹהּיין
ׁשּמריק ּבׁשעה ליּׂשראל יסּיע ולא לּגע. אֹו לדר יבֹוא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּמא
ונמצא ּכֹוכבים העֹובד ּביד הּכלי יּניח ׁשּמא לכלי, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָמּכלי
- ענבים הביא אֹו הּמים מזג אֹו סּיע ואם מּכחֹו. ּבא ְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָֹהּיין

ָֻמּתר.
.„È.ׁשּלנּו יין ׁשל ּבחבית ּכֹוכבים העֹובד ׁשּיריח מּתר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻוכן

ׁשם ּבזה ואין ,נס יין ׁשל ּבחבית להריח ליּׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻּומּתר
מּמׁש. ּבֹו ׁשאין לפי ּכלּום, הריח ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶַַָָאּסּור;
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.ÂËעבר אם ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל ּבארנּו, ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָּכבר
ּומׁשּמׁשיה ּכֹוכבים מעבֹודת חּוץ מּתרין, ּדמיו - ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻּומכרֹו
יינם ּבסתם חכמים והחמירּו לּה. ׁשּנתנּס ויין ׁשּלּה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹותקרבת
ּכֹוכבים. לעבֹודת ׁשּנתנּס יין ּכדמי אסּורין ּדמיו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָלהיֹות
ּביין עּמֹו לעּׂשֹות יּׂשראל את ׁשּׂשכר ּכֹוכבים עֹובד ,ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפיכ

אסּור. ּׂשכרֹו -ְָָ
.ÊËׁשּׂשכר אֹו יין, עליו להביא החמֹור את הּׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן

- לֹו נתנּו מעֹות אם אסּור. ּׂשכרן - יין ּבּה להביא ְְְְִִִִַָָָָָָָָספינה
אֹו ּכלים אֹו ּכסּות ּבּׂשכרֹו לֹו נתנּו ואם הּמלח; לים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיֹוליכן
להנֹות ׁשּלא ּכדי האפר ויקּבר אֹותן יּׂשרף זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹּפרֹות

ּבֹו.
.ÊÈלגין עליו והּניח עליו, לרּכב חמֹור ּכֹוכבים לעֹובד ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֹּׂשכר

מּתר. ּׂשכרֹו - נס יין ּכּדי לׁשּבר ּׂשכרֹו מּתר. ּׂשכרֹו - יין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻׁשל
ּבתפלה. ׁשּממעט מּפני ּברכה, עליו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָותבֹוא

.ÁÈחבּיֹות מאה לי העבר לֹו: ואמר הּפֹועל את ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר
ּכּלֹו ּׂשכרֹו - יין מהן אחת ונמצא ּפרּוטֹות, ּבמאה ׁשכר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשל

ָאסּור.
.ËÈ,ּבפרּוטה חבית ּבפרּוטה חבית לי העבר לֹו: ְְֲִִִִִֵַַָָָָָאמר

יין ׁשל חבּיֹות ּׂשכר - יין ׁשל חבּיֹות ּביניהן ונמצא ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהעביר,
מּתר. ּׂשכרֹו ּוׁשאר ְְָָָָֻאסּור,

.Îיין ׁשל חבית ּכֹוכבים עֹובד להם ׁשּׁשלח יּׂשראל ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאּמני
מּׁשּנכנסה ואם ּדמיה. את לנּו ּתן לֹו: ׁשּיאמרּו מּתר - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֻּבּׂשכרן

אסּור. - ְִָָלרׁשּותן
.‡Îהעֹובד הל מנה, ּכֹוכבים ּבעֹובד נֹוׁשה ׁשהיה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָיּׂשראל

- דמיהן לֹו והביא נס ויין ּכֹוכבים עבֹודת ּומכר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכֹוכבים
עד לי המּתן ׁשּימּכר: קדם לֹו אמר ואם מּתר. זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻהרי
אף ,ל ואביא לי ׁשּיׁש נס יין אֹו ּכֹוכבים עבֹודת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאמּכר
אסּור; זה הרי - לֹו והביא ּומכר יינֹו, סתם ׁשהּוא ּפי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָעל
חֹובֹו. מּמּנּו ׁשּיּפרע ּכדי ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהּיּׂשראלי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמּפני

.Îאין - לחלק ּובאּו ׁשּתפין ׁשהיּו ּכֹוכבים ועֹובד ּגר ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻוכן
ּכֹוכבים עבֹודת אּתה טל ּכֹוכבים: לעֹובד לֹומר יכֹול ֲִִֵֵַַַַָָָָָֹהּגר
ּכדי ּבקּיּומן רֹוצה ׁשהרי ּפרֹות; ואני יין אּתה מעֹות, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואני
אביהן את ׁשּירׁשּו ּכֹוכבים ועֹובד ּגר אבל ּכנגּדן. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּיּטל
ּכֹוכבים עבֹודת אּתה טל לֹו: לֹומר יכֹול - ּכֹוכבים ֲִִֵַַַָָָָֹעֹובד
ּבירּׁשת ׁשהקּלּו הּוא קל ׁשמן. ואני יין אּתה מעֹות, ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻואני

- הּגר לרׁשּות מּׁשּבאּו ואם לסּורֹו. יחזר ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹהּגר,
ָאסּור.

.‚Îמדד ׁשּלא עד ּפסק ּכֹוכבים: לעֹובד יינֹו ׁשּמכר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיּׂשראל
קנה, ּומּׁשּמׁש דעּתֹו, סמכה ׁשּמּׁשּפסק מּתרין. ּדמיו - ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻלֹו
היה מכירה ּבׁשעת נמצא ּבֹו. ׁשּיּגע עד נעּׂשה אינֹו נס ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָויין
ׁשהרי אסּורין. ּדמיו - הּדמים ּפסק ׁשּלא עד לֹו מדד ֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻמּתר.
לא עדין ּכׁשּנגע ונמצא ,ׁשּמׁש ּפי על אף דעּתֹו סמכה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלא
ּכמֹוכר זה והרי ּבנגיעתֹו, הּיין ונאסר לּקח, דעּתֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָסמכה

יינם. ְֵַָסתם
.„Îאבל לכליֹו; הּיּׂשראלי ּבׁשּמדד אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה

העֹובד ׁשּביד יּׂשראל לכלי אֹו ּכֹוכבים העֹובד לכלי מדד ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאם
מדד ואם ימּדד. ּכ ואחר הּדמים את לּקח צרי - ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹּכֹוכבים
אסּורים; ּדמיו - ׁשּפסק ּפי על אף ּדמים, לקח ְֲִִִֶַַַַָָָָָֹולא

יינם. ּכסתם נאסר לּכלי ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּמּׁשּיּגיע
.‰Îהעֹובד לפֹועלֹו ואמר ּכֹוכבים, עֹובד לחנוני ּדינר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנֹותן

הרי - לֹו מחּׁשב ואני החנוני מן ואכל ּוׁשתה ל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּכֹוכבים:
ׁשּזה יין, יׁשּתה ׁשּמא חֹוׁשׁש נסזה יין לֹו ׁשּקנה ּכמי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ

ּדינר ׁשּנתן ּכגֹון אסּור. - ּבׁשביעית זה ּוכנגד ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָוהׁשקהּו.
ואכל ל הּיּׂשראלי: לפֹועלֹו ואמר הארץ, עם יּׂשראל ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלחנוני
אסּור. - מעּׂשר ׁשאינֹו ּדבר הּפֹועל אכל ואם לֹו. מחּׁשב ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻואני

.ÂÎׁשאמר אֹו זה, ּבדינר ּוׁשתּו אכלּו להם: אמר אם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאבל
ּפי על אף ּפֹורע, ואני החנוני מן עלי ּוׁשתּו אכלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהם:
ואינֹו מּתר, זה הרי - ׁשעּבּודֹו נתיחד ולא הֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻׁשּנׁשּתעּבד,
מּׁשּום ולא ׁשביעית מּׁשּום ולא נס יין מּׁשּום לא ְְְִִִִִֵֵֶֶֹֹֹחֹוׁשׁש

ֲֵַמעּׂשר.
.ÊÎמה ּכפי ּדמיו מהן ולֹוקח לעם יינֹו מחּלק ׁשהיה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמל

זּוז מאתים ל הא ּכֹוכבים: לעֹובד אדם יאמר אל - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּׁשּירצה
הּיין ּכֹוכבים העֹובד ׁשּיּקח ּכדי ,הּמל ּבאֹוצר ּתחּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהּכנס
.לּמל הּדמים ּכֹוכבים העֹובד ויּתן יּׂשראל ּבׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּכתבֹו
האֹוצר. מן ּומּלטני זּוז מאתים ל הא לֹו: אֹומר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָאבל

.ÁÎמּתר - לאנסֹו יּׂשראל ׁשל ּביינֹו ׁשּנגע ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻעֹובד
ׁשּכיון לבּדֹו. ׁשאסרֹו ּכֹוכבים העֹובד לאֹותֹו יין אֹותֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלמּכר
ּכמֹו זה הרי - יינֹו ולאסר להּזיקֹו ּכֹוכבים העֹובד זה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנתּכּון
ׁשּלֹוקח הּדמים ונמצאּו לׁשּלם; ׁשחּיב ּׂשרפֹו אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשּברֹו

הּמכירה. ּדמי ולא ההּזק, ּדמי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו
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ׁשּנפל‡. הּזרע מן ּבין - ׁשביעית ּבׁשנה הארץ ׁשּתֹוציא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכל
וחזרּו מּקדם ׁשּנקצרּו העּקרים מן ּבין ׁשביעית, מּקדם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹּבּה

ׁשעלּו והירקֹות העּׂשבים מן ּבין ספיח, נקראּו ּוׁשניהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָועּׂשּו,
הּתֹורה; מן לאכלֹו מּתר הּכל - זרע להן ואין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמאליהן
ּׂשדה ואפּלּו לאכלה. לכם הארץ ׁשּבת והיתה ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
וזה ּבאכילה. מּתרין ּפרֹותיה - וצּמחה ּבּׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּנּטּיבה
ּכדר יקצר ׁשּלא - תקצר לא קציר ספיח את ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹׁשּנאמר:
ּכגֹון לֹוקה. - הּקֹוצרין ּכדר קצר ואם ׁשנה. ּבכל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּקֹוצר
לעבֹודת ׁשּקצר אֹו ּבּבקר, ודׁש ּכרי והעמיד הּׂשדה ּכל ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּקצר
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צה               
  

.ÂËעבר אם ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל ּבארנּו, ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָּכבר
ּומׁשּמׁשיה ּכֹוכבים מעבֹודת חּוץ מּתרין, ּדמיו - ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻּומכרֹו
יינם ּבסתם חכמים והחמירּו לּה. ׁשּנתנּס ויין ׁשּלּה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹותקרבת
ּכֹוכבים. לעבֹודת ׁשּנתנּס יין ּכדמי אסּורין ּדמיו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָלהיֹות
ּביין עּמֹו לעּׂשֹות יּׂשראל את ׁשּׂשכר ּכֹוכבים עֹובד ,ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפיכ

אסּור. ּׂשכרֹו -ְָָ
.ÊËׁשּׂשכר אֹו יין, עליו להביא החמֹור את הּׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן

- לֹו נתנּו מעֹות אם אסּור. ּׂשכרן - יין ּבּה להביא ְְְְִִִִַָָָָָָָָספינה
אֹו ּכלים אֹו ּכסּות ּבּׂשכרֹו לֹו נתנּו ואם הּמלח; לים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיֹוליכן
להנֹות ׁשּלא ּכדי האפר ויקּבר אֹותן יּׂשרף זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹּפרֹות

ּבֹו.
.ÊÈלגין עליו והּניח עליו, לרּכב חמֹור ּכֹוכבים לעֹובד ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֹּׂשכר

מּתר. ּׂשכרֹו - נס יין ּכּדי לׁשּבר ּׂשכרֹו מּתר. ּׂשכרֹו - יין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻׁשל
ּבתפלה. ׁשּממעט מּפני ּברכה, עליו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָותבֹוא

.ÁÈחבּיֹות מאה לי העבר לֹו: ואמר הּפֹועל את ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר
ּכּלֹו ּׂשכרֹו - יין מהן אחת ונמצא ּפרּוטֹות, ּבמאה ׁשכר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשל

ָאסּור.
.ËÈ,ּבפרּוטה חבית ּבפרּוטה חבית לי העבר לֹו: ְְֲִִִִִֵַַָָָָָאמר

יין ׁשל חבּיֹות ּׂשכר - יין ׁשל חבּיֹות ּביניהן ונמצא ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהעביר,
מּתר. ּׂשכרֹו ּוׁשאר ְְָָָָֻאסּור,

.Îיין ׁשל חבית ּכֹוכבים עֹובד להם ׁשּׁשלח יּׂשראל ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאּמני
מּׁשּנכנסה ואם ּדמיה. את לנּו ּתן לֹו: ׁשּיאמרּו מּתר - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֻּבּׂשכרן

אסּור. - ְִָָלרׁשּותן
.‡Îהעֹובד הל מנה, ּכֹוכבים ּבעֹובד נֹוׁשה ׁשהיה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָיּׂשראל

- דמיהן לֹו והביא נס ויין ּכֹוכבים עבֹודת ּומכר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכֹוכבים
עד לי המּתן ׁשּימּכר: קדם לֹו אמר ואם מּתר. זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻהרי
אף ,ל ואביא לי ׁשּיׁש נס יין אֹו ּכֹוכבים עבֹודת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאמּכר
אסּור; זה הרי - לֹו והביא ּומכר יינֹו, סתם ׁשהּוא ּפי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָעל
חֹובֹו. מּמּנּו ׁשּיּפרע ּכדי ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהּיּׂשראלי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמּפני

.Îאין - לחלק ּובאּו ׁשּתפין ׁשהיּו ּכֹוכבים ועֹובד ּגר ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻוכן
ּכֹוכבים עבֹודת אּתה טל ּכֹוכבים: לעֹובד לֹומר יכֹול ֲִִֵֵַַַַָָָָָֹהּגר
ּכדי ּבקּיּומן רֹוצה ׁשהרי ּפרֹות; ואני יין אּתה מעֹות, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואני
אביהן את ׁשּירׁשּו ּכֹוכבים ועֹובד ּגר אבל ּכנגּדן. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּיּטל
ּכֹוכבים עבֹודת אּתה טל לֹו: לֹומר יכֹול - ּכֹוכבים ֲִִֵַַַָָָָֹעֹובד
ּבירּׁשת ׁשהקּלּו הּוא קל ׁשמן. ואני יין אּתה מעֹות, ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻואני

- הּגר לרׁשּות מּׁשּבאּו ואם לסּורֹו. יחזר ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹהּגר,
ָאסּור.

.‚Îמדד ׁשּלא עד ּפסק ּכֹוכבים: לעֹובד יינֹו ׁשּמכר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיּׂשראל
קנה, ּומּׁשּמׁש דעּתֹו, סמכה ׁשּמּׁשּפסק מּתרין. ּדמיו - ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻלֹו
היה מכירה ּבׁשעת נמצא ּבֹו. ׁשּיּגע עד נעּׂשה אינֹו נס ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָויין
ׁשהרי אסּורין. ּדמיו - הּדמים ּפסק ׁשּלא עד לֹו מדד ֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻמּתר.
לא עדין ּכׁשּנגע ונמצא ,ׁשּמׁש ּפי על אף דעּתֹו סמכה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלא
ּכמֹוכר זה והרי ּבנגיעתֹו, הּיין ונאסר לּקח, דעּתֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָסמכה

יינם. ְֵַָסתם
.„Îאבל לכליֹו; הּיּׂשראלי ּבׁשּמדד אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה

העֹובד ׁשּביד יּׂשראל לכלי אֹו ּכֹוכבים העֹובד לכלי מדד ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאם
מדד ואם ימּדד. ּכ ואחר הּדמים את לּקח צרי - ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹּכֹוכבים
אסּורים; ּדמיו - ׁשּפסק ּפי על אף ּדמים, לקח ְֲִִִֶַַַַָָָָָֹולא

יינם. ּכסתם נאסר לּכלי ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּמּׁשּיּגיע
.‰Îהעֹובד לפֹועלֹו ואמר ּכֹוכבים, עֹובד לחנוני ּדינר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנֹותן

הרי - לֹו מחּׁשב ואני החנוני מן ואכל ּוׁשתה ל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּכֹוכבים:
ׁשּזה יין, יׁשּתה ׁשּמא חֹוׁשׁש נסזה יין לֹו ׁשּקנה ּכמי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ

ּדינר ׁשּנתן ּכגֹון אסּור. - ּבׁשביעית זה ּוכנגד ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָוהׁשקהּו.
ואכל ל הּיּׂשראלי: לפֹועלֹו ואמר הארץ, עם יּׂשראל ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלחנוני
אסּור. - מעּׂשר ׁשאינֹו ּדבר הּפֹועל אכל ואם לֹו. מחּׁשב ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻואני

.ÂÎׁשאמר אֹו זה, ּבדינר ּוׁשתּו אכלּו להם: אמר אם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאבל
ּפי על אף ּפֹורע, ואני החנוני מן עלי ּוׁשתּו אכלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהם:
ואינֹו מּתר, זה הרי - ׁשעּבּודֹו נתיחד ולא הֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻׁשּנׁשּתעּבד,
מּׁשּום ולא ׁשביעית מּׁשּום ולא נס יין מּׁשּום לא ְְְִִִִִֵֵֶֶֹֹֹחֹוׁשׁש

ֲֵַמעּׂשר.
.ÊÎמה ּכפי ּדמיו מהן ולֹוקח לעם יינֹו מחּלק ׁשהיה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמל

זּוז מאתים ל הא ּכֹוכבים: לעֹובד אדם יאמר אל - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּׁשּירצה
הּיין ּכֹוכבים העֹובד ׁשּיּקח ּכדי ,הּמל ּבאֹוצר ּתחּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהּכנס
.לּמל הּדמים ּכֹוכבים העֹובד ויּתן יּׂשראל ּבׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּכתבֹו
האֹוצר. מן ּומּלטני זּוז מאתים ל הא לֹו: אֹומר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָאבל

.ÁÎמּתר - לאנסֹו יּׂשראל ׁשל ּביינֹו ׁשּנגע ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻעֹובד
ׁשּכיון לבּדֹו. ׁשאסרֹו ּכֹוכבים העֹובד לאֹותֹו יין אֹותֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלמּכר
ּכמֹו זה הרי - יינֹו ולאסר להּזיקֹו ּכֹוכבים העֹובד זה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנתּכּון
ׁשּלֹוקח הּדמים ונמצאּו לׁשּלם; ׁשחּיב ּׂשרפֹו אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשּברֹו

הּמכירה. ּדמי ולא ההּזק, ּדמי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו
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ׁשּנפל‡. הּזרע מן ּבין - ׁשביעית ּבׁשנה הארץ ׁשּתֹוציא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכל
וחזרּו מּקדם ׁשּנקצרּו העּקרים מן ּבין ׁשביעית, מּקדם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹּבּה

ׁשעלּו והירקֹות העּׂשבים מן ּבין ספיח, נקראּו ּוׁשניהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָועּׂשּו,
הּתֹורה; מן לאכלֹו מּתר הּכל - זרע להן ואין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמאליהן
ּׂשדה ואפּלּו לאכלה. לכם הארץ ׁשּבת והיתה ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
וזה ּבאכילה. מּתרין ּפרֹותיה - וצּמחה ּבּׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּנּטּיבה
ּכדר יקצר ׁשּלא - תקצר לא קציר ספיח את ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹׁשּנאמר:
ּכגֹון לֹוקה. - הּקֹוצרין ּכדר קצר ואם ׁשנה. ּבכל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּקֹוצר
לעבֹודת ׁשּקצר אֹו ּבּבקר, ודׁש ּכרי והעמיד הּׂשדה ּכל ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּקצר
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צו              
  

ואֹוכל. וחֹובט מעט מעט קֹוצר אּלא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהארץ,
..ּבאכילה אסּורין הּספיחים ּכל ׁשּיהיּו סֹופרים, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָָּומּדברי

ויזרע יל ׁשּלא עברה. עֹוברי מּפני עליהם? גזרּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹולּמה
ּוכׁשּיצמח ּבּסתר, ּׂשדהּו ּבתֹו גּנה וזרעֹוני וקטנּיֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּתבּואה
ּכל אסרּו לפיכ הן. ספיחים ויאמר: מהם, יאכל -ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ

ּבּׁשביעית. הּצֹומחים ְְְִִִִִַַַהּספיחים
ּפרֹות‚. אּלא ׁשביעית מּפרֹות אֹוכלין ׁשאין למדּת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהא

הּפיגם ּכגֹון האדם, רב אֹותם זֹורעין ׁשאין והעּׂשבים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹהאילנֹות
רב ׁשּדר הירקֹות אבל ּבהן. ּכּיֹוצא וכל הּׁשֹוטים ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהּירּבּוזין
מהן הּצֹומח ּכל - וקטנּיֹות ּתבּואה ּומיני ּבּגּנֹות לזרעם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהאדם
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - והמלּקטן מּדבריהם, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָאסּור

ּכרם„. ּובּׂשדה ניר ּובּׂשדה ּבּור ּבּׂשדה העֹולים ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָספיחים
עליהם? גזרּו לא מה ּומּפני ּבאכילה. מּתרין - זרע ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּובּׂשדה
אדם אין - ּבּור ּׂשדה אּלּו: מקֹומֹות זֹורע אדם ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָלפי
- ּכרם ּוּׂשדה ּבתּקּונּה; הּוא רֹוצה - ניר ּוּׂשדה לׁשם; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָנפנה

זר ּוּׂשדה ּכרמֹו; אֹוסר וכןאינֹו אֹותּה. מפסידין הּספיחין - ע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
עליו. גזרּו ולא מקֹום, ּבכל מּתר - ׁשביעית ׁשל ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻהּתבן

אסּורין‰. - ׁשביעית למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ׁשל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָספיחין
ּובהמה ּכדרּכֹו, חֹורׁש אּלא ּבּיד, אֹותן ּתֹולׁשין ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבאכילה,

ּכדרּכּה. ְְַָָרֹועה
.Â?ׁשביעית ּבמֹוצאי ׁשביעית ספיחי אסּורין מתי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָועד

מּתרין. הן - ואיל ּומחנּכה חנּכה. ועד הּׁשנה ְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֻֻֻמראׁש
מּתרין. הּגּדּולין - ׁשביעית אחר ׁשביעית ספיחי ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָֻוהּזֹורע

.Êעּׂשּו אם ׁשביעית: למֹוצאי מּׁשביעית ׁשּיצאּו ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָּבצלים
הּפרֹות ׁשאר וכן אסּורין. - לאו ואם מּתרין, - ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּכּיֹוצא
ּכּיֹוצא מּׁשּיעּׂשּו אּלא ׁשביעית ּבמֹוצאי אֹותם לֹוקחים אין -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
האפיל. הּתר - הּבּכיר עּׂשה ׁשביעית. מֹוצאי מּפרֹות ְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבהן

מּיד. ׁשביעית ּבמֹוצאי ירק לּקח ְְִִִִֵַָָָָָֻּומּתר
.Á?ׁשביעית ּבמֹוצאי לּוף לּקח אדם מּתר ְְִִִֵֵֵַַָָָָָֻמאימתי

החדׁש. ְִִֶֶֶָָמּׁשּירּבה
.Ëּפרֹות ּוליֹובלֹות. לׁשמּטין הּׁשנה ראׁש - ּבתׁשרי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹּבאחד

אֹו קטנּיֹות אֹו ּתבּואה היּו אם לׁשביעית: ׁשּנכנסּו ְְְְְִִִִִִִִִֶָָׁשּׁשית
- הּׁשנה ראׁש קדם הּמעּׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו האילן, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּפרֹות
הרי - ּבּׁשביעית אֹותם ׁשאֹוסף ּפי על ואף מּתרין. אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהרי
הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ּדבר. לכל ׁשּׁשית ּכפרֹות ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹהן

ׁשביעית: ּכפרֹות הן הרי - הּׁשנה ראׁש אחר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹאּלא
.È,ספיחים מּׁשּום ּבאכילה אסּורין - והּקטנּיֹות ְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָהּתבּואה

ׁשביעית. ּבקדּׁשת אֹותן אֹוכלין - האילן ְְְִִִִִֵַָָָֻּופרֹות
.‡Èׁשּזרעֹו הּמצרי ּופל והּׁשמׁשמין והּפרגים והּדחן ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻהארז

קדם ּפרים נגמר אם ּפרי: ּגמר אחר ּבהן הֹולכין - ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹלזרע
ואם ׁשּׁשית; ּכפרֹות ּבּׁשביעית מּתרין אּלּו הרי - הּׁשנה ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֻראׁש
ראׁש קדם ׁשהׁשריׁשּו ּפי על אף הּׁשנה, ראׁש אחר ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֹֹנגמרּו

ספיחים. מּׁשּום אסּורים אּלּו הרי - ְֲֲִִִִֵֵַָָהּׁשנה
.Èקדם כפֹול היה אפּלּו והאתרֹוג, לקיטתֹו. ּבׁשעת - ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹהּירק

ּכפרֹות ּבמעּׂשרֹות חּיב - ּבּׁשביעית כּכּכר ונעּׂשה הּׁשנה ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹראׁש
ּבּׁשביעית ונלקט הֹואיל ּבּׁשּׁשית, כּכּכר היה ואפּלּו ְְְֲִִִִִִִִִִַַַַַָָָׁשּׁשית;
להחמיר. ׁשּׁשית ּכפרֹות ּומתעּׂשר ׁשביעית, ּכפרֹות הּוא הרי -ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַ

.‚Èּבתבּואה ׁשביעית: למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָוכן

והּפרגין הּמעּׂשרֹות; עֹונת אחר הֹולכין - ואילנֹות ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָוקטנּיֹות
אחר - לזרע ׁשּזרעֹו הּמצרי ּופֹול והּדחן והארז ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֻוהּׁשמׁשמין

לקיטתֹו. אחר - והּירק הפרי; ְְְִִֶַַַַַָָָּגמר
.„Èראׁש קדם ּפריֹו ונגמר ּבּׁשּׁשית לזרע ׁשּזרעֹו הּמצרי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹּפֹול

מּתר ׁשּלֹו זרע ּבין ׁשּלֹו ירק ּבין - ׁשביעית ׁשל ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהּׁשנה
ּבין ירקֹו ּבין - ׁשביעית עליו ונכנסה לירק זרע ואם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָָּבּׁשביעית.
אסּור. - ּולירק לזרע זרעֹו אם וכן ׁשביעית. ּכספיחי אסּור ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָזרעֹו

.ÂËּוזר ּביןעבר - לזרע זרעֹו אם לּׁשמינית: ויצא ּבּׁשביעית עֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ואם הּספיחים; ּכׁשאר ׁשביעית ּבמֹוצאי אסּור ירקֹו ּבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָזרעֹו
מּתר; זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - ּבּׁשמינית ונלקט הֹואיל לירק, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻזרעֹו
מּתר. וירקֹו ספיחים, מּׁשּום אסּור זרעֹו - ּולירק לזרע ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֻזרעֹו

.ÊËאם ׁשנים, ׁשלׁש לאחר נגמרֹות והן הֹואיל ׁשּוח, ְְְְִִִִֵַַַָָָּבנֹות
הרי - ׁשמינית ׁשל הּׁשנה ראׁש קדם הּמעּׂשרֹות לעֹונת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבאּו
ׁשביעית. ּבתֹורת הּׁשבּוע מן ׁשנּיה ּבׁשנה נאכלֹות ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָהן

.ÊÈׁשלׁשים מים מהם ׁשּמנע הּמצרי ּופֹול הּסריסים ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּבצלים
עֹונֹות ׁשלׁש מהם ׁשּמנע ּבעל וׁשל הּׁשנה, ראׁש קדם ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיֹום
- מּכן ּפחֹות ׁשּׁשית; מּפרֹות אּלּו הרי - הּׁשנה ראׁש ְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹלפני

ׁשביעית. ּכספיחי הם ְְֲִִִִֵֵֵהרי
.ÁÈהּׁשנה ראׁש לפני הקׁשּו אם לזרע: ׁשּקּימן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻהּדלּועין

מּפרֹות ׁשהן ּבּׁשביעית, לקּימן מּתר - אדם מּלאכל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻונפסלּו
הירקֹות וכן ׁשביעית. ּכספיחי אסּורין - לאו ואם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָׁשּׁשית;
ואם ּבּׁשביעית; לקּימן מּתר - הּׁשנה ראׁש לפני ׁשהקׁשּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻֻּכּלן
אֹותֹו מחּיבין אין ספיחים. מּׁשּום לקּימן אסּור - רּכים ְְְְְִִִִִֵַַַָָָהיּו
צמח אם ׁשהּוא; ּכמֹות ּבארץ מּניחֹו אּלא הּלּוף, את ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלׁשרׁש
את לׁשרׁש אֹותֹו מחּיבין ואין מּתר. - ׁשביעית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻלמֹוצאי
מּתר. - ׁשביעית למֹוצאי צמח ואם ּבעלין; גֹוזז אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהּקנּדס,

.ËÈׁשביעית ערב ׁשל ּבצלים וכן ׁשביעית ערב ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָלּוף
לעקרן מּתר - ׁשביעית לפני ׁשּנגמרּו ּופּואה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻהּקיצֹונים
עבֹודת מּׁשּום ּבזה ואין מּתכת, ׁשל ּבקרּדּמֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻּבּׁשביעית

ֶָָהארץ.
.Îּכל וצמחּו: ּבּׁשביעית ּגׁשמים עליהם ׁשּירדּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהּבצלים

הׁשחירּו ואם מּתרין; אּלּו הרי - ירּקין ׁשּלהן ׁשהעלין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻזמן
מּׁשּום אסּורין העלין ואֹותן ּבארץ, ּכנטּועין הן הרי -ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
עֹומדין. ּבהּתרן עצמן הּבצלים - ּכ ּובין ּכ ּובין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָספיחין.

.‡Îגּדּוליו ורּבּו בּׁשמינית ּונטעֹו ּבּׁשביעית ׁשעקרֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבצל
הֹואיל הּכל; והּתר עּקרֹו את גּדּוליו העלּו - עּקרֹו ְֱִִִִֶֶַַַָָָֹֻעל
קרקע. ידי על נטילתּה ּכ קרקע, ידי על אסּורה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָּוׁשביעית

.Îּכדר יאספם לא - ּבּׁשביעית האילן ׁשּיֹוציא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּפרֹות
ואם תבצר. לא נזיר עּנבי ואת ׁשּנאמר: ׁשנה; ּבכל ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאֹוסף
לֹוקה. - הּבֹוצרים ּכדר ׁשּבצר אֹו האילן לעבֹודת ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבצר

.‚Îאֹותן קֹוצין אין - ׁשביעית ׁשל ּתאנים עֹוּׂשה? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָוכיצד
אבל ּבּגת, ענבים ידר ולא ּבחרּבה. מיּבׁשן אבל ְְְְְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹֹֻּבּמקצה,
ּכֹותׁש אבל הּבד, ּבבית זיתים יעּׂשה ולא ּבערבה. הּוא ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּדֹור
ּובקטב הּבד ּבבית וטֹוחן ּביֹותר, קטן ּבד לתֹו ּומכניס ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹהּוא
לׁשּנֹות ׁשּיכֹול ּכל הּדברים, ּבׁשאר וכן קטּנה. לבד ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹּומכניס

מׁשּנה. -ְֶַ
.„Î,ּבּׁשביעית הארץ ּׁשּתֹוציא מה ּכל להׁשמיט עּׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמצות

אֹו ּכרמֹו הּנֹועל וכל ּונטׁשּתּה. ּתׁשמטּנה והּׁשביעית ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
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ּכל אסף אם וכן עּׂשה. מצות ּבּטל - ּבּׁשביעית ּׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָסג
הּכל יפקיר אּלא ּביתֹו. לתֹו ּבכלּפרֹותיו ׁשוין הּכל ויד ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

לתֹו להביא לֹו ויׁש .עּמ אביני ואכלּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמקֹום,
ׁשמן, ּכּדי חמׁש - ההפקר מן ׁשּמביאין ּכדר מעט, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּביתֹו

מּתר. - מּזה יתר הביא ואם יין. ּכּדי עּׂשרה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻחמׁש
.‰Î;ּבלבד יּׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאין

הּבית ּבפני ּבין ונֹוהגת וגֹומר. הארץ אל תבאּו ּכי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
הּבית. ּבפני ׁשּלא ְִִֵֵֶַַֹּבין

.ÂÎ,ּבעבֹודה אסּור - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּכל
ׁשּלא וכל ּבאכילה. אסּורין ּבֹו ׁשּצֹומחין הּספיחין ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָֹֹוכל
הּנהר ועד מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, מצרים עֹולי אּלא ּבֹו ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהחזיקּו
- ּבּׁשביעית ּבעבֹודה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף אמנה, ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָועד
ּומאמנה ּומהּנהר ּבאכילה. מּתרים ּבֹו ׁשּצֹומחין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהּספיחין

ּבּׁשביעית. ּבעבֹודה מּתר - ְְֲִִַַָָָָָֻוהלאה
.ÊÎ,הּתֹורה מן ּבּה נֹוהגת ׁשביעית ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָסּוריא,

יּׂשראל, ּכארץ ּבּׁשביעית ּבעבֹודה אסּורה ׁשּתהיה עליה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּגזרּו
עּמֹון אבל ׁשם. ויׁשּתּקעּו וילכּו יּׂשראל ארץ יּניחּו ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכדי
ּבמעּׂשרֹות חּיבֹות ׁשהם ּפי על אף וׁשנער, ּומצרים ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָּומֹואב

ּבהן. נֹוהגת ׁשביעית אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָמּדבריהם
.ÁÎּוספיחי מּדבריהם. ּבּה נֹוהגת ׁשביעית - הּירּדן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָעבר

אּלּו ארצֹות יהיּו לא ּבאכילה; מּתרין - הּירּדן ועבר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻסּוריא
מצרים. עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו יּׂשראל מארץ ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָחמּורין

.ËÎּוזרעּה יּׂשראל ּבארץ קרקע ׁשּקנה ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעֹובד
הּספ על גזרּו ׁשּלא מּתרין; ּפרֹותיה - אּלאּבּׁשביעית יחין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

על מצּוין אינן ּכֹוכבים והעֹובדי עברה, עֹוברי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָֻמּפני
עליהם. ׁשּנגזר ּכדי ְְְֲִִִֵֵֶֶַֹהּׁשביעית

.Ïעליהם מֹוׁשיבים - לּספר הּסמּוכֹות יּׂשראל ארץ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעירֹות
ׁשביעית. ּפרֹות ויבּזּו ּכֹוכבים עֹובדי יפּוצּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹנאמן,

ה'תש"ע מנחםֿאב ט"ו שני יום

 
ּולהדלקת‡. ּולסיכה ולׁשתּיה לאכילה נּתנּו ׁשביעית ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָּפרֹות

להדלקת אף - ּתהיה למדּו: הּׁשמּועה מּפי ולצביעה. ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּנר
צבע. ּבּה ולצּבע ְְִֵֶַַָֹנר

.,לאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל ּכיצד? ולׁשתּיה ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכילה
ׁשני. ּומעּׂשר ּתרּומה ּכדין לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָולׁשּתֹות

ּבתרּומה‚. מׁשּנה ׁשאינֹו ּכדר מּברּיתן, ּפרֹות יׁשּנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹולא
מבּׁשל, יאכלּנּו לא - חי לאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר ׁשני. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻּומעּׂשר
לפיכ חי. אֹותֹו אֹוכלין אין - מבּׁשל להאכל ׁשּדרּכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻודבר
ּתבׁשיל לאכל מּטּפל ואינֹו ּבהמה. אכלי ׁשֹולקין ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאין
ּבתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו ּכדר ׁשעּפׁשה, והּפת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנפסד

ֲֵַּומעּׂשר.
ׁשּלא„. ּתרּומה, ּבׁשמן ׁשביעית ׁשל ירק מבּׁשלין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹואין

ׁשהרי מּתר, - מּיד ואכלֹו מעט ּבּׁשל ואם ּפסּול. לידי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻיביאּנּו
ּפסּול. לידי לבֹוא ּכדי הּניחן ְְִִִֵֵָָֹלא

אֹותן‰. מאכילין אין - אדם למאכל המיחדין ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּפרֹות
לתחת מאליה הּבהמה הלכה ולעֹופֹות. לחּיה ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלּבהמה

ׁשּנאמר: להחזירּה; אֹותֹו מחּיבין אין - ואכלה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתאנה
לאכל. ּתבּואתּה כל ּתהיה ּבארצ אׁשר ולחּיה ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹולבהמּת

.Âיין יסּו לא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר לסּו ּכיצד? ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹלסיכה
ולא הּׁשמן. את יפּטם ולא הּׁשמן. את הּוא ס אבל ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹוחמץ,

ונכנס. מּבחּוץ הּוא ס אבל ּבּמרחץ, ְְְֲִִֶַַָָָָָיסּו
.Êואין וכירים, ּתּנּור ּבֹו חֹוסמין אין - ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַׁשמן

נפל טמאֹות. ּבידים אֹותֹו סכין ואין וסנּדל, מנעל ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָסכין
ּבתֹו רגלֹו יסּו ולא טמאֹות. ּבידים מׁשפׁשפֹו - ּבּׂשרֹו ְְְְְְְְְִֵַַַַָָָֹעל
ּגּופֹו וס הּמנעל. ולֹובׁש רגלֹו הּוא ס אבל ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָהּמנעל,

קטבליא. ּגּבי על ְְִֵֵַַַָָָָּומתעּגל
.Áׁשביעית ּבׁשמן הּנר את ׁשּמדליק ּכיצד? הּנר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהדלקת

- ּבׁשמן ׁשמן ׁשהחליף אֹו אחר ׁשמן ּבֹו ולקח מכרֹו ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעצמֹו.
ׁשביעית. ּבדמי מדליקין ׁשאין ּבהדלקה; אסּורים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשניהם

ּבנר. מדליקֹו אּלא הּמדּורה, לתֹו הּׁשמן יּתן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹולא
.Ëּפי על אף ּבהן, לצּבע ׁשּדרּכן ּדברים ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלצביעה

צֹובעין אין אבל לאדם. ּבהן צֹובעין - אדם מאכלי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהן
קדּׁשת ׁשאין בהמה; מאכלי אפּלּו ׁשביעית, מּפרֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻלּבהמה

בהמה. צבעי על חלה ְְְִִִֵֵַָָָׁשביעית
.Èחלה ׁשביעית קדּׁשת - ואהל ּבֹורית ּכגֹון כּבּוסים, ְְְְִִִִִִֵַָָָָֻמיני

- לכם הארץ ׁשּבת והיתה ׁשּנאמר: ּבהן; ּומכּבסין ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָעליהן
עֹוּׂשין ואין ׁשביעית, ּבפרֹות מכּבסין אין אבל צרכיכם. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָלכל
- לאכלה לכם הארץ ׁשּבת והיתה ׁשּנאמר: מלּוגמא; ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמהם
ולא למׁשרה, ולא להקיא, ולא לזּלּוף, ולא למלּוגמא, ְְְְְְְְְְְִִִִָָָֹֹֹֹֹולא

ְִִָלכביסה.
.‡Èמיחד ׁשהּוא ּכל ׁשביעית: ּבפרֹות אמרּו ּגדֹול ְְְְְִִֵֶָָָָֹֻּכלל

אין - ּבהן וכּיֹוצא וענבים ּתאנים חּטים ּכגֹון אדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלמאכל
לאדם; אפּלּו ּבֹו וכּיֹוצא רטּיה אֹו מלּוגמא מּמּנּו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָעֹוּׂשין
לאכלה יהיה לכם מיחד ׁשהּוא ּכל - לאכלה לכם ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּנאמר:
קֹוצין ּכגֹון אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו וכל לרפּואה. ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹֻולא
לא אבל לאדם, מלּוגמא מהן עֹוּׂשין - הרּכים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹודרּדרין
הּסיאה ּכגֹון לזה, ולא לזה לא מיחד ׁשאינֹו וכל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻלּבהמה.
עליו חׁשב ּבמחׁשבּתֹו: ּתלּוי הּוא הרי - והּקֹורנית ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָוהאזֹוב
ּכפרֹות. הּוא הרי - לאכילה ּכעצים; הּוא הרי - ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָלעצים
מאכל חמרי עליו נֹותנין - ּבהמה ּולמאכל אדם ְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָֻלמאכל
ׁשאין ּבהמה, מאכל וחמרי מלּוגמא, מהן עֹוּׂשין ׁשאין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאדם,

אֹותֹו. ְִׁשֹולקין
.Èאכלי ּבהם ולּקח ּבהמה ואכלי אדם אכלי למּכר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֻמּתר

ּבהמה אכלי ּבהם לּקח ּבהמה אכלי מֹוכרין אין אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָאדם;
ּבהם לּקח אדם אכלי מֹוכרין ׁשאין לֹומר צרי ואין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת,
אדם אכלי ּבהן החליף אֹו ּבהן לקח ואם ּבהמה. ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאכלי
מהם עֹוּׂשין ׁשאין אדם ּכאכלי הן הרי - ּבהמה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּבאכלי

לאדם. ְְָָָָמלּוגמא
.‚Èלחּוצה מהארץ אֹותן מֹוציאין אין - ׁשביעית ְְִִִִֵֵֵֶָָָָּפרֹות

וא לסּוריא. ואפּלּו לעֹובדלארץ, לא אֹותן מאכילין ין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשנה ּׂשכיר אֹו ׁשּבת ּׂשכיר היה ואם לּׂשכיר. ולא ְְְְְִִִִִַָָָָָָָֹּכֹוכבים
ּכאנׁשי הּוא הרי - עליו מזֹונֹותיו ׁשּקּצץ אֹו חדׁש, ּׂשכיר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹאֹו
ּפרֹות האכסניא את ּומאכילין אֹותֹו. ּומאכילין ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָּביתֹו

ְִִׁשביעית.
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צז               
  

ּכל אסף אם וכן עּׂשה. מצות ּבּטל - ּבּׁשביעית ּׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָסג
הּכל יפקיר אּלא ּביתֹו. לתֹו ּבכלּפרֹותיו ׁשוין הּכל ויד ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

לתֹו להביא לֹו ויׁש .עּמ אביני ואכלּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמקֹום,
ׁשמן, ּכּדי חמׁש - ההפקר מן ׁשּמביאין ּכדר מעט, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּביתֹו

מּתר. - מּזה יתר הביא ואם יין. ּכּדי עּׂשרה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻחמׁש
.‰Î;ּבלבד יּׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאין

הּבית ּבפני ּבין ונֹוהגת וגֹומר. הארץ אל תבאּו ּכי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
הּבית. ּבפני ׁשּלא ְִִֵֵֶַַֹּבין

.ÂÎ,ּבעבֹודה אסּור - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּכל
ׁשּלא וכל ּבאכילה. אסּורין ּבֹו ׁשּצֹומחין הּספיחין ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָֹֹוכל
הּנהר ועד מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, מצרים עֹולי אּלא ּבֹו ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהחזיקּו
- ּבּׁשביעית ּבעבֹודה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף אמנה, ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָועד
ּומאמנה ּומהּנהר ּבאכילה. מּתרים ּבֹו ׁשּצֹומחין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהּספיחין

ּבּׁשביעית. ּבעבֹודה מּתר - ְְֲִִַַָָָָָֻוהלאה
.ÊÎ,הּתֹורה מן ּבּה נֹוהגת ׁשביעית ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָסּוריא,

יּׂשראל, ּכארץ ּבּׁשביעית ּבעבֹודה אסּורה ׁשּתהיה עליה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּגזרּו
עּמֹון אבל ׁשם. ויׁשּתּקעּו וילכּו יּׂשראל ארץ יּניחּו ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכדי
ּבמעּׂשרֹות חּיבֹות ׁשהם ּפי על אף וׁשנער, ּומצרים ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָּומֹואב

ּבהן. נֹוהגת ׁשביעית אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָמּדבריהם
.ÁÎּוספיחי מּדבריהם. ּבּה נֹוהגת ׁשביעית - הּירּדן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָעבר

אּלּו ארצֹות יהיּו לא ּבאכילה; מּתרין - הּירּדן ועבר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻסּוריא
מצרים. עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו יּׂשראל מארץ ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָחמּורין

.ËÎּוזרעּה יּׂשראל ּבארץ קרקע ׁשּקנה ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעֹובד
הּספ על גזרּו ׁשּלא מּתרין; ּפרֹותיה - אּלאּבּׁשביעית יחין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

על מצּוין אינן ּכֹוכבים והעֹובדי עברה, עֹוברי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָֻמּפני
עליהם. ׁשּנגזר ּכדי ְְְֲִִִֵֵֶֶַֹהּׁשביעית

.Ïעליהם מֹוׁשיבים - לּספר הּסמּוכֹות יּׂשראל ארץ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעירֹות
ׁשביעית. ּפרֹות ויבּזּו ּכֹוכבים עֹובדי יפּוצּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹנאמן,

ה'תש"ע מנחםֿאב ט"ו שני יום

 
ּולהדלקת‡. ּולסיכה ולׁשתּיה לאכילה נּתנּו ׁשביעית ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָּפרֹות

להדלקת אף - ּתהיה למדּו: הּׁשמּועה מּפי ולצביעה. ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּנר
צבע. ּבּה ולצּבע ְְִֵֶַַָֹנר

.,לאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל ּכיצד? ולׁשתּיה ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכילה
ׁשני. ּומעּׂשר ּתרּומה ּכדין לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָולׁשּתֹות

ּבתרּומה‚. מׁשּנה ׁשאינֹו ּכדר מּברּיתן, ּפרֹות יׁשּנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹולא
מבּׁשל, יאכלּנּו לא - חי לאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר ׁשני. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻּומעּׂשר
לפיכ חי. אֹותֹו אֹוכלין אין - מבּׁשל להאכל ׁשּדרּכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻודבר
ּתבׁשיל לאכל מּטּפל ואינֹו ּבהמה. אכלי ׁשֹולקין ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאין
ּבתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו ּכדר ׁשעּפׁשה, והּפת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנפסד

ֲֵַּומעּׂשר.
ׁשּלא„. ּתרּומה, ּבׁשמן ׁשביעית ׁשל ירק מבּׁשלין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹואין

ׁשהרי מּתר, - מּיד ואכלֹו מעט ּבּׁשל ואם ּפסּול. לידי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻיביאּנּו
ּפסּול. לידי לבֹוא ּכדי הּניחן ְְִִִֵֵָָֹלא

אֹותן‰. מאכילין אין - אדם למאכל המיחדין ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּפרֹות
לתחת מאליה הּבהמה הלכה ולעֹופֹות. לחּיה ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלּבהמה

ׁשּנאמר: להחזירּה; אֹותֹו מחּיבין אין - ואכלה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתאנה
לאכל. ּתבּואתּה כל ּתהיה ּבארצ אׁשר ולחּיה ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹולבהמּת

.Âיין יסּו לא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר לסּו ּכיצד? ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹלסיכה
ולא הּׁשמן. את יפּטם ולא הּׁשמן. את הּוא ס אבל ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹוחמץ,

ונכנס. מּבחּוץ הּוא ס אבל ּבּמרחץ, ְְְֲִִֶַַָָָָָיסּו
.Êואין וכירים, ּתּנּור ּבֹו חֹוסמין אין - ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַׁשמן

נפל טמאֹות. ּבידים אֹותֹו סכין ואין וסנּדל, מנעל ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָסכין
ּבתֹו רגלֹו יסּו ולא טמאֹות. ּבידים מׁשפׁשפֹו - ּבּׂשרֹו ְְְְְְְְְִֵַַַַָָָֹעל
ּגּופֹו וס הּמנעל. ולֹובׁש רגלֹו הּוא ס אבל ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָהּמנעל,

קטבליא. ּגּבי על ְְִֵֵַַַָָָָּומתעּגל
.Áׁשביעית ּבׁשמן הּנר את ׁשּמדליק ּכיצד? הּנר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהדלקת

- ּבׁשמן ׁשמן ׁשהחליף אֹו אחר ׁשמן ּבֹו ולקח מכרֹו ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעצמֹו.
ׁשביעית. ּבדמי מדליקין ׁשאין ּבהדלקה; אסּורים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשניהם

ּבנר. מדליקֹו אּלא הּמדּורה, לתֹו הּׁשמן יּתן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹולא
.Ëּפי על אף ּבהן, לצּבע ׁשּדרּכן ּדברים ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלצביעה

צֹובעין אין אבל לאדם. ּבהן צֹובעין - אדם מאכלי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהן
קדּׁשת ׁשאין בהמה; מאכלי אפּלּו ׁשביעית, מּפרֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻלּבהמה

בהמה. צבעי על חלה ְְְִִִֵֵַָָָׁשביעית
.Èחלה ׁשביעית קדּׁשת - ואהל ּבֹורית ּכגֹון כּבּוסים, ְְְְִִִִִִֵַָָָָֻמיני

- לכם הארץ ׁשּבת והיתה ׁשּנאמר: ּבהן; ּומכּבסין ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָעליהן
עֹוּׂשין ואין ׁשביעית, ּבפרֹות מכּבסין אין אבל צרכיכם. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָלכל
- לאכלה לכם הארץ ׁשּבת והיתה ׁשּנאמר: מלּוגמא; ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמהם
ולא למׁשרה, ולא להקיא, ולא לזּלּוף, ולא למלּוגמא, ְְְְְְְְְְְִִִִָָָֹֹֹֹֹולא

ְִִָלכביסה.
.‡Èמיחד ׁשהּוא ּכל ׁשביעית: ּבפרֹות אמרּו ּגדֹול ְְְְְִִֵֶָָָָֹֻּכלל

אין - ּבהן וכּיֹוצא וענבים ּתאנים חּטים ּכגֹון אדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלמאכל
לאדם; אפּלּו ּבֹו וכּיֹוצא רטּיה אֹו מלּוגמא מּמּנּו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָעֹוּׂשין
לאכלה יהיה לכם מיחד ׁשהּוא ּכל - לאכלה לכם ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּנאמר:
קֹוצין ּכגֹון אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו וכל לרפּואה. ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹֻולא
לא אבל לאדם, מלּוגמא מהן עֹוּׂשין - הרּכים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹודרּדרין
הּסיאה ּכגֹון לזה, ולא לזה לא מיחד ׁשאינֹו וכל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻלּבהמה.
עליו חׁשב ּבמחׁשבּתֹו: ּתלּוי הּוא הרי - והּקֹורנית ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָוהאזֹוב
ּכפרֹות. הּוא הרי - לאכילה ּכעצים; הּוא הרי - ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָלעצים
מאכל חמרי עליו נֹותנין - ּבהמה ּולמאכל אדם ְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָֻלמאכל
ׁשאין ּבהמה, מאכל וחמרי מלּוגמא, מהן עֹוּׂשין ׁשאין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאדם,

אֹותֹו. ְִׁשֹולקין
.Èאכלי ּבהם ולּקח ּבהמה ואכלי אדם אכלי למּכר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֻמּתר

ּבהמה אכלי ּבהם לּקח ּבהמה אכלי מֹוכרין אין אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָאדם;
ּבהם לּקח אדם אכלי מֹוכרין ׁשאין לֹומר צרי ואין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת,
אדם אכלי ּבהן החליף אֹו ּבהן לקח ואם ּבהמה. ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאכלי
מהם עֹוּׂשין ׁשאין אדם ּכאכלי הן הרי - ּבהמה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּבאכלי

לאדם. ְְָָָָמלּוגמא
.‚Èלחּוצה מהארץ אֹותן מֹוציאין אין - ׁשביעית ְְִִִִֵֵֵֶָָָָּפרֹות

וא לסּוריא. ואפּלּו לעֹובדלארץ, לא אֹותן מאכילין ין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשנה ּׂשכיר אֹו ׁשּבת ּׂשכיר היה ואם לּׂשכיר. ולא ְְְְְִִִִִַָָָָָָָֹּכֹוכבים
ּכאנׁשי הּוא הרי - עליו מזֹונֹותיו ׁשּקּצץ אֹו חדׁש, ּׂשכיר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹאֹו
ּפרֹות האכסניא את ּומאכילין אֹותֹו. ּומאכילין ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָּביתֹו

ְִִׁשביעית.
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צח              
  

.„Èׁשּזה מּפני ׁשביעית, ּפרֹות לאּׁשה ּפֹוסקין ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָאין
ּבעלּה. מּׁשל היא נּזֹונת אבל ׁשביעית; מּפרֹות חֹוב ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָּכמׁשּלם

.ÂËּתאכלּו ׁשּנאמר: ּבסר; ּכׁשהן ׁשביעית ּפרֹות אֹוספין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹֹאין
אֹוכל אבל ּתבּואה. ׁשּתעּׂשה עד נאכלת אינּה - ּתבּואתּה ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאת
ׁשני ּבׁשאר ׁשאֹוכל ּכדר ּפּגין, ּכׁשהם ּבּׂשדה מעט ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמהן
לעֹונת ׁשּיּגיעּו עד ּביתֹו ּבתֹו לאכל יכניס ולא ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָֹֹׁשבּוע.

ְַַַהּמעּׂשרֹות.
.ÊËּבּׂשדה האילן ּפרֹות לאכל מּתר יהיה ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומאימתי

ּפּתֹו ּבהן אֹוכל מּׁשּיזריחּו - ּתאנים ׁשל הּפּגין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבּׁשביעית?
ואֹוכלֹו מים מּׁשּיֹוציא - הּבסר ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבּׂשדה.
ׁשל סאה מּׁשּיכניסּו - הּזיתים ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבּׂשדה.
- לג חצי הכניסּו ּבּׂשדה. ואֹוכל ּפֹוצע ׁשמן רביעית ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹזיתים
לביתֹו, להכניס מּתר - ׁשליׁש הכניסּו ּבּׂשדה. וס ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻּכֹותׁש

הּמעּׂשרֹות. לעֹונת הּגיעּו ְְֲִִֵֶַַַַׁשהרי
.ÊÈּבהן ׁשּיהיה קדם ּבּׁשביעית לעצים אילנֹות לקץ ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻמּתר

ׁשהרי אֹותֹו; יקץ לא - ּפרי לעּׂשֹות מּׁשּיתחיל אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹּפרי.
ואם להפסיד. ולא - לאכלה לכם ונאמר: האכל, ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹמפסיד
אֹותֹו; לקץ מּתר - הּמעּׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו ּפרֹות ְְְִִִֵַַַַָָֹֻהֹוציא

מּמּנּו. ׁשביעית ּדין ּובטל ּפרֹותיו, הֹוציא ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָׁשהרי
.ÁÈ- החרּובין ּבּׁשביעית? האילן קֹוצצין אין ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומאימתי

ּוׁשאר מּׁשּינצּו, - והּזיתים מּׁשּיגרעּו, - והּגפנים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּׁשּיׁשלׁשלּו,
הּכפנּיֹות את קֹוצצין ואין ּבסר. מּׁשּיֹוציאּו - האילנֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכל
להעּׂשֹות ּדרּכן אין ואם ּפרי. הפסד ׁשהּוא מּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבּׁשביעית,

ּכפנּיֹות. אֹותן לקץ מּתר - ׁשיציץ אּלא ְְִִִִֶַָָָָָֹֻּתמרים
.ËÈראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשביעית, ׁשל וקׁש ּתבן ּׂשֹורפין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאין

ׁשביעית. ׁשל ּובזּגין ּבגפת מּסיקין אבל ּבהמה. ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָלמאכל
.Îלרחץ מּתר - ׁשביעית ׁשל ּובקׁש ּבתבן ׁשהּסקה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻֻמרחץ

ּבּה יּסיקּו ׁשּמא אסּור; - הּוא חׁשּוב אדם ואם ּבּׂשכר. ְְִִֶַָָָָָָָָָּבּה
ונמצאּו נֹודף, ריחּה ׁשּיהיה ּכדי ּבׁשבילֹו אחרים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָּדברים

ׁשביעית. ּפרֹות ְְִִִִֵַמפסידין
.‡Îאין - לּזרים ּבתרּומה ׁשּמּתרין והּגרעינין ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֻהּקלּפין

ּכן אם אּלא ּכעצים, הן והרי עליהם, חלה ׁשביעית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻקדּׁשת
עליו. חלה ׁשביעית קדּׁשת - והּקֹור לצביעה. ְְְְְִִִִִַַָָָָָֻראּויין

.Îאם הּתבׁשיל: לתֹו ונֹותן ׁשביעית ׁשל ּתבלין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָהּצֹורר
ּבהן נׁשאר ואם ּדבר; לכל מּתרין אּלּו הרי - טעמן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבטל

ׁשביעית. ּבקדּׁשת הם עדין - ְְֲִִִִֵַַַַֻטעם
.‚Îולא הּכר לתֹו לא ׁשביעית ׁשל וקׁש ּתבן נֹותנין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹאין

ׁשהּסיקּוהּו ּתּנּור ּכמבער. זה הרי - נתן ואם הּטיט. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹלתֹו
ּובק ׁשנּיהּבתבן רביעה ּומּׁשּתרד יּוצן. - ׁשביעית ׁשל ׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשביעית. ׁשל ּובּקׁש ּבּתבן וּׂשֹורפין נהנין ׁשביעית ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַָּבמֹוצאי

ה'תש"ע מנחםֿאב ט"ז שלישי יום

 
מעט‡. למּכר רצה ואם ׁשביעית. ּבפרֹות סחֹורה עֹוּׂשין ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹאין

ּכפרֹות הן הרי הּדמים ואֹותן מֹוכר. - ׁשביעית ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָמּפרֹות
ואֹותֹו ׁשביעית; ּבקדּׁשת ויאכל מאכל ּבהן ויּלקח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשביעית,

ּכׁשהיה. ּבקדּׁשתֹו הּוא הרי הּנמּכר ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻהּפרי

.מּקלּפי יצּבע ולא ּומֹוכר. ּׂשדה ירקֹות לֹוקח יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹלא
ׁשביעית. ּבפרֹות סחֹורה עֹוּׂשה ׁשּזה מּפני ּבּׂשכר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשביעית
והּדמים הּמֹותר, למּכר מּתר - והֹותיר לאכל ירקֹות ְְְְֱִִִֶַַַָָָָָֹֹֻלקח
ּבן אֹו ּבנֹו מהן ולקח לעצמֹו ירקֹות לּקט אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשביעית.

ׁשביעית. ּדמי והּדמים מּתר, זה הרי - ּומכר ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻּבּתֹו
ּבמּדה‚. לא אֹותן מֹוכרין אין - ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹּכׁשּמֹוכרין

ּפרֹות ּכסֹוחר יהיה ׁשּלא ּכדי ּבמנין, ולא ּבמׁשקל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹולא
ׁשהּוא להֹודיע אכסרה, ׁשּמֹוכר המעט מֹוכר אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבּׁשביעית.

אחר. אכל ּבהן לקנֹות הּדמים ולֹוקח ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהפקר
אכסרה,„. ּבּׁשּוק למּכר לּבית להאגד ׁשּדרּכן ּדברים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹואֹוגד

ּכדרך לא לּבית, להביא ׁשאֹוגדין ּכדיּכדר לּׁשּוק, ׁשאֹוגדין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
אּלא להאגד ּדרּכן ׁשאין ּודברים ּבצמצּום. ּכמֹוכר יהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

אֹותן. יאגד לא - ֱֶַָֹֹלּׁשּוק
נמּכרים‰. יהיּו לא - לארץ ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּפרֹות

אכסרה. הארץ ּכפרֹות אּלא ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל אֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָּבמּדה
מּתר. - לארץ מחּוצה ׁשהם נּכרין היּו ְִִִִֵֶֶָָָָָָֻואם

.Âיצא - ההקּדׁש את ׁשהּפֹודה מּבהקּדׁש: ּבּׁשביעית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹחמר
ּכן, אינּה והּׁשביעית ּתחּתיו; הּדמים ויּתפּׂשּו לחּלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהקּדׁש
ּכפרֹות ויעּׂשּו הּדמים יּתפּׂשּו - ׁשביעית ּפרֹות הּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּלא
ׁשאר ּכפרֹות ונעּׂשּו נתחּללּו לא עצמן והּפרֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹׁשביעית,
ּולפי לעֹולם; ּתהא ּבהויתּה - ּתהיה ּבּה: ׁשּנאמר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנים.
האחרֹון אֹומר: נמצאת ּדמיה. ּתֹופּׂשת - קדׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנקראת

ׁשהיה. ּכמֹו הּוא עצמֹו והּפרי ּבּׁשביעית, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָנתּפּׂש
.Êנעּׂשה - ּבּׂשר בדמיהן אֹו ׁשביעית ּבפרֹות לקח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?

לבער וצרי ׁשביעית, ּכפרֹות ואֹוכלֹו הּפרֹות, ּכאֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָהּבּׂשר
ּבדמיו אֹו ּבּׂשר ּבאֹותֹו לקח הּׁשביעית. ּבעּור ּבׁשעת ְְְְִִִִַַַָָָָָָאֹותן
ּבדמיהן אֹו ּבּדגים לקח הּדגים. ונתּפּׂשּו הּבּׂשר יצא - ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּדגים
ּדבׁש ּבדמיו אֹו ּבּׁשמן לקח ׁשמן. ונתּפּׂש דגים יצאּו - ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשמן
הראׁשֹונֹות הּפרֹות לבער וצרי ּדבׁש. ונתּפּׂש ׁשמן יצא -ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ואין ׁשביעית. ּפרֹות ׁשּמבערין ּכדר האחרֹון, הּדבׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָעם
ּפרֹות ּכׁשאר אֹותן, מפסידין ולא מלּוגמא מּׁשניהם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹעֹוּׂשין

ְִִׁשביעית.
.Áּדברים ּבּמה מּקח. ּדר על אּלא מתחּללת ׁשביעית ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאין

ּדר ּבין מתחּלל - ׁשני ּבפרי אבל ראׁשֹון; ּבפרי ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָאמּורים?
חּלּול. ּדר ּבין ִִֵֶֶָמּקח

.Ëעל אֹותֹו מחּללין אין - ׁשנית הּנלקח ּפרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָּוכׁשּמחּללין
מ ויגּדל יּניחם ׁשּמא חּיים, ועֹוף חּיה ואיןּבהמה עדרים. הם ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

על הּפרֹות אֹותן מחּללין אבל עצמּה. ׁשביעית לֹומר ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָצרי
ְִַהּׁשחּוטים.

.Èעֹוּׂשין ואין החֹוב, את מהם ּפֹורעין אין - ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַּדמי
ּפֹוסקין ואין ּתגמּולין, מהן מׁשּלמין ואין ׁשֹוׁשבינּות, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָּבהן
ּדברים מהן מׁשּלחין אבל הּכנסת; ּבבית לענּיים צדקה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמהן
מהם לֹוקחין אין וכן להֹודיע. וצרי חסדים. ּגמילּות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשל
ּכנגּדן, יאכל - לקח ואם טמאה. ּובהמה וקרקעֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹעבדים
זבים קּני מהן מביאין ואין ׁשני. ּבמעּׂשר ׁשעֹוּׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָּכדר
ּכנגּדן. יאכל - הביא ואם ואׁשמֹות. וחּטאֹות ויֹולדֹות ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹוזבֹות
יאכל - ס ואם ׁשביעית. ׁשל ּבׁשמן ועֹורֹות ּכלים סכים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹואין

ְְֶָּכנגּדן.
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.‡Èולא לּסּפן ולא לּסּפר ולא לּבּלן לא מהן נֹותנין ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹֹאין
הּבֹור מן מים ׁשּדֹולה למי הּוא נֹותן אבל האּמנין; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלׁשאר
מּדמיהן אֹו ׁשביעית מּפרֹות לּתן ּומּתר מים. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֻלהׁשקֹותֹו

חּנם. מּתנת ְִִַַָָָֻלאּמנין
.È- הּיֹום ירק לי ולּקט זה אּסר ל הא לּפֹועל: ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר

מה ּבכל מֹוציאֹו אּלא ׁשביעית, ּכדמי ואינֹו מּתר, ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻּׂשכרֹו
ואם ׁשביעית. ּכדמי ּׂשכרֹו להיֹות הּפֹועל קנסּו ולא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹּׁשּירצה.
ׁשביעית, ּכדמי זה הרי - ירק הּיֹום ּבֹו לי לּקט לֹו: ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאמר
ׁשביעית. ּכפרֹות ּוׁשתּיה ּבאכילה אּלא מֹוציאֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָואינֹו

.‚Èׁשביעית מלאכת ׁשביעית ּבפרֹות העֹוּׂשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָהחּמרים
ּכדמי ּׂשכרן הרי - מּדאי יֹותר ׁשהביאּו ּכגֹון ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהאסּורה,
החּמרים ּבּׂשכר קנסּו מה ּומּפני להם. קנס זה ודבר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשביעית.

מ הּפֹועל? ּבּׂשכר קנסּו ּבֹו,ולא קנסּו לא מעט ׁשּׂשכרֹו ּפני ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
חּייו. ּכדי ְִֵַָמּׁשּום

.„Èּבׁשעת לֹו ואמר ּבפּונּדיֹון, ּכּכר הּנחּתֹום מן ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָהּלֹוקח
מּתר, זה הרי - ּבֹו ל אביא ּׂשדה ירקֹות ּכׁשאלּקט ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻלקיחה:
סתם מּמּנּו לקח ואם ׁשביעית. ּכפרֹות הּוא הרי הּכּכר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָואֹותֹו
מהן. חֹוב ּפֹורעין ׁשאין ׁשביעית, מּדמי לֹו יׁשּלם לא -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַֹ

.ÂËּבטֹובה ּבטֹובה. וׁשּלא ּבטֹובה ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְְִִִֵֶָָָֹאֹוכלין
ׁשּנתן טֹובה עּמֹו ׁשעּׂשה ּכמֹו ׁשביעית ּפרֹות לֹו ׁשּיּתן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?
ּומי טֹובה. לֹו ׁשעּׂשה ּכמי לאכל לגּנתֹו ׁשּיכניסֹו אֹו ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָֹלֹו,
הרי - ּבירּׁשה לֹו ׁשּנפלּו אֹו ּבמּתנה ׁשביעית ּפרֹות לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּנתנּו
מן ּבעצמֹו הּוא אֹותן ׁשאֹוסף ּפרֹות ׁשאֹוכל ּכדר אֹוכלם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָזה

ֶַָהּׂשדה.

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ז רביעי יום

 
ׁשאֹותֹו‡. זמן ּכל אּלא מהן אֹוכלין אין - ׁשביעית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפרֹות

ּבארצ אׁשר ולחּיה ולבהמּת ׁשּנאמר: ּבּׂשדה. מצּוי ְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמין
זה מּמין אֹוכלת ׁשחּיה זמן ּכל לאכל; ּתבּואתּה כל ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּתהיה
הּׂשדה מן לחּיה ּכלה ּׁשּבּבית; מּמה אֹוכל אּתה - הּׂשדה ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמן
ּפרֹות ׁשל ּבעּור וזהּו הּבית. מן הּמין אֹותֹו לבער חּיב -ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ְִִׁשביעית.
.- ּביתֹו ּבתֹו ׁשביעית גרֹוגרֹות לֹו ׁשהיּו הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַָּכיצד?

הּתאנים ּכלּו ּבּׂשדה; ּבאילנֹות ׁשהּתאנים זמן ּכל מהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹוכל
אֹותן. מבער אּלא ׁשּבּבית, מאֹותן לאכל אסּור - הּׂשדה ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמן

ּפרֹות‚. לֹו לכלהיּו סעּדֹות ׁשלׁש מזֹון מחּלקן - מרּבין ְְְְְְִֵַָָָָֻֻ
ּבין לענּיים ּבין הּבעּור אחר לאכל ואסּור ואחד. ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
ּבאׁש ּׂשֹורף - הּבעּור ּבׁשעת אֹוכלין מצא לא ואם ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָֹלעׁשירים.

ׁשּמאּבד. ּדבר לכל ּומאּבדן הּמלח לים מׁשלי ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָאֹו
מן„. הּׂשדה מן הענבים וכלּו ׁשביעית, ׁשל צּמּוקין לֹו ְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָהיּו

ענבים יׁש ׁשעדין ּפי על אף הפקר, ׁשהן והּפרּדסים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּגּנֹות
מּפני הּצּמּוקין מן אֹוכל אינֹו - החצרֹות ׁשּבתֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּבּגפנים
יׁש אם אבל לחּיה. מצּויין ׁשאינן לפי ׁשּבחצר, אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָענבים
הרי - הּׁשנה ּבסֹוף אּלא נגמרין ׁשאינן ּביֹותר, קׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָענבים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילן. הּצּמּוקין מן אֹוכל ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹזה

מּפרֹותיו‰. לֹו והיּו ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשּתי ּפרֹות ׁשעֹוּׂשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאילן

ׁשנּיֹות ׁשּפרֹות זמן ּכל מהן אֹוכל זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהראׁשֹונֹות
הּסתו ּפרֹות אבל ּבּׂשדה. הּמין מאֹותֹו ׁשהרי ּבּׂשדה; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצּויֹות
ׁשנה ׁשל לפרֹות ׁשּדֹומין מּפני ּבׁשבילן, אֹוכלים אין -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָ

ֶֶַאחרת.
.Âמינֹו ׁשּכלה ּכל - אחת ּבחבית ּכבׁשים ׁשלׁשה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹהּכֹובׁש

הרי - ּבּה התחיל ואם החבית. מן מינֹו יבער הּׂשדה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמן
אכלי מבער ּכ אדם, אכלי ׁשּמבער ּוכׁשם ּכמבער. ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹהּכל
הּמין אֹותֹו ּכלה אם לּבהמה מאכילן ואינֹו הּבית, מן ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּבהמה

הּׂשדה. ִֶַָמן
.Ê.הּדמים את מבערין ּכ הּפרֹות, את ׁשּמבערין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוכׁשם

אֹוכל הּוא והרי ׁשביעית ׁשל רּמֹונים ׁשּמכר הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?
אצלֹו ונׁשאר ׁשּבּׂשדה האילנֹות מן הרּמֹונים וכלּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן,

לבערן. חּיב - ּבהן ׁשּמכר הּדמים ְֲִִֶֶַַַַָָָָָמן
.Áׁשלׁש מזֹון ּומחּלקן מאכלֹות ּבהן קֹונה עֹוּׂשה? ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד

לא אם הּמלח, לים יׁשליכם אֹו ואחד; אחד לכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻסעּדֹות
אֹוכלין. ְִָָמצא

.Ëוהּׁשפלה ההר ּכּלּה, יהּודה ארץ לּבעּור: ארצֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשלׁש
ׁשפלת והר לֹוד ׁשפלת ּכּלֹו, הּירּדן עבר אחת. ארץ - ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻוהעמק
העליֹון ּכּלֹו, והּגליל אחת. ארץ - הּים עד חֹורֹון ּומּבית ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻלֹוד
אחת ּבכל ואֹוכלין אחת. ארץ - טבריא ּותחּום ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָוהּתחּתֹון

ׁשּבּה. האחרֹון ׁשּיכלה עד מּׁשלׁשּתן ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָואחת
.Èזמן ּכל מהן אֹוכל - יהּודה ּבארץ ּפרֹות לֹו היּו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד?

לֹו היּו אם וכן ּכּלּה. יהּודה ארץ ּבכל הּמין מאֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּיׁש
הּירּדן. ּבעבר וכן ּגליל, ְְְִֵֵֵֵֶַַָּפרֹות

.‡Èלחרּובין אחת ּכארץ חׁשּובֹות ּכּלן - אּלּו ארצֹות ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֻוׁשלׁש
האחרֹון ׁשּיכלה עד ּבּתמרים ואֹוכלין ולּתמרים. ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָולּזיתים
ּבּזיתים ואֹוכלין הּפּורים. עד ּכלה? הּוא ואימתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּבצער.
ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּפסח עד - ּובענבים העצרת, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעד

החנּכה. עד - ְֲַַַָָֻּובּגרֹוגרֹות
.È,ּכלּו ׁשּלא למקֹום ׁשּכלּו מּמקֹום ׁשביעית ּפרֹות ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹהּמֹולי

לפי לבער, חּיב - ׁשּכלּו למקֹום ּכלּו ׁשּלא מּמקֹום ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻׁשּנֹותנין
מתּבערים - לארץ לחּוצה ׁשּיצאּו הארץ ּופרֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָלׁשם.

למקֹום. מּמקֹום יעבירם ולא ְְְֲִִִֵַָָָֹּבמקֹומן,
.‚Èאֹו אדם מאכל ׁשהּוא ּכל ּבּׁשביעית: אמרּו ּגדֹול ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּכלל

- ּבארץ מתקּים אינֹו אם הּצֹובעין, מּמין אֹו ּבהמה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמאכל
עלי ּכגֹון ודמיו. הּוא ּבּבעּור וחּיב ׁשביעית, ּולדמיו לֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָיׁש
ּוכגֹון אדם, מאכל והעלׁשין הּדנּדּנה ועלי הּׁשֹוטה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּלּוף
מּמין וקֹוצה אּסטס ּוכגֹון הּבהמה, מאכל והּדרּדרין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהחֹוחים
והרכּפה הּפּואה ּכגֹון ּבארץ, מתקּים היה ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּצֹובעין.
ׁשביעית ּולדמיו ׁשביעית לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף הּצֹובעין, ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָמּמין
אּלא ּבארץ, מתקּים ׁשהרי לדמיהם, ולא ּבעּור להם אין -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

הּׁשנה. ראׁש עד ּבֹו וצֹובעין ְְֱִִֶַַָָֹנהנין
.„Èּבהמה למאכל ולא אדם למאכל לא מיחד ׁשאינֹו ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֻוכל

ּולדמיו לֹו יׁש - לעצים ואינֹו הֹואיל הּצֹובעים, מּמין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָואינֹו
מתקּים ׁשאינֹו ּפי על אף ּבעּור, להם אין אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשביעית,
עּקרי ּכגֹון הּׁשנה. ראׁש עד ּבדמיו אֹו ּבֹו נהנין אּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבארץ,

והעקרבנין. הּדנּדּנה ועּקר הּׁשֹוטה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָהּלּוף
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צט               
  

.‡Èולא לּסּפן ולא לּסּפר ולא לּבּלן לא מהן נֹותנין ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹֹאין
הּבֹור מן מים ׁשּדֹולה למי הּוא נֹותן אבל האּמנין; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלׁשאר
מּדמיהן אֹו ׁשביעית מּפרֹות לּתן ּומּתר מים. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֻלהׁשקֹותֹו

חּנם. מּתנת ְִִַַָָָֻלאּמנין
.È- הּיֹום ירק לי ולּקט זה אּסר ל הא לּפֹועל: ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר

מה ּבכל מֹוציאֹו אּלא ׁשביעית, ּכדמי ואינֹו מּתר, ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻּׂשכרֹו
ואם ׁשביעית. ּכדמי ּׂשכרֹו להיֹות הּפֹועל קנסּו ולא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹּׁשּירצה.
ׁשביעית, ּכדמי זה הרי - ירק הּיֹום ּבֹו לי לּקט לֹו: ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאמר
ׁשביעית. ּכפרֹות ּוׁשתּיה ּבאכילה אּלא מֹוציאֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָואינֹו

.‚Èׁשביעית מלאכת ׁשביעית ּבפרֹות העֹוּׂשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָהחּמרים
ּכדמי ּׂשכרן הרי - מּדאי יֹותר ׁשהביאּו ּכגֹון ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהאסּורה,
החּמרים ּבּׂשכר קנסּו מה ּומּפני להם. קנס זה ודבר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשביעית.

מ הּפֹועל? ּבּׂשכר קנסּו ּבֹו,ולא קנסּו לא מעט ׁשּׂשכרֹו ּפני ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
חּייו. ּכדי ְִֵַָמּׁשּום

.„Èּבׁשעת לֹו ואמר ּבפּונּדיֹון, ּכּכר הּנחּתֹום מן ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָהּלֹוקח
מּתר, זה הרי - ּבֹו ל אביא ּׂשדה ירקֹות ּכׁשאלּקט ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻלקיחה:
סתם מּמּנּו לקח ואם ׁשביעית. ּכפרֹות הּוא הרי הּכּכר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָואֹותֹו
מהן. חֹוב ּפֹורעין ׁשאין ׁשביעית, מּדמי לֹו יׁשּלם לא -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַֹ

.ÂËּבטֹובה ּבטֹובה. וׁשּלא ּבטֹובה ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְְִִִֵֶָָָֹאֹוכלין
ׁשּנתן טֹובה עּמֹו ׁשעּׂשה ּכמֹו ׁשביעית ּפרֹות לֹו ׁשּיּתן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?
ּומי טֹובה. לֹו ׁשעּׂשה ּכמי לאכל לגּנתֹו ׁשּיכניסֹו אֹו ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָֹלֹו,
הרי - ּבירּׁשה לֹו ׁשּנפלּו אֹו ּבמּתנה ׁשביעית ּפרֹות לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּנתנּו
מן ּבעצמֹו הּוא אֹותן ׁשאֹוסף ּפרֹות ׁשאֹוכל ּכדר אֹוכלם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָזה

ֶַָהּׂשדה.

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ז רביעי יום

 
ׁשאֹותֹו‡. זמן ּכל אּלא מהן אֹוכלין אין - ׁשביעית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפרֹות

ּבארצ אׁשר ולחּיה ולבהמּת ׁשּנאמר: ּבּׂשדה. מצּוי ְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמין
זה מּמין אֹוכלת ׁשחּיה זמן ּכל לאכל; ּתבּואתּה כל ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּתהיה
הּׂשדה מן לחּיה ּכלה ּׁשּבּבית; מּמה אֹוכל אּתה - הּׂשדה ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמן
ּפרֹות ׁשל ּבעּור וזהּו הּבית. מן הּמין אֹותֹו לבער חּיב -ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ְִִׁשביעית.
.- ּביתֹו ּבתֹו ׁשביעית גרֹוגרֹות לֹו ׁשהיּו הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַָּכיצד?

הּתאנים ּכלּו ּבּׂשדה; ּבאילנֹות ׁשהּתאנים זמן ּכל מהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹוכל
אֹותן. מבער אּלא ׁשּבּבית, מאֹותן לאכל אסּור - הּׂשדה ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמן

ּפרֹות‚. לֹו לכלהיּו סעּדֹות ׁשלׁש מזֹון מחּלקן - מרּבין ְְְְְְִֵַָָָָֻֻ
ּבין לענּיים ּבין הּבעּור אחר לאכל ואסּור ואחד. ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
ּבאׁש ּׂשֹורף - הּבעּור ּבׁשעת אֹוכלין מצא לא ואם ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָֹלעׁשירים.

ׁשּמאּבד. ּדבר לכל ּומאּבדן הּמלח לים מׁשלי ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָאֹו
מן„. הּׂשדה מן הענבים וכלּו ׁשביעית, ׁשל צּמּוקין לֹו ְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָהיּו

ענבים יׁש ׁשעדין ּפי על אף הפקר, ׁשהן והּפרּדסים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּגּנֹות
מּפני הּצּמּוקין מן אֹוכל אינֹו - החצרֹות ׁשּבתֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּבּגפנים
יׁש אם אבל לחּיה. מצּויין ׁשאינן לפי ׁשּבחצר, אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָענבים
הרי - הּׁשנה ּבסֹוף אּלא נגמרין ׁשאינן ּביֹותר, קׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָענבים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילן. הּצּמּוקין מן אֹוכל ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹזה

מּפרֹותיו‰. לֹו והיּו ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשּתי ּפרֹות ׁשעֹוּׂשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאילן

ׁשנּיֹות ׁשּפרֹות זמן ּכל מהן אֹוכל זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהראׁשֹונֹות
הּסתו ּפרֹות אבל ּבּׂשדה. הּמין מאֹותֹו ׁשהרי ּבּׂשדה; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצּויֹות
ׁשנה ׁשל לפרֹות ׁשּדֹומין מּפני ּבׁשבילן, אֹוכלים אין -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָ

ֶֶַאחרת.
.Âמינֹו ׁשּכלה ּכל - אחת ּבחבית ּכבׁשים ׁשלׁשה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹהּכֹובׁש

הרי - ּבּה התחיל ואם החבית. מן מינֹו יבער הּׂשדה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמן
אכלי מבער ּכ אדם, אכלי ׁשּמבער ּוכׁשם ּכמבער. ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹהּכל
הּמין אֹותֹו ּכלה אם לּבהמה מאכילן ואינֹו הּבית, מן ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּבהמה

הּׂשדה. ִֶַָמן
.Ê.הּדמים את מבערין ּכ הּפרֹות, את ׁשּמבערין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוכׁשם

אֹוכל הּוא והרי ׁשביעית ׁשל רּמֹונים ׁשּמכר הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?
אצלֹו ונׁשאר ׁשּבּׂשדה האילנֹות מן הרּמֹונים וכלּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן,

לבערן. חּיב - ּבהן ׁשּמכר הּדמים ְֲִִֶֶַַַַָָָָָמן
.Áׁשלׁש מזֹון ּומחּלקן מאכלֹות ּבהן קֹונה עֹוּׂשה? ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד

לא אם הּמלח, לים יׁשליכם אֹו ואחד; אחד לכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻסעּדֹות
אֹוכלין. ְִָָמצא

.Ëוהּׁשפלה ההר ּכּלּה, יהּודה ארץ לּבעּור: ארצֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשלׁש
ׁשפלת והר לֹוד ׁשפלת ּכּלֹו, הּירּדן עבר אחת. ארץ - ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻוהעמק
העליֹון ּכּלֹו, והּגליל אחת. ארץ - הּים עד חֹורֹון ּומּבית ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻלֹוד
אחת ּבכל ואֹוכלין אחת. ארץ - טבריא ּותחּום ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָוהּתחּתֹון

ׁשּבּה. האחרֹון ׁשּיכלה עד מּׁשלׁשּתן ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָואחת
.Èזמן ּכל מהן אֹוכל - יהּודה ּבארץ ּפרֹות לֹו היּו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד?

לֹו היּו אם וכן ּכּלּה. יהּודה ארץ ּבכל הּמין מאֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּיׁש
הּירּדן. ּבעבר וכן ּגליל, ְְְִֵֵֵֵֶַַָּפרֹות

.‡Èלחרּובין אחת ּכארץ חׁשּובֹות ּכּלן - אּלּו ארצֹות ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֻוׁשלׁש
האחרֹון ׁשּיכלה עד ּבּתמרים ואֹוכלין ולּתמרים. ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָולּזיתים
ּבּזיתים ואֹוכלין הּפּורים. עד ּכלה? הּוא ואימתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּבצער.
ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּפסח עד - ּובענבים העצרת, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעד

החנּכה. עד - ְֲַַַָָֻּובּגרֹוגרֹות
.È,ּכלּו ׁשּלא למקֹום ׁשּכלּו מּמקֹום ׁשביעית ּפרֹות ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹהּמֹולי

לפי לבער, חּיב - ׁשּכלּו למקֹום ּכלּו ׁשּלא מּמקֹום ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻׁשּנֹותנין
מתּבערים - לארץ לחּוצה ׁשּיצאּו הארץ ּופרֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָלׁשם.

למקֹום. מּמקֹום יעבירם ולא ְְְֲִִִֵַָָָֹּבמקֹומן,
.‚Èאֹו אדם מאכל ׁשהּוא ּכל ּבּׁשביעית: אמרּו ּגדֹול ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּכלל

- ּבארץ מתקּים אינֹו אם הּצֹובעין, מּמין אֹו ּבהמה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמאכל
עלי ּכגֹון ודמיו. הּוא ּבּבעּור וחּיב ׁשביעית, ּולדמיו לֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָיׁש
ּוכגֹון אדם, מאכל והעלׁשין הּדנּדּנה ועלי הּׁשֹוטה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּלּוף
מּמין וקֹוצה אּסטס ּוכגֹון הּבהמה, מאכל והּדרּדרין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהחֹוחים
והרכּפה הּפּואה ּכגֹון ּבארץ, מתקּים היה ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּצֹובעין.
ׁשביעית ּולדמיו ׁשביעית לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף הּצֹובעין, ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָמּמין
אּלא ּבארץ, מתקּים ׁשהרי לדמיהם, ולא ּבעּור להם אין -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

הּׁשנה. ראׁש עד ּבֹו וצֹובעין ְְֱִִֶַַָָֹנהנין
.„Èּבהמה למאכל ולא אדם למאכל לא מיחד ׁשאינֹו ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֻוכל

ּולדמיו לֹו יׁש - לעצים ואינֹו הֹואיל הּצֹובעים, מּמין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָואינֹו
מתקּים ׁשאינֹו ּפי על אף ּבעּור, להם אין אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשביעית,
עּקרי ּכגֹון הּׁשנה. ראׁש עד ּבדמיו אֹו ּבֹו נהנין אּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבארץ,

והעקרבנין. הּדנּדּנה ועּקר הּׁשֹוטה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָהּלּוף
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ק              
  

.ÂËיׁש - והּגרעינין אגֹוזים קלּפי ׁשּלֹו, והּנץ רּמֹון ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַַקלּפי
ולא ּבעּור להם אין אבל ׁשביעית, ולדמיהם ׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלהם
ולדמיהם להם יׁש - והחרּובים זרדים לּולבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָלדמיהם.
להן יׁש - והאטדין והּבטנה האלה לּולבי ּובעּור. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשביעית
ׁשּלהן לעלים אבל ּבעּור; להם אין אבל ׁשביעית, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָולדמיהן

ּבעּור. ִֵיׁש
.ÊËונֹוׁשרין ׁשּיּבֹולּו ּבעת העלין? ּבעּור ׁשעת היא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָאיזֹו

להם אין - חרּובין ועלי קנים ועלי זיתים עלי ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָמאילנֹותיהן.
וכלֹות. נֹובלֹות ׁשאינן לפי ְְְִִֵֶָָּבעּור,

.ÊÈלחין עּׂשבים ללּקט רּׁשאי אדם יהיה מתי ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָועד
עד - יבׁשים עּׂשבים ויגּבב הּמתֹוק. ׁשּייבׁש עד ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבּׁשביעית?

ׁשביעית. ּבמֹוצאי ׁשנּיה רביעה ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָׁשּתרד
.ÁÈּבמֹוצאי ּבּפרּדסֹות להּכנס מּתרין הענּיים יהיּו מתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻועד

ׁשנּיה. רביעה ׁשּתרד עד ׁשביעית? ּפרֹות לאסף ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשביעית
.ËÈ.ׁשביעית ולדמיהן להן יׁש - והּלטם והּכפר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּורד

ּומהעּקרים העלים מן מהאילנֹות הּיֹוצא ּׂשרף והּוא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהּקטף,
ּולדמיו לֹו יׁש - הּפּגים מן והּיֹוצא ׁשביעית. לֹו אין -ְְְִִִִֵֵֵַַַָָ

ְִִׁשביעית.
.Î,סרק ּבאילן אבל מאכל; ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָּבּמה

לֹו ויׁש ׁשּלהן, ּכּפרי - העּקרים ּומן העלין מן הּיֹוצא ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאף
ׁשביעית. ְְִִָָּולדמיו

.‡Îאת ילּקט - ׁשּׁשית ׁשל ּבּׁשמן ׁשביעית ורד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַהּכֹובׁש
חּיב - ׁשביעית מֹוצאי ׁשל ּבׁשמן ּכבׁשֹו מּתר. והּׁשמן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּורד,
ּבּבעּור. נתחּיב ּוכבר הּוא, יבׁש הּורד ׁשהרי הּׁשמן; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלבער

.Îמֹוצאי ּביין אֹו ׁשּׁשית ּביין ׁשּכבׁשן ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָחרּובין
ּבֹו. ׁשביעית ּפרֹות טעם ׁשהרי הּיין; לבער חּיב - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָׁשביעית
מין אחרֹות, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשביעית ּפרֹות הּכלל: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָזה

טעם. ּבנֹותן - ּבמינֹו וׁשּלא ׁשהּוא, ּבכל - ְְְְְִִֵֶֶַַָֹּבמינֹו

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ח חמישי יום

 
לחּזק‡. אסּור ּכ ּבּׁשביעית, הארץ לעבד ׁשאסּור ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכדר

לפי עבֹודה; ּכלי להן למּכר אֹו אֹותּה, ׁשעֹובדין יּׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹידי
עברה. עֹוברי ידי לחּזק ְְְֲֵֵֵֵֶַָָׁשאסּור

.למי ּבּׁשביעית למכרן רּׁשאי האּמן ׁשאין ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואּלּו
והּמזרה העל ּכליה, וכל מחרׁשה הּׁשביעית: על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחׁשּוד
ׁשאסּורה למלאכה מיחדת ׁשּמלאכּתֹו ּכל הּכלל: זה ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוהּדקר.
ׁשאפׁשר ולמלאכה לחׁשּוד; למכרֹו אסּור - ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָּבּׁשביעית
לחׁשּוד. למכרֹו מּתר - מּתרת ותהיה אסּורה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָֻֻׁשּתהיה

ׁשאם‚. ּכליה. וכל והעגלה הּמּגל לֹו הּוא מֹוכר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
ואם מּתר; זה הרי - מעט העגלה על ויביא מעט ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻיקצר
אסּור. - ּׂשדהּו ּפרֹות ּכל יביא אֹו הּקֹוצרין ּכדר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹיקצר

דבר„. אפּלּו חׁשּוד ׁשאינֹו למי סתם למּכר ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֻּומּתר
ׁשהרי ּבּׁשביעית; האסּורה למלאכה מיחדת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמלאכּתֹו
ׁשביעית. לאחר מלאכה לֹו לעּׂשֹות ּבּׁשביעית ׁשּקנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָאפׁשר

יין.‰. ּכּדי עּׂשר וחמּׁשה ׁשמן ּכּדי חמּׁשה מֹוכר ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּיֹוצר

ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּזה, יתר ּכֹוכבים לעֹובד למּכר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻּומּתר
לארץ, ּבחּוצה ליּׂשראל רּבים ּכּדים ּומֹוכר ליּׂשראל. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹימּכר

לארץ. יביאם ׁשּמא חֹוׁשׁש ְְִֵֵֵֶֶָָָואינֹו
.Âאפׁשר ׁשהרי ּבּׁשביעית, חֹורׁשת ּפרה לחׁשּוד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּומֹוכר

לא אבל ׁשּיֹובירּה. אפׁשר ׁשהרי ּׂשדהּו, לֹו ּומֹוכר ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹלׁשחטּה.
ׁשאין מנת על עּמֹו ּפסק ּכן אם אּלא האילן, ּׂשדה לֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹימּכר
יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף ּבּה, למּדד סאה ּומׁשאילֹו ּבאילן. ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹלֹו
ּופֹורט ּביתֹו. ּבתֹו ּבּה ׁשּימּדד אפׁשר ׁשהרי ּגרן, לֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹׁשּיׁש
וכּלן ּפֹועלים. לֹו ׁשּיׁש יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף מעֹות, ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻלֹו

אסּורים. - ְֲִֵּבפרּוׁש
.Êנפה הּׁשביעית על החׁשּודה לחברּתּה אּׁשה מׁשאלת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכן

עּמּה. ּתטחֹון ולא תבֹור לא אבל ותּנּור; רחים ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹּוכברה,
.Á,ּבלבד ּבדברים ּבּׁשביעית ּכֹוכבים עֹובדי ידי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָמחזיקין

'ּתצליח' אֹו 'ּתתחּזק' לֹו אֹומר - זֹורע אֹו חֹורׁש ׁשראהּו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכגֹון
הארץ; ׁשביתת על מצּוין ׁשאינם מּפני אּלּו, ּבדברים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוכּיֹוצא
וחֹוכרין הּכּורת. עּמהן לרּדֹות ּומּתר ּבּיד. יסעדּנּו לא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻאבל

אֹותן. לקנס ּכדי חּיּוב ּבני ׁשאינן לפי נירין, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹמהן
.Ë?ּכיצד ּבמחּבר. לא אבל ּבתלּוׁש, ּבסּוריא לעּׂשֹות ְְְְֲֲִֵַַָָָָָֹֻֻמּתר

ּבֹוצרין ולא קֹוצרין לא אבל ּומעּמרין, ודֹורכין וזֹורין ְְְְְְְְֲִִִִִִַָָֹֹּדׁשין
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מֹוסקין. ְְְִֵֵֵַָֹֹולא

.È,לׁשמרן אֹו ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה לעּׂשֹות ׁשאסּור ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָּכׁשם
ׁשביעית ּדמי מֹוסרין ׁשאין לפי הארץ; מעם לּקח אסּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכ
ּבקדּׁשת אֹותן יאכל לא ׁשּמא ׁשהּוא, ּכל ואפּלּו הארץ, ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלעם

ְִִׁשביעית.
.‡Èאתרֹוג לֹו נֹותן - ּבּׁשביעית הארץ מעם לּולב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח

לּולב. ּבדמי אתרֹוג דמי לֹו מבליע - לֹו נתן לא ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּתנה.
.Èׁשּכמֹותן ּפרֹות מֹוכר ׁשהיה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

מֹוכר היה אבל ּבהן; וכּיֹוצא ורּמֹונים ּתאנים ּכגֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּבׁשמּור,
והּׁשֹוטים והּירּבּוזין הּפיגם ּכגֹון ההפקר, מן ׁשחזקתן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּפרֹות
מּתר זה הרי - בהן וכּיֹוצא הרים ׁשל והּכסּבר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻוהחלגלֹוגֹות
חּייו ּכדי מּׁשּום ּבלבד, סעּדֹות ׁשלׁש ּכדמי מעט, מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֻלּקח

מֹוכר. ֵֶׁשל
.‚Èּבכי ּבעל ׁשּום ּכגֹון ּבמעּׂשרֹות, חּיב ׁשאינֹו ּדבר ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָוכל

וכן הּמצרּיֹות, ועדׁשים הּקלקּיֹות ּוגריסין רכּפה ׁשל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָּובצל
ּבהן וכּיֹוצא ּוצנֹון לפת זרע ּכגֹון נאכלֹות, ׁשאינן גּנה ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזרעֹוני

ּבּׁשביעית. אדם מּכל נלקחין אּלּו הרי -ְְֲִִִִִֵֵַָָָָ
.„Èׁשהּוא מי אבל סתם; הארץ ּבעם אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה

ּפרֹותיו לׁשמר אֹו ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה לעּׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹחׁשּוד
ׁשביעית זּקת עליו ׁשּיׁש דבר מּמּנּו לֹוקחין אין - מהן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹולמּכר
לֹוקחין אבל סרּוק; אפּלּו ּפׁשּתן, מּמּנּו לֹוקחין ואין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָּכלל.

וׁשזּור. טוּוי ְִֶָָמּמּנּו
.ÂË,הּמעּׂשרֹות על חׁשּוד אינֹו - הּׁשביעית על ְְִִֵֶַַַַַַָָהחׁשּוד

ׁשאף הּׁשביעית. על חׁשּוד אינֹו - הּמעּׂשרֹות על ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָוהחׁשּוד
מה מקֹום, הבאת טעּון מעּׂשר - הּתֹורה מן וזה ׁשּזה ּפי ֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל
ּכן ּׁשאין מה ּפדיֹון, לּה אין ּוׁשביעית ּבּׁשביעית, ּכן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּׁשאין

ְֲֵַּבמעּׂשר.
.ÊËולא הּמעּׂשר על לא חׁשּוד אינֹו - הּטהרֹות על ְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹֹהחׁשּוד
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- טהֹור ּבחזקת ׁשּמכרֹו הּזה הּטמא ׁשהאכל הּׁשביעית. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעל
סֹופ מּדברי אּלא אחרים מטּמא לדבריאינֹו והחׁשּוד רים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ּתֹורה. לדברי חׁשּוד אינֹו - ְְְִִֵֵָָסֹופרים
.ÊÈׁשל על נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף ּדבר, על החׁשּוד ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

חֹוטא אדם אין חזקה אחרים. ׁשל על הּוא נאמן - ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָעצמֹו
ּומעידֹו. ּדנֹו - הּדבר על החׁשּוד ,לפיכ ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלאחרים.

.ÁÈ:אֹומרים ׁשהם לפי הּׁשביעית. על חׁשּודין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַֹהּכהנים
על אסּורין ׁשהן ּפי על אף לנּו מּתרֹות והּתרּומֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָָֻהֹואיל
סאה ,לפיכ ׁשביעית. ּפרֹות וחמר קל ּבמיתה, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהּזרים
ּתעלה; - ׁשביעית ּפרֹות ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתרּומה
ּככל לּכהנים יּמכרּו ולא הּכל ירקבּו - מּמאה לפחֹות ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹֹֹנפלה

הּׁשביעית. על חׁשּודין ׁשהם לפי ְְְֲִִִִֵֶַַָֻמדּמע,
.ËÈואינן מקֹום, מּכל מרסן לֹוקחין והּפּטמין ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּצבענין

הּוא. ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא ְְְִִִִִֵֶָחֹוׁשׁשין
.Îׁשל ּבחצרֹות מדקּדקין יהיּו לא בּׁשביעית קּפה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻּגּבאי

חֹוׁשׁשין ואין מּתרת, - ּפת להן נתנּו ואם ׁשביעית. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֻאֹוכלי
להיֹות יּׂשראל נחׁשדּו ׁשּלא היא; ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלּה
ּבדמי הּנלקחֹות ּביצים אֹו ׁשביעית מעֹות אֹו אּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָנֹותנין
ּומחזירין ׁשביעית, ּפרֹות הענּיים מן ללוֹות ּומּתר ְְְֲֲִִִִִִִִִִֵַָָֻׁשביעית.

ׁשמינית. ּבׁשנה ּפרֹות ְְִִֵֶָָָלהן

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ט שישי יום

 
ׁשמֹוט‡. ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, הּמלוה להׁשמיט עּׂשה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָמצות

- ׁשביעית עליו ׁשעברה חֹוב והּתֹובע ידֹו. מּׁשה ּבעל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל
י לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא על אחיו.עבר ואת רעהּו את ּגּׂש ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

.ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא הּתֹורה מן נֹוהגת ּכספים ׁשמּטת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאין
לבעליו הּקרקע יׁשּוב ׁשהרי קרקע, ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָנֹוהג,
ׁשאּתה ּבזמן חכמים: אמרּו הּוא. קּבלה זה ודבר ּכסף. ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבלא
ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל ּכספים מׁשמיט אּתה - קרקע ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמׁשמיט
אין - קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשאין ּובזמן לארץ; ּבחּוצה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבין

ּבארץ. אפּלּו ּבּׁשביעית ּכספים מׁשמיט ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָאּתה
הּזה‚. ּבּזמן נֹוהגת ּכספים ׁשמּטת ׁשּתהא סֹופרים, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּומּדברי

ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי נֹוהג, הּיֹובל ׁשאין ּפי על ואף מקֹום ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבכל
מּיּׂשראל. הּכספים ׁשמּטת ְְְִִִִֵַַַָָּתֹורת

מּקץ„. ׁשּנאמר: ּבסֹופּה. אּלא ּכספים מׁשּמטת ׁשביעית ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאין
הּוא וׁשם הּׁשמּטה, ּדבר וזה ׁשמּטה ּתעּׂשה ׁשנים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשבע
הּסּכֹות; ּבחג הּׁשמּטה ׁשנת ּבמעד ׁשנים ׁשבע מּקץ ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻאֹומר:
ׁשבע. אחר - ּכספים הׁשמטת אף ׁשבע, אחר - ּׁשם ְְִֶֶַַַַַַַַַַָָָמה
ּכל חֹובֹו ּגֹובה - עצמּה ּבּׁשביעית חברֹו את הלוה ,ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָלפיכ
מֹוצאי ׁשל הּׁשנה ראׁש ּבלילי חּמה ּוכׁשּתׁשקע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּׁשנה,

החֹוב. אבד - ְִִַַָׁשביעית
ׁשל‰. הּׁשנה ראׁש ׁשהּיֹום ּדעת על וחּלקּה הּפרה את ְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשחט

סֹוף הּיֹום אֹותֹו ונמצא אלּול ונתעּבר ׁשביעית, ְְְְְֱִִִִֵֵַַָָמֹוצאי
החֹוב. על ׁשביעית עברה ׁשהרי הּדמים, אבדּו - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשביעית

.Âׁשּיׁש ׁשּבׁשטר מלוה ואפּלּו הּמלוה. את מׁשּמטת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשביעית

ּׂשדה לֹו סּים ואם מׁשמיט. זה הרי - נכסים אחריּות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבֹו
הּׁשבּועה; את מׁשּמטת והּׁשביעית מׁשמיט. אינֹו - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבהלואתֹו
להּׁשבע. ולא לׁשּלם לא מקֹום, מּכל - יּגּׂש לא ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

.Êּבּה ּכּיֹוצא וכל הּדּינין ּבׁשבּועת אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּמה
ׁשבּועת אבל מׁשּמטתן; ׁשביעית ּבהן יֹודה ׁשאם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָמּדברים
יׁשּלם יֹודה ׁשאם מּׁשבּועֹות ּבהן וכּיֹוצא והּׁשּתפין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּׁשֹומרין

הּׁשמּטה. אחר יּׁשבע זה הרי -ְֲִִֵֶַַַַָָ
.Á,ּבכפירתֹו והּוא הּׁשמּטה והּגיע ּבֹו, וכפר ּותבעֹו ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָהלוהּו

אחר עדים עליו ׁשּבאּו אֹו ׁשביעית ׁשעברה אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהֹודה
מׁשּמטת. הּׁשביעית אין - ְְְִִִִֵֶֶַַַהּׁשביעית

.Ëאינֹו - ׁשנים לעּׂשר זמן לֹו וקבע חברֹו את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמלוה
עּתה הּוא הרי יּגּׂש, לא לידי ּבא ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹמׁשּמט;
ׁשביעית - יתּבעּנּו ׁשּלא עּמֹו התנה לנּגּׂש. יכֹול ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹֹאינֹו

ְֶֶַמׁשּמטת.
.È- ׁשביעית ּתׁשּמטּנּו ׁשּלא עּמֹו והתנה חברֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלוה

עּמֹו התנה הּׁשביעית. ּדין לבּטל יכֹול ׁשאינֹו נׁשמט; זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהרי
קּים; ּתנאֹו - ּבּׁשביעית ואפּלּו זה חֹוב הּוא יׁשמיט ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹׁשּלא
ּבממֹון עצמֹו חּיב זה ונמצא קּים, - ׁשּבממֹון ּתנאי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכל

חּיב. ׁשהּוא ּתֹורה, חּיבּתּו ְִֶֶַַָָֹׁשּלא
.‡È- מלוה עּׂשאּה ואם נׁשמטת. אינּה - החנּות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהּקפת

ּבמלוה עליו זקפֹו ואם נׁשמט. אינֹו - ּׂשכיר ּׂשכר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָנׁשמטת.
נׁשמט. -ְִָ

.Èאינם - רע ׁשם והּמֹוציא מפּתה וׁשל אֹונס ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָקנסֹות
נזקפין ּומאימתי נׁשמטים. - ּבמלוה זקפן ואם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָנׁשמטין.

ּבּדין. העמדה מּׁשעת ְְְֲִִִַַַָָָּבמלוה?
.‚È.נׁשמטת ּכתּבתּה אין - הּׁשמּטה קדם אׁשּתֹו את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻהמגרׁש

נׁשמטת. - ּבמלוה עליו זקפּתה אֹו ּפגמּתה ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָואם
.„Èהחֹוב ׁשּיהיה והּוא מׁשמיט. אינֹו - הּמׁשּכֹון על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַהּמלוה

הּיתר. מׁשמיט - יתר היה ואם הּמׁשּכֹון; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכנגד
.ÂËלי ּגבּו אּתם להם: ואמר ּדין לבית ׁשטרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמֹוסר

,אחי את ל יהיה ואׁשר ׁשּנאמר: נׁשמט; אינֹו - זה ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָחֹובי
הּדין את ׁשחתכּו ּדין ּבית וכן אֹותֹו. ּתֹובעין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָוזה
אינֹו - וכ ּכ לזה לּתן חּיב אּתה ּפלֹוני איׁש ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָוכתבּו:
ּכמלוה. ואינֹו לידֹו, ּבא ּוכאּלּו הּוא, ּכגבּוי ׁשּזה ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָנׁשמט;

.ÊË,זה את זה מּלהלוֹות ׁשּנמנעּו הּזקן הּלל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשראה
וגֹומר, דבר יהיה ּפן ל הּׁשמר ּבּתֹורה: הּכתּוב על ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָועֹוברין
את זה ׁשּילוּו עד החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא ּכדי ּפרֹוזּבּול, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹהתקין
הּזה, ּבּזמן ּכספים ּבׁשמּטת אּלא מֹועיל הּפרֹוזּבּול ואין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָזה.
אין - ּתֹורה ׁשל ׁשמּטה אבל סֹופרים; מּדברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָׁשהיא

ּבּה. מֹועיל ְְִַָהּפרֹוזּבּול
.ÊÈּכבית ּביֹותר, ּגדֹולים חכמים אּלא ּפרֹוזּבּול ּכֹותבין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָאין

ּבני ממֹון להפקיע ראּויין ׁשהן אּסי, ורּבי אּמי רּבי ׁשל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּדינֹו
ּכֹותבין. אין - דינין ּבּתי ׁשאר אבל ְְֲִִִֵֵָָָָָאדם;

.ÁÈּופלֹוני ּפלֹוני לכם מֹוסרני ּפרֹוזּבּול: ׁשל גּופֹו ְְְְְִִִֶֶֶַָזהּו
זמן ּכל ׁשאגּבּנּו לי ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּדּינין

מּלמּטה. חֹותמין העדים אֹו והּדּינין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשארצה.
.ËÈקרקע אין אם הּקרקע. על אּלא ּפרֹוזּבּול ּכֹותבין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָאין
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קי               
  

- טהֹור ּבחזקת ׁשּמכרֹו הּזה הּטמא ׁשהאכל הּׁשביעית. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעל
סֹופ מּדברי אּלא אחרים מטּמא לדבריאינֹו והחׁשּוד רים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ּתֹורה. לדברי חׁשּוד אינֹו - ְְְִִֵֵָָסֹופרים
.ÊÈׁשל על נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף ּדבר, על החׁשּוד ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

חֹוטא אדם אין חזקה אחרים. ׁשל על הּוא נאמן - ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָעצמֹו
ּומעידֹו. ּדנֹו - הּדבר על החׁשּוד ,לפיכ ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלאחרים.

.ÁÈ:אֹומרים ׁשהם לפי הּׁשביעית. על חׁשּודין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַֹהּכהנים
על אסּורין ׁשהן ּפי על אף לנּו מּתרֹות והּתרּומֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָָֻהֹואיל
סאה ,לפיכ ׁשביעית. ּפרֹות וחמר קל ּבמיתה, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהּזרים
ּתעלה; - ׁשביעית ּפרֹות ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתרּומה
ּככל לּכהנים יּמכרּו ולא הּכל ירקבּו - מּמאה לפחֹות ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹֹֹנפלה

הּׁשביעית. על חׁשּודין ׁשהם לפי ְְְֲִִִִֵֶַַָֻמדּמע,
.ËÈואינן מקֹום, מּכל מרסן לֹוקחין והּפּטמין ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּצבענין

הּוא. ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא ְְְִִִִִֵֶָחֹוׁשׁשין
.Îׁשל ּבחצרֹות מדקּדקין יהיּו לא בּׁשביעית קּפה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻּגּבאי

חֹוׁשׁשין ואין מּתרת, - ּפת להן נתנּו ואם ׁשביעית. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֻאֹוכלי
להיֹות יּׂשראל נחׁשדּו ׁשּלא היא; ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלּה
ּבדמי הּנלקחֹות ּביצים אֹו ׁשביעית מעֹות אֹו אּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָנֹותנין
ּומחזירין ׁשביעית, ּפרֹות הענּיים מן ללוֹות ּומּתר ְְְֲֲִִִִִִִִִִֵַָָֻׁשביעית.

ׁשמינית. ּבׁשנה ּפרֹות ְְִִֵֶָָָלהן

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ט שישי יום

 
ׁשמֹוט‡. ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, הּמלוה להׁשמיט עּׂשה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָמצות

- ׁשביעית עליו ׁשעברה חֹוב והּתֹובע ידֹו. מּׁשה ּבעל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל
י לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא על אחיו.עבר ואת רעהּו את ּגּׂש ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

.ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא הּתֹורה מן נֹוהגת ּכספים ׁשמּטת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאין
לבעליו הּקרקע יׁשּוב ׁשהרי קרקע, ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָנֹוהג,
ׁשאּתה ּבזמן חכמים: אמרּו הּוא. קּבלה זה ודבר ּכסף. ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבלא
ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל ּכספים מׁשמיט אּתה - קרקע ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמׁשמיט
אין - קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשאין ּובזמן לארץ; ּבחּוצה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבין

ּבארץ. אפּלּו ּבּׁשביעית ּכספים מׁשמיט ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָאּתה
הּזה‚. ּבּזמן נֹוהגת ּכספים ׁשמּטת ׁשּתהא סֹופרים, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּומּדברי

ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי נֹוהג, הּיֹובל ׁשאין ּפי על ואף מקֹום ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבכל
מּיּׂשראל. הּכספים ׁשמּטת ְְְִִִִֵַַַָָּתֹורת

מּקץ„. ׁשּנאמר: ּבסֹופּה. אּלא ּכספים מׁשּמטת ׁשביעית ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאין
הּוא וׁשם הּׁשמּטה, ּדבר וזה ׁשמּטה ּתעּׂשה ׁשנים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשבע
הּסּכֹות; ּבחג הּׁשמּטה ׁשנת ּבמעד ׁשנים ׁשבע מּקץ ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻאֹומר:
ׁשבע. אחר - ּכספים הׁשמטת אף ׁשבע, אחר - ּׁשם ְְִֶֶַַַַַַַַַַָָָמה
ּכל חֹובֹו ּגֹובה - עצמּה ּבּׁשביעית חברֹו את הלוה ,ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָלפיכ
מֹוצאי ׁשל הּׁשנה ראׁש ּבלילי חּמה ּוכׁשּתׁשקע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּׁשנה,

החֹוב. אבד - ְִִַַָׁשביעית
ׁשל‰. הּׁשנה ראׁש ׁשהּיֹום ּדעת על וחּלקּה הּפרה את ְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשחט

סֹוף הּיֹום אֹותֹו ונמצא אלּול ונתעּבר ׁשביעית, ְְְְְֱִִִִֵֵַַָָמֹוצאי
החֹוב. על ׁשביעית עברה ׁשהרי הּדמים, אבדּו - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשביעית

.Âׁשּיׁש ׁשּבׁשטר מלוה ואפּלּו הּמלוה. את מׁשּמטת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשביעית

ּׂשדה לֹו סּים ואם מׁשמיט. זה הרי - נכסים אחריּות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבֹו
הּׁשבּועה; את מׁשּמטת והּׁשביעית מׁשמיט. אינֹו - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבהלואתֹו
להּׁשבע. ולא לׁשּלם לא מקֹום, מּכל - יּגּׂש לא ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

.Êּבּה ּכּיֹוצא וכל הּדּינין ּבׁשבּועת אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּמה
ׁשבּועת אבל מׁשּמטתן; ׁשביעית ּבהן יֹודה ׁשאם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָמּדברים
יׁשּלם יֹודה ׁשאם מּׁשבּועֹות ּבהן וכּיֹוצא והּׁשּתפין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּׁשֹומרין

הּׁשמּטה. אחר יּׁשבע זה הרי -ְֲִִֵֶַַַַָָ
.Á,ּבכפירתֹו והּוא הּׁשמּטה והּגיע ּבֹו, וכפר ּותבעֹו ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָהלוהּו

אחר עדים עליו ׁשּבאּו אֹו ׁשביעית ׁשעברה אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהֹודה
מׁשּמטת. הּׁשביעית אין - ְְְִִִִֵֶֶַַַהּׁשביעית

.Ëאינֹו - ׁשנים לעּׂשר זמן לֹו וקבע חברֹו את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמלוה
עּתה הּוא הרי יּגּׂש, לא לידי ּבא ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹמׁשּמט;
ׁשביעית - יתּבעּנּו ׁשּלא עּמֹו התנה לנּגּׂש. יכֹול ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹֹאינֹו

ְֶֶַמׁשּמטת.
.È- ׁשביעית ּתׁשּמטּנּו ׁשּלא עּמֹו והתנה חברֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלוה

עּמֹו התנה הּׁשביעית. ּדין לבּטל יכֹול ׁשאינֹו נׁשמט; זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהרי
קּים; ּתנאֹו - ּבּׁשביעית ואפּלּו זה חֹוב הּוא יׁשמיט ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹׁשּלא
ּבממֹון עצמֹו חּיב זה ונמצא קּים, - ׁשּבממֹון ּתנאי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכל

חּיב. ׁשהּוא ּתֹורה, חּיבּתּו ְִֶֶַַָָֹׁשּלא
.‡È- מלוה עּׂשאּה ואם נׁשמטת. אינּה - החנּות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהּקפת

ּבמלוה עליו זקפֹו ואם נׁשמט. אינֹו - ּׂשכיר ּׂשכר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָנׁשמטת.
נׁשמט. -ְִָ

.Èאינם - רע ׁשם והּמֹוציא מפּתה וׁשל אֹונס ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָקנסֹות
נזקפין ּומאימתי נׁשמטים. - ּבמלוה זקפן ואם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָנׁשמטין.

ּבּדין. העמדה מּׁשעת ְְְֲִִִַַַָָָּבמלוה?
.‚È.נׁשמטת ּכתּבתּה אין - הּׁשמּטה קדם אׁשּתֹו את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻהמגרׁש

נׁשמטת. - ּבמלוה עליו זקפּתה אֹו ּפגמּתה ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָואם
.„Èהחֹוב ׁשּיהיה והּוא מׁשמיט. אינֹו - הּמׁשּכֹון על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַהּמלוה

הּיתר. מׁשמיט - יתר היה ואם הּמׁשּכֹון; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכנגד
.ÂËלי ּגבּו אּתם להם: ואמר ּדין לבית ׁשטרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמֹוסר

,אחי את ל יהיה ואׁשר ׁשּנאמר: נׁשמט; אינֹו - זה ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָחֹובי
הּדין את ׁשחתכּו ּדין ּבית וכן אֹותֹו. ּתֹובעין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָוזה
אינֹו - וכ ּכ לזה לּתן חּיב אּתה ּפלֹוני איׁש ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָוכתבּו:
ּכמלוה. ואינֹו לידֹו, ּבא ּוכאּלּו הּוא, ּכגבּוי ׁשּזה ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָנׁשמט;

.ÊË,זה את זה מּלהלוֹות ׁשּנמנעּו הּזקן הּלל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשראה
וגֹומר, דבר יהיה ּפן ל הּׁשמר ּבּתֹורה: הּכתּוב על ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָועֹוברין
את זה ׁשּילוּו עד החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא ּכדי ּפרֹוזּבּול, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹהתקין
הּזה, ּבּזמן ּכספים ּבׁשמּטת אּלא מֹועיל הּפרֹוזּבּול ואין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָזה.
אין - ּתֹורה ׁשל ׁשמּטה אבל סֹופרים; מּדברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָׁשהיא

ּבּה. מֹועיל ְְִַָהּפרֹוזּבּול
.ÊÈּכבית ּביֹותר, ּגדֹולים חכמים אּלא ּפרֹוזּבּול ּכֹותבין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָאין

ּבני ממֹון להפקיע ראּויין ׁשהן אּסי, ורּבי אּמי רּבי ׁשל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּדינֹו
ּכֹותבין. אין - דינין ּבּתי ׁשאר אבל ְְֲִִִֵֵָָָָָאדם;

.ÁÈּופלֹוני ּפלֹוני לכם מֹוסרני ּפרֹוזּבּול: ׁשל גּופֹו ְְְְְִִִֶֶֶַָזהּו
זמן ּכל ׁשאגּבּנּו לי ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּדּינין

מּלמּטה. חֹותמין העדים אֹו והּדּינין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשארצה.
.ËÈקרקע אין אם הּקרקע. על אּלא ּפרֹוזּבּול ּכֹותבין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָאין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



קב              
  

קלח אפּלּו ּׂשדהּו, ּבתֹו ׁשהּוא ּכל הּמלוה לֹו מֹוכר - ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלּלוה
עליו ּכֹותבין - לכירה אֹו לתּנּור מקֹום הׁשאילֹו ּכרּוב. ְְְְְִִִִֶַָָָָׁשל
ּפרֹוזּבּול. עליה ּכֹותבין - ממׁשּכנת ּׂשדה לֹו היתה ְְְְְְְְִֶֶֶֶָָָָָֻּפרֹוזּבּול.

.Îנכסי על וליתֹומים אׁשּתֹו, נכסי על לאיׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָּכֹותבין
ּכֹותבין - קרקע לֹו יׁש ולערב קרקע, לֹו אין ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָאּפֹוטרֹוּפֹוס.
קרקע, לחברֹו ויׁש חברֹו על חֹוב לֹו היה ּפרֹוזּבּול. ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָעליה

ּפרֹוזּבּול. עליו ּכֹותב - ׁשעּבּודֹו ּתחת והּוא ְְְְִִֵַַָָהֹואיל
.‡Îאחד לכל ּפרֹוזּבּול צריכים - מחמּׁשה ׁשּלוה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָאחד

לכּלן. אחד ּפרֹוזּבּול ּדּיֹו - מאחד ׁשּלוּו וחמּׁשה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻואחד;
.Î,מֹועיל אינֹו - הלוה ּכ ואחר ּתחּלה הּפרֹוזּבּול ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּכתב

נמצאת ׁשהלוה. אחר הּפרֹוזּבּול ׁשּיכּתב עד מׁשמיט ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
נׁשמטת אינּה - לּפרֹוזּבּול הּקֹודמת מלוה ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹומר:
נׁשמטת - לּמלוה קֹודם הּפרֹוזּבּול ואם זה; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָּבפרֹוזּבּול

זה. ְְִֶּבפרֹוזּבּול
.‚Î.ּפסּול - והמאחר ּכׁשר, - הּמקּדם ּפרֹוזּבּול :ְְְְְְִֵַַָָָָָֻֻלפיכ

זמ והקּדים ּבניסן ּכתבֹו הּורעּכיצד? ׁשהרי ּכׁשר; - מאדר ּנֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
זמּנֹו אחר אם אבל אדר. עד אּלא מׁשמיט ׁשאינֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכחֹו,
עד מׁשמיט ׁשאינֹו כחֹו, מיּפה ׁשהרי ּפסּול; - מאּיר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּוכתבֹו
ניסן, עד אּלא יׁשמיט ׁשּלא ּדינֹו ׁשאין ּכּדין, ׁשּלא ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאּיר

ּדין. לבית הּדברים מסירת ְְְְִִִִֵַַַָּבׁשעת
.„Î- ּפרֹוזּבּול עּמֹו ואין ׁשביעית אחר חֹוב ׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַַהּמֹוציא

הּסּכנה ׁשּמּזמן נאמן; - ואבד לי היה אמר: ואם חֹובֹו. ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאּבד
אּלא עֹוד, ולא ּבפרֹוזּבּול. ׁשּלא ּגֹובה חֹוב ּבעל ְְְְִֵֶֶֶַַַָֹֹואיל
על ּבמלוה לתּבע ּכׁשּיבֹוא אֹו ׁשטרֹו את חֹוב ּבעל ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכׁשּיביא
ואמר: הּנתּבע טען ואם לֹו. ׁשּלם לּנתּבע: אֹומרים - ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּפה
ּפרֹוזּבּול ל היה לּתֹובע: אֹומרים ׁשּלֹו? ּפרֹוזּבּול ְְְְְְִֵֵֶַַַָָאּיה
ּפרֹוזּבּול ּכתב ׁשּלא הֹודה ואם נאמן, - הן אמר אם ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָֹואבד?

ּפרֹוזּבּול. צריכין אינן והיתֹומים חֹובֹו. אּבד -ְְְְְִִִִֵֵַָ
.‰Îׁשהּוא זֹו מלוה ואמר: הּנתּבע וטען ּפרֹוזּבּול, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָהֹוציא

ּפרֹוזּבּול קדם אֹומר: והּתֹובע היתה, זה ּפרֹוזּבּול אחר ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּתֹובע
נאמן - ואבד לי היה אמר: ׁשאּלּו נאמן; הּתֹובע - ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיתה
ׁשאבד. הּפרֹוזּבּול זמן יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָואף

.ÂÎ:אֹומר והּתֹובע אצלי, לֹו יׁש מלוה ואמר: הּנתּבע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָטען
לא ׁשהרי נׁשמטת, ׁשאינּה היא, חנּות הּקפת אּלא ּכי ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹלא
מלוה יאמר: ירצה אם ׁשהרי נאמן; זה הרי - מלוה ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזקפּתיה
חכמים ׁשּתּקנּו ׁשּכיון ואבד. לי היה ּופרֹוזּבּול ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָהיתה
ּדבר ואֹוכל מּתר ּדבר מּניח אדם ׁשאין היא חזקה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻּפרֹוזּבּול,

ָאסּור.
.ÊÎּדבריו ּומסר זה, את זה ׁשהלוּו חכמים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּתלמידי

ׁשאגּבּנּו לי ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל לכם, מֹוסרני ואמר: ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלּתלמידים
ׁשהן מּפני ּפרֹוזּבּול; לכּתב צרי אינֹו - ׁשארצה זמן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכל
ּובדברים מּדבריהם, הּזה ּבּזמן ּכספים ׁשהׁשמטת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָיֹודעים

נדחית. היא ְְִִִֵַּבלבד
.ÁÎחכמים רּוח - ׁשביעית עליו ׁשעברה חֹוב הּמחזיר ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּכל

ּוכבר אני מׁשמיט לּמחזיר: לֹומר הּמלוה וצרי הימּנּו. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָנֹוחה
יקּבל - ׁשּתקּבל רצֹוני כן ּפי על אף לֹו: אמר מּמּני. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָנפטרּת
לֹו: יאמר ואל נגּׂש. לא והרי יּגּׂש, לא ׁשּנאמר: ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹמּמּנּו;

אני ּובמּתנה הם ׁשּלי לֹו: יאמר אּלא ,ל נֹותן אני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבחֹובי
.ל ְֵנֹותן

.ËÎּבדברים עּמֹו מסּבב - ּכן לֹו אמר ולא חֹובֹו לֹו ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָֹהחזיר
אמר לא ואם .ל נתּתים ּובמּתנה הם ׁשּלי לֹו: ׁשּיאמר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹעד

לֹו. ויל מעֹותיו יּטל אּלא מּמּנּו, יקּבל לא -ְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ
.Ïׁשּמא הּׁשמּטה קדם חברֹו את מּלהלוֹות ׁשּנמנע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמי

ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עבר - ויּׁשמט ׁשּלֹו החֹוב ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיתאחר
עליו הזהירה ׁשהרי הּוא, ּגדֹול וחטא וגֹומר. ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָהּׁשמר
מקֹום וכל וגֹומר, ּפן ל הּׁשמר ׁשּנאמר: לאוין; ּבׁשני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּתֹורה
תעּׂשה. לא מצות זה הרי - 'אל' אֹו 'ּפן' אֹו 'הּׁשמר' ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר
והרי ּבלּיעל. ּוקראּתּו זֹו רעה מחׁשבה על הקּפידה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָוהּתֹורה
ׁשּנאמר: יּתן, אּלא יּמנע ׁשּלא ּולצּוֹות להזהיר הּכתּוב ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהֹוסיף
והבטיח וגֹומר. לֹו ּבתּת לבב ירע ולא לֹו ּתּתן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹנתֹון
ּכי ׁשּנאמר: הּזה, ּבעֹולם זֹו מצוה ּבּׂשכר הּוא ּברּו ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁש

וגֹומר. יברכ הּזה הּדבר ְְְְִֵֶֶַַַָָָּבגלל

ה'תש"ע מנחםֿאב כ' קודש שבת

 
ׁשנת‡. ּולקּדׁש ׁשנים ׁשבע ׁשבע לסּפר עּׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמצות

וגֹומר, ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל וספרּת ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהחמּׁשים,
לבית מסּורין אּלּו מצֹות ּוׁשּתי החמּׁשים. ׁשנת את ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַוקּדׁשּתם

ּבלבד. הּגדֹול ְִִַַָּדין
.ׁשנה עּׂשרה ארּבע מאחר למנֹות? התחילּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּומאימתי

ׁשנים וׁשׁש ּׂשד ּתזרע [ׁשנים ׁשׁש ׁשּנאמר: לארץ. ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּׁשּנכנסּו
וׁשבע ארצֹו; את מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה עד - ּכרמ ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתזמר
נמצאת ּבחּלּוק. ׁשנים וׁשבע הארץ, ּבכּבּוׁש עּׂשּו] ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשנים
מראׁש ליצירה, ואלּפים מאֹות וחמׁש ׁשלׁש ּבׁשנת ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹאֹומר:
ליצירה, ׁשנּיה ׁשנה ׁשהיא הראׁשֹון, אדם מֹולד מאחר ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּׁשנה
ליצירה, מאֹות וחמׁש עּׂשר ׁשנת ועּׂשּו למנֹות. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהתחילּו
ּומנּו ׁשמּטה. לארץ, מּׁשּנכנסּו ועּׂשרים אחת ׁשנת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיא
ארּבע ׁשנת ׁשהיא החמּׁשים, ׁשנת וקּדׁשּו ׁשמּטֹות ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַׁשבע

לארץ. מּׁשּנכנסּו ְְְִִִִֶֶָָוׁשּׁשים
ועד‚. לארץ מּׁשּנכנסּו יּׂשראל מנּו יֹובלים עּׂשר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשבעה

מֹוצאי ּבראׁשֹונה, הּבית ׁשחרב בּה, ׁשּיצאּו וׁשנה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיצאּו.
ׁשארּבע היתה, ּבּיֹובל ּוׁשלׁשים ׁשׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשביעית
הּבית ׁשחרב ּכיון ראׁשֹון. ּבית עמד ׁשנים ועּׂשר ׁשנה ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמאֹות
ׁשנה, ׁשבעים חרבה הארץ נׁשארה מּׁשּבטלה זה. מנין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּבטל
ּובּׁשנה עמד. ׁשנה ועּׂשרים מאֹות וארּבע ׁשני, ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָונבנה
ּומּׁשנה הּׁשנּיה. הּביאה והיא עזרא, עלה מּבנינֹו ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָהּׁשביעית
לבנין עּׂשרה ׁשלׁש ׁשנת ועּׂשּו אחר, מנין למנֹות התחילּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָזֹו
החמּׁשים. ׁשנת וקּדׁשּו ׁשמּטֹות, ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה. ׁשני ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָּבית
אֹותֹו היּו מֹונין ׁשני, ּבבית יֹובל ׁשם היתה ׁשּלא ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאף

ׁשמּטֹות. לקּדׁש ְְְִֵֵַּכדי
ּבאחרֹונה,„. הּבית ּבּה ׁשחרב ׁשהּׁשנה למד, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָנמצאת

ׁשהרי חדׁשים, ּכׁשני החרּבן ׁשאחר מּתׁשרי ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתחּלתּה
מֹוצאי הּׁשנה אֹותּה - ּוליֹובלֹות לׁשמּטים הּמנין הּוא ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָמּתׁשרי
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היתה. הּתׁשיעי הּיֹובל מן עּׂשרה חמׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשביעית
וׁשבע ּומאה אלף ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה זה, חׁשּבֹון ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּולפי
מאֹות וארּבע ואלף וׁשבעה ׁשמנים ׁשנת ׁשהיא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻלחרּבן,
מאֹות ּותׁשע ּוׁשלׁשים ׁשׁש ׁשנת ׁשהיא ׁשטרֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָלמנין
אחת ׁשנת והיא ׁשמּטה, ׁשנת היא - ליצירה אלפים ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַָָָוארּבעת

הּיֹובל. מן ְְִִֵֶַועּׂשרים
מּפי‰. איׁש ּבידיהם היא ׁשּמסרת אמרּו, הּגאֹונים ּכל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל

ּבית חרּבן ׁשּבין ׁשנה הּׁשבעים ּבאֹותן מנּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאיׁש,
וכן יֹובל. ּבלא ּבלבד ׁשמּטֹות אּלא ׁשני ּבית ּובנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹראׁשֹון
ׁשבע ׁשבע אּלא החמּׁשים, ׁשנת מנּו לא ּבאחרֹונה ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּׁשחרב
זרה עבֹודה ּבגמרא עֹולה וכן החרּבן. ׁשנת מּתחּלת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּבלבד

קּבלה. ׁשהּוא זה ְֶֶֶַָָחׁשּבֹון
.Âהּגאֹונים אצל ּומפרסמת היא ידּועה הּׁשמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻּוׁשנת

מׁשליכין חרּבן, לׁשני אּלא מנּו לא וכּלן יּׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻואנׁשי
ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה ּתהי זה, חׁשּבֹון ּולפי ׁשבע. ׁשבע ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאֹותן
אנּו זה ועל ׁשביעית. מֹוצאי לחרּבן, ואלף ּומאה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשבע
מעּׂשרֹות לענין מֹורין אנּו זה החׁשּבֹון ּוכפי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָסֹומכין,
עּמּודים והּמעּׂשה ׁשהּקּבלה ּכספים; והׁשמטת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּוׁשביעית

להּתלֹות. ראּוי ּובהן ּבהֹוראה, ְְְִִֶָָָָָּגדֹולים
.Êאי יֹובל ׁשנתׁשנת אּלא הּׁשבּוע, ׁשני מּמנין עֹולה נּה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּוׁשנת יֹובל, - חמּׁשים ּוׁשנת ׁשמּטה, - וארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָּתׁשע
יֹובל ּבכל וכן ׁשבּוע. ׁשל ׁשנים ׁשׁש ּתחּלת - ואחת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָחמּׁשים

ְֵויֹובל.
.Áּבטלּו מנּׁשה ׁשבט וחצי ּגד וׁשבט ראּובן ׁשבט ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּגלה

ּבזמן - יׁשביה לכל ּבארץ ּדרֹור ּוקראתם ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיֹובלֹות;
ּבׁשבט, ׁשבט מערּבבין יהיּו ׁשּלא והּוא עליה. יֹוׁשביה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻׁשּכל
נֹוהג - ּבארץ] [נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן ּכתקנן. יֹוׁשבים ּכּלן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאּלא
ּבפני ּבין מקֹום, ּבכל - היא יֹובל ׁשּנאמר: לארץ; ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבחּוצה

הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֶַַַַֹהּבית
.Ëּבּתי ודין עברי, עבד ּדין נֹוהג - נֹוהג ׁשהּיֹובל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּובזמן

ּגר ּומקּבלין אחּזה, ּׂשדה ודין חרמים, ּׂשדה ודין חֹומה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻערי
מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּבארץ ׁשביעית ונֹוהגת ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָּתֹוׁשב,
מּכל אחד נֹוהג אינֹו - [נֹוהג] הּיֹובל ׁשאין ּובזמן הּתֹורה. ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמן

מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּבארץ מּׁשביעית חּוץ ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָאּלּו,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם,
יוםראשוןי"דמנחֿםאבהתש"ע

ְְְִִֵֵֶֶַ
.È.הּיֹובל ּבׁשנת לתׁשרי ּבעּׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע עּׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹמצות

ׁשֹופר והעברּת ׁשּנאמר: ּתחּלה, ּדין לבית מסּורה זֹו ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּומצוה
ּתעבירּו ׁשּנאמר: לתקע, חּיב ויחיד יחיד וכל ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּתרּועה;
הּׁשנה. ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ּכדר ּתׁשע, ּבּׁשֹופר ותֹוקעין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשֹופר.

יּׂשראל. ּגבּול ּבכל ׁשֹופר ְְְֲִִִֵַָָָּומעבירין
.‡È.ּדבר לכל הּוא אחד הּׁשנה ראׁש וׁשל יֹובל ׁשל ְְֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשֹופר

ׁשּבּיֹובל אּלא לּתקיעֹות, הּיֹובל ואחד הּׁשנה ראׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואחד
ּדין ּבבית ּבין החדׁש את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹּתֹוקעין
ּכל לתקע חּיב ויחיד יחיד וכל החדׁש, את ּבֹו קּדׁשּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא

ּדין; ּבית ּבפני וׁשּלא יֹוׁשבין ּדין ׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַֹזמן
.Èּתֹוקעין היּו לא - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּׁשנה ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹּובראׁש

ויחיד יחיד ּכל ואין החדׁש, את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא
ּדין. ּבית ּבפני אּלא ְִִֵֵֵֶַָּתֹוקע

.‚È,עבדים וׁשּלּוח ּתקיעה, ּבּיֹובל: מעּכבין דברים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָׁשלׁשה
קרקע. ׁשמּטת היא וזֹו לבעליהן. ּׂשדֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָוהחזרת

.„Èנפטרים עבדים היּו לא הּכּפּורים יֹום עד הּׁשנה ְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹֹמראׁש
חֹוזרֹות הּׂשדֹות ולא לאדֹוניהם, מׁשּתעּבדין ולא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלבּתיהן
ועטרֹותיהם ּוּׂשמחים וׁשֹותים אֹוכלין עבדים אּלא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלבעליהן,
ּדין ּבית ּתקעּו הּכּפּורים, יֹום ׁשהּגיע ּכיון ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבראׁשיהם.
לבעליהן. ּׂשדֹות וחזרּו לבּתיהן עבדים נפטרּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבׁשֹופר,

.ÂËלכל הּוא אחד הּׁשמּטה ודין הארץ ּבׁשביתת הּיֹובל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּדין
ּבׁשנת אסּור - הארץ מעבֹודת ּבּׁשביעית ׁשאסּור ּכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּדבר.
ׁשּלֹוקין ּומלאכֹות ּבּיֹובל, מּתר - ּבּׁשביעית ׁשּמּתר וכל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻֻיֹובל,
יֹובל ׁשנת ּפרֹות ודין ּבּיֹובל. עליהן לֹוקין - ּבּׁשביעית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַעליהן
ּדבר. לכל ׁשביעית ּפרֹות ּכדין - ּובבעּור ּובמכירה ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָּבאכילה

.ÊËּכספים מׁשּמטת ׁשהּׁשביעית הּיֹובל, על ׁשביעית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָיתרה
עבדים מֹוציא ׁשהּיֹובל הּׁשביעית, על יֹובל ויֹותר יֹובל. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹולא

ה ּׂשדֹות מכירת דין וזהּו קרקע. ּבּתֹורה,ּומׁשמיט אמּורֹות ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָ
מׁשמיט יֹובל לארץ. ּתּתנּו ּגאּלה ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻוהיא
אּלא ּכספים מׁשּמטת אינּה ּוׁשביעית ּבתחּלתֹו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָקרקע

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָּבסֹופּה,



      

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ד ראשון יום
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― הנ"ב מּלהתחּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבם" תתחּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹּבּכֹופרים,

  :ואמר היא מה ההתחּתנּות ּובאר ,ְְְִִֵֵַַַַָ
"לבנ לאֿתּקח ּובּתֹו לבנֹו לאֿתּתן ּבּת" ְְְִִִִִִֵֶַֹֹ

זרה עבֹודה ּבמּסכת אמרּו "ּדרּובפרּוׁש : ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָ
יׁש זה לאו על העֹובר ּתֹורה". אסרה ְְֵֵֶַַָָָָָחתנּות
ּבפרהסיא עליה ּבא אם והּוא: הפרׁש ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָּבענׁשֹו

 עֹוׂשה ׁשהּוא ּבׁשעה ההֹורגֹו הרי ―ְְֲֵֶֶַָָ
ׁשעׂשה ּכמֹו אתֿענׁשֹו קּים ּכבר ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָאתֿהעברה,

ּבזמרי ּפינחס  אמרּו : ְְְְִִִָָ
ּבּתנאים ודוקא ּבֹו, ּפֹוגעין קּנאין ארמית ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָהּבֹועל
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קג          
  

היתה. הּתׁשיעי הּיֹובל מן עּׂשרה חמׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשביעית
וׁשבע ּומאה אלף ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה זה, חׁשּבֹון ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּולפי
מאֹות וארּבע ואלף וׁשבעה ׁשמנים ׁשנת ׁשהיא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻלחרּבן,
מאֹות ּותׁשע ּוׁשלׁשים ׁשׁש ׁשנת ׁשהיא ׁשטרֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָלמנין
אחת ׁשנת והיא ׁשמּטה, ׁשנת היא - ליצירה אלפים ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַָָָוארּבעת

הּיֹובל. מן ְְִִֵֶַועּׂשרים
מּפי‰. איׁש ּבידיהם היא ׁשּמסרת אמרּו, הּגאֹונים ּכל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל

ּבית חרּבן ׁשּבין ׁשנה הּׁשבעים ּבאֹותן מנּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאיׁש,
וכן יֹובל. ּבלא ּבלבד ׁשמּטֹות אּלא ׁשני ּבית ּובנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹראׁשֹון
ׁשבע ׁשבע אּלא החמּׁשים, ׁשנת מנּו לא ּבאחרֹונה ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּׁשחרב
זרה עבֹודה ּבגמרא עֹולה וכן החרּבן. ׁשנת מּתחּלת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּבלבד

קּבלה. ׁשהּוא זה ְֶֶֶַָָחׁשּבֹון
.Âהּגאֹונים אצל ּומפרסמת היא ידּועה הּׁשמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻּוׁשנת

מׁשליכין חרּבן, לׁשני אּלא מנּו לא וכּלן יּׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻואנׁשי
ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה ּתהי זה, חׁשּבֹון ּולפי ׁשבע. ׁשבע ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאֹותן
אנּו זה ועל ׁשביעית. מֹוצאי לחרּבן, ואלף ּומאה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשבע
מעּׂשרֹות לענין מֹורין אנּו זה החׁשּבֹון ּוכפי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָסֹומכין,
עּמּודים והּמעּׂשה ׁשהּקּבלה ּכספים; והׁשמטת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּוׁשביעית

להּתלֹות. ראּוי ּובהן ּבהֹוראה, ְְְִִֶָָָָָּגדֹולים
.Êאי יֹובל ׁשנתׁשנת אּלא הּׁשבּוע, ׁשני מּמנין עֹולה נּה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּוׁשנת יֹובל, - חמּׁשים ּוׁשנת ׁשמּטה, - וארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָּתׁשע
יֹובל ּבכל וכן ׁשבּוע. ׁשל ׁשנים ׁשׁש ּתחּלת - ואחת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָחמּׁשים

ְֵויֹובל.
.Áּבטלּו מנּׁשה ׁשבט וחצי ּגד וׁשבט ראּובן ׁשבט ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּגלה

ּבזמן - יׁשביה לכל ּבארץ ּדרֹור ּוקראתם ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיֹובלֹות;
ּבׁשבט, ׁשבט מערּבבין יהיּו ׁשּלא והּוא עליה. יֹוׁשביה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻׁשּכל
נֹוהג - ּבארץ] [נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן ּכתקנן. יֹוׁשבים ּכּלן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאּלא
ּבפני ּבין מקֹום, ּבכל - היא יֹובל ׁשּנאמר: לארץ; ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבחּוצה

הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֶַַַַֹהּבית
.Ëּבּתי ודין עברי, עבד ּדין נֹוהג - נֹוהג ׁשהּיֹובל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּובזמן

ּגר ּומקּבלין אחּזה, ּׂשדה ודין חרמים, ּׂשדה ודין חֹומה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻערי
מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּבארץ ׁשביעית ונֹוהגת ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָּתֹוׁשב,
מּכל אחד נֹוהג אינֹו - [נֹוהג] הּיֹובל ׁשאין ּובזמן הּתֹורה. ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמן

מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּבארץ מּׁשביעית חּוץ ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָאּלּו,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם,
יוםראשוןי"דמנחֿםאבהתש"ע

ְְְִִֵֵֶֶַ
.È.הּיֹובל ּבׁשנת לתׁשרי ּבעּׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע עּׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹמצות

ׁשֹופר והעברּת ׁשּנאמר: ּתחּלה, ּדין לבית מסּורה זֹו ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּומצוה
ּתעבירּו ׁשּנאמר: לתקע, חּיב ויחיד יחיד וכל ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּתרּועה;
הּׁשנה. ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ּכדר ּתׁשע, ּבּׁשֹופר ותֹוקעין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשֹופר.

יּׂשראל. ּגבּול ּבכל ׁשֹופר ְְְֲִִִֵַָָָּומעבירין
.‡È.ּדבר לכל הּוא אחד הּׁשנה ראׁש וׁשל יֹובל ׁשל ְְֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשֹופר

ׁשּבּיֹובל אּלא לּתקיעֹות, הּיֹובל ואחד הּׁשנה ראׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואחד
ּדין ּבבית ּבין החדׁש את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹּתֹוקעין
ּכל לתקע חּיב ויחיד יחיד וכל החדׁש, את ּבֹו קּדׁשּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא

ּדין; ּבית ּבפני וׁשּלא יֹוׁשבין ּדין ׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַֹזמן
.Èּתֹוקעין היּו לא - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּׁשנה ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹּובראׁש

ויחיד יחיד ּכל ואין החדׁש, את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא
ּדין. ּבית ּבפני אּלא ְִִֵֵֵֶַָּתֹוקע

.‚È,עבדים וׁשּלּוח ּתקיעה, ּבּיֹובל: מעּכבין דברים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָׁשלׁשה
קרקע. ׁשמּטת היא וזֹו לבעליהן. ּׂשדֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָוהחזרת

.„Èנפטרים עבדים היּו לא הּכּפּורים יֹום עד הּׁשנה ְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹֹמראׁש
חֹוזרֹות הּׂשדֹות ולא לאדֹוניהם, מׁשּתעּבדין ולא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלבּתיהן
ועטרֹותיהם ּוּׂשמחים וׁשֹותים אֹוכלין עבדים אּלא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלבעליהן,
ּדין ּבית ּתקעּו הּכּפּורים, יֹום ׁשהּגיע ּכיון ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבראׁשיהם.
לבעליהן. ּׂשדֹות וחזרּו לבּתיהן עבדים נפטרּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבׁשֹופר,

.ÂËלכל הּוא אחד הּׁשמּטה ודין הארץ ּבׁשביתת הּיֹובל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּדין
ּבׁשנת אסּור - הארץ מעבֹודת ּבּׁשביעית ׁשאסּור ּכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּדבר.
ׁשּלֹוקין ּומלאכֹות ּבּיֹובל, מּתר - ּבּׁשביעית ׁשּמּתר וכל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻֻיֹובל,
יֹובל ׁשנת ּפרֹות ודין ּבּיֹובל. עליהן לֹוקין - ּבּׁשביעית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַעליהן
ּדבר. לכל ׁשביעית ּפרֹות ּכדין - ּובבעּור ּובמכירה ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָּבאכילה

.ÊËּכספים מׁשּמטת ׁשהּׁשביעית הּיֹובל, על ׁשביעית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָיתרה
עבדים מֹוציא ׁשהּיֹובל הּׁשביעית, על יֹובל ויֹותר יֹובל. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹולא

ה ּׂשדֹות מכירת דין וזהּו קרקע. ּבּתֹורה,ּומׁשמיט אמּורֹות ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָ
מׁשמיט יֹובל לארץ. ּתּתנּו ּגאּלה ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻוהיא
אּלא ּכספים מׁשּמטת אינּה ּוׁשביעית ּבתחּלתֹו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָקרקע

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָּבסֹופּה,



      

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ד ראשון יום

.‚ . ‰ ‡ Â
.‡ . .„ .„ .‰

― הנ"ב מּלהתחּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבם" תתחּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹּבּכֹופרים,

  :ואמר היא מה ההתחּתנּות ּובאר ,ְְְִִֵֵַַַַָ
"לבנ לאֿתּקח ּובּתֹו לבנֹו לאֿתּתן ּבּת" ְְְִִִִִִֵֶַֹֹ

זרה עבֹודה ּבמּסכת אמרּו "ּדרּובפרּוׁש : ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָ
יׁש זה לאו על העֹובר ּתֹורה". אסרה ְְֵֵֶַַָָָָָחתנּות
ּבפרהסיא עליה ּבא אם והּוא: הפרׁש ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָּבענׁשֹו

 עֹוׂשה ׁשהּוא ּבׁשעה ההֹורגֹו הרי ―ְְֲֵֶֶַָָ
ׁשעׂשה ּכמֹו אתֿענׁשֹו קּים ּכבר ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָאתֿהעברה,

ּבזמרי ּפינחס  אמרּו : ְְְְִִִָָ
ּבּתנאים ודוקא ּבֹו, ּפֹוגעין קּנאין ארמית ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָהּבֹועל
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קד         
  

מעׂשה ּובׁשעת ּבפרהסיא ׁשּיבעֹול והם: ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשאמרּו,
ׁשהיה ּוכמעׂשה     ְֲֶֶַָָ

ׁשּפרׁש אֹו ּבפרהסיא, זה עׂשה לא אם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹאבל
אבל ּכרת. מחּיב הּוא הרי ― קּנאים ּבֹו ּפגעּו ְְְֲֲִֵֵַָָָָָֹֻולא
"לא אמרּו: הּתֹורה. ּבלׁשֹון זה ּכרת ּבֹו נתּבאר ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹלא
ּבכרת, ׁשהּוא ונתּבאר מהּו?" קּנאים ּבֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּפגעּו
וגֹו' אהב אׁשר ה' קדש יהּודה חּלל "ּכי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:

וענה" ער יעׂשּנה אׁשר לאיש ה' יכרת  ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּכן אם ּכׁשּמתּברר ּדבכרת. מּכלל אמרּו: ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָ

לֹוקה ― והתראה ּבעדים ארמית ּבעל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאדם
ּכלֿ ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. ודע ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹמּדאֹוריתא,

זרה ּבעבֹודה האּלה ּובסנהדריןהּדברים ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
.

― הנ"ג מּלהתחּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבזכרי אפּלּו ― ּדוקא ּומֹואב עּמֹון ְְְֲִִֵַַָָ

"לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנתּגּירּו, ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹאחר
ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני  על העֹובר ְִִִֵַַַָָ

ּומֹואבי עּמֹוני ׁשּגר ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה ְִִֵֶֶֶַַָָלאו
ׁשניהם לֹוקין ― ּבנּׂשּואין יׂשראלית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָׁשּבעל
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָמלקּות

מיבמֹות ח' קּדּוׁשיןּבפרק .ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הנ"ה מּלהרחיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אחר ּבהם מּלהתחּתן ּומּלהתרחק ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאתֿהּמצרים
מצרי" "לאֿתתעב יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹׁשּנתּגּירּו,

 ,האּלה הּמצות ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹּוכבר
ואדֹומי מצרי ּדיני ּכלֹומר:   ְְֲִִִִֵַַ

מיבמֹות ח' ּבפרק ,קּדּוׁשין ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ
.

― הנ"ד זרעהּמצוה מּלהרחיק ׁשהזהרנּו אזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֻ
לבל מזהרים ׁשאנּו ּכלֹומר: ׁשּנתּגּירּו, אחר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻעׂשו

ו ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם מּלהתחּתן אמרֹונתרחק הּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
הּוא" אחי ּכי אדמי "לאֿתתעב .יתעּלה: ְְֲִִִִֵֶַַָֹֹ

― השנ"ד הּממזרהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ּבת על ְְְְִִִֵֶַַַָָָמּלבֹוא

ה'" ּבקהל ממזר "לאֿיבא על והעֹובר . ְְְִֵֵַַַָָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָלאו

מיבמֹות ח' קּדּוׁשיןּבפרק .ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הש"ס ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ

ׁשאי עד ׁשּלֹו הּתׁשמיׁש אברי ׁשּנׁשחתּו מי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָיׂשראל
"לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא להֹוליד, לֹו ְְְְְִִֶֶַָָָֹֹאפׁשר

ה'" ּבקהל ׁשפכה ּוכרּות פצּועּֿדּכא ואם . ְְְְְִִַַַָָָ
ּוכבר לֹוקה. ― הּקּדּוׁשין אחרי יׂשראל ּבת ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָּבעל

מיבמֹות ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

― השס"א מּלהׁשחיתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבעלי ׁשל מּכלֿמין זכרים ׁשל הּתׁשמיׁש אברי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאת
אמרֹו והּוא וזּולתֹו, האדם ּבזה וׁשוה ְְְְִֶֶַַָָָָָָָהחּיים
וכרּות ונתּוק וכתּות מעּו ׁשהזּכיר אחר ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָיתעּלה

תעׂשּו" לא "ּובארצכם ―  ּבא , ְְְֲֶַַָֹ
הּפרּוׁש והעֹובר תעׂשּו". לא "ּובכם : ְֲֵֵֶַַָָֹ

מיׁשהּו המסרס ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו ְְִֵֶֶֶַַַָָעל
ׁשרצים ׁשמֹונה ּובפרק ׁשּיהיה. מין מאיזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָ

ׁשהּוא ּבאדם לסרּוס מּנין "ּתניא ְְְִִֵֶַַָָָָָאמרּו:
תעׂשּו". לא "ּובארצכם לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲֶַַַַָֹאסּור?
חּיא רּבי ּדאמר חּיב. ― מסרס אחר מסרס ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָואפּלּו
ּבמחּמץ מֹודים הּכל יֹוחנן: רּבי אמר אבּון ְֲִִִֵַַַַַָָָֹּבר
תאפה "לא ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מחּמץ ְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאחר

חמץ"  "חמץ תעׂשה ו"לא  ; ְֵֵֵֶָָָֹ
ּומעּו ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מסרס אחר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבמסרס
לא נתּוק על חּיב, ּכרּות על אם וכּו'. ְְִַַַָָָָֹוכתּות
ׁשהּוא ּכֹורת אחר נֹותק להביא אּלא ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכלֿׁשּכן!
מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָחּיב".

.ויבמֹותּבׁשּבת ְִַָָ

ה'תש"ע מנחםֿאב ט"ו שני יום

.Ò˜ .‡Ò˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Ò˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÁÏ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.˜ .Á˜
― הקס"א ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

יתעּלה: אמרֹו והּוא אלמנה, מּלּׂשא ְְְְְִִִִֶַַַָָָָּבלבד
יּקח" לא אתֿאּלה זנה וחללה ּוגרּוׁשה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ"אלמנה

  וכפל    ְַָ
וזֹונה וחללה ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּבכהן זֹו ְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹאזהרה
        

קּדּוׁשין ּבגמרא ׁשּבארּוהּו ׁשאםלענין והּוא: . ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
וזֹונה ּוגרּוׁשה אלמנה אחת אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָארע
ארּבע לֹוקה ― ּגדֹול ּכהן ּובעלּה ְְֲֵֶַַַָָָָָֹוחללה,
ׁשלׁש. לֹוקה ― הדיֹוט ּכהן ּבעלּה ואם ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֻמלקּיֹות;
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ּבזמן זֹונה וחללה ּוגרּוׁשה "אלמנה אמרּו: ְְְְְֲִַַַָָָָָָָָוׁשם
ּובארּו ואחת", ּכלֿאחת על חּיב ― ּכּסדר ְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשהן
ׁשחלּו "ּכּסדר", אמרם וענין אחת. ּבאּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּזה
ּתחּלה ׁשּתהיה ׁשּבּפסּוק, הּסדר לפי הענינים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלּו
חללה, ּתהיה ואחרּֿכ ּגרּוׁשה, ואחרּֿכ ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָאלמנה,
ׁשהיא מּפני לזה, והצרכנּו זֹונה. ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻואחרּֿכ
ארּבע לחּיבֹו רֹוצים אנּו אחת ּובבעילה אחת ְְְְִִִִַַַַַַַָָָאּׁשה

אצלנּו הּוא ּוכלל אּלּו. מלקּיֹות אין : ְְְֵֵֵֶַָֻ
מֹוסיף אּסּור היה אּלאֿאםּֿכן אּסּור על חל ִִִִִֵֶַָָָָאּסּור
      

ּכֹולל אּסּור אֹו :   ִֵ
      

  אחת ּבת אּסּור אֹו ִַַַ
       

 ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְִֵֶֶֶַַ
ּבפרּוׁשנּו ּכרתֹות     ְְֵֵֵ

הּסדר על יהיּו ואם ;   , ְְִִֵֶַַ
אבל ׁשם. ׁשּנתּבאר ּכמֹו מֹוסיף, אּסּור ּבכּלם ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻיהיה

רּבים ּגּופים היּו אם ׁשּבעל ּכגֹון , ְִִִֶַַָָ
אחרת ואּׁשה חללה אחרת ואּׁשה אלמנה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּׁשה
לֹומר צרי אין ― ּגרּוׁשה אחרת ואּׁשה ְְִִֵֶֶַַָָָָזֹונה
ׁשּתקׁשה ואפׁשר ואחת. ּכלֿאחת על לֹוקה ְְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא
לאו על לֹוקין אין אצלנּו: ׁשהּכלל ּכיון ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹותאמר:
ואחת, ּכלֿאחת על לֹוקה מּדּוע ― ְְִֶֶַַַַַַַָָׁשּבכללּות
ׁשּבגלל ּדע אחד? ּבלאו עליהן מזהר ּכּלן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻוהרי
ּגרּוׁשה על ּגדֹול ּבכהן אתֿהּלאו ּכפל זה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹענין
ּדין ּכמֹו ּבהן ׁשּדינֹו להׁשמיענּו ― וחללה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָוזֹונה
ונתחּיב ואחת, ּכלֿאחת על ׁשּלֹוקה הדיֹוט ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּכהן
ּכיון ואחת, ּכלֿאחת על מלקּות הדיֹוט ְְְֵֵֶַַַַַַָָֹּכהן
לחּלק, ּכּלן נעׂשּו אחד, ּבלאו מהן אחת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּנתיחדה
יּקחּו" לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: ְְְְִִִֵָָָָָֹוהּוא

  הּוא והרי ּבלאו, הּגרּוׁשה ויחד הֹואיל .ְְְֲִִֵֵַַָָ
זֹונה על לֹוקה ּכ עצמּה, ּבפני הּגרּוׁשה על ְְְִֵֶֶַַַַָָָָלֹוקה
ענין וזהּו עצמּה. ּבפני חללה ועל עצמּה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּבפני

קּדּוׁשין ּבגמרא ׁשחלּוקהאמרם "ּכׁשם ְְְֲִִִֵֶָָָָָ
חלּוקה ּכ הדיֹוט, ּבכהן וזֹונה מחללה ְְְְֲֲֵֵֶָָָָָָֹּגרּוׁשה
ּגּופין הּנׁשים ׁשאם נתּבאר, וׁשם ּגדֹול". ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹּבכהן
על ׁשהיּו ּבין ואחת, ּכלֿאחת על לֹוקה ְְִֵֶֶַַַַַַָָָֻמחּלקין
ׁשהּלאו ל נתּבאר הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּסדר
לֹוקה ּולפיכ עצמּה, ּבפני מצוה מהן ּכלֿאחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל

וׁשם ואחת. ּכלֿאחת ּכהןעל ׁשאין נתּבאר, ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ׁשּיּקח עד מהן אחת מּׁשּום מלקּות חּיב ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָהדיֹוט

לא לֹוקה, ― "ּבעל אמרם: והּוא ְְְְִֶַָָָֹויבעֹול,
לֹוקה; אינֹו ― ּבעל   ֵֶַָ

         
      ַַַמהּֿטעם

"לאקאמר: מּׁשּום יּקח"? "לא מהּֿטעם ִִַַַַַָָֹֹ
יחּלל"     . ְֵַ

אּלּו מצות ארּבע ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ
וקּדּוׁשין. ּביבמֹות ְְִִִִֵָּבׁשלמּות

― הקס"ב ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
והּוא קּדּוׁשין, ּבלי אפּלּו האלמנה על ְְְֲִִִִִַַָָָָמּלבֹוא

ּבעּמיו" זרעֹו "ולאֿיחּלל יתעּלה: אמרֹו . ְְְְְְִֵֶַַַַָָֹ
הּנּׂשּואין עליו נאסרּו הדיֹוט ׁשּכהן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּופרּוׁשֹו
      

"יּקחּו "לא ׁשּנאמר: , הם ולּקּוחין , ְֱִִִֵֶֶַָֹ
ּכמֹו ׁשּיבעֹול, עד לֹוקה ׁשאינֹו אּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַַָהּקּדּוׁשין,

לעיל ׁשּבארנּו      ְְֵֵֶַ
ׁשּזה אףֿעלּֿפי קּדּוׁשין, ּבלי ּבעל אם אבל ;ְֲִִִִִֶֶַַַָָ

עליו ּומזהר אסּור   ּופסלּה ְְָָָָָָֻ
   לֹוקה אינֹו ―ֵֶ

אבל .לכ אזהרה נתּפרׁשה ׁשּלא ּכיון זה, ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹמּׁשּום
יּקח" "לא אחד לאוין: ׁשני ּבֹו ּבאּו ּגדֹול ְִִֵֵֶָָָָָֹֹּכהן
זרעֹו" יחּלל "ולא והּׁשני הּנּׂשּואין, אּסּור ְְְְְִִִִֵֵַַַַֹוהּוא
ּובגמרא קּדּוׁשין. ּבלי אפּלּו הּביאה אּסּור ְְְֲִִִִִִִַָָָוהּוא

ּגדֹולקּדּוׁשין ּבכהן רבא "ּומֹודה אמרּו: ְְִִֵֶָָָָֹ
יחּלל "ולא ׁשּלֹוקה, קּדׁש ולא ּבעל ׁשאם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבאלמנה,
אמרּו: וׁשם חּלל". והרי ― רחמנא אמר ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָזרעֹו"
מּׁשּום לֹוקה ׁשּתים: לֹוקה ― ּבאלמנה ּגדֹול ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ"ּכהן

ו יּקח", נתיחד"לא ולא יחּלל". "לא מּׁשּום לֹוקה ְְְְִִִֵֵֶַַָֹֹֹ
ּבאלמנה זה     ְֶַָָָ

   ׁשהיא לפי ְִִֶֶָאּלא
לּכהּנה, ּכׁשרה והיא ּגדֹול ּכהן על ּבלאו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻהמיחדת
ּגרּוׁשה אבל לּכהּנה. ּופסלּה חּללּה זֹו ְְְְְֲִִִַָָָָָָָֻּובבעילה
הדיֹוט, ּכהן ּכדין ּבׁשלׁשּתן ּדינֹו הרי וחללה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹוזֹונה
מּתחּלתּה לּכהּנה ּפסּולה מהן ׁשּכלֿאחת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכלֹומר:

      ּכפל ולא ,ְַָֹ
ּגדֹול ּכהן על אּסּורן     ִֵַָָֹ

    ל ׁשהזּכרּתי לענין ְְְִִִֶֶַָָָָאּלא
       .
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קה          
  

ּבזמן זֹונה וחללה ּוגרּוׁשה "אלמנה אמרּו: ְְְְְֲִַַַָָָָָָָָוׁשם
ּובארּו ואחת", ּכלֿאחת על חּיב ― ּכּסדר ְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשהן
ׁשחלּו "ּכּסדר", אמרם וענין אחת. ּבאּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּזה
ּתחּלה ׁשּתהיה ׁשּבּפסּוק, הּסדר לפי הענינים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלּו
חללה, ּתהיה ואחרּֿכ ּגרּוׁשה, ואחרּֿכ ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָאלמנה,
ׁשהיא מּפני לזה, והצרכנּו זֹונה. ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻואחרּֿכ
ארּבע לחּיבֹו רֹוצים אנּו אחת ּובבעילה אחת ְְְְִִִִַַַַַַַָָָאּׁשה

אצלנּו הּוא ּוכלל אּלּו. מלקּיֹות אין : ְְְֵֵֵֶַָֻ
מֹוסיף אּסּור היה אּלאֿאםּֿכן אּסּור על חל ִִִִִֵֶַָָָָאּסּור
      

ּכֹולל אּסּור אֹו :   ִֵ
      

  אחת ּבת אּסּור אֹו ִַַַ
       

 ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְִֵֶֶֶַַ
ּבפרּוׁשנּו ּכרתֹות     ְְֵֵֵ

הּסדר על יהיּו ואם ;   , ְְִִֵֶַַ
אבל ׁשם. ׁשּנתּבאר ּכמֹו מֹוסיף, אּסּור ּבכּלם ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻיהיה

רּבים ּגּופים היּו אם ׁשּבעל ּכגֹון , ְִִִֶַַָָ
אחרת ואּׁשה חללה אחרת ואּׁשה אלמנה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּׁשה
לֹומר צרי אין ― ּגרּוׁשה אחרת ואּׁשה ְְִִֵֶֶַַָָָָזֹונה
ׁשּתקׁשה ואפׁשר ואחת. ּכלֿאחת על לֹוקה ְְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא
לאו על לֹוקין אין אצלנּו: ׁשהּכלל ּכיון ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹותאמר:
ואחת, ּכלֿאחת על לֹוקה מּדּוע ― ְְִֶֶַַַַַַַָָׁשּבכללּות
ׁשּבגלל ּדע אחד? ּבלאו עליהן מזהר ּכּלן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻוהרי
ּגרּוׁשה על ּגדֹול ּבכהן אתֿהּלאו ּכפל זה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹענין
ּדין ּכמֹו ּבהן ׁשּדינֹו להׁשמיענּו ― וחללה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָוזֹונה
ונתחּיב ואחת, ּכלֿאחת על ׁשּלֹוקה הדיֹוט ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּכהן
ּכיון ואחת, ּכלֿאחת על מלקּות הדיֹוט ְְְֵֵֶַַַַַַָָֹּכהן
לחּלק, ּכּלן נעׂשּו אחד, ּבלאו מהן אחת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּנתיחדה
יּקחּו" לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: ְְְְִִִֵָָָָָֹוהּוא

  הּוא והרי ּבלאו, הּגרּוׁשה ויחד הֹואיל .ְְְֲִִֵֵַַָָ
זֹונה על לֹוקה ּכ עצמּה, ּבפני הּגרּוׁשה על ְְְִֵֶֶַַַַָָָָלֹוקה
ענין וזהּו עצמּה. ּבפני חללה ועל עצמּה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּבפני

קּדּוׁשין ּבגמרא ׁשחלּוקהאמרם "ּכׁשם ְְְֲִִִֵֶָָָָָ
חלּוקה ּכ הדיֹוט, ּבכהן וזֹונה מחללה ְְְְֲֲֵֵֶָָָָָָֹּגרּוׁשה
ּגּופין הּנׁשים ׁשאם נתּבאר, וׁשם ּגדֹול". ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹּבכהן
על ׁשהיּו ּבין ואחת, ּכלֿאחת על לֹוקה ְְִֵֶֶַַַַַַָָָֻמחּלקין
ׁשהּלאו ל נתּבאר הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּסדר
לֹוקה ּולפיכ עצמּה, ּבפני מצוה מהן ּכלֿאחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל

וׁשם ואחת. ּכלֿאחת ּכהןעל ׁשאין נתּבאר, ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ׁשּיּקח עד מהן אחת מּׁשּום מלקּות חּיב ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָהדיֹוט

לא לֹוקה, ― "ּבעל אמרם: והּוא ְְְְִֶַָָָֹויבעֹול,
לֹוקה; אינֹו ― ּבעל   ֵֶַָ

         
      ַַַמהּֿטעם

"לאקאמר: מּׁשּום יּקח"? "לא מהּֿטעם ִִַַַַַָָֹֹ
יחּלל"     . ְֵַ

אּלּו מצות ארּבע ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ
וקּדּוׁשין. ּביבמֹות ְְִִִִֵָּבׁשלמּות

― הקס"ב ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
והּוא קּדּוׁשין, ּבלי אפּלּו האלמנה על ְְְֲִִִִִַַָָָָמּלבֹוא

ּבעּמיו" זרעֹו "ולאֿיחּלל יתעּלה: אמרֹו . ְְְְְְִֵֶַַַַָָֹ
הּנּׂשּואין עליו נאסרּו הדיֹוט ׁשּכהן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּופרּוׁשֹו
      

"יּקחּו "לא ׁשּנאמר: , הם ולּקּוחין , ְֱִִִֵֶֶַָֹ
ּכמֹו ׁשּיבעֹול, עד לֹוקה ׁשאינֹו אּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַַָהּקּדּוׁשין,

לעיל ׁשּבארנּו      ְְֵֵֶַ
ׁשּזה אףֿעלּֿפי קּדּוׁשין, ּבלי ּבעל אם אבל ;ְֲִִִִִֶֶַַַָָ

עליו ּומזהר אסּור   ּופסלּה ְְָָָָָָֻ
   לֹוקה אינֹו ―ֵֶ

אבל .לכ אזהרה נתּפרׁשה ׁשּלא ּכיון זה, ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹמּׁשּום
יּקח" "לא אחד לאוין: ׁשני ּבֹו ּבאּו ּגדֹול ְִִֵֵֶָָָָָֹֹּכהן
זרעֹו" יחּלל "ולא והּׁשני הּנּׂשּואין, אּסּור ְְְְְִִִִֵֵַַַַֹוהּוא
ּובגמרא קּדּוׁשין. ּבלי אפּלּו הּביאה אּסּור ְְְֲִִִִִִִַָָָוהּוא

ּגדֹולקּדּוׁשין ּבכהן רבא "ּומֹודה אמרּו: ְְִִֵֶָָָָֹ
יחּלל "ולא ׁשּלֹוקה, קּדׁש ולא ּבעל ׁשאם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבאלמנה,
אמרּו: וׁשם חּלל". והרי ― רחמנא אמר ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָזרעֹו"
מּׁשּום לֹוקה ׁשּתים: לֹוקה ― ּבאלמנה ּגדֹול ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ"ּכהן

ו יּקח", נתיחד"לא ולא יחּלל". "לא מּׁשּום לֹוקה ְְְְִִִֵֵֶַַָֹֹֹ
ּבאלמנה זה     ְֶַָָָ

   ׁשהיא לפי ְִִֶֶָאּלא
לּכהּנה, ּכׁשרה והיא ּגדֹול ּכהן על ּבלאו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻהמיחדת
ּגרּוׁשה אבל לּכהּנה. ּופסלּה חּללּה זֹו ְְְְְֲִִִַָָָָָָָֻּובבעילה
הדיֹוט, ּכהן ּכדין ּבׁשלׁשּתן ּדינֹו הרי וחללה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹוזֹונה
מּתחּלתּה לּכהּנה ּפסּולה מהן ׁשּכלֿאחת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכלֹומר:

      ּכפל ולא ,ְַָֹ
ּגדֹול ּכהן על אּסּורן     ִֵַָָֹ

    ל ׁשהזּכרּתי לענין ְְְִִִֶֶַָָָָאּלא
       .
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קו         
  

― הל"ח לּׂשאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
בתּולה אמרֹו והּוא ּבבתּוליה ְְְְִֶָָָ

יּקח" ּבבתּוליה אּׁשה "והּוא יתעּלה:  ְְְִִִִֶֶַָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש רּבי היה "עֹוׂשה ְְִֵֶַָָָ

אתֿזה, ּובארּו עׂשה". מחּיבי אפּלּו ממזר ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָעקיבא
― ּבתּולה ׁשאינּה מי ּגדֹול ּכהן ׁשּבעל ְְִֵֵֶֶַָָָָֹּכגֹון:
הּוא ׁשהּכלל לפי ּבעׂשה. עליו אסּורה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָׁשהיא
הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָאצלנּו:

עֹוד ואמרּו עׂשה. מצות ׁשהיא נתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּבתּולה". על "ּומצּוה :ְְְְֲִִֵֶַַָָָֻ

מיבמֹות ו' ּבפרק זֹו ּובמקֹומֹותמצוה , ְְְִִִֶֶָָ
.וקּדּוׁשיןּבכתּבֹות ְְִִִֻ

― וׁשּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
"ואּׁשה אמרֹו: והּוא ּגרּוׁשה, מּלּׂשא הּכהן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשהזהר

יּקחּו" לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה ּוכׁשּבא ְְִִֵֶָָָָֹ
  מלק חּיב ― ּות.עליה ְֶַַָָָ

― הקנ"ח מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
זֹונה      ָ

 לא וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: והּוא ,ְְֲִַָָָָָֹֹ
יּקחּו"  ּוכׁשּבא   ְִֶָָ

.מלקּות חּיב עליה― ְֶַַָָָ

― הקנ"ט מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
חללה      ֲָָ

   אּׁשה" אמרֹו: והּוא ,ְְִָָ
וחללה" ּוכׁשּבאזנה ;  עליה ְֲֶֶַָָָָָָֹ

מלקּות. חּיב ―ְַַָ

ה'תש"ע מנחםֿאב ט"ז שלישי יום

.˘ ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
.ËÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― השנ"ג מּלהתעּנגהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

ּכגֹון ּביאה, ּבלי ואפּלּו מּכלֿהעריֹות ְְְֲֲִִִִַַַָָָָּבאחת
והּוא הּזנּות, מּפעּלֹות ּבהן וכּיֹוצא והּנּׁשּוק ְְְְְִִִֵֶַַַַָֻהחּבּוק
אלּֿכלֿ איׁש "איׁש זה: על ּבאזהרה יתעּלה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָאמרֹו

ערוה" לגּלֹות תקרבּו לא ּבׂשרֹו ׁשאר   ְְְְְְִֵֶַָָֹ
הּמביאה קרבה אליהם ּתתקרבּו לא אמר: ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּכאּלּו

ספרא ּולׁשֹון ערוה. לגּלֹות לא" : ְְְְִֶַָָֹ
יגּלה, ׁשּלא אּלא לי אין ערוה", לגּלֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹתקרבּו
ּבנּדת "ואלֿאּׁשה לֹומר: ּתלמּוד יקרב? ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹמּנין

תקרב" לא טמאתּה ּבל נּדה אּלא לי אין , ְְִִִֵֶַַָָָָֹֻ
ּבבל ׁשהן ּבכלֿהעריֹות ּומּנין ּתגּלה, ּובל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּתקרב
תקרבּו "לא לֹומר: ּתלמּוד ּתגּלּו? ּובל ְְְְְְִִַַַַֹּתקרבּו

וׁשם ערוה". לגּלֹות ונכרתּו" נאמר: ְְְְְְֱִֶֶַַָָ
ׁשּנאמ לפי לֹומר? ּתלמּוד מה העׂשת", ר:הּנפׁשֹות ְְְֱִֶֶַַַַָָָֹֹ

הּקריבה על ּכרת חּיבין יהיּו יכֹול תקרבּו" ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ"לא
ּוכבר הּקרבֹות. לא "העׂשת", לֹומר ּתלמּוד ―ְְְֵַַַָָֹֹֹ
האּלה המכערים הּדברים ּבאּסּור הּלאו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹנכּפל

הּתֹועבת" מחּקֹות עׂשֹות "לבלּתי ואמר:  ְְְֲִִֵֵַַָֹֻ
אמרֹו: אבל     ְֲָָ

יׁשבּתםּֿבּה אׁשר ארץֿמצרים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָ"ּכמעׂשה
תעׂשּו" לא וגֹו' ארץּֿכנען ּוכמעׂשה תעׂשּו ְְְֲֲֲֵֶֶַַַַַֹֹלא

 מחּקֹות אּלּו לאוין ּבׁשני מזהיר אינֹו ,ְְִִִֵֵֵֵַָֻ
עצמן מהּתֹועבת ּבהם מזהיר אּלא ּבלבד, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּתֹועבת
ּכללּיים לאוין ׁשני ׁשהביא ּכלֹומר ,ּכ אחר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבאר
ארץ מעׂשה על הזהיר וכאׁשר ּכלֿהעריֹות. ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָעל
ּכלֿמהֿ ּכֹולל וזה ― ּכנען ארץ ּומעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָמצרים
ּומרעה האדמה ועבֹודת הּׁשחיתּות עֹוׂשים, ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָּׁשהיּו
ּובאר חזר לפיכ ּכן, ּגם הארץ ויּׁשּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמקנה
ואּלּו: אּלּו הם מהם ׁשהזהרּתי הּמעׂשים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאֹותם

תגּלה לא וערות תגּלה לא ערות   ְְְְְֵֶֶֶַַַַֹֹ
 הענין ּבסֹוף ׁשּבאר ּוכמֹו ,ְְְִֵֵֶָָ

אנׁשיֿ עׂשּו האל אתּֿכלֿהּתֹועבת "ּכי ְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹואמר:
הארץ" ספרא ּולׁשֹון .לא "יכֹול : ְְִֶָָָָֹ

ּכמֹותם ּכרמים יּטעּו ולא ּבנינֹות יבנּו  ְְְְְְִִִִָָָֹ
      ―

תלכּו" לא "ּובחּקֹותיהם לֹומר: ּתלמּוד , ְְֵֵֵֶַַֹֻ
להם החקּוקים ּבחּקים אּלא אמרּתי ְֲִִִֶֶַַַָָָֹֻלא
עֹוׂשין? היּו "ּומה אמרּו: וׁשם ְְְֲִֵֶֶַָָָולאבֹותיהם".
ואּׁשה אּׁשה נֹוׂשאה והאּׁשה איׁש נֹוׂשא ְְְִִִִִֵָָָָָָהאיׁש
האּלה ׁשהּלאוין נתּבאר הּנה אנׁשים". לׁשני ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָנּׂשאת
לא ּכנען ארץ ּוכמעׂשה מצרים ארץ ּכמעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשהם
ּדר על ּכלֿהעריֹות ּביאת על אזהרה הם ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָּתעׂשּו
ּכלֿערוה ּבהן, אתֿהּלאו וכפל וחזר ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָָהּכלל.

הּמצ ּכלּֿדיני את אנּו ּבארנּו ּוכבר הּזאתלבּדּה. וה ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ
מּסנהדרין ז' ּבפרק הּמׁשנה ּבפרּוׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָ

לדעת, צרי ּומּמהּֿׁשאּתה עליהם. ׁשּלֹוקין ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּובארנּו
הרי ― ּכרת ּביאתּה על ׁשחּיבים ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּכלֿאּׁשה
נקרא: ּכרת חּיּוב ּבּה ׁשּיׁש הּביאה מאֹותּה ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּנֹולד
הּביאה ׁשאֹותּה ּבין ממזר, ה' ׁשּקראֹו והּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָממזר,
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מןֿהּנּדה חּוץ ממזר, הּולד ― ּבׁשגגה ּבין ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּבזדֹון
נקרא: אּלא ממזר אינֹו מּמּנה ׁשהּולד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבלבד
מיבמֹות ד' ּבפרק זה ענין נתּבאר ּוכבר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבןֿהּנּדה.

.

― הקמ"ט ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
 מעלי ׁשּיהיּו הינּו: וחּיה, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָּבהמה

ׁשאנּו וזה לאכלן. מּתר ואז סדּוקה, ּופרסתן ְְְְְְֵֶֶַָָָָָָָָָֻּגרה
מצות הּוא ― אּלּו ּבסּמנים אֹותן לבּדק ְְְְִִִִִֵַָָֹֻמצּוים
וגֹו'" ּתאכלּו אׁשר החּיה "זאת אמרֹו: והּוא ְְְְֲֲֵֶַַָָֹֹעׂשה,

  ספרא ּולׁשֹון . אתּה : ְְִָָֹ
טמאה ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָֹּתאכלּו
― אּלּו סּמנים ׁשּיׁשּֿבּה את ּכלֹומר: ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּבאכילה,
ּבּה ׁשאין ׁשאת מּזה, מׁשמע לאכלּה, ׁשּמּתר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהיא
מּכלל הּבא לאו וזה לאכלּה, אסּור ― אלּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָסּמנים
לפיכ ׁשּבידינּו הּכלל לפי עׂשה ׁשהּוא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָעׂשה,
ּבעׂשה, אּלא לי "אין זה: ללׁשֹון ּבסמּו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָאמרּו
― אתֿהּגמל" לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ְְֲִִֶֶַַַַַָָֹמּנין

לאֿתעׂשה ּבמצות ׁשּנבאר הּנהּכמֹו . ְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹֹ
עׂשה. מצות ― ּתאכלּו" "אתּה ׁשאמרֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹנתּבאר,
והּוא: ,ל ּׁשהזּכרּתי מה היא זֹו ּבמצוה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָוהּכּונה
ּבכלּֿבהמה אּלּו סּמנים לדרֹוׁש נצטּוינּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָׁשאנּו
הּוא ― זה ודין לאכלּה, מּתר יהא ואז ְְְְְְִֵֶַָָָָָֻוחּיה,
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָהּמצוה.

חּליןּבכֹורֹות .ּובמּסכת ְְִֶֶַֻ

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ז רביעי יום

    
    

― הק"ן ּגםהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
יהיּו מּמּנּו מינים ּכּמה ׁשרק והּוא העֹוף, ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבסּמני
אּלא מןֿהּתֹורה נאמרּו לא העֹוף וסּמני ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמּתרים.
ּבכלֿ מתּבֹוננים אנּו ּכאׁשר ּכי ּבחקירה, ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָֻהּׂשגּו

אּסּורם ׁשּנתּבאר הּמינים אחד ְִִִִֵֶֶַָָָ
אֹותם הּכֹוללים ּדברים ּבהם אנּו מֹוצאים ְְְִִִֶֶַָָָָָאחד,

    עֹוף סּמני והם ,ְִֵֵָ
טמא זה ולֹומר: ּבעֹופֹות לדּון ׁשּנצטּוינּו וזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא
ספרי: ּולשֹון עׂשה. מצות הּוא ― טהֹור ְְְְֲִִֵֵֶַָוזה

ּתאכלּו טהרה "ּכלֿצּפֹור  זֹו ― ְִֵָָֹֹ
ּוכבר עליו; מהּֿׁשרמזנּו נתּבאר הּנה עׂשה". ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמצות

חּלין ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָֻ

― הקנ"א ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
כרעים לֹו "אׁשר ּבּתֹורה: המפרׁשים והם ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹחגבים,

לרגליו" מּמעל  ּכמֹו זֹו מצוה וענין . ְְְְְְִִִַַַַָָ
הּוא ּבּה ׁשּנאמר והּפסּוק ׁשּלפניה, ּבּמצוה ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו
ּוכבר העֹוף". ׁשרץ מּכל ּתאכלּו "אתֿזה ְְְִֶֶֶֶָָָֹֹאמרֹו:

חּלין מּמּסכת ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָֻ

― הקנ"ב ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
"אתֿזה אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה מפרׁשים והם ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹּדגים

ּבּמים" אׁשר מּכל ּתאכלּו  ּובפרּוׁש ְְֲִִֵֶַָֹֹ
חּלין ּבגמרא עֹובראמרּו טמא ּדג ׁשאֹוכל : ְְִִֵֵֵֶָָָָָֻ

ול אכֹול'ּבעׂשה 'זה ּׁשאמר מּמה ּכי אֿתעׂשה. ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָֹ
מּכלל הּבא ולאו ּתאכל, לא ׁשּזּולתֹו אני ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשֹומע
"אתֿזה ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה עׂשה. ― ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָעׂשה
ׁשהיא ּבאמרנּו והענין עׂשה. מצות ― ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּתאכלּו"
נצטּוינּו ׁשאנּו ,ל ׁשהזּכרּתי ּכמֹו הּוא עׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָמצות
וזה לאכלֹו מּתר זה ונאמר: אּלּו ּבסּמנים ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻלדּון
"והבּדלּתם ואמר: הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו מּתר, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֻאינֹו

וגֹו'" לּטמאה הּטהרה ּביןֿהּבהמה  לא ְְְְֵֵֵַַַָָָֹֹ
יהיה לפיכ ― ּבּסּמנים אּלא הבּדלה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּתהא
מצוה האּלה הּסּמנין מיני מארּבעת ומין ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכלֿמין
וסּמני וחּיה, ּבהמה סּמני ּכלֹומר: עצמּה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּבפני
ּבארנּו ּוכבר ּדגים. וסּמני חגבים, וסּמני ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָהעֹוף,
ּוכבר לבּדֹו. עׂשה לכלֿאחד ׁשּקראּו ְְְְְֲֵֶֶַָָָָָלׁשֹונם,
ּדגים, סּמני ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ּגם ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָנתּבארּו

חּלין מּמּסכת ג' .ּבפרק ְִִֶֶֶֶַֻ

― הקע"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא טמאה, וחּיה טמאה ּבהמה  ְְְְְְֵֵֵַָָָָָ

'וגֹו הּגרה מּמעלי תאכלּו לא אתֿזה א" :ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ואתֿהחזיר". ואתֿהּׁשפן ואתֿהארנבת ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאתֿהּגמל
ּבפרּוׁש, לאו ּבהן ּבא לא טמאה ּבהמה ׁשאר ְְְְֲֵֵֵֶָָָָָָָֹאבל
ּפרסה מפרסת "וכלּֿבהמה ּׁשאמר: מּמה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָאבל

תאכלּו" אתּה ּבּבהמה ּגרה מעלת וגֹו',  , ְְֲֵֵֵַַַָָָֹֹ
יחד הּסימנים ׁשני ּבֹו ּׁשאין ׁשּכלֿמה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָידענּו
מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא אּלא אכילתֹו, על ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻמזהרים
אצלנּו: הּוא ּוכלל עׂשה, ׁשהּוא ׁשּנתּבאר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָעׂשה
עליו. לֹוקין ואין עׂשה, ― עׂשה מּכלל הּבא ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָלאו
טמאה וחּיה ּבהמה ׁשאר עלינּו נאסרה ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָאבל
ׁשאנּו וחמר, ּבקל מלקּות אכילתן על ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹֻוחּיבנּו
טהרה סימן ּבהן ׁשּיׁש וגמל חזיר ּומה ְְֲֳִִִֵֵֶַָָָָָָאֹומרים:
וחּיה ּבהמה לׁשאר וחמר קל עליו, לֹוקין ― ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאחד
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קז          
  

מןֿהּנּדה חּוץ ממזר, הּולד ― ּבׁשגגה ּבין ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּבזדֹון
נקרא: אּלא ממזר אינֹו מּמּנה ׁשהּולד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבלבד
מיבמֹות ד' ּבפרק זה ענין נתּבאר ּוכבר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבןֿהּנּדה.

.

― הקמ"ט ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
 מעלי ׁשּיהיּו הינּו: וחּיה, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָּבהמה

ׁשאנּו וזה לאכלן. מּתר ואז סדּוקה, ּופרסתן ְְְְְְֵֶֶַָָָָָָָָָֻּגרה
מצות הּוא ― אּלּו ּבסּמנים אֹותן לבּדק ְְְְִִִִִֵַָָֹֻמצּוים
וגֹו'" ּתאכלּו אׁשר החּיה "זאת אמרֹו: והּוא ְְְְֲֲֵֶַַָָֹֹעׂשה,

  ספרא ּולׁשֹון . אתּה : ְְִָָֹ
טמאה ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָֹּתאכלּו
― אּלּו סּמנים ׁשּיׁשּֿבּה את ּכלֹומר: ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּבאכילה,
ּבּה ׁשאין ׁשאת מּזה, מׁשמע לאכלּה, ׁשּמּתר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהיא
מּכלל הּבא לאו וזה לאכלּה, אסּור ― אלּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָסּמנים
לפיכ ׁשּבידינּו הּכלל לפי עׂשה ׁשהּוא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָעׂשה,
ּבעׂשה, אּלא לי "אין זה: ללׁשֹון ּבסמּו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָאמרּו
― אתֿהּגמל" לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ְְֲִִֶֶַַַַַָָֹמּנין

לאֿתעׂשה ּבמצות ׁשּנבאר הּנהּכמֹו . ְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹֹ
עׂשה. מצות ― ּתאכלּו" "אתּה ׁשאמרֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹנתּבאר,
והּוא: ,ל ּׁשהזּכרּתי מה היא זֹו ּבמצוה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָוהּכּונה
ּבכלּֿבהמה אּלּו סּמנים לדרֹוׁש נצטּוינּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָׁשאנּו
הּוא ― זה ודין לאכלּה, מּתר יהא ואז ְְְְְְִֵֶַָָָָָֻוחּיה,
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָהּמצוה.

חּליןּבכֹורֹות .ּובמּסכת ְְִֶֶַֻ

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ז רביעי יום

    
    

― הק"ן ּגםהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
יהיּו מּמּנּו מינים ּכּמה ׁשרק והּוא העֹוף, ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבסּמני
אּלא מןֿהּתֹורה נאמרּו לא העֹוף וסּמני ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמּתרים.
ּבכלֿ מתּבֹוננים אנּו ּכאׁשר ּכי ּבחקירה, ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָֻהּׂשגּו

אּסּורם ׁשּנתּבאר הּמינים אחד ְִִִִֵֶֶַָָָ
אֹותם הּכֹוללים ּדברים ּבהם אנּו מֹוצאים ְְְִִִֶֶַָָָָָאחד,

    עֹוף סּמני והם ,ְִֵֵָ
טמא זה ולֹומר: ּבעֹופֹות לדּון ׁשּנצטּוינּו וזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא
ספרי: ּולשֹון עׂשה. מצות הּוא ― טהֹור ְְְְֲִִֵֵֶַָוזה

ּתאכלּו טהרה "ּכלֿצּפֹור  זֹו ― ְִֵָָֹֹ
ּוכבר עליו; מהּֿׁשרמזנּו נתּבאר הּנה עׂשה". ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמצות

חּלין ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָֻ

― הקנ"א ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
כרעים לֹו "אׁשר ּבּתֹורה: המפרׁשים והם ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹחגבים,

לרגליו" מּמעל  ּכמֹו זֹו מצוה וענין . ְְְְְְִִִַַַַָָ
הּוא ּבּה ׁשּנאמר והּפסּוק ׁשּלפניה, ּבּמצוה ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו
ּוכבר העֹוף". ׁשרץ מּכל ּתאכלּו "אתֿזה ְְְִֶֶֶֶָָָֹֹאמרֹו:

חּלין מּמּסכת ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָֻ

― הקנ"ב ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
"אתֿזה אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה מפרׁשים והם ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹּדגים

ּבּמים" אׁשר מּכל ּתאכלּו  ּובפרּוׁש ְְֲִִֵֶַָֹֹ
חּלין ּבגמרא עֹובראמרּו טמא ּדג ׁשאֹוכל : ְְִִֵֵֵֶָָָָָֻ

ול אכֹול'ּבעׂשה 'זה ּׁשאמר מּמה ּכי אֿתעׂשה. ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָֹ
מּכלל הּבא ולאו ּתאכל, לא ׁשּזּולתֹו אני ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשֹומע
"אתֿזה ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה עׂשה. ― ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָעׂשה
ׁשהיא ּבאמרנּו והענין עׂשה. מצות ― ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּתאכלּו"
נצטּוינּו ׁשאנּו ,ל ׁשהזּכרּתי ּכמֹו הּוא עׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָמצות
וזה לאכלֹו מּתר זה ונאמר: אּלּו ּבסּמנים ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻלדּון
"והבּדלּתם ואמר: הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו מּתר, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֻאינֹו

וגֹו'" לּטמאה הּטהרה ּביןֿהּבהמה  לא ְְְְֵֵֵַַַָָָֹֹ
יהיה לפיכ ― ּבּסּמנים אּלא הבּדלה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּתהא
מצוה האּלה הּסּמנין מיני מארּבעת ומין ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכלֿמין
וסּמני וחּיה, ּבהמה סּמני ּכלֹומר: עצמּה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּבפני
ּבארנּו ּוכבר ּדגים. וסּמני חגבים, וסּמני ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָהעֹוף,
ּוכבר לבּדֹו. עׂשה לכלֿאחד ׁשּקראּו ְְְְְֲֵֶֶַָָָָָלׁשֹונם,
ּדגים, סּמני ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ּגם ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָנתּבארּו

חּלין מּמּסכת ג' .ּבפרק ְִִֶֶֶֶַֻ

― הקע"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא טמאה, וחּיה טמאה ּבהמה  ְְְְְְֵֵֵַָָָָָ

'וגֹו הּגרה מּמעלי תאכלּו לא אתֿזה א" :ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ואתֿהחזיר". ואתֿהּׁשפן ואתֿהארנבת ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאתֿהּגמל
ּבפרּוׁש, לאו ּבהן ּבא לא טמאה ּבהמה ׁשאר ְְְְֲֵֵֵֶָָָָָָָֹאבל
ּפרסה מפרסת "וכלּֿבהמה ּׁשאמר: מּמה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָאבל

תאכלּו" אתּה ּבּבהמה ּגרה מעלת וגֹו',  , ְְֲֵֵֵַַַָָָֹֹ
יחד הּסימנים ׁשני ּבֹו ּׁשאין ׁשּכלֿמה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָידענּו
מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא אּלא אכילתֹו, על ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻמזהרים
אצלנּו: הּוא ּוכלל עׂשה, ׁשהּוא ׁשּנתּבאר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָעׂשה
עליו. לֹוקין ואין עׂשה, ― עׂשה מּכלל הּבא ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָלאו
טמאה וחּיה ּבהמה ׁשאר עלינּו נאסרה ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָאבל
ׁשאנּו וחמר, ּבקל מלקּות אכילתן על ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹֻוחּיבנּו
טהרה סימן ּבהן ׁשּיׁש וגמל חזיר ּומה ְְֲֳִִִֵֵֶַָָָָָָאֹומרים:
וחּיה ּבהמה לׁשאר וחמר קל עליו, לֹוקין ― ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאחד
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עליהן. ׁשּלֹוקין ― ּכלל טהרה סימן ּבהן ְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאין
ספרא לׁשֹון ּוׁשמע :אמרּו ּבכלֿזה, ְְְְְִֶַָָָ

ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― תאכלּו" ְְֲִֵֵֵַָָָָֹֹ"אתּה
ּבלאֿתעׂשהטמאה ּבעׂשה, אּלא לי אין ּבאכילה. ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

מּמעלי תאכלּו לא "אתֿזה לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִִֵֶֶַַַַֹֹמּנין?
ּבהמה ׁשאר ּבלבד, אּלּו אּלא לי אין ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּגרה",

ודין מּנין? טמאה ׁשּיׁש אּלּו מה הּוא: ְְִִִֵֵֵֶַָָ
אכילתן, על ּבלאֿתעׂשה הן הרי טהרה סימן ְֲֲֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבהן
אינֹו טהרה, סימן ּבהן ׁשאין טמאה ּבהמה ְְְֳִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשאר
נמצאּו: אכילתן! על ּבלאֿתעׂשה ׁשּתהא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹּדין
מןֿהּכתּוב, ― והחזיר והּׁשפן והארנבת ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָהּגמל
ונמצאת מּקלֿוחמר: ― טמאה ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹּוׁשאר

מןֿהּכתּוב ― ׁשּלהן עׂשה מצות  ְֲִִֵֶֶַַָָ
   ― ּבלאֿתעׂשה ּומצוה ,ְְֲִֶַָֹ

מלתא לגּלֹויי זה ׁשּקלֿוחמר אּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּקלֿוחמר.
הּוא ּבעלמא     ְְָָ

       
   ,"ּבבּתֹו ׁשאמרּו ּכדר ,ְְְִֶֶֶָ

ּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו     . ְְְִֵֶָ
חּיה אֹו ּבהמה מּבׂשר ּכזית ּכלֿהאֹוכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָּולפיכ
לֹוקה ― ׁשּיהיה מהן מין מאיזה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָטמאה

זאת ודע מּדאֹוריתא.    ְְְִַַָֹ
         

      .

― הקע"ד מּלאכלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
"ואתֿ הּמינים: ּבאֹותם אמרֹו והּוא טמא, ְְְְִִֵֶַָָָעֹוף

יאכלּו" לא מןֿהעֹוף ּתׁשּקצּו אּלה  . ְְְִֵֵֶַָָֹ
ּוכבר לֹוקה. ― מּבׂשרם ּכזית מהם האֹוכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוגם
ּבפרק ׁשּלפניה הּׁשּתים עם זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנתּבארּו

מחּלין .ג' ִֵֻ

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ח חמישי יום

.‰Ú˜ .‚Ú˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÚ˜ .ÊÚ˜ .ÂÚ˜

― הקע"ג ּדגהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
הּדגים: מן הּמינים ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְִִִִֵַַָָָָטמא,
ואתֿנבלתם תאכלּו לא מּבׂשרם לכם יהיּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ"וׁשקץ

ּתׁשּקצּו"  ― ּכזית מּבׂשרם והאֹוכל . ְְְְִִֵֵַַָָָ
ֶלֹוקה.

― הקע"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

והּצרעין והּדבֹורים הּזבּובים ּכגֹון העֹוף, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָׁשרץ
ּבמׁשנה אמרֹו והּוא האּלה, הּמינים מן ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָוזּולתם
לא לכם הּוא טמא העֹוף ׁשרץ "וכל ְֵֶֶֶָָָָֹֹּתֹורה:

יאכלּו"  ׁשרץ "וכל ספרי: ּולׁשֹון . ְְְִֵֵֵֶֶָֹ
― והאֹוכלם לאֿתעׂשה", מצות ― וכּו' ְְְְֲִֶַַָָָֹהעֹוף

ֶלֹוקה.

― הקע"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
והּדֹומה והחּפּוׁשּיֹות הּתֹולעים ּכגֹון הארץ, ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשרץ
אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ הּנקרא: וזהּו ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָלהם,
הּוא ׁשקץ עלֿהארץ הּׁשרץ "וכלֿהּׁשרץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיתעּלה:

יאכל" לא  מּׁשהּו מהם והאֹוכל . ְֵֵֵֵֶֶַָָֹ
    .מלקּות חּיב ―ְַַָ

― הקע"ז מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי מןֿהעּפּוׁשים, הּמתהּוה ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּׁשרץ
אמרֹו: והּוא ּונקבה, מּזכר נֹולד ואינֹו מסּים ְְְְְִִֵֵָָָָָָֻמין
הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם תטּמאּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ"ולא

עלֿהארץ" ספרא ּולׁשֹון . : ְְִֶַָָָ
ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ― עלֿהארץ הרמׂש ִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ"הּׁשרץ
אמרֹו ּבין ׁשּיׁש החּלּוק וזהּו ורֹובה", ְְְִֵֵֶֶֶֶַָּפֹורה

הארץ" על הּׁשרץ "הּׁשרץ  ּובין ֵֵֶֶֶַַַָָֹ
― הּׁשֹורץ ׁשהּׁשרץ לפי הרמׂש". "הּׁשרץ ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמרֹו
והרי הּמין את הּמֹוליד ּכח ּבֹו ׁשּיׁש הּׁשרץ ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹהּוא

מׁשריץ הּוא והּׁשרץ הארץ; על ְְִֶֶֶַַַָָ
מןֿהע הּמתהּוה הּׁשרץ הּוא ― ּפּוׁשיםהרֹומׂש ְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

לֹוקה. ― מּמּנּו האֹוכל וגם ּכמֹוהּו, מֹוליד ְִִֵֵֶֶֶַָָׁשאינֹו

― הקע"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
והּפרֹות הּזרעים ּבתֹו הּמתהּוים החּיים ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָּבעלי
אֹותֹו אֹו הּזרע אֹותֹו ּפני על וירמׂשּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַמּׁשּיצאּו
― האכל ּבתֹו אחרּֿכ מצאנּום אפּלּו ְְֲִִֶֶַַַָָָֹהּפרי,
אמרֹו: והּוא לֹוקה, ― והאֹוכלם לאכלם, ְְְְְְֶָָָָָָאסּור
ּכיֿ תאכלּום לא עלֿהארץ הּׁשרץ ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"לכלֿהּׁשרץ

הם" ׁשקץ  ספרא ּולׁשֹון . ְְִֵֶֶָ
."וחזרּו לארץ ׁשּפרׁשּו את "להביא :ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ט שישי יום

.ËÚ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÙ˜ .Ù˜
יוםחמישֿישישיי"חֿי"טמנחֿםאבה'תש"ע

― הקע"ט מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
יחּוד ּבלי ׁשּיהיה, ׁשרץ איזה  ּבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶ
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והּוא הארץ, ׁשרץ ּבין הּמים ׁשרץ ּבין העֹוף ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשרץ
ּבכלֿ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו יתעּלה: ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹאמרֹו
ּבם" ונטמתם ּבהם תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהּׁשרץ

  ,עליו ולֹוקין עצמֹו ּבפני לאו זה .ְְְִִֵֶַָָָ
מּׁשרץ ּדבר האֹוכל לפיכ ּכֹולל. אּסּור ּכעין ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָוהּוא
"וכלֿהּׁשרץ מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָהארץ

יאכל" לא הּוא ׁשקץ עלֿהארץ הּׁשרץ , ֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבכלֿ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹואחת
לֹוקה ― העֹוף מּׁשרץ ּדבר האֹוכל וכן ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהּׁשרץ".
לכם הּוא טמא העֹוף "ׁשרץ מּׁשּום אחת ְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּתים:

יאכלּו" לא  ―  , ֵֵָֹ
ּבכלֿ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹואחת

והי ּבלבד אחד חי ּבעל אכל ואם אֹותֹוהּׁשרץ". ה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשרץ ׁשהּוא ּכ הארץ, על וׁשֹורץ מעֹופף ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָהחי
ארּבע עליו חּיב יהיה ― הארץ וׁשרץ ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָהעֹוף

מלקּיֹות       ְַֻ
הּמים מּׁשרץ ּגם ׁשהּוא ּכ על נֹוסף ואם .ְִִִֶֶֶַַַַַָ

הּמלקּות מלקּיֹות: ׁשׁש עליו חּיב יהיה ―ְְְִֵֶַַַַָָָֻ
"מּבׂשרם ּבֹו: ׁשּנאמר טמא ּדג מּׁשּום ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָהחמיׁשית

תאכלּו" לא  ―  , ֵֹֹ
אתֿ "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום הּׁשּׁשית ְְְְִִִֶַַַַַוהּמלקּות
ּכֹולל ׁשהּוא לפי הּׁשרץ", ּבכלֿהּׁשרץ ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹנפׁשתיכם
הּמים ׁשרץ לאסֹור ּפסּוק לנּו ואין הּמים. ׁשרץ ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגם
אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו ּׁשּנאמר: מּמה ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַֹחּוץ
אמרּו האּלה הּכללים ּולפי הּׁשרץ". ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבכלֿהּׁשרץ

מּכֹות ּפֹוטיתאּבגמרא "אכל :  ְִִַַָָָָ
        

    ;ארּבע לֹוקה ―ְֶַַ
זהּו ׁשׁש". לֹוקה ― צרעה חמׁש; לֹוקה ― ְְִֵֵֶֶֶָָָָנמלה
ראיתי אֹו ּפרּוׁשֹו ׁשּׁשמעּתי ּכלֿמי ׁשּפרׁש ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּפרּוׁש

וכּו' ּפֹוטיתא אכל ׁשהּוא: זה ּבענין ּדבריו ְְְְִִֶֶַָָָָָ
         
       
        

   ׁשאינֹו ּפרּוׁש וזה .ְֵֵֶֶ
הּכללים ּבהּפּו אּלא יתקּים ולא יהיה לא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹנכֹון,
ׁשאם והּוא: הּתלמּוד. ּבלׁשֹון המבארים ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹהאמּתּיים
ׁשלׁש ׁשחּיבּו ּתמצא ּכאן ּׁשהקּדמנּו ּבמה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹּתתּבֹונן
אתֿ "אלּֿתׁשּקצּו והּוא: אחד מּלאו ְְְְִֶֶַַַָָֻמלקּיֹות
ּדבר ּבּטּול נתּבאר ּוכבר ּבכלֿהּׁשרץ". ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשתיכם

ּבׁשּום אחד לאו על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקין וׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֻזה,
חּלין ּבגמרא ׁשּבארּו ּכמֹו ּוכברּפנים, : ְְְֲִִִֵֶָָָָֻ

ויבֹואּו ּפעמים, ּכּמה ּובארנּוהּו זה ּכלל ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָהקּדמנּו
לקּמן ּדגמאֹות מּמּנּו ל   . ְְְִֶַָָֻ

הּוא: ּתׁשּתּבׁש ולא ּבֹו ּתסּתּפק ׁשּלא הּנכֹון ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוהּדבר
וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ּבעצמֹו ׁשהּוא חי ּבעל ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהאֹוכל
אח ּבלבד: ׁשלׁש לֹוקה ― הארץ וׁשרץ תהּמים ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּׁשּום ואחת הּלאו, ּבֹו ׁשּנתּבאר העֹוף ׁשרץ ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
מּׁשּום ואחת הּלאו, נתּבאר ּבֹו ׁשּגם הארץ ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשרץ
הּמים ׁשרץ ׁשּגם אתֿנפׁשתיכם", ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ"אלּֿתׁשּקצּו
"אלּֿתׁשּקצּו אמרֹו: והּוא "ּכלֿׁשרץ", ּבכלל ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָנאסר
ׁשרץ אכל ואם הּׁשרץ". ּבכלֿהּׁשרץ ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹאתֿנפׁשתיכם
הארץ. ׁשרץ מּׁשּום אחת לֹוקה ― ּבלבד ְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהארץ
ׁשרץ מּׁשּום אחת ― העֹוף ׁשרץ על ּגם ְִֶֶֶֶַַַַָָוכ
מּׁשּום אחת ― לבּדֹו הּמים ׁשרץ על וכ ְְִִֶֶַַַַַַָָהעֹוף.
הּׁשרץ". ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ"אלּֿתׁשּקצּו
על ילקה לא הארץ ׁשרץ ּכֹולל זה ׁשּלאו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּומחמת
אלף לנּו ּבאּו ׁשאפּלּו לפי ׁשּתים, הארץ ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשרץ
אינֹו ― הארץ" ּב"ׁשרץ ּכּלם מפרׁשים ְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻלאוין
נכּפלּו ׁשּכּלם לפי אחת, מלקּות אּלא עליהן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻלֹוקה
לא הארץ "ׁשרץ אמר: ואפּלּו ּבעצמֹו, אחד ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבענין
הארץ "ׁשרץ ּתאכל", לא הארץ "ׁשרץ ְֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹּתאכלּו",
עליו יתחּיב לא ― ּפעמים אלף ּכ יאכל", ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
ׁשּקבעּו ׁשאּלה ראית האם אחת. מלקּות ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָאּלא
ׁשעטנז ׁשהּלֹובׁש סֹוברים הּזה המׁשּבׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאתֿהּכלל

לאוין ׁשני ּבֹו ׁשּבאּו ּכיון ׁשּתים לֹוקה  ְְִִֵֵֶֶַָָָ
   ׁשהם ראיתי לא מפרׁשים? .ְִִִֵֶָָֹֹ

אמרֹו אּלּו ּבעיניהם מּוזר היה זה אּלא ּכן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָסֹוברים
ּבאמרם ּבעיניהם מּוזרים ּדבריהם ואין ׁשהּוא, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמי
ׁשּתים: עליו לֹוקין העֹוף ׁשרץ אֹו הארץ ְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשרץ
מּׁשּום ואחת ּבֹו המפרׁש הּלאו מחמת ְְֲִֵַַַַַַַָָֹאחת
וזה ּבכלֿהּׁשרץ". אתֿנפׁשתיכם ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ"אלּֿתׁשּקצּו
מןֿהחרׁשים אפּלּו יעלם ׁשּלא עד ּבתכלית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּברּור
ׁשהתחלּתי אתֿהענין להׁשלים אחזֹור ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָוהאּלמים.

ואמר לבארֹו      ְְֲַָֹ
       
        

.איסור של חלק אותו על אחת מפעם יותר
רבינו לפירוש הקדמה הם הבאים והדברים
יוםשישיי"טמנחֿםאבה'תש"ע
ּבאיזה חי ׁשּנתהּוה ארע ׁשאם הגמרא): ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַבמאמר
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קט          
  

והּוא הארץ, ׁשרץ ּבין הּמים ׁשרץ ּבין העֹוף ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשרץ
ּבכלֿ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו יתעּלה: ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹאמרֹו
ּבם" ונטמתם ּבהם תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהּׁשרץ

  ,עליו ולֹוקין עצמֹו ּבפני לאו זה .ְְְִִֵֶַָָָ
מּׁשרץ ּדבר האֹוכל לפיכ ּכֹולל. אּסּור ּכעין ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָוהּוא
"וכלֿהּׁשרץ מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָהארץ

יאכל" לא הּוא ׁשקץ עלֿהארץ הּׁשרץ , ֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבכלֿ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹואחת
לֹוקה ― העֹוף מּׁשרץ ּדבר האֹוכל וכן ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהּׁשרץ".
לכם הּוא טמא העֹוף "ׁשרץ מּׁשּום אחת ְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּתים:

יאכלּו" לא  ―  , ֵֵָֹ
ּבכלֿ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹואחת

והי ּבלבד אחד חי ּבעל אכל ואם אֹותֹוהּׁשרץ". ה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשרץ ׁשהּוא ּכ הארץ, על וׁשֹורץ מעֹופף ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָהחי
ארּבע עליו חּיב יהיה ― הארץ וׁשרץ ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָהעֹוף

מלקּיֹות       ְַֻ
הּמים מּׁשרץ ּגם ׁשהּוא ּכ על נֹוסף ואם .ְִִִֶֶֶַַַַַָ

הּמלקּות מלקּיֹות: ׁשׁש עליו חּיב יהיה ―ְְְִֵֶַַַַָָָֻ
"מּבׂשרם ּבֹו: ׁשּנאמר טמא ּדג מּׁשּום ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָהחמיׁשית

תאכלּו" לא  ―  , ֵֹֹ
אתֿ "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום הּׁשּׁשית ְְְְִִִֶַַַַַוהּמלקּות
ּכֹולל ׁשהּוא לפי הּׁשרץ", ּבכלֿהּׁשרץ ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹנפׁשתיכם
הּמים ׁשרץ לאסֹור ּפסּוק לנּו ואין הּמים. ׁשרץ ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגם
אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו ּׁשּנאמר: מּמה ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַֹחּוץ
אמרּו האּלה הּכללים ּולפי הּׁשרץ". ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבכלֿהּׁשרץ

מּכֹות ּפֹוטיתאּבגמרא "אכל :  ְִִַַָָָָ
        

    ;ארּבע לֹוקה ―ְֶַַ
זהּו ׁשׁש". לֹוקה ― צרעה חמׁש; לֹוקה ― ְְִֵֵֶֶֶָָָָנמלה
ראיתי אֹו ּפרּוׁשֹו ׁשּׁשמעּתי ּכלֿמי ׁשּפרׁש ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּפרּוׁש

וכּו' ּפֹוטיתא אכל ׁשהּוא: זה ּבענין ּדבריו ְְְְִִֶֶַָָָָָ
         
       
        

   ׁשאינֹו ּפרּוׁש וזה .ְֵֵֶֶ
הּכללים ּבהּפּו אּלא יתקּים ולא יהיה לא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹנכֹון,
ׁשאם והּוא: הּתלמּוד. ּבלׁשֹון המבארים ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹהאמּתּיים
ׁשלׁש ׁשחּיבּו ּתמצא ּכאן ּׁשהקּדמנּו ּבמה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹּתתּבֹונן
אתֿ "אלּֿתׁשּקצּו והּוא: אחד מּלאו ְְְְִֶֶַַַָָֻמלקּיֹות
ּדבר ּבּטּול נתּבאר ּוכבר ּבכלֿהּׁשרץ". ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשתיכם

ּבׁשּום אחד לאו על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקין וׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֻזה,
חּלין ּבגמרא ׁשּבארּו ּכמֹו ּוכברּפנים, : ְְְֲִִִֵֶָָָָֻ

ויבֹואּו ּפעמים, ּכּמה ּובארנּוהּו זה ּכלל ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָהקּדמנּו
לקּמן ּדגמאֹות מּמּנּו ל   . ְְְִֶַָָֻ

הּוא: ּתׁשּתּבׁש ולא ּבֹו ּתסּתּפק ׁשּלא הּנכֹון ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוהּדבר
וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ּבעצמֹו ׁשהּוא חי ּבעל ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהאֹוכל
אח ּבלבד: ׁשלׁש לֹוקה ― הארץ וׁשרץ תהּמים ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּׁשּום ואחת הּלאו, ּבֹו ׁשּנתּבאר העֹוף ׁשרץ ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
מּׁשּום ואחת הּלאו, נתּבאר ּבֹו ׁשּגם הארץ ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשרץ
הּמים ׁשרץ ׁשּגם אתֿנפׁשתיכם", ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ"אלּֿתׁשּקצּו
"אלּֿתׁשּקצּו אמרֹו: והּוא "ּכלֿׁשרץ", ּבכלל ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָנאסר
ׁשרץ אכל ואם הּׁשרץ". ּבכלֿהּׁשרץ ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹאתֿנפׁשתיכם
הארץ. ׁשרץ מּׁשּום אחת לֹוקה ― ּבלבד ְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהארץ
ׁשרץ מּׁשּום אחת ― העֹוף ׁשרץ על ּגם ְִֶֶֶֶַַַַָָוכ
מּׁשּום אחת ― לבּדֹו הּמים ׁשרץ על וכ ְְִִֶֶַַַַַַָָהעֹוף.
הּׁשרץ". ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ"אלּֿתׁשּקצּו
על ילקה לא הארץ ׁשרץ ּכֹולל זה ׁשּלאו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּומחמת
אלף לנּו ּבאּו ׁשאפּלּו לפי ׁשּתים, הארץ ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשרץ
אינֹו ― הארץ" ּב"ׁשרץ ּכּלם מפרׁשים ְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻלאוין
נכּפלּו ׁשּכּלם לפי אחת, מלקּות אּלא עליהן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻלֹוקה
לא הארץ "ׁשרץ אמר: ואפּלּו ּבעצמֹו, אחד ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבענין
הארץ "ׁשרץ ּתאכל", לא הארץ "ׁשרץ ְֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹּתאכלּו",
עליו יתחּיב לא ― ּפעמים אלף ּכ יאכל", ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
ׁשּקבעּו ׁשאּלה ראית האם אחת. מלקּות ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָאּלא
ׁשעטנז ׁשהּלֹובׁש סֹוברים הּזה המׁשּבׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאתֿהּכלל

לאוין ׁשני ּבֹו ׁשּבאּו ּכיון ׁשּתים לֹוקה  ְְִִֵֵֶֶַָָָ
   ׁשהם ראיתי לא מפרׁשים? .ְִִִֵֶָָֹֹ

אמרֹו אּלּו ּבעיניהם מּוזר היה זה אּלא ּכן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָסֹוברים
ּבאמרם ּבעיניהם מּוזרים ּדבריהם ואין ׁשהּוא, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמי
ׁשּתים: עליו לֹוקין העֹוף ׁשרץ אֹו הארץ ְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשרץ
מּׁשּום ואחת ּבֹו המפרׁש הּלאו מחמת ְְֲִֵַַַַַַַָָֹאחת
וזה ּבכלֿהּׁשרץ". אתֿנפׁשתיכם ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ"אלּֿתׁשּקצּו
מןֿהחרׁשים אפּלּו יעלם ׁשּלא עד ּבתכלית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּברּור
ׁשהתחלּתי אתֿהענין להׁשלים אחזֹור ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָוהאּלמים.

ואמר לבארֹו      ְְֲַָֹ
       
        

.איסור של חלק אותו על אחת מפעם יותר
רבינו לפירוש הקדמה הם הבאים והדברים
יוםשישיי"טמנחֿםאבה'תש"ע
ּבאיזה חי ׁשּנתהּוה ארע ׁשאם הגמרא): ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַבמאמר
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קי         
  

לאויר ויצא הּפרֹות מן ּבפרי אֹו הּזרעים מן ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָזרע
― האדמה ּבפני נגע ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְֲִִֵֶַַַָָָָָָהעֹולם,
ּבֹו ׁשּנאמר לפי אחת, מלקּות חּיב האֹוכלֹו ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָהרי
לזֹו ׁשּקדמה ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָלאו

  ורמׂש הארץ ּפני על רחׁש ואם ,ְְְִֵֶַַַָָָָ
ּבּה       ָ

"לכלֿ מּׁשּום: אחת ׁשּתים: אכילתֹו על חּיב ―ְְֲִִִַַַַַָָָ
הם" ּכיֿׁשקץ תאכלּום לא הארץ על הּׁשרץ ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּׁשרץ

 ―  :מּׁשּום ואחת ,ְִַַ
הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם תטּמאּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ"ולא

הארץ" על  ―  , ֶַָָ
לא הּוא ׁשקץ עלֿהארץ הּׁשרץ ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ["וכלֿהּׁשרץ

יאכל" ׁשּלא] לאּלּו נֹוסף ארע ואם [ ְִֵֵֵֵֶַָָָֹ
ׁשלׁש עליו חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ׁשּיהא ְְְֵֵֶֶֶַָָָָֹיהא]
ּוׁשליׁשית לעיל, ׁשהזּכרנּו הׁשּתים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַֻמלקּיֹות:
הּוא ׁשקץ הארץ על הּׁשרץ "וכלֿהּׁשרץ ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּום:

יאכל" ―לא  ולא"] ְֵֵָֹֹ
על הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹתטּמאּו

הארץ" מעֹופף ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם ,[ ְְְְִֵֵֶֶַָָָ
"ּכלֿׁשרץ מּׁשּום: רביעית מלקּות עליו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָיתחּיב

יאכל" לא לכם הּוא טמא העֹוף  ― ֵֵֵֶָָָָֹ
  ׂשֹוחה ׁשּיהא לכ נֹוסף ְְְִֵֶֶַָואם

ּתמיד רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו מעֹופף, ׁשהּוא עם ְְִִִִֵֶֶַַָָּבּמים
מלקּיֹות, חמׁש עליו יתחּיב ― רּבים ְְְִִִִֵֵַַַָָָֻּבמינים
לאו ׁשּבא הּמים, ׁשרץ מּׁשּום: זֹו חמיׁשית ְֲִִִִֶֶֶַַַָָמלקּות
אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו אמרֹו: והּוא ְְְְְְֵֶֶַַַַָֹהּכֹוללֹו

בהם" תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ּבכלֿהּׁשרץ  ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
―  חי ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם .ְְְִֵֶַַָ

יתחּיב ― עֹוף ּגם האֹוכל מן הּמתהּוה ּבעצמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָזה
מןֿ ּתׁשּקצּו "ואתֿאּלה מּׁשּום: ׁשּׁשית ְְְְְִִִִֵֶֶַַּבמלקּות

יאכלּו" לא העֹוף ―  . ֵֵָָֹ
הּפרֹות, מעּפּוׁש עֹוף ׁשּיתהּוה ּכ על ּתּתּמה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָואל
מתהּוים עֹופֹות קרֹובֹות לעּתים רֹואים ׁשאנּו ְְְְִִִִִִֶַָלפי
הּקטן האגֹוז מן ּגדֹולים יֹותר והם ְְֱִִִִִֵֵַָָָָמןֿהעּפּוׁשים
טמא עֹוף הּוא ּבעצמֹו אחד ׁשּמין על ּתתּפּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָואל
ׁשּיהיּו רחֹוק, ּדבר זה אין ּכי ― העֹוף ׁשרץ ְְִִֵֶֶֶֶָָָָוהּוא
העֹוף. ׁשרץ ּותכּונֹות ּופעּלֹותיו העֹוף ּתכּונֹות ְְְֶֶָָָֻלֹו
אּלּו ּבכלל ׁשּמנּו ּכלֿהראׁשֹונים ּפרּוׁשי ּתראה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהלא
ולא נכֹון וזה הּמים, וׁשרץ טמא ּדג מלקּיֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהּׁשׁש
ׁשרץ ויהיה ּדג ׁשּיהא ׁשאפׁשר לפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאכחיׁשּנּו,

העֹוף, ׁשרץ ויהיה עֹוף יהיה ּגםּֿכן ּכ ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּמים,
וׁשרץ העֹוף וׁשרץ עֹוף ׁשהיה הּפֹוטיתא, ְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָוזהּו
ארּבע, עליה חּיבין ּולפיכ ― הּמים וׁשרץ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ
האמּורה, זֹו ּונמלה חמׁש. עליה לֹוקה ְְְֲֵֶֶַָָָָָָָָָוהּנמלה
הּפרֹות מעּפּוׁש הּמתהּוה המעֹופפת הּנמלה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהיא
מּׁשּום: אחת עליה חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ְִֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינה

מןֿהאכל ׁשּפרׁש ׁשרץ  ואחת , ְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
הארץ על ׁשֹורץ מּׁשּום:  ואחת , ְִֵֶַַַָָ
הארץ על רֹומׂש מּׁשּום:  ואחת , ְִֵֶַַַָָ
העֹוף ׁשרץ מּׁשּום:  ואחת , ְִֶֶַַָ
הּמים ׁשרץ מּׁשּום:  ׁשּגם והּצרעה ְְִִִֶֶֶַַַָָ

ׁשהיא אּלּו על ּבּה נֹוסף מןֿהעּפּוׁש, מתהּוה ְִִִִִֵֶַַַָָָהיא
הּצרעה ׁשּתתהּוה הּנמנע מן ואין העֹוף. וׁשרץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעֹוף
והּׁשֹורצים המעֹופפים מּמיני וזּולתן הּנמלה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָאֹו
ההמֹון, אצל אּלא הּפרֹות ּובתֹו ְִִִֵֵֶֶֶַָָָמןֿהעּפּוׁשים
מדּמים אּלא הּטבע, ּבמּדעי ידיעה להם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאין
מּזכר אלא מּמּנּו ּדבר ׁשּיתהּוה אפׁשר אי ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּכלֿמין
הרב. על ּכ ׁשהּדבר רֹואים ׁשהם ּכיון ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּונקבה
ּדבר ׁשהּוא לפי זה, ענין והבן אּלּו ּכללים ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָּוזכֹור

אפניו על ּדבר  את ל ּבארּתי ּוכבר . ְְְְִֵֶַַָָָָֻ
חּיבים זה חי ּבעל ותאמר: ּתבחֹון ׁשּבהם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהענינים
עליו חּיבין אין וזה מלקּיֹות, וכ ּכ אכילתֹו ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻעל
ל יתּבאר האּלה הּלׁשֹונֹות ּומן .וכ ּכ ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
ואין לׁשעּורֹו חֹוׁשׁשין אין ׁשלם חי ּבעל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשהאֹוכל
― יּתּוׁש אֹוכל אפּלּו אּלא "ּכזית", ּבֹו ְְֲִִִֵֶַַָאֹומרים
רֹומׂש, ּומּׁשּום הּׁשרץ, ׁשרץ מּׁשּום ׁשלׁש: ִִֵֵֶֶֶַָֹֹלֹוקה

עֹוד ואמרּו העֹוף. ׁשרץ ּומּׁשּום : ְְִֶֶָָ
אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום: עֹובר ― נקביו ְְְְִֵֶַַַַָָהּמׁשהה

מּיא ּדׁשתי מאן וכן אתֿנפׁשתיכם.  ְְְֵֵֵֶֶַַַָָֹ
עֹובר ― ּדם מּקיז ׁשל ּכלי והּוא ּדאּמנא, ְְְְְִִֵֶַַָָָָֻּבקרנא
הּדין והּוא אתֿנפׁשתיכם. אלּֿתׁשּקצּו ְְְְִִֵֶֶַַַַֹמּׁשּום:
ּוׁשתּית הּמאּוסים ּודברים הּלכלּוכים ְְְְֲִִִִִִַַַַַָּבאכילת
מהם קהה אדם ּבני רב ׁשּנפׁש המגעלים, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּדברים
עליו, חּיבים אין אבל עליו, מזהרים ּכלֿזה ―ְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻ
ּבׁשרץ אּלא אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטיּה לפי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָמלקּות,
הּנה מרּדּות. מּכת אּלּו על אֹותֹו מּכין אבל ְְֲִִִֵֵַַַַַָָּבלבד:
ׁשהּוא זה, ׁשּפסּוק מּכלֿמהּֿׁשהקּדמנּו ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָנתּבאר
אּסּור מּמּנּו למדנּו אתֿנפׁשתיכם", ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ"אלּֿתׁשּקצּו
חּוץ מיחד לאו עליו ּבא ׁשּלא ּבלבד, הּמים ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשרץ

זאת. והבן ְִֵֶָֹמּזה.
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― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ
"לא אמרֹו: והּוא הּמתה, את מּלאכֹול ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֻׁשהזהרנּו

ּכלֿנבלה" תאכלּו  מּבׂשר והאֹוכל ְְְְִֵֵַָָָֹ
לֹוקה. ― ּכזית ְְִֵֶַָנבלה

― הקפ"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
הּנסקל ׁשֹור ּבׂשר      ְְִַַָ

ׁשּמּׁשּנגמר לפי סקילתֹו, קדם נׁשחט ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָֹואפּלּו
ׁשחיטה ׁשּנׁשחט אףֿעלּֿפי ּבאכילה נאסר ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָּדינֹו
אתֿ יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּכׁשרה,

ּבׂשרֹו"  ה ּולׁשֹון ּמכלּתא. ְְְְִַָָ
הּבעלים וקדמּו לּסקל ׁשּיצא "ׁשֹור :ְְְִִֵֶַָָָָָ

נאמר: לכ ּבאכילה", אסּור ּבׂשרֹו ― ְְְֱֲִֶַַָָָָָּוׁשחטּוהּו
― ּכזית מּבׂשרֹו והאֹוכל אתּֿבׂשרֹו". יאכל ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ"ולא

ֶלֹוקה.

ה'תש"ע מנחםֿאב כ' קודש שבת

.Ù˜ .Ù˜ ‰  
.‚Ù˜ .‰Ù˜ .„Ù˜

― הקפ"א מּלאכלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרֹו: והּוא ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹאתֿהּטרפה,

תאכלּו"  ּֿבמה הּוא הּכתּוב ּפׁשט , ְְֵַַַָֹ
ּבּמכלּתא ּׁשהזּכירּו  והּוא , ְְְְִִִֶַָ

ּבהוה הּכתּוב "ּדּבר אמרם:   ְִֵֶַַָָָֹ
  הּבהמֹות ׁשרב מקֹום ,ְְֵֶַֹ

ּבקּבלה ּבא אבל להּטרף":  ְְֲִֵַָָָָָ
ּבאּור ּגם זה לפסּוק ׁשּיׁש   ְֵֵֶֶַָ

ּולפיכ ― הּוא טרפה" ּבּׂשדה "ּובׂשר הּוא: ְְְִֵֶַָָָָָָוכ
ׁשּיצא ּכיון ׁשּכלּֿבׂשר ּבזה, ּכּונתם ּתאכלּנּו. ְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹלא
קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון ּכטרפה, נעׂשה למחיצתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָחּוץ
קדׁשים ּבׂשר אֹו לעזרה, חּוץ יצא אם ְֲִִִַָָָָָָָָָקדׁשים
אם הּפסח ּבׂשר אֹו לחֹומה, חּוץ יצא אם ְִִִֶַַַַַָָָקּלים
אתֿידֹו, העּבר הֹוציא אם אֹו לחבּורה, חּוץ ֲִִֶַָָָָָָֻיצא

מחּלין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ׁשּכלֿסּוגיּכמֹו ― ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֻ
ּכזית מהם והאֹוכל טרפה, נקראים: אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבׂשר
נקרא: מןֿהחי ּבׂשר ּגם וכן מןֿהּתֹורה ְְִִִֵֶַַַַָָָָלֹוקה

חּלין ּובגמרא לֹוקה. ― והאֹוכלֹו טרפה ְְְְִִֵֶָָָָֻ
זה ― תאכלּו לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ְְֵֵֶֶַָָָָָֹֹאמרּו:
נכּפל ּוכבר מןֿהּטרפה". ּובׂשר מןֿהחי ְְְִִִֵַַַַָָָָָָּבׂשר

ׁשּלפניה עם זֹו ּבמצוה הּלאו  ּגם ְְְִִֶֶַַָָָָ
לא ּוטרפה "נבלה ּבּכהנים: אמרֹו והּוא ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָֹֹֹּבּכהנים,

לטמאהֿבּה" יאכל  לאו ּבהם וכפל , ְְְֶַַָָָָָָֹ
העֹוף חּטאת לאכֹול אֹותם צּוה ׁשהּכתּוב מּפני ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָזה,

הּמליקה והיא  והּמליקה , ְְְְִִִַַָָ
והיה נבלה; אּלא ׁשחיטה אינּה ּבחּלין ספק ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּבלי
אפּלּו הּמליקה אכילת להם ׁשּמּתרת ּבדעּתנּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעֹולה
לפיכ ּפסּולה, לכלֿׁשחיטה הּדין והּוא ְְְְְְִִִִַָָָָֻּבחּלין

ּבכל נׁשארים ׁשהם ּבאזהרהּבאר יׂשראל ל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
על נֹוסף חכמים ּפרׁשּו וכ ּוטרפה, נבלה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָָמּלאכֹול
מענין ׁשאין זה, מּפסּוק עליו ׁשהעירּו אחר ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּדין

להזּכירֹו זה מאמרנּו    ְְֲִֵֶַַָ
   החּיה אֹו הּבהמה אבל .ְֲֵַַַָָָ

הּמּדֹות ּבאחת ׁשּנלמדּו הּטרפֹות אחת ּבהן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשּנֹולדּו
    אכילתּה ֲֲִֵָָהרי

ׁשחיטה והּׁשֹוחטּה ּכראּוי, נׁשחטה אפּלּו ְְְֲֲֲֲִִִַָָָָָָאסּורה,
מּדרּבנן לֹוקה ― מּבׂשרּה ואכל ּכׁשרה  ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

  הּטרפֹות ל נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִֵַָָ
אחרֹון ּבפרק וגם זה ּובפרק מחּלין. ג' ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַֻּבפרק
ּתׁשע ּדיני נתּבארּו מּבכֹורֹות א' ּובפרק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָּדמּכֹות

זֹו למצוה ׁשּקדמּו אּלּו מצות   ְְְְִִֵֶָָֹ
.

― הקפ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אבר מּמּנּו ׁשּנחּתֹו והּוא החי, מן אבר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַ
ּכברּיתֹו האבר מאֹותֹו ונאכל חי ּכׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

       
  ּבׂשר ּבֹו היה ואפּלּו ְֲִִַַָָָָּכזית,

ּכ על והאזהרה לֹוקה. האֹוכלֹו ― ְְְֶֶַַָָָָָָּכלֿׁשהּוא
עםֿהּבׂשר" הּנפׁש "ולאֿתאכל אמרֹו: ְְִִֶֶַַַָָָֹֹהיא

  ספרי ּולׁשֹון ,  : ְְִֵ
מןֿ אבר זה ― עםֿהּבׂשר הּנפׁש ִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ"לאֿתאכל

חּלין ּבגמרא נתּבאר וכ אמרּו:החי". וׁשם , ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֻ
חּיב ― מןֿהחי ּובׂשר מןֿהחי אבר ִִֵֶַַַַַַָָָָ"אכל
הּלאו לאוין. ׁשני ׁשהם לפי ּפרּוׁשֹו: ְְְִִִֵֵֵֶַַָָׁשּתים".
ׁשהּוא עםֿהּבׂשר" הּנפׁש "לאֿתאכל ִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהאחד:
טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר הּׁשני: והּלאו האבר, ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאּסּור
ּכמֹו מןֿהחי, ּבׂשר אּסּור ׁשהּוא תאכלּו" ְִִֵֶַַָָֹֹלא

ׁשּבארנּו  ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶַַַָָָ
ּבאסרֹו לנח יתעּלה אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹזה
לא ּדמֹו ּבנפׁשֹו "אּֿבׂשר מןֿהחי: אבר ְְִֵֶַַַַָָָָָֹעליו

תאכלּו"  . ֵֹ

― הקפ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
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― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ
"לא אמרֹו: והּוא הּמתה, את מּלאכֹול ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֻׁשהזהרנּו

ּכלֿנבלה" תאכלּו  מּבׂשר והאֹוכל ְְְְִֵֵַָָָֹ
לֹוקה. ― ּכזית ְְִֵֶַָנבלה

― הקפ"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
הּנסקל ׁשֹור ּבׂשר      ְְִַַָ

ׁשּמּׁשּנגמר לפי סקילתֹו, קדם נׁשחט ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָֹואפּלּו
ׁשחיטה ׁשּנׁשחט אףֿעלּֿפי ּבאכילה נאסר ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָּדינֹו
אתֿ יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּכׁשרה,

ּבׂשרֹו"  ה ּולׁשֹון ּמכלּתא. ְְְְִַָָ
הּבעלים וקדמּו לּסקל ׁשּיצא "ׁשֹור :ְְְִִֵֶַָָָָָ

נאמר: לכ ּבאכילה", אסּור ּבׂשרֹו ― ְְְֱֲִֶַַָָָָָּוׁשחטּוהּו
― ּכזית מּבׂשרֹו והאֹוכל אתּֿבׂשרֹו". יאכל ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ"ולא

ֶלֹוקה.

ה'תש"ע מנחםֿאב כ' קודש שבת

.Ù˜ .Ù˜ ‰  
.‚Ù˜ .‰Ù˜ .„Ù˜

― הקפ"א מּלאכלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרֹו: והּוא ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹאתֿהּטרפה,

תאכלּו"  ּֿבמה הּוא הּכתּוב ּפׁשט , ְְֵַַַָֹ
ּבּמכלּתא ּׁשהזּכירּו  והּוא , ְְְְִִִֶַָ

ּבהוה הּכתּוב "ּדּבר אמרם:   ְִֵֶַַָָָֹ
  הּבהמֹות ׁשרב מקֹום ,ְְֵֶַֹ

ּבקּבלה ּבא אבל להּטרף":  ְְֲִֵַָָָָָ
ּבאּור ּגם זה לפסּוק ׁשּיׁש   ְֵֵֶֶַָ

ּולפיכ ― הּוא טרפה" ּבּׂשדה "ּובׂשר הּוא: ְְְִֵֶַָָָָָָוכ
ׁשּיצא ּכיון ׁשּכלּֿבׂשר ּבזה, ּכּונתם ּתאכלּנּו. ְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹלא
קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון ּכטרפה, נעׂשה למחיצתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָחּוץ
קדׁשים ּבׂשר אֹו לעזרה, חּוץ יצא אם ְֲִִִַָָָָָָָָָקדׁשים
אם הּפסח ּבׂשר אֹו לחֹומה, חּוץ יצא אם ְִִִֶַַַַַָָָקּלים
אתֿידֹו, העּבר הֹוציא אם אֹו לחבּורה, חּוץ ֲִִֶַָָָָָָֻיצא

מחּלין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ׁשּכלֿסּוגיּכמֹו ― ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֻ
ּכזית מהם והאֹוכל טרפה, נקראים: אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבׂשר
נקרא: מןֿהחי ּבׂשר ּגם וכן מןֿהּתֹורה ְְִִִֵֶַַַַָָָָלֹוקה

חּלין ּובגמרא לֹוקה. ― והאֹוכלֹו טרפה ְְְְִִֵֶָָָָֻ
זה ― תאכלּו לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ְְֵֵֶֶַָָָָָֹֹאמרּו:
נכּפל ּוכבר מןֿהּטרפה". ּובׂשר מןֿהחי ְְְִִִֵַַַַָָָָָָּבׂשר

ׁשּלפניה עם זֹו ּבמצוה הּלאו  ּגם ְְְִִֶֶַַָָָָ
לא ּוטרפה "נבלה ּבּכהנים: אמרֹו והּוא ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָֹֹֹּבּכהנים,

לטמאהֿבּה" יאכל  לאו ּבהם וכפל , ְְְֶַַָָָָָָֹ
העֹוף חּטאת לאכֹול אֹותם צּוה ׁשהּכתּוב מּפני ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָזה,

הּמליקה והיא  והּמליקה , ְְְְִִִַַָָ
והיה נבלה; אּלא ׁשחיטה אינּה ּבחּלין ספק ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּבלי
אפּלּו הּמליקה אכילת להם ׁשּמּתרת ּבדעּתנּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעֹולה
לפיכ ּפסּולה, לכלֿׁשחיטה הּדין והּוא ְְְְְְִִִִַָָָָֻּבחּלין

ּבכל נׁשארים ׁשהם ּבאזהרהּבאר יׂשראל ל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
על נֹוסף חכמים ּפרׁשּו וכ ּוטרפה, נבלה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָָמּלאכֹול
מענין ׁשאין זה, מּפסּוק עליו ׁשהעירּו אחר ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּדין

להזּכירֹו זה מאמרנּו    ְְֲִֵֶַַָ
   החּיה אֹו הּבהמה אבל .ְֲֵַַַָָָ

הּמּדֹות ּבאחת ׁשּנלמדּו הּטרפֹות אחת ּבהן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשּנֹולדּו
    אכילתּה ֲֲִֵָָהרי

ׁשחיטה והּׁשֹוחטּה ּכראּוי, נׁשחטה אפּלּו ְְְֲֲֲֲִִִַָָָָָָאסּורה,
מּדרּבנן לֹוקה ― מּבׂשרּה ואכל ּכׁשרה  ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

  הּטרפֹות ל נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִֵַָָ
אחרֹון ּבפרק וגם זה ּובפרק מחּלין. ג' ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַֻּבפרק
ּתׁשע ּדיני נתּבארּו מּבכֹורֹות א' ּובפרק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָּדמּכֹות

זֹו למצוה ׁשּקדמּו אּלּו מצות   ְְְְִִֵֶָָֹ
.

― הקפ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אבר מּמּנּו ׁשּנחּתֹו והּוא החי, מן אבר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַ
ּכברּיתֹו האבר מאֹותֹו ונאכל חי ּכׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

       
  ּבׂשר ּבֹו היה ואפּלּו ְֲִִַַָָָָּכזית,

ּכ על והאזהרה לֹוקה. האֹוכלֹו ― ְְְֶֶַַָָָָָָּכלֿׁשהּוא
עםֿהּבׂשר" הּנפׁש "ולאֿתאכל אמרֹו: ְְִִֶֶַַַָָָֹֹהיא

  ספרי ּולׁשֹון ,  : ְְִֵ
מןֿ אבר זה ― עםֿהּבׂשר הּנפׁש ִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ"לאֿתאכל

חּלין ּבגמרא נתּבאר וכ אמרּו:החי". וׁשם , ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֻ
חּיב ― מןֿהחי ּובׂשר מןֿהחי אבר ִִֵֶַַַַַַָָָָ"אכל
הּלאו לאוין. ׁשני ׁשהם לפי ּפרּוׁשֹו: ְְְִִִֵֵֵֶַַָָׁשּתים".
ׁשהּוא עםֿהּבׂשר" הּנפׁש "לאֿתאכל ִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהאחד:
טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר הּׁשני: והּלאו האבר, ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאּסּור
ּכמֹו מןֿהחי, ּבׂשר אּסּור ׁשהּוא תאכלּו" ְִִֵֶַַָָֹֹלא

ׁשּבארנּו  ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶַַַָָָ
ּבאסרֹו לנח יתעּלה אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹזה
לא ּדמֹו ּבנפׁשֹו "אּֿבׂשר מןֿהחי: אבר ְְִֵֶַַַַָָָָָֹעליו

תאכלּו"  . ֵֹ

― הקפ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
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קיב         
  

לא "וכלּֿדם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִֶֶַַָָָָֹאתֿהּדם,
תאכלּו"  ּכּמה הּלאו ּבֹו נכּפל ּוכבר . ְְְִַַַָָָֹ

"ּכלֿאכליו ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ּופרׁש ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹּפעמים.
יּכרת"  ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא אם . ְִִִִֵֵֵָ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת מביא ―ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ
מּכרתֹות. ה' ּבפרק ְְִֵֶֶזֹו

― הקפ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשֹור "ּכלֿחלב יתעּלה: אמר טהֹורה ּבהמה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחלבי

תאכלּו" לא ועז וכׂשב  נכּפל ּבזה וגם , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת ּבפרּוׁש ּבֹו וענׁש ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּלאו
חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא ְִִִֵֵַַָָאם

ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָקבּועה.
.מחּלין ִֵֻ

― הקפ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבניֿ יאכלּו לא "עלּֿכן אמרֹו: והּוא הּנׁשה, ְְְְִֵֵֶַַָָֹֹּגיד

הּנׁשה" אתּֿגיד יׂשראל  : ְִִֵֶֶַָָ
ׁשאכל אֹו ּכלֿׁשהּוא, הּוא ואפּלּו ּכּלֹו, ְְֲִֶֶַַָָָֻוהאֹוכלֹו
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָמּמּנּו

מחּלין. ז' ְִֵֶֶֻּבפרק
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המשך ביאור למס' שבועות ליום שני עמ' א
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(ËÎ).‡‰ ˙‡ È‡ ÎÚואת דעתם את בלבל
עכורים: כמים ÎÓ‰.(Ï)ישועתם, ‰˙ ‡Ï ‰˙Ú ÈÎ

‰ÌÚ.(Ï)בתמיה: ˘ÚÈÂעיט לשון העם, ויעט כמו
יא) טו .:(בראשית ÈÂ Â ‡ˆזה אני: אומר

תשחטו לא בנו ואת כח)אותו כב קראם(ויקרא ולכך ,
שהיו קדשים, בשחיטת אמרו ורבותינו חוטאים.
הוא דם, זריקת לפני ואוכלים שלמים, אותם מקדישים
ועדיין קדשים אוכלים הדם, על העם ויאכל שאמר:

במזרק: ‡ÈÏ.(Ï‚)דם ÂÏ‚:גללו מבעוד‰ÌÂÈ.לשון
ולמטה לד)יום, בידו(פסוק שורו איש ויגישו נאמר:

יש זבחים, מסכת בסוף בדבר נחלקו רבותינו הלילה,
מהן ויש בקדשים. כאן בחולין כאן פירשו: מהן

נוב בבמת ליקרב שהוקדשו בקדשים כאן פירשו:
קטנה, בבמה ליקרב שהוקדשו בקדשים כאן גדולה,

בלילה: לישחט שכשירה יחיד עולת על ‡למד
.‰ÏÂ„‚:חלבים והקטר דם עליה לזרוק במה, עשאה

(„Ï).ÌÚ ÂˆÂÙויהיו הרבה, במקומות הכריזו
בעם: נפוצים ‰.המכריזים Ì˙ËÁ˘Âבמקום כאן,

להם: בדק סכין אחר: דבר בהמות‰ÏÈÏ‰.שחיטה.
בזבחים מפורש כך בלילה, נשחטו חולין :(שם)של

(‰Ï).ÏÁ‰ Â˙Â‡למזבחות ראשון המזבח, אותו
שאול: ‰ÌÚ.(ÁÏ)שבנה ˙ÂÙהפנה אבן העם, שרי

החשובה: ‡Á„.(Ó)היא ÚÏבין גורל להפיל
ובינינו: כלכם

 
(Ï).ÈÎ Û‡שכן כל עיני, אורו לבד מטעימה ומה לומר: רצה

בפלשתים, מכה רבתה לא עתה וכי גמורה, אכילה אכלו אם
מתחזק: כחם עוד היה האכילה ידי על הלא כי

(‡Ï).˘ÓÎÓÓ,אילון עד רודפים פלשתים מעמד ממקום
בהם: ‰„Ì.(Ï)והכו ÏÚז"ל רבותינו קכא)אמרו (זבחים

והתורה הדם, זריקת קודם הבשר ואכלו שלמים, שהקדישו
שנאמר כ)אסרתה, יט הדם:(ויקרא על תאכלו לא :(‚Ï)‡

.‰ÏÂ„‚:הדם את עליה לזרוק במה, ÂˆÂÙ.(Ï„)לעשותה
העם: בין ‡ÈÏ.התפזרו Â˘È‚‰לזרוק בכדי הבמה, מקום אל

תאכלו: ואחר הבמה, על מיד הדם ‰ÏÁ.(Ï‰)את Â˙Â‡רצה
אבנים: בשאר וגמרה המזבח, בנין התחיל למעלה, האמור האבן עם ‰ÌÚ.(ÁÏ)לומר: ˙ÂÙ ÏÎבפני בפנה עמד שבט כל כי

ענני לא בעבורה אשר הזאת החטאת היתה מה בדבר ותדעו, תראו שכולכם בכדי הלום, יגשו הפנות מכל שכולם ואמר עצמה,
במלחמה:‰ÌÂÈ.ה': הצליחו ביום הלא כי נעשתה, מקרוב זה בודאי לומר: ‰'.(ËÏ)רצה ÈÁ ÈÎ:'וכו ה' חי נשבע הריני

.Â˘È Ì‡:ההוא ‡Á„.(Ó)החטא ÚÏ,'וכו ובני ואני אחד, לצד כולכם אתם חלקים, לשני עצמנו את נחלק לומר: רצה
החלקים: שני בין הגורל ונפיל

 
(ËÎ).ÎÚכמו ובלבול, השחתה ל)ענין לד עכרתם(בראשית :
אור:‡ÂÂ.אותי: אם:ÂÏ‡.(Ï)מלשון מבזה:ÏÏ˘Ó.כמו
.‰˙:רבוי כמוËÚÈÂ.(Ï)מלשון פריחה, כהענין (לקמן

רב:יד) במהירות לומר ורוצה בהם, ויעט :(‚Ï).Ì˙„‚
כמוÂˆÂÙ.(Ï„)גלגלו:‚ÂÏ.פשעתם: יב)התפזרו, ה :(שמות

העם: שלו:˘Â‰È.ויפץ הזה:‰.שה ‡Â˙Â.(Ï‰)במקום
ושלל:ÂÂ‰.(ÂÏ)עמו: בזה כמו‰ÌÂÏ.מלשון (שםלפה,

ה) הלום:ג תקרב אל :(ÁÏ).˙ÂÙ:וזויות פינה מלשון
(ËÏ).Â˘È:יש לצד:ÚÏ.(Ó)מלשון
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(ËÎ).‡‰ ˙‡ È‡ ÎÚואת דעתם את בלבל
עכורים: כמים ÎÓ‰.(Ï)ישועתם, ‰˙ ‡Ï ‰˙Ú ÈÎ

‰ÌÚ.(Ï)בתמיה: ˘ÚÈÂעיט לשון העם, ויעט כמו
יא) טו .:(בראשית ÈÂ Â ‡ˆזה אני: אומר

תשחטו לא בנו ואת כח)אותו כב קראם(ויקרא ולכך ,
שהיו קדשים, בשחיטת אמרו ורבותינו חוטאים.
הוא דם, זריקת לפני ואוכלים שלמים, אותם מקדישים
ועדיין קדשים אוכלים הדם, על העם ויאכל שאמר:

במזרק: ‡ÈÏ.(Ï‚)דם ÂÏ‚:גללו מבעוד‰ÌÂÈ.לשון
ולמטה לד)יום, בידו(פסוק שורו איש ויגישו נאמר:

יש זבחים, מסכת בסוף בדבר נחלקו רבותינו הלילה,
מהן ויש בקדשים. כאן בחולין כאן פירשו: מהן

נוב בבמת ליקרב שהוקדשו בקדשים כאן פירשו:
קטנה, בבמה ליקרב שהוקדשו בקדשים כאן גדולה,

בלילה: לישחט שכשירה יחיד עולת על ‡למד
.‰ÏÂ„‚:חלבים והקטר דם עליה לזרוק במה, עשאה

(„Ï).ÌÚ ÂˆÂÙויהיו הרבה, במקומות הכריזו
בעם: נפוצים ‰.המכריזים Ì˙ËÁ˘Âבמקום כאן,

להם: בדק סכין אחר: דבר בהמות‰ÏÈÏ‰.שחיטה.
בזבחים מפורש כך בלילה, נשחטו חולין :(שם)של

(‰Ï).ÏÁ‰ Â˙Â‡למזבחות ראשון המזבח, אותו
שאול: ‰ÌÚ.(ÁÏ)שבנה ˙ÂÙהפנה אבן העם, שרי

החשובה: ‡Á„.(Ó)היא ÚÏבין גורל להפיל
ובינינו: כלכם

 
(Ï).ÈÎ Û‡שכן כל עיני, אורו לבד מטעימה ומה לומר: רצה

בפלשתים, מכה רבתה לא עתה וכי גמורה, אכילה אכלו אם
מתחזק: כחם עוד היה האכילה ידי על הלא כי

(‡Ï).˘ÓÎÓÓ,אילון עד רודפים פלשתים מעמד ממקום
בהם: ‰„Ì.(Ï)והכו ÏÚז"ל רבותינו קכא)אמרו (זבחים

והתורה הדם, זריקת קודם הבשר ואכלו שלמים, שהקדישו
שנאמר כ)אסרתה, יט הדם:(ויקרא על תאכלו לא :(‚Ï)‡

.‰ÏÂ„‚:הדם את עליה לזרוק במה, ÂˆÂÙ.(Ï„)לעשותה
העם: בין ‡ÈÏ.התפזרו Â˘È‚‰לזרוק בכדי הבמה, מקום אל

תאכלו: ואחר הבמה, על מיד הדם ‰ÏÁ.(Ï‰)את Â˙Â‡רצה
אבנים: בשאר וגמרה המזבח, בנין התחיל למעלה, האמור האבן עם ‰ÌÚ.(ÁÏ)לומר: ˙ÂÙ ÏÎבפני בפנה עמד שבט כל כי

ענני לא בעבורה אשר הזאת החטאת היתה מה בדבר ותדעו, תראו שכולכם בכדי הלום, יגשו הפנות מכל שכולם ואמר עצמה,
במלחמה:‰ÌÂÈ.ה': הצליחו ביום הלא כי נעשתה, מקרוב זה בודאי לומר: ‰'.(ËÏ)רצה ÈÁ ÈÎ:'וכו ה' חי נשבע הריני

.Â˘È Ì‡:ההוא ‡Á„.(Ó)החטא ÚÏ,'וכו ובני ואני אחד, לצד כולכם אתם חלקים, לשני עצמנו את נחלק לומר: רצה
החלקים: שני בין הגורל ונפיל

 
(ËÎ).ÎÚכמו ובלבול, השחתה ל)ענין לד עכרתם(בראשית :
אור:‡ÂÂ.אותי: אם:ÂÏ‡.(Ï)מלשון מבזה:ÏÏ˘Ó.כמו
.‰˙:רבוי כמוËÚÈÂ.(Ï)מלשון פריחה, כהענין (לקמן

רב:יד) במהירות לומר ורוצה בהם, ויעט :(‚Ï).Ì˙„‚
כמוÂˆÂÙ.(Ï„)גלגלו:‚ÂÏ.פשעתם: יב)התפזרו, ה :(שמות

העם: שלו:˘Â‰È.ויפץ הזה:‰.שה ‡Â˙Â.(Ï‰)במקום
ושלל:ÂÂ‰.(ÂÏ)עמו: בזה כמו‰ÌÂÏ.מלשון (שםלפה,

ה) הלום:ג תקרב אל :(ÁÏ).˙ÂÙ:וזויות פינה מלשון
(ËÏ).Â˘È:יש לצד:ÚÏ.(Ó)מלשון
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(„Î).'‰ Ï‡ ÏÏÙ˙ÈÂ:במלכים ÂÏ.כדמפורש Ó‡ÈÂ

האות: ÂÏ.מה Ô˙ ˙ÙÂÓÂמפורש הכל האות לך וזה
‰˘È.(Î‰)שם: ÂÈÏÚ ÏÂÓ‚Î ‡ÏÂשגמל כמו לא

כי יחזקיהו לו השיב שרפאוהו יחזקיהו על הקב"ה
ובכל עד וגו' נכותו בית כל את שהראה לבו גבה

ÈÏ˘ÂÈÂ.ממשלתו: ‰„Â‰È ÏÚÂ ˆ ÂÈÏÚ È‰ÈÂעל
במלכים שכתוב לפי כאן קצרו הזה הספר והכותב זאת

ÂÏ.(ÂÎ)ובישעיה: ‰Â‚ Â‰ÈÊÁÈ ÚÎÈÂכדכתיב
לא וכשנכנע וגומר טוב ישעיה אל חזקיה ויאמר שם

בימיו: הקצף עליהם ÓÁ„‰.(ÊÎ)בא ÈÏÎ ÏÎÏÂעשה
אוצרות: Â˙Ï‡˙.(ÁÎ)מיני ˙ÂÎÓÂאוצרות על

כמו מקום בכל מסכנות לומר נופל א)התבואה (שמות

לעיל וכן לפרעה מסכנות ח)ערי במדבר(ב תדמר ויבן

לצורך כרחך ועל בחמת בנה אשר מסכנות ערי כל ואת
וכסף: זהב לאצור לו היה לא שבמדבר Â‡Â˙תבואה

.‰Ó‰Â ‰Ó‰ ÏÎÏ:גדולות איצטבלאות
(Ï).‰ÚÓ ‰ÓÏ ˘ÈÈÂלמטה ישר דרך הנהיגם

דוד: לעיר ÈˆÈÏÓ.(Ï‡)מערבה ÔÎÂדוגמא שלוחי
מ"ב) מליץ(ראשית שהשליח שם על בינותם המליץ כי

ויצלח שאמר פסוק על ונופל למשתלח השולח בין
שהצליחו הזה הטוב כל ואחר מעשיו בכל יחזקיהו
ביד בלבבו כל לדעת לנסותו האלהים עזבו הקב"ה

אליו: המשלחים בבל שרי ‰ÙÂÓ˙מליצי ˘Â„Ï
.‡ ‰È‰ ˘‡כל את להם והראה בנסיון עמד לא

נדרש: לרישיה ומסיפיה נכותו ÏÚÓ‰.(Ï‚)בית
קמא: דבבא קמא פרק בסוף כמפורש במיטב

 
(Î).ÈÓ Ï‰ÈÂ:ובחמלה בנחת נהגם מסביב כלם את
(‚Î).ÔÎ ÈÁ‡Óומכובד מנושא היה הזה הנס לו שנעשה אחר

העמים: כל ‰‰.(Î„)לעיני ÈÓÈמפלתו לפני ימים שלשה
סנחריב: ÂÓÏ˙.של „Ú:למות קרוב שהיה ÂÏ.עד Ó‡ÈÂקצר

לו נתן וגם ויחיה תפלתו שקבל לו שאמר המבין על וסמך
במ"ב: כמ"ש ע"ז ÏÂÓ‚Î.(Î‰)מופת ‡ÏÂעליו שגמל כמו לא
לו: השיב ב"ה ÂÏ.המקום ‰‚ ÈÎמלך לשלוחי שהראה במה

במ"ב: כמ"ש בהם להתגאות נכותו בית כל את בבל
(ÂÎ).ÂÏ ‰Â‚:לבו גובה עון Ó‰‰(ÁÎ)בעבור ÏÎÏ

.‰Ó‰Â:בפ"ע ומין מין ÂÂ‡Ï˙.לכל È„ÚÂאבוס בכל
עדרים: ÂÓˆ‡.(Ï)העמיד גיחון:‡˙ של עליון מוצא מקום דוד:˘ÈÈÂ.את לעיר המערב רוח אל מטה צד ישר בדרך הוליכם
.Â‰˘ÚÓ ÏÎ:ככל הוא הרוב כי ברוב Â‚Â'.(Ï‡)ר"ל ÔÎÂנסהו פעם וכן מוצלח היה הדברים ברוב הנה כאומר למעלה חוזר

בבל: שרי מליצי בדבר והוא בו הצליח ‰ÙÂÓ˙.ולא ˘Â„Ï:למעלה כמ"ש חליו בעת בארץ הנעשה המופת אמיתת לשאול
.È‰Ï‡‰ ÂÊÚ:רעה ולא לטובה לא לבבו את אז הטה לא בלבבו:Â˙ÂÏ.ר"ל אשר כל לדעת נסותו ÔÂÊÁ(Ï)למען

.Â‰ÈÚ˘È:ישעיה נבואות בדברי Ù.ר"ל ÏÚ:ספר ועל ושלמה:ÏÚÓ‰.(Ï‚)כמו דוד עם וארז"ל שבהם המעולה במקום

 
(Î).Ï‰ÈÂינהלני מנוחות מי על כמו בנחת הנהגה ענין

כג) המעולהÂ„‚ÓÂ˙.(Î‚):(תהלים דבר על יורה ההיא המלה
יקר: באבני בין בבגדים בין בפירות ÂÎÓÂ˙.(ÁÎ)בין

מסכנות ערי ויבן וכן אוצרות א)מקום הםÂ‡Â˙.:(שמות
בעליו אבוס כי הבהמות שם יאכילו אשר א)מקומות (ישעיה

דמרוהי: אוריה המקנה:È„ÚÂ.תרגומו קבוצת יקראו כן
(‡Ï).ÈˆÈÏÓאל המשלח דברי מביא כי מליץ נקרא השליח

בינותם המליץ כי מל' והוא אליו שנשלח מב)מי :(בראשית
(‚Ï).‰ÏÚÓ:ומכובד מעולה במקום
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(24   ְְִִֵֶֶַַַ

(25ֶֶ
(26ִֵַ
(27     ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ
(28      ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

 ְְִִִַ
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   ְִִֵֵֵֵֶֶֹֹ
(22ְַָָ
(23      ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
(24   ְְִִֵֶֶַַַ

(25ֶֶ
(26ִֵַ
(27     ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ
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 ְְִִִַ
(29 ֲֵֶָ
(30   ְְִִֵֵֶַָָ

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש אשר יום הולדת בנו הוא בערב יום הכפורים ומתי לעשות זמן השמחת מרעים.

הנה מובן שיש לעשות התחלה ביום זה עצמו ובפרט חצי יום הראשון וכמובא בשיחת כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שנוהגים אז כמו ביום טוב ולא רק בעניני אכילה ושתי' אלא גם בחדוה 

יום טוב,  גוט  וכנוסח המקובל שאומרים אז  יום הכפורים אשר עת רצון הוא  ולסיימה במוצאי  דאנפין 

והשי"ת יזכהו שיהי' א חסידישער פארבריינגען והבר מצוה יגדל להיות ירא שמים חסיד ולמדן...

בברכה.
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 È È È   È          È  
È   È         ÂÈÂ  È

"Â È   È   È    È È È   ÈÂ
È    È È Â           
È   È     È È  È È     

"˘ È   ÂÈ"˘Â: 
ג סעיף הנר תחת הנתנים כלים דין רסה, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

 
    מהיכנו כלי ביטול על גזרו לא

מרובה הפסד .במקום
    אבל מהיכנו, לבטל אסור כלי דווקא

הנר תחת מאכל להניח .מותר

 
אסור7) משחשכה שכבה אחר בנר שנשאר השמן וכן ב: סעיף

והוקצה הואיל השבת אותה כל ממנו להסתפק שכן וכל לטלטל
אסור היה דולק כשהיה השמשות שבבין דהיינו כניסתה בתחלת
נאסר רס"ה בסי' כמ"ש כיבוי איסור משום ממנו להסתפק
וליהנות להסתפק שאסור וכיון השבת אותה בכל ממנו להסתפק
בו לכלום ראוי ואינו הואיל לטלטלו ג"כ אסור בשבת ממנו
דולק כשהיה השמשות בבין הוקצה בטלטול שגם ועוד ביום
נעשית הפתילה וכן מוקצה שהוא לשלהבת בסיס שנעשה מפני
אותה כל ממנה שנשתייר מה לטלטל ואסור לשלהבת בסיס ג"כ

השבת.
מצוה מחמת מוקצה משום גם לטלטלו אסור מצוה של ובנר

סק"ז). רסג סי' מקו"א משמע וכן סק"א, (קו"א
סכ"ה.8) רסו סי'

È ÈÏ ÏÈ ÔÈ מהיכנו כלי ביטול על גזרו לא
ÈÈ ÈÏ  .(סכ"ו שה (סי'

הכלי להניח Ïמותר  ÏÈ˘ של גרף וייעשה
התירו - מוקצה היא שאשפה שאף אשפה); לפינוי (כלי רעי
ולכך כבודו, מפני שם קבועה שישיבתו במקום לטלטלה
ועד"ז ס"ט, שלח (סי' מהיכנו כלי כמבטל נחשב אינו (בדיעבד)

ס"ד שלה Ïבסי' Ô    ÏÈÏ ˘
(ÔÈÈ Ï˘.

Èמותר ÈÏ Ï ÈÏ- בו וירדו שיעלו מנת על
סע"ח). שח (סי' עליו כשהאפרוחים לטלטלו שאסור אף

˘אסור ÈÏ ÏÈ È ÈÏ ÏÏ.(ס"י שי (סי'
˘אין ÏÈÏ ˘ ÏÈ Ï˘  ÈÏ Ïשהרי -

סכ"ג). שיג (סי' מהיכנו כלי מבטל
אפשר9) סותר, משום דהאיסור דכיון ס"י, שי סי' כרב הלכתא

אף בשבת אוכל לאכול מותר שהרי שייך, זה אין שבאוכל
האוכל. את שמכלה

שינוי (ע"י קל מוקצה כלי לקחת מותר באם עוד שדן שם וראה
לו גורם וכך הנר תחת ומניחו מקומו) לצורך שמטלטלו או

ומקומו. גופו לצורך בטלטול להיאסר
שהניח10) כגון ולהיתר לאיסור בסיס נעשה אם וכן ד: סעיף

מדבר יותר שחשוב בטלטול המותר דבר גם יום מבעוד עליו
לאיסור בסיס נעשה שלא כיון ש"י בסי' שנתבאר כמו האסור
שגם אף לטלטלו ומותר בהתירו עדיין עומד הוא הרי בלבדו

מאיליו. עמו מיטלטל שעליו האיסור
מתחלה לנערו צריך מיד ממנו האיסור לנער אפשר שאם אלא
אי ואם אליו שצריך למקום בלבד ההיתר יטלטל כך ואחר
את ינער אם המותר בדבר הפסד איזה שיהיה או לנער אפשר
שהוא הצורך בו להשלים הניעור לו יספיק שלא או האיסור
שעליו האיסור עם ההיתר שמטלטל כגון זה לטלטול צריך
עכשיו עליו שהם זה מקומם לפנות שצריך מפני אחר למקום
ינער שאם בענין אחר צורך או תשמיש איזה בו להשתמש כדי
לטלטל מותר הזה במקום צרכו להשלים יוכל לא האיסור כאן

שעליו. האיסור עם ההיתר
בסיס11) שנעשה שכלי ש"ט בסי' נתבאר כבר טזֿיח: סעיפים

מדבר חשוב המותר שדבר והוא לטלטלו מותר ולהיתר לאיסור
הרי המותר מדבר יותר חשוב האסור דבר אם אבל האסור
שאם כמו האיסור לנער אפילו ואסור האיסור אצל בטל ההיתר
ואם שם כמ"ש לנער אפילו שאסור בלבדו לאיסור בסיס היה
חשוב שהוא אע"פ עשרו רוב מחמת אצלו חשוב אינו ההיתר

. . הבעלים אחר הולך שהכל חשוב נקרא אינו העולם לכל
האיסור לנער אפשר אם יותר חשוב המותר דבר אם ואפילו
ההיתר עם הכלי יטלטל כך ואחר מתחלה לנער צריך בלבדו
מבלעדי בלבדו האיסור לנער אפשר אי ואם שירצה למקום
הוא ואם . . בניעורו הפסד אין אם עמו ההיתר גם ינער ההיתר
בלבדו ההיתר ליטול אח"כ יוכל לא ההיתר גם ינער שאם בענין

. . שהיא כמות . . לטלטל מותר . .
שבבין יום מבעוד האיסור עם שם ההיתר כשהיה זה וכל
משחשכה אם ואף ולהיתר לאיסור בסיס הכלי נעשה השמשות
בסיס היה שלא כיון אז בסיס הכלי נעשה לא משם ההיתר ניטל
השמשות בבין אם אבל למעלה שנתבאר כמו השמשות בבין
אינו עליו ההיתר גם הונח ומשחשכה בלבדו האיסור עליו היה
בלבדו לאיסור בסיס היה השמשות ובבין הואיל כלום מועיל

כולה. השבת לכל נאסר



קמה
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"˘ È   ÂÈ"˘Â: 
ג סעיף הנר תחת הנתנים כלים דין רסה, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

 
    מהיכנו כלי ביטול על גזרו לא

מרובה הפסד .במקום
    אבל מהיכנו, לבטל אסור כלי דווקא

הנר תחת מאכל להניח .מותר

 
אסור7) משחשכה שכבה אחר בנר שנשאר השמן וכן ב: סעיף

והוקצה הואיל השבת אותה כל ממנו להסתפק שכן וכל לטלטל
אסור היה דולק כשהיה השמשות שבבין דהיינו כניסתה בתחלת
נאסר רס"ה בסי' כמ"ש כיבוי איסור משום ממנו להסתפק
וליהנות להסתפק שאסור וכיון השבת אותה בכל ממנו להסתפק
בו לכלום ראוי ואינו הואיל לטלטלו ג"כ אסור בשבת ממנו
דולק כשהיה השמשות בבין הוקצה בטלטול שגם ועוד ביום
נעשית הפתילה וכן מוקצה שהוא לשלהבת בסיס שנעשה מפני
אותה כל ממנה שנשתייר מה לטלטל ואסור לשלהבת בסיס ג"כ

השבת.
מצוה מחמת מוקצה משום גם לטלטלו אסור מצוה של ובנר

סק"ז). רסג סי' מקו"א משמע וכן סק"א, (קו"א
סכ"ה.8) רסו סי'

È ÈÏ ÏÈ ÔÈ מהיכנו כלי ביטול על גזרו לא
ÈÈ ÈÏ  .(סכ"ו שה (סי'

הכלי להניח Ïמותר  ÏÈ˘ של גרף וייעשה
התירו - מוקצה היא שאשפה שאף אשפה); לפינוי (כלי רעי
ולכך כבודו, מפני שם קבועה שישיבתו במקום לטלטלה
ועד"ז ס"ט, שלח (סי' מהיכנו כלי כמבטל נחשב אינו (בדיעבד)

ס"ד שלה Ïבסי' Ô    ÏÈÏ ˘
(ÔÈÈ Ï˘.

Èמותר ÈÏ Ï ÈÏ- בו וירדו שיעלו מנת על
סע"ח). שח (סי' עליו כשהאפרוחים לטלטלו שאסור אף

˘אסור ÈÏ ÏÈ È ÈÏ ÏÏ.(ס"י שי (סי'
˘אין ÏÈÏ ˘ ÏÈ Ï˘  ÈÏ Ïשהרי -

סכ"ג). שיג (סי' מהיכנו כלי מבטל
אפשר9) סותר, משום דהאיסור דכיון ס"י, שי סי' כרב הלכתא

אף בשבת אוכל לאכול מותר שהרי שייך, זה אין שבאוכל
האוכל. את שמכלה

שינוי (ע"י קל מוקצה כלי לקחת מותר באם עוד שדן שם וראה
לו גורם וכך הנר תחת ומניחו מקומו) לצורך שמטלטלו או

ומקומו. גופו לצורך בטלטול להיאסר
שהניח10) כגון ולהיתר לאיסור בסיס נעשה אם וכן ד: סעיף

מדבר יותר שחשוב בטלטול המותר דבר גם יום מבעוד עליו
לאיסור בסיס נעשה שלא כיון ש"י בסי' שנתבאר כמו האסור
שגם אף לטלטלו ומותר בהתירו עדיין עומד הוא הרי בלבדו

מאיליו. עמו מיטלטל שעליו האיסור
מתחלה לנערו צריך מיד ממנו האיסור לנער אפשר שאם אלא
אי ואם אליו שצריך למקום בלבד ההיתר יטלטל כך ואחר
את ינער אם המותר בדבר הפסד איזה שיהיה או לנער אפשר
שהוא הצורך בו להשלים הניעור לו יספיק שלא או האיסור
שעליו האיסור עם ההיתר שמטלטל כגון זה לטלטול צריך
עכשיו עליו שהם זה מקומם לפנות שצריך מפני אחר למקום
ינער שאם בענין אחר צורך או תשמיש איזה בו להשתמש כדי
לטלטל מותר הזה במקום צרכו להשלים יוכל לא האיסור כאן

שעליו. האיסור עם ההיתר
בסיס11) שנעשה שכלי ש"ט בסי' נתבאר כבר טזֿיח: סעיפים

מדבר חשוב המותר שדבר והוא לטלטלו מותר ולהיתר לאיסור
הרי המותר מדבר יותר חשוב האסור דבר אם אבל האסור
שאם כמו האיסור לנער אפילו ואסור האיסור אצל בטל ההיתר
ואם שם כמ"ש לנער אפילו שאסור בלבדו לאיסור בסיס היה
חשוב שהוא אע"פ עשרו רוב מחמת אצלו חשוב אינו ההיתר

. . הבעלים אחר הולך שהכל חשוב נקרא אינו העולם לכל
האיסור לנער אפשר אם יותר חשוב המותר דבר אם ואפילו
ההיתר עם הכלי יטלטל כך ואחר מתחלה לנער צריך בלבדו
מבלעדי בלבדו האיסור לנער אפשר אי ואם שירצה למקום
הוא ואם . . בניעורו הפסד אין אם עמו ההיתר גם ינער ההיתר
בלבדו ההיתר ליטול אח"כ יוכל לא ההיתר גם ינער שאם בענין

. . שהיא כמות . . לטלטל מותר . .
שבבין יום מבעוד האיסור עם שם ההיתר כשהיה זה וכל
משחשכה אם ואף ולהיתר לאיסור בסיס הכלי נעשה השמשות
בסיס היה שלא כיון אז בסיס הכלי נעשה לא משם ההיתר ניטל
השמשות בבין אם אבל למעלה שנתבאר כמו השמשות בבין
אינו עליו ההיתר גם הונח ומשחשכה בלבדו האיסור עליו היה
בלבדו לאיסור בסיס היה השמשות ובבין הואיל כלום מועיל

כולה. השבת לכל נאסר



קמו   

     

Îבתנור ואפאה פת ממנו עשה ואח"כ ברותחין שחלטו קמח
עליו ומברכים הוא גמור לחם משקה בלא במחבת או
רותחין במים רכה בלילתו היתה ואפילו המזון וברכת המוציא
א"כ (אלא גמור לחם נעשה משקה בלא אפאו שאח"כ כיון
אין ברותחין חליטה בלא אפילו שאז מאוד רכה בלילתו היתה
סעודה קביעות כשיעור אלא המזון וברכת המוציא עליה מברכין

למעלה): כמ"ש

‚Îשומן או בשמן תמיד אותו ומושחין בשפוד שאופין בצק
ומברך כלל עליו לחם תורת אין פירות מי או ביצים מי או
אבל סעודה) בקביעות (אפילו ג' ומעין מזונות מיני בורא עליו
יוצא אינו בשמן אותו שמושחין אף בשפוד שצולין גמור לחם

למעלה: כמ"ש לעולם לחם מתורת

כבֿכג סעיפים מברכין פת מיני איזה על קסח, סימן א חלק

  

פרי‡ בורא עליו מברך הסעודה תוך לשתות שבא אע"פ יין
לשרות ששותה אע"פ הפת בברכת נפטר ואינו הגפן
בתוך הסעודה מחמת הבאים כדברים זה והרי שבמעיו האכילה
הואיל מקום מכל שנתבאר כמו הפת בברכת שנפטרים הסעודה
כגון מקומות בכמה לעצמו ברכה שגורם חשוב הוא והיין
פרי בורא היין על שמברכין אירוסין וברכת והבדלה בקידוש
להפטר לפת טפל נחשב אינו לפיכך לשתייתו שא"צ אע"פ הגפן
שטפל אע"פ הגפן פרי בורא שהיא ראשונה מברכה בברכתו
גורם שאינו לפי אחרונה מברכה המזון בברכת להפטר אליה
היא שבשבילה (לבדה ראשונה ברכה אלא אחרונה ברכה לעצמו

כוס): הטעון דבר בכל הכוס הבאת עיקר

בתוך עליהם לברך אין משקים שאר או מים על אבל
מחמת באים שהם לפי לצמאו שותה ואפילו הסעודה
דבר איזה אוכל אם וגם שתיה בלא לאכילה אפשר שאי הסעודה
ונפטרים ללחם והמשקה למשקה טפל זה הרי השתיה למתק
שלא כיון הסעודה קודם צמא היה אם ואפילו הלחם בברכת
המים שתיית כי נמצא המים לו יזיקו שלא כדי אז לשתות רצה

פוטרתם. הפת וברכת היא הפת בסיבת

לפירות דומים ואינם להם רחוקה סבה היא שהפת (ואע"פ
לעכ הסעודה בגמר קרובהשאוכלים סבה הוא שהפת המאכל ל

קע"ז בסימן שיתבאר כמו לפניהם ברכה טעונים ואעפ"כ להם
שדרך הסעודה מחמת שלא הבאים דברים הם שהפירות לפי
חשובים אינם סעודה בשעת אוכלם אם לפיכך היום כל לאכלם
כגון עדיין שיאכל אכילתה לצורך באו א"כ אלא לפת טפלה
לעכל ולא שיתבאר כמו המאכל תאות לעורר או הפת ללפת
ושאר מים אבל היה כבר שהיה מה כי אכל שכבר המאכל
הצמאון שרוב סעודה מחמת היא היום כל ששתייתם משקין
שלא אפילו אותם ששותין משקין ואפילו אכילה מחמת היא
אכילה קודם לשתותם דרכם אין דבש ומי שכר כגון לצמאון
בתוך כשבאים לפיכך אכילה מחמת שבאים נמצא אחריה אלא
וברכת לסעודה טפלים הם הרי רחוקה סיבה ע"י אפילו הסעודה

פוטרתם). הסעודה עיקר שהוא הפת

שלא בשביל פת מעט אוכל אם אבל פת על סעודה שקובע והוא
שיתבאר: כמו שהכל הפת על מברך בלבד המים לו יזיקו

תאות‚ לעורר כדי שותהו אם הסעודה שבתוך שרף ויין
שותהו ואם עליו לברך וא"צ לסעודה טפל הוא הרי המאכל
(כמו עליו לברך צריך המאכל לעכל האצטומכא לחמם כדי
אין היי"ש שגם לפי לעכל) שבאים הפירות על לברך שצריך
רוב כוונת אין וגם משקין כשאר לעולם אכילה מחמת שתייתו
בכל לשתותו רגילים שהרי המאכל תאות בו לעורר אדם בני
לצורך כשבא אלא טפל נחשב אינו לפיכך סעודה בלא אף בקר

עדיין. שיאכל אכילה

לקמן. יתבאר פת בו שורה ואם

של הכוס בברכת שנפטר ענין בכל עליו לברך צריך אין ובשבת
קידש כן אם (אלא שיתבאר כמו היין על קידש ואפילו קידוש

הפת). על בלילה

בתוך ברכה טעונים משקים ושאר מים שגם אומרים ויש
שגורם מפני היין לברכת טעם ליתן הוצרכו ולא יין כמו הסעודה
והרי אכילה לתאות אדם ממשיך שהיין מפני אלא לעצמו ברכה
תאות מעוררים שאינן משקים שאר אבל סעודה צורך הוא

כיין. חשובין שאינן אע"פ עליהם לברך צריך המאכל

הסתם מן כי ופעם פעם בכל המים על לברך עוד מצריכים ויש
לצמאו אלא מים לשתות דרך שאין לפי פעם בכל הוא נמלך

הראשונה. כסברא והעיקר עוד שיצמא יודע היה ולא

ויתכוין לברך אוכל שאינו לאחר יתן הספק מן להסתלק והרוצה
מים מעט על ויברך סעודתו במקום נטילה קודם ישב או לפוטרו
(ואפילו סעודתו בתוך צרכו כל לשתות דעת על משקין שאר או
קרוי זה שאין לברך א"צ הסעודה לפני עוד לשתות נמלך אם
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לקמן. שיתבאר כמו למקומו כשחוזר ולברך לחזור

הראשונה: כסברא המנהג אבל

שיין„ הכל לדברי משקין שאר על לברך א"צ יין על בירך
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למצוה אלא לשתיה בא ואינו הואיל הבדלה שיין אומרים ויש
ממש שלחנו על הבדיל א"כ אלא שבסעודה היין פוטר אינו
ידיו שנטל אחר או השלחן על לסעודה עצמו שקבע אחר דהיינו
ישב שלא אע"פ הסעודה קביעות התחלת היא ידים שנטילת
דרך (ועל אחר בחדר והבדיל ידיו נטל ואפילו עדיין בשלחן
קודם שכשמבדיל לכתחלה לדבריהם לחוש ויש שיתבאר).
שבתוך היין זו בברכה לפטור שלא יכוין לסעודה עצמו שקובע
שבתוך היין על לברך א"צ לכך כיון שלא ובדיעבד הסעודה

להקל. סופרים דברי של ברכות שספק הסעודה

יין אבל לסעודה שייך שאינו הבדלה ביין אמורים דברים במה
במקום אלא קידוש שאין לסעודה שייך והוא הואיל קידוש
קודם קידש אפילו הכל לדברי הסעודה שבתוך היין פוטר סעודה
וכל למצוה אלא לשתיה אינו זה שיין אע"פ לסעודה עצמו שקבע

שבתוך היין שפוטר לשתיה שהוא בחול הסעודה שלפני יין שכן
לסעודה. עצמו שקבע קודם עליו בירך אם אפילו הסעודה

אבל בו שסועד חדר באותו דהיינו סעודה במקום שבירך (והוא
כשיעור שתה א"כ אלא ולברך לחזור צריך לחדר מחדר
אומרים יש שאז בירך ולא ג' מעין אחת ברכה לברך שנתחייב
כמו בדיעבד דבריהם על לסמוך ויש ולברך לחזור שא"צ
בינתיים ממנו יצא אם חדר באותו ואפילו קע"ח בסי' שיתבאר

ב שם) שיתבאר כמו לחדר כמחדר דינו הרי דבריםוחזר מה
היין על כשבירך בפירוש בדעתו היה אם אבל בסתם אמורים
שיסעוד הסעודה שבתוך היין את זו בברכה לפטור זה בחדר
בבית הם החדרים שני אם לכתחלה אפילו פוטר אחר בחדר

שם: שיתבאר כמו אחד

אֿה סעיפים בסעודה היין ברכת דין קעד, סימן א חלק
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לה' האהבה את לעורר - שחרית תפלת מטרת

מ"שינתה" ישראל איש כל בלב המסותרת

        
כל] מרוב לבב [ובטוב

על המביאה הסיבה אשר נאמר תבא כי בפרשת
ליצלן רחמנא רצויים הבלתי הענינים את ישראל בני
אשר "תחת - היא שם), התוכחה בפרשת (הכתובים
מרוב לבב ובטוב בשמחה אלקיך, ה' את עבדת לא

כל".

על הוא שהעונש הוא בכתוב הפירושים אחד
ה'" את עבדת שמחהש"לא כלומר,ב("מתוך שמחה").

העבודה אם מקום, מכל ה', את עבדו ישראל שבני אף
שעבודת היינו - לבב" וטוב "שמחה מתוך היתה לא
בשמחה שיהיו עד כך כל אצלם חשובה לא ה'
כדי עד כדבעי, אינה העבודה אזי - עצמה מהעבודה

רח"ל. חמורים עונשים זה על להם שמגיע כך

בשמחה להיות - זו מדריגה אשר מוכח, ומזה
כל של יד בהישג היא - ה' עבודת מעצם לבב וטוב

מישראל. ואחד אחד

      
        

- כזו דרגא לכאורה כי ביאור, צריך זה דבר
ה' מעבודת לבב וטוב שמחה של למצב יבוא שהאדם
היא - באלקות ומתענג שמח שיהי' היינו, עצמה,
שכתוב כמו ה', בעבודת ונעלית גבוהה מדריגה

הםבה'צדיקים"שמחו הצדיקים שרק היינו ,"

לומר ניתן ואיך באלקות, היא ששמחתם כזו במדריגה
לזה? להגיע צריך אדם שכל

         


בהקדם: זה ויובן

של מצב הוא "יום" ברוחניות: ולילה" "יום יש
לאור אלקים "ויקרא הכתוב (כלשון וגילוי "אור"
ו"לילה" בגילוי; מאיר האלקי שהאור היינו, יום"),
לשון דרך (על אלקות על והסתר העלם של מצב הוא

לילה"). קרא "ולחשך הכתוב

ה',וכתוצ בעבודת מדריגות שתי יש מזה אה
שני שישנם היינו לילה", ו"מדת יום" "מדת הנקראות

שונים האדםמצבים יום"אצל "מדת ה': את העובד
בגילוי מאיר האלקי שהאור במצב ה' עבודת היא -
במצב העבודה היא - לילה" ו"מדת האדם; בנפש
בנפש. מאיר ואינו והסתר בהעלם הוא האלקי שהאור

העבודה ובצורת באופן גדול הבדל שיש ומובן,
הללו. מצבים שני בין

   
ומדת יום מדת ה', בעבודת אלו מדריגות שתי
נקראו ישראל שבני השמות שני של ענינם הם לילה,
שונות בחינות "שתי שהם - ו"ישראל" "יעקב" - בהם

באדם": ה' בעבודת

"לי אותיות - "ישראל" היאראשבחינת - "
שהאור במצב העבודה והיא יותר, הנעלה מדריגה
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קמז    

למצוה אלא לשתיה בא ואינו הואיל הבדלה שיין אומרים ויש
ממש שלחנו על הבדיל א"כ אלא שבסעודה היין פוטר אינו
ידיו שנטל אחר או השלחן על לסעודה עצמו שקבע אחר דהיינו
ישב שלא אע"פ הסעודה קביעות התחלת היא ידים שנטילת
דרך (ועל אחר בחדר והבדיל ידיו נטל ואפילו עדיין בשלחן
קודם שכשמבדיל לכתחלה לדבריהם לחוש ויש שיתבאר).
שבתוך היין זו בברכה לפטור שלא יכוין לסעודה עצמו שקובע
שבתוך היין על לברך א"צ לכך כיון שלא ובדיעבד הסעודה

להקל. סופרים דברי של ברכות שספק הסעודה

יין אבל לסעודה שייך שאינו הבדלה ביין אמורים דברים במה
במקום אלא קידוש שאין לסעודה שייך והוא הואיל קידוש
קודם קידש אפילו הכל לדברי הסעודה שבתוך היין פוטר סעודה
וכל למצוה אלא לשתיה אינו זה שיין אע"פ לסעודה עצמו שקבע

שבתוך היין שפוטר לשתיה שהוא בחול הסעודה שלפני יין שכן
לסעודה. עצמו שקבע קודם עליו בירך אם אפילו הסעודה

אבל בו שסועד חדר באותו דהיינו סעודה במקום שבירך (והוא
כשיעור שתה א"כ אלא ולברך לחזור צריך לחדר מחדר
אומרים יש שאז בירך ולא ג' מעין אחת ברכה לברך שנתחייב
כמו בדיעבד דבריהם על לסמוך ויש ולברך לחזור שא"צ
בינתיים ממנו יצא אם חדר באותו ואפילו קע"ח בסי' שיתבאר

ב שם) שיתבאר כמו לחדר כמחדר דינו הרי דבריםוחזר מה
היין על כשבירך בפירוש בדעתו היה אם אבל בסתם אמורים
שיסעוד הסעודה שבתוך היין את זו בברכה לפטור זה בחדר
בבית הם החדרים שני אם לכתחלה אפילו פוטר אחר בחדר

שם: שיתבאר כמו אחד

אֿה סעיפים בסעודה היין ברכת דין קעד, סימן א חלק
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קמח   

"מדת האדם, בנפש בגילוי מאיר ואילויוםהאלקי ;"
"י' - "יעקב" העבודהעקבבחינת מדריגת היא - "

"מדת והיא האלקי, האור על והסתר העלם של במצב
".לילה

הגוף, את המחי' הנפש בחיות משל, דרך על וכמו,
חיות שברגל בעקב ואילו בגלוי ניכרת היא שבראש

ונרגשת. ניכרת אינה הנפש

      
האלקי האור שבו מצב בין ההבדל כלל, בדרך
עניני בכל הוא והסתר, העלם של למצב בנפש מאיר
בחינות שתי פרט, בדרך מקום, מכל אך ה', עבודת
של הכלליות העבודות לשתי מתחלקות אלו ומדריגות

התפלה: ועבודת התורה לימוד

כי יום), (מדת ישראל" "בחינת הוא התורה לימוד
אצל בגילוי מאיר האלקי האור בתורה העסק בעת
יעקב" "בחינת הוא תפלה של ענינה ואילו האדם;
והעלם "חשך" של מצב מתוך עבודה - לילה) (מדת
(כפי לאלקות ותשוקה צמאון המעורר והסתר,

לקמן). שיתבאר

       
       

 
שונים אופנים כשני לתפלה, תורה בין זה הבדל
מודגש לילה"), "מדת לעומת יום" ("מדת ה' בעבודת
מאריך דקא המנונא לרב חזיי' "רבא הגמרא: בסיפור

אמר בחייבצלותי', ועוסקים (תורה) עולם חיי מניחין
והוא ולמזון); לשלום לרפואה שהיא (תפלה, שעה
לחוד". תפלה וזמן לחוד תורה זמן סבר המנונא) (רב
ולכל שונים לזמנים מחולקות והתפלה התורה כלומר,
המנונא רב האריך ולכן לה, הקבוע זמן יש מהן אחת

בלבד. שעה" "חיי היא שהתפלה אף בתפלתו

מעלת שגדלה כך על פליג לא המנונא שרב היינו
"חיי (שהיא התפלה על עולם") "חיי (שהיא התורה
לקבוע אדם כל חייב כן פי על שאף אלא - שעה")

בה. להאריך ואף לתפלה זמן

להבין: יש ולכאורה

"חיי רק היא שהתפלה מודה המנונא רב גם אם
בתפלתו? כך כל האריך מדוע שעה",

אינו התפלה ענין שתוכן לומר צריך כרחך על אלא
כוונה בה יש אלא לבד הגשמיים הצרכים בקשת

האדם התחברות שהיא מאד, חשובה רוחנית ומטרה
אדם, כל אצל המוכרחת עבודה היא ולכן אלקות, עם
מעלתה אין מקום שמכל אלא בה; להאריך חייב ואף
של מצב מתוך עבודה היא התפלה כי התורה, כמעלת
יום" "מדת היא התורה ואילו לילה"), ("מדת חשך
העבודה שגם לפי שעה", ב"חיי הפנימי הפירוש (וזהו

-הרוחנית אלקות עם האדם התחברות - תפלה של
עולם"). "חיי שהיא התורה כמעלת אינה

  
התפלה עבודת ענין ביאור תחילה להקדים ויש
באלקות הדביקות ענין ביאור היינו, - לילה") ("מדת

התפלה. ידי על הנפעל

   
שחרית, תפלת תיקן אבינו אברהם חז"ל אמרו

בבוקר". אברהם "וישכם שנאמר

אבינו שאברהם הוא, בזה הפשוט הפירוש והנה,
לפי אבל שחרית; תפלת להתפלל כדי בבוקר השכים
של ותוכנה ענינה את מלמדנו הכתוב הפנימי, הביאור

שחרית. תפלת

בחינה יש מישראל, ואחד אחד כל בלב פירוש:
"שינה", בבחינת שהיא אלא אבינו אברהם של ומדה
מסוגל וזמן רצון עת היא שחרית בתפלת בוקר ובכל

משינתה. אותה לעורר ומוכשר

אדם כל צריך שאותה אברהם בחינת ענין [ופירוש

שחרית:] בתפלת בנפשו לעורר

      
     

- האהבה מדת היא אחד שבכל "אברהם" בחינת
אוהבי"; "אברהם הקב"ה שקראו אברהם מדת שזוהי
בנפשו יש שיהי', מי יהי' מישראל, ואחד אחד ובכל

לה'. האהבה מדת פנימה

כלומר:

אהבה חקוקה מישראל אדם כל טבעיתבתוך

הנולדת אהבה שאינה להוריו בן אהבת כמו להקב"ה,
עושים שהוריו בטובות (כמו: התבוננות ידי על
ונקראת בלבו, החקוקה טבעית אהבה אלא עבורו),
בכל הוריו עם קשור שהבן כלומר, עצמית", "אהבה
("עצמי אחד" "עצם להיותם ומהותו עצמותו
וכך שביניהם; האהבה יסוד הוא זה וקשר ובשרי"),

אהבה ישראל לבני נשמותטבעיתיש כי להקב"ה,
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שקשורות היינו ממש", ממעל אלקה "חלק הן ישראל
מהותן. בעצם אלקות עם

אף כי מסותרת", "אהבה היא זו שאהבה אלא
היא מקום מכל פנימה, בנפשו אדם בכל שנמצאת

ואינה בלבו, לפינרגשת"מסותרת" עת, בכל בגלוי
שינה". ובבחינת ובהסתר בהעלם ש"היא

  
זו אהבה לעורר בתפלתו, האדם עבודת עיקר וזהו
כמבואר ה', בגדולת התבוננות ידי (על מ"שינתה"

לקמן).

       
       

  
ואם תעירו אם וגו' אתכם "השבעתי שנאמר וזהו

שתחפץ": עד האהבה את תעוררו

וגילוי התעוררות על מדבר הכתוב פשוטו, לפי
ירצההקב"האהבת שהקב"ה בעת ישראל לבני

מגלותם; לגאלם ו"יחפץ"

היא הכתוב כוונת הפנימי הפירוש לפי אך
של אהבתם שבשמים,ישראללהתעוררות לאביהם

עד האהבה את תעוררו ואם תעירו "אם אומר זה ועל
להעיר צריך האדם פירוש, אתולעוררשתחפץ",

"מסותרת" היא עצמה שמצד (כיון לה' הזאת האהבה
"שינה"); ובבחינת

" זו אהבה להעיר ניתן לא שתחפץאמנם, ",עד
שיגי עד "לכלומר, והעת הזמן שלחפיצהע ותשוקה

מיוחד זמן יש ויום יום בכל כי - זו מסותרת" אהבה
הטבעית האהבה להתעוררות ומסוגל מוכשר שהוא

להקב"ה.

 
עת היא הבוקר בעת ויום יום שבכל בזהר מבואר
ולכן העליונים, חסדים שמתעוררים למעלה, רצון

" המסוגל הזמן הוא ה"אהבהלעוררבשחרית את "
משינתה. המסותרת"

   
אברהם "וישכם בכתוב הפנימי התוכן וזהו
("משכימה") מתעוררת בוקר שבכל - בבוקר"
הנקראת אברהם, של מדתו שהיא החסד מדת ומתגלית
כח נותן זה בזמן החסד מדת וגילוי דאברהם"; "בוקר

שבלבו. המסותרת האהבה את לעורר אדם לכל

כל זהו כי שחרית, תפלת מכאן חז"ל למדו ולכן
להעיר אברהם"), ("תפלת שחרית תפלת של ענינה

שבלב. המסותרת האהבה את ולעורר

        
     
      

   

      
      

     
להקב"ה, זו מסותרת אהבה של ה"שינה" ענין

כפשוטו. השינה ענין בדוגמת הוא

אלא הגוף, מן הנפשמסתלקים כחות כל השינה בעת
הם אלא המיתה) בעת (כמו ח"ו לגמרי מסתלקים שאינם

"מקיף". בבחינת הגוף, מן למעלה "מרחפים" כמו

כלומר:

(כמו הגוף באברי פועלים נפשו כחות ער כשאדם
בשאר בזה וכיוצא באוזן, - שמיעה בעין; הראי' כח -

" הוא שהכח כזה באופן הנפש) "בהתלבשותכחות
שאי עד האבר בתוך ונתפס נרגש שהכח פירוש, באבר,

ביניהם. להפריד אפשר

מן מתעלמים הנפש כחות השינה, בעת משא"כ
מלמעלה, עליהם "מקיף" בבחינת רק והם האברים
באופן פעולתם פועלים והאברים הכחות אין ולכן

כו'. מסודר

בכח - שממנוולדוגמא הנפש, של המחשבה
בשעה הנה אדם, של במוחו המחשבות כל באות
מחשבות רק במוחו לחשוב בחירה לו יש ער שהוא
מסודרות עצמן והמחשבות בהן, רוצה שהוא כאלו

" המחשבה כח כי ידומלובשכראוי, על ופועל במוחו "
שלו. בתוך העושה כאדם

הוא המחשבה כשכח השינה, בשעת משא"כ
האדם אין מוחו, על שולט ואינו מהמוח", "למעלה
בעל ואינו מסודרות, מחשבות במוחו לחשוב מסוגל
רוצה הוא מחשבות איזה לבחור מוחו על בחירה
רק הן השינה בעת מחשבותיו כל אלא - לחשוב
עד דמיונות, אלא ואינם ידברו שוא אשר חלומות
רצה ספינה כמו הפכיים ענינים ב' "להרכיב שניתן

באויר".
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קמט    

שקשורות היינו ממש", ממעל אלקה "חלק הן ישראל
מהותן. בעצם אלקות עם

אף כי מסותרת", "אהבה היא זו שאהבה אלא
היא מקום מכל פנימה, בנפשו אדם בכל שנמצאת

ואינה בלבו, לפינרגשת"מסותרת" עת, בכל בגלוי
שינה". ובבחינת ובהסתר בהעלם ש"היא

  
זו אהבה לעורר בתפלתו, האדם עבודת עיקר וזהו
כמבואר ה', בגדולת התבוננות ידי (על מ"שינתה"

לקמן).

       
       

  
ואם תעירו אם וגו' אתכם "השבעתי שנאמר וזהו

שתחפץ": עד האהבה את תעוררו

וגילוי התעוררות על מדבר הכתוב פשוטו, לפי
ירצההקב"האהבת שהקב"ה בעת ישראל לבני

מגלותם; לגאלם ו"יחפץ"

היא הכתוב כוונת הפנימי הפירוש לפי אך
של אהבתם שבשמים,ישראללהתעוררות לאביהם

עד האהבה את תעוררו ואם תעירו "אם אומר זה ועל
להעיר צריך האדם פירוש, אתולעוררשתחפץ",

"מסותרת" היא עצמה שמצד (כיון לה' הזאת האהבה
"שינה"); ובבחינת

" זו אהבה להעיר ניתן לא שתחפץאמנם, ",עד
שיגי עד "לכלומר, והעת הזמן שלחפיצהע ותשוקה

מיוחד זמן יש ויום יום בכל כי - זו מסותרת" אהבה
הטבעית האהבה להתעוררות ומסוגל מוכשר שהוא

להקב"ה.

 
עת היא הבוקר בעת ויום יום שבכל בזהר מבואר
ולכן העליונים, חסדים שמתעוררים למעלה, רצון

" המסוגל הזמן הוא ה"אהבהלעוררבשחרית את "
משינתה. המסותרת"

   
אברהם "וישכם בכתוב הפנימי התוכן וזהו
("משכימה") מתעוררת בוקר שבכל - בבוקר"
הנקראת אברהם, של מדתו שהיא החסד מדת ומתגלית
כח נותן זה בזמן החסד מדת וגילוי דאברהם"; "בוקר

שבלבו. המסותרת האהבה את לעורר אדם לכל

כל זהו כי שחרית, תפלת מכאן חז"ל למדו ולכן
להעיר אברהם"), ("תפלת שחרית תפלת של ענינה

שבלב. המסותרת האהבה את ולעורר

        
     
      

   

      
      

     
להקב"ה, זו מסותרת אהבה של ה"שינה" ענין

כפשוטו. השינה ענין בדוגמת הוא

אלא הגוף, מן הנפשמסתלקים כחות כל השינה בעת
הם אלא המיתה) בעת (כמו ח"ו לגמרי מסתלקים שאינם

"מקיף". בבחינת הגוף, מן למעלה "מרחפים" כמו

כלומר:

(כמו הגוף באברי פועלים נפשו כחות ער כשאדם
בשאר בזה וכיוצא באוזן, - שמיעה בעין; הראי' כח -

" הוא שהכח כזה באופן הנפש) "בהתלבשותכחות
שאי עד האבר בתוך ונתפס נרגש שהכח פירוש, באבר,

ביניהם. להפריד אפשר

מן מתעלמים הנפש כחות השינה, בעת משא"כ
מלמעלה, עליהם "מקיף" בבחינת רק והם האברים
באופן פעולתם פועלים והאברים הכחות אין ולכן

כו'. מסודר

בכח - שממנוולדוגמא הנפש, של המחשבה
בשעה הנה אדם, של במוחו המחשבות כל באות
מחשבות רק במוחו לחשוב בחירה לו יש ער שהוא
מסודרות עצמן והמחשבות בהן, רוצה שהוא כאלו

" המחשבה כח כי ידומלובשכראוי, על ופועל במוחו "
שלו. בתוך העושה כאדם

הוא המחשבה כשכח השינה, בשעת משא"כ
האדם אין מוחו, על שולט ואינו מהמוח", "למעלה
בעל ואינו מסודרות, מחשבות במוחו לחשוב מסוגל
רוצה הוא מחשבות איזה לבחור מוחו על בחירה
רק הן השינה בעת מחשבותיו כל אלא - לחשוב
עד דמיונות, אלא ואינם ידברו שוא אשר חלומות
רצה ספינה כמו הפכיים ענינים ב' "להרכיב שניתן

באויר".
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קנ   

       
דאע"פ המסותרת, זו באהבה בנמשל הוא וכך
עליו, משפיעה ואף תמיד האדם בנפש נמצאת שהיא

"נכנסת" אינה מקום נשארתבתוךמכל אלא הלב
אופן ולפיכך מלמעלה, עליו "מקיף" בבחינת
המחשבות ענין דרך על הוא שלה והפעולה ההשפעה

דהיינו: - החלום שבעת והדמיונות

         
       

      
את שיזכור האדם על משפיעה זו אהבה אחד מצד
הקשר היא זו אהבה של סיבתה כי תמיד, בלבו ה'
בן בין הקשר (כמו לאלקות הנשמה בין ה"עצמי"
מישראל אדם לכל יש מצב בכל ולפיכך כנ"ל), להוריו
בני "מאמינים הם ישראל בני (וכל בה' אמונה
ואי כבודו הארץ כל מלא אשר ויודע מאמינים"),

יתברך; מפניו להסתתר אפשר

אינה זו "זכירה" שבו מצב יתכן מקום מכל אבל
"מרחפת" אלא ומחשבתו, מוחו פנימיות לתוך נכנסת
אינה ולכן בעלמא, והעברה דמיון בדרך מוחו על
דבר מלעשות ימנע שבגללה כזו במדה עליו פועלת
עצמה שעה באותה אלא ית', רצונו נגד שהוא עבירה
רצון היפך ח"ו להתנהג עלול הוא הרי ה', את שזוכר

השם.

      
 

ומתכונן המחתרת בפי העומד שגנב רז"ל אמרו
הרי בגניבתו. שיצליח להקב"ה ומתפלל קורא לגנוב,

הואמאמיןשהגנב זו אמונה ובגלל וביכולתו, בהקב"ה
מכיר שהוא היינו בגניבתו, שיצליח להקב"ה מתפלל
העדר (או שההצלחה ויודע הקב"ה של במציאותו

בהקב"ה; תלוי' שלו ההצלחה)

את שזוכר גופא זו שבשעה יתכן כיצד ולכאורה,
ית' רצונו נגד עבירה דבר יעשה אליו, מתפלל ואף ה'

ויגנוב?

הטעם:] [אלא

        
       
מוחו, פנימיות בתוך נכנסה לא שהאמונה היות
בעת האדם מחשבות (כמו עליו מרחפת רק אלא

על מלעבור אותו למנוע בכוחה אין לכן החלום),
משתמש שהוא אלא בלבד, זו ולא הגניבה; איסור
רצונו היפך שהוא דבר לעשות עצמה זו באמונה

ובי'! מיני' סתירה בכך שיש אף יתברך,

היא והרי עליו, "מרחפת" רק שהאמונה לפי והיינו
שני בהם לחבר שניתן השינה בעת החלומות כמו

מחתא. בחדא הפכים

"שינה"[ של להנהגה הגורמת זו רוחנית אפום" גנבא

קריא רחמנא לפי"מחתרתא בעצמו, למצוא אחד כל יכול ,

הגשמיים בעניניו עוסק אדם כאשר כגון, ומהותו; ערכו

לקביעות פנאי מוצא שאינו עד כך כל בהם ומתייגע וטרוד

ואעפ בציבור, מתפלל אינו גם ולפעמים לתורה, כ"עתים

- בעניניו שיצליח הוי' ברכת את ומבקש הוא עומד הנה

רק אצלו היא באלקות שההשגה לפי אלא זה אין הרי

בלבד. מקיף ובבחינת בכללות,

אהל יושב גם יכול כן כמו עסק, בבעל שהוא וכמו

" של זה ענין בעצמו גיסאשינהלמצוא שמחד - רוחנית "

הקב של ורצונו חכמתו היא שהתורה מאמין ואם"הוא ה,

בהקב רק תלוי' התורה בהשגת ההצלחה כל שהוא"כן ה

כשמצליח מקום ומכל בלימודו; חיל לעשות כח לו הנותן

גרוע באופן או בזה, מתפאר הוא הרי בפועל, בלימודו

את יטה שלפעמים עד להתפאר, מנת על שלומד - יותר

העליונה. על ידו שתהא ובלבד הענין,

הם הרי בתורה ועסקם טרדתם שבגלל אנשים יש וכן

ועכ ערוך, בשולחן דין על לפעמים את"עוברים מונעים פ

מלהתבונן ומכלֿשכן באריכות, בתפלה מלעסוק עצמם

התפלה. לפני ה' בגדלות

שלומד שהתורה שחושב מפני היא זה לכל והסיבה

" אנושי"תורתוהיא בשכל בה לחדש וצריך שלו, תורה ,

הנ מענינים עצמו מונע ולכן זה"שלו, על שדרוש כיון ל

לחדש שיוכל כדי זה לזמן זקוק הוא והרי זמן, משך

בתורה;

ורצונו חכמתו שהיא מפני תורה לומד הי' אם אבל

הקב שצוונו"של שענינים יתכן שלא מבין הי' אזי ה,

היינו"הקב התפלה, קודם כדבעי להתכונן כדי לעשותם ה

[כמבואר צדקה וליתן במקוה לטבול חסידות, ללמוד

חכמתו שהיא התורה מלימוד מניעה יהיו - תורה] בלקוטי

הקב של ה."ורצונו

שלו שהאמונה לפי זה מכל עצמו את מונע הוא אלא

" בבחינת מחתרתא"מקיףהיא אפום גנבא דרך על ,

קריא]. רחמנא
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" התפלה, עבודת ענין כל האהבהלעוררוזהו את

"משינתה ו"תיכנס" תתגלה לה' שהאהבה היינו בתוך",

ב ומחשבתו" שהמחשבותפנימיאופןמוחו ער כאדם ,
של באופן (ולא כנ"ל מוחו בפנימיות מלובשות שלו

בלבד). ודמיון חלום

[- האהבה? את מעוררים [וכיצד

      
 

האדם בלב לה' האהבה להתעוררות המיוחד הזמן
ה' את "ואהבת באמירת שמע, קריאת בעת הוא

אלקיך";

מורגשת האהבה תהי' ק"ש שבשעת כדי אך
על לכך להתכונן צריך האדם והלב, המוח בפנימיות

מרובהידי שאומריםהתבוננות הענינים בפרטי
שמע". קריאת עד התפלה "מהתחלת

ביאור: ליתר

יש שבמוח שלשכל כך האדם נפש את יצר הקב"ה
נגררות והמדות שבלב, המדות על גדולה השפעה
לבנו, אב באהבת במוחש שרואים וכפי השכל; אחרי
מקום, ומכל האב, בלב עמוקה נטועה שהיא למשל,

שרגשי יתכן ארוך, זמן במשך במרחקים נמצא הבן אם
ולעוררם לחזור וכדי ויתעממו, יחלשו שבלב האהבה

האב בנולהתבונןצריך אודות ומחשבתו במוחו היטב
במחשבתו יותר שיעמיק וככל כךאהובו, בנו, אודות

אהובו. לבנו שבלבו הטבעית האהבה יותר תתעורר

דידן: בנדון הוא וכן

המסותרת לה' האהבה את משינתה לעורר כדי
האדם צריך האדם, אודותלהתבונןבלב במוחו היטב

"הקשר בו יתעורר זה ידי ועל ורוממותו האֿל מציאות
בלבו. החקוק לאלקות העצמי"

להיות שצריכה רבינו היינוהתבוננותומדייק דוקא,
גם דרושה אלא בלבד, והשגה בהבנה די ,התבוננותשלא

ובהתמדה" "בחוזק אלקי בענין שכלו לקשר - שענינה
בה' מקושרת מחשבתו שתהא "עד הדעת, ובהעמקת
שרואה בדבר מקושרת שהיא כמו וחזק אמיץ בקשר
לה' האהבה אז, שרק - מחשבתו" בו ומעמיק בשר בעיני
"חודרת" כנ"ל) להקב"ה שלו העצמי" ה"קשר (היינו

מקיף"). בבחינת נשארת (ולא ולבו מוחו לתוך

ה', בגדלות אחת בהתבוננות די לא - גופא ובזה
"התבוננות צ"ל האדםרביםאלא על כלומר, ,"

המתוארים ה' גדלות של הרבים הענינים בכל להתבונן
התפלה. מזמורי בפרטי
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Â,כדמותינו בצלמינו אדם נעשה במ"ש יתפרש
מפני דז"א האורות בבחי' שזהו בדכורא שצלם
בחי' מפני בכלים הקטנו' שהיא שינה בבחי' שהי'
בחי' מצד שזהו העצמות אל וההתכללות ההתנשאות
כדמותינ"ו אותו נעשה וגם כנ"ל, כלי' שבלא האורות
מבחי' שבא וההמשכה הירידה בחי' שהוא הכלים בבחי'
ענין ג"כ בא שמזה כו' לקוראו הנפנה כמו דאצי' כלים
בחי' ע"י מצלעותיו מאחת באו"כ שלם בפרצוף הנוק' בנין
נק' וע"כ בנוק', דמות בחי' כדמותינ"ו וזהו כו', הנסירה
ודמות דצלם זאת עשי' בחי' וצ"ל כו', דמות מראה המל'

וד"ל. הנ"ל מטעם ומשקל במדה ממוצע בבחי'
‰˙ÚÓÂ'בחי מהו ממש המאציל עצמות בבחי' גם י"ל

המאציל עצמות שאמר מאחר שבו, ודמות צלם
שגם בהכרח הרי כדמותינ"ו בצלמינ"ו דאצי' אדם נעשה

לאדם נעשה ואמר ודמות צלם בחי' יש עצמו במאציל
אך כו'. דוקא שבעצמות ודמות צלם באותו שיהי' דאצי'
המאציל שבעצמו' השעשועי' ובחי' ענין שרש זהו הנה
או"ח ובחי' או"י בבחי' דהיינו דוקא רו"ש בבחי' שהוא
אל ההתנשאות בבחי' הנ"ל המדרגות שני ענין שזהו
הפכים ב' שהן למטה וההמשכה הירידה ובחי' העצמות
ודמות צלם בחי' הנק' והוא כנ"ל הקצה אל הקצה מן

וד"ל. המאציל שבעצמו'
Í‡והמשכה ההעלאה בחי' יתכן איך ביאור בתוס' להבין

זה דבר הנה כו'. העצמיי' השעשועי' בבחי' דרו"ש
שמשתעשע אדם כמשל כו' אחזה מבשרי עד"מ יובן
רו"ש בחי' בו יש הרי מאד, נפלא תענוג באיזה בשעשועי'
מדבר פתאום התענוג התפעלות כמו הנ"ל ואו"ח או"י
גדולה תנועה בו יראה שאז וכה"ג ביותר נפלאה בשורה
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קני    

     
   
" התפלה, עבודת ענין כל האהבהלעוררוזהו את

"משינתה ו"תיכנס" תתגלה לה' שהאהבה היינו בתוך",

ב ומחשבתו" שהמחשבותפנימיאופןמוחו ער כאדם ,
של באופן (ולא כנ"ל מוחו בפנימיות מלובשות שלו

בלבד). ודמיון חלום

[- האהבה? את מעוררים [וכיצד

      
 

האדם בלב לה' האהבה להתעוררות המיוחד הזמן
ה' את "ואהבת באמירת שמע, קריאת בעת הוא

אלקיך";

מורגשת האהבה תהי' ק"ש שבשעת כדי אך
על לכך להתכונן צריך האדם והלב, המוח בפנימיות

מרובהידי שאומריםהתבוננות הענינים בפרטי
שמע". קריאת עד התפלה "מהתחלת

ביאור: ליתר

יש שבמוח שלשכל כך האדם נפש את יצר הקב"ה
נגררות והמדות שבלב, המדות על גדולה השפעה
לבנו, אב באהבת במוחש שרואים וכפי השכל; אחרי
מקום, ומכל האב, בלב עמוקה נטועה שהיא למשל,

שרגשי יתכן ארוך, זמן במשך במרחקים נמצא הבן אם
ולעוררם לחזור וכדי ויתעממו, יחלשו שבלב האהבה

האב בנולהתבונןצריך אודות ומחשבתו במוחו היטב
במחשבתו יותר שיעמיק וככל כךאהובו, בנו, אודות

אהובו. לבנו שבלבו הטבעית האהבה יותר תתעורר

דידן: בנדון הוא וכן

המסותרת לה' האהבה את משינתה לעורר כדי
האדם צריך האדם, אודותלהתבונןבלב במוחו היטב

"הקשר בו יתעורר זה ידי ועל ורוממותו האֿל מציאות
בלבו. החקוק לאלקות העצמי"

להיות שצריכה רבינו היינוהתבוננותומדייק דוקא,
גם דרושה אלא בלבד, והשגה בהבנה די ,התבוננותשלא

ובהתמדה" "בחוזק אלקי בענין שכלו לקשר - שענינה
בה' מקושרת מחשבתו שתהא "עד הדעת, ובהעמקת
שרואה בדבר מקושרת שהיא כמו וחזק אמיץ בקשר
לה' האהבה אז, שרק - מחשבתו" בו ומעמיק בשר בעיני
"חודרת" כנ"ל) להקב"ה שלו העצמי" ה"קשר (היינו

מקיף"). בבחינת נשארת (ולא ולבו מוחו לתוך

ה', בגדלות אחת בהתבוננות די לא - גופא ובזה
"התבוננות צ"ל האדםרביםאלא על כלומר, ,"

המתוארים ה' גדלות של הרבים הענינים בכל להתבונן
התפלה. מזמורי בפרטי
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Â,כדמותינו בצלמינו אדם נעשה במ"ש יתפרש
מפני דז"א האורות בבחי' שזהו בדכורא שצלם
בחי' מפני בכלים הקטנו' שהיא שינה בבחי' שהי'
בחי' מצד שזהו העצמות אל וההתכללות ההתנשאות
כדמותינ"ו אותו נעשה וגם כנ"ל, כלי' שבלא האורות
מבחי' שבא וההמשכה הירידה בחי' שהוא הכלים בבחי'
ענין ג"כ בא שמזה כו' לקוראו הנפנה כמו דאצי' כלים
בחי' ע"י מצלעותיו מאחת באו"כ שלם בפרצוף הנוק' בנין
נק' וע"כ בנוק', דמות בחי' כדמותינ"ו וזהו כו', הנסירה
ודמות דצלם זאת עשי' בחי' וצ"ל כו', דמות מראה המל'

וד"ל. הנ"ל מטעם ומשקל במדה ממוצע בבחי'
‰˙ÚÓÂ'בחי מהו ממש המאציל עצמות בבחי' גם י"ל

המאציל עצמות שאמר מאחר שבו, ודמות צלם
שגם בהכרח הרי כדמותינ"ו בצלמינ"ו דאצי' אדם נעשה

לאדם נעשה ואמר ודמות צלם בחי' יש עצמו במאציל
אך כו'. דוקא שבעצמות ודמות צלם באותו שיהי' דאצי'
המאציל שבעצמו' השעשועי' ובחי' ענין שרש זהו הנה
או"ח ובחי' או"י בבחי' דהיינו דוקא רו"ש בבחי' שהוא
אל ההתנשאות בבחי' הנ"ל המדרגות שני ענין שזהו
הפכים ב' שהן למטה וההמשכה הירידה ובחי' העצמות
ודמות צלם בחי' הנק' והוא כנ"ל הקצה אל הקצה מן

וד"ל. המאציל שבעצמו'
Í‡והמשכה ההעלאה בחי' יתכן איך ביאור בתוס' להבין

זה דבר הנה כו'. העצמיי' השעשועי' בבחי' דרו"ש
שמשתעשע אדם כמשל כו' אחזה מבשרי עד"מ יובן
רו"ש בחי' בו יש הרי מאד, נפלא תענוג באיזה בשעשועי'
מדבר פתאום התענוג התפעלות כמו הנ"ל ואו"ח או"י
גדולה תנועה בו יראה שאז וכה"ג ביותר נפלאה בשורה
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קנב   

באופן תהי' זו ותנועה זאת, גדולה בהתפעלות ואנה אנה
ב' שהן והתפשטות הסתלקות רו"ש בחי' הוראת שתורה
ענין דהיינו רו"ש בבחי' נתפעל שבלבבו לפי כנ"ל הפכים
בו שמתענג הדבר אותו אל הנפש וכלות הסתלקות ובחי'
אל זה בתענוג וההמשכה הירידה בבחי' ונח חוזר מיד וגם
הנפש השבת ענין כמו שזהו בו ואחוז דבוק להיות לבו
ביותר, לו ואהוב הנחמד מדבר שמתענג זה בתענוג אליו
שהוא בהעלאה תנועה בחי' א' כא' תנועות ב' יעשה וע"כ
והוא התענוג זה מפני הנפש הסתלקות על שמורה בחי'
בבחי' שהוא תנועה בחי' הב' ותנועה שבתענוג גבו' בחי'
בלב הנפש השבת בחי' על שמורה למטה והירידה ההמשכ'
הטובה הבשורה מן כו' יעקב רוח ותחי כמו זה מתענוג
לו כשאמרו ובתחלה ממש, ויחי ולבו רוחו ששב דיוסף
אז עדיין האמין לא כי עדיין רוחו [בו] נתיישב לא פתאום
אם הדבר אל נפשו וכלות הסתלקות בבחינת לבו ויפג כתיב
נתאמת שלא אלא כלל מאמין היה שלא לא כי אמת, הוא
לא אם לגמרי הנפש כלות בחי' להיות ויכול כו', עדיין לו
נפלאה בשורה היא אם התענוג עוצם בנפשו שאת יוכל
יצחק מבשורת לגמרי נשמתה שפרחה שרה כמו ביותר
יש פתאום הבא תענוג כל וכן כו', פתאום לה שהגידו מפני
משא"כ והתפשטות, הנפש הסתלקות ושוב רצוא בחי' בו
נק' אינו ע"כ והתפשטות המשכה רק שאינו תמידי תענוג
שאין אהבה שיש שבאהבה בתענוג הוא וכך כ"כ, תענוג
או"י בחי' בלב המתישב המשכ' בבחי' הבא תענוג רק בה
נק' זה ואין אחריו, שנדבק לרעהו איש אהבת כמו בלבד
הוא עונג מיני ב' בתענוגים אהבה אבל כלל, שעשועי'
שעשועי כמו ושוב רצוא בבחי' שהוא שבאהבה התענוג

באשתו האיש של שעשועים או ביותר לו היקר לבנו האב
התענוג מעוצם הנפש הסתלקו' מבחי' כלול שזהו וכה"ג
בהתפעלות התענוג הרגשת לעוצם והוא בלב, והתפשטותה
התענוג ענין רואין שאנו כמו הוא לדבר [ודוגמא כו'. יתירה
יתירה בהתפעלות מאד שיתענג חמים במים ברחיצה
אנו הרי בלבו התענוג המשכת בבחינת שמתענג שאע"פ
הסתלקות בחי' על שמורה בצעקה קול שמשמיעי' רואין
כי עד כ"כ במורגש התענוג התפעלות מחמת שזהו הנפש
כו', הסתלקות בבחי' הנפש שתהי' עד ביותר לנפשו יערב
ב שהתענוג ביותר נאה זמר מכלי הקול בעריבות ווכמ"כ
שמשמיע הכל"ז קול כי והתפשטות, הסתלקות רו"ש בבחי'
עושה ע"כ והתפשטות הסתלקות בחי' על שמורה ערב קול
בבחי' שהוא בתענוג הנפש התפעלות בחי' ג"כ בלב
שתערב ערב קול הנק' והוא יחד והתפשטות הסתלקות
רוחו יחזור ומיד הסתלקות בחי' בה שיהי' עד ביותר לנפש
דרו"ש הנענוע סיבת וזהו כו']. ומסתלק וחוזר ונפשו
תענוג בכל למטה א' ותנועה למעלה א' תנועה שמתנענע
שהרי השעשועי', ענין עיקר וזהו כנ"ל. רו"ש בבחי' שהוא
בבנו האב שעשועי כמו שעשועי' בכל בחוש רואי' אנו
זמן ראהו לא כאשר כמו כו' רחוקים לפרקים וכה"ג ואשתו
שיצא או המיתה מן נפשו הצלת בשעת כשראהו או רב
בחי' הללו בשעשועי' יש שאז וכה"ג האסורים מבית
ונעשי' ממש הנפש השבת ובחי' ממש הנפש הסתלקות
תנועה שעושה רואי' אנו וע"כ ממש, א' ברגע שניהם
ולמטה למעלה שמתנועע נענוע שנק' שמשתעשע בשעה
והשבת הנפש הסתלקות בחי' על שמורה יחד רו"ש בבחי'

וד"ל. הנ"ל מכל כמובן דוקא יחד הנפש
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היאמה) שהתשובה הטעם בשרש הדברים ביאור
להקדים יש בעוה"ב, ולא בעוה"ז דוקא
לבני להודיע כתיב דהנה לעבדה, בו ובמ"ש ג"ע ענין שרש
להיות שכדי פי' מלכותו, הדר וכבוד גבורותיו האדם
הנק' והוא ותחתון עליון בג"ע השכינה מזיו נהנין הנשמות
הגבורות בחי' ע"י כ"א ונמשך בא אינו מלכותו הדר כבוד
בר"ח הקבלה בס' ידוע דהנה והענין דוקא, והצמצומים
ממדת נמשך הוא עוה"ב דשרש בכהאריז"ל וגם ופרדס
כו') ליריאיך צפנת אשר טובך רב מה (וז"ש דוקא הדין
חסד עולם כמ"ש דוקא החסד ממדת נמשך עוה"ז ושרש
הוא ב"ה אא"ס דעצמות ידוע להיות הוא לזה והטעם יבנה

ולית ההשתלשלות ערך ענין מכל לגמרי ומובדל קדוש
גילוי מאתו שיומשך א"א וא"כ כלל, בי' תפיסא מחשבה
עד גבול בעלי שהן נשמות בהשגת ויותפס שיושג אור
מזיו נהנין ענין שזהו בה ויתענגו זו מהשגה שיהנו
שיתצמצם ע"י כ"א המושג, מדבר אלא אינו שההנאה
יוכל ואז המצומצם האור להם יומשך ואח"כ האור בתחלה
מארז"ל ענין וזהו ומלאכים הנשמות בהשגת להתקבל
צורת כמו דוקא צמצום בבחי' פי' העוה"ב נברא ביו"ד
המשכת היות על מורה שזה חדא נקודה אלא שאינו היו"ד
גבורותיו לבנה"א להודיע וזהו גדול, צמצום בבחי' ההארה
זה אין א"ס מאור ההארה להם ויושג שיוודע שכדי פי'
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גילוי להם נמשך שאז דוקא וצמצומים גבורותיו ע"י כ"א
וזהו מלכותו הדר כבוד ונק' לבד הארה שהיא השכינה זיו
בג"ע שהגילוי משום דהיינו דוקא ממדה"ד נמשך שעוה"ב
וצמצומים גבורות ע"י להיות מוכרח הנשמות להשגת
יורדים מים דוקא החסד ממדת נמשך עוה"ז ואמנם דוקא,

לנמוך דהיינומגבוה למטה כ"כ האור ונמשך שיורד
גשמיים ברואים לברוא ממנו למטה שאין הגשמי בעוה"ז
החסד מצד רק זו ירידה ואין ונפרד יש בבחי' שיהיו
לא לכן צמצום בבחי' שאינו ומפני למטה לירד שטבעו
הפך גדול והעלם הסתר בבחי' רק בגילוי האור להיות יכול
השגתם מפני הנשמות ביטול הוא שם שבג"ע מעוה"ב
שנמשך מפני היא שההשגה ב"ה מהא"ס קצת בהארה
על שבאי' היסורין נקראו ולכן כנ"ל: גבורות ע"י האור
ממדת שנמשכים לפי אהבה של יסורים בעוה"ז האדם
מדה כל הנה כי כנודע) האהבה הוא החסד (ופנימית החסד
ונק' מגבורה גם כלולה היא הנה החסד ומדת מיו"ד כלולה
חסד ונק' מהחסד גם כלולה הגבורה ומדת שבחסד גבורה
בחי' הוא עיקר שבחסד הוא ביניהם וההפרש שבגבורה
מזעיר מעט אבל גבורה מבחי' גם בו שכלול והגם החסדים
גדול החטא יהי' אא"כ קשה דין ממנו שיומשך וא"א הוא
מי באדם עד"מ והנה להפך. הוא הגבורה ובמדת במאד
וכיוצא עבדו על ויקצוף ירגז כאשר גם בטבעו חסדן שהוא
מאד קל יהי' אלא חמור עונש יהי' לא עונש עליו ויפסוק
עליו להקל יראה בזה וגם ביותר גדול החטא יהי' אא"כ
חמור עונש יפסוק חסדן שאינו במי משא"כ האפשרי כל
ולכן כו', ביותר גדול כשהחטא וכש"כ רבה מכה להכותו
בגיהנם העונש אמנם אם כי ביותר קשים הם גיהנם יסורי
מהפסולת לטהרה החטא מן הנפש פגם לתקן כדי רק הוא
דין ואין כו' מלפפתו כמארז"ל החטא ע"י בה שנדבק
גבורות מבחי' הוא הנשמות שעולם כיון מ"מ ח"ו אמיתי
רצונו, לעוברי הראוי כדין חמורים עונשים שם לכן כנ"ל
העונש יהי' לא לכך החסד ממדת שהוא מפני בעוה"ז אבל
מעונש נפטרים שבעוה"ז קלים ביסורים לכן כ"כ חמור
שנמשכים אהבה של יסורים נקראו ולכן דגיהנם חמור
הוא אבל דין בחי' הם שהיסורים דאע"פ כו' החסד ממדת
פי"ב באגה"ת וע' יבנה. חסד דעוה"ז וכנ"ל שבחסד גבורה

מזה:
Ê"ÙÚÂהוא ההארה שבג"ע מ"ד אות מש"ל ג"כ יובן

סוכ"ע מבחי' נמשך בעוה"ז אבל ממכ"ע מבחי'
שבג"ע לפי שנת' כמו ג"כ שהוא כו' עולם זרועות ומתחת
ממכ"ע בחי' וזהו בגילוי מאיר לכן גבורות ע"י הוא
שם יש ולכן או"פ ונקרא' ממש, בהשגה נתפסת שההארה
ויש מספר אין ומלאכים נשמות בג"ע התחלקות ריבוי
קרביים נק' ויש דאודנין ומארי דעיינין מארי נק' מלאכים
ממכ"ע שבחי' לפי וזהו קדשו שם את קרבי וכל כמ"ש
הנפש הארת כמו בהתחלקות הוא לכן בגילוי מאיר

הראי' כח מאיר בעין הכלי' לפ"ע שהיא בגוף שמתפשטת
לכל השייך הכח ג"כ ומעיים ובקרביים השמיעה כח ובאזן
אבל רגל, מראש או ראש מרגל לעשות לשנות וא"א א'
העלם ובבחי' העלם בבחי' רק בגילוי מאיר שאין בעוה"ז
מבחי' ולמעלה מקיף בחי' שהוא סוכ"ע בחי' מאיר
בעצמותה שהיא כמו הנפש עצמות וכמשל התחלקות
הכחות כל כוללת שאז הגוף באיברי מהתפשטות' למעלה
הוא עליונים מקיפים בחי' וכך ביחד ממנה המתפשטי'
יושר ובחי' עיגולים בחי' והוא התחלקות מבחי' למעלה
בכל כי הוא ואו"פ, או"מ ענין ביאור והנה או"פ, בחי' הוא
ואו"פ או"מ בחי' יש לעילה מעילה השפע השתלשלות
ומבחי' המשפיע מן בתחלה יבוא המקיף שאור דהיינו
והוא או"פ בבחי' להיות יתצמצם בלבד שבמקיף התחתונה
איש יוכל שלא לזולתו שכל בהשפעת רואים שאנו עד"מ
בהשכלתו הוא שהשכל כמו בדיבור גילוי לידי להוציא
ממש בהשכלתו המצוייר אופן שאותו מוכרח וא"כ ממש
כלל מושג אינו כי לדיבור וסובב ומקיף העלם בבחי' נשאר
ממש ומתלבש מושג אשר הוא קצהו אפס רק בדבור
ידי על לזולתו שמושג ר"ל או"פ בחי' ונעשה בדבור
כל שלא למדות משכל ועד"ז בדבור שאו' וצירופים האות'
ומתלבשת נכנסת בהרחבה שהוא כמו ממש ההתבוננות
בבחי' הוא ההתבוננות עיקר אלא המדות התפעלות תוך
ממש מתלבש ההתבו' מן קצהו אפס רק המדות על מקיף
בהשתלשלות למעלה יובן זה ועד"מ או"פ, בבחי' בהמדות
בבחי' נמשך מהעילה קצהו אפס דרק ואו"פ או"מ ענין
ומתחלה מקיף בבחי' הוא האור ועיקר בהעלול או"פ
וכנ"ל או"פ בבחי' הארה ממנו נמשך ואח"כ המקיף נמשך
ממדרגה השתלשלות בכל יש זו בחי' והנה במשל.
בכללות כלל בדרך אך ואו"פ או"מ נמשך למדרגה
דכר בחי' והם ב"ן ושם מ"ה שם בחי' הוא ההשתלשלות
בחי' הוא מ"ה ושם או"פ בחי' הוא ב"ן שם היינו ונוק'
ב"ן בחי' לגבי מ"מ מ"ה בשם גם או"פ שיש והגם או"מ
אפס רק כי דמ"ה, האורות כל יחשבו מקיפים בשם דנוק'
(וב' ב"ן, בשם או"פ בחי' להיות מתלבש מ"ה משם קצהו
מ"ה שם והנה וממכ"ע), סוכ"ע בחי' ג"כ הם אלו בחי'
ומה באצי' נכלל מהבירורים והמובחר ב"ן המברר הוא
הוא ושם לבריאה ויורד נדח באצילות ליכלל יכול שלא
ומיצירה ליצירה נדחה בבריאה ליכלל יכול שלא ומה נכלל

דמ עד לגמרילעשיה נדחה בעשי' גם להתברר יוכל שלא ה
א"ס אור גילוי הנה כי והענין כו' גמור ורע פסולת ונעשה
גילוי ולכך ית' אליו ביטול בבחי' שהוא במה אלא אינו
הוא החכמה שמדרגת לפי דוקא בחכמה הוא א"ס אור
ודבר יש בחי' שהוא מה אבל כנודע, מה כח ביטול בחי'
ובחי' בו, מתגלה א"ס אור שאין מבדיל מסך בחי' הוא
לפי עולם בכל שהוא דהיינו הרבה מדרגות בו יש הביטול
והביטול בתכלית הביטול שבאצי' ומדרגתו ערכו
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קנג    

גילוי להם נמשך שאז דוקא וצמצומים גבורותיו ע"י כ"א
וזהו מלכותו הדר כבוד ונק' לבד הארה שהיא השכינה זיו
בג"ע שהגילוי משום דהיינו דוקא ממדה"ד נמשך שעוה"ב
וצמצומים גבורות ע"י להיות מוכרח הנשמות להשגת
יורדים מים דוקא החסד ממדת נמשך עוה"ז ואמנם דוקא,

לנמוך דהיינומגבוה למטה כ"כ האור ונמשך שיורד
גשמיים ברואים לברוא ממנו למטה שאין הגשמי בעוה"ז
החסד מצד רק זו ירידה ואין ונפרד יש בבחי' שיהיו
לא לכן צמצום בבחי' שאינו ומפני למטה לירד שטבעו
הפך גדול והעלם הסתר בבחי' רק בגילוי האור להיות יכול
השגתם מפני הנשמות ביטול הוא שם שבג"ע מעוה"ב
שנמשך מפני היא שההשגה ב"ה מהא"ס קצת בהארה
על שבאי' היסורין נקראו ולכן כנ"ל: גבורות ע"י האור
ממדת שנמשכים לפי אהבה של יסורים בעוה"ז האדם
מדה כל הנה כי כנודע) האהבה הוא החסד (ופנימית החסד
ונק' מגבורה גם כלולה היא הנה החסד ומדת מיו"ד כלולה
חסד ונק' מהחסד גם כלולה הגבורה ומדת שבחסד גבורה
בחי' הוא עיקר שבחסד הוא ביניהם וההפרש שבגבורה
מזעיר מעט אבל גבורה מבחי' גם בו שכלול והגם החסדים
גדול החטא יהי' אא"כ קשה דין ממנו שיומשך וא"א הוא
מי באדם עד"מ והנה להפך. הוא הגבורה ובמדת במאד
וכיוצא עבדו על ויקצוף ירגז כאשר גם בטבעו חסדן שהוא
מאד קל יהי' אלא חמור עונש יהי' לא עונש עליו ויפסוק
עליו להקל יראה בזה וגם ביותר גדול החטא יהי' אא"כ
חמור עונש יפסוק חסדן שאינו במי משא"כ האפשרי כל
ולכן כו', ביותר גדול כשהחטא וכש"כ רבה מכה להכותו
בגיהנם העונש אמנם אם כי ביותר קשים הם גיהנם יסורי
מהפסולת לטהרה החטא מן הנפש פגם לתקן כדי רק הוא
דין ואין כו' מלפפתו כמארז"ל החטא ע"י בה שנדבק
גבורות מבחי' הוא הנשמות שעולם כיון מ"מ ח"ו אמיתי
רצונו, לעוברי הראוי כדין חמורים עונשים שם לכן כנ"ל
העונש יהי' לא לכך החסד ממדת שהוא מפני בעוה"ז אבל
מעונש נפטרים שבעוה"ז קלים ביסורים לכן כ"כ חמור
שנמשכים אהבה של יסורים נקראו ולכן דגיהנם חמור
הוא אבל דין בחי' הם שהיסורים דאע"פ כו' החסד ממדת
פי"ב באגה"ת וע' יבנה. חסד דעוה"ז וכנ"ל שבחסד גבורה

מזה:
Ê"ÙÚÂהוא ההארה שבג"ע מ"ד אות מש"ל ג"כ יובן

סוכ"ע מבחי' נמשך בעוה"ז אבל ממכ"ע מבחי'
שבג"ע לפי שנת' כמו ג"כ שהוא כו' עולם זרועות ומתחת
ממכ"ע בחי' וזהו בגילוי מאיר לכן גבורות ע"י הוא
שם יש ולכן או"פ ונקרא' ממש, בהשגה נתפסת שההארה
ויש מספר אין ומלאכים נשמות בג"ע התחלקות ריבוי
קרביים נק' ויש דאודנין ומארי דעיינין מארי נק' מלאכים
ממכ"ע שבחי' לפי וזהו קדשו שם את קרבי וכל כמ"ש
הנפש הארת כמו בהתחלקות הוא לכן בגילוי מאיר

הראי' כח מאיר בעין הכלי' לפ"ע שהיא בגוף שמתפשטת
לכל השייך הכח ג"כ ומעיים ובקרביים השמיעה כח ובאזן
אבל רגל, מראש או ראש מרגל לעשות לשנות וא"א א'
העלם ובבחי' העלם בבחי' רק בגילוי מאיר שאין בעוה"ז
מבחי' ולמעלה מקיף בחי' שהוא סוכ"ע בחי' מאיר
בעצמותה שהיא כמו הנפש עצמות וכמשל התחלקות
הכחות כל כוללת שאז הגוף באיברי מהתפשטות' למעלה
הוא עליונים מקיפים בחי' וכך ביחד ממנה המתפשטי'
יושר ובחי' עיגולים בחי' והוא התחלקות מבחי' למעלה
בכל כי הוא ואו"פ, או"מ ענין ביאור והנה או"פ, בחי' הוא
ואו"פ או"מ בחי' יש לעילה מעילה השפע השתלשלות
ומבחי' המשפיע מן בתחלה יבוא המקיף שאור דהיינו
והוא או"פ בבחי' להיות יתצמצם בלבד שבמקיף התחתונה
איש יוכל שלא לזולתו שכל בהשפעת רואים שאנו עד"מ
בהשכלתו הוא שהשכל כמו בדיבור גילוי לידי להוציא
ממש בהשכלתו המצוייר אופן שאותו מוכרח וא"כ ממש
כלל מושג אינו כי לדיבור וסובב ומקיף העלם בבחי' נשאר
ממש ומתלבש מושג אשר הוא קצהו אפס רק בדבור
ידי על לזולתו שמושג ר"ל או"פ בחי' ונעשה בדבור
כל שלא למדות משכל ועד"ז בדבור שאו' וצירופים האות'
ומתלבשת נכנסת בהרחבה שהוא כמו ממש ההתבוננות
בבחי' הוא ההתבוננות עיקר אלא המדות התפעלות תוך
ממש מתלבש ההתבו' מן קצהו אפס רק המדות על מקיף
בהשתלשלות למעלה יובן זה ועד"מ או"פ, בבחי' בהמדות
בבחי' נמשך מהעילה קצהו אפס דרק ואו"פ או"מ ענין
ומתחלה מקיף בבחי' הוא האור ועיקר בהעלול או"פ
וכנ"ל או"פ בבחי' הארה ממנו נמשך ואח"כ המקיף נמשך
ממדרגה השתלשלות בכל יש זו בחי' והנה במשל.
בכללות כלל בדרך אך ואו"פ או"מ נמשך למדרגה
דכר בחי' והם ב"ן ושם מ"ה שם בחי' הוא ההשתלשלות
בחי' הוא מ"ה ושם או"פ בחי' הוא ב"ן שם היינו ונוק'
ב"ן בחי' לגבי מ"מ מ"ה בשם גם או"פ שיש והגם או"מ
אפס רק כי דמ"ה, האורות כל יחשבו מקיפים בשם דנוק'
(וב' ב"ן, בשם או"פ בחי' להיות מתלבש מ"ה משם קצהו
מ"ה שם והנה וממכ"ע), סוכ"ע בחי' ג"כ הם אלו בחי'
ומה באצי' נכלל מהבירורים והמובחר ב"ן המברר הוא
הוא ושם לבריאה ויורד נדח באצילות ליכלל יכול שלא
ומיצירה ליצירה נדחה בבריאה ליכלל יכול שלא ומה נכלל

דמ עד לגמרילעשיה נדחה בעשי' גם להתברר יוכל שלא ה
א"ס אור גילוי הנה כי והענין כו' גמור ורע פסולת ונעשה
גילוי ולכך ית' אליו ביטול בבחי' שהוא במה אלא אינו
הוא החכמה שמדרגת לפי דוקא בחכמה הוא א"ס אור
ודבר יש בחי' שהוא מה אבל כנודע, מה כח ביטול בחי'
ובחי' בו, מתגלה א"ס אור שאין מבדיל מסך בחי' הוא
לפי עולם בכל שהוא דהיינו הרבה מדרגות בו יש הביטול
והביטול בתכלית הביטול שבאצי' ומדרגתו ערכו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



קנד   

כנודע דאצי' הביטול לגבי יש בחי' נחשב שבבריאה
למעלה וכמבואר היש לביטול אמיתי ביטול בין ההפרש
חשוב ועכ"ז ויחו"ת) יחו"ע בענין הקודמים באותיות
גילוי להם להיות ויכול דבריאה הנבראים מהות לפי ביטול
להיות א"א אבל זה ביטול ע"י ומהותן ערכן לפי אלקות
כו' יש בחי' הוא אצי' דלגבי באצי' שהוא כמו הגילוי
ענין וזהו לעשי' ומיצירה ליצירה מבריאה וכעד"ז
הביטול בחי' הוא בכלל מ"ה דשם הבירורים השתלשלות
משם שיכול ומה זה ביטול ג"כ בהם שיהי' ב"ן מברר לכן
ערך שלפי הביטול בבחי' להיות היינו באצי' ליכלל ב"ן
זה ביטול לקבל יכול שלא ומה באצי' נכלל אצי' עולם
בו להיות וא"א יש בחי' חשוב דשם באצי' ליכלל לו א"א
דלגבי בבריאה ונכלל באצילות שהוא כמו א"ס אור גילוי
ע"ד אלקות גילוי בו להיות ויוכל ביטול חשוב בריאה
נמשך ב"ה א"ס אור כי בבריאה מתלבש א"ס שאור
מבריאה וכן כו' שבו הביטול לפ"ע עולם בכל ומתלבש
במודים כרע דלא דמאן רז"ל וז"ש לעשי' ומיצירה ליצירה
לבד גופו בחיצונית שהוא במודים הכריעה כי נחש נעשה
ממדרגות והוא הביטול שבמדרגת נמוך היותר הביטול הוא
סט' מכלל הוא זה ביטול לו כשיש ועכ"ז דעשי' תחתונות
כשלא אבל ערכו לפי אלקות התלבשות בו ויש דקדושה
בסט' ליכלל לו וא"א עוד תקנה לו אין במודים כרע
שהוא נחש נעשה אלא ית' אליו שבטל מה שהוא דקדושה
בעשי' ליכלל יכול שלא דמה כנ"ל והיינו וסט"א קליפה
דלא בזהר אמרו ולכן גמור ורע פסולת ונעשה לגמרי נדחה

בתחה"מ: יקום
‰˙ÚÓÂאינה שהתשובה הטעם מש"ל שרש ג"כ יובן

עולם נק' עוה"ב כי דוקא, בעוה"ז רק מועלת
מקומו על כאו"א ואז הבירור אחר כבר שהוא ר"ל ברור

למלאכים וכך וכך לנשמות התענוג יומשך וכך שכך יבוא
דמסט' הנבראים פרטי לכל פרטיות פרטי בכל ועד"ז
הקצוב החוק כפי יניקה נמשך לסט"א גם וכן דקדושה
ולכן לסט"א דקדושה סט' בין ח"ו תערובות שום ואין להם
ע"י דשם ב"ן ניצוצי נברר שכבר דהיינו ברור עולם נק'
נגמרו שכבר כיון המברר מ"ה שם נסתלק וא"כ מ"ה, שם
תשובה לעשות שם א"א כן ולהיות שם, הבירורים
ע"י כ"א אינו שזה כרגע מיד לנהורא מחשוכא להתהפך
שהוא כיון לנהורא מחשוכא להפך שיכול המברר מ"ה שם
כו' יחשיך לא חשך גם דקמי' סוכ"ע בחי' מקיפים מבחי'
מ"ה שם ונסתלק הבירור לאחר הוא בעוה"ב ששם ומאחר
והרע יבא מקומו על א' דכל כו' לאהפכא א"א לכן המברר
אלא הנפש נקיון להיות א"א ולכן מהטוב, ונבדל נפרד הוא
בעוה"ז משא"כ כו', וגיהנם הקלע כף והדרגה סדר ע"י
האדם עבודת שזהו הבירורים עסק באמצע עדיין שהוא
שם בו מאיר וא"כ לנהורא חשוכא ולאהפכא לברר בעוה"ז
ונמשך כנ"ל עליונים מקיפים מבחי' שהוא המברר מ"ה
כל והוא הסוכ"ע המשכת שהם ומצות תורה ע"י למטה
כנ"ל כאורה כחשכה דקמי' לנהורא חשוכא לאהפכא יכול
לעשותם היום דוקא בעוה"ז רק מועלת התשובה אין ולכן
על אדם ישים זאת לכן בעוה"ב, למחר ולא דוקא היום
לשנות יכול הוא דוקא בעוה"ז שהיום איך יום בכל לבו
ע"מ דקדושין בפ"ב וכמארז"ל הקצה אל מהקצה טעמו
תשובה הרהר שמא מקודשת גמור רשע אפי' צדיק שאני
באמת כשהוא זה הרהור שע"י משום והיינו בדעתו,
חשוכא ואתהפכא בעוה"ז שמאיר המברר מ"ה שם ממשיך
אילי כל שבעוה"ב אימתי ח"ו עכשיו לא אם אבל כו',
כנ"ל לברר מ"ה שם מאיר אין ששם כיון יועילו לא נביות

שכרם: לקבל ולמחר דוקא לעשותם היום ולכך
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Óוכענין מקיף, בבחי' רק היא בכלל האמונה ענין
פי' קרי', רחמנא מחתרתא אפום גנבא מארז"ל
ושיצליח אותו יתפסו שלא שיצילנו רחמנא שקורא
בהכרח ונמצא וגונב, רצונו היפך עושה כי הגם בגניבתו,
עד הרחוק מקיף בבחי' רק זהו רחמנא שקורא מה לומר
עושה הי' לא בנפשו פועל הי' דאם אצלו, כלל פועל שאינו
הגניבה במעשה ית' פיו אמרי על לעבור ית' רצונו היפך
מקיף בדרך רק בפנימיות בו מאיר שאינו מפני רק שעושה,
רצונו היפך עושה מ"מ כו' רחמנא קורא כי הגם לכן מרחוק

הוא האמונה ענין כי דלהיות האמונה בענין יובן ועד"ז כו'.
לכן כו', מחתרתא אפום גנבא ע"ד להיות יכול לכן מרחוק
היינו האמונה לפרנס מהימנא רעיא מרע"ה עבודת הי' זה
ששרש נת"ל הנה הענין וביאור בהאמונה. דעת להמשיך
ב' ז"ע וממלא סובב בבחי' שהיא דנש"י האמונה ענין
ועד, לעולם מלכותו כבוד שם וברוך אחד ה' דק"ש פסוקי'
דעת וכשנמשך מרחוק, ה"ז אמונה בבחי' כשזהו וכ"ז
מושג שיהי' ית' אלקותו אחדות ענין שיבין היינו בהאמונה
יש הגשמי' דברים שכל שיתבונן ע"י והיינו רואה, כאילו
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גדל ואומר חיות להם שופע אשר למעלה ומקור שרש להם
מלמעלה מזל לו שאין מלמטה עשב לך אין וכמארז"ל
מאין יש בריאה בדרך ה"ז ועכ"ז גדל, לו ואומר בו המכה
גשמיות להתהוות אפשר הי' לא השתלשלו' בדרך הי' שאם
לך אין הרוחניות מן הגשמיות התהוות כי מרוחניות,
בהכרח המהוה כי מפני והיינו מזה, גדול מאין יש בריאה
מציאות להיות יכול ואז המתהוה מהדבר מסתתר שיהי'
המתהוה הדבר על המהוה דבר יתגלה אם והנה כו'. היש
במכ"ש כו', ואפס אין שיהי' עד לגמרי יתבטל בודאי
ושרפם, ביניהם הקטנה אצבעו הקב"ה הושיט ממארז"ל
אלקות גילוי אליהם כשהגיע נבדלי' שכלים המלאכי' שגם

הנבראי',יותר שארי כ"ש לגמרי, נתבטלו הקצוב מהחוק

וגם ואפס, אין מהם להיות יכול הבורא ברצות כי ונמצא
אינם הם א"כ חרוב, וחד עלמא הוי שני אלפי שית כי
שמאחר כו' המכזבי' מנהרות לזה והראי' אמיתי, מציאות
פסולי' בטוב שהולכי' בעת גם שנים לשבע אחת שנפסקי'
א' שיפסקו מאחר בנבראים גם א"כ חטאת, מי לקידוש
בעת כעת גם א"כ חרוב דחד השביעי אלף היינו לשבוע
דבר יובן וגם אמיתי. מציאות אינם ג"כ הם עמדם על שהם
כמוכה מי בד"ה כ"ז כמ"ש היסודות, הרכבת מענין זה
כו'. בהאמונה הדעת בחי' נמשך יהי' מכ"ז אשר באלי',
ע' במ"א, מזה כמשנ"ת ע"ה רבינו משה הוא והממשיך
דעת הממשיך שהוא כו' המשפטי' ואלה בד"ה בת"א

האמונה. את לפרנס בנש"י
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ÔÎÂ)כללות בבחי' בהתבוננות בהעובד בעבודה הוא
ענין באיזה מחזיק אינו הוא גם שהרי פ"ו שנת"ל
שעומד שנאמר דהיינו בעבודתו סדר שאין ומכ"ש באמת
בעבודה רק שייך דזה לדרגא, מדרגא והולך זו בדרגא
פנימי ובהרגש באמת משיג הוא משיג שהוא דמה אמיתי'
בהענין באמת ורוצה באמת מתעורר ה"ה שמתעורר ובמה
וצמאון רצוא בבחי' או ודביקות קירוב בבחי' אם ההוא
תובע הוא זה ולפ"ע באמת, דרגא באיזה עומד וה"ה כו'
בפועל, כן מתנהג שבאמת או בפועל, בהנהגתו מעצמו
אצלו והוא באמת הדבר לו שאיכפת באמת הוא וכ"ז
לדרגא מדרגא הולך הוא וכן משתנה, ואינה וחוזק בתוקף
ביי ניט האלט (ער ענין באיזה מחזיק שאינו זה אבל כו',

בו שאין ומכ"ש כלל, הענין משיג אינו כי זאך) א עפעס
הרי פ"ו, וכמשנת"ל אמיתי התעוררות ולא פנימי הרגש
דבר באיזה רוצה אינו וממילא דרגא, באיזה עומד אינו
עכ"פ, בעבודה מתעסק להיותו ומ"מ בה, שיחזיק באמת
עצמו לקדש טוב ומצב במעמד להיות תובעת נפשו הרי
בעצם שהתביעה ומצד וההדרגה הסדר העדר מצד אך כו',
תופסים באמת, הדבר לו שנוגע לאמיתה באמת אינה
בנקל כי דוקא, ונעלים גבוהים בדברים אן) זיך מען (חאפט
באמת שלא גבוהים דברים לעתים) לקיים (וגם לרצות יותר
מתחילים וע"כ באמת, אבל במדריגה נמוך בדבר מלהחזיק
תמיד ועומדים מיד ונפסק ונעלים טובים שהן ענינים כמה
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וגדו מתעה דוה היצה"ר נימו התורה ימוד ע"י ביהמ"ד. משכהו – היצה"ר נגד העצה
ד בי ג ישרה דרכו תורה "ע שהמתנהג – בתוכנו נע עו ויי התורה בברכת זכותו.

וש נתיבותיה וכ העו עניני ובכ בירו

‰p‰Âז"ל רּבֹותינּו אמרּו לזה היעּוצה להעצה (קּדּוׁשין ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ב) ּתבלין,עּמּוד ּתֹורה לֹו ּובראתי הרע יצר "ּבראתי ְִִִֵֶַַָָָָָָָ
אם כּו', ּבידֹו נמסרים אּתם אין ּבּתֹורה, עֹוסקים אּתם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָואם

זה מנּול ּב רׁש"י)ּפגע ,ּב מתּגרה הרע לבית(יצר מׁשכהּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
מתּפֹוצץ", הּוא ּברזל ואם נּמֹוח, הּוא אבן אם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָהּמדרׁש,
חס אׁשר מי יׁש מדרגֹות, ּכּמה ּבֹו יׁש הרי הרע הּיצר ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּדהּנה
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קנה    

גדל ואומר חיות להם שופע אשר למעלה ומקור שרש להם
מלמעלה מזל לו שאין מלמטה עשב לך אין וכמארז"ל
מאין יש בריאה בדרך ה"ז ועכ"ז גדל, לו ואומר בו המכה
גשמיות להתהוות אפשר הי' לא השתלשלו' בדרך הי' שאם
לך אין הרוחניות מן הגשמיות התהוות כי מרוחניות,
בהכרח המהוה כי מפני והיינו מזה, גדול מאין יש בריאה
מציאות להיות יכול ואז המתהוה מהדבר מסתתר שיהי'
המתהוה הדבר על המהוה דבר יתגלה אם והנה כו'. היש
במכ"ש כו', ואפס אין שיהי' עד לגמרי יתבטל בודאי
ושרפם, ביניהם הקטנה אצבעו הקב"ה הושיט ממארז"ל
אלקות גילוי אליהם כשהגיע נבדלי' שכלים המלאכי' שגם

הנבראי',יותר שארי כ"ש לגמרי, נתבטלו הקצוב מהחוק

וגם ואפס, אין מהם להיות יכול הבורא ברצות כי ונמצא
אינם הם א"כ חרוב, וחד עלמא הוי שני אלפי שית כי
שמאחר כו' המכזבי' מנהרות לזה והראי' אמיתי, מציאות
פסולי' בטוב שהולכי' בעת גם שנים לשבע אחת שנפסקי'
א' שיפסקו מאחר בנבראים גם א"כ חטאת, מי לקידוש
בעת כעת גם א"כ חרוב דחד השביעי אלף היינו לשבוע
דבר יובן וגם אמיתי. מציאות אינם ג"כ הם עמדם על שהם
כמוכה מי בד"ה כ"ז כמ"ש היסודות, הרכבת מענין זה
כו'. בהאמונה הדעת בחי' נמשך יהי' מכ"ז אשר באלי',
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קנו   

ּכ ּכל אׁשר ּכברזל, לּבֹו אׁשר מי ויׁש ּכאבן, לּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָוׁשלֹום
ּכאבן נעׂשה אׁשר לּצלן רחמנא האדם על הרע הּיצר ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּפֹועל
ער אלקי, מענין ּכלל ּומתעֹורר מתּפעל ׁשאינֹו והינּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּדּומם,
ניט פילט ער אז פארׁשטיינערט, אזֹוי לּצלן רחמנא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָאיז

ּומצוֹות ּתֹורה אין חּיּות ׁשּום קיין לּצלן לזהירחמנא והעצה , ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ּדענין ּבּתֹורה, ההתעּסקּות והינּו הּמדרׁש, ּובית ּתֹורה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָהּוא

ּבעצמֹו ׁשּלֹומד זאת לבד הּוא ללמדהעסק יכֹול אינֹו (ואם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

הּלֹומדים) אחרים מּפי ׁשֹומע ּבּתֹורהּבעצמֹו מתעּסק הּוא הּנה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָ
ויֹונקיםלהר עֹוללים "מּפי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּברּבים, ּתֹורה ּביץ ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָ

להתּפּלל והינּו הּמדרׁש, לבית ההּלּו וכן כּו', עז" ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֹיּסדּת
מנחה ּובין הּתפּלה, ואחר קדם הּלּמּוד ׁשעּורי וללמד ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבצּבּור
ואתר, אתר ּבכל לּתֹורה הּקבּועים זמּנים ּובׁשארי ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָלמעריב,
ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו הרע, הּיצר נּמֹוח זה ידי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּדעל
ּבכּמה הּתֹורה וחּזּוק ּבהרּבצת העֹוסקים אדם ּבני ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָּבכּמה
ּומדרגה ּבמעלה עֹומדים זה ידי על הּנה ׁשֹונים, ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָאפנים
יכֹול ׁשאינֹו ּפׁשּוט איׁש הּוא ׁשּבעצמֹו והגם יֹותר, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָעליֹונה
הּוא הרי הּתֹורה ּבעסק ׁשקידתֹו רב ידי על אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹללמד,
יכֹול ׁשאינֹו הגם נפׁשֹו ּומּצב ּבמעמד ּומתעּלה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָמתרֹומם

טבין עֹובדין מארי והם אחריאללמד, ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּבזה, העֹוסקים זכּות הּגדל (ּברכֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹ

א) הימּנּו",עּמּוד ּבדלין יּסּורין ּבּתֹורה "העֹוסק ְִִִֵֵֵֶַַָָ
זרה(מּסכת)ּוב ב)עבֹודה עּמּוד מצליחין".(יט "נכסיו אמרּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ

נֹותנת ׁשהיא ּתֹורה "ּגדֹולה אמרּו ו מׁשנה ו ּפרק ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָּובאבֹות
קׁשרין ּותלת הּבא", ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם לעֹוׂשיה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָחּיים

ּבדא ּדא ּבקּודׁשאיבמתקׁשראן ואֹוריתא ּבאֹוריתא, יׂשראל , ְְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ
הּוא ז"ליגּברי רּבֹותינּו ואמרּו ב), עּמּוד קיט "אין(ׁשּבת ְְְִֵֵַַַַָָ

רּבן", ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות הבל ּבׁשביל אּלא מתקּים ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעֹולם
ז"ל רּבֹותינּו א)ואמרּו עּמּוד נ ועׁשר(ּכתּבֹות "הֹון ּפסּוק על ְְְֵֶַַַַָָָֹֻ

ּומלּמדּה", ּתֹורה הּלֹומד "זה לעד", עֹומדת וצדקתֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבביתֹו
ׁשּלּבֹו ּדמי ׁשלֹום", נתיבֹותיה וכל נעם ּדרכי "ּדרכיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּוכתיב
זאת מּלבד הּנה הּתֹורה, ּדרכי ּפי על להתנהג ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָֹּברׁשּותֹו
לחברֹו אדם ּבין ּגם יׁשרה ּדרּכֹו הרי העליֹון, רצֹון ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּמקּים
נתן "אׁשר הּתֹורה ּברּכת נּסח יּובן ּובזה העֹולם. עניני ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּובכל
אׁשר הּוא ּדהּכּונה ּבתֹוכנּו", נטע עֹולם וחּיי אמת ּתֹורת ְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָלנּו
ּבתֹוכנּו נטע עֹולם החּיי הּנה אמת, ּתֹורת לנּו ׁשּנתן ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבזה

ע חּיי הרי ולכאֹורה ּוׁשתּיהּדוקא. אכילה על הּכּונה ֹולם ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
מגּבלים יׂשראל ּבני אנחנּו הלא ּדבאמת העֹולם, עניני ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּוׁשאר
אּלא הּמצות נּתנּו "לא ּוכמאמר הּתֹורה, ּפי על ּבזה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹאנחנּו
ּביׂשראל ואּׁשה איׁש ּדכל והינּו הּברּיֹות", את ּבהם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלצרף
מהם העֹולם, מחּיי ענינים ּבכּמה ּומפרׁשים מגּבלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻהם
טהרת ּכמֹו זמּני אּסּור ּומהם וכּו', טרפה ּוכמֹו עֹולמי ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָאּסּור
אי ּכן ואם ּדוקא, ּתֹורה ּפי על הּוא הגּבלה ּדכל ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָהּמׁשּפחה,
על ּדהּמתנהג הּוא, הענין א ּדוקא? ּבתֹוכנּו נטע עֹולם ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָחּיי
על ההנהגה הּנה העליֹון, רצֹון קּיּום מּלבד הּנה ּתֹורה, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּפי
ּבאכילה ּדהּׁשמירה וכּנֹודע העֹולם, ּבחּיי טֹוב הּוא הּתֹורה ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָּפי
ּובכׁשרֹון האיׁש ּבחּיי ּפֹועל הּנה הּטהרה ּוׁשמירת ְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָּוׁשתּיה
וכׁשרֹונֹותיהם מּדֹותיהם הּנה ּבטהרה הּנֹולדים וכן ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָחּוׁשיו,

ׁשלֹום". נתיבֹותיה "וכל וזהּו יֹותר, וטֹובים ְְְְִִִֵֶֶָָָָיפים
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כפועלֿיוצא בחובות שקועים נותרו שאריי, הקטנה מהעיירה ברכה, ציפה וזוגתו קערפיל יעקב
אביו, של ושחרורו משמד. - דוד - השניםֿעשר בן הילד של הצלתו בעול נשאו לבדם שהם מכך

1

2

   

נוחם מצאו הם אחד. אף לפני התלוננו לא ואשתו קערפיל יעקב האכזרי. לפריץ מחובו יצחק גרשון
פרס. לקבל מנת על שלא לשמה, ובאמת מצוה, קיימו שהם בזה

חובות. של יותר גדול לסבך הבנים חשוך הזוג את גרר זה דבר קערפיל. יעקב חלה מכן לאחר
קודש ארון לפני המדרש בבית עבורו להתפלל שנאלצו עד רצינית, כה הייתה קערפיל יעקב של מחלתו
ולא באהבה הזוג בני קבלו זה את גם ימים. לאריכות כסגולה - חיים - חדש שם לו ולהוסיף פתוח

ודרכיו. עולם" של ה"רבונו על התרעמו

סוד. - דחוק במצב נמצא קערפיל שיעקב - זה היה רבו, לפני אפילו

שהיו רגילים אורח מעוברי שונים היו אשר אורחים, בשריי, תכופות להיראות החלו זמן באותו
ובו לייב, הירש ר' ולמד ישב בו הקטן המדרש בבית תמיד התעכבו אלו, חדשים אורחים לעיר. באים

ולן. סעד גם

ר' עם להתעסק עניין דווקא להם היה נסתרים, צדיקים היו שכולם אלו שאורחים שיער לא איש
ביניהם. דנו בהם שונים נסתרים עניינים להם והיו הוא, אף נסתר שהיה לייב, הירש

התיידדו הם ללינה. ולא לסעודה לא לאיש, נזקקו לא הם עצמו: לייב הירש כר' נהגו אלו אורחים
בתקופות - רוח גיבורי יהודים של האיתנה עמידתם על להם וסיפרו הפשוטים, האנשים עם תמיד
את מלמדים האורחים היו לזמן ומזמן והמצוות. מהתורה כלשהו זיז לנטות מבלי - גזירות של קשות

ז"ל. חכמינו ומאמרי תורה פסוקי ההמון

נסתרים, צדיקים הינם עצמו, לייב הירש ר' וגם אלו שאורחים הרעיון, עלה לא בשאריי אדם לאף
בעלֿשם אדם ר' זה היה תחילה הנסתרים, מנהיגי שהיו "בעליֿהשם" בדרכי הולכים הם ואשר

מאקופ. בעלֿשםֿטוב ישראל ר' זה היה מכן ולאחר מראפשיץ

הייתה מהם אחד לכל החדשה. החסידות דרך הפצת והיא, משימה, כעת הייתה אלו לנסתרים
בנדודיו לבצע צריך היה אותה מיוחדת, .שליחות

אשר הכללית", מה"קופה הצטרכויותיהם כל עם הוחזקו הם כי לאיש, נזקקו לא אלו, נסתרים
למקום. ממקום נודדים היותם בעת הוצאותיהם את לממן כדי - מנהיגיהם השגחת תחת - הוקמה

לבצע יוצאים היו ומשם נסתרים, אותם נפגשים היו בה חשאית, נקודה להיות הפכה שאריי העיירה
החדשה. החסידות תורת בהשרשת בעיקר, כאמור, התבטאה, אשר שליחותם, את

זו תורה נשארה העם המון עבור הרי החסידות, לדרך הרף ללא נמשכו סגולה שיחידי בעת אך -
- נעלמה

תחת אז שהייתה הנסתרים, בעדת נכבד חבר בעלֿשםֿטוב ישראל ר' כבר היה שמונהֿעשרה בגיל
בסלילת אז כבר עסק - החסידות תנועת של לעתיד מייסדה - ישראל ר' בעלֿשם. אדם ר' של הנהגתו

הנסתרים. של הקודמת בדרכם חידושים בהכנסת או חדשה, דרך

ערי פני על נדודם בעת לבצע הנסתרים צריכים היו שאותם חדשות משימות הרבה היו לדעתו,
ישראל. ועיירות

קשור להיות הפך נסתר צדיק אותו ואשר מסוים, נסתר צדיק בפני רעיונותיו את העלה ישראל ר'
מרדכי. ר' היה זה נסתר צדיק של שמו כמדריכו. ישראל ברבי בו וראה אליו, מאוד
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קנט    

נוחם מצאו הם אחד. אף לפני התלוננו לא ואשתו קערפיל יעקב האכזרי. לפריץ מחובו יצחק גרשון
פרס. לקבל מנת על שלא לשמה, ובאמת מצוה, קיימו שהם בזה

חובות. של יותר גדול לסבך הבנים חשוך הזוג את גרר זה דבר קערפיל. יעקב חלה מכן לאחר
קודש ארון לפני המדרש בבית עבורו להתפלל שנאלצו עד רצינית, כה הייתה קערפיל יעקב של מחלתו
ולא באהבה הזוג בני קבלו זה את גם ימים. לאריכות כסגולה - חיים - חדש שם לו ולהוסיף פתוח

ודרכיו. עולם" של ה"רבונו על התרעמו

סוד. - דחוק במצב נמצא קערפיל שיעקב - זה היה רבו, לפני אפילו

שהיו רגילים אורח מעוברי שונים היו אשר אורחים, בשריי, תכופות להיראות החלו זמן באותו
ובו לייב, הירש ר' ולמד ישב בו הקטן המדרש בבית תמיד התעכבו אלו, חדשים אורחים לעיר. באים

ולן. סעד גם

ר' עם להתעסק עניין דווקא להם היה נסתרים, צדיקים היו שכולם אלו שאורחים שיער לא איש
ביניהם. דנו בהם שונים נסתרים עניינים להם והיו הוא, אף נסתר שהיה לייב, הירש

התיידדו הם ללינה. ולא לסעודה לא לאיש, נזקקו לא הם עצמו: לייב הירש כר' נהגו אלו אורחים
בתקופות - רוח גיבורי יהודים של האיתנה עמידתם על להם וסיפרו הפשוטים, האנשים עם תמיד
את מלמדים האורחים היו לזמן ומזמן והמצוות. מהתורה כלשהו זיז לנטות מבלי - גזירות של קשות

ז"ל. חכמינו ומאמרי תורה פסוקי ההמון

נסתרים, צדיקים הינם עצמו, לייב הירש ר' וגם אלו שאורחים הרעיון, עלה לא בשאריי אדם לאף
בעלֿשם אדם ר' זה היה תחילה הנסתרים, מנהיגי שהיו "בעליֿהשם" בדרכי הולכים הם ואשר

מאקופ. בעלֿשםֿטוב ישראל ר' זה היה מכן ולאחר מראפשיץ

הייתה מהם אחד לכל החדשה. החסידות דרך הפצת והיא, משימה, כעת הייתה אלו לנסתרים
בנדודיו לבצע צריך היה אותה מיוחדת, .שליחות

אשר הכללית", מה"קופה הצטרכויותיהם כל עם הוחזקו הם כי לאיש, נזקקו לא אלו, נסתרים
למקום. ממקום נודדים היותם בעת הוצאותיהם את לממן כדי - מנהיגיהם השגחת תחת - הוקמה

לבצע יוצאים היו ומשם נסתרים, אותם נפגשים היו בה חשאית, נקודה להיות הפכה שאריי העיירה
החדשה. החסידות תורת בהשרשת בעיקר, כאמור, התבטאה, אשר שליחותם, את

זו תורה נשארה העם המון עבור הרי החסידות, לדרך הרף ללא נמשכו סגולה שיחידי בעת אך -
- נעלמה

תחת אז שהייתה הנסתרים, בעדת נכבד חבר בעלֿשםֿטוב ישראל ר' כבר היה שמונהֿעשרה בגיל
בסלילת אז כבר עסק - החסידות תנועת של לעתיד מייסדה - ישראל ר' בעלֿשם. אדם ר' של הנהגתו

הנסתרים. של הקודמת בדרכם חידושים בהכנסת או חדשה, דרך

ערי פני על נדודם בעת לבצע הנסתרים צריכים היו שאותם חדשות משימות הרבה היו לדעתו,
ישראל. ועיירות

קשור להיות הפך נסתר צדיק אותו ואשר מסוים, נסתר צדיק בפני רעיונותיו את העלה ישראל ר'
מרדכי. ר' היה זה נסתר צדיק של שמו כמדריכו. ישראל ברבי בו וראה אליו, מאוד
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אדם ר' הנסתרים עדת למנהיג הועברו ותכניותיו ישראל ר' של ורעיונותיו רב, זמן חלף לא
ר' את וכן קהת, ר' שמו ואשר נסתר צדיק עוד אליו שיצרף מרדכי, ר' מאותו ביקש והוא בעלֿשם,
הנסתרים, אסיפת לפני להם, שיש והרעיונות התכניות כל את יביאו שלושתם ואשר בעצמו, ישראל

קצר. זמן תוך להתקיים שעמדה

נסתרים צדיקים שאותם הייתה, נסתרים אסיפת לאותה בעלֿשםֿטוב ישראל ר' של ההצעות אחת
מלמדים להיות להפוך כגון: מוגדרים. תפקידים עצמם על יקבלו היהודיות, ועיירות לערים הנשלחים
אצלם החזיקו לא אשר כפריים יהודים נמצאו שם אשר בכפרים, ובמיוחד למלמדים, שזקוקים במקום

אות. צורת שיכירו מבלי גידלו ילדיהם ואת מלמדים,

פשוט ואשר מגושמים כאלו יהודים - מבוגרים אנשים גם ללמד אמורים היו הנסתרים הצדיקים
מיהדות. דבר ידעו לא

בחר כך, לצורך להם. נזקקו לא עתה שעד גדולים כסף סכומי טבעי באופן דרוש היה זה למבצע
מהעיר חייט - חיים שלמה ור' ברוד, מהעיירה נגר - דוד אהרן ר' נסתרים, צדיקים בשני ישראל ר'
נסתרים צדיקים שני אותם ואכן, זו, למטרה הנחוץ הכסף גיוס את עצמם על ייקחו ושהם למברג,

זה. בתפקידם מאוד הצליחו

זה להכיןהיה בעלֿשם אדם ר' הטיל שעליהם שלושה מאותם אחד קהת, ר' הגיע לשאריי כאשר
לעיל שסופר וכפי לכן, קודם בשאריי כבר היה לייב הירש ר' הנסתרים. של החדשה פעולתם צורת את
ר' אל"ףֿבי"ת. מאותיות ממש איתם מתחיל הוא כאשר פשוטים, יהודים תורה ללמד שם התמסר הוא

קערפיל. יעקב אודות התעניין מאוד והוא לייב הירש ר' עם להיתדבר תיכף החל קהת

דברים לי אמר טוב שם "הבעל לומר קהת ר' החל בעלֿשםֿטוב" ישראל ר' לכאן אותי "שלח
גבוהה. מדרגה ובעל טוב, לב בעל אך פשוט, יהודי קערפיל, יעקב בשם יהודי נמצא "בשאריי אלו":
כאן אך רגילה. לא מצוה קיימו ברכה ציפה ואשתו קערפיל יעקב אותו רושם. למעלה עשו מעשיו
הטובים. ומעשיו קערפיל יעקב מאותו מתפעלים אתם מעלה: של לפמליא ואמר לקטרג, השטן הגיע
בניסיון עמד הוא אך מחלה. קערפיל ביעקב שילח השטן היה. וכך ואנסהו. לידי קודם אותו לי תנו
הגדולה ליבם משאלת להתקיים תוכל שכעת בעלֿשםֿטוב, ישראל ר' מודיע ולכן דרכו. את שינה ולא
כן כמו זכר. בן דווקא זה ויהיה בצאצא יבורכו הם לילד. הורים להיות ואשתו, קערפיל יעקב של

בעשירות". גם יבורכו

קשה, תקופה עברה קערפיל יעקב שעל קהת, מר' לראשונה כעת שמע הוא הופתע. לייב הירש ר'
שקוע הוא וכעת מצרה, יהודית ומשפחה משמד יהודי ילד פדיית עבור כספו כל את נתן שהוא כך עקב

גדולים. בחובות

קערפיל, יעקב לר' בזה לעזור שיוכל כדי לו ניתן זה כסף רובלים. וחמישים מאה היו קהת ר' בידי
במסחר. ידיו את לשלוח ולהתחיל חובותיו את לשלם

כדי תוך קהת ר' אמר נדבות" מקבלים שאינם יהודים מאותם הינו קערפיל שיעקב הנני "משער
איך דרך למצוא צריכים ולכן גמילותֿחסד. בתורת גם הכסף את לקבל יסכים לא הסתם "ומן הרהור
יעקב את מכיר הרי אתה אליך, נשלחתי ולכן - לייב הירש ר' - תפקידך וזהו הכסף. את לו למסור

ממני". טוב יותר הרבה קערפיל

ליעקב הלכו ושניהם עימו קהת ר' את לקח הוא עצה. ומיד תיכף לייב הירש ר' מצא ואמנם,
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והיות רובלים. חמישים מאה באמתחתו שיש אורח, כעובר קהת ר' את לייב הירש ר' הציג שם קערפיל.
יעצתי לכן בטוחות. בידיים הכסף את להשאיר הוא מעוניין רחוקה, לדרך לצאת צריך - קהת ר' - והוא

קערפיל יעקב - אצלך הכסף את שישאיר קהת, גמילותֿחסד.לר' בתורת זאת עושה והוא -

זר? לממון אחריות לקבל הוא יכול איך השאלה עומדת לפניו כאשר קערפיל יעקב היסס בתחילה
בקולם שמע קהת, ר' והאורח לייב הירש ר' רבו הפצרות לאחרי אך לקרות?! עלול מה יודע מי והרי

הכסף. את ולקח

ר' אצלו שהשאיר בכסף להשתמש היה יכול קערפיל ויעקב שאריי, את מכן לאחר עזב קהת ר'
קהת.

חייב היה שהוא החובות את ובמיוחד ביותר, הלוחצים החובות את קערפיל יעקב שילם בתחילה
עימה ולסחור ולצאת חדשה, סחורה לקבל קערפיל יעקב היה יכול כעת בעבר. שרכש סחורה עבור

הכפרים. בין שוב

מחדש. לקראתו סבב ההצלחה גלגל הראשון. מהיום תיכף ההצלחה האירה קערפיל יעקב לר'

אם להיות עומדת שהיא חשה שהיא ברכה, ציפה מאשתו התבשר קערפיל ויעקב רב זמן חלף לא
בישראל.

כבר מלאו קערפיל ליעקב צעירים. היו לא כבר שניהם שכן עבורם. גדולה הפתעה זאת הייתה
שנים. ושבע חמישים כבר מלאו ברכה ולציפה שנים, ושלוש שישים

בריאה מין איזו יודע מי ובכלל הנולד, הוולד יחיה לא שמא חששו הם מאוד. נבהלו בתחילה
מבוגרים?! כה לאנשים להיוולד שעומד מילד לצפות אפשר כבר מה כי זה, עּוּבר ָיהיה

תיכף זאת לראות יכולים היו ביותר, מוצלח דווקא - זכר בן הנולד, - הילד היה לשמחתם אך
שצריך. כפי ולהתפתח לחיות יוכל זה שילד הראו הסימנים כל לידתו. עם ומיד

אותו הוא זה, ילד ברכה. ציפה של אביה שם על יצחק", "יוסף השם את הנולד לרך נתנו ההורים
ומייסדה התניא בעל של אביו ברוך, של אחותו לאה לדבורה יותר מאוחר נישא אשר יצחק" "יוסף

בעלֿשםֿטוב. ישראל ר' של ברכתו ידי על נולד - יצחק יוסף - הוא חב"ד. חסידות של

עם התורה ללימוד התמסר זה זמן כל במשך בשאריי. המסתורי לייב הירש ר' שהה שנים מספר
מהעיירה. הפשוטים היהודים

יהדות. בלימודי למבינים - כך עקב - הפכו אלו פשוטים מיהודים מעט לא

עם ללמוד הייתה לשאריי בואו ושמטרת נסתר צדיק הינו לייב הירש שר' כמובן, ידע לא איש
הפשוטים. היהודים

לעזוב צריך והיה אחרת, שליחות עליו הוטלה בשאריי, לייב הירש ר' של שליחותו הסתיימה כאשר
שאריי. העיירה את

הורגשה בו אשר קערפיל, יעקב הראשון, לתלמידו לייב הירש ר' הלך המקום, את שעזב לפני אך
ביות עמו לימודו גדול.השפעת עשיר גם אלא ביותר גדול למדן רק לא עתה היה קערפיל יעקב ר,

הצדיק - חברו עלֿידי - חסד כגמילות - הבעלֿשםֿטוב לו שלח אותם זהב רובל ל150ֿ אודות
ושבכלל הכסף, הגיע ממי אמנם ידע לא - קערפיל יעקב - הוא קערפיל. יעקב התעשר - קהת ר' הנסתר
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והיות רובלים. חמישים מאה באמתחתו שיש אורח, כעובר קהת ר' את לייב הירש ר' הציג שם קערפיל.
יעצתי לכן בטוחות. בידיים הכסף את להשאיר הוא מעוניין רחוקה, לדרך לצאת צריך - קהת ר' - והוא

קערפיל יעקב - אצלך הכסף את שישאיר קהת, גמילותֿחסד.לר' בתורת זאת עושה והוא -

זר? לממון אחריות לקבל הוא יכול איך השאלה עומדת לפניו כאשר קערפיל יעקב היסס בתחילה
בקולם שמע קהת, ר' והאורח לייב הירש ר' רבו הפצרות לאחרי אך לקרות?! עלול מה יודע מי והרי

הכסף. את ולקח

ר' אצלו שהשאיר בכסף להשתמש היה יכול קערפיל ויעקב שאריי, את מכן לאחר עזב קהת ר'
קהת.

חייב היה שהוא החובות את ובמיוחד ביותר, הלוחצים החובות את קערפיל יעקב שילם בתחילה
עימה ולסחור ולצאת חדשה, סחורה לקבל קערפיל יעקב היה יכול כעת בעבר. שרכש סחורה עבור

הכפרים. בין שוב

מחדש. לקראתו סבב ההצלחה גלגל הראשון. מהיום תיכף ההצלחה האירה קערפיל יעקב לר'

אם להיות עומדת שהיא חשה שהיא ברכה, ציפה מאשתו התבשר קערפיל ויעקב רב זמן חלף לא
בישראל.

כבר מלאו קערפיל ליעקב צעירים. היו לא כבר שניהם שכן עבורם. גדולה הפתעה זאת הייתה
שנים. ושבע חמישים כבר מלאו ברכה ולציפה שנים, ושלוש שישים

בריאה מין איזו יודע מי ובכלל הנולד, הוולד יחיה לא שמא חששו הם מאוד. נבהלו בתחילה
מבוגרים?! כה לאנשים להיוולד שעומד מילד לצפות אפשר כבר מה כי זה, עּוּבר ָיהיה

תיכף זאת לראות יכולים היו ביותר, מוצלח דווקא - זכר בן הנולד, - הילד היה לשמחתם אך
שצריך. כפי ולהתפתח לחיות יוכל זה שילד הראו הסימנים כל לידתו. עם ומיד

אותו הוא זה, ילד ברכה. ציפה של אביה שם על יצחק", "יוסף השם את הנולד לרך נתנו ההורים
ומייסדה התניא בעל של אביו ברוך, של אחותו לאה לדבורה יותר מאוחר נישא אשר יצחק" "יוסף

בעלֿשםֿטוב. ישראל ר' של ברכתו ידי על נולד - יצחק יוסף - הוא חב"ד. חסידות של

עם התורה ללימוד התמסר זה זמן כל במשך בשאריי. המסתורי לייב הירש ר' שהה שנים מספר
מהעיירה. הפשוטים היהודים

יהדות. בלימודי למבינים - כך עקב - הפכו אלו פשוטים מיהודים מעט לא

עם ללמוד הייתה לשאריי בואו ושמטרת נסתר צדיק הינו לייב הירש שר' כמובן, ידע לא איש
הפשוטים. היהודים

לעזוב צריך והיה אחרת, שליחות עליו הוטלה בשאריי, לייב הירש ר' של שליחותו הסתיימה כאשר
שאריי. העיירה את

הורגשה בו אשר קערפיל, יעקב הראשון, לתלמידו לייב הירש ר' הלך המקום, את שעזב לפני אך
ביות עמו לימודו גדול.השפעת עשיר גם אלא ביותר גדול למדן רק לא עתה היה קערפיל יעקב ר,

הצדיק - חברו עלֿידי - חסד כגמילות - הבעלֿשםֿטוב לו שלח אותם זהב רובל ל150ֿ אודות
ושבכלל הכסף, הגיע ממי אמנם ידע לא - קערפיל יעקב - הוא קערפיל. יעקב התעשר - קהת ר' הנסתר
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שיטת - הבורא בעבודת חדשה שיטה של מייסדה שהוא בעלֿשםֿטוב, בשם אדם בעולם קיים
החסידות.

הוא כאשר עתה אך קערפיל. יעקב מפני בסוד - לייב הירש ר' - זאת שמר בשאריי שהותו זמן כל
- לייב הירש ר' - שהוא ראשון דבר והוא: - לתלמידו זה סוד גילה שאריי, העיירה את לעזוב נאלץ
אלא קהת, לר' שייך אינו בזמנו, - קערפיל יעקב אצל - אצלו שהושאר שהכסף שני, ודבר נסתר, הינו

הנסתרים. הצדיקים של המיוחדת מהקופה ונלקח בעלֿשםֿטוב ישראל מרבי מקורו

שנקבעה כפי החסידות, של החדשה ודרכה הנסתרים דרך אודות לראשונה קערפיל יעקב שמע כעת
הצדיקים - הבעלֿשםֿטוב שלוחי ידי על ישראל בני בין זו דרך מופצת ואיך הבעלֿשםֿטוב, ידי על

הנסתרים.

פעמיים עוד והוסיף זהב, רובל ה150ֿ את לייב הירש לר' השיב הוא מאוד. התרגש קערפיל יעקב
הנסתרים. הצדיקים לקופת יוכנס זה שכסף כדי כזה סכום

הדרך ואת הנסתרים הצדיקים את להכיר מעוניין היה עצמו קערפיל יעקב עבורו. הספיק לא זה כל
הסכים לייב הירש ור' לנדודיו, יצרפהו לייב הירש שר' דעתו, על עמד לכן החסידות. תורת - החדשה

לכך.

לו היה לשאריי חזר וכאשר לייב. הירש ר' הנסתר הצדיק עם קערפיל יעקב נדד מספר, חדשים
אודות גם סיפר זו ובהזדמנות ומעשיהם, בדרך שפגש הנסתרים הצדיקים אודות לספר מה הרבה

אליו. הביאו לייב הירש ר' אשר הבעלֿשםֿטוב
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תרפ"ב מ"ח לחדש י"ט א' ב"ה,

הנודעים המפורסמים, הגבירים כבוד

בעזפאלאוו מר צדקה, אוהבי לתהלה,

בית אדוני גארדאן, והאחים כהן, האחים

יהא מרום אלוקי בוילנא, ראם דפוס

ישגא, ושלומם בעזרם,

וברכה, שלום

בתורה עשירה היתה אשר אחוזתכם ארץ מדינתינו

נודעים גאונים והעמידה חכמים, בישיבת והראשונה וחכמה,

השנים במשך המאורעות לרגלי כהיום, הנה לתהלה, בעמינו

ואפילו מספרים, כולה המדינה נתרוקנה המלחמה, שנות

לכל ביותר המוכרחים ספרים ועוד תהלים, חומשים, סדורים,

בישראל. וילד נער

אלפים ארבעה בשנת הי' זה, מעין בספרים, מחסור מקרה

שמואל ר' ושמו אחד, איש ויהי ושבעה, שמונים מאות שבע

סופרים האיש ויקח בעושר, ויברכהו ה', וירוממהו יוסף, ב"ר

חומשים, ויכתוב שכרם, להם ויתן בעולם) נודע טרם (ודפוס

והוגי לומדי בין ביעקב ויחלקם וגמרא, וכתובים, נביאים,

וישאר הנגיד, שמואל רבי בישראל, שמו ונקרא חנם, תורה

לעד. ישראל לב על חקוק לתהלה שמו זכרון

והאחים האלמנה דפוס בית אדוני אליכם, פונה הנני ובזה

שבמרחבי והתלמודֿתורה'ס החדרים, כל בשם בוילנא ראם

כי עניים, בני הם התלמידים רוב אשר רוסיא, מדינת ארצנו,

החדרים, כל בשביל עולם לזכר לה' נדבה תת תואילו

הנק' סידורים אלפים וחמשה עשרים סך תורה'ס, והתלמוד

וחמשה אר"י, נוסח אלפים עשרים פה", כל "תפלת בשם

קווארטא הנק' חומשים, אלפים עשרת אשכנז, נוסח אלפים

תלים'ס. אלפים וכשני והפטור') רש"י תרגום (עם

על יחולו העניים, ואבותיהם ישראל, בני נערי וברכת
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ומכופלת. כפולה בברכה תתברכו זאת ובגלל ראשכם,

בקשתי לעשות המה נאותים כי תשובתם, אקבל כאשר

נדבתם דבר ואודיעם ישראל, ערי לכל במכתב אודיע אז זאת,

להם, ואכתוב תורה'ס, והתלמוד החדרים תלמידי בשביל זאת

אתן נדר בלי ואני ראם, דפוס לבית לוילנא ישר יכתבו כי

וכל וחדר, חדר כל ובקבלת שלי, חשבון על המשלוח הוצאות

השילוח על הדפוס פקודת לבית קבלה תכתוב תורה תלמוד

שיקבלו.

הגדול, והלחץ הנורא, המצב אל התבוננו ישראל, גבירי

ללמוד התאבים העניים, הנערים עזרת היא בעזרתינו, ובואו

הצאן, צעירי את נא רחמו ישראל, לאלקי ולהתפלל חומש,

ואז להם, ועזרו ובתמים באמת ונשא, רם באל המאמינים

האלקים. יעזרכם

ויקר, כבוד ברגשי

אדמו"ר כ"ק בשם הנודע הרה"ק, אאמו"ר כ"ק בן

בעד רחמים המבקש זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה מליובאויטש

ותהלים, סידור חומש, דורשי ישראל, בני נערי

יי"ש.
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קסג    

ומכופלת. כפולה בברכה תתברכו זאת ובגלל ראשכם,

בקשתי לעשות המה נאותים כי תשובתם, אקבל כאשר

נדבתם דבר ואודיעם ישראל, ערי לכל במכתב אודיע אז זאת,

להם, ואכתוב תורה'ס, והתלמוד החדרים תלמידי בשביל זאת

אתן נדר בלי ואני ראם, דפוס לבית לוילנא ישר יכתבו כי

וכל וחדר, חדר כל ובקבלת שלי, חשבון על המשלוח הוצאות

השילוח על הדפוס פקודת לבית קבלה תכתוב תורה תלמוד

שיקבלו.

הגדול, והלחץ הנורא, המצב אל התבוננו ישראל, גבירי

ללמוד התאבים העניים, הנערים עזרת היא בעזרתינו, ובואו

הצאן, צעירי את נא רחמו ישראל, לאלקי ולהתפלל חומש,

ואז להם, ועזרו ובתמים באמת ונשא, רם באל המאמינים

האלקים. יעזרכם

ויקר, כבוד ברגשי

אדמו"ר כ"ק בשם הנודע הרה"ק, אאמו"ר כ"ק בן

בעד רחמים המבקש זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה מליובאויטש

ותהלים, סידור חומש, דורשי ישראל, בני נערי

יי"ש.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג מנ"א, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהרנ"ן שי'

שלום וברכה!

... מ"ש אודות האברך שנגע בזקנו, הנה צריך הי' להרבות עליו ריעים, ובפרט שאחיו הגדול ממנו 

מתנהג כדבעי.

וגם להסביר לו, על פי המובא בס' דרך מצותך חלק ב' ע"פ והוא רחום, אשר י"ג ת"ד הם נגד י"ג 

מדות הרחמים, וכל אלו שאין יכולים לתבוע הצטרכותם מהשי"ת בדין כ"א במדת חסד ורחמים, הרי 

מדה כנגד מדה - יש להם להשאיר בשלימות התיקוני דיקנא, עיי"ש בארוכה. ובמילא מובן, שאברך הצריך 

להסתדר בפרנסה ובשידוך טוב וכו' ומוכרח לרחמי השי"ת בכלל, עליו להדר בהי"ג ת"ד. ובודאי ימצא 

האותיות המתאימות לזה.

בשאלתו אודות מכירו... כיון שיש רופא אומר שאין צריכים נתוח, ורק שיזהר באכו"ש וכו', הנה 

ומנוחת  זו, ולהתחזק בבטחונו בהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות.  עליו להתנהג מתאים להוראה 

הנפש היא אחת הרפואות היותר מועילות למיחושים כשל הנ"ל.

כן במה ששואל הנ"ל, שאין מזדמן לו קונים על הבית שקנה בשביל פרנסה. הנה יקח את השי"ת 

לשותף - ע"י שיבטיח לצדקה, מעט יותר ממעשר מהריוח, ומה טוב קרוב לחומש - ומובטח שותף הנ"ל 

להביא ברכה והצלחה מתאים להפסק עשר בשביל שתתעשר.

וכאשר יראה השגחה פרטית בזה, הרי כדאי שגם אח"כ יתעסק בקניית בית לפרנסה ע"ד זה נוסף 

על מה שיתעסק ג"כ במלאכתו - אן אימפעט, ובהפסקי מנוחה כפי הדרוש.

בברכה.



קסד  

   
                   

    

  
להיותם כי כולם, שכר שקבל נאמר לא בנח ביאור: צריך
שקבל באברהם נאמר ומדוע שכר; להם הגיע לא ובאין מכעיסין

כולם. שכר

והביאור:

הדורות עשרת כל בתוכו וכלל (שסיים המבול דור בין ההבדל
נח עד עשרת1מאדם כל בתוכו וכלל (שסיים ההפלגה לדור (

והיתה גזלנים היו המבול "שדור הוא, אברהם) עד מנח הדורות
ורעות אהבה נוהגים היו ההפלגה) (דור ואלו כו', ביניהם מריבה

בגלל2ביניהם" שכר מגיע הי' ההפלגה דור שלאנשי נמצא .
חטאם מפני לקבלו יכולים היו שלא אלא ביניהם, ששררה האחוה
ההמשכות שכל לכך גרם זה חטא בעיקר"). יד ("פשטו החמור

הקליפות לתוך ירדו ורעות באהבה ההנהגה ידי על .3שנמשכו

(שהשתדל העולם עם עבודתו ידי שעל אבינו, אברהם שבא עד
בעד אפילו רחמים ועורר השכינה, כנפי תחת הבריות את להכניס

כולם שכר וקבל הקודמים, הדורות גם בירר סדום), .4אנשי

    . .   
העולם לבריאת טעמים שני התנא פירט הקודמת במשנה

" א. מאמרות. הרשעיםלהפרעבעשרה אתשמאבדיןמן
"וליתן ב. לצדיקיםשכרהעולם", העולם".שמקיימיןטוב את

אלו ענינים בשני ממשיכה נח5ומשנתנו עד מאדם הדורות א. :
רשעים המבול.שאבדוהיו במי מהם נפרע והקב"ה העולם, את

אברהם אבל ובאין, מכעיסין היו אברהם עד מנח הדורות גם ב.
לוקיים" שקדמו בדורות גם קיום פעל הוא העולם, את ולכן6" ,

זה. שכר קבל ואברהם כולם" "שכר הי'

רק "קיום" לפעול אפשר הי' מדוע מובן: אינו עדיין אבל
נח? ועד שמאדם באלה ולא אברהם ועד שמנח בדורות

והביאור:

רע שהם דברים א. רע. סוגי שני טובגמורישנם בהם ואין
צריכים אלו דברים טהרתן"לאבדכלל. זוהי "שבירתן בחינת ,7.

עם טוב. של ניצוץ בהם יש אך גלוי, טוב בהם שאין דברים ב.
עד להתעסק יש אלו זהשמקיימיםדברים ידי על אותם,

לטוב מרע אותם .8שמהפכים

גמור, רע הי' נח עד הדורות של הרע דידן: המאבדובנדון

כליל; ונמחו המבול את עליהם הקב"ה הביא ולכן העולם, את
שאפשר כזה הי' אברהם עד הדורות של הרע כן שאין מה
והשלים ותיקן העולם את ו"קיים" אברהם וכשבא לטוב, להפכו

כולם. שכר קבל אז הדורות, עשרת כל

קטן" ב"עולם גם ישנם אלו תקופות בעבודת9ושתי –
"עשרה במשך רצויים בלתי בענינים שקוע כשאדם האדם.
שיתברך אפשר הרי לו", "טוב כן פי על ואף שלמים ימים"

אלך" לבי בשרירות כי לי יהי' "שלום לאמר אמר10בלבבו ולכן .
אפים ארך שהקב"ה משום רק הוא הדבר שסיבת וזה11התנא,

הקצוב הזמן ככלות העבודה12יפסק להיות צריכה שכן, ומכיון .
כליל ולבטל למחות כלומר: המבול", מי את עליהם ד"הביא

רצויים. הבלתי הענינים

הענינים חסרים דהרי עדיין, מספיקה אינה זו עבודה אבל
ולכן אלו; ימים" "עשרה במשך לפעול עליו שהי' הטובים
לתקן לנהורא, חשוכא דאתהפכא העבודה גם להיות צריכה

הקודמי בימים שהחסיר מה ועדולהשלים אותם, ו"לקיים" ם
כולם שכר .13שיקבל

אברהם שבא "עד הדיוק גם אמרואבינוזהו רז"ל "אין14":
האבות "בחינת כי הוא הדבר וטעם לשלשה". אלא אבות קורין

ישראל" נשמות ומקור שרש שהם אדם, בכל מדייק15צ"ל ולכן .
"אברהם כולם"אבינוהתנא שכר "וקבל של זו שעבודה לרמז ,"

ואחד אחד בכל שייכת לנהורא) חשוכא אתהפכא של .16(העבודה

    . .   
לעיל על17נתבאר מורה נח ועד מאדם דורות שעשרה ,

ועד מנח דורות ועשרה תקנתן, זוהי שבירתן של באופן העבודה
והפיכתם העולם עניני בירור של העבודה על מורה אברהם

שבהם. הקדושה ניצוצי את שמגלים ידי על לטוב,

עניני על קאי הראשונים דורות שעשרה לומר, יש ועוד
שהם והטעם שבירה, בדרך בירור אפילו שייך לא שבהם האדם
"נורא מפני אם כי ח"ו, אשמתו מפני לא הוא יהודי של ברשותו

אדם" בני על ולכן18עלילה בזה, וכיוצא העולם בלבול מצד או ,
שאינו כיון הי', לא כאילו – להיות צריך אלו לדברים שלו היחס

לבירור .19שייך

הקודמים.1.1.1.1. דורות תשע של החטאים גם המבול מחה שלכן

א.2.2.2.2. קט, סנהדרין

יורדים3.3.3.3. שההמשכות רשע, של והמצוות התורה עסק בדוגמת
ה"ג). פ"ד לאדמו"ר ת"ת (הלכות הקליפות לתוך

.4.4.4.4.753 עמ' ח"ג לקו"ש

מד"ש.5.5.5.5. ראה

כו'.6.6.6.6. החסרונות כל מלא יונה: רבינו ראה

זוהי7.7.7.7. ששבירתן א) (נד, דב"ק בהאופן (משא"כ רפ"ב כלים
ואילך. ג נו, חקת לקו"ת וראה מיתתן).

באיסור8.8.8.8. לו שהציעה מצעות א) מד, (מנחות חז"ל לשון ע"ד ועד
בהיתר. לו הציעה

ג.9.9.9.9. פקודי תנחומא
יח.10.10.10.10. כט, נצבים
.11.11.11.11.66-67 עמ' חט"ו לקו"ש ראה
פ"ב.12.12.12.12. מי"א ומעין קונטרס ראה
.13.13.13.13.70 עמ' חט"ו לקו"ש
ב.14.14.14.14. טז, ברכות
וארא.15.15.15.15. ר"פ תו"א
בלבד.16.16.16.16. השומעים רשימת פי על – תשל"ז חקת ש"פ משיחת
הקודם.17.17.17.17. בביאור
א.18.18.18.18. יג, תולדות תו"ח וראה ד. וישב תנחומא ה. סו, תהלים
.19.19.19.19.79 עמ' ח"א תש"נ ספה"ש

קלח

1.קנה 2. פיצול 3. סניף
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"המקדש – בשלילה מתחיל שהרמב"� הטע�
בלבדלאכולו החיוב את כותב ואינו במישור", היה

לומר: יש – ההר" במעלה היה כולו "המקדש
לי "ועשו של העשה מצוות קיו� הרמב"� לדעת
לה"משכ� בהמש� היה המקדש, בית בבני� מקדש"
הרמב"� שכתב כמו (במדבר)" רבנו משה שעשה
לומר מקו� היה לכ� הבחירה. בית הלכות בתחילת
לא בו אחד וחלק במישור, היה המשכ� שכל שכש�
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מן לחם ּדהּנה לבאר, ויׁש רעבֹון? הּמן עֹורר ּכיצד להבין, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָיׁש

ּדבר לא מזֹון, (הּוא ׁשּבעֹולם ּדבר ּכל ּכמֹו מגּבל, הּוא ְְֶֶָָָָָָָָָָָֹֻהארץ

ּבאדם ונקלט מתקּבל הּוא ולכן ּבלבד), אחד טעם לֹו ויׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחר;

ּוכׁשם אלקי, מאכל הּׁשמים, מן לחם היה הּמן א אֹותֹו. ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומׂשּביע

הּכֹולל מגּבל, ּבלּתי מאכל היה הּמן אף סֹוף, אין הּוא ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשהקב"ה

הּוא זה, מאכל אֹוכל מגּבל אדם ּכאׁשר ׁשּבעֹולם. הּטעמים ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּכל

לכן טעמים; ּגבּול ּבלי מקּבל ואינֹו ּבלבד, מגּבל טעם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻמקּבל

ׁשּלא ּגבּול, הּבלי אל נמׁש הּוא ּכי רעב, זֹו אכילה ּבֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֹמעֹוררת

הּׂשגה ּכל :ּכ לחם, ׁשּקרּויה ּבּתֹורה, ואף לתפיסה. ּכלל ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָנּתן

יֹותר להּׂשיג וצּמאֹון רעבֹון מעֹוררת חקר, לּה ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבּתֹורה,

ויֹותר.     ְֵ

     ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
      §¦§¦̧§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬

     §©§−©«¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬Ÿ¦²
      ¦§¤−§¨¨«§¨§¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½§¤¬¤§¨−̈



קסז            

 
      §¨¨´¥´¤¦§§À¥³©¦§¨¦Æ¨¥½¤

       §©§¤¬©«£¦¤−Ÿ¨®§¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§À
     ¤©§¦Æ§¤©¤½¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«

      ©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦¦§§´§¦«
     Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À§©£¨¤̧Æ
      §©§§´ŸŸ¤½©¨«£¨½̈£¤¦§©¬©«£Ÿ¤−

      ¨¬¤¨«¨¬¦«§¤−¦¨¨«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²
     ¨¨¬©«£¨−̈¦§¤§¤«§¥¦§Ÿ̈²¦§−

      ̈®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦¨«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ
     §¦¨Æ½̈§¨−̈§¨«§¤«§¨«©§¨´¤¨

        ¨«©¦À£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈«Ÿ¨¬¥«§−
     £¥¤®§³Ÿ©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−

      ¨«¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤
       ¦¤®¦¥¨¬©−§«¦¨«¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ

       ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©§−Ÿ§¨
     ¦§¨«¦©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ

     §©«Ÿ§¦Æ§©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©©§½̈£¤¬
      ¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

     §¨¨´©¦½£¤©¨¬¨¥−¦§¥¤«§©Æ¤
      ©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®̈©£ÀŸ
    ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«¬Ÿ©«£−Ÿ

       ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½¥¬¨−§¨«
      §¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦¬¨¥²¦¨¤−

        §©´§¨®³Ÿ©Æ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−
      ©©¬©¨¤«§¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ

      §¨´§Ÿ½̈©−¦¨«§¨«§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½
    §©«£©§¨´¤§½̈¦©−©©¨®̈¦«Ÿ¦§©¥¬

      ¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−
     ¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤§¨¨³£¥¤Æ
         §¨«©§¨´½̈¤¦¨¥´½¦«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

     «§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨¥−¤
       ̈®Ÿ©¥§©§¤²§©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤

     «¨©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦§©§²©−
     ¦§§´©«£®§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ

    ¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«
      §¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¡Ÿ¤²

      ¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À
    ¨©¹©¤£¤¦§¨«§²£¦§¬Ÿ

     ¦§Ÿ−̈¦«Ÿ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤
       ©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©

       ¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤§©Æ¦«§¤´¨«¨½̈¦²
    ©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬¨«¨¨«

        ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−
      ©§¨¦¬¨¨«§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬

     ¦Æ¤§½§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨§¨´©§½̈
      ¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈§¦§¨¬

      Ÿ«¦§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤¤´¤®̈
      ¤¤©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬©¦§−̈

      ¨¨«¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈§¦®
      ¤«¤¥¬¤−¤§¨«¤À¤£¤̧³Ÿ§¦§¥ªÆ

      «Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ¤§©¬−Ÿ®̈¤¤£¤´
     £¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨©§¬Ÿ§«¤§¨«©§−̈

      §¨¨®§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨¨¬¤©Ÿ−̈
 £¤¬¨«©¨«

    

    (ג (ח, «¿«¿««¿ƒ∆««¬ƒ¿∆«»

מן לחם ּדהּנה לבאר, ויׁש רעבֹון? הּמן עֹורר ּכיצד להבין, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָיׁש

ּדבר לא מזֹון, (הּוא ׁשּבעֹולם ּדבר ּכל ּכמֹו מגּבל, הּוא ְְֶֶָָָָָָָָָָָֹֻהארץ

ּבאדם ונקלט מתקּבל הּוא ולכן ּבלבד), אחד טעם לֹו ויׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחר;

ּוכׁשם אלקי, מאכל הּׁשמים, מן לחם היה הּמן א אֹותֹו. ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומׂשּביע

הּכֹולל מגּבל, ּבלּתי מאכל היה הּמן אף סֹוף, אין הּוא ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשהקב"ה

הּוא זה, מאכל אֹוכל מגּבל אדם ּכאׁשר ׁשּבעֹולם. הּטעמים ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּכל

לכן טעמים; ּגבּול ּבלי מקּבל ואינֹו ּבלבד, מגּבל טעם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻמקּבל

ׁשּלא ּגבּול, הּבלי אל נמׁש הּוא ּכי רעב, זֹו אכילה ּבֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֹמעֹוררת

הּׂשגה ּכל :ּכ לחם, ׁשּקרּויה ּבּתֹורה, ואף לתפיסה. ּכלל ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָנּתן

יֹותר להּׂשיג וצּמאֹון רעבֹון מעֹוררת חקר, לּה ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבּתֹורה,

ויֹותר.     ְֵ

     ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
      §¦§¦̧§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬

     §©§−©«¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬Ÿ¦²
      ¦§¤−§¨¨«§¨§¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½§¤¬¤§¨−̈



קסח           

     ¦§¤¨®§¬Ÿ£¤§−¦§¤«§−̈§¨¤®
     §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦

      ¦¥¬£¨¦«©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈
      ̈¨³¨¨Æ§©§½̈§¦¨−£¤´¥«®̈¦

      ©¦³§Æ©½¦¦−©«©¨¦«©©«£¦̧§¬¨Æ
      ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©©«Ÿ§À

    §©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«§¨«©§−̈
       ¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−¤©©¬¦©¤«

        §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬§²−Ÿ©
     ©«£´¨®¦§©̧©¨¦¤§¦²£¤¦§©¬

     ©«£Ÿ¤−©¬©¤«§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§©Æ
      ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§À̈©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½

      ©«£©§−̈§¦§©«£¦´¨¨¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬
      ¨−Ÿ«Ÿ¥«©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½

      ¥−«Ÿ¥®¥¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬
     ¡«Ÿ¥¤«§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ

      ¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨
      ¨¦²§Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦©¨¬¨−̈§¥´

       £¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ§©¨´¨©½§¨¦´¦§©¥½
       ¦§¥−§¥¬£¨«§¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
       ¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ¥´«Ÿ§½̈©§¦¥²§¬

      ©§¦¥−§¨¤®§«©§¨³§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²
  ¦¤¬§Ÿ̈−¨«

    

ÌÈÓ ÔÈ‡ ‡   ‡B ÏB„b(טו (ח, «»¿«»¬∆≈»ƒ

רּוחנית. ירידה ׁשל ׁשֹונים לׁשלּבים רֹומזים הּמדּבר ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָּפרטי

ÏB„bיהּודים ׁשל העֹולם ואת ל'גדֹול' העֹולם את מחׁשיב האדם : »ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ

עם ּבמּגע ּבא הּוא ּכאׁשר עליו מׁשּפיע וזה ל'קטן', ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָויהדּות

חֹוׁשׁשB‡העֹולם. הּוא אּמֹותיו, ּבד' ׁשרּוי הּוא ּכאׁשר ּגם : ָָ»ְֲֵֶַַַָָ

הּגֹויים'. יאמרּו לענינימ'ּמה 'חם' נהיה הּוא חם, ארסֹו : ְִִַַֹ»»ְְְְְִִֵֶַַַ

ּבקדּׁשה. החמימּות ּומתמעטת הֹולכת ולכן :העֹולם, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ»»

החמימּות את לגמרי ּומכּלה ׂשֹורפת העֹולם ּבעניני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהחמימּות

אפילּוּבקדּׁשה. לגמרי, ואדיׁש קר נהיה הּוא קר, ארסֹו : ְִָֻ«¿»ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ

ּבֹו. אין ּכבר זרה ּבתׁשּובהˆÔB‡nחמימּות מתעֹורר ּכאׁשר ּגם : ְֲִֵָָָƒ»ְְֲִִֵֶַַָ

להקב"ה, צּמאֹון ÌÈÓ:וחׁש ÔÈ‡יֹודע ואינֹו צמא הּוא ּתֹורה. זֹו ְִַָָ≈«ƒְֵֵֵַָָ
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BÁe‰ ÈL ‡(יז (ט, »∆¿…ƒ¿≈«
ויׁש היּו. ּבידֹו והלא לתפסם, הצר לּמה החּיים, האֹור ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָֹֻהקׁשה

הּלּוחֹות לגּבי ט) פרשתנו (תנחומא רז"ל אמרּו ּדהּנה ְְְְִֵֵֵַַָָלתרץ,

ּומסּתּברא ליׂשראל. ּונתנם טֹובה עין ּבהם נהג ׁשּמׁשה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשנּיֹות,

לּתנם ּבדעּתֹו ׁשהיה הראׁשֹונֹות, הּלּוחֹות לגּבי אף הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּכן

וקנה מיחדת ּתפיסה עׂשה זֹו, מחׁשבּתֹו להפקיע ּוכדי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻליׂשראל.

לׁשבירתם, ׁשּייכּות ּכל מּיׂשראל סּלק וכ ׁשּלֹו, ׁשּיהיּו הּלּוחֹות ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאת

אהבת מּגיע היכן עד ּוראה ּובֹוא ּבלבד. 'אחריּותֹו' על היה ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָוהּדבר

ׁשּום למׁשה היה לא הרי יׂשראל: ּכלל עבּור נפׁשֹו ּומסירת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹיׂשראל

ּבהר), היה (ׁשהרי למחֹות ּבידֹו היה לא ואף העגל, לחטא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹקׁשר

ּכּפרה לפעל ּבפעל, נפׁש מסירּות ּכדי עד הׁשּתּדל, כן ּפי על ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹואף

ׁשרק ּכזה ּבאפן הּלּוחֹות את ׁשבר ׁשּגם אּלא עֹוד, ולא החטא, ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל

לׁשבירתם! אחראי הּוא     ְֲִִַַָָ
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‰ÓÁÏnÏ Ì‰nÚ ‡ˆBÈ ‰È‰L e‰Ê(רש"י) ∆∆»»≈ƒ»∆«ƒ¿»»

ׁשּיׁש הּטמאה' 'רּוח נגד מלחמה ׁשל זמן הּוא הּגלּות ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻזמן

ׁשּבֹו ּבמקֹום יֹותר וקׁשה יֹותר חזקה זֹו ּומלחמה הּזה. ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָּבעֹולם

צריכים וׁשעל צעד ּכל ועל לּיהדּות, קרירּות ׁשל אוירה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָׂשֹוררת

ׁשּיׁש לדעת, צרי ּכזה ּבמקֹום ּׁשּנמצא מי זֹו. ּבאוירה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלהּלחם

ו'הֹורג ּולפניו עּמֹו יֹוצא זה וארֹון רּבנּו, מׁשה ׁשעׂשה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ'ארֹון'

הּכח את לֹו יּתן וזה זה, ּבארֹון להאחז עליו ועקרּבים'. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנחׁשים

יֹותר. ּובהקּדם יֹותר ּבהצלחה ּבּמלחמה לנּצח    ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
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ויׁש היּו. ּבידֹו והלא לתפסם, הצר לּמה החּיים, האֹור ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָֹֻהקׁשה

הּלּוחֹות לגּבי ט) פרשתנו (תנחומא רז"ל אמרּו ּדהּנה ְְְְִֵֵֵַַָָלתרץ,

ּומסּתּברא ליׂשראל. ּונתנם טֹובה עין ּבהם נהג ׁשּמׁשה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשנּיֹות,

לּתנם ּבדעּתֹו ׁשהיה הראׁשֹונֹות, הּלּוחֹות לגּבי אף הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּכן

וקנה מיחדת ּתפיסה עׂשה זֹו, מחׁשבּתֹו להפקיע ּוכדי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻליׂשראל.

לׁשבירתם, ׁשּייכּות ּכל מּיׂשראל סּלק וכ ׁשּלֹו, ׁשּיהיּו הּלּוחֹות ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאת

אהבת מּגיע היכן עד ּוראה ּובֹוא ּבלבד. 'אחריּותֹו' על היה ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָוהּדבר

ׁשּום למׁשה היה לא הרי יׂשראל: ּכלל עבּור נפׁשֹו ּומסירת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹיׂשראל

ּבהר), היה (ׁשהרי למחֹות ּבידֹו היה לא ואף העגל, לחטא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹקׁשר

ּכּפרה לפעל ּבפעל, נפׁש מסירּות ּכדי עד הׁשּתּדל, כן ּפי על ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹואף

ׁשרק ּכזה ּבאפן הּלּוחֹות את ׁשבר ׁשּגם אּלא עֹוד, ולא החטא, ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל
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ׁשּיׁש הּטמאה' 'רּוח נגד מלחמה ׁשל זמן הּוא הּגלּות ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻזמן

ׁשּבֹו ּבמקֹום יֹותר וקׁשה יֹותר חזקה זֹו ּומלחמה הּזה. ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָּבעֹולם

צריכים וׁשעל צעד ּכל ועל לּיהדּות, קרירּות ׁשל אוירה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָׂשֹוררת

ׁשּיׁש לדעת, צרי ּכזה ּבמקֹום ּׁשּנמצא מי זֹו. ּבאוירה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלהּלחם

ו'הֹורג ּולפניו עּמֹו יֹוצא זה וארֹון רּבנּו, מׁשה ׁשעׂשה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ'ארֹון'

הּכח את לֹו יּתן וזה זה, ּבארֹון להאחז עליו ועקרּבים'. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנחׁשים

יֹותר. ּובהקּדם יֹותר ּבהצלחה ּבּמלחמה לנּצח    ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
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הּׂשדֹות. את ּומׁשקה עֹולה והּנילּוס ּגׁשם, יֹורד לא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבמצרים

עלּולים ה', ּבעזרת צר ׁשּיׁש מרּגיׁשים לא ּבׂשר ׁשּבעיני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּומּכיון

ּפרעה ואכן, חיל. לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן הּוא ׁשהקב"ה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֹלׁשּכח

יאֹורי לי יׁש ּכי לעליֹונים, צרי איני אמר מצרים יחזקאלמל) ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

שם) וברש"י ג מצרים,כט, ׁשל זרה העבֹודה הּנילּוס היה ולכן .ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ

רז"ל יג)ּכמאמר ז, וארא טוב לקח ׂשדֹותינּו(מדרש מׁשקה וזה הֹואיל ְְְְֲִֵֶֶַַָ

הרי זאת, לעּמת יׂשראל, ּבארץ אלקה. הּוא וּדאי . . ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻּוכרמינּו

ה' על יׁשּכח לא לגׁשם ׁשּזקּוק ּומי מים, ּתׁשּתה הּׁשמים ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹלמטר

ׁשמים. ּבחסדי ּתלּוי הּוא ׁשהרי רב ׁשפע לֹו ּכׁשּיׁש ּגם  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
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ּברכה אֿב)ּבפרׁשת ּכל(לד, את למׁשה הראה ׁשהקב"ה נאמר ְְְְֱֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּתקרי אל רש"י: ּופרׁש האחרֹון, הּים עד יׂשראל, ‰Ìiארץ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ«»

אּלא ּכללּות‰ÌBiהאחרֹון, לסֹוף רֹומז ש'אחרֹון' והיינּו, האחרֹון, ֲֶַָָ«ְְְְֲֲֵֶַַַָָ

יׂשראל, ארץ ׁשל והּסֹוף הּגבּול האחרֹון, ׁשּים לֹומר, ויׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּזמן.

ארץ ּכּבּוׁש ׁשהרי הּמקֹום. ּכללּות סֹוף העֹולם, לסֹוף ּגם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָרֹומז

לּנקּדה עד ּכּלֹו, העֹולם ּכל ּוברּור ּכּבּוׁש ּגם ּכֹולל ְְִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻיׂשראל

העֹולם, ּגדרי ׁשהם ּוזמן, מקֹום ׁשל ּביֹותר) (הּנמּוכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאחרֹונה

הארצֹות. בכל ׁשּתתּפּׁשט יׂשראל ארץ עתידה לבֹוא לעתיד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּכן
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

 הנהלת בתי ספר אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר בעיה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

אתענין לדעת אודות הפרטים הבאים לקמן:

א( כפי הנשמע כאן, הנה סיום הרשמי דזמן הלימודים הי' באמצע תמוז, ובודאי שכמנהגם הטוב 

המשיכו בלימודים גם אחרי כן, ומעונינים לדעת בפרטיות בכל אחד מבתי הספר מתי סיימו, ואם ניצלו 

ימי הי"ג תמוז באופן המתאים, כי רק מביה"ס דמנחה נתקבלה ידיעה עד"ז.

ב( התחלת זמן הלימוד באופן רשמי כפי השמע כאן, בחצי אלול ומובן ופשוט אשר אין זה מספיק 

ולכן בודאי שבכל בתי הספר  והענינים דחדש תשרי,  להכין תלמידים-ות אפילו במקצת לימי הסליחות 

יתחילו הלימודים קודם לזה ומה טוב בתחלת חדש הרחמים הוא חדש אלול, ובודאי יש לסדר בהשתדלות 

בעוד מועד שלא יהיו עכובים בזה מצד המשרדים השונים...

בתקוה לקבל מכתב מפורט בהקדם בתודה ובברכה.



לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:495:538:448:469:169:1810:2710:2819:4519:4120:1120:0619:2120:17באר שבע )ק(

5:455:498:428:449:149:1610:2510:2619:4719:4320:1420:0919:1420:20חיפה )ק(

5:455:498:428:449:139:1510:2410:2519:4619:4220:1220:0719:0220:16ירושלים )ק(

5:495:538:438:459:169:1810:2610:2819:4619:4120:1220:0719:2220:19תל אביב )ק(

5:165:248:358:399:069:1010:2410:2720:4520:3721:2021:1120:2021:28אוסטריה וינה )ק(

7:237:189:219:189:539:5010:4410:4317:3017:3517:5818:0217:1618:13אוסטרליה מלבורן )ח(

5:265:348:418:449:139:1610:3010:3220:4020:3221:1321:0520:1621:09אוקראינה אודסה )ק(

5:025:098:208:238:528:5610:1010:1220:3020:2221:0520:5620:0521:00אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:215:298:428:469:149:1810:3310:3621:0220:5321:3821:2920:3621:33אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:125:208:348:389:069:1010:2510:2820:5620:4721:3321:2420:3121:28אוקראינה קייב )ק(

4:524:598:108:138:418:459:5910:0220:1820:1020:5320:4419:5320:48אוקראינה דונייצק )ק(

5:566:029:089:129:409:4410:5710:5921:0320:5621:3621:2820:3921:45איטליה מילאנו )ק(

6:096:098:438:439:139:1310:1510:1518:3218:3118:5418:5318:1318:57אקוואדור קיטו )ח(

7:507:469:519:4810:2310:2111:1511:1418:1018:1418:3618:4017:5518:51ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:538:4710:5010:4711:2011:1712:1112:0918:5018:5619:1919:2418:3719:28ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

5:586:039:019:039:339:3610:4610:4820:2820:2220:5720:5020:0520:54ארה״ב בולטימור )ק(

5:425:488:488:519:209:2310:3410:3620:2220:1620:5220:4619:5920:59ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:435:498:488:519:219:2310:3510:3620:2220:1620:5120:4519:5920:59ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:146:209:229:259:549:5711:0911:1121:0320:5721:3421:2720:4021:41ארה״ב דטרויט )ק(

6:346:379:269:289:5910:0011:0811:0920:2220:1820:4720:4320:0120:54ארה״ב היוסטן )ק(

5:555:598:538:569:259:2710:3710:3820:0319:5920:3020:2519:4120:36ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:416:449:309:3110:0210:0411:1011:1120:1320:1020:3820:3419:5320:44ארה״ב מיאמי )ק(

5:385:448:438:469:169:1910:3010:3220:1820:1220:4820:4119:5520:57ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:325:388:418:449:129:1510:2710:2920:2120:1520:5220:4519:5820:57ארה״ב שיקאגו )ק(

6:506:489:149:139:439:4210:4110:4118:2818:3018:5118:5218:1218:56בוליביה לא פאס )ח(

5:546:039:179:219:499:5311:0911:1221:4221:3322:2022:1021:1722:33בלגיה אנטוורפן )ק(

5:556:039:189:229:499:5411:0911:1221:4221:3422:2022:1021:1722:31בלגיה בריסל )ק(

4:494:598:228:278:538:5810:1610:1921:1521:0421:5821:4620:4821:50בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:406:378:538:529:249:2310:2110:2017:4617:4918:1018:1217:3018:19ברזיל ס.פאולו )ח(

6:256:228:398:379:109:0910:0710:0617:3417:3617:5718:0017:1818:06ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:095:188:348:389:069:1010:2610:2921:0420:5421:4221:3220:3821:53בריטניה לונדון )ק(

5:095:198:388:439:109:1510:3210:3521:2121:1122:0221:5120:5522:14בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:115:218:388:429:109:1410:3110:3421:1321:0421:5321:4220:4721:46גרמניה ברלין )ק(

5:395:479:029:069:339:3710:5310:5521:2321:1522:0021:5120:5821:55גרמניה פרנקפורט )ק(

6:116:138:538:549:269:2710:3210:3319:1919:1719:4219:4018:5919:44הודו בומביי )ח(

6:066:088:508:509:219:2210:2810:2919:1619:1419:3919:3718:5619:41הודו פונה )ח(

5:095:178:258:298:579:0110:1510:1720:3020:2321:0520:5620:0621:00הונגריה בודפשט )ק(

5:505:568:568:599:289:3110:4210:4420:3020:2421:0020:5420:0720:58טורקיה איסטנבול )ק(

6:196:249:219:239:539:5511:0611:0720:4420:3821:1221:0620:2121:10יוון אתונה )ק(

5:335:408:478:519:209:2310:3710:3920:4920:4121:2221:1420:2421:18מולדובה קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:037:059:519:5210:2110:2210:2810:2920:2420:2120:4720:4420:0320:48מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:497:439:389:3410:1010:0710:5910:5717:2317:2917:5317:5917:1018:03ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:165:208:118:128:418:439:519:5219:0419:0019:2919:2518:4319:29נפאל קטמנדו )ח(

7:037:039:339:3310:0510:0511:0711:0719:1919:1919:4119:4019:0119:44סינגפור סינגפור )ח(

4:414:508:088:138:398:4410:0010:0320:4320:3321:2221:1220:1721:16פולין ורשא )ק(

6:266:258:468:459:199:1810:1710:1718:0318:0418:2518:2617:4618:30פרו לימה )ח(

6:116:189:259:299:5710:0011:1411:1621:2221:1521:5521:4720:5822:03צרפת ליאון )ק(

6:106:189:309:3410:0110:0511:2011:2221:4321:3522:1922:1021:1822:28צרפת פריז )ק(

5:455:468:228:228:528:529:569:5618:2018:2018:4218:4118:0218:45קולומביה בוגוטה )ח(

5:556:019:069:099:379:4010:5310:5520:5220:4621:2421:1620:2921:31קנדה טורונטו )ק(

5:265:338:398:439:119:1510:2810:3020:3420:2721:0720:5920:1021:15קנדה מונטריאול )ק(

5:485:538:458:479:189:2010:2910:3119:5519:5020:2220:1719:3320:21קפריסין לרנקה )ק(

5:155:268:538:589:239:2910:4710:5121:5521:4422:4122:2821:2822:53רוסיה מוסקבה )ק(

5:485:559:039:079:369:3910:5310:5521:0620:5921:4021:3220:4221:36רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

5:505:579:089:119:399:4210:5610:5921:1421:0621:4821:4020:5021:56שוייץ ציריך )ק(

5:585:598:378:379:099:1010:1410:1518:5118:4919:1319:1118:3119:15תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קעה לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:037:059:519:5210:2110:2210:2810:2920:2420:2120:4720:4420:0320:48מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:497:439:389:3410:1010:0710:5910:5717:2317:2917:5317:5917:1018:03ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:165:208:118:128:418:439:519:5219:0419:0019:2919:2518:4319:29נפאל קטמנדו )ח(

7:037:039:339:3310:0510:0511:0711:0719:1919:1919:4119:4019:0119:44סינגפור סינגפור )ח(

4:414:508:088:138:398:4410:0010:0320:4320:3321:2221:1220:1721:16פולין ורשא )ק(

6:266:258:468:459:199:1810:1710:1718:0318:0418:2518:2617:4618:30פרו לימה )ח(

6:116:189:259:299:5710:0011:1411:1621:2221:1521:5521:4720:5822:03צרפת ליאון )ק(

6:106:189:309:3410:0110:0511:2011:2221:4321:3522:1922:1021:1822:28צרפת פריז )ק(

5:455:468:228:228:528:529:569:5618:2018:2018:4218:4118:0218:45קולומביה בוגוטה )ח(

5:556:019:069:099:379:4010:5310:5520:5220:4621:2421:1620:2921:31קנדה טורונטו )ק(

5:265:338:398:439:119:1510:2810:3020:3420:2721:0720:5920:1021:15קנדה מונטריאול )ק(

5:485:538:458:479:189:2010:2910:3119:5519:5020:2220:1719:3320:21קפריסין לרנקה )ק(

5:155:268:538:589:239:2910:4710:5121:5521:4422:4122:2821:2822:53רוסיה מוסקבה )ק(

5:485:559:039:079:369:3910:5310:5521:0620:5921:4021:3220:4221:36רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

5:505:579:089:119:399:4210:5610:5921:1421:0621:4821:4020:5021:56שוייץ ציריך )ק(

5:585:598:378:379:099:1010:1410:1518:5118:4919:1319:1118:3119:15תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
כל ליל ב' ט"ו בו



 
                  

                 

              
               

           
              

          


 

  

 

  
  

  
 

 
       



אלו דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

(972) 3 9606761 פקס: - המעיינות הפצת חיש

- ישראל 60840 חב"ד כפר 2 P.O.Bת.ד. 2 Kfar Chabad 60840 Israel
USA@DvarMalchus.OrgE-mail:Chish@DvarMalchus.Org

Internet: www.DvarMalchus.Org
www.otzar770.com * www.lahak.org
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