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‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

ÈzÓNÂ1ׁשמׁשתי זכרֹונם2ּכדכד רּבֹותינּו ואמרּו , ¿«¿ƒְְְְְִִִֵַַַָָֹֹ
אמר3לברכה יׁשפה אמר וחד ׁשהם אמר חד ְְְִֵַַַַַַָָָָָָֹ

הּוא זה ּפסּוק הּנה ּוכדין. ּכדין להוי הּוא ּברּו ְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָהּקדֹוׁש
ידי על לבֹוא העתידה ּבהּגאּולה ׁשּיהיּו הּיעּודים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאחד
ׁשהם אֹופּנים, ב' ּבזה ויׁש ּבימינּו. ּבמהרה צדקנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמׁשיח
ּוכדין. ּכדין להוי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואמר ְְְְְֱֵֵֵֵֶַַָָָָויׁשפה,
אלקּות ּבהּגּלּוי היינּו ּברּוחנּיּות, אּלּו אֹופּנים ב' ְְְְֱִִִִֵַַַָָֹּולהבין
היּו אּלּו אבנים ׁשב' מּזה זה יּובן לבֹוא, לעתיד ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשיהיה
ּגדֹול, ּכהן ׁשל ּבהחׁשן אׁשר טֹובֹות האבנים ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹמי"ב
ּכנגד ויׁשפה יֹוסף ּכנגד ׁשהם יׂשראל, ּבני ׁשבטי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלמסּפר
וצּדיק עליֹון צּדיק הם ּובנימין יֹוסף והּנה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָּבנימין.
מלמעלה אלקּות המׁשכת הּוא יֹוסף ּדבחינת ְְְְְֱִִִֵַַַַַָָֹּתחּתֹון,

ּבר הּמׁשּביר הּוא יֹוסף אלקּות4למּטה, ׁשּממׁשי , ְְְֱִִֵֶַַַַַָֹ
נזּדּכ לא העֹולם ּכאׁשר ּדגם והינּו למּטה, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹמלמעלה
נעלה, אֹור ּגּלּוי ּבתֹוכֹו לקּבל ׁשּיּוכל ּכ ּכדי עד ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָעדין
ּובחינת למּטה. מלמעלה ּבּדר אֹור נמׁש מקֹום ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָמּכל
ׁשּפֹועל היינּו למעלה, מּלמּטה ועלּיה זּכּו הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּבנימין
וחלקם יׂשראל ּבנׁשמֹות והתקּׁשרּות עלּיה זּכּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָּברּור
את לקּבל ׁשּיּוכלּו הּבריאה, ּבכללּות ּגם ּובמילא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבעֹולם,
ּכלי אינֹו הּבעלֿחי ׁשּמח ּכמֹו מׁשל ּדר ועל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהאֹור.
מזּכ ׁשהּוא לפי לּׂשכל, ּכלי הּוא האדם ּומח ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלּׂשכל,
מּלמּטה העלאה הּוא ּבנימין ׁשל עבֹודתֹו הּנה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָיֹותר,

ה וׂשכל ּבּמח זּכּו ּׁשּפֹועל ּכלילמעלה ׁשיהיה עד אדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אחד ּבכל יׁש אּלּו אֹופּנים ּבב' והּנה, נעלה. אלקי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלאֹור
ּבנימין, ׁשל ּבעבֹודתֹו הּמעלה מיחדת. מעלה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמהם
האֹור עם יֹותר מתייחד ׁשהמּטה יׁשפה, ענין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ׁשּנעׂשה הּזּכּו מּצד היא ההמׁשכה אׁשר ּדלהיֹות ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹאלקי,
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‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

ÈzÓNÂ1ׁשמׁשתי זכרֹונם2ּכדכד רּבֹותינּו ואמרּו , ¿«¿ƒְְְְְִִִֵַַַָָֹֹ
אמר3לברכה יׁשפה אמר וחד ׁשהם אמר חד ְְְִֵַַַַַַָָָָָָֹ

הּוא זה ּפסּוק הּנה ּוכדין. ּכדין להוי הּוא ּברּו ְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָהּקדֹוׁש
ידי על לבֹוא העתידה ּבהּגאּולה ׁשּיהיּו הּיעּודים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאחד
ׁשהם אֹופּנים, ב' ּבזה ויׁש ּבימינּו. ּבמהרה צדקנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמׁשיח
ּוכדין. ּכדין להוי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואמר ְְְְְֱֵֵֵֵֶַַָָָָויׁשפה,
אלקּות ּבהּגּלּוי היינּו ּברּוחנּיּות, אּלּו אֹופּנים ב' ְְְְֱִִִִֵַַַָָֹּולהבין
היּו אּלּו אבנים ׁשב' מּזה זה יּובן לבֹוא, לעתיד ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשיהיה
ּגדֹול, ּכהן ׁשל ּבהחׁשן אׁשר טֹובֹות האבנים ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹמי"ב
ּכנגד ויׁשפה יֹוסף ּכנגד ׁשהם יׂשראל, ּבני ׁשבטי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלמסּפר
וצּדיק עליֹון צּדיק הם ּובנימין יֹוסף והּנה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָּבנימין.
מלמעלה אלקּות המׁשכת הּוא יֹוסף ּדבחינת ְְְְְֱִִִֵַַַַַָָֹּתחּתֹון,

ּבר הּמׁשּביר הּוא יֹוסף אלקּות4למּטה, ׁשּממׁשי , ְְְֱִִֵֶַַַַַָֹ
נזּדּכ לא העֹולם ּכאׁשר ּדגם והינּו למּטה, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹמלמעלה
נעלה, אֹור ּגּלּוי ּבתֹוכֹו לקּבל ׁשּיּוכל ּכ ּכדי עד ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָעדין
ּובחינת למּטה. מלמעלה ּבּדר אֹור נמׁש מקֹום ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָמּכל
ׁשּפֹועל היינּו למעלה, מּלמּטה ועלּיה זּכּו הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּבנימין
וחלקם יׂשראל ּבנׁשמֹות והתקּׁשרּות עלּיה זּכּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָּברּור
את לקּבל ׁשּיּוכלּו הּבריאה, ּבכללּות ּגם ּובמילא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבעֹולם,
ּכלי אינֹו הּבעלֿחי ׁשּמח ּכמֹו מׁשל ּדר ועל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהאֹור.
מזּכ ׁשהּוא לפי לּׂשכל, ּכלי הּוא האדם ּומח ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלּׂשכל,
מּלמּטה העלאה הּוא ּבנימין ׁשל עבֹודתֹו הּנה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָיֹותר,

ה וׂשכל ּבּמח זּכּו ּׁשּפֹועל ּכלילמעלה ׁשיהיה עד אדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אחד ּבכל יׁש אּלּו אֹופּנים ּבב' והּנה, נעלה. אלקי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלאֹור
ּבנימין, ׁשל ּבעבֹודתֹו הּמעלה מיחדת. מעלה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמהם
האֹור עם יֹותר מתייחד ׁשהמּטה יׁשפה, ענין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ׁשּנעׂשה הּזּכּו מּצד היא ההמׁשכה אׁשר ּדלהיֹות ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹאלקי,

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

עקב1) דש"פ תשמעון עקב והי' ד"ה להמאמר המשך הוא המאמר גוף שליט"א. אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהו המאמר וסיום התחלת
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נאמר: העתידה הגאולה בזמן ירושלים על ישעי' ÈzÓNÂ1„Î„kבנבואת ¿«¿ƒ«¿…
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,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ˙e˜Ï‡¡…ƒ¿«¿»¿«»
עליו: ‰e‡כנאמר ÛÒBÈ≈

a ÈaLn‰4הוא [=יוסף ««¿ƒ«
מזון] גם,המספק הוא וכן ַ

במזון גם מפרנס יוסף ברוחניות,

‡e˜Ï˙רוחני: CÈLÓnL∆«¿ƒ¡…
‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓהמשכת=] ƒ¿«¿»¿«»

העולם] בזיכוך תלויה שאינה 'למעלה'; מצד L‡kאלוקות Ìc eÈ‰Â ,¿«¿¿««¬∆
Èelb BÎB˙a Ïa˜Ï ÏÎeiL Ck È„k „Ú ÔÈ„Ú CkcÊ ‡Ï ÌÏBÚ‰»»…ƒ¿«≈¬«ƒ«¿≈»∆«¿«≈¿ƒ
.‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ Cca B‡ CLÓ ÌB˜Ó ÏkÓ ,‰ÏÚ B‡«¬∆ƒ»»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»

ÔÈÓÈa ˙ÈÁe- תחתון צדיק -‰hÓlÓ ‰iÏÚÂ CekÊ ‡e‰ ¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¬ƒ»ƒ¿«»
ÏÚBtL eÈÈ‰ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿∆≈
‰iÏÚ CekÊ ea≈ƒ¬ƒ»
˙BÓLa ˙eM˜˙‰Â¿ƒ¿«¿¿ƒ¿
ÌÏBÚa Ì˜ÏÁÂ Ï‡NÈƒ¿»≈¿∆¿»»»
האדם בהם העולם [=ענייני

וכל לבוש דירה, כמו: משתמש,

ומתעלים מזדככים הגוף, צרכי

בהם משתמשים כאשר לקדושה

מצוה] ÏÈÓe‡לצורך כאשר, ¿≈»
חלקם מזככים בניֿישראל

זיכוך הם פועלים »Ìbבעולם,
,‰‡Èa‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»«¿ƒ»
.B‡‰ ˙‡ Ïa˜Ï eÏÎeiL∆¿¿«≈∆»
התחתון, המטה, זיכוך פעולת

יובן נעלה, אור לקבל »ÏÚכדי
ÁnL BÓk ÏLÓ Cc∆∆»»¿∆…«
ÈÏk BÈ‡ ÈÁÏÚa‰««««≈¿ƒ
‡e‰ Ì„‡‰ ÁÓe ,ÏÎOÏ«≈∆…«»»»
‡e‰L ÈÙÏ ,ÏÎOÏ ÈÏk¿ƒ«≈∆¿ƒ∆

,˙BÈ CkÊÓשכל כמוֿכן ¿À»≈
יותר. להתעלות יכול האדם

ÔÈÓÈa ÏL B˙„BÚ ‰p‰ƒ≈¬»∆ƒ¿»ƒ
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰«¬»»ƒ¿«»
CekÊ ÏÚBtM ‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆≈ƒ

Ì„‡‰ ÏÎNÂ Ána'שיהי ¿…«¿≈∆»»»
ÈÏkמזוכך ‰È‰ÈL „Ú«∆ƒ¿∆¿ƒ

,‰p‰Â .‰ÏÚ È˜Ï‡ B‡Ï¿¡…ƒ«¬∆¿ƒ≈
,el‡ ÌÈpÙB‡ a- יוסף ¿«ƒ≈

- ובנימין מלמעלה, המשכה

המטה, וזיכוך ÏÎaהעלאת LÈ≈¿»
‰ÏÚÓ Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆«¬»
‰ÏÚn‰ .˙„ÁÈÓ¿À∆∆««¬»
,ÔÈÓÈa ÏL B˙„BÚa«¬»∆ƒ¿»ƒ

ÔÈÚ ‡e‰Lהאבן,‰ÙLÈ ∆ƒ¿«»¿≈
˙BÈ „ÁÈÈ˙Ó ‰hÓ‰L∆««»ƒ¿«≈≈
˙BÈ‰Ïc ,È˜Ï‡ B‡‰ ÌÚƒ»¡…ƒ¿ƒ¿
„Ó ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ L‡¬∆««¿»»ƒƒ«

‰NÚpL Cekf‰ÈÏk «ƒ∆«¬∆¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



ו  

האֹור. עם ּגמּור ּביחּוד הּוא הרי ּבמילא להאֹור, ְְְְֲִִִֵֵָָָָּכלי
ּׁשּנמׁש ׁשהם, ענין ׁשהּוא יֹוסף, ׁשל ּבעבֹודתֹו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוהּמעלה
ּכפי אם ּכי הּתחּתֹון אפן ּכפי ׁשאינֹו ּביֹותר נעלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַֹאֹור
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר זה ועל העליֹון. מּצד ְְִֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
הּמעלֹות. ב' יהיּו לבֹוא לעתיד אׁשר ּוכדין, ּכדין ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָלהוי
ּתֹורה ּבלּקּוטי ּבאריכּות לעיל הּנזּכר ּכל ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹוכּמבאר

ּכדכד וׂשמּתי הּגּלּויים5ּבהּדרּוׁשים ׁשּכל ידּוע והּנה, . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מׁש זמן ּכל ועבֹודתינּו ּבמעׂשינּו ּתלּויים לעתיד ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיּו

ּדמלמעלה6הּגלּות האֹופּנים יהיּו ׁשלעתיד ּומאחר , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ּבהעבֹודה ׁשּגם לֹומר ּבהכרח למעלה ּומּלמּטה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָלמּטה
וצרי אּלּו. אֹופּנים ּכן ּגם יׁשנם הּגלּות מׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבזמן
ּבעבֹודה. ויׁשפה ּדׁשהם אּלּו אֹופּנים ב' ענין מהּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹלהבין

ÔÈ‰Ïeלעיל ׁשּנתּבאר מה ּתחּלה להקּדים צרי 7זה ¿»ƒְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּדמׁשיחא, ּדעקבתא הּזמן על קאי עקב ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּדוהיה
ולא האחרֹון, ּדֹור ׁשהּוא לפי וּדאי, ּתׁשמעּון הּנה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹּדאז
וּדאי. ּתׁשמעּון זה ּבדֹור הּנה ולזאת נּדח, מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹיּדח
ׁשהּוא ועׂשיתם, ּוׁשמרּתם ּתׁשמעּון הּוא העבֹודה ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָּוכללּות
ּומעׂשה ּדּבּור המחׁשבה וכאׁשר ּומעׂשה, ּדּבּור ְֲֲֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָמחׁשבה
האלֹוקית נפׁש ׁשל ּומעׂשה ּדּבּור מחׁשבה יהיּו ְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלֹו
ה' וׁשמר הּנה אזי ּומצוֹות, ּדתֹורה מחׁשבה והּוא ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָלבּדֹו,
ׁשימׁש הּׁשבּועה, ואת החסד ואת הּברית את ל ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻאלקי
הּוא ּדבכללּות אליו. ׁשּמּלמעלה ּומעׂשה ּדּבּור ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהמחׁשבה

עבֹודת ידי יחּודׁשעל הּנעבד, עם העֹובד יחּוד נעׂשה ֹו ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבפנים, ּפנים יחּוד הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש עם יׂשראל ְְְִִִִִִֵַָָָָָנׁשמֹות

מאד ּדבכל האהבה ידי הּגּלּויים8ועל ממׁשי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
עבֹודתֹו ידי ׁשעל זה אמנם מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה
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B‡‰ ÌÚ eÓb „eÁÈ ‡e‰ È‰ ‡ÏÈÓ ,B‡‰Ïהאור ומקבל ¿»¿≈»¬≈¿ƒ»ƒ»

האור. לקבל וראוי מזוכך שהוא כיון ÏLבפנימיותו B˙„BÚ ‰ÏÚn‰Â¿««¬»«¬»∆
BÈ‡L ˙BÈ ‰ÏÚ B‡ CLÓp ,Ì‰L ÔÈÚ ‡e‰L ,BÈ≈∆ƒ¿«…«∆ƒ¿»«¬∆¿≈∆≈

ÔBÈÏÚ‰ „vÓ ‡e‰L ÈÙk Ì‡ Èk ÔBzÁz‰ ÔÙ‡ ÈÙkבא ואינו ¿ƒ…∆««¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ«»∆¿
התחתון. מזיכוך כתוצאה

התחתון זיכוך ידי שעל בעבודה

ומוגבלת מדודה האור המשכת

התחתון של עבודתו אופן .לפי
LB„‰ Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»««»
ÔÈ„k ÈÂ‰Ï ‡e‰ Ce»∆¡≈¿≈
‡BÏ „È˙ÚÏ L‡ ,ÔÈ„Îe¿≈¬∆∆»ƒ»

˙BÏÚn‰  eÈ‰Èאור יאיר ƒ¿««¬
הנבראים בכוח שאין ביותר גבוה

גבוה ואור בעבודתם, להמשיך

שיהיו כיון בפנימיותם יתקבל זה

אליו Ïkכלים ‡nÎÂ .¿«¿…»»
˙eÎÈ‡ ÏÈÚÏ kÊp‰«ƒ¿»»≈«¬ƒ
ÌÈLec‰ ‰Bz ÈeÏ¿ƒ≈»¿«¿ƒ
המתחילים חסידות [=מאמרי

Î„k„בפסוק] ÈzÓNÂ5. ¿«¿ƒ«¿…
ÏkL Úe„È ,‰p‰Â¿ƒ≈»«∆»
„È˙ÚÏ eÈ‰iL ÌÈÈelb‰«ƒƒ∆ƒ¿∆»ƒ
eÈNÚÓ ÌÈÈeÏz¿ƒ¿«¬≈
CLÓ ÔÓÊ Ïk eÈ˙„BÚÂ«¬»≈»¿«∆∆

˙eÏb‰6„È˙ÚÏL Á‡Óe , «»≈««∆¿»ƒ
‰ÏÚÓÏÓc ÌÈpÙB‡‰ eÈ‰Èƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«¿»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓe ‰hÓÏ¿«»ƒ¿«»¿«¿»
ÌbL ÓBÏ ÁÎ‰¿∆¿≈««∆«
CLÓ ÔÓÊ ‰„BÚ‰¿»¬»ƒ¿«∆∆
Ôk Ìb ÌLÈ ˙eÏb‰«»∆¿»«≈
CÈÂ .el‡ ÌÈpÙB‡«ƒ≈¿»ƒ
 ÔÈÚ e‰Ó ÔÈ‰Ï¿»ƒ«ƒ¿«
Ì‰Lc el‡ ÌÈpÙB‡«ƒ≈¿…«

‰„BÚ ‰ÙLÈÂ¿»¿≈«¬»
כי נציין, הבא לקטע כהקדמה

בהמשך בא שלפנינו המאמר

בתחילת הפסוקים נתבארו בו שלפניו. בשבת שנאמר עקב" "והי' למאמר

מחשבה העבודה: פרטי כל כוללים אלו שפסוקים האדם, בעבודת עקב פרשת

גם נרמזת אלו ובפסוקים ('ועשיתם'). ומעשה ('ושמרתם') דיבור ('תשמעון')

עבודתו. פרטי בכל החודרת נפש' 'מסירות תנועת יותר: נעלית עבודה אופן

למטה' ו'מלמעלה למעלה' 'מלמטה העניינים: שני את יבאר שלפנינו במאמר

מדרגו בכל הנ"ל.- העבודה ת

ÏÈÚÏ ‡˙pL ‰Ó ‰lÁz ÌÈc‰Ï CÈ ‰Ê ÔÈ‰Ïe7‰È‰Âc ¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿»≈»≈ƒ¿»»

È‡ Ú[מוסב=]‡ÁÈLÓc ‡˙Úc ÔÓ‰ ÏÚ.משיח [=פעמי ≈∆»ƒ««¿«¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
הגלות] זמן È‡cÂסוף ÔeÚÓLz ‰p‰ Ê‡c שבסופו, מבטיחה התורה - ¿»ƒ≈ƒ¿¿««

'תשמעון' דבר ‰‡ÔBÁשל Bc ‡e‰L ÈÙÏ עבודת, לדחות זמן ואין ¿ƒ∆»«¬
הקדושה ניצוצות ומעלים מבררים התורהֿומצוות קיום (ֿעלֿידי הבירורים

אפשר ואי בגלות) שנשארו

אחר לזמן זאת עבודה ,להשאיר
ÂהריÁc epnÓ ÁcÈ ‡Ï ¿…ƒ«ƒ∆ƒ»

יאבד לא קדושה ניצוץ [=שום

יחזרו כולם אלא בגלות,

‰p‰לשורשם] ˙‡ÊÏÂ ,¿»…ƒ≈
.È‡cÂ ÔeÚÓLz ‰Ê B„¿∆ƒ¿¿««
‡e‰ ‰„BÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»¬»

בפסוק: ¿¿ÔeÚÓLzƒכמפורש
‡e‰L ,Ì˙ÈNÚÂ ÌzÓLe¿«¿∆«¬ƒ∆∆

‰LÁÓשמיעה תשמעון. - «¬»»
כמו במחשבה, הבנה מלשון

שומע כי דבר שמואל "ויאמר

עבדך" (מבין) ecושמרתם ƒ
‰NÚÓeועשיתם -L‡ÎÂ , «¬∆¿«¬∆

‰NÚÓe ec ‰LÁÓ‰««¬»»ƒ«¬∆
ec ‰LÁÓ eÈ‰È BlL∆ƒ¿«¬»»ƒ
LÙ ÏL ‰NÚÓe«¬∆∆∆∆

BcÏ ˙ÈBÏ‡‰ענייניה שכל »¡ƒ¿«
קדושה בענייני רק e‰Â‡הם ,¿

,˙BÂÓe ‰B˙c ‰LÁÓ«¬»»¿»ƒ¿
ÈÏ‡ ‰ ÓLÂ ‰p‰ ÈÊ‡¬«ƒ≈¿»«¡…∆
„Á‰ ˙‡Â ˙È‰ ˙‡ Ï¿∆«¿ƒ¿∆«∆∆
CLÓÈL ,‰Úe‰ ˙‡Â¿∆«¿»∆À¿«

ecדרגת ‰LÁÓ‰««¬»»ƒ
ÂÈÏ‡ ‰ÏÚÓlnL ‰NÚÓe«¬∆∆ƒ¿«¿»≈»
אלו דרגות בנפשו וירגיש

‰e‡הרוחניות ˙eÏÏÎc .¿ƒ¿»
‰NÚ B˙„BÚ È„È ÏÚL∆«¿≈¬»«¬∆
,„Úp‰ ÌÚ „BÚ‰ „eÁÈƒ»≈ƒ«∆¡»
ÌÚ Ï‡NÈ ˙BÓL „eÁÈƒƒ¿ƒ¿»≈ƒ
„eÁÈ ,‡e‰ Ce LB„‰«»»ƒ

ÌÈÙ ÌÈשל רצונו פנימיות עם האדם, של רצונו [=פנימיות »ƒ¿»ƒ
אליך")] פניך ה' "יאר הפסוק (כלשון ‰‡‰‰הקדושֿברוךֿהוא È„È ÏÚÂ ,¿«¿≈»«¬»

„‡Ó ÏÎc8'לה מוגבלת בלתי אהבה -ÌÈÈelb‰ CÈLÓÓ ƒ¿»¿…∆«¿ƒ«ƒƒ
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL'השתלשלות ב'סדר מוגבל שאינו אור - ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

ממנה עליונה לדרגה קשורה דרגה כל כאשר מסודר בסדר האורות (המשכת

ממנה). עליונה לטבעת קשורה טבעת שכל האדםכשלשלת עבודת שכאשר

שאינה דרגה מלמעלה אליו שתתגלה בזה מעורר מהגבלתו, שיוצא באופן היא
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ּברית הּכריתת מּצד רק הּוא ׁשּמּלמעלה, הּגּלּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָממׁשי
ּובכדי ּכלל, איהּו מּדֹות אּלין מּכל לאו ׁשהרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבלבד,
מּצד רק הּוא מקֹום, ּתֹופס יהיה הּנבראים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּמעׂשה

ְִַהּברית.

ׁשּכתּובp‰Â‰ב) ּכמֹו הּתֹורה, הּוא הּברית את9ענין ¿ƒ≈ְְְִִֶֶַַַָָ
ּבחֹורב עּמנּו ּכרת אׁשר ּובילקּוט10הּברית ,11 ְְְְֲִִֵֶַַַָָ

ּפסּוק איתא12על הּברית ּדברי אּלא13אּלה ּברית אין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
נׁשמֹות הּמאחד הּברית הּוא ׁשהּתֹורה והינּו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּתֹורה,

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש עם אנכי14יׂשראל ְְִִִֵֶַָָָָָֹ
אתרמיז ּדלא ׁשאנכי, מי ּדאנכי ּוביניכם, הוי' ּבין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹעֹומד

קֹוץ ּבׁשּום ולא אֹות ּבׁשּום הּכתר,15לא הּוא ּדבכללּות , ְְְְְִֶֶַָֹֹ
ידי על הּוא ּברי וקּודׁשא יׂשראל מחּבר הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָהּנה
ממּצע ׁשּבכל הּידּוע ּפי על הּוא, הענין ּובאּור ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻהּתֹורה.
הׁשּייכת א' ּבחינה ּבחינֹות, ב' יׁש ּדברים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמחּבר
ב' ידי ועל להּתחּתֹון, הׁשּייכת ב' ּובחינה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָלהעליֹון,
ּגם יּובן כן ּוכמֹו הּמחּבר. ממּצע נעׂשה ׁשּבֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֻהּבחינֹות
וקּודׁשא יׂשראל נׁשמֹות הּמחּבר ממּצע ׁשהיא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻּבהּתֹורה
לּנברא הׁשּייכת ּבחינה ּבהּתֹורה ׁשּיׁש הּוא, ים,ּברי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

היא זה ידי ועל הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש הׁשּייכת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּובחינה
ּדהּנה, הּוא. ּברי וקּודׁשא יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָמחּברת
היא זה ּומּצד כּו', ּגׁשמּיים ּבדברים נתלּבׁשה ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָהּתֹורה
ויׁש ּדתֹורה. ּגליא ענין הּוא ּובכללּות לּנבראים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּייכת
והּוא רּוחנּיים, ּבענינים ׁשהיא ּכמֹו ּבהּתֹורה ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָּבחינה
הּוא ׁשּלכן אלקּות, ּבעניני ׁשּמדּברת ּדתֹורה סתים ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבחינת
ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו היא הּתֹורה ׁשהרי (לגּבינּו), ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָסתים
היא הּתֹורה אּלּו ּבחינֹות ב' ידי ועל הּוא. ּברּו ְְְִִֵֵַַַָָָהּקדֹוׁש
יׂשראל. ונׁשמֹות הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור הּמחּבר ְְְְְִִֵֵֵַַָָָֻממּצע
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ז       

ּברית הּכריתת מּצד רק הּוא ׁשּמּלמעלה, הּגּלּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָממׁשי
ּובכדי ּכלל, איהּו מּדֹות אּלין מּכל לאו ׁשהרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבלבד,
מּצד רק הּוא מקֹום, ּתֹופס יהיה הּנבראים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּמעׂשה

ְִַהּברית.

ׁשּכתּובp‰Â‰ב) ּכמֹו הּתֹורה, הּוא הּברית את9ענין ¿ƒ≈ְְְִִֶֶַַַָָ
ּבחֹורב עּמנּו ּכרת אׁשר ּובילקּוט10הּברית ,11 ְְְְֲִִֵֶַַַָָ

ּפסּוק איתא12על הּברית ּדברי אּלא13אּלה ּברית אין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
נׁשמֹות הּמאחד הּברית הּוא ׁשהּתֹורה והינּו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּתֹורה,

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש עם אנכי14יׂשראל ְְִִִֵֶַָָָָָֹ
אתרמיז ּדלא ׁשאנכי, מי ּדאנכי ּוביניכם, הוי' ּבין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹעֹומד

קֹוץ ּבׁשּום ולא אֹות ּבׁשּום הּכתר,15לא הּוא ּדבכללּות , ְְְְְִֶֶַָֹֹ
ידי על הּוא ּברי וקּודׁשא יׂשראל מחּבר הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָהּנה
ממּצע ׁשּבכל הּידּוע ּפי על הּוא, הענין ּובאּור ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻהּתֹורה.
הׁשּייכת א' ּבחינה ּבחינֹות, ב' יׁש ּדברים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמחּבר
ב' ידי ועל להּתחּתֹון, הׁשּייכת ב' ּובחינה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָלהעליֹון,
ּגם יּובן כן ּוכמֹו הּמחּבר. ממּצע נעׂשה ׁשּבֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֻהּבחינֹות
וקּודׁשא יׂשראל נׁשמֹות הּמחּבר ממּצע ׁשהיא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻּבהּתֹורה
לּנברא הׁשּייכת ּבחינה ּבהּתֹורה ׁשּיׁש הּוא, ים,ּברי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

היא זה ידי ועל הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש הׁשּייכת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּובחינה
ּדהּנה, הּוא. ּברי וקּודׁשא יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָמחּברת
היא זה ּומּצד כּו', ּגׁשמּיים ּבדברים נתלּבׁשה ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָהּתֹורה
ויׁש ּדתֹורה. ּגליא ענין הּוא ּובכללּות לּנבראים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּייכת
והּוא רּוחנּיים, ּבענינים ׁשהיא ּכמֹו ּבהּתֹורה ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָּבחינה
הּוא ׁשּלכן אלקּות, ּבעניני ׁשּמדּברת ּדתֹורה סתים ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבחינת
ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו היא הּתֹורה ׁשהרי (לגּבינּו), ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָסתים
היא הּתֹורה אּלּו ּבחינֹות ב' ידי ועל הּוא. ּברּו ְְְִִֵֵַַַָָָהּקדֹוׁש
יׂשראל. ונׁשמֹות הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור הּמחּבר ְְְְְִִֵֵֵַַָָָֻממּצע
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ב.9) ה, שליט"א.10)שם אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה כאן קצה.11)עד רמז בא סט.12)פ' כח, ראה13)תבוא – לקמן הבא בכל

ואילך. תפו ע' עקב באוה"ת ולאח"ז [תשט"ז], זו בשנה בפ"ע בקונטרס שנדפס ואילך פ"ו הצ"צ מאדמו"ר תשמעון עקב והי' ד"ה

ה.14) ה, ד.15)ואתחנן לא, פרשתנו שם ב. פ, פינחס לקו"ת א. יא, ח"ג ב. קסז, ח"א זהר ראה

    
‰Èelמוגבלת ÈLÓÓ B˙„BÚ È„È ÏÚL ‰Ê ÌÓ‡ .»¿»∆∆«¿≈¬»«¿ƒ«ƒ

È‰L ,„Ïa ˙Èa ˙˙Èk‰ „vÓ ˜ ‡e‰ ,‰ÏÚÓlL∆ƒ¿«¿»«ƒ««¿ƒ«¿ƒƒ¿«∆¬≈
ÏÏkהקדושֿברוךֿהוא e‰È‡ ˙BcÓ ÔÈl‡ ÏkÓ Â‡Ïאינו [=כלל »ƒ»ƒ≈ƒƒ¿»

האורות] והתגלות המשכת בסדר ‰ÌÈ‡pמוגבל ‰ÚL È„Îe ,ƒ¿≈∆«¬≈«ƒ¿»ƒ
ÌB˜Ó ÒÙBz ‰È‰Èוימשיכו ƒ¿∆≈»
יתברך אורו ‰e‡בעבודתם ,
˙Èa‰ „vÓ ˜שכרת «ƒ««¿ƒ

לעםֿ בינו הקדושֿברוךֿהוא

הנה הברית שמפני ישראל,

שאין למרות הנבראים, מעשה

פועלים לגביו, ערך כלל להם

ב' שיבאר לפני הגילוי. המשכת

לבבך ("בכל הנ"ל עבודה אופני

מאודך") ו"בכל נפשך", ובכל

שהכוח לבאר הבא בסעיף יקדים

היא הבורא עם הנבראים לחבר

התורה. [=שבועת] ברית

˙Èa‰ ÔÈÚ ‰p‰Â ¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ
עם נשמותֿישראל חיבור הפועל

‰e‡הקדושֿברוךֿהוא
e˙kL BÓk ,‰Bz‰9˙‡ «»¿∆»∆

eÚ ˙k L‡ ˙Èa‰«¿ƒ¬∆»«ƒ»
Ba[סיני ,10[=בהר ¿≈

e˜ÏÈe11שמעוניÏÚ ¿«¿«
˜eÒt12Èc ‰l‡ »≈∆ƒ¿≈

‡˙È‡ ˙Èa‰[מובא=]13 «¿ƒƒ»
,‰Bz ‡l‡ ˙Èa ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»
‡e‰ ‰Bz‰L eÈ‰Â¿«¿∆«»
˙BÓL „‡‰ ˙Èa‰«¿ƒ«¿«≈ƒ¿
ea LB„‰ ÌÚ Ï‡Èƒ¿»≈ƒ«»»

e˙kL BÓÎe ,‡e‰שמשה ¿∆»
לבניֿישראל: אמר 14רבינו

'ÈÂ‰ ÔÈa „ÓBÚ ÈÎ‡»…ƒ≈≈¬»»
,ÌÎÈÈeבזוהר שמפרש וכמו ≈≈∆

"אנכי": לשון ÈÓעל ÈÎ‡c¿»…ƒƒ
ÈÎ‡Lהיודע הוא אני [=(רק) ∆»…ƒ
שאני] Ï‡מי ÊÈÓ˙‡ ‡Ïc ,¿…ƒ¿«≈…

ıB˜ ÌeLa ‡ÏÂ ˙B‡ ÌeLa15שאינה מושגת ולא נעלמה [=דרגה ¿¿…¿
האותיות)] גבי על תג (כעין ב'קוץ' ולא אות בשום ‰e‡רמוזה ˙eÏÏÎc ,¿ƒ¿»

מאצילות‰˙kדרגת ‰e‡שלמעלה ‰p‰ ,- כתר בחי' -aÓ «∆∆ƒ≈¿«≈
ÔÈÚ‰ e‡e .‰Bz‰ È„È ÏÚ ‡e‰ Èa ‡L„e˜Â Ï‡Èƒ¿»≈¿¿»¿ƒ«¿≈«»≈»ƒ¿»

ÌÈc ÈL a‰ ÚvÓÓ ÏÎaL Úe„i‰ Èt ÏÚ ,‡e‰שעניינו «ƒ«»«∆¿»¿À»«¿«≈¿≈¿»ƒ
לעליון, התחתון בין ערך כל שאין עד מזה זה רחוקים דברים שני לחבר

Èe‰לממוצע ,ÔBÈÏÚ‰Ï ˙ÎÈiL‰ '‡ ‰Èa ,˙BÈa ' LÈ≈¿ƒ¿ƒ»««∆∆¿»∆¿¿ƒ»
‰Ú BaL ˙BÈa‰ ' È„È ÏÚÂ ,ÔBzz‰Ï ˙ÎÈiL‰ '««∆∆¿««¿¿«¿≈«¿ƒ∆«¬∆

.a‰ ÚvÓÓ,לדוגמא ¿À»«¿«≈
אנשים ב' בין לחבר עלֿמנת

זקוקים שונות, שפות הדוברים

מאחר מתורגמן, לממוצע,

בכוחו השפות שתי את שמכיר

ביניהם. ÔeÈלחבר ÔÎ BÓÎe¿≈»
ÚvÓÓ ‡È‰L ‰Bz‰a Ì«¿«»∆ƒ¿À»
Ï‡È ˙BÓL a‰«¿«≈ƒ¿ƒ¿»≈
LiL ,‡e‰ Èa ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ∆≈
˙ÎÈiL‰ ‰Èa ‰Bz‰a¿«»¿ƒ»««∆∆
‰Èe ,ÌÈ‡pÏ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»
ea LB„‰Ï ˙ÎÈiL‰««∆∆¿«»»
‡È‰ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,‡e‰¿«¿≈∆ƒ
Ï‡È ˙BÓL ˙aÓ¿«∆∆ƒ¿ƒ¿»≈
.‡e‰ Èa ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ
שבתורה: הבחינות ב' ופירוש

‰LaÏ˙ ‰Bz‰ ,‰p‰c¿ƒ≈«»ƒ¿«¿»
ÌÈiÓLועוסקת ÌÈ„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

˙ÎÈiL ‡È‰ ‰Ê „vÓe ,'eÎƒ«∆ƒ«∆∆
˙eÏÏÎe ,ÌÈ‡pÏ«ƒ¿»ƒƒ¿»
לנבראים השייכת בתורה הבחינה

‰B˙c ‡ÈÏ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»¿»
הנגלה] תורת שבתורה. .[=נגלה

BÓk ‰Bz‰a ‰Èa LÈÂ¿≈¿ƒ»¿«»¿
,ÌÈie ÌÈÈÚa ‡È‰L∆ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ
‰B˙c ÌÈ˙Ò ˙Èa ‡e‰Â¿¿ƒ«»ƒ¿»
הסוד] תורת שבתורה. [=נסתר

,˙e˜Ï‡ ÈÈÚa ˙a„L∆¿«∆∆¿ƒ¿¿≈¡…
ÌÈ˙Ò ‡e‰ ÔÎlL∆»≈»ƒ
‰Bz‰ È‰L ,eÈaÏ¿«≈∆¬≈«»
ÏL BBe B˙ÓÎ ‡È‰ƒ»¿»¿∆

‡e‰ ea LB„‰שהיא «»»
ומושגת המובנת מחכמה למעלה

‰aלנבראים ÚvÓÓ ‡È‰ ‰Bz‰ el‡ ˙BÈa ' È„È ÏÚÂ .¿«¿≈¿ƒ≈«»ƒ¿À»«¿«≈
.Ï‡È ˙BÓLÂ ‡e‰ ea BÒ ÔÈ‡ B‡שהתורה נתבאר כאן עד ≈»¿ƒ¿ƒ¿»≈

השייכת בחי' בה שנמצאת כיון לקדושֿברוךֿהוא ישראל בין ממוצע היא

להלן הנסתר. תורת - מהנבראים הסתומה ובחי' הנגלה, תורת - לנבראים
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ח  

e‡eידּוע הּנה יֹותר, ּבעמק ּבהּתֹורה אּלּו ּבחינֹות ב' ≈ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
נפקּת מחכמה ׁשאֹורייתא על16ּדמה הּכונה אין ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

חכמה על אם ּכי ּבלבד, עילאה וחכמה ּתּתאה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָָחכמה
ּדהּנה, האמּתי. הּממּצע הּוא סתימאה ּדחכמה ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָֻסתימאה,
הּמאציל סֹוף אין אֹור ּבין ממּצע הּוא הּכתר ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻּכללּות
ּבחינה ׁשּבהּכתר, הּבחינֹות ב' ידי על והּוא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוהּנאצלים,
ּדעל ׁשּבאצילּות, ראׁשֹונה ּובחינה ׁשּבּמאציל, ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָּתחּתֹונה
וׁשרׁש ׁשּבּמאציל ּתחּתֹונה (ּבחינה אּלּו ּבחינֹות ב' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹידי
אין אֹור לחּבר ממּצע הּכתר נעׂשה הּנאצלים) ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּומקֹור
ּכמֹו אּלּו ּבחינֹות ב' אמנם האצילּות. עם הּמאציל ְְְֲֲִִִִֵַַָָָסֹוף
זה ואין מיחדֹות, מדרגֹות ב' הם הרי ּבּכתר, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשהם
ּבחינת הּוא האמּתי והּממּצע הּממּצע, ענין ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָֻֻאמּתית
ּבחינֹות ב' הּנה סתימאה ׁשּבחכמה לפי סתימאה, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָחכמה
ב' אינם לאצילּות) והּׁשּייכֹות להּמאציל (הּׁשּייכֹות ְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָאּלּו
הּממּצע הּוא ולכן ּכאחד, הם אּלא מיחדֹות, ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻמדרגֹות
למּטה רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו מׁשל ּדר על זה ויּובן ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהאמּתי.
ּכח הפכיים, ענינים ב' יׁש החכמה ּדבכח האדם, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבנפׁש
ענין וההלּבׁשה. הּירידה וכח וההפלאה, ְְְְְְְְִִַַַַַַַַַָָָָָָָֹההפׁשטה
הּׂשכל את להפׁשיט ּׁשּבכחֹו מה הּוא ׁשּבחכמה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹההפלאה

ואפילּומה הּגׁשמּיים מהּצּיּורים וגם החמריים ּצּיּורים ְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָ
מּכל הּׂשכל את ׁשּמפׁשיט והינּו הרּוחנּיים, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמהּצּיּורים
הּנקּדה, רק ונׁשאר ועמק, רחב אר ׁשּבֹו, ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻהּצּיּורים
הּירידה וענין ׁשּבחכמה. הּנקּדה ּבחינת ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֻׁשּזֹוהי
את להֹוריד החכמה ּׁשּבכח הּוא ּדחכמה ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹוההלּבׁשה
אלפים ׁשלׁשת וּידּבר ּכמֹו מּטה, למּטה עד ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֻהּמׂשּכל

ׁשּבחכמה17מׁשל אּלּו ענינים ב' והּנה, יֹותר. ּולמּטה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
אחד. ענין הּוא אּלא מּזה, זה נבּדלים ענינים ב' ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאינם
ּׁשּבכחֹו ּדמה ההפלאה, ּכח מּצד הּוא הּירידה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹּדכח
ׁשּתֹופס לפי הּוא מּטה למּטה עד הּמׂשּכל את ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻלהֹוריד
זה ּומּׁשּום צּיּור, מּכל הּמפׁשט הּׂשכל נקּדת עצם ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻאת
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ועוד.16) א. פה, יב.17)זח"ב ה, מלכיםֿא

    
אלו בחי' שב' כיון אמיתי: ממוצע היא שהתורה הסיבה יותר בעומק יתבאר

נבדלים. עניינים שני אינם שבה

‰Óc Úe„È ‰p‰ ,˙BÈ ˜ÓÚa ‰Bz‰a e‡ ˙BÈÁa  e‡e≈¿ƒ≈¿«»¿…∆≈ƒ≈»«¿«
z˜Ù ‰ÓÎÁÓ ‡˙ÈÈB‡L16מדרגת ונתגלתה יצאה [=התורה ∆«¿»≈»¿»»¿«

ÏÚה'חכמה'] ‰Âk‰ ÔÈ‡≈««»»«
‰‡zz ‰ÓÎÁחכמה=] »¿»«»»

של - החכמה ספירת תחתונה.

שיורדת כפי - האצילות עולם

המלכות בספירת להאיר

ÏÈÚ‡‰הנמוכה] ‰ÓÎÁÂ¿»¿»ƒ»»
כפי חכמה עליונה. [=חכמה

במקומה] Èkשהיא ,„Ïaƒ¿«ƒ
‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ÏÚ Ì‡ƒ«»¿»¿ƒ»»
כפי חכמה נעלמה. [=חכמה

בדרגת במקורה עדיין שנמצאת

ÓÈ˙Ò‡‰ה'כתר'] ‰ÓÎÁc ,¿»¿»¿ƒ»»
.ÈzÓ‡‰ ÚvÓn‰ ‡e‰«¿À»»¬ƒƒ
קודם החכמה - סתימאה חכמה

ב' ובה בשכל. גילוי לידי שבאה

שייכת - אחד מצד דרגות:

שייכת - שני ומצד למאציל,

שב' וכיון וכדלהלן. לאצילות,

בחכמה קיימות אלו בחינות

הממוצע היא לכך סתימאה

כדלקמן p‰c‰,האמיתי, .¿ƒ≈
ÚvÓÓ ‡e‰ ˙k‰ ˙eÏÏk¿»«∆∆¿À»

ÔÈaÛBÒ ÔÈ‡ B‡ ≈≈
ÌÈÏˆ‡p‰Â ÏÈˆ‡n‰««¬ƒ¿«∆¡»ƒ

(כנ"ל) È„È ÏÚ ‡e‰Â ,¿«¿≈
,˙k‰aL ˙BÈÁa‰«¿ƒ∆¿«∆∆
‰BzÁz ‰ÈÁa¿ƒ»«¿»
‰ÈÁe ,ÏÈˆ‡naL∆««¬ƒ¿ƒ»
,˙eÏÈˆ‡aL ‰BL‡ƒ»∆«¬ƒ
e‡ ˙BÈÁa  È„È ÏÚc¿«¿≈¿ƒ≈
‰BzÁz ‰ÈÁa¿ƒ»«¿»
B˜Óe LLÂ ÏÈˆ‡naL∆««¬ƒ¿…∆¿
˙k‰ ‰NÚ ÌÈÏˆ‡p‰«∆¡»ƒ«¬∆«∆∆
ÔÈ‡ B‡ aÁÏ ÚvÓÓ¿À»¿«≈≈
ÌÚ ÏÈˆ‡n‰ ÛBÒ««¬ƒƒ
 ÌÓ‡ .˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ»¿»

,˙B„ÁÈÓ ˙B„Ó  Ì‰ È‰ ,˙ka Ì‰L BÓk e‡ ˙BÈÁa¿ƒ≈¿∆≈«∆∆¬≈≈«¿≈¿À»
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ועל מּטה. למּטה עד הּׂשכל את להֹוריד ּביכלּתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָּדוקא
דב' סתימאה, חכמה ּבבחינת למעלה יּובן זה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּדר
הׁשּייכת הּבחינה סתימאה, ׁשּבחכמה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהּבחינֹות
ענינים ב' אינם להאצילּות, הׁשּייכת והּבחינה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלהּמאציל
חכמה הּנה ולכן אחד, ענין הּוא אּלא מּזה, זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָנבּדלים
ּבּתֹורה, יּובן כן ּוכמֹו האמיתי. הּממּצע הּוא ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻסתימאה
הּקדֹוׁש ׁשל חכמתֹו ׁשהיא מה ׁשּבּתֹורה, הענינים ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָדב'
ב' אינם ּגׁשמּיים, ּבדברים ׁשּנתלּבׁשה ּומה הּוא, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּברּו
ּכי ּדתֹורה, וסתים ּדתֹורה ּגליא מּזֹו, זֹו נבּדלֹות ְְְְְְִִִִִַָָָָָּבחינֹות
ּבחינה ּומּצד נפקת, (סתימאה) מחכמה ׁשאֹורייתא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָאם
למּטה ירדה ּדוקא זה מּׁשּום הּנה ׁשּבּתֹורה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהעליֹונה
ּברית, הּתֹורה נקראת ולכן ּגׁשמּיים. ּבדברים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָונתלּבׁשה
סֹוף אין ואֹור יׂשראל נׁשמֹות ּבין האמיתי הּממּצע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻׁשהּוא

הּוא. ָּברּו

‰p‰Âׁשּבהּמצוֹות לפי ּברית, נקראים הּמצוֹות כן ּכמֹו ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָ
נעׂשים עצמן הם ׁשהרי ּבחינֹות, ב' ּכן ּגם ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָיׁש
העליֹון, רצֹון המׁשכת הּוא ּובהם ּגׁשמּיים, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָמּדברים
ּבהּמצוֹות אּלּו ּבחינֹות ּוב' מחכמה. למעלה הּוא ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָּדרצֹון
ׁשהרי אחד, ענין הּוא אּלא נבּדלים, ענינים ב' ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאינם
עצמם הן הן ּגׁשמּיים, ּבדברים הּמתלּבׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָהּמצוֹות
הּמצוֹות לקּים ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ העליֹון, רצֹון ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָהּוא
ּגם ׁשּלמעלה העליֹון רצֹון ׁשהּוא ּולפי ּדוקא. ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָּבגׁשמּיּות
ּדוקא. ּגׁשמּיים ּבדברים למּטה יֹורד הּוא לכן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמהחכמה,
אפׁשר יהיה ּומצוֹות ּתֹורה ידי ׁשעל ּגּופא זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָאמנם
סֹוף, אין אֹור עם יׂשראל ּדנׁשמֹות הּיחּוד ְְְְִִִִִֵֵַָלהיֹות
מּדֹות אּלין מּכל לאו סֹוף אין ׁשאֹור ּכיון ְְִִִִֵֵֵֶָָָָּדלכאֹורה,
הּתחּתֹונים מעׂשה מקֹום ּתֹופס יהיה אי ּכלל, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָאיהּו
אּלין מּכל ּׁשּלאו ּדמאחר ּבפנים, ּפנים יחּוד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשיהיה
ּבפנים, ּפנים יחּוד ׁשיהיה אפׁשר אי ּכלל, איהּו ְְְְִִִִִִִֶֶֶָָָָמּדֹות
על הּנה יׂשראל, נׁשמֹות מּצד והן סֹוף אין אֹור מּצד ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָהן
את לכם להּגיד ּוביניכם הוי' ּבין עֹומד אנכי נאמר ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹזה
ׁשּלמעלה הּכתר ּבחינת הּוא ׁשאנכי מי ּדאנכי הוי', ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּדבר
הּתֹורה. ידי על הּיחּוד נעׂשה הּכתר ּובכח ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹמּׁשניהם,

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

    
˙‡ „ÈB‰Ï BzÏÎÈa ‡˜Âc ‰Ê ÌeMÓe ,eiˆ ÏkÓ ËLÙn‰«À¿»ƒ»ƒƒ∆«¿»ƒ»¿¿ƒ∆

Â .‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ÏÎO‰גורם ההפלאה כוח ה'חכמה' במשל כמו «≈∆«¿«»«»¿
כן אחד, ענין ושניהם הירידה ÏÚÓÏ‰כוח ÔeÈ ‰Ê Cc ÏÚ«∆∆∆»¿«¿»

,‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁaL ˙BÈÁa‰ „ ,‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ»»∆«¿ƒ∆«»¿»¿ƒ»»
˙ÎÈiL‰ ‰ÈÁa‰«¿ƒ»««∆∆
‰ÈÁa‰Â ÏÈˆ‡n‰Ï¿««¬ƒ¿«¿ƒ»
,˙eÏÈˆ‡‰Ï ˙ÎÈiL‰««∆∆¿»¬ƒ
ÌÈÏc ÌÈÈÚ  ÌÈ‡≈»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ ‡l‡ ,‰Ó ‰Ê∆ƒ∆∆»ƒ¿»
‰ÓÎÁ ‰p‰ ÔÎÏÂ ,„Á‡∆»¿»≈ƒ≈»¿»
ÚvÓn‰ ‡e‰ ‰‡ÓÈ˙Ò¿ƒ»»«¿À»
ÔeÈ ÔÎ BÓÎe .È˙ÈÓ‡‰»¬ƒƒ¿≈»

aה המחברתBz‰"ברית" «»
לקדושֿברוךֿ נשמותֿישראל

‰ÌÈÈÚהוא „ ,∆»ƒ¿»ƒ
‡È‰L ‰Ó ,‰BzaL∆«»«∆ƒ
LB„w‰ ÏL B˙ÓÎÁ»¿»∆«»
‰Óe ,‡e‰ Cea»«
ÌÈ„a ‰LaÏ˙pL∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ
 ÌÈ‡ ,ÌÈiÓL«¿ƒƒ≈»
,BÓ BÊ ˙BÏc ˙BÈÁa¿ƒƒ¿»ƒ
ÌÈ˙ÒÂ ‰B˙c ‡ÈÏ«¿»¿»¿»ƒ
Ì‡ Èk ,‰B˙c¿»ƒƒ
‰ÓÎÁÓ ‡˙ÈÈB‡L∆«»≈»¿»
„vÓe ,˙˜Ù ‰‡ÓÈ˙Ò¿ƒ»»»¿«ƒ«
‰BzaL ‰BÈÏÚ‰ ‰ÈÁa¿ƒ»»∆¿»∆«»
‡˜Âc ‰Ê ÌeMÓ ‰p‰ƒ≈ƒ∆«¿»
‰LaÏ˙Â ‰hÓÏ ‰„È»¿»¿«»¿ƒ¿«¿»
ÔÎÏÂ .ÌÈiÓL ÌÈ„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿»≈
,˙Èa ‰Bz‰ ˙‡˜ƒ¿≈«»¿ƒ
È˙ÈÓ‡‰ ÚvÓn‰ ‡e‰L∆«¿À»»¬ƒƒ
B‡Â Ï‡NÈ ˙BÓL ÔÈa≈ƒ¿ƒ¿»≈¿

.‡e‰ Cea ÛBÒ ÔÈ‡≈»
‰p‰Âנקראת שהתורה כשם ¿ƒ≈

ממוצע שהיא כיון "ברית"

וקודשאֿ נשמותֿישראל המחבר

‰BÂˆn˙בריךֿהוא ÔÎ BÓk¿≈«ƒ¿
L ÈÙÏ ,˙Èa ÌÈ‡˜גם ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ∆

 Ôk Ì LÈ ˙BÂˆn‰a¿«ƒ¿≈«≈
ÔÓˆÚ Ì‰ È‰L ,˙BÈÁa¿ƒ∆¬≈≈«¿»
,ÌÈiÓL ÌÈcÓ ÌÈNÚ«¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

Âזאת עם ‰‡eיחד Ì‰ ¿»∆
,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ ˙ÎLÓ‰«¿»«»»∆¿

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔBˆcוקרוב ¿»¿«¿»
יותר ה'עצם' אל ÌÈ‡ ˙BÂˆn‰a el‡ ˙BÈÁa e .‰ÓÎÁÓ≈»¿»¿ƒ≈¿«ƒ¿≈»

˙BÂˆn‰ È‰L ,„Á‡ ÔÈÚ ‡e‰ ‡l‡ ,ÌÈÏc ÌÈÈÚƒ¿»ƒƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»∆»∆¬≈«ƒ¿

ÔBˆ ‡e‰ ÌÓˆÚ Ô‰ Ô‰ ,ÌÈiÓL ÌÈ„a ÌÈLaÏ˙n‰«ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈≈«¿»»
.‡˜Âc ˙eiÓLa ˙BÂˆn‰ Ìi˜Ï BBˆa ‰ÏÚ CkL ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆»»»ƒ¿¿«≈«ƒ¿¿«¿ƒ«¿»
‡e‰ ÔÎÏ ,‰ÓÎÁ‰Ó Ì ‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ ‡e‰L ÈÙÏe¿ƒ∆»»∆¿∆¿«¿»«≈«»¿»»≈

‡˜Âc ÌÈiÓL ÌÈ„a ‰hÓÏ „BÈהמופלא בכוח שדווקא כנ"ל ≈¿«»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«¿»
למטה Ê‰לרדת ÌÓ‡ .»¿»∆

‰Bz È„È ÏÚL ‡Ùe»∆«¿≈»
LÙ‡ ‰È‰È ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ¿∆∆¿»
˙BÓLc „eÁi‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¿ƒ¿
,ÛBÒ ÔÈ‡ B‡ ÌÚ Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ≈
B‡L ÔÂÈk ,‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆
ÔÈl‡ ÏkÓ Â‡Ï ÛBÒ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ≈
CÈ‡ ,ÏÏk e‰È‡ ˙BcÓƒƒ¿»≈
‰NÚÓ ÌB˜Ó ÒÙBz ‰È‰Èƒ¿∆≈»«¬≈
„eÁÈ ‰È‰ÈL ÌÈBzÁz‰««¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ
Á‡Óc ,ÌÈÙa ÌÈ»ƒ¿»ƒ¿≈««
˙BcÓ ÔÈl‡ ÏkÓ Â‡lM∆»ƒ»ƒ≈ƒ
LÙ‡ È‡ ,ÏÏk e‰È‡ƒ¿»ƒ∆¿»
ÌÈ „eÁÈ ‰È‰ÈL∆ƒ¿∆ƒ»ƒ
ÔÈ‡ B‡ „vÓ Ô‰ ,ÌÈÙa¿»ƒ≈ƒ«≈

ÛBÒ(ומרומם מופלא (שהוא

Ï‡NÈ ˙BÓL „vÓ Ô‰Â¿≈ƒ«ƒ¿ƒ¿»≈
ממנו) הערך בריחוק ,(הנמצאים

ÈÎ‡ Ó‡ ‰Ê ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆∆¡«»…ƒ
ÌÎÈÈe ÈÂ‰ ÔÈa „ÓBÚ≈≈¬»»≈≈∆
c ˙‡ ÌÎÏ „È‰Ï¿«ƒ»∆∆¿«
ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡c ,ÈÂ‰¬»»¿»…ƒƒ∆»…ƒ
˙k‰ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ««∆∆
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ט       

ועל מּטה. למּטה עד הּׂשכל את להֹוריד ּביכלּתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָּדוקא
דב' סתימאה, חכמה ּבבחינת למעלה יּובן זה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּדר
הׁשּייכת הּבחינה סתימאה, ׁשּבחכמה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהּבחינֹות
ענינים ב' אינם להאצילּות, הׁשּייכת והּבחינה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלהּמאציל
חכמה הּנה ולכן אחד, ענין הּוא אּלא מּזה, זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָנבּדלים
ּבּתֹורה, יּובן כן ּוכמֹו האמיתי. הּממּצע הּוא ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻסתימאה
הּקדֹוׁש ׁשל חכמתֹו ׁשהיא מה ׁשּבּתֹורה, הענינים ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָדב'
ב' אינם ּגׁשמּיים, ּבדברים ׁשּנתלּבׁשה ּומה הּוא, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּברּו
ּכי ּדתֹורה, וסתים ּדתֹורה ּגליא מּזֹו, זֹו נבּדלֹות ְְְְְְִִִִִַָָָָָּבחינֹות
ּבחינה ּומּצד נפקת, (סתימאה) מחכמה ׁשאֹורייתא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָאם
למּטה ירדה ּדוקא זה מּׁשּום הּנה ׁשּבּתֹורה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהעליֹונה
ּברית, הּתֹורה נקראת ולכן ּגׁשמּיים. ּבדברים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָונתלּבׁשה
סֹוף אין ואֹור יׂשראל נׁשמֹות ּבין האמיתי הּממּצע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻׁשהּוא

הּוא. ָּברּו

‰p‰Âׁשּבהּמצוֹות לפי ּברית, נקראים הּמצוֹות כן ּכמֹו ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָ
נעׂשים עצמן הם ׁשהרי ּבחינֹות, ב' ּכן ּגם ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָיׁש
העליֹון, רצֹון המׁשכת הּוא ּובהם ּגׁשמּיים, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָמּדברים
ּבהּמצוֹות אּלּו ּבחינֹות ּוב' מחכמה. למעלה הּוא ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָּדרצֹון
ׁשהרי אחד, ענין הּוא אּלא נבּדלים, ענינים ב' ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאינם
עצמם הן הן ּגׁשמּיים, ּבדברים הּמתלּבׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָהּמצוֹות
הּמצוֹות לקּים ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ העליֹון, רצֹון ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָהּוא
ּגם ׁשּלמעלה העליֹון רצֹון ׁשהּוא ּולפי ּדוקא. ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָּבגׁשמּיּות
ּדוקא. ּגׁשמּיים ּבדברים למּטה יֹורד הּוא לכן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמהחכמה,
אפׁשר יהיה ּומצוֹות ּתֹורה ידי ׁשעל ּגּופא זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָאמנם
סֹוף, אין אֹור עם יׂשראל ּדנׁשמֹות הּיחּוד ְְְְִִִִִֵֵַָלהיֹות
מּדֹות אּלין מּכל לאו סֹוף אין ׁשאֹור ּכיון ְְִִִִֵֵֵֶָָָָּדלכאֹורה,
הּתחּתֹונים מעׂשה מקֹום ּתֹופס יהיה אי ּכלל, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָאיהּו
אּלין מּכל ּׁשּלאו ּדמאחר ּבפנים, ּפנים יחּוד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשיהיה
ּבפנים, ּפנים יחּוד ׁשיהיה אפׁשר אי ּכלל, איהּו ְְְְִִִִִִִֶֶֶָָָָמּדֹות
על הּנה יׂשראל, נׁשמֹות מּצד והן סֹוף אין אֹור מּצד ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָהן
את לכם להּגיד ּוביניכם הוי' ּבין עֹומד אנכי נאמר ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹזה
ׁשּלמעלה הּכתר ּבחינת הּוא ׁשאנכי מי ּדאנכי הוי', ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּדבר
הּתֹורה. ידי על הּיחּוד נעׂשה הּכתר ּובכח ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹמּׁשניהם,
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י  

האּלה,e‰ÊÂג) הּמׁשּפטים את ּתׁשמעּון עקב והיה ¿∆ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
הלכתא הּוא ּדמׁשּפט הּתרּגּום ׁשהּוא18ּדהּנה, , ְְְְְְִִִֵֶַַָָ

מבאר זה ׁשּבפסּוק ּדכיון והינּו הּתֹורה, הלכֹות ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹענין
ּכּנזּכר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עם יׂשראל ּדנׁשמֹות ְְְְִִִִִֵַַַָָָָהּיחּוד
הּוא ׁשהּיחּוד האּלה, הּמׁשּפטים את נאמר לכן ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלעיל,
אסיפה, לׁשֹון היינּו ותׁשמעּון הּתֹורה. הלכֹות ידי ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָעל
ּכל ולאסף לקּבץ הּוא והענין כּו', ׁשאּול ויׁשּמע ְְְְְְֱִֵֶַַַַָָָָֹּכמֹו
זרֹות, ּברצֹונֹות ׁשּנתקּׁשרה האלקית נפׁשֹו ניצֹוצי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹּפזּורי
ּדכתיב ּדהּגם הּנפׁש, ּופּזּור הּמחׁשבֹות רּבּוי ידי 19על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָ
ׁשּצרי ּדוקא, ּתעׂשה אׁשר ּבכל אלקי הוי' ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּוברכ
אינּה המחׁשבה מקֹום, מּכל ּבגׁשמּיּות, העׂשּיה ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָלהיֹות

לה ׁשּכתּובצריכה ּוכמֹו ּבזה, ׁשקּועה ּכי20יֹות ּכּפי יגיע ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
יגיעת לא אבל ּבלבד, ּכּפים יגיע להיֹות ׁשּצרי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹתאכל,
ׁשּנתּפּזרּו הּניצֹוצֹות את לקּבץ צרי ולכן והּלב, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּמח

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּנפׁש, ּבקצה21ּבפּזּור נּדח יהיה אם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָ
ניצֹוצי ּפזּורי לאסֹוף ׁשּצרי ּוכׁשם .יקּבצ מּׁשם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמים
הּתֹורה, ּבהלכֹות ּגם האסיפה להיֹות צרי ּכ ְְְְֲִִִִַַַָָָָָנפׁשֹו,
והסּתר העלם אצלֹו ּנעׂשה ּבנפׁשֹו, ּׁשּנעׂשה הּפּזּור ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּדמצד
הלכה ולפסֹוק לברר יכֹול ׁשאינֹו ּבהּתֹורה, ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָּגם
אּלּו הּמׁשּפטים, את ּתׁשמעּון נאמר זה ועל ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלאמיתתה,
האסיפה להיֹות ׁשּצרי אסיפה, הּוא ּדתׁשמעּון ְְְְֲֲֲִִִִִֶַָָָָָההלכֹות,
מה ּכן ּגם וזהּו הּתֹורה. ּבהלכֹות והאסיפה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָּבנפׁשֹו

ּדנׁשמֹות22ּׁשּכתּוב ,ויצהר ותירֹוׁש ּדגנ ואספּת ְְְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָ
ג' והם ,ויצהר ותירֹוׁש ּדגנ ּבׁשם נקראים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָיׂשראל
ויׂשראלים. לוּיים ּכהנים יׂשראל, ּבנׁשמֹות ּדרגֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָֹחּלּוקי
הּוא הּלחם הרי ׁשּבגׁשמּיּות ּדכמֹו יׂשראלים, אּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּדגנ

יסעד אנֹוׁש לבב ּדלחם הם23העּקר, הּמאכלים ּוׁשאר , ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
יׂשראל ּבנׁשמֹות ּגם כן ּכמֹו הּלחם, על ּתֹוספֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָרק
יׂשראלים, הם ּולוּיים ּכהנים ּדגם יׂשראלים, הּוא ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָֹהעּקר
ולכן ּולוּיים, ּדכהנים מעלה ּתֹוספת ּבהם ׁשּיׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאּלא
ּדעבֹודת לוּיים, אּלּו ּתירֹוׁש .ּדגנ נקראים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָיׂשראלים
אּלא ׁשירה אֹומרים ואין ׁשירה, ּבאמירת הּוא ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּלוּיים
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הּיין ּבבחינת24על היא ׁשעבֹודתם ּכהנים, אּלּו ויצהר . ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּדלּבא ּוברעּותא ּבחׁשאי ואספּת25ׁשמן, וזהּו .ּדגנ ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּניּצֹוצים ּפזּורי אסיפת ענין ׁשהּוא ,ויצהר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָותירֹוׁש
ואספּת ּפרּוׁש ּגם יׂשראל. ׁשּבנׁשמֹות סּוגים הג' ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבכל
להיֹות ׁשּצרי האסיפה ענין הּוא ויצהר ּתירֹוׁש ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָּדגנ
ּתירֹוׁש ּדגנ ּבׁשם ּכן ּגם נקראת ּדהּתֹורה ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָּבהּתֹורה,
הּוא ּדגנ ּבּתֹורה. ׁשּיׁש הּמדרגֹות חּלּוקי והם ,ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָויצהר
רזין הּתֹורה, ּפנימּיּות הּוא ּתירֹוׁש ּדתֹורה, ְְְְִִִִַַָָָָּגליא
על ׁשּצף ׁשמן ּוכמֹו ּדרזין, רזין הּוא ויצהר ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָּדאֹורייתא,

הּיין ּבינה26ּגּבי ּבאמרי ּכּמבאר וזהּו27, ּבאריכּות. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
להיֹות ׁשּצרי האסיפה ענין ׁשהּוא גֹו', ּדגנ ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָואספּת
את ּתׁשמעּון עקב והיה וזהּו הּתֹורה. חלקי ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבכל
ניצֹוצי ּדפזּורי האסיפה יהיה ׁשּכאׁשר האּלה, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּמׁשּפטים
העבֹודה הּוא ּובכללּות ּבהּתֹורה, והאסיפה ְְְְֲֲִִַַָָָָָָנפׁשֹו
ּדּבּור מחׁשבה ׁשהם ועׂשיתם ּוׁשמרּתם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָּדתׁשמעּון
ּומעׂשה ּדּבּור המחׁשבה ּגם ימׁש זה ידי על ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻּומעׂשה,
ּדנׁשמֹות ּבפנים ּפנים יחּוד ׁשיהיה למּטה, ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמלמעלה

הּוא. ּברּו סֹוף אין ואֹור ְְִֵֵָָיׂשראל

ּומעׂשה‡ÌÓד) ּדּבּור ּדמחׁשבה ּבעבֹודה הּוא זה ּכל »¿»ְֲֲֲִֶֶַַָָָָָ
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לפי ׁשמע, ּדקריאת ׁשנּיה ּבפרׁשה ּכמֹו גֹו') נּדח ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָיהיה
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יי       

הּיין ּבבחינת24על היא ׁשעבֹודתם ּכהנים, אּלּו ויצהר . ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּדלּבא ּוברעּותא ּבחׁשאי ואספּת25ׁשמן, וזהּו .ּדגנ ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּניּצֹוצים ּפזּורי אסיפת ענין ׁשהּוא ,ויצהר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָותירֹוׁש
ואספּת ּפרּוׁש ּגם יׂשראל. ׁשּבנׁשמֹות סּוגים הג' ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבכל
להיֹות ׁשּצרי האסיפה ענין הּוא ויצהר ּתירֹוׁש ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָּדגנ
ּתירֹוׁש ּדגנ ּבׁשם ּכן ּגם נקראת ּדהּתֹורה ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָּבהּתֹורה,
הּוא ּדגנ ּבּתֹורה. ׁשּיׁש הּמדרגֹות חּלּוקי והם ,ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָויצהר
רזין הּתֹורה, ּפנימּיּות הּוא ּתירֹוׁש ּדתֹורה, ְְְְִִִִַַָָָָּגליא
על ׁשּצף ׁשמן ּוכמֹו ּדרזין, רזין הּוא ויצהר ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָּדאֹורייתא,

הּיין ּבינה26ּגּבי ּבאמרי ּכּמבאר וזהּו27, ּבאריכּות. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
להיֹות ׁשּצרי האסיפה ענין ׁשהּוא גֹו', ּדגנ ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָואספּת
את ּתׁשמעּון עקב והיה וזהּו הּתֹורה. חלקי ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבכל
ניצֹוצי ּדפזּורי האסיפה יהיה ׁשּכאׁשר האּלה, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּמׁשּפטים
העבֹודה הּוא ּובכללּות ּבהּתֹורה, והאסיפה ְְְְֲֲִִַַָָָָָָנפׁשֹו
ּדּבּור מחׁשבה ׁשהם ועׂשיתם ּוׁשמרּתם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָּדתׁשמעּון
ּומעׂשה ּדּבּור המחׁשבה ּגם ימׁש זה ידי על ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻּומעׂשה,
ּדנׁשמֹות ּבפנים ּפנים יחּוד ׁשיהיה למּטה, ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמלמעלה

הּוא. ּברּו סֹוף אין ואֹור ְְִֵֵָָיׂשראל

ּומעׂשה‡ÌÓד) ּדּבּור ּדמחׁשבה ּבעבֹודה הּוא זה ּכל »¿»ְֲֲֲִֶֶַַָָָָָ
הּנֹולד הּתחּתֹון רצֹון מּצד ׁשהיא ְְִִֶַַַַָָּכמֹו
העליֹון, רצֹון מּצד ׁשהיא ּכמֹו ּבהעבֹודה אמנם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמהּׂשכל.
ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּדרעוין ּדרעוא העבֹודה ְְְְְְֲֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָּדהינּו
ּבפרׁשה ׁשּנאמרה מאד ּדבכל האהבה הּוא ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּדבכללּות
הּפסּוק נזּכר לא זֹו ּבפרׁשה הּנה ׁשמע, ּדקריאת ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹראׁשֹונה
ּדאם הענין מּצד (ּׁשּנעׂשה ויצהר ּתירֹוׁש ּדגנ ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָואספּת
לפי ׁשמע, ּדקריאת ׁשנּיה ּבפרׁשה ּכמֹו גֹו') נּדח ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָיהיה
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ÔÈÚ ‡e‰L ,'B‚ ‚¿»∆∆ƒ¿«
BÈ‰Ï ÈvL ‰ÈÒ‡‰»¬ƒ»∆»ƒƒ¿
e‰ ‰B‰ ÈÏ ÏÎa¿»∆¿≈«»¿∆
‡ ÔeÚÓL Ú ‰È‰¿»»≈∆ƒ¿¿≈
,‰l‡‰ ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ»≈∆

‰ÈÒ‡‰ ‰È‰È L‡kL('אסיפה' מלשון ÈˆBˆÈ('תשמעון' Èe ∆«¬∆ƒ¿∆»¬ƒ»ƒ¿≈ƒ≈
ÔeÚÓL ‰„BÚ‰ ‡e‰ eÏÏÎe ,‰B‰a ‰ÈÒ‡‰ BL«¿¿»¬ƒ»¿«»ƒ¿»»¬»¿ƒ¿¿

‰NÚÓe ea ‰LÓ Ì‰L ÌÈNÚ ÌÓLe('א סעיף ,(כנ"ל ¿«¿∆«¬ƒ∆∆≈«¬»»ƒ«¬∆
‰ÏÚÓÏÓ ‰NÚÓe ea ‰LÓ‰ Ìb LÓÈ ‰ È„È ÏÚ«¿≈∆À¿««««¬»»ƒ«¬∆ƒ¿«¿»

‰hÓÏ"נשבע אשר החסד ואת הברית את לך אלקיך ה' "ושמר -‰È‰ÈL , ¿«»∆ƒ¿∆
‡e‰ ea ÛBÒ ÔÈ‡ B‡ Ï‡NÈ BÓL ÌÈa ÌÈt „eÈƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈¿≈»

כוחות בכל - נפשך" ובכל לבבך "בכל של העבודה אופן נתבאר לסיכום,

דיבור המחשבה דרגות המשכת הפועלים ומעשה, דיבור מחשבה הנפש:

הבאומעש בסעיף הקדושֿברוךֿהוא. עם נשמותֿישראל את לחבר שלמעלה ה

מדרגה הממשיכה בליֿגבול עבודת - מאודך" "בכל של העבודה אופן יבאר

למעלה. יותר גבוהה

נקדים הבא, הסעיף להבנת

הגמרא הקודם): במאמר (המובא

כתוב שואלת: ב) לה, (ברכות

דגנך" "ואספת אומר אחד

אומר אחד וכתוב (בעצמך)

(ולא צאנכם" ורעו זרים "ועמדו

בענייני להתעסק תצטרכו

כאן הגמרא: מתרצת פרנסה).

שישראל בזמן זרים") ("ועמדו

כאן מקום, של רצונו עושין

שאין בזמן דגנך") ("ואספת

ומקשים מקום. של רצונו עושין

הפסוק הרי הגמרא, דברי על

בפרשת נאמר דגנך" "ואספת

אומרים ומדוע שמוע" אם "והי'

של רצונו עושין "אין זה על

המגיד הרב ותירץ מקום"?

זו שבפרשה שכיון ממעזריטש

לבבכם "בכל העבודה מוזכרת

העבודה וחסרה נפשכם" ובכל

נקראת מאודך" "ובכל של

של רצונו עושין אין זו: מדרגה

מקום.

‡e‰ ‰ Ïk ÌÓ‡ „»¿»»∆
ea ‰LÓ ‰„BÚa»¬»¿«¬»»ƒ
„vÓ ‡È‰L BÓk ‰NÚÓe«¬∆¿∆ƒƒ«
„ÏBp‰ ÔB‰ ÔBˆ»««¿«»

ÓהתבוננותÌÓ‡ ÏÎ‰ ≈«≈∆»¿»
‡È‰L BÓk ‰„BÚ‰a¿»¬»¿∆ƒ

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ „vÓרצון=] ƒ«»»∆¿
בהגדרת מוגבל שאינו פנימי

ÔÈÚהשכל] ‡Ú ‰„BÚ‰ eÈ‰ הלב., פנימיות [=התעוררות ¿«¿»¬»¿«¬»¿«¬ƒ
ÏÎאהבה] ‰‰‡‰ ‡e‰ eÏÏÎ ,Ú„ ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««¿ƒ¿»»«¬»ƒ¿»

,ÚÓL ‡È ‰BL‡ ‰La ‰Ó‡pL „‡Óזו עבודה ¿…∆∆∆∆¿»¿»»»ƒ»ƒ¿ƒ«¿«
ולכן הנ"ל. - אסיפה - ומעשה דיבור במחשבה מהעבודה ≈p‰ƒ‰נעלית

‰ˆÈ LBÈ ‚ Ò‡ eÒt‰ k ‡Ï B ‰La¿»»»…ƒ¿»«»¿»«¿»¿»∆ƒ¿¿ƒ¿»∆
‰La BÓk 'B‚  ‰È‰È Ì‡ ÔÈÚ‰ „vÓ ‰NÚp∆«¬»ƒ«»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆ƒ«¬¿¿»»»
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יב  

רצֹונֹו עֹוׂשין ענין ׁשהּוא ,מאד ּדבכל האהבה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּמּצד
לעיל ּכּנזּכר מקֹום, ענין28ׁשל ׁשהּוא הּמּגיד ּבׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

העלי רצֹון מּצדהמׁשכת הּנה מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ֹון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּדואספּת, העבֹודה להיֹות צרי אין זֹו ּבחינה ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָהמׁשכת

ׁשּכתּוב ּכמֹו אם ויצהר,29ּכי ּתירֹוׁש ּדגנ גֹו' ּובר ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ
כּו', זרֹות ּברצֹונֹות הּנפׁש ּפּזּור ּבחינת ּבהם יהיה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא
האהבה מּצד אבל ּדוקא, ּבהׁשּתלׁשלּות ׁשּי זה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשענין
ׁשּלמעלה הרצֹון ׁשּממׁשיכים מאד ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹּדבכל
ענין אמּתית וזהּו זה. ענין ׁשּיי אין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָמהׁשּתלׁשלּות,
למּטה, מלמעלה המׁשכה ענינּה ּדתֹורה ּדתֹורה, ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָהּברית
ער לפי (ׁשּלא ׁשהּוא ּכמֹו עליֹון האֹור המׁשכת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹהיינּו
ּדתפּלה מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה האֹור והּוא ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּנבראים),
אבל גֹו', ּדגנ ואספּת למעלה, מּלמּטה העלאה ְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָהיא
האֹור המׁשכת למּטה, מלמעלה המׁשכה היא ְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָהּתֹורה
העבֹודה הקּדמת ידי על והּוא מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה
ידי על נמׁש ׁשאז ,מאד ּבכל ּבחינת ּדרעוין, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּדרעוא
ענין אמּתית וזהּו מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָהּתֹורה
נׁשמֹות ּומייחד הּמחּבר הּוא ׁשהּתֹורה ּדתֹורה, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָהּברית

מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה ּבהּבחינה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָיׂשראל

ידּועLLÂה) הּנה אּלּו, ּבחינֹות ב' ּבין ההפרׁש ¿…∆ְְִִֵֵֵֵֶַַָ
אפן אֹופּנים. ב' יׁשנם ּברית ּכריתת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹׁשּבענין
ידי על אבימל עם אבינּו אברהם ׁשּכרת ּכמֹו הּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָא'

ּכבׂשות ׁשּלכל30ׁשבע ּבהּכבׂשֹות, נׁשּתתפּו ׁשּׁשניהם , ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
מתייחדים. הם זה ידי ועל ּבזה, חלק היה מהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
וחֹותכים ׁשלם אחד ּדבר ׁשּלֹוקחים הּוא, הב' ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹואפן
הּבתרים ּבין עֹוברים הּברית את והּכֹורתים .31לׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

לכאֹורה זה הרי לׁשנים אחד ּדבר חֹותכים ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהּנה,
אמּתית זהּו הּנה ּבאמת א כּו', ּופרּוד הּׁשלמּות ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַהפ
ואינֹו ּדבר, חצי רק הּוא לעצמֹו אחד ׁשּכל היינּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּיחּוד,
ּגם יּובן זה ּדר ועל הּׁשני. מּבלעדי מציאּות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּום
ּדואספּת ּבהעבֹודה ּדתֹורה הּברית ׁשּבחינת ְְְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָלמעלה,
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(28.(137 ע' (לעיל פ"ג עקב והי' יג.29)ד"ה ז, כא,30)עקב וירא

ואילך. ס"ו.31)כז שם אוה"ת ב. מד, נצבים לקו"ת ראה

    
,„‡Ó ÏÎc ‰‰‡‰ „vnL ÈÙÏ ,ÚÓL ˙‡È˜c ‰L¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ∆ƒ«»«¬»ƒ¿»¿…∆

ÏÈÚÏ kÊpk ,ÌB˜Ó ÏL BBˆ ÔÈBÚ ÔÈÚ ‡e‰Lשל (במאמר ∆ƒ¿«ƒ¿∆»«ƒ¿»»≈
הקודמת) ‰Èbn„28השבת ÌLaממעזריטשLרצונ פירוש:"עושין ו" ¿≈««ƒ∆
רצונו, ÏÚÓlL‰ממשיכים ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»«»»∆¿∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Óסעיף (כנ"ל ≈ƒ¿«¿¿

‰ÎLÓ˙א') „vÓ ‰p‰ ,ƒ≈ƒ««¿»«
CÈˆ ÔÈ‡ BÊ ‰ÈÁa¿ƒ»≈»ƒ
,zÙ‡Âc ‰„BÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»¿¿»«¿»

e˙kL BÓk Ì‡ Èk29 ƒƒ¿∆»
LBÈz c B Ce≈«¿»¿ƒ¿

L ,‰ˆÈÂמלכתחילה‡l ¿ƒ¿»∆∆…
e ˙ÈÁa Ì‰a ‰È‰Èƒ¿∆»∆¿ƒ«ƒ
,eÎ ˙BÊ ˙BBˆa LÙp‰«∆∆ƒ¿»
CL ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆«»
‡˜Âc ˙eÏLÏzL‰a¿ƒ¿«¿¿«¿»
הימנה ולמטה [=מחכמה

טבעת שכל לשלשלת (שנמשלו

שמעליה)] בטבעת ‡Ïתלויה ,¬»
ÏÎc ‰‰‡‰ „vÓƒ«»«¬»ƒ¿»
ÔBˆ‰ ÌÈÎÈLÓnL „‡Ó¿…∆∆«¿ƒƒ»»
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
e‰ÊÂ .‰Ê ÔÈÚ CÈL ÔÈ‡≈«»ƒ¿»∆¿∆
˙Èa‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒƒ¿««¿ƒ
ÈÚ ‰B˙c ,‰B˙c¿»¿»ƒ¿»»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»
למעלה שהיא כמו התורה -

למטה מאליה ונמשכת ,יורדת
B‡‰ ˙ÎLÓ‰ eÈÈ‰«¿«¿»«»
‡lL) ‡e‰L BÓk ÔBÈÏÚ∆¿¿∆∆…
,ÌÈ‡p‰ CÚ ÈÙÏ¿ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ
‰ÏÚÓlL B‡‰ ‡e‰Â¿»∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Óבשונה ≈ƒ¿«¿¿
‰È‡מתפילה ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»ƒ

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
אופן כפי תלויה השפע והמשכת

האדם עבודה,עבודת אופן ועל

נאמר: האדם בהגבלות התלוי זה

Ï‡ ,B c zÙ‡Â¿»«¿»¿»∆¬»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰Bz‰«»ƒ«¿»»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»
‰ÏÚÓlL B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»∆¿«¿»
ÏÚ ‡e‰Â ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿«
‰„BÚ‰ ˙Óc˜‰ È„È¿≈«¿»«»¬»
˙ÈÁa ,ÔÈÂÚc ‡ÂÚc¿«¬»¿«¬ƒ¿ƒ«
CLÓ Ê‡L ,„‡Ó ÏÎa¿»¿…∆∆»ƒ¿»
B‡‰ ‰Bz‰ È„È ÏÚ«¿≈«»»

,‰B˙c ˙Èa‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ e‰ÊÂ ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿∆¬ƒƒƒ¿««¿ƒ¿»
‰ÈÁa‰a Ï‡È ˙BÓL „ÁÈÈÓe aÁn‰ ‡e‰ ‰Bz‰L∆«»«¿«≈¿«≈ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»

.˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlLבאופן עבודתו עובד האדם כאשר לסיכום, ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
מהגבלה שלמעלה אור גילוי בזה ממשיך - מאודך בכל - מהגבלה שלמעלה

בסעיף מהשתלשלות. למעלה -

עבודה אופני שב' יתבאר הבא

בכל - בהגבלה (עבודה אלו

בליֿ עבודה נפשך. ובכל לבבך

שרשםגבול מאודך), בכל -

אשר ברית כריתת אופני בשני

ה'. עמנו כרת

 ÔÈa LÙ‰‰ LLÂ ‰¿…∆«∆¿≈≈
Úe„È ‰p‰ ,el‡ ˙BÈÁa¿ƒ≈ƒ≈»«
˙Èa ˙˙Èk ÔÈÚaL∆¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ
‡ ÔÙ‡ .ÌÈpÙB‡  ÌLÈ∆¿»«ƒ…∆
Ì‰‡ ˙kL BÓk ‡e‰¿∆»««¿»»
ÏÚ CÏÓÈ‡ ÌÚ eÈ‡»ƒƒ¬ƒ∆∆«

˙Âk ÚL È„È30, ¿≈∆«¿»…
eÙ˙zL Ì‰ÈL∆¿≈∆ƒ¿«¿
„Á‡ ÏÎlL ,˙Bk‰a¿«¿»∆¿»∆»
ÏÚÂ ,‰Êa ˜ÏÁ ‰È‰ Ì‰Ó≈∆»»≈∆»∆¿«
ÌÈ„ÁÈÈ˙Ó Ì‰ ‰Ê È„È¿≈∆≈ƒ¿«¬ƒ
בשבע שותפים שנעשו שכיון

קשר יצרה זו פעולה - הכבשות

ביניהם ‰והתאחדות ÔÙ‡Â .¿…∆«
c ÌÈÁ˜BlL ,‡e‰∆¿ƒ»»
ÌÈÎ˙BÁÂ ÌÏL „Á‡∆»»≈¿¿ƒ
˙‡ ÌÈ˙Bk‰Â ÌÈLÏƒ¿«ƒ¿«¿ƒ∆
ÔÈa ÌÈBÚ ˙Èa‰«¿ƒ¿ƒ≈

ÌÈ˙a‰31L‡k ,‰p‰Â . «¿»ƒ¿ƒ≈«¬∆
ÌÈLÏ „Á‡ c ÌÈÎ˙BÁ¿ƒ»»∆»ƒ¿«ƒ
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האֹור, המׁשכת זה ידי על ּׁשּנעׂשה אף הּנה גֹו', ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּדגנ
הּתֹורה אמנם לעצמֹו. מציאּות הּוא הרי מקֹום ְְְְֲִִֵַַָָָָָמּכל
ּותׁשּובה, ּדרעוין ּדרעוא העבֹודה הקּדמת ְְְְֲֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָָׁשאחרי

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּברית, ּכן ּגם הּוא ּבברית32ּדתׁשּובה לעבר ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָ
ׁשּום ׁשאינֹו יֹותר, נעלה ּבאפן זה הרי ,אלקי ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹה'
האֹור המׁשכת הּוא זה ידי ועל כּו', לעצמֹו ְְְְְְִֵֶַַַַָָמציאּות
ּבענין ּכן ּגם יּובן ּובזה מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּׁשנה, ּדראׁש ּברית נּצבים33הּכריתת אּתם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
ּגם הרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ּבברית, לעבר גֹו' ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָהּיֹום
ונׁשמֹות סֹוף אין ּדאֹור ּברית ּכריתת יׁש הּׁשנה ְְְְְְִִִֵֵַַָָָּבכל
א הּׁשנה. ּדראׁש ּברית הּכריתת ענין ּומהּו ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹיׂשראל,
ּדר על היא הּׁשנה ּדכל ּברית ׁשהּכריתת הּוא, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָהענין
הּוא הּׁשנה ּבראׁש אמנם ּכבׂשֹות, ּדׁשבע ּברית ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹהּכריתת
כּו', לעצמֹו מציאּות ׁשּום ׁשאינֹו ּדתׁשּובה, ְְְְֲִִֵֶַָָָהעבֹודה

הרצֹון. ּבעל עצמֹו סֹוף אין ּבאֹור הּיחּוד ְְְִֵַַַַָָוהּוא

והיהÊe‰ו) ּפסּוק על רש"י ׁשּפרׁש מה ּכן ּגם יּובן »∆ְֵֵֵֶַַַָָָָ
ּדׁש ׁשהאדם קּלֹות הּמצוֹות אם ּתׁשמעּון, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָעקב

ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא זה וענין ּתׁשמעּון. על34ּבעקביו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשהּוא35ּפסּוק יסּוּבני, עקבי עֹון רע ּבימי אירא לּמה ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּביעקב ּדהּנה, ּבעקביו. ּדׁש ׁשהאדם קּלֹות העברֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹענין
יּו"ד36ּכתיב ּפרּוׁשֹו ּדיעקב עׂשו, ּבעקב אֹוחזת וידֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ
העקביים,37עקב ּבחינת עד הּמדרגֹות ּבכל מאיר ׁשהּוא , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשּבקּלֹות, ּבקּלֹות ּגם הענינים, ּבכל הּזהירּות ענין ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָוהּוא
עקב, יּו"ד ּדיעקב ההמׁשכה וׁשרׁש עקב. יּו"ד ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּזהּו
ּכמֹו הּוא ׁשּבקּלֹות, ּבקּלֹות ּגם הּזהירּות ּבֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַַׁשּתהיה

וקלא38ׁשּכתּוב חסר קדמאה קלא יעקב, קֹול הּקֹול ְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹ
וקלא הּתֹורה, הּוא מלא ּבתראה קלא מלא, ְְְֵֵַַַָָָָָָָָָָָּבתראה
ענין והּוא אׁשּתמע, ּדלא קלא הּוא חסר ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹקדמאה

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

יא.32) כט, ט.33)נצבים ואילך.34)שם, א קצח, ו.35)ח"א מט, כו.36)תהלים כה, ערכי37)תולדות (שער כג שער פרדס

פ"ב. האצילות). סדר (שער ג שער חיים עץ בערכו. שם38)הכינויים) א. רסד, תולדות אוה"ת ב. נ, זח"א וראה כב. כז, תולדות

ב. תתצד, ה כרך

    
‰Ê È„È ÏÚ ‰Ú ‡ ‰‰ ,'B‚ ‚c zÒ‡Âc ‰„BÚ‰a¿»¬»¿¿»«¿»¿»∆ƒ≈«∆«¬∆«¿≈∆

BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰ È‰ ÌB˜Ó ÏÓ ,B‡‰ ˙ÎLÓ‰זה והרי «¿»«»ƒ»»¬≈¿ƒ¿«¿
אחד כל אך אחד, בדבר שותפים נעשו ששניהם באופן הברית לכריתת דומה

זולתו ללא גם מושלמת ‰˜Óc˙מציאות È‡L ‰Bz‰ ÌÓ‡ .»¿»«»∆«¬≈«¿»«
ÈÂÚc ‡ÂÚc ‰„BÚ‰»¬»¿«¬»¿«¬ƒ
‡e‰ ‰eL˙c ,‰eL˙e¿»ƒ¿»
BÓ ,˙Èa  Ì«≈¿ƒ¿

e˙L32˙Èa ÚÏ ∆»¿»¿¿ƒ¿ƒ
‡a ‰Ê È‰ ,È˜Ï‡ '‰¡…∆¬≈∆¿…∆
ÌeL BÈ‡L ,˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈∆≈

'eÎ BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓבדומה ¿ƒ¿«¿
שכורתים באופן ברית לכריתת

אינו אחד וכל לשנים הדבר

החיבור ללא עצמו בפני מציאות

זולתו ‰e‡עם ‰Ê È„È ÏÚÂ ,¿«¿≈∆
‰ÏÚÓlL B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»∆¿«¿»

.˙eÏLÏzL‰Óאחרי ≈ƒ¿«¿¿
ברית כריתת אופני ב' שנתבארו

הברית כריתת אופן גם יובן

בראש אלוקינו ה' עמנו שכורת

השנה: Ì eÈ ‰Êe»∆»«≈
˙Èa ˙˙È‰ ÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ«¿ƒ
BÓ ,‰‰ L‡c¿…«»»¿

e˙L33ÌÈ Ìz‡ ∆»«∆ƒ»ƒ
'B‚ ÌBi‰ראש הוא ('היום' «

Èa˙,השנה) ÚÏ¿»¿¿ƒ¿ƒ
È‰ ,eÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»¬≈
˙˙È LÈ ‰‰ ÏÎa Ì«¿»«»»≈¿ƒ«
BÒ È‡ B‡c ˙Èa¿ƒ¿≈
e‰Óe ,Ï‡È ˙BÓLÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈«
˙Èa ˙˙È‰ ÈÚƒ¿««¿ƒ«¿ƒ
ÈÚ‰ ‡ .‰‰ L‡c¿…«»»«»ƒ¿»
˙Èa ˙˙È‰L ,‡e‰∆«¿ƒ«¿ƒ
c ÏÚ ‡È‰ ‰‰ ÏÎc¿»«»»ƒ«∆∆
ÚLc ˙Èa ˙˙È‰«¿ƒ«¿ƒ¿∆«

˙B,בהם שותפים שנעשו ¿»
בגדרי מוגבלת עבודה שזו

בבחינת הוא והאדם האדם,

eL˙c‰'מציאות' ‰„BÚ‰ ‡e‰ ‰‰ L‡a ÌÓ‡ שיוצא, »¿»¿…«»»»¬»ƒ¿»
והגבלותיו באופן,מהרגליו לשנים הדבר לכריתת דומה זו ≈∆BÈ‡Lועבודה

BÓˆÚ BÒ È‡ B‡a „ei‰ ‡e‰Â ,'eÎ BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ ÌeL¿ƒ¿«¿¿«ƒ¿≈«¿

Bˆ‰ ÏÚaבהגבלה עבודה לסיכום, עצמו. (המוגבל) מהרצון שלמעלה ««»»
שותפים שנעשו באופן הברית בכריתת שורשה נפשך") ובכל לבבך ("בכל

שכל באופן הברית בכריתת שורשה מאודך") ("בכל בליֿגבול ועבודה בדבר.

עצמו. בפני מציאות אינו כלל אחד

‰Ó  Ì eÈ ‰Êe Â»∆»«≈«
˜eÒt ÏÚ È" LtL∆≈≈«»
Ì‡ ,eÚÓLz ˜Ú ‰È‰Â¿»»≈∆ƒ¿¿ƒ
Ì„‡‰L ˙Bl˜ ˙BÂˆn‰«ƒ¿«∆»»»
.eÚÓLz ÂÈ˜Úa Lc»«¬≈»ƒ¿¿
BÓ ‡e‰ ‰Ê ÈÚÂ¿ƒ¿»∆¿

‰fa e˙L34ÏÚ ∆»«…««
˜eÒt35ÈÓÈa ‡È‡ ‰nÏ »»»ƒ»ƒ≈

,ÈaeÒÈ È˜Ú BÚ Ú»¬¬≈«¿≈ƒ
מפני הוא הרעה מימי [=הפחד

בז ומפרש עקבי'], והר'עוון

˙BÚ‰ ÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»¬≈
Lc Ì„‡‰L ˙Bl«̃∆»»»»

ÂÈ˜Úa[בהם .[=מזלזל «¬≈»
È˙ ˜ÚÈa ,‰‰c36 ¿ƒ≈¿«¬…¿ƒ

,ÂÚ ˜Úa ˙ÊB‡ B„ÈÂ¿»∆∆«¬≈≈»
BLet ˜ÚÈcמורכב ¿«¬…≈

˜Úמאותיות „"eÈ37, ≈∆
‡e‰Lנקודת - שבו י' אות ∆

- ÏÎaהיהדות È‡Ó≈ƒ¿»
˙B‚„n‰האדם כוחות בכל ««¿≈

ושכל כרצון העליונים מהכוחות

,ÌÈÈ˜Ú‰ ˙Èa „Ú«¿ƒ«»¬≈«ƒ
ÏÎa ˙eÈ‰f‰ ÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¿ƒ¿»
˙Bl˜a Ì ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¿«
„"eÈ e‰fL ,˙Bl˜aL∆¿«∆∆
‰ÎLÓ‰‰ LLÂ .˜Ú≈∆¿…∆««¿»»
,˜Ú „"eÈ ˜ÚÈc¿«¬…≈∆
Ì ˙eÈ‰f‰ Ba ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿ƒ«
‡e‰ ,˙Bl˜aL ˙Bl˜a¿«∆¿«

e˙L BÓ38ÏB˜ ÏBw‰ ¿∆»«
,˜ÚÈקול פעמים שני נאמר «¬…
Òבפסוק ‰‡Ó„˜ ‡Ï»̃»«¿»»»≈

‡ÏÓ ‰‡˙a ‡Ï˜Â¿»»«¿»»»≈
מלא] "קול" נכתב השני' ובפעם וא"ו חסר "קל" נכתב ראשונה ,[=בפעם

‡Ï˜ ‡e‰ Ò ‰‡Ó„˜ ‡Ï˜Â ,‰Bz‰ ‡e‰ ‡ÏÓ ‰‡˙a ‡Ï»̃»«¿»»»≈«»¿»»«¿»»»≈»»
ÚÓzL‡ ‡Ïcהקול גילוי על מורה שב'קול' הֿו' נשמע. שלא [=קול ¿…∆¿««

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



יג       

האֹור, המׁשכת זה ידי על ּׁשּנעׂשה אף הּנה גֹו', ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּדגנ
הּתֹורה אמנם לעצמֹו. מציאּות הּוא הרי מקֹום ְְְְֲִִֵַַָָָָָמּכל
ּותׁשּובה, ּדרעוין ּדרעוא העבֹודה הקּדמת ְְְְֲֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָָׁשאחרי

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּברית, ּכן ּגם הּוא ּבברית32ּדתׁשּובה לעבר ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָ
ׁשּום ׁשאינֹו יֹותר, נעלה ּבאפן זה הרי ,אלקי ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹה'
האֹור המׁשכת הּוא זה ידי ועל כּו', לעצמֹו ְְְְְְִֵֶַַַַָָמציאּות
ּבענין ּכן ּגם יּובן ּובזה מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּׁשנה, ּדראׁש ּברית נּצבים33הּכריתת אּתם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
ּגם הרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ּבברית, לעבר גֹו' ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָהּיֹום
ונׁשמֹות סֹוף אין ּדאֹור ּברית ּכריתת יׁש הּׁשנה ְְְְְְִִִֵֵַַָָָּבכל
א הּׁשנה. ּדראׁש ּברית הּכריתת ענין ּומהּו ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹיׂשראל,
ּדר על היא הּׁשנה ּדכל ּברית ׁשהּכריתת הּוא, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָהענין
הּוא הּׁשנה ּבראׁש אמנם ּכבׂשֹות, ּדׁשבע ּברית ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹהּכריתת
כּו', לעצמֹו מציאּות ׁשּום ׁשאינֹו ּדתׁשּובה, ְְְְֲִִֵֶַָָָהעבֹודה

הרצֹון. ּבעל עצמֹו סֹוף אין ּבאֹור הּיחּוד ְְְִֵַַַַָָוהּוא

והיהÊe‰ו) ּפסּוק על רש"י ׁשּפרׁש מה ּכן ּגם יּובן »∆ְֵֵֵֶַַַָָָָ
ּדׁש ׁשהאדם קּלֹות הּמצוֹות אם ּתׁשמעּון, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָעקב

ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא זה וענין ּתׁשמעּון. על34ּבעקביו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשהּוא35ּפסּוק יסּוּבני, עקבי עֹון רע ּבימי אירא לּמה ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּביעקב ּדהּנה, ּבעקביו. ּדׁש ׁשהאדם קּלֹות העברֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹענין
יּו"ד36ּכתיב ּפרּוׁשֹו ּדיעקב עׂשו, ּבעקב אֹוחזת וידֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ
העקביים,37עקב ּבחינת עד הּמדרגֹות ּבכל מאיר ׁשהּוא , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשּבקּלֹות, ּבקּלֹות ּגם הענינים, ּבכל הּזהירּות ענין ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָוהּוא
עקב, יּו"ד ּדיעקב ההמׁשכה וׁשרׁש עקב. יּו"ד ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּזהּו
ּכמֹו הּוא ׁשּבקּלֹות, ּבקּלֹות ּגם הּזהירּות ּבֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַַׁשּתהיה

וקלא38ׁשּכתּוב חסר קדמאה קלא יעקב, קֹול הּקֹול ְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹ
וקלא הּתֹורה, הּוא מלא ּבתראה קלא מלא, ְְְֵֵַַַָָָָָָָָָָָּבתראה
ענין והּוא אׁשּתמע, ּדלא קלא הּוא חסר ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹקדמאה
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יא.32) כט, ט.33)נצבים ואילך.34)שם, א קצח, ו.35)ח"א מט, כו.36)תהלים כה, ערכי37)תולדות (שער כג שער פרדס

פ"ב. האצילות). סדר (שער ג שער חיים עץ בערכו. שם38)הכינויים) א. רסד, תולדות אוה"ת ב. נ, זח"א וראה כב. כז, תולדות

ב. תתצד, ה כרך

    
‰Ê È„È ÏÚ ‰Ú ‡ ‰‰ ,'B‚ ‚c zÒ‡Âc ‰„BÚ‰a¿»¬»¿¿»«¿»¿»∆ƒ≈«∆«¬∆«¿≈∆

BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰ È‰ ÌB˜Ó ÏÓ ,B‡‰ ˙ÎLÓ‰זה והרי «¿»«»ƒ»»¬≈¿ƒ¿«¿
אחד כל אך אחד, בדבר שותפים נעשו ששניהם באופן הברית לכריתת דומה

זולתו ללא גם מושלמת ‰˜Óc˙מציאות È‡L ‰Bz‰ ÌÓ‡ .»¿»«»∆«¬≈«¿»«
ÈÂÚc ‡ÂÚc ‰„BÚ‰»¬»¿«¬»¿«¬ƒ
‡e‰ ‰eL˙c ,‰eL˙e¿»ƒ¿»
BÓ ,˙Èa  Ì«≈¿ƒ¿

e˙L32˙Èa ÚÏ ∆»¿»¿¿ƒ¿ƒ
‡a ‰Ê È‰ ,È˜Ï‡ '‰¡…∆¬≈∆¿…∆
ÌeL BÈ‡L ,˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈∆≈

'eÎ BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓבדומה ¿ƒ¿«¿
שכורתים באופן ברית לכריתת

אינו אחד וכל לשנים הדבר

החיבור ללא עצמו בפני מציאות

זולתו ‰e‡עם ‰Ê È„È ÏÚÂ ,¿«¿≈∆
‰ÏÚÓlL B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»∆¿«¿»

.˙eÏLÏzL‰Óאחרי ≈ƒ¿«¿¿
ברית כריתת אופני ב' שנתבארו

הברית כריתת אופן גם יובן

בראש אלוקינו ה' עמנו שכורת

השנה: Ì eÈ ‰Êe»∆»«≈
˙Èa ˙˙È‰ ÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ«¿ƒ
BÓ ,‰‰ L‡c¿…«»»¿

e˙L33ÌÈ Ìz‡ ∆»«∆ƒ»ƒ
'B‚ ÌBi‰ראש הוא ('היום' «

Èa˙,השנה) ÚÏ¿»¿¿ƒ¿ƒ
È‰ ,eÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»¬≈
˙˙È LÈ ‰‰ ÏÎa Ì«¿»«»»≈¿ƒ«
BÒ È‡ B‡c ˙Èa¿ƒ¿≈
e‰Óe ,Ï‡È ˙BÓLÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈«
˙Èa ˙˙È‰ ÈÚƒ¿««¿ƒ«¿ƒ
ÈÚ‰ ‡ .‰‰ L‡c¿…«»»«»ƒ¿»
˙Èa ˙˙È‰L ,‡e‰∆«¿ƒ«¿ƒ
c ÏÚ ‡È‰ ‰‰ ÏÎc¿»«»»ƒ«∆∆
ÚLc ˙Èa ˙˙È‰«¿ƒ«¿ƒ¿∆«

˙B,בהם שותפים שנעשו ¿»
בגדרי מוגבלת עבודה שזו

בבחינת הוא והאדם האדם,

eL˙c‰'מציאות' ‰„BÚ‰ ‡e‰ ‰‰ L‡a ÌÓ‡ שיוצא, »¿»¿…«»»»¬»ƒ¿»
והגבלותיו באופן,מהרגליו לשנים הדבר לכריתת דומה זו ≈∆BÈ‡Lועבודה

BÓˆÚ BÒ È‡ B‡a „ei‰ ‡e‰Â ,'eÎ BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ ÌeL¿ƒ¿«¿¿«ƒ¿≈«¿

Bˆ‰ ÏÚaבהגבלה עבודה לסיכום, עצמו. (המוגבל) מהרצון שלמעלה ««»»
שותפים שנעשו באופן הברית בכריתת שורשה נפשך") ובכל לבבך ("בכל

שכל באופן הברית בכריתת שורשה מאודך") ("בכל בליֿגבול ועבודה בדבר.

עצמו. בפני מציאות אינו כלל אחד

‰Ó  Ì eÈ ‰Êe Â»∆»«≈«
˜eÒt ÏÚ È" LtL∆≈≈«»
Ì‡ ,eÚÓLz ˜Ú ‰È‰Â¿»»≈∆ƒ¿¿ƒ
Ì„‡‰L ˙Bl˜ ˙BÂˆn‰«ƒ¿«∆»»»
.eÚÓLz ÂÈ˜Úa Lc»«¬≈»ƒ¿¿
BÓ ‡e‰ ‰Ê ÈÚÂ¿ƒ¿»∆¿

‰fa e˙L34ÏÚ ∆»«…««
˜eÒt35ÈÓÈa ‡È‡ ‰nÏ »»»ƒ»ƒ≈

,ÈaeÒÈ È˜Ú BÚ Ú»¬¬≈«¿≈ƒ
מפני הוא הרעה מימי [=הפחד

בז ומפרש עקבי'], והר'עוון

˙BÚ‰ ÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»¬≈
Lc Ì„‡‰L ˙Bl«̃∆»»»»

ÂÈ˜Úa[בהם .[=מזלזל «¬≈»
È˙ ˜ÚÈa ,‰‰c36 ¿ƒ≈¿«¬…¿ƒ

,ÂÚ ˜Úa ˙ÊB‡ B„ÈÂ¿»∆∆«¬≈≈»
BLet ˜ÚÈcמורכב ¿«¬…≈

˜Úמאותיות „"eÈ37, ≈∆
‡e‰Lנקודת - שבו י' אות ∆

- ÏÎaהיהדות È‡Ó≈ƒ¿»
˙B‚„n‰האדם כוחות בכל ««¿≈

ושכל כרצון העליונים מהכוחות

,ÌÈÈ˜Ú‰ ˙Èa „Ú«¿ƒ«»¬≈«ƒ
ÏÎa ˙eÈ‰f‰ ÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¿ƒ¿»
˙Bl˜a Ì ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¿«
„"eÈ e‰fL ,˙Bl˜aL∆¿«∆∆
‰ÎLÓ‰‰ LLÂ .˜Ú≈∆¿…∆««¿»»
,˜Ú „"eÈ ˜ÚÈc¿«¬…≈∆
Ì ˙eÈ‰f‰ Ba ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿ƒ«
‡e‰ ,˙Bl˜aL ˙Bl˜a¿«∆¿«

e˙L BÓ38ÏB˜ ÏBw‰ ¿∆»«
,˜ÚÈקול פעמים שני נאמר «¬…
Òבפסוק ‰‡Ó„˜ ‡Ï»̃»«¿»»»≈

‡ÏÓ ‰‡˙a ‡Ï˜Â¿»»«¿»»»≈
מלא] "קול" נכתב השני' ובפעם וא"ו חסר "קל" נכתב ראשונה ,[=בפעם

‡Ï˜ ‡e‰ Ò ‰‡Ó„˜ ‡Ï˜Â ,‰Bz‰ ‡e‰ ‡ÏÓ ‰‡˙a ‡Ï»̃»«¿»»»≈«»¿»»«¿»»»≈»»
ÚÓzL‡ ‡Ïcהקול גילוי על מורה שב'קול' הֿו' נשמע. שלא [=קול ¿…∆¿««

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



יד  

קדמאה קלא קֹול, הּקֹול וכאׁשר ּדרעוין. ּדרעוא ְְְְֲֲֲֲִֶַַַַַָָָָָָָהעבֹודה
ּדרעוא העבֹודה ׁשאחרי הּתֹורה והּוא ּבתראה, ְְְְֲֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָוקלא
ענין ׁשהּוא עקב, יּו"ד ּדיעקב, הענין יׁשנֹו אזי ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּדרעוין,
עבֹודתֹו ׁשּכאׁשר והינּו ׁשּבקּלֹות. ּבקּלֹות ּגם ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָהּזהירּות
ׁשּבקּלֹות קּלֹות ּבין חּלּוק יׁש אזי ודעת, טעם ּפי על ְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָהיא
ההמׁשכה ּבֹו יׁש ּכאׁשר אבל ׁשּבחמּורֹות, ְֲֲֲֲֵֶֶַַַַַָָָוחמּורֹות
ׁשּלמעלה ּדרעוין ּדרעוא העבֹודה הקּדמת אחרי ְְְְְְֲֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָּדתֹורה
וחמּורֹות, קּלֹות ּבין ּכלל חּלּוק אין אזי ודעת, ְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָמּטעם
אין אזי יעקב קֹול הּקל וכאׁשר יעקב, קֹול הּקל ְְֲֲֲֲֵֶֶַַַַַַֹֹֹֹוזהּו

ׁשֹולטֹות עׂשו ידי ּבימי39הּידים אירא לּמה ׁשּכתּוב וזה . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
עקב, יּו"ד יעקב ּבחינת ׁשחסר לפי יסּוּבני, עקבי עֹון ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹרע
והיה ּפסּוק על רש"י ׁשּפרׁש מה וזהּו כּו'. אֹוחזת ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָוידֹו
ּבעקביו, ּדׁש ׁשהאדם קּלֹות הּמצוֹות אם ּתׁשמעּון, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעקב
ׁשּלמעלה ההמׁשכה ענין מבאר זה ׁשּפסּוק ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלפי
הקּדמת ׁשאחרי הּתֹורה ידי על ׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות,
להיֹות ׁשּצרי רש"י ּפרׁש ולכן ּדרעוין, ּדרעוא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהעבֹודה
היא ׁשעבֹודתֹו הֹוראה ׁשּזהּו קּלֹות, ּבמצוֹות ּגם ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָהּזהירּות
ּבחמּורֹות. ּכמֹו ּבקלֹות נזהר ׁשּלכן ודעת מּטעם ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָלמעלה
ה' וׁשמר אזי ודעת, מּטעם למעלה היא ׁשעבֹודתֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָוכיון
ׁשּימׁש הּׁשבּועה, ואת החסד ואת הּברית את ל ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻאלקי

מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֶַַָָהאֹור

ּדהּקֹולp‰Â40‰ז) העבֹודה ּבעבֹודה, אּלּו אֹופּנים ב' ¿ƒ≈ְֲֲִֵַַָָָָ
ׁשּבדר העבֹודה הּוא ותֹורה, ּתפּלה ְְְֲִֶֶֶָָָָקֹול,
וכּמבאר למּטה, מלמעלה ּובדר למעלה ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹמּלמּטה
הּוא ּדבקדּׁשה ולהיֹות מקֹומֹות. ּבכּמה ְְְְְְֲִִַַָָָֻּבארּוכה
עצמּה הּתפּלה ּבעבֹודת ּגם הרי והתאחדּות, 41התּכּללּות ְְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַַָָ
ויׁש הּיֹום. ועבֹודת הּלילה עבֹודת אּלּו, אֹופּנים ב' ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָיׁשנם
ּדבכל ּדהעבֹודה החּלּוק ּכן ּגם הּוא זה ּדר ׁשעל ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹומר
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כ.39) פס"ה, שליט"א.40)ב"ר אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר סוף עד הנ"ל41)מכאן בקונטרס (הערה ג. כח, דברים לקו"ת ראה

.(13 שבהערה

    
נשמע] שאינו פנימי קול הוא ו' חסר ו"קל" נשמע. ÔÈÚשהקול ‡e‰Â ,¿ƒ¿«

L‡Â .ÔÈÂÚc ‡ÂÚc ‰„BÚ‰העבודה אופני ב' ‰ÏBwישנם »¬»¿«¬»¿«¬ƒ¿«¬∆«
‰Bz‰ ‡e‰Â ,‰‡˙a ‡Ï˜Â ‰‡Ó„˜ ‡Ï˜ ,ÏB˜בגילוי (עבודה »»«¿»»¿»»«¿»»¿«»

בגבול) -ÔÈÂÚc ‡ÂÚc ‰„BÚ‰ ÈÁ‡L- הלב בפנימיות (עבודה ∆«¬≈»¬»¿«¬»¿«¬ƒ
‰ÔÈÚבליֿגבול) BLÈ ÈÊ‡ ,¬«∆¿»ƒ¿»

‡e‰L ,˜Ú „eÈ ,˜ÚÈc¿«¬…≈∆∆
˙Bl˜a Ì ˙eÈ‰f‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ«¿«
L‡kL eÈ‰Â .˙Bl˜aL∆¿«¿«¿∆«¬∆
ÌÚË È ÏÚ ‡È‰ B˙„BÚ¬»ƒ«ƒ««
ÔÈa ˜elÁ LÈ ÈÊ‡ ,˙Ú„Â»««¬«≈ƒ≈
˙BeÓÁÂ ˙Bl˜aL ˙Bl«̃∆¿««¬

˙BeÓÁaLשכפי כיון ∆«¬
חילוקים קיימים השכל מגבלות

למצוה מצוה ‡Ïבין ,¬»
‰LÓ‰‰ Ba LÈ L‡k«¬∆≈««¿»»
˙Óc˜‰ ÈÁ‡ ‰B˙c¿»«¬≈«¿»«
ÔÈÂÚc ‡ÂÚc ‰„BÚ‰»¬»¿«¬»¿«¬ƒ
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
ÔÈa ÏÏk ˜elÁ ÔÈ‡ ÈÊ‡¬«≈ƒ¿»≈
e‰ÊÂ ,˙BeÓÁÂ ˙Bl«̃«¬¿∆
L‡Â ,˜ÚÈ ÏB˜ Ïw‰«…«¬…¿«¬∆
ÔÈ‡ ÈÊ‡ ˜ÚÈ ÏB˜ Ïw‰«…«¬…¬«≈
ÂNÚ È„È ÌÈ„i‰«»«ƒ¿≈≈»

˙BËÏBL39על במדרש כמובא ¿
מצפצף שהוא בשעה הפסוק:

אמר עשו.... ידי הידים אין בקולו

עמדו לא כהנא בר אבא ר'

בעולם [=חכמים] פילוסופין

וכאבנימוס בעור בן כבלעם

כוכבים עובדי כל נתכנסו הגרדי,

אמרו: אבדימי) (אצל אצלו

להזדווג יכולים שאנו תאמר

לכו אמר: זו? לאומה [=להלחם]

בתי ועל כנסיות בתי על וחזרו
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ואמר אביהן הבטיחן שכך להם,
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ּבהעבֹודה וגם ,מאד ּדבכל והעבֹודה נפׁש ּובכל ְְְְְְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָֹלבב
יׁש מאד ּדבכל אּלּו, אֹופּנים ב' יׁשנם מאד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּדבכל

עצמּה ּבּתֹורה וכן ּתענּוג. ּובחינת רצֹון יׁשנם42ּבחינת ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
ועל אחר. ּבמקֹום ּכּמבאר ּפה, ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה והם האֹופּנים, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹב'
האֹופּנים ב' לבא לעתיד יהיּו הּגלּות, מׁש ּבזמן ּבעבֹודתנּו אּלּו אֹופּנים ב' ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹידי
ּבהעֹולם ּׁשּנעׂשה העלּיה ּדבין ּבהעלם, הּוא הּגלּות ּבזמן עכׁשו ּכי ויׁשפה. ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּדׁשהם
ּׁשּפעלּו זה ּיתּגּלה לבא ּולעתיד ּבהעלם, הּוא ׁשּבעֹולם האֹור המׁשכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּובין

ּוכדין. ּכדין ולהוי ויׁשפה, ׁשהם ּכדכד וׂשמּתי הּגלּות, ּבזמן ְְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּבהעבֹודה
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ישפה42) וח"א שהם אמר דחד א), עה, (ב"ב הש"ס לשון כפשטות י"ל, בפנים המבואר ע"פ – ד. צה, ג. יב, שם לקו"ת ראה

.(13 הערה הנ"ל בקונטרס (הערה ועוד. ותוס' בפירש"י שם ראה כדכד. ושמתי הכתוב על קאי
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טו       

ּבהעבֹודה וגם ,מאד ּדבכל והעבֹודה נפׁש ּובכל ְְְְְְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָֹלבב
יׁש מאד ּדבכל אּלּו, אֹופּנים ב' יׁשנם מאד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּדבכל

עצמּה ּבּתֹורה וכן ּתענּוג. ּובחינת רצֹון יׁשנם42ּבחינת ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
ועל אחר. ּבמקֹום ּכּמבאר ּפה, ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה והם האֹופּנים, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹב'
האֹופּנים ב' לבא לעתיד יהיּו הּגלּות, מׁש ּבזמן ּבעבֹודתנּו אּלּו אֹופּנים ב' ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹידי
ּבהעֹולם ּׁשּנעׂשה העלּיה ּדבין ּבהעלם, הּוא הּגלּות ּבזמן עכׁשו ּכי ויׁשפה. ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּדׁשהם
ּׁשּפעלּו זה ּיתּגּלה לבא ּולעתיד ּבהעלם, הּוא ׁשּבעֹולם האֹור המׁשכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּובין

ּוכדין. ּכדין ולהוי ויׁשפה, ׁשהם ּכדכד וׂשמּתי הּגלּות, ּבזמן ְְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּבהעבֹודה
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.(13 הערה הנ"ל בקונטרס (הערה ועוד. ותוס' בפירש"י שם ראה כדכד. ושמתי הכתוב על קאי
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המשך ביאור למס' שבועות ליום רביעי עמ' א



טז

        
מוגה בלתי

פרשת אלול.1. חודש בראש או אלול, חודש מברכים בשבת - אלול לחודש בשייכות לעולם קורין ראה
פעמים כמה ששמענו - הזקן רבינו פתגם פי שצריכים2ועל - אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד עליו שחזר

תמיד ועדה עם כל בפני שקורין בתורה שפרשה שכן, במכל מובן הרי השבוע, פרשת עם הזמן", עם "לחיות
זה. זמן עם קשורה היא הרי זמן, באותו

אלול. חודש של ענינו עם קשורה ראה שפרשת - דידן ובנדון

וחתימה לכתיבה זוכים זה ידי ועל שעברה, השנה על חשבוןֿנפש עורכים שבו החודש הוא אלול חודש .
הבאה. השנה עם שעברה השנה את המקשר החודש הוא אלול שחודש ונמצא, הבאה. לשנה טובה

לקבל זוכים אלול דחודש העבודה ידי על הנה הבאה, לשנה שבנוגע כשם מזה: זה נלמדים הענינים ושני
 שנעשה אלול דחודש העבודה פועלת שעברה לשנה בנוגע גם הנה - וברוחניות בגשמיות .

בזה: והענין

התשובה בכח הנה - אבוד דבר כבר זה הרי שלכאורה "עבר", של ענין שזהו שעברה, לשנה בנוגע גם
העבר. על גם הבית בעל נעשים

גמורים צדיקים לגבי תשובה בעלי מעלת והעתיד,3וזוהי ההוה על רק הבית בעלי הם גמורים שצדיקים -
העבר. על גם הבית בעלי נעשים התשובה עבודת ידי על ואילו

שנעשה באופן היא העבר על והבעלות עונך "וסר הרע, את שמבטלים בלבד זו שלא והיינו, ,
תכופר" רז"ל4וחטאתך כמאמרי טוב, ממנו שעושים - מזה יתירה אלא כזכיות".5, לו נעשו "זדונות

נעלית: היותר במדריגה הם התשובה עבודת ידי על שנעשים שה"זכיות" אלא עוד ולא

מלומדה" אנשים ד"מצות באופן שהם "זכיות" יש מדריגות: כמה יש "זכיות"6ב"זכיות" גם ויש בלבד.
תורה תלמוד בהלכות הזקן רבינו שמביא כפי - יותר תחתונה ומצוות7במדריגה התורה קיום להיות שיכול

"זכיות". הם הרי מקום, ומכל שעה", לפי בקליפות כח "מוסיף זה ידי שעל באופן

מאהבה, תשובה ידי על שנעשים כיון - התשובה ידי על שנעשים ה"זכיות" אמנם,

מאהבה בתשובה צורך יש אלא מיראה, תשובה מספיק לא לזכיות זדונות הפיכת שבשביל בגמרא כדאיתא -
דוקא,

בתניא הזקן רבינו שמבאר פנימיות8וכפי שמצד העבודה ענין [שהוא דלבא מעומקא מאהבה תשובה "שהיא
תורה בלקוטי כמבואר המדריגות, ב' של הפנימיות - גופא הלב ובפנימיות וכו'",9הלב, וחשיקה רבה באהבה [

- זו" רבה לאהבה בא זה ידי ועל הואיל כזכיות לו נעשו שזדונות אמרו זו רבה מאהבה תשובה ש"על

פי על היא שעבודתם גמורים צדיקים של מה"זכיות" גם למעלה ביותר, נעלית במדריגה שהם מובן הרי
ודעת. טעם

להעבר, בנוגע גם הטוב תכלית אצלו שיהיה לפעול יהודי של בכחו שבו, יום שבכל אלול, חודש מעלת וזוהי
ומזה לאיש. היותו מיום הקודמות השנים בכל וגם שעברה, השנה בכל גם אלא עצמו, אלול בחודש רק לא

אלול. חודש מימי יום שבכל והעילוי היוקר גודל מובן
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תיקונים1) כמה שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן זו שיחה בהתחלת
).(

ב"היום2) (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש – לדוגמא – ראה
חשון). ב יום"

ה"ד.3) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות ראה
ז.4) ו, ישעי'

ב.5) פו, יומא
ובכ"מ.6) ב). (נג, פל"ט תניא וראה יג. כט, ישעי'
ה"ג.7) פ"ד
פ"ז.8)
א.9) לו, תצא

       

:אלול לחודש ראה דפרשת השייכות גם וזוהי .
באלקות. הראיה ענין אצלו שיהיה מישראל אחד מכל שדורשים - פירושו - גו'" "ראה

כזו? נעלית דרגא מישראל ואחד אחד מכל לדרוש יכולים כיצד מובן: אינו ולכאורה

של ענין לדרוש עליכולים מודה הוא הרי מקום, מכל כו', והבנה הכרה לו שאין פי על שאף היינו, ,
בי -זה, יותר נעלית מדריגה לדרוש יכולים כן וכמו ממנו; למעלה הוא שהלה דעו כאשר גם אבל, .

היותר ההתאמתות שהיא ראיה, של באופן שאינו שכן ומכל בלב, נרגש זה אין שעדיין יתכן הדבר, את משיג
רז"ל10חזקה אמרו שלכן מישראל11, ואחד אחד מכל לדרוש יכולים כיצד כן, ואם לראיה". שמיעה דומה "אינה

של באלקות?ענין ובפרט ברוחניות,

אלול: ל)חודש ב(שייכות קורין זו שפרשה - הוא הענין אך

אמרו שעליהם האחרונים יום מארבעים הוא אלול שאז12חודש ברצון", אחרונים אף ברצון הראשונים "מה
בהגוף גם שחודר ובאופן שבנפש, הפנימי רצון גם מתעורר העליון רצון גילוי ומצד העליון. רצון גילוי הוא

הגשמי.

השנה דראש שופר תקיעת ענין בדוגמת (שהוא אלול שבחודש שופר תקיעת ענין גם להזהיר13וזהו "כדי (
שנאמר תשובה שיעשו יחרדו"14ישראל לא ועם בעיר שופר יתקע "עם"15אם בבחינת שהם אלו שאפילו -

והאמונה היחוד בשער שכתוב (כמו עוממות (גחלים) פונט")16מלשון אידישער ("דער היהדות שניצוץ היינו, ,(
מצד חרדה של ענין נעשה אצלם גם הנה עומם, קאם") ("קאם בקושי הוא ומחמם, מאיר אינו בתוכם ַַשנמצא

אלול. שבחודש הגילוי

שכתוב מה דרך על - הגשמי בגופם גם חרדה פועל זה הרי ממדריגתם, למעלה הוא שהגילוי פי על 17ואף

חז"ל ופירשו גו'", ויברחו עליהם נפלה גדולה חרדה אבל המראה את ראו לא עמי היו אשר "אף18"והאנשים
שאף דהיינו, חזו", מזלייהו חזו לא דאינהו גב מקום,על מכל מגופם, שלמעלה המזל מבחינת הוא שהגילוי

חזו" ש"מזלייהו זה מצד אלא כלל, בהגוף מאיר אינו ולפעמים הנשמה, אצל שנשמע ה"בתֿקול" כמו זה אין
גו'". "ויברחו שלכן הגשמי, בגופם גם גדולה חרדה עליהם נפלה

לעיני שאפילו כך, הגשמי, בגופו גם זיכוך לפעול יהודי של בכחו אלול שבחודש הגילויים שמצד ונמצא,
נזדכך. שגופו לראות יוכלו בשר

הגשמי. בשר בעין אלקות ראיית - ד"ראה" הענין אצלו להיות יכול הגוף זיכוך ומצד

"וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי "ראה וזהו .19:
העבודה - ברכה (א) ענינים: לב' שנחלקת אלול, דחודש העבודה כללות על קאי - וקללה" ד"ברכה הענין

שעברה. שנה לתיקון בנוגע מרע" ד"סור העבודה - קללה (ב) הבאה, לשנה בנוגע טוב" ד"ועשה

"ברכה בכתוב עניןומדייק על הוספה המוסיף, וא"ו אלא המחלק, וא"ו כפשוטו, (לא המוסיף בוא"ו קללה",
לשנה בנוגע העבודה גם כך טוב, כולו שיהיה פועלת ("ברכה") הבאה לשנה בנוגע שהעבודה שכשם - הברכה)

נעלית. היותר בדרגא "זכיות" כזכיות", לו נעשו ש"זדונות כנ"ל טוב, כולו שיהיה פועלת ("קללה") שעברה

שאנכי" מי ד"אנכי ("ראה") הגילוי שמצד - וקללה" ברכה היום לפניכם נותן אנכי "ראה נאמר זה ועל
הקוין ב' אצלו שיאירו היינו, וגילוי, אור לשון ד"היום", הענין פועל הוא הרי מישראל, אחד בכל שמתגלה

גמור, טוב נעשים העבר, גם הענינים, שכל וקללה", ד"ברכה

יחד. גם וברוחניות בגשמיות טובה, וחתימה לכתיבה זוכה הוא הרי זה ידי ועל

***
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:אלול לחודש ראה דפרשת השייכות גם וזוהי .
באלקות. הראיה ענין אצלו שיהיה מישראל אחד מכל שדורשים - פירושו - גו'" "ראה

כזו? נעלית דרגא מישראל ואחד אחד מכל לדרוש יכולים כיצד מובן: אינו ולכאורה

של ענין לדרוש עליכולים מודה הוא הרי מקום, מכל כו', והבנה הכרה לו שאין פי על שאף היינו, ,
בי -זה, יותר נעלית מדריגה לדרוש יכולים כן וכמו ממנו; למעלה הוא שהלה דעו כאשר גם אבל, .

היותר ההתאמתות שהיא ראיה, של באופן שאינו שכן ומכל בלב, נרגש זה אין שעדיין יתכן הדבר, את משיג
רז"ל10חזקה אמרו שלכן מישראל11, ואחד אחד מכל לדרוש יכולים כיצד כן, ואם לראיה". שמיעה דומה "אינה

של באלקות?ענין ובפרט ברוחניות,

אלול: ל)חודש ב(שייכות קורין זו שפרשה - הוא הענין אך

אמרו שעליהם האחרונים יום מארבעים הוא אלול שאז12חודש ברצון", אחרונים אף ברצון הראשונים "מה
בהגוף גם שחודר ובאופן שבנפש, הפנימי רצון גם מתעורר העליון רצון גילוי ומצד העליון. רצון גילוי הוא

הגשמי.

השנה דראש שופר תקיעת ענין בדוגמת (שהוא אלול שבחודש שופר תקיעת ענין גם להזהיר13וזהו "כדי (
שנאמר תשובה שיעשו יחרדו"14ישראל לא ועם בעיר שופר יתקע "עם"15אם בבחינת שהם אלו שאפילו -

והאמונה היחוד בשער שכתוב (כמו עוממות (גחלים) פונט")16מלשון אידישער ("דער היהדות שניצוץ היינו, ,(
מצד חרדה של ענין נעשה אצלם גם הנה עומם, קאם") ("קאם בקושי הוא ומחמם, מאיר אינו בתוכם ַַשנמצא

אלול. שבחודש הגילוי

שכתוב מה דרך על - הגשמי בגופם גם חרדה פועל זה הרי ממדריגתם, למעלה הוא שהגילוי פי על 17ואף

חז"ל ופירשו גו'", ויברחו עליהם נפלה גדולה חרדה אבל המראה את ראו לא עמי היו אשר "אף18"והאנשים
שאף דהיינו, חזו", מזלייהו חזו לא דאינהו גב מקום,על מכל מגופם, שלמעלה המזל מבחינת הוא שהגילוי

חזו" ש"מזלייהו זה מצד אלא כלל, בהגוף מאיר אינו ולפעמים הנשמה, אצל שנשמע ה"בתֿקול" כמו זה אין
גו'". "ויברחו שלכן הגשמי, בגופם גם גדולה חרדה עליהם נפלה

לעיני שאפילו כך, הגשמי, בגופו גם זיכוך לפעול יהודי של בכחו אלול שבחודש הגילויים שמצד ונמצא,
נזדכך. שגופו לראות יוכלו בשר

הגשמי. בשר בעין אלקות ראיית - ד"ראה" הענין אצלו להיות יכול הגוף זיכוך ומצד

"וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי "ראה וזהו .19:
העבודה - ברכה (א) ענינים: לב' שנחלקת אלול, דחודש העבודה כללות על קאי - וקללה" ד"ברכה הענין

שעברה. שנה לתיקון בנוגע מרע" ד"סור העבודה - קללה (ב) הבאה, לשנה בנוגע טוב" ד"ועשה

"ברכה בכתוב עניןומדייק על הוספה המוסיף, וא"ו אלא המחלק, וא"ו כפשוטו, (לא המוסיף בוא"ו קללה",
לשנה בנוגע העבודה גם כך טוב, כולו שיהיה פועלת ("ברכה") הבאה לשנה בנוגע שהעבודה שכשם - הברכה)

נעלית. היותר בדרגא "זכיות" כזכיות", לו נעשו ש"זדונות כנ"ל טוב, כולו שיהיה פועלת ("קללה") שעברה

שאנכי" מי ד"אנכי ("ראה") הגילוי שמצד - וקללה" ברכה היום לפניכם נותן אנכי "ראה נאמר זה ועל
הקוין ב' אצלו שיאירו היינו, וגילוי, אור לשון ד"היום", הענין פועל הוא הרי מישראל, אחד בכל שמתגלה

גמור, טוב נעשים העבר, גם הענינים, שכל וקללה", ד"ברכה

יחד. גם וברוחניות בגשמיות טובה, וחתימה לכתיבה זוכה הוא הרי זה ידי ועל
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ז.17) יו"ד, דניאל
וש"נ.18) א. ג, מגילה
ואילך19) ס"ב דאשתקד אלול מבה"ח ראה, ש"פ שיחת גם ראה
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הפרשה בהמשך נאמר - וגו'" נותן אנכי ד"ראה הענין סיום לאחרי אשר20. והמשפטים החוקים "אלה :
את אותם יורשים אתם אשר הגוים שם עבדו אשר המקומות כל את תאבדון "אבד גו'", בארץ לעשות תשמרון
שלכל לארץ, בהכניסה מיד הראשון הציווי שזהו רענן", עץ כל ותחת הגבעות ועל הרמים ההרים על אלהיהם

וגו תאבדון "אבד - '".לראש
להבין: וצריך

נצחית היא גם21התורה כן וכמו הגלות. זמן בסוף עתה, וגם הגלות, בזמן גם זמן, ובכל מקום בכל ,
תורה הוא שגם מקום.22בתורה, ובכל זמן בכל הוא נצחי -

בנוגע ואפילו תקיפה. ישראל שיד בזמן ורק ישראל, בארץ רק שייך גו'" תאבדון "אבד הציווי ולכאורה:
בגמרא מצינו הרי - ישראל של זרה שמצד23לעבודה ואף זרה. עבודה של הרע היצר את לגמרי שהחלישו

ולענה" ראש פורה ד"שרש מציאות להיות יכולה הרע היצר את לגרות אינו24האפשרות עדיין - זרה עבודה של
ציווי להיות צריך תאבדון" "אבד הציווי מדוע הנצחית?!מובן: בתורה

הבעש"ט תורת בהקדם ויובן .25:
דרכי דרכיכם ולא מחשבותיכם מחשבותי לא יתברך,26"כי מה' עצמו את מפריד האדם כאשר כי פירוש, ,

אחרים" אלהים ועבדתם ("וסרתם ועבדתם" וסרתם וזהו ממוצע, דבר יש ולא זרה, עבודה עובד הוא -27מיד
אחרים" אלהים ועבדתם מיד ה', מאת כשסרתם ).28"תיכף

דרכיכם "לא אזי אלקות, שאינה מחשבה חושב האדם כאשר - מחשבותיכם" מחשבותי לא "כי כלומר:
אחרים. אלהים ועובד ה' מדרך שסר כיון - דרכי"

עינים מאור בספר כמבואר - בזה אלהים29והביאור ועבדתם "וסרתם הפסוק על טוב שם הבעל תורת בפירוש
וחיותו כחותיו שכל לידע הדעת ש"עיקר לפי - אחרים" אלהים ועבדתם מיד ה', מאת כשסרתם "תיכף אחרים",

הי ובעל תקיף שהוא הוא ברוך הבורא כולםהוא הכחות ובכל שלו,30כולת הכחות כל מנענע יתברך והוא ,
שכל זה דעת לו שאין הוא, ברוך הבורא זולת אחרים כחות אחרים, אלהים עובד נעשה זה מדעת כשסר ותיכף

הוא". ברוך הבורא הוא שלו הכחות

והוא בעולם, כחות של מציאות עוד שיש היינו, ומנהיגו, העולם בורא הוא שהקב"ה בלבד זו לא כלומר:
הכחות וכל כולם, הכחות בעל יתברך הוא כי כלל, כחות של מציאות אין יתברך מלבדו אלא, עליהם, הבית בעל
של ענין זה הרי יתברך, זולתו כחות של מציאות שיש חושבים כאשר ולכן, החוצב. ביד כגרזן הם שבעולם

אחרים". אלהים "ועבדתם - זרה עבודה

הרמב"ם שכתב המחשבה31וכמו - אלא לגמרי, באלקות כפירה לא - הוא זרה דעבודה הענין ששרש
להם ולחלוק ולפארם לשבחם הם ראויין . . העולם את להנהיג וגלגלים אלו כוכבים ברא והאלקים ש"הואיל

לפניו". העומדים לכבד רוצה שהמלך כמו . . הוא ברוך האֿל רצון וזהו כבוד,

אבל, הטבע, חוקי וכל וגלגלים, כוכבים שלמעלה, השרים על הבית בעל הוא שהקב"ה מודה אמנם הוא
בעל הוא הרי המלך, מצד הוא שכחו שאף המלך, ידי על שנתמנה שר וכמו בעצמם, כח להם שיש סבור הוא

המלך. רצון כפי שלא גם - ולפעמים כרצונו, ועושה בחירה

לגמרי. באלקות כפירה - תחתון היותר זרה דעבודה הענין משתלשל שממנו זרה, דעבודה הענין שרש וזהו

כתיב הרי לגמרי, כפירה של באופן זרה עבודה של מציאות יתכן כיצד מלך32דלכאורה, יראך לא "מי
גוים כל על ש"רם כיון ומזלות, כוכבים בידי הארץ את ה' שעזב מהשיטה היא ההתחלה אלא - הגוים"?!
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לכפירה33ה'" כך אחר באים ומזה הקטנים; והענינים הפרטים כל עם מתעסק אינו ורוממותו גדלותו ומצד ,
לגמרי.

הנה העולם, בעניני ומסובבים הבהמית ונפש בגוף שנמצאים שכיון - אחרים" אלהים ועבדתם "וסרתם וזהו
להיות מתחיל אזי מאלקות, לרגע דעת מסיח כאשר כי, אחרים", אלהים ועבדתם מיד ה' מאת כשסרתם "תיכף

סוף" בים "טובעו מלשון ד"טבע" להענין ועד כו', כח בהם שיש העולם, ועניני הטבע ענין אצלו ,34מונח
האלקות כלל ניכר שלא וההעלם, ("פארטרונקען") טביעה של באופן הוא העולם שבעניני אלקי ַשהניצוץ

לגמרי. לכפירה ועד שבעולם,

:ומצוות דתורה העבודה לכללות באים שמזה כיון - תאבדון" "אבד הוא הראשון שהציווי הטעם וזהו .
לאלקות. כלי ממנו ועושים גשמי דבר שלוקחים - הוא המצוות ענין

כללות את לאבד תאבדון", "אבד להיות צריך לראש לכל הנה - לאלקות כלי להיות יוכל גשמי שדבר וכדי
תהיה שלא היינו, גו'", המקומות כל "את גם אלא עצמה, זרה העבודה רק ולא זרה, העבודה ענין 

מלבדו" עוד ש"אין ההכרה ידי על והיינו, זרה, עבודה של לענין .35כלל

הבעש"ט אצל פעם שאלו צדיקים36- ומצוות, תורה שומרי יהודים היו זה לפני גם הרי שלו, החידוש מהו :
לצעוק - היא אחת דרך גנב. עם להתמודד כיצד דרכים שני יש והשיב: המיוחדת? בדרכו חידש ומה וכו',
דרך ישנה אבל יצליח. השניה שבפעם ולחשוב שוב, לנסות הוא יכול עדיין אבל ובורח, נבהל הוא ואז כנגדו,
לחשוש אין ואז ישר, איש ולהיות להשתנות עליו ולפעול הגנב את לתפוס - הבעש"ט של דרכו שזוהי - נוספת

- שוב. לגנוב שינסה

אותם": יורשים "אתם - זה ידי ועל

הנה קטן, כמו שמתנהג גדול וגם יורש, קטן אפילו שהרי לכל, השייך ענין הוא ש"ירושה" - ובהקדים
יורש. הוא הרי "בן", להיותו

יורשים הגשמיים, שבדברים דתהו הניצוצות דבירור העבודה ידי שעל - אותם" יורשים אתם "אשר וזהו
דתהו האורות בה"37את וישבת "וירשתה - התיישבות של ובאופן העולם,38, עניני כל על הבית בעלי ונעשים ,

מלבדו". עוד "אין - אלקות בהם ניכר שיהיה

כיון - השנה כל על חשבוןֿהנפש חודש אלול, חודש מברכים בשבת או אלול חודש בראש קורין זה וענין
תא ד"אבד העבודה היא והעיקריות הכלליות העבודות ש"איןשאחת ההרגש את שמחדירים זה ידי על גו'", בדון

והמצוות. התורה כל יסוד שזהו מלבדו", עוד

***

.'וגו תלכו אלקיכם הוי' אחרי המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

היותו שעם יחרדו"), לא ("ועם חרדה של ענין שפועל אלול דחודש הגילוי אודות ג) (סעיף לעיל דובר .
של ענין נעשה זה ידי שעל חזו", ד"מזלייהו הגילוי וכמו הגשמי, הגוף על גם פועל הוא הרי מהגוף, למעלה

הגשמי. בהגוף חרדה
הסובב מבחינת גילוי זה הרי - .39ובכללות

הרע שגם לפעול יכולים ולכן הגבלות, אין הסובב בחינת מצד כי, - התשובה ענין גם נעשה זה גילוי ומצד
לטוב .40יתהפך
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לכפירה33ה'" כך אחר באים ומזה הקטנים; והענינים הפרטים כל עם מתעסק אינו ורוממותו גדלותו ומצד ,
לגמרי.

הנה העולם, בעניני ומסובבים הבהמית ונפש בגוף שנמצאים שכיון - אחרים" אלהים ועבדתם "וסרתם וזהו
להיות מתחיל אזי מאלקות, לרגע דעת מסיח כאשר כי, אחרים", אלהים ועבדתם מיד ה' מאת כשסרתם "תיכף

סוף" בים "טובעו מלשון ד"טבע" להענין ועד כו', כח בהם שיש העולם, ועניני הטבע ענין אצלו ,34מונח
האלקות כלל ניכר שלא וההעלם, ("פארטרונקען") טביעה של באופן הוא העולם שבעניני אלקי ַשהניצוץ

לגמרי. לכפירה ועד שבעולם,

:ומצוות דתורה העבודה לכללות באים שמזה כיון - תאבדון" "אבד הוא הראשון שהציווי הטעם וזהו .
לאלקות. כלי ממנו ועושים גשמי דבר שלוקחים - הוא המצוות ענין

כללות את לאבד תאבדון", "אבד להיות צריך לראש לכל הנה - לאלקות כלי להיות יוכל גשמי שדבר וכדי
תהיה שלא היינו, גו'", המקומות כל "את גם אלא עצמה, זרה העבודה רק ולא זרה, העבודה ענין 

מלבדו" עוד ש"אין ההכרה ידי על והיינו, זרה, עבודה של לענין .35כלל

הבעש"ט אצל פעם שאלו צדיקים36- ומצוות, תורה שומרי יהודים היו זה לפני גם הרי שלו, החידוש מהו :
לצעוק - היא אחת דרך גנב. עם להתמודד כיצד דרכים שני יש והשיב: המיוחדת? בדרכו חידש ומה וכו',
דרך ישנה אבל יצליח. השניה שבפעם ולחשוב שוב, לנסות הוא יכול עדיין אבל ובורח, נבהל הוא ואז כנגדו,
לחשוש אין ואז ישר, איש ולהיות להשתנות עליו ולפעול הגנב את לתפוס - הבעש"ט של דרכו שזוהי - נוספת

- שוב. לגנוב שינסה

אותם": יורשים "אתם - זה ידי ועל

הנה קטן, כמו שמתנהג גדול וגם יורש, קטן אפילו שהרי לכל, השייך ענין הוא ש"ירושה" - ובהקדים
יורש. הוא הרי "בן", להיותו

יורשים הגשמיים, שבדברים דתהו הניצוצות דבירור העבודה ידי שעל - אותם" יורשים אתם "אשר וזהו
דתהו האורות בה"37את וישבת "וירשתה - התיישבות של ובאופן העולם,38, עניני כל על הבית בעלי ונעשים ,

מלבדו". עוד "אין - אלקות בהם ניכר שיהיה

כיון - השנה כל על חשבוןֿהנפש חודש אלול, חודש מברכים בשבת או אלול חודש בראש קורין זה וענין
תא ד"אבד העבודה היא והעיקריות הכלליות העבודות ש"איןשאחת ההרגש את שמחדירים זה ידי על גו'", בדון

והמצוות. התורה כל יסוד שזהו מלבדו", עוד

***

.'וגו תלכו אלקיכם הוי' אחרי המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

היותו שעם יחרדו"), לא ("ועם חרדה של ענין שפועל אלול דחודש הגילוי אודות ג) (סעיף לעיל דובר .
של ענין נעשה זה ידי שעל חזו", ד"מזלייהו הגילוי וכמו הגשמי, הגוף על גם פועל הוא הרי מהגוף, למעלה

הגשמי. בהגוף חרדה
הסובב מבחינת גילוי זה הרי - .39ובכללות

הרע שגם לפעול יכולים ולכן הגבלות, אין הסובב בחינת מצד כי, - התשובה ענין גם נעשה זה גילוי ומצד
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החוטא "שיעזוב הוא התשובה ענין דתורה, נגלה פי על שהרי התורה, פנימיות של חידוש הוא זה ענין [גם
הרמב"ם שכתב (כמו עוד" יעשהו שלא בלבו ויגמור . . פנימיות41חטאו פי על אבל בלבד; הרע הסרת דהיינו, ,(

לו נעשו ש"זדונות הגמרא בדברי - דתורה בנגלה גם ומרומז לטוב. הרע הפיכת גם הוא התשובה ענין התורה
כזכיות"].

העולם דאומות להתשובה ישראל דבני התשובה שבין החילוק מובן זה פי :42ועל

נינוה באנשי שמצינו כפי העולם, אומות אצל גם ישנו התשובה ענין דאומות43עצם התשובה פעולת אבל, .
רק היא העולם על גם התשובה פועלת ישראל בני אצל ואילו כו'; הגזירה להסיר ,,כאמור ,

כזכיות". לו נעשו ש"זדונות

כמבואר הממלא, לבחינת רק שייכים העולם ואומות הסובב, לבחינת שייכים ישראל שבני כיון - הדבר וטעם
הפסח חג ב44בדרושי של בבחינתשהאמונה היא העולם אומות של האמונה ואילו הסובב, בבחינת היא ישראל ני

ידי שעל הסובב, בחינת מצד שזהו להעבר, בנוגע גם התשובה פעולת ישנה ישראל בני אצל רק ולכן, הממלא,
לטוב. נהפך הרע גם הנה זה

הגשמי. בגוף גם ופועל חודר זה הרי ביותר, נעלה גילוי שזהו אף וכאמור,

ענין (שגם זה ענין .ופועל חודר לעילמהגוף המדובר עם גם קשור המזון45) ברכת בענין
אלקיך ה' את וברכת ושבעת ואכלת בתורה להם "שכתבתי כביצה"46- ועד כזית עד עצמם על מדקדקים והם ,47:

"ואכלת נאמר שבתורה לברךכיון ושלום, חס התורה, היפך יעשו ישראל שבני יתכן לא הרי וברכת",
עדיין. שבעו לא כאשר גם

מאכילת שבע יהיה הגוף שגם הנשמה פועלת עצמם", על ד"מדקדקים העבודה שמצד לומר, צריך כן ועל
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ה"ב.41) פ"ב תשובה הל'
(ע'42) סק"ט סי"ז אוה"ע ערך ב) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ. ואילך). שמט
ואילך.43) ה ג, יונה
ג).44) (רפד, בתחלתו חהמ"צ שער דא"ח) (עם סידור
(45.(270 ע' (לעיל ס"ב מנחםֿאב כ"ף עקב, ש"פ שיחת
יו"ד.46) ח, עקב

ב.47) כ, ברכות
וש"נ.48) ס"ב. סקפ"ד או"ח אדה"ז שו"ע ראה
שם.49) בנצו"ז בהנסמן וראה רע"ב. קנג,
וש"נ.50) ב. יג, עירובין
סכ"ח.51) סכ"ה או"ח שו"ע
פל"ד.52) ח"ג מו"נ ראה
ספ"ג.53) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

       

דעהו" דרכיך ד"בכל בעבודה ואוחזים הקבלה), (בעלי התורה פנימיות פי על היא שהנהגתם אלו אמנם,
הכמות, נוגע שלא והיינו, וכביצה, כזית מאכילת שבע יהיה הגשמי הגוף שגם הנשמה פועלת אצלם - לאמיתתה
יו"ד ואות הוי' דשם יו"ד אות הוא שענינם וכביצה, כזית שזהו - הוי' לברכת כלי שהוא בשיעור צורך יש אלא

אדנֿי .54דשם

החרדה ענין דרך על הוא כביצה" עד כזית עד עצמם על ד"מדקדקים הענין כללות תוכן הנה אופן, ובכל
בהגוף. גם ופועלים חודרים הנשמה שעניני - אלול דחודש התקיעות ידי שעל

הנקודה הוא אלול חודש מברכים שבת של וענינו אלול. דחודש העבודה לכללות שייך לעיל האמור כל .
התורה כל את שכוללת ד"בראשית" ב' האות דרך על הנ"ל, כל את .55הכוללת

אלול. חודש כל את הכוללת הנקודה בו שיש אלול, חודש דראש א' ביום גם הוא וכן

אלול: דחודש להנהגות בנוגע פלא דבר לבאר יש זה פי ועל

אומר אדמו"ר וחמי מורי קדושת מתחילי56כבוד אלול חודש דראש ב' א'שביום וביום בשופר, לתקוע ם
להתלמד. תוקעין אלול חודש דראש

שייך התקיעות ענין אם דממהֿנפשך: - אלול חודש דראש א' ביום להתלמד התקיעה ענין מהו ולכאורה,
יכולים להתלמד סתם בשביל הרי לאו, ואם חודש, דראש א' ביום לתקוע להתחיל יש חודש, דראש א' ליום

זה? לפני ימים כמה להתלמד להתחיל

התקיעה וענין אלול. חודש כל את הכוללת הנקודה ישנה אלול חודש דראש א' שביום - הוא הענין אך
פשוט, בקול לתקוע אפילו יכול שאינו כראוי, התקיעות בענין עדיין אוחזים לא כאשר שאפילו - הוא להתלמד
תיקון, לידי מביאה שהטעות כיון התיקון, מכלל הוא הטעות שגם הוא, שענינו להתלמד, תוקעין מקום, מכל

כראוי לתקוע .13שילמד

***

"'וגו שעריך בכל לך תתן ושוטרים "שופטים לקרוא: מתחילים מנחה בתפלת .57.
מוסר בספרי חסידות58ואיתא במאמר59ובספרי פעם זה על דובר וכבר "שופטים60, להעמיד צריך שהאדם ,

יהיו אלו ענינים שכל ודיבור, ריח שמיעה, ראיה, ושתיה, לאכילה בנוגע שבגופו, ה"שערים" בכל ושוטרים"
תרדוף" צדק "צדק - זה ידי ועל צדק", "משפט של לעולם.61באופן בנוגע וצדק לעצמו, בנוגע צדק ,

נותן" הוא יפה בעין הנותן ש"כל לך", ד"תתן באופן להיות צריך זה .62וענין

שעריך" בכל לך תתן ושוטרים ד"שופטים הענין גם יקויים זה ידי שעתידהועל ישראל, בארץ -
ישראל ארץ בכל תתפשט וירושלים הארצות, בכל במהרה63שתתפשט צדקנו, משיח ידי על השלימה בגאולה ,

בימינו.
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ע"ד.54) ריש כז, נשא בלקו"ת הובא (ברע"מ). ב רמד, זח"ג ראה
פ'55) אפרים מחנה דגל גם וראה לב. תיקון ריש תקו"ז ראה

מרתה. ויבואו כג) (טו, עה"פ ב) (לג, בשלח
נו"כ56) ראה – בזה הדיעות (אלול). ר"ח מנ"א, ל יום" "היום

ואילך. 95 ע' חל"ד לקו"ש גם וראה סתקפ"א. או"ח הטושו"ע
שופטים.57) ר"פ
שופטים.58) ס"פ של"ה שופטים. ר"פ עה"ת ש"ך

תסט.59) ע' ח"ב תרל"ג סה"מ תתכב. ע' שופטים פ' אוה"ת
פ"ג60) תשט"ז אלול ד' שופטים, דש"פ ושוטרים שופטים ד"ה

.(181 ע' חי"ז (תו"מ
כ.61) שם,
וש"נ.62) רע"א. נג, ב"ב ראה
ישעי'63) יל"ש ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי ראה

תקג. רמז
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כב

   יד כרך

הפסוק הדםעל כי הדם אכול לבלתי חזק "רק
חזק "רק הפסוק תחלת רש"י מעתיק גו'" הנפש הוא
אתה חזק שנאמר "ממה ומפרש: הדם". אכול לבלתי
לומר הוצרך לפיכך לאכלו בדם שטופין שהיו למד

רבי יהודה, רבי דברי עזאיחזק בן לאשמעון אומר
צריך אתה כמה עד וללמדך להזהירך אלא הכתוב בא
שאין ממנו להשמר קל שהוא הדם אם במצות להתחזק
וחומר קל באזהרתו לחזקך הוצרך לו מתאוה אדם

מצות". לשאר
לתרץ, נחית שרש"י שבכתוב הקושי מובן בפשטות
בשאר זה לשון מצינו שלא "חזק", שנאמר מה והוא

התורה כאןמצות שבספרי הדרשות מביא זה ועל ,
בדם. הנאמר "חזק" לשון מבואר פיהן שעל

להבין: צריך אמנם

ב' מביא רש"י שכאשר פעמים כמה דובר א)
קושי ישנו מהפירושים אחד שבכל לפי הוא פירושים
אלא השני, פירוש ידי על שיתורץ הכתובים, בהבנת
על מקרא. של לפשוטו יותר קרוב הראשון שהפירוש
כאן להביא רש"י הוצרך טעם מה ביאור צריך זה פי
ידי על שמתיישב הא' בפירוש קשה מה - הדרשות ב'
להביא המכריח השני בפירוש חסר ומה השני פירוש

הראשון? פירוש

בן שמעון ורבי יהודה דרבי זו במחלוקת בכלל ב)
פלוגתא זו הרי - קשה הפשט דרך על ובפרט עזאי

יהודה לרבי הקצה: אל הקצה מן ובהיפך
"שהיו לפי חזק" לומר לאכלו","הוצרך בדם
רגילים היו ההוא שבזמן דם;והיינו באכילת

חיזוק צריך אין עצמו דם על עזאי, בן שמעון ולרבי
" כי ממנולהכלל שמר  "לו

בזמן הוזהרו שלכן הציווי, בשעת גם היה כזה (ובאופן
הדם" אכול לבלתי חזק "רק ),ההוא

רש"י שבפירוש עזאי בן שמעון רבי בדברי ג)

בו", שטוף אדם "שאין ולא לו", מתאוה אדם "שאין
בדם". שטופין "שהיו יהודה רבי דברי דרך על

הפסוק על לקמן פירשד) גו'" לך ייטב "למען
הדםרש"י אם) מצות של שכרן מתן ולמד "(צא

שכן משמע זה דמלשון ממנו" קצה אדם של שנפשו
הוי ולכאורה מדם. קצה אדם של נפשו - זמן בכל הוא

"היו יהודה לרבי כמר: ולא כמר בדם"לא
)"ממנו קצה כו' בן"נפשו שמעון לרבי וגם ;(

של "שנפשו לא אבל לו", מתאוה אדם "אין - עזאי
ממנו". קצה אדם

בעל שם מביא רש"י שאין פעמים כמה מדובר ה)
הפירוש בתוכן ביאור נוסף זה ידי שעל לא אם המאמר
נוסף מה להבין וצריך ממולח). לתלמיד פנים כל (על
יהודה רבי הם המאמר שבעלי ידי על כאן בפירושו
עזאי בן שמעון רבי דברי ועוד: עזאי. בן שמעון ורבי
ליה הוה זה פי ועל ר"ג, בשם (גם) בספרי הובאו
והיה בזה), (וכיוצא פירשו רבותינו לרש"י למימר

ר"ג גם בזה ?נכלל

,מספרי הוא רש"י של פירושו כאמור, והנה
ידי על הן - הספרי מלשון כאן משנה רש"י אמנם

הוספה: ידי על הן השמטה,
שטופים "שהיו יהודה רבי בדברי איתא בספרי א)

בדם  "רק מעתיק רש"י ואילו ,
שפירושה השמטה זו והרי בדם". "שטופים

לאחר שנה ל"ט נאמר זה שכתוב כיון - הספרי
חזק להשומעים לומר שצריך רש"י פירש זה ועל ,
מפני מפרש רש"י היה באם ואדרבא בדם.
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כג.1) יב, פרשתנו
וראה2) רשב"ע. ב"ע, שמעון עזאי, בן אופנים: בג' בדחז"ל נזכר

ואכ"מ. רע"ב). (מט, קדושין רש"י
אומר",3) יוחאי בן שמעון "ר' דרש"י שני ובדפוס ראשון בדפוס

"ר"ש הוא שראיתי רש"י בדפוסי אבל (סתם)". "ר"ש כת"י וברש"י
פרש"י. מקור שהוא עכ"פ) שראיתי, (בדפוסים בספרי וכ"ה עזאי". בן

במצות4) כלל וזה . . במצות חוזק לשון "מצינו כאן: רמב"ן ראה
כן". נמצא לא אחת במצוה אבל . . כולן

לאחר5) הי' לדם מתאוה אדם שאין זה עזאי בן דלר"ש לומר דאין
שאין כו' להשמר "קל הל' א) כי הציווי, אמירת בזמן משא"כ זמן,
הדם אם . . אלא הכתוב בא "לא הל' ב) הווה ל' הוא מתאוה'' אדם

הציווי). זמן גם (כולל כן הוא זמן שבכל משמע כו'"

ממנו.6) קל המצוות בכל שאין דם בספרי: משא"כ
כה.7) שם,
ב.8) כג, ממכות
אפי'9) אתי' ממנו קצה דנפשו זו דדרשה שם: לדוד במשכיל

הבנים שטופים היו האבות שאם אחריך ולבניך ג"כ ד"מדכתיב לר"י,
"למען מעתיק רש"י אבל כו'". ק"ו ללמד איצטריך ע"כ אלא הוו לא

פירושוייטב ולפי ב"וגו'", רק מרמז אחריך" "ולבניך ותיבת "
(גם זו דרשה ללימוד היסוד זה שהרי אחריך" "ולבניך להעתיק הו"ל

לר"י).
האזהרות10) מבאר עזאי בן שר"ש בספרי הנצי"ב עמק פי' ולפי

דהרי ביותר קשה – בזה הכתוב החיזוק על אומרו ור"ג שבזה, הרבים
"חזק". מש"נ רק מבאר רש"י

סיני.11) מהר בשמחה אותה משקבלו אף יכול מסיים: בספרי
ר"ש לדברי הקדמה שזהו מפרש הנצי"ב ובעמק כאן. בילקוט וכ"ה
עין" ב"מאיר (ראה כת"י בכמה אבל ר"י. דברי סיום ולא עזאי בן

הגר"א. גירסת היא ועד"ז חזק". רק "ת"ל ומסיים ממשיך בספרי)

    

יהודה רבי בדברי מעתיק ובמילא מקרא של בפשוטו
רבי פלוגתת אין - תורה" מתן "קודם התיבות גם
לומר יש כי במציאות, עזאי בן שמעון ורבי יהודה

בדם שטופים היו עזאי בן שמעון לרבי שגם 
עזאי בן שמעון רבי שאמר ומה יהודה, לרבי כמו

(ומפני) לאחרי המדובר לו". מתאוה אדם "שאין
- דם אכילת על שהוזהרו  .

יהודה רבי בדברי מאריך רש"י שנאמרב) "ממה
ואילו חזק". לומר הוצרך ולפיכך . . למד אתה חזק
כו'". שטופין שהיו "מגיד קצרה בלשון הוא בספרי

"מה עזאי בן שמעון רבי בדברי איתא בספרי ג)
עליו" הכתוב הזהירך ממנו קל המצות בכל שאין דם

לו", מתאוה אדם "שאין מוסיף ורש"י

גירסא לרש"י שהיתה לומר יש מהנ"ל שבכמה ואף
בספרי ביאור:אחרת צריך גופא הא מקום מכל ,

בגירסא ולא הספרי של נדירה בגירסא רש"י בחר מדוע
באה שלפנינו שבדפוסים מזה (כי שלפנינו הרווחת
פנים כל על הגירסא היתה שכן מוכח זו, גירסא בספרי

רש"י)? בזמן גם - הספרי של יד כתבי ברוב

:בזה והביאור
כגירסתנו יהודה רבי בדברי מעתיק אינו רש"י
- תורה" מתן קודם בדם שטופין "שהיו בספרי
זה פי על כי תורה, מתן לאחר שנשתנה דמשמעותה
כמה בתורה נאמרה דם אכילת על האזהרה מובן: אינו

מתןפעמים קודם רק בדם שטופים שהיו נאמר ואם ,
בדם שטופים שהיו לפי הוא (שבפשטות תורה

עלבמצרים כשהוזהרו "חזק" למימר ליה הוה - (
מתן לאחר בסמיכות היינו הראשונה, בפעם אכילתו

קרוב נצטוותורה, ומדוע בדם. שטופים שהיו לזמן
שנאמרו הדברים", ב"אלה דם לאכול שלא להתחזק

מת וכבר ממצרים, צאתם לאחרי הארבעים שנת בסוף
אכילת על באזהרה "חזק" נאמר ולא ההוא, הדור כל

ויקרא שבחומש ?דם

שנאמר "ממה יהודה רבי בדברי רש"י מאריך לכן
)"לאכלו בדם שטופין שהיו למד אתה חזק (-

נאמר שאז הארבעים בשנת גם האמירה, בזמן היינו
מחלוקתציווי בזה אין מקום ומכל לישראל,

רבי מסברת הפוכה יהודה רבי שסברת ולומר במציאות
כי לו", מתאוה אדם "אין שהדם עזאי בן שמעון
שתהא - מזו ויתירה לדבר, יתאוה שלא לאדם אפשר

מקום ומכל ממנו, קצה יהיהנפשו
סגולה שיש מאמין - צדדי טעם מפני אובאכילתו

וכנראהרפואה - בזה וכיוצא בזה שרגיל מפני בזה,
בו שטופים היו - בדם דידן בנדון זה דרך ועל בחוש.
היו שלא אף ממצרים, צאתם לאחר גם רבות שנים

לו ממנו.מתאוים קצה נפשם גם או ,

כאן דוקא שנאמר למה זה בטעם די אין אמנם
כי בדם, "חזק"

למימר ליה הוה בדם" "שטופים שהיו כיון א)
ואדרבא - ויקרא שבספר דם על בהאזהרה גם "חזק"
בסוף (רק) ולא תורה למתן בסמיכות שם מקומו עיקר

שנה .הארבעים

אכילת על פעמים כמה הוזהרו שכבר מכיון ועיקר:
לומר כלל מסתבר אין הארבעים, שנת לפני דם
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בדם)12) "(שטופים ר"י בדברי מוסיף רש"י שאינוגם: ."
בספרי.
הוספות13) וכמו הנ"ל. השינויים בכל הוא שכן מוכרח אינו אבל

שרש"י שי"ל לו", מתאוה אדם "שאין "לאכלו", בןרש"י דברי
מכריח מה ביאור צריך עדיין - עפ"ז גם אבל לשונו*, שאי"ז אף עזאי

זה. ביאור תוספת
(14" ב: ד, כריתות ובפרש"יראה כו'" בדם האמורים לאוין

להרמב"ם ובסהמ"צ א). טו, (בכורות רק ד"ה תוס' לאוין. ה' ד"ה שם
דם מאכילת האזהרה באה וכן ט: הואשרש ועד"ז פעמים.

כאן. בחיי ברבינו
פמ"ו).15) (ח"ג ממו"נ שהביא מה כאן מרמב"ן להעיר

אינם16) ואילך מ"ת שמשעת דאף מבאר: שם הנצי"ב בעמק
פי' חזק, לשון שייך מכ"מ עוד, להוטים שאינם בדם להתחזק צריכים
שבפנים. הקושי' תקשה עדיין אבל דם, לאכול שלא בחזקך עומד הוי

שטופים17) שהיו הפי' לשלול בכדי "לאכלו" רש"י מוסיף ולכן
הדם ומקבצים תמיד לשעירים זבחיהם את זובחים ש"היו היינו בו

וכןלשדים כאן). ברמב"ן הובא (שם כבמו"נ וכו'" ממנו אוכלים
כאן במלבי"ם בחיי).הובא ורבינו ספורנו. (וראה הספרי דברי בפי'

פרש"י. על חיים מים בבאר וכ"ה
ריבוי טעם מבאר הספרי לדעתו, כי הוא בזה דהרמב"ן וטעמו
צ"ל ואומץ חוזק מה מתיישב אינו "חזק" הלשון אבל בדם האזהרות

כבמו"נ). מבאר (ולכן כו' הדם מן בהזהר
צריך לאכלו בדם ששטופים דמכיון בפשטות מובן בפשש"מ אבל

ממנו. להבדל יתיר חיזוק
שם.18) ורמב"ן כבמו"נ
ב).19) מד, (ברכות הנפש את משיב נפש כל מרז"ל ע"ד
מקום20) ציון (אם אבל פרש"י, על כאן חיים מים באר ראה

לחזקם הוצרך למה כטעם עזאי בן ר"ש בדברי כן מפרש נכון) פירושו
ממנו. להשמר קל שדם כיון בדם

פרטי21) שאפילו מצות כו"כ מצינו כי – בזה אין גמורה פירכא
נאמרואופן עצמן שהמצות אלא עוד ולא ב"אלההמצות

הדברים".

                        
               



כג     

יהודה רבי בדברי מעתיק ובמילא מקרא של בפשוטו
רבי פלוגתת אין - תורה" מתן "קודם התיבות גם
לומר יש כי במציאות, עזאי בן שמעון ורבי יהודה

בדם שטופים היו עזאי בן שמעון לרבי שגם 
עזאי בן שמעון רבי שאמר ומה יהודה, לרבי כמו

(ומפני) לאחרי המדובר לו". מתאוה אדם "שאין
- דם אכילת על שהוזהרו  .

יהודה רבי בדברי מאריך רש"י שנאמרב) "ממה
ואילו חזק". לומר הוצרך ולפיכך . . למד אתה חזק
כו'". שטופין שהיו "מגיד קצרה בלשון הוא בספרי

"מה עזאי בן שמעון רבי בדברי איתא בספרי ג)
עליו" הכתוב הזהירך ממנו קל המצות בכל שאין דם

לו", מתאוה אדם "שאין מוסיף ורש"י

גירסא לרש"י שהיתה לומר יש מהנ"ל שבכמה ואף
בספרי ביאור:אחרת צריך גופא הא מקום מכל ,

בגירסא ולא הספרי של נדירה בגירסא רש"י בחר מדוע
באה שלפנינו שבדפוסים מזה (כי שלפנינו הרווחת
פנים כל על הגירסא היתה שכן מוכח זו, גירסא בספרי

רש"י)? בזמן גם - הספרי של יד כתבי ברוב

:בזה והביאור
כגירסתנו יהודה רבי בדברי מעתיק אינו רש"י
- תורה" מתן קודם בדם שטופין "שהיו בספרי
זה פי על כי תורה, מתן לאחר שנשתנה דמשמעותה
כמה בתורה נאמרה דם אכילת על האזהרה מובן: אינו

מתןפעמים קודם רק בדם שטופים שהיו נאמר ואם ,
בדם שטופים שהיו לפי הוא (שבפשטות תורה

עלבמצרים כשהוזהרו "חזק" למימר ליה הוה - (
מתן לאחר בסמיכות היינו הראשונה, בפעם אכילתו

קרוב נצטוותורה, ומדוע בדם. שטופים שהיו לזמן
שנאמרו הדברים", ב"אלה דם לאכול שלא להתחזק

מת וכבר ממצרים, צאתם לאחרי הארבעים שנת בסוף
אכילת על באזהרה "חזק" נאמר ולא ההוא, הדור כל

ויקרא שבחומש ?דם

שנאמר "ממה יהודה רבי בדברי רש"י מאריך לכן
)"לאכלו בדם שטופין שהיו למד אתה חזק (-

נאמר שאז הארבעים בשנת גם האמירה, בזמן היינו
מחלוקתציווי בזה אין מקום ומכל לישראל,

רבי מסברת הפוכה יהודה רבי שסברת ולומר במציאות
כי לו", מתאוה אדם "אין שהדם עזאי בן שמעון
שתהא - מזו ויתירה לדבר, יתאוה שלא לאדם אפשר

מקום ומכל ממנו, קצה יהיהנפשו
סגולה שיש מאמין - צדדי טעם מפני אובאכילתו

וכנראהרפואה - בזה וכיוצא בזה שרגיל מפני בזה,
בו שטופים היו - בדם דידן בנדון זה דרך ועל בחוש.
היו שלא אף ממצרים, צאתם לאחר גם רבות שנים

לו ממנו.מתאוים קצה נפשם גם או ,

כאן דוקא שנאמר למה זה בטעם די אין אמנם
כי בדם, "חזק"

למימר ליה הוה בדם" "שטופים שהיו כיון א)
ואדרבא - ויקרא שבספר דם על בהאזהרה גם "חזק"
בסוף (רק) ולא תורה למתן בסמיכות שם מקומו עיקר

שנה .הארבעים

אכילת על פעמים כמה הוזהרו שכבר מכיון ועיקר:
לומר כלל מסתבר אין הארבעים, שנת לפני דם
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בדם)12) "(שטופים ר"י בדברי מוסיף רש"י שאינוגם: ."
בספרי.
הוספות13) וכמו הנ"ל. השינויים בכל הוא שכן מוכרח אינו אבל

שרש"י שי"ל לו", מתאוה אדם "שאין "לאכלו", בןרש"י דברי
מכריח מה ביאור צריך עדיין - עפ"ז גם אבל לשונו*, שאי"ז אף עזאי

זה. ביאור תוספת
(14" ב: ד, כריתות ובפרש"יראה כו'" בדם האמורים לאוין

להרמב"ם ובסהמ"צ א). טו, (בכורות רק ד"ה תוס' לאוין. ה' ד"ה שם
דם מאכילת האזהרה באה וכן ט: הואשרש ועד"ז פעמים.

כאן. בחיי ברבינו
פמ"ו).15) (ח"ג ממו"נ שהביא מה כאן מרמב"ן להעיר

אינם16) ואילך מ"ת שמשעת דאף מבאר: שם הנצי"ב בעמק
פי' חזק, לשון שייך מכ"מ עוד, להוטים שאינם בדם להתחזק צריכים
שבפנים. הקושי' תקשה עדיין אבל דם, לאכול שלא בחזקך עומד הוי

שטופים17) שהיו הפי' לשלול בכדי "לאכלו" רש"י מוסיף ולכן
הדם ומקבצים תמיד לשעירים זבחיהם את זובחים ש"היו היינו בו

וכןלשדים כאן). ברמב"ן הובא (שם כבמו"נ וכו'" ממנו אוכלים
כאן במלבי"ם בחיי).הובא ורבינו ספורנו. (וראה הספרי דברי בפי'

פרש"י. על חיים מים בבאר וכ"ה
ריבוי טעם מבאר הספרי לדעתו, כי הוא בזה דהרמב"ן וטעמו
צ"ל ואומץ חוזק מה מתיישב אינו "חזק" הלשון אבל בדם האזהרות

כבמו"נ). מבאר (ולכן כו' הדם מן בהזהר
צריך לאכלו בדם ששטופים דמכיון בפשטות מובן בפשש"מ אבל

ממנו. להבדל יתיר חיזוק
שם.18) ורמב"ן כבמו"נ
ב).19) מד, (ברכות הנפש את משיב נפש כל מרז"ל ע"ד
מקום20) ציון (אם אבל פרש"י, על כאן חיים מים באר ראה

לחזקם הוצרך למה כטעם עזאי בן ר"ש בדברי כן מפרש נכון) פירושו
ממנו. להשמר קל שדם כיון בדם

פרטי21) שאפילו מצות כו"כ מצינו כי – בזה אין גמורה פירכא
נאמרואופן עצמן שהמצות אלא עוד ולא ב"אלההמצות

הדברים".

                        
               



כד    

אזהרות כל הועילו לא שנה לארבעים קרוב שבמשך
היואלו בדם.ועדיין

שכבר שנה ארבעים שבסוף לומר, קשה ביותר ג)
יהיו ממצרים, היוצאים העם כל שטופיםמתו

כמה הקב"ה אזהרות בזה שנאמרו לאחרי ובפרט בדם,
פעמים.

שמעון רבי (דעת השני הפירוש רש"י מביא ולכן
שהיו לפי אינו - כאן "חזק" שנאמר שמה עזאי) בן

להזהירךשטופים אלא הכתוב בא "ולא בדם:
שהרי - במצות" להתחזק צריך אתה כמה עד וללמדך
לו, מתאוה אדם "שאין מדם להשמר" ש"קל אף
מצות". לשאר וחומר קל באזהרתו, לחזק הוצרך
אדם "שאין עזאי בן שמעון רבי בדברי רש"י ומוסיף

לו": מתאוה

לפי הוא ממנו" להשמר ש"קל שזה מכיון א)
דבר שזהו היינו לו", מתאוה אדם "שאין

הציווי. נאמר בו בזמן גם היה שכן מובן האדם,

לפי דוקא מדם להשמר" ש"קל נאמר שלא ב)
ממנו" קצה אדם של זה"שנפשו שאין (אף כי ,

אז מקום) מכל כנ"ל, בדם שטופים שהיו הדעה מן
עזאי בן שמעון ורבי יהודה רבי של הדעות תהיינה
היפך זה הרי - ועיקר ועוד מזו. זו יותר רחוקות
אותו מזהירין וגם לו מתאווה אדם שאין דבר המוחש:
ממנו. להשמר לו שקל בודאי - פעמים כמה זה על

ועוד לבדו, זה בפירוש מסתפק רש"י אין אמנם
כי - הפירוש) בנכונות (גם השני כפירוש מביאו זאת

גבי "חזק" נאמר סוף שסוף לומרמכיון קשה ,
להתחזק ללמדך בכדי רק ומסתברשהוא מצות,

חיזוק. צריך בעצמו דם איסור שגם יותר
בא זו בפרשה הפרשה: מהמשך גם כן ומשמע

תאוה בשר וכמולהתיר עתה) עד בו אסורים (שהיו
נפשך אות בכל בשר לאכול נפשך תאוה "כי שנאמר
- נפשך" אות בכל בשעריך "ואכלת בשר", תאכל

" זה אחרי וכשממשיך "הדם אכול ,לבלתי
תאווה "כי שייך בזה שגם מקרא של בפשוטו משמע

שנאמר "ממה ולכן שיהיה, טעם מאיזה תאווה נפשך",
מה לאכלו". בדם שטופין שהיו למד אתה חזק (כאן)
אדם אין שהדם עזאי, בן שמעון רבי לדברי כן שאין
האזהרה סגנון הרי - כו' ללמד שבא ורק לו מתאווה

) דם אכילת אינועל חזק) - לעיל הנאמר למרות -
שלפניו. להכתובים מתאים

לראשונה יהודה רבי דעת רש"י מביא ולכן
והקושי הכתובים, המשך משמעות כן כי (במעלה),
בדם שטופים עדיין (שהיו הענין תוכן מצד רק הוא

כנ"ל. אז),

:להעיר ממולח לתלמיד מקום יש עדיין אמנם
פירוש על ופליג הכי ומר הכי מר אמר טעמא מאי
לכן דוחקא? מהאי דוחקא דהאי אולמי' מאי - חברו
לשיטתו אחד כל כי המאמר, בעל של שמו רש"י מביא

:אזיל
מצינו יהודה שכתובלרבי כלבמה תאכלו "לא

לנכרי מכר או ואכלה תתננה בשעריך אשר לגר נבלה
" שס"ל גו'", ולנכרי בנתינה לגר ,

ואחד גר "אחד דאמר מאיר רבי על (ופליג במכירה"
בנדון זו ולשיטתו בנתינה"). בין במכירה בין נכרי
מצות, שאר על ללמד הכתוב שבא לפרשו שיש דידן,

" מפרשו - עצמו לדם בנוגע שמדבר או ,"
דם גבי "חזק" שנאמר עצמו, דם באזהרת ללמד שבא

ואףלחזקםלפי - בו" שטופים שהיו "לפי
(רש"י?) מאריך גם ולכן כנ"ל; דוחק, בזה שיש

" חזקבלשונו . .הוצרך
חזק" .לומר

ולחזק לזרז א) - מצינו עזאי בן שמעון רבי שיטת
וכאמרו הקלות, אפילו המצוות רץבקיום "הוי

גרסינן לא אם (גם (שפירושו קלה למצוה
הזקן"כלחמורה" אדמו"ר וכגירסת ,- לא (

- אלא קלה, קלהלמצוה וכהטעםלמצוה ,
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גם22) נמשך האב שטבע כ' כה) (פסוק יקר וכלי שבראב"ע ואף
באכילה לרגילות בנוגע ולא הנפש (תכונות) לטבע בנוגע ה"ז – לבנים

כבפנים. כמ"פ, ע"ז התורה שהזהירה ובפרט וכיו"ב,
בהספרי.23) הנצי"ב בעמק פירש כן
(פרש"י24) נפש" "שיקוץ בהם שיש שקצים באזהרת לא גם

דמכות המשנה בפי' (רש"י בהם קצה אדם של דנפשו מג), יא, שמיני
שמיני). ס"פ פרש"י ב. סא, ב"מ וראה שם.

כ.25) טו. יב, פרשתנו פרש"י ראה
"רק".26) תיבת גם מהכתוב מעתיק שרש"י מה יומתק ועפ"ז

ש27) 36 ובהערה ס"ז 209 ע' ח"ה לקו"ש גם ובכ"מ.ראה ם.
ב.28) כא, פסחים
כא.29) יד, פרשתנו
ששיטת30) שם) 28 ובהערה 267 ע' ח"ה (לקו"ש שנת' מה ע"פ

עצמם מהכתובים שמשמע כפי הכתוב מפרש שר"י היא בכ"מ ר"י
גם שיטתו היא שכן מובן ישראל, של בכבודן שממעט במקום אפי'
שעי"ז אף עצמו. הפרשה ומהמשך מהכתובים המובן כפי שמפרש כאן

בדם". שטופין "שהיו לגלות ישראל של בכבודן ממעט
מ"ב.31) פ"ד אבות
שם.32) למשניות נוסחאות ובשינויי שם תויו"ט ראה
הטעם33) שמזה ואפשר ג: אות פ"ל הכולל שער (ראה בסידורו

בסידור). אדמו"ר הדפיסם
חכמים34) העירו "וכבר שם הרמב"ם בפי' וראה שם. פרש"י ראה

כו'". המצות מעשה על זרוז בו יש בתורה נפלא חדוש על ע"ה

    

להיפך זה דרך ועל מצוה"; גוררת שמצוה שמסיים)
" אומר הטעם)בעבירה זה על (וגם העבירה מן

עבירה". גוררת ועבירה

המצוות, שאר לקיום מביא - קלה מצוה קיום ב)
בעבירה. - גיסא ולאידך יותר, חמורות גם

בציווי גם א) דם: באיסור כאן גם - ולשיטתו
"חזק""שהוא להיות צריך - ממנו" להשמר

" שאמר מה הוא עשה שבמצות למצוהבאזהרתו,
" עבירה) (בכל תעשה ובלא קלה"; מן(גם)

העבירה";

להתחזק צריך אתה כמה עד וללמדך "להזהירך ב)
וחומר קל . . . כאןבמצות הנאמר כי מצות",

חיזוק "הויהמצוות.הוא למצוהאמרו
שמצוה . . מצוות,קלה שאר גם ותקיים מצוה",

גם רחוק תהיה זה ידי ועל העבירה", מן "ובורח
העבירות. משאר

יהודה רבי דשיטת ידעינן האמור, פי על והנה
- עזאי בן שמעון רבי ושיטת ככתבם", "דברים - היא
מנלן אבל בעבירה. - והפכה קלה, למצוה אפילו לרוץ
עזאי בן שמעון כרבי ליה סבירא לא יהודה שרבי

ש במצוה "חזק" להיות ורבישצריך לשומרה,
ד"דברים יהודה כרבי ליה סבירא לא עזאי בן שמעון

ככתבם"?
ברכות מסכת בסוף איתא בןוהביאור: תניא :

לבית עקיבא רבי אחר נכנסתי אחת פעם אומר עזאי
ר' לו אמר כו'. למדתי דברים, ג' ממנו ולמדתי הכסא
היא תורה לו אמר ברבך. פניך העזת כאן עד יהודה

צריך. אני וללמוד

פליגי? במאי ולכאורה

וצריך היא שתורה דאף סבר יהודה שרבי לומר ויש
לשאול עליו - התורה בלימוד כרגיל הרי, ללומדה,
בן שמעון לרבי שאמר וזהו המדרש, בבית ההלכה
בבית שאלה במקום פניך" העזת כאן "עד עזאי

המדרש.

להיות שצריך שמדגיש עזאי בן שמעון רבי אמנם
כן גם מובן זה דרך ועל קלה, למצוה אפילו

הרי - הלכה לבירור בנוגע מספיק אין
לראות אם כי המדרש, בבית הלכה אשרשאלת ,

 , חז"ל הלכהמאמר למדין אין
(באם מעשה מפי ולא לימוד מפי מקוםלא ויש

בטעם הלכהלטעות לו שיאמרו עד המעשה)
הנהגתו לראות עקיבא רבי אחרי נכנס ולכן - למעשה

.בפועל

אגד החידושי קושיית מתורצת זה פי שם,ועל ות
דברים על לשאול לו היה פניו להעיז הכריחו "דמי

מרבו". אלו

מילי בהני אדעתי' אסיק ד"לא מתרץ שם והנה
היא ותורה עליהם, לשאול איסור חשש בהו דאית
ללמוד שם שיש מה לידע היינו דקאמר כו' וללמוד

כו'". ממנו

לשאול יכול היה גופא זה הרי להבין: זכיתי ולא
הדבר לומד והיה ממנו" ללמוד שם "יש אם רבו את

ברבו. פניו להעיז צריך היה ולא מפיו,

שמעון רבי של ודרכו שיטתו כנ"ל: הוא והביאור
באופן ומצוות בתורה וענין דבר כל לעשות עזאי, בן
הלכה פסק שאין ומכיון יתירה. והתחזקות ריצה של
בזה הסתפק לא רב", מ"מעשה וברור טוב יותר

" אלא רבו, את הכנסת"שישאל לבית אחריו
בפועל. הנהגתו שיראה ידי על ממנו ללמוד

שאין היתה יהודה רבי של שיטתו כן שאין מה
היא שתורה ואף וכו', פניו להעיז כדי עד לרוץ צריך
ודינים הלכות ישנם אם רבו את שישאל די וכו',
זה הרי עזאי בן והנהגת הכסא. לבית בשייכות

ברבך" פניך העזת כאן "עד - יהודה דרבי .לשיטתיה

מצינו זה דרך אומרעל עזאי "בן גיסא: לאידך
ונאמרנאמר תחיה לא בהמהמכשפה עם שוכב כל

בסקילה בהמה עם שוכב מה לו, ענין סמכו יומת, מות
מפני וכי יהודה ר' ליה אמר בסקילה. מכשפה אף
וידעוני אוב אלא לסקילה, זה נוציא לו ענין שסמכו
ולומר להם להקיש יצאו, ולמה היו, מכשפים בכלל
בסקילה". מכשפה אף בסקילה וידעוני אוב מה לך,

"סמוכין" דורש עזאי בן לומר: יש מחלוקתם וטעם
הפרשה - ענין" "סמכו כולה, התורה בכל

יהודה רבי אבל סקילה. עונש מזה ללמוד כך כדי ועד
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א.35) סב,
וש"נ.36) א. כא, שבת
וברשב"ם.37) ב. קל, ב"ב

שם.38) ב"ב עיין רב. דוקא מעשה – לזה מקום כשאין אבל
כו'",39) העזת כאן "עד לר"ע עזאי בן א"ל לפנ"ז שם דאיתא ואף

כן. לעשות למד דמזה י"ל
רע"ק40) שהרי צע"ק אופן ובכל כנ"ל) כו' פניו העיז

ר"י ידע לא ד(עדיין) ואת"ל רשב"ע? על התמי' ומהי – (39 בהערה
– לר"י רשב"ע ענה לא למה – זו עובדה .כן עשה שרע"ק

וש"נ.41) ב. כא, ברכות
יז.42) כב, משפטים
יח.43) שם,
רע"ב.44) שם ברכות פרש"י



כה     

להיפך זה דרך ועל מצוה"; גוררת שמצוה שמסיים)
" אומר הטעם)בעבירה זה על (וגם העבירה מן

עבירה". גוררת ועבירה

המצוות, שאר לקיום מביא - קלה מצוה קיום ב)
בעבירה. - גיסא ולאידך יותר, חמורות גם

בציווי גם א) דם: באיסור כאן גם - ולשיטתו
"חזק""שהוא להיות צריך - ממנו" להשמר

" שאמר מה הוא עשה שבמצות למצוהבאזהרתו,
" עבירה) (בכל תעשה ובלא קלה"; מן(גם)

העבירה";

להתחזק צריך אתה כמה עד וללמדך "להזהירך ב)
וחומר קל . . . כאןבמצות הנאמר כי מצות",

חיזוק "הויהמצוות.הוא למצוהאמרו
שמצוה . . מצוות,קלה שאר גם ותקיים מצוה",

גם רחוק תהיה זה ידי ועל העבירה", מן "ובורח
העבירות. משאר

יהודה רבי דשיטת ידעינן האמור, פי על והנה
- עזאי בן שמעון רבי ושיטת ככתבם", "דברים - היא
מנלן אבל בעבירה. - והפכה קלה, למצוה אפילו לרוץ
עזאי בן שמעון כרבי ליה סבירא לא יהודה שרבי

ש במצוה "חזק" להיות ורבישצריך לשומרה,
ד"דברים יהודה כרבי ליה סבירא לא עזאי בן שמעון

ככתבם"?
ברכות מסכת בסוף איתא בןוהביאור: תניא :

לבית עקיבא רבי אחר נכנסתי אחת פעם אומר עזאי
ר' לו אמר כו'. למדתי דברים, ג' ממנו ולמדתי הכסא
היא תורה לו אמר ברבך. פניך העזת כאן עד יהודה

צריך. אני וללמוד

פליגי? במאי ולכאורה

וצריך היא שתורה דאף סבר יהודה שרבי לומר ויש
לשאול עליו - התורה בלימוד כרגיל הרי, ללומדה,
בן שמעון לרבי שאמר וזהו המדרש, בבית ההלכה
בבית שאלה במקום פניך" העזת כאן "עד עזאי

המדרש.

להיות שצריך שמדגיש עזאי בן שמעון רבי אמנם
כן גם מובן זה דרך ועל קלה, למצוה אפילו

הרי - הלכה לבירור בנוגע מספיק אין
לראות אם כי המדרש, בבית הלכה אשרשאלת ,

 , חז"ל הלכהמאמר למדין אין
(באם מעשה מפי ולא לימוד מפי מקוםלא ויש

בטעם הלכהלטעות לו שיאמרו עד המעשה)
הנהגתו לראות עקיבא רבי אחרי נכנס ולכן - למעשה

.בפועל

אגד החידושי קושיית מתורצת זה פי שם,ועל ות
דברים על לשאול לו היה פניו להעיז הכריחו "דמי

מרבו". אלו

מילי בהני אדעתי' אסיק ד"לא מתרץ שם והנה
היא ותורה עליהם, לשאול איסור חשש בהו דאית
ללמוד שם שיש מה לידע היינו דקאמר כו' וללמוד

כו'". ממנו

לשאול יכול היה גופא זה הרי להבין: זכיתי ולא
הדבר לומד והיה ממנו" ללמוד שם "יש אם רבו את

ברבו. פניו להעיז צריך היה ולא מפיו,

שמעון רבי של ודרכו שיטתו כנ"ל: הוא והביאור
באופן ומצוות בתורה וענין דבר כל לעשות עזאי, בן
הלכה פסק שאין ומכיון יתירה. והתחזקות ריצה של
בזה הסתפק לא רב", מ"מעשה וברור טוב יותר

" אלא רבו, את הכנסת"שישאל לבית אחריו
בפועל. הנהגתו שיראה ידי על ממנו ללמוד

שאין היתה יהודה רבי של שיטתו כן שאין מה
היא שתורה ואף וכו', פניו להעיז כדי עד לרוץ צריך
ודינים הלכות ישנם אם רבו את שישאל די וכו',
זה הרי עזאי בן והנהגת הכסא. לבית בשייכות

ברבך" פניך העזת כאן "עד - יהודה דרבי .לשיטתיה

מצינו זה דרך אומרעל עזאי "בן גיסא: לאידך
ונאמרנאמר תחיה לא בהמהמכשפה עם שוכב כל

בסקילה בהמה עם שוכב מה לו, ענין סמכו יומת, מות
מפני וכי יהודה ר' ליה אמר בסקילה. מכשפה אף
וידעוני אוב אלא לסקילה, זה נוציא לו ענין שסמכו
ולומר להם להקיש יצאו, ולמה היו, מכשפים בכלל
בסקילה". מכשפה אף בסקילה וידעוני אוב מה לך,

"סמוכין" דורש עזאי בן לומר: יש מחלוקתם וטעם
הפרשה - ענין" "סמכו כולה, התורה בכל

יהודה רבי אבל סקילה. עונש מזה ללמוד כך כדי ועד
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א.35) סב,
וש"נ.36) א. כא, שבת
וברשב"ם.37) ב. קל, ב"ב

שם.38) ב"ב עיין רב. דוקא מעשה – לזה מקום כשאין אבל
כו'",39) העזת כאן "עד לר"ע עזאי בן א"ל לפנ"ז שם דאיתא ואף

כן. לעשות למד דמזה י"ל
רע"ק40) שהרי צע"ק אופן ובכל כנ"ל) כו' פניו העיז

ר"י ידע לא ד(עדיין) ואת"ל רשב"ע? על התמי' ומהי – (39 בהערה
– לר"י רשב"ע ענה לא למה – זו עובדה .כן עשה שרע"ק

וש"נ.41) ב. כא, ברכות
יז.42) כב, משפטים
יח.43) שם,
רע"ב.44) שם ברכות פרש"י
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לסקילה", זה נוציא לו ענין שסמכו מפני "וכי מתמה
כו' בכלל וידעוני ש"אוב מזה הדין לומד אם כי

" - בסקילה" מכשפה כו' ".

:רש"י שבפירוש תורה של מיינה
הוא הדם "כי הכתוב מפרש דם אזהרת בטעם

המפרשים וביארו גו'". בבשרהנפש שגם דאף
בין הפרש ישנו מקום מכל הנפש, נמצאת הבהמה

שבו ש"הנפשהבשר הנפש"לדם
.עצמה

ולכן מבשרו ובשר דם נעשה מאכל דבר מכל דהנה
אוכל שהוא המאכל טבע בהאדם .נקבע

א) הרי (טהורה) בהמה בשר אוכל האדם וכאשר
תוקף בזה הבהמהאין צריך(וטבע) הבשר ב) ,

דם שנעשה עד וכו' ומשתנה ומתעכל נלעס להיות
צריך שאין הדם אבל הנזון": טבע אל "ושב ובשר
הדם אכילתו ידי על הרי בזה, וכיוצא כבשר וכו' עיכול

 בנפש הבהמה ונפש טבע יתחבר דהבהמה,
הבהמה כנפש ותתעבה .האדם

דנפש מדות בדם, השטופים שאלו מזה, והמובן
הבהמה.הבהמית נפש כטבע שלהם

רש"י: שבפירוש הפירושים ב' וזהו

ו"לפיכך בדם" שטופים ש"היו בזה מדבר בתחלה
בתיקון החיזוק על הציווי והוא חזק" לומר הוצרך

הטבעיים מדותיו הבהמית.ובירור נפש של

הוא יהודה רבי כי יהודה, רבי אומרו זה ופירוש
הודאהמלשון בחינת שהוא ה'" את אודה "הפעם
ובירורוביטול בביטול היא העבודה זה ומצד ,

שיש היינו - אתכפיא עבודת תחתונות, הכי מדריגות
וצריך הבהמית, דנפש טבעיים למדות שייכות לו

ולשנותם. לבררם

בבחי' "היה דעבודתו עזאי בן שמעון רבי אבל
'כו למעלה לעלות היה ומגמתו חפצו שכל דוקא

חשקה נפשו שלו התורה בעסק כן בתורהוכמו
עשהוכו'" ומצוות תורה של ענין כל לכן ואשר ,

של באבאופן "לא לדעתי' כנ"ל, והתחזקות,
צריך אתה כמה עד וללמדך להזהירך אלא הכתוב
בירור על בא לא שהכתוב והיינו במצות", להתחזק
להתחזק להזהירך אלא - טבעיות מדות ושינוי

ואור זוהר מלשון להזהירך שעלבמצוות, היינו ,
להתחזק נפשוהאדם ולהאיר אלקיכו'

- המצוות בענין

אדם שאין ממנו להשמר קל "שהוא בדבר אם
אם אומרת זאת באזהרתו", לחזקך הוצרך לו מתאוה
מדותיו מצד לו מתאוה אדם אין שבלא"ה כזה ענין
מצד גם ממנו ומובדל הבהמית דנפשו הטבעיות

מדותיו לחזקטבע "הוצרך מקום מכל ,,"
אור בבחי' באזהרתו, יותר עוד להתחזק עליו בזה שגם
מדותיו מטבע גם בהבדלה מעלה לעלות היינו אלקי,

-

כאלו מצוות בעניני מצות" לשאר וחומר "קל
וכמה כמה אחת על - להן מתאוה אדם של שנפשו
הבדלה של באופן להיות ולהתעלות להתחזק שעליו

נפשומזה ולהאיר ,.אלקי
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אחרי45) עקדה בתחלתה. קמח מצוה חינוך יא. יז, אחרי רמב"ן
ועוד. השני". "בטעם כאן אברבנאל שם. אחרי אוה"ח מו). (שער

(46.50 הערה לקמן וראה שבו. הדם ע"י רק שזהו וי"ל
"המתלבשת".47) פ"א מתניא להעיר
קרוב48) וכל הנפש את משיב נפש כל ב): (מד, מברכות להעיר

הנפש. את משיב לנפש
אכילת49) איסור בטעם ועוד) יג יא, ויקרא (רמב"ן וכמבואר

האוכל. בלב אכזריות מוליד כי וטורפים הדורסים בע"ח
מרמב"ן50) אבל עיקר". כל בבשר הנפש "ואין שם באוה"ח

כבפנים. מובן שם וכו' ואברבנאל
נפש51) ממנו יצא כבר כאשר הוא דם אכילת איסור אשר ואף

ראה – אליו כלי רק הוא והדם לחוד שנפשו את"ל (גם י"ל הבהמה,
רוח עדיין נשאר הנפש צאת לאחרי שגם (45 בהערה שנסמנו בכ"מ
שובה (ד"ה האדם לגוף בהנוגע המבואר וע"ד בדם, הבהמה נפש

שם. אחרי אלשיך וראה תרנ"ט).
שלו.52) דנפה"א במדות גם פועל וה"ז
ובכ"מ.53) פ"ה. תרצ"ד היום זה ד"ה וראה פט"ו. מתניא להעיר

ואילך. [298] סו ע' ח"ז התמים ואילך. סע"א נו ע' ח"א לקו"ד וראה

ספ"פ.54) תרל"ז וככה המשך ראה
שביהודה.55) הודאה בבחי' ואילך) א מה, א. (מד, תו"א וראה
ב.56) סג, יבמות
וראה57) ועוד. לסופו). (קרוב יג אות תרמ"ט מות אחרי ד"ה

שם. 12 ,11 ובהערות 990 ע' ח"ג לקו"ש
ז)58) סו"ס אגה"ק וראה ,240 ע' תש"ח המאמרים (ספר וכידוע

טפי. זהיר הוי במאי אבוך בפי'
שהרעות59) ב) פד, בדרמ"צ (הובא פ"ו להרמב"ם מח"פ להעיר

אפשי. אי ע"ז לומר צריך השכל מצד גם רע שהם
שם.60) בח"פ ראה
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ראש השנה

פסוקים ומאמרי רז"ל

אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון 
ואל תעצבו, כי חדות ה'  לו, כי קדוש היום לאדוננו, 

היא מעוזכם1.

לך  אין   — ולעבודתו  ה'  לתורת  הבריאות  חיזוק 
מעלה יתירה מזו, כי הכל נתעלה לטוב.

שייך  השנה,  כל  על  והמקור  הראש  השנה,  וראש 
ושתו  משמנים  אכלו  בו  כתיב  כי  זה,  לענין  במיוחד 
ממתקים. ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, שמתעלים כל 
המשמנים והממתקים, והוא שיהיו משמנים וממתקים 

בכל ימות השנה.
וגמר  המלכות,  בנין  התחלת  הוא  השנה  ובראש 
הבנין הוא בערב יום הכפורים, הנה אז מצוה להרבות 

באכילה ובשתיה.
השנה,  בתחלת  כדבעי  והשתיה  שהאכילה  הרי 
ענין  הוא  ולעבודה,  לתורה  ומועילים  טובים  בדברים 

גדול מאד.
חוק  כי  הוא  שופר  בחודש  תקעו  על  הטעם  והרי 

לישראל הוא2, שחוק הוא לישנא דמזוני3.
לזו,  זו  משתווים  הפת  ורדיית  שופר  תקיעת  וכן 
מידי  יוצא  הדבר  ואין  מלאכה4,  ולא  חכמה  ששניהם 

פשוטו, שקאי פשוט על מזונות ופת.
לראש  ושתיה  אכילה  בין  גדולה  שייכות  הרי שיש 

השנה5.
)ליקוטים ואגרות עמ' שכא(

1( נחמיה ח, י.
2( תהילים פא, ד-ה.

3( ביצה טז, א. 
4( ראש השנה כט, ב. 

5( בזה מודגש חיבור שתי קצוות: א. תקיעת שופר, שעל ידה פועלים 
הכי  דבר  הפת,  רדיית  ב.  העילוי.  תכלית  התענוג,  פנימיות  המשכת 

פשוט.
הרצון  התעוררות  א.  קצוות:  שתי  חיבור  מודגש  השנה  בראש  וגם 
למלוכה מהשורש ומקור הכי עליון, עד למהותו ועצמותו יתברך. ב. 
אין אדם נידון בראש השנה אלא לעניני עולם הזה )הגהות מיימוניות 

הלכות תשובה פ"ג בשם הרמב"ן(. 
ומזה הוראה בנוגע לפועל: כאשר מתכוננים לעבודת ראש השנה, הרי 
מועד  מבעוד  להשתדל  יש  נעלים,  הכי  בענינים  ההתעסקות  עם  יחד 
שלכל יהודי יהיו כל צרכי החג באופן של הרחבה, משמנים וממתקים 

)שיחת ש"פ נצבים תשמ"ה סכ"ז-סכ"ח(. 

בראש השנה נפקדו שרה רחל וחנה6.

תיבת נח שייכת לראש השנה7, והיא נזכרת ראשונה 
בפסוקי זכרונות.

וסימנך:
בכל אחד משלשת השמות שרה רחל וחנה יש אות 

אחת בלבד שאיננה בשאר השמות.
שרה — האות המיוחדת בה היא שי"ן, כנגד שיעור 

האמות של אורך התיבה.
רחל — האות המיוחדת בה היא למ"ד, כנגד שיעור 

האמות של גובה התיבה.
חנה — האות המיוחדת בה היא נו"ן, כנגד שיעור 

האמות של רוחב התיבה.
)ליקוטים ואגרות עמ' שפב, תורת לוי יצחק עמ' תיג(

מאמרי חז"ל

שופר שנסדק ודבקו, פסול8.

גבורות  הוא  עיקרו  כי  שלם,  להיות  צריך  שופר 
גבוהות  אלה  גבורות  בשרשן.  שהן  כמו  ממותקות9, 
ותיקון,  שבירה  שלפני  מהבחינה  והן  מחסד,  הרבה 

במקום שלא היתה שבירה כלל.
)ליקוטים ואגרות עמ' ר(

כמה שיעור תקיעה . . כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן 
ולכאן10.

כי  אברהם.  של  מדתו  חסד,  ימין,  ביד   — בידו 
המכוון היא להמשיך גבורות הממותקות בחסד.

משני  ראיה  שיש  היינו   — ולכאן  לכאן  ויראה 
ה'  בהר   .  . יראה  ה'  אברהם11  שאמר  כמו  הצדדים, 

יראה, שתי פעמים יראה.
)ליקוטים ואגרות עמ' שנה(

6( שם י, ב.
7( זח"ג קמט, ב.

8( שם כז, א במשנה.
9( פרי עץ חיים שער ראש השנה פ"ב.

10( שם, ב.
11( וירא כב, יד.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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יהבכו אנא ּדי ֲֲִֵֵָָחזי

ּברכן דין יֹומא ְֳִֵֵָָָקדמיכֹון

ְִָּולוטין:

תקּבלּוןכז ּדי ּברכן ְְְִִַָָית

ּדי אלהכֹון ּדיי ְְֱֲִִַַָָָלפּקֹודּיא

יֹומא יתכֹון מפּקד ְְֲֵַָָָאנא

ֵדין:

      
Bכו) ˙ ‡ ‰‡אמר לּמה לדעת צרי ¿≈»…ƒ…≈¿ִַַַָָָָָ

אנכי, אמרֹו עֹוד הּדברים, על ראּיה ְְְְִִִַַָָָָֹלׁשֹון
הּפרׁשה ׁשּכל ּכיון יחיד לׁשֹון אמר לּמה ְִֵֶַַָָָָָָָָָעֹוד
היא ׁשהּכּונה ונראה נאמרה, רּבים ּבלׁשֹון ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻּכּלּה
ּולהמעיט העליֹון ּבעֹולם להבחירם ׁשּבא לפי ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָּכי
אצלם ׁשּיתאּמתּו ּוכדי הּזה, עֹולם טֹובֹות ְְְְִֵֶֶֶַַָָָּכל
ענינים, ב' ּבֹו יהיה ׁשהּמֹוכיח צרי ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָהּדברים
והּב' העליֹון, ּבּטּוב חּוׁשית הּכרה ׁשּיּכיר ְְִִֶֶַַַַָָָא'
אם ּכי וקניניו, הּזה עֹולם טּוב הּׂשגת ְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשהּׂשיג
לא הּזה עֹולם מּקניני מׁשלל יהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֻהּמֹוכיח
יאמרּו ּכי הּזה עֹולם טֹובת למּׂשיגי ּדבריו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹיאמנּו
ׁשאם ויּגיד, יבֹוא ראה ׁשּלא למי אֹומרים ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹאין
הּזה העֹולם ּגדּלת הנאֹות טעמי טֹועם ְֲֲֵֵֶַַַָָָָָֻהיה
ּבזּולתֹו ּובֹוחר ממאיסֹו היה לא ותענּוגיו ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹוקניניו
הּבא ּגם ּדבריו, לקּבל אזנם יּטּו לא ְְְֵֶַַַַָָָָָָֹּובזה
יאמנּו ולא יצּדקּו לא הּבא עֹולם ּבטּוב ְְְְְְְִֵַַָָָֹֹֻלהפליג
ּדבריו אין עצמֹו ׁשהּוא ּכל הּטבעי לּׂשכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדבריו
ידע, ולא ראה לא והּוא האמּונה מּפי ְְֱִִֶַָָָָָָֹֹאּלא

מׁשה האיׁש ורב מֹוׁשיע אמר ‡ולזה ‰‡ ְְִִֶֶַַַָָָ¿≈»…ƒ
להצּדיק ותׂשּכילּו ותצּדיקּו ּתראּו אלי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַּפרּוׁש
הּזה עֹולם טּוב להּכיר הּׂשיג הּוא ּכי ְְִִִִִֶַַַָָהּדברים,
ּגדֹול ועׁשיר ּומל וגּבֹור מאד ּגדֹול היה ְְְִִִֶֶָָָָָֹּכי

ז"ל צ"ב.)ּכאֹומרם נעים(ׁשּבת אף ּדֹודי ויפה , ְְְִִֶַַָָָָ
וטעם ׁשמים עלה ּכי הּכיר העליֹון ּבּטּוב ְְִִִִֶַַַַָָָָָּגם
הּכרת חּוׁשּיּות הּכרה ׁשהּׂשיג ואחר עליֹון, ְְִִִֶֶַַַַַַַָָָטעם
האמּורים הּדברים להם אמר והּׂשגתם ּדברים ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָב'
יחיד לׁשֹון ראה ואֹומרֹו אבאר, ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָּבענין
ׁשּגלּוי א' ּכאיׁש ּבהּכרתּה ׁשוים ּכּלן זֹו ראּיה ְְְִִִִֶַָָָָָָָֻּכי
הּבא: ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם מׁשה הּׂשגת ֶֶַַַַַָָָָָָֹלּכל

„BÚּבּמאמר ‡ירצה ‰‡ז"ל אֹומרם ּדר על ְֲִֶַַַ¿≈»…ƒְֶֶַָ
פ"ה) ּתׁשּובה הל' לעׂשֹות(רמּב"ם אדם יכֹול ְְְֲִַַָָָָָ

אליו ּכי ּׁשהעירם מה והּוא רּבנּו, ּכמׁשה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָעצמֹו
לעבֹודת לּקרב הּבא ּכל אליו להּדמֹות ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָיראּו
מה עם עצמן יעריכּו ולא ה' עבֹודת ְְֲֲִִֶַַַַַָֹֹהּקדׁש
מצאה ּכּביר ּכי עצמן, ּבעיני ויהיּו מהם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּׁשּלמּטה
זה רמז אמר ׁשּלא אּולי יחיד לׁשֹון ואמר ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹידם,
להּׂשגהעליֹונה עצמן יכינּו עםאׁשר ליחידי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ּכמׁשה להיֹות זֹו הּׂשגה להּׂשיג הראּוי ומי מי ְְְִִִִִֶַַָָָָָּכי
לפניכם: נתן אמר יׂשראל ּכללּות ׁשאר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּוכנגד

„eׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על ירמז רמז ¿∆∆ְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹ
רע"ג) ח"ג יׁש(זהר ּתֹורה ּבני ׁשּכל ְֵֵֶַָָֹ

הּדֹור לֹומר צרי ואין מּמׁשה, ניצֹוץ ְִִִֵֶֶַַָָלהם
והּוא מּמּנּו, חלק ׁשהם מּפיו ׁשּׁשמעּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָההּוא

זה ּבמאמר ּׁשרמז ‡מה ‰‡ּכאּלּו ּפרּוׁש ְֲֶֶַַַָָ¿≈»…ƒְִֵ
יׂשראל ּכל ּכי אנכי, לֹו ואֹומר עצמֹו עם ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹמדּבר
מדּבר ּכאּלּו עּמם מדּבר ּוכׁשהּוא אליו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָיתיחסּו
יחיד לׁשֹון ראה אמר ּכן ּגם ולזה עצמֹו, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָעם
עליו יאמר יחיד לׁשֹון ׁשהּוא אנכי ְְִִִֵֵֶָָָָָֹּכׁשעּור
וזה אנכי ואמר ׁשּקרא ה' על ירמז עֹוד ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹראה,
ואמר ׁשּקרא אֹותֹו ּכי ראה הּכתּוב ׁשעּור ְְִִֵֶַַָָָָהּוא

ואֹומרֹו וגֹו', לפניכם נתן הּוא אנכי ‡‰לכם ְְְְִִֵֵֶֶָָֹֹ¿≈
ׁשוים יהיּו ּכּלן זה ּדבר ּבער ּכי יחיד ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֻלׁשֹון
ּברכה לפניהם הּנֹותן הּוא ה' ּכי לדעת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּכאחד

ְוגֹו':
˙.'וגֹו הּיֹום עמדּולפניכם ׁשהּיֹום לפי ּפרּוׁש …≈ְְְְִִֵֵֶֶַַָ

ז"ל ּכאֹומרם ּדעּתם ה':)על אדם(ע"ז אין ְְְֵַַָָָָ
ׁשנה: מ' עד רּבֹו ּדעת על ֵַַַַַָָעֹומד

„BÚאמרֹו עֹוד ּבהעיר e‰יתּבאר ‰ ְְְִִֵָָֹ¿»»¿»»
הּברכה את אּלא לֹומר צרי היה ְִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא
אכן ּכן, אחר ׁשאמר ּכמֹו וגֹו' והּקללה ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָוגֹו'

ז"ל אֹומרם ּדר על להם(ספרי)יתּבאר אמר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
וג' ב' מצליחים הרׁשעים רֹואים אּתם ְְְִִִִֶֶַַָָמׁשה

אֹומרֹו והּוא ע"כ, לּדחֹות וסֹופם ‰ÌBiימים ְְְִִָָָ«
‰e ‰,קללה ּכן ּגם ׁשהיא ּברכה ּפרּוׁש ¿»»¿»»ְְִֵֵֶַָָָָ

אּלא ׁשאינּה הּזה ּבעֹולם הרׁשעים ׁשלות ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָוהּוא
ּדר על אחד יֹום יּקרא הּזה ׁשעֹולם מעט ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּבזמן

י"א)אֹומרֹו ז' לעׂשֹותם(לעיל כ"ב.)הּיֹום (ערּובין ְְֲִֵֵַַָ

לזכרֹון סמּו הּיֹום לֹומר ּׁשּדקּדק מה ְְְְִִֵֶַַַָוהּוא
למחר ולא הּיֹום אּלא ּברכה ׁשאינּה לֹומר ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָָֹּברכה
הּזה עֹולם טֹובת נמצאת היא, קללה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָואדרּבה

קללה: וגֹוררת ְְֶֶֶֶָָֻמעטת
„BÚז"ל מאמרם ּפי על ׁשאמרּו(ספרי)יתּבאר ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

והיּו ּדרכים ּבפרׁשת יֹוׁשב ׁשהיה לא' ְְְְִֵֶַָָָָָָָָמׁשל
וסֹופֹו מיׁשֹור ּתחּלתֹו אחד ׁשבילין ב' ְְְְִִִִֶָָָָלפניו
והיה מיׁשֹור וסֹופֹו קֹוצים ּתחּלתֹו ואחד ְְְְִִִִֶָָָָקֹוצים
רֹואים אּתם להם ואמר וׁשבים לעֹוברים ְְְִִִִֶֶַַַָָָָמֹודיע
וכּו' ּפסיעֹות וג' ּבב' מיׁשֹור ׁשּתחּלתֹו זה ְְְְְְִִִִֶֶָׁשביל

אֹומרֹו והּוא ע"כ, וכּו' Ìוסֹופֹו ˙'וגֹו ְְְְ…≈ƒ¿≈∆ְ
ּברכה יׁש אחת ּובכל טֹובֹות מיני ב' ְְִֵֵֵַַָָָּפרּוׁש
ּבתחּלה מיׁשֹור ּבֹו יׁש הרׁשעים ּדר ּכי ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָּוקללה,
החּיים ודר ּוקללה, ּברכה הרי ּבסֹופֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָוקֹוצים
ּברכה הרי מיׁשֹור וסֹופֹו קֹוצים ּתחּלתֹו ּכן ְְְֲִִִֵֵַָָָּגם

ּופרׁש וחזר ּכן, ּגם ‰‰ּוקללה ּפרּוׁש‡˙ ְְֵֵֵַַָָָ∆«¿»»ֵ
הּקללה לענף לחּוׁש ראּוי ׁשאין ּברכה יּקרא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלזה
ּבאמצעּות ׁשּיׁש הגם וגֹו' ּתׁשמעּו אׁשר ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָׁשּבּה,
הּזה ּבעֹולם מצטערים הּצּדיקים ּכי צער ְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָזה

למהּבהׁש עליהם קׁשה ועֹולמם הּמׂשּכל ּתּדלּות ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻ
הגם ּתׁשמעּון לא אם והּקללה ּבֹו, ְְְְְֲִִִִֶַַָָֹּׁשּצריכין
נפׁש אּות ּבכל ּבעֹולם מתעּדנים ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשאּתם
יחׁשב: לקללה זה מיׁשֹור לכם, ויערב ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּבהמית

„BÚלפי הּדר זה על הּכתּוב ּכל ְְִִֵֶֶֶַַַָָָיתּבאר
ּבסמּו להם עקב)ׁשאמר הארץ(ס"פ נחלת ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לכם ּבֹו רגלכם ּכף ּתדר אׁשר הּמקֹום ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹּכל
להם אמר לזה ˙יהיה, ‡ ‰‡'וגֹו ְִֶֶֶַָָָ¿≈»…ƒ…≈ְ

ּדקּדק הּיֹום, לכם נֹותן ׁשה' זֹו נתינה ְְִִֵֵֵֶֶַָָּפרּוׁש
מקֹום‰ÌBiלֹומר ּכל להם ׁשאמר זֹו ּברכה ּכי ַ«ְִֶֶַָָָָָָ

ואֹומרֹו הּזה, הּיֹום עד להם נאמרה לא ְְְְֶֶֶֶַַַָָֹוגֹו'
‰e ‰ויׁש ּברכה זֹו ּבנתינה יׁש ּפרּוׁש ¿»»¿»»ְְְִִֵֵֵָָָ

ּופרׁש וחזר קללה, ‡Lּבּה ‰‰ ˙‡ ְְֵֵַָָָָ∆«¿»»¬∆
eÚÓLzזֹו נתינה ּתהיה ּתׁשמעּו אם ּפרּוׁש ƒ¿¿ְְְְִִִִֵֶָ

לכם זֹו אין ּתׁשמעּון לא ואם לברכה, ְְְְִִִֵֶֶָָָָֹלכם
ּבכם יתקּנאּו ׁשּבאמצעּותּה קללה אם ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָּכי
ּגדֹולה, ּבנקמה מּמּנה אתכם ויאּבדּו ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֻהאּמֹות
להם לרעה מּמּנה ההנאה להם ּתהיה ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּגם

אֹומרֹו ּכדר הּנצחי ואתחּנן)לעֹולם ּומׁשּלם(ס"פ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
:ּבסמּו ועּין להאבידֹו, ּפניו אל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָלׂשנאיו

Bכז) L‡ ‰‰ ּכי‡˙,אמרֹו‡˙ להעיר ∆«¿»»¬∆¿ְָ∆ְִִָ
לֹו עֹוד ה' מּדר הּמּׂשגת הּברכה ְְִִֶֶֶֶַַַָָֻמּלבד

והּוא הּטֹוב, יעּוד eÚÓLzעּמּה L‡ּכי ְִִַָ¬∆ƒ¿¿ִ
ּומחּיה מפלא ּתענּוג הּוא ּבּתֹורה ְְְֲִֶַַַַָָָֻהּׁשמיעה
ּותחי ׁשמעּו נ"ה) (יׁשעי' ּכאֹומרֹו ְְְְְְִִֶֶַַָהּנפׁש
נפׁשֹו ּתׂשיחּנּו הּתֹורה ּבטעם והּמרּגיׁש ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָנפׁשכם,
טֹובה מּתנה לנֹותן טֹוב ּגמּול לׁשּלם עליו ְְְִֵֵַַָָָָָּכי
ׂשכר לתּבע ׁשאין לֹומר צרי ואין ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמפלאת

ֶָָעליה:
„BÚזכּות ׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְְְִִִֵֶֶֶַָירצה

ּפרֹות לּה ויׁש קרן לּה מ.)יׁש והּוא(קּדּוׁשין , ְְִִֵֵֵֶֶָָ
ּבאֹומרֹו ּׁשרמז ‰‰מה הּברכה‡˙ ּתבת ּכי ְְֶַַָ∆«¿»»ְִֵַַָָ

,ּברּו וכּלֹו הּברכה מקֹור ׁשהּוא עֹולם ְְְְֶֶֶַַָָָָֻמצּינת
הּזה, ּבעֹולם ׁשאֹוכל הּזכּות לפירֹות את ְְְִֵֵֶֶֶַַָָורּבּוי

לֹומר רצה‡L,ודקּדק ׁשּלא הּכתּוב ּגּלה ְְִֵַ¬∆ִֶַָָָָֹ
אם, לֹומר הּספק ּבגדר הּדבר לעׂשֹות ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהּנביא
קּותה ּכאׁשר מחלט ּדבר ׁשהּוא אׁשר ְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָֻואמר
הּברכה הּכתּוב ותלה הּצּדיק, נפׁש ְְִֶֶֶַַַַָָָָָָלהם
ׁשמירה, ולא מעׂשה לא הזּכיר ולא ְְְְְֲִִִִֶַַָָֹֹֹּבּׁשמיעה
הּתֹורה חּיים אלהים ּדברי ׁשהּׁשֹומע ְְֱִִִִֵֵֶַַַַָֹלפי
חּיים סם ּבּה יׁש ּכי ּומיּׁשרּתֹו נפׁשֹו ְְְְִִִֵַַַַַָָמטיבה

ז"ל רּבתי)ּכאֹומרם איכה הּמאֹור(ּפתיחתא וז"ל ְְְְְִִֵַַָָָָָ
ּבּׁשמיעה: הּכל ּתלה לזה לּמּוטב, מחזירֹו ְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבּה

            
רת••••אמלמע ....אר ְְְְֲִֶֶַַָָָ

  §©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ
  ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
   §©§¤´¦©¤½¤£¤¨«Ÿ¦²
   §©¤¬¤§¤−©®¨¤À¤
   ©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬

חיי אור «Ÿ§©§¤«
ו   א  אי אר ר••••הא ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ט רה מל סר הא הרי בי בת בהע ל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלמ
אמר אמ ראלפר(ספרי)י בי בת הה ל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

 הרה ....ל ְַָָָֻ

   §¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´
   ¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤©¨¬

  ̈−̈¨§¦§¨®§¨«©¨³
  ¤©§¨¨Æ©©´§¦¦½
  §¤©§¨−̈©©¬¥¨«

רא ו••••יברה את יאמבר ית מתר.... ְְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָ
יר לב)••••ר פת(סוטה יה יפה יר הר לי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ

יה לא אר האי ר" הרריהאר ל "ו מה פסל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
לי יה הפ  ואר ר ל ה אמר הרְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ללה פת יבל ....הר ְְִֵַָָָָ

  £Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À
   ©«£¥Æ¤¤§´©¤½¤
   §¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−¨«£¨¨®
    ©¦§½̈¥−¤¥«¥¬Ÿ¤«

א••••סימ ה ת....אחרי••••רה הברת ארי ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
"ריא" ל וזה למר והלאה "ארי"הרה אמר מ ל ְְְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הא מפל.... א ר••••ל רה מ להוט רבמ ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻ

"ארי" מיט י  ברי י ה ימ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהרא
ארי היה וא  והא מל  "ר"ו טאפ ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
"ר"ו הפ פר מרת "ארי"  היה א יר רְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ורפה ....פטא ••••מ לרלה....ר ••••אי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אמר איב)ה מרה(בראשית אל   מ " ".... ְְֱֵֶֶֶֶַַַ

   ¦³©¤Æ«Ÿ§¦´¤
   ©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤¤¨½̈¤
   £¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®
  ¦«¦§¤¬Ÿ−̈¦«©§¤¨«

ו רא רי א סימי••••י יהי יר ל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
האר את ותיר אב י.... ְְְְִֶֶֶֶֶָָָ

   §©§¤´©«£½¥¬¨
  ©«ª¦−§¤©¦§¨¦®£¤

   אור ¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«
חיי

  Â¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»
   £¤´¦§§´©«£¼¨¾̈¤
     £¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥£Ÿ¤²

   §−§¦§®̈¨̧©¨¦½£¤
  אור ©¤¬©¦−©¨«£¨¨«

חיי

  ©¥´Â§©§Â¤¨
  ©§Ÿº£¤¨«§¨´
    ©¦À£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬Ÿ−̈
 ¤¡«Ÿ¥¤®©¤«¨¦³
  ̈«¨¦Æ§©©§¨½§©−©

 חיי אור ¨¥¬©«£¨«
א א••••"א"  ואר "מה)"א מא(ע"ז ְְְְְִֵֵַַַַַַָָ

תקּבלּוןכח לא אם ְְְִַַָָָּולוטּיא

אלהכֹון דיי ְְֱֲִַַָָָלפּקֹודּיא

אנא ּדי ארחא מן ְְְֲִִִָָָותסטּון

דין יֹומא יתכֹון ְְֵֵַָָמפּקד

עממּיא טעות ּבתר ְְֲִַַַַַַָָלמה

ידעּתּון: לא ְְִַָּדי

ייכט יעלּנ ארי ְְֲִִֵֵֵָָויהי

עלל אּת ּדי לארעא ְְְֱִֵַַָָָָאלה

ית ותּתן למירתּה ְְְִֵֵַַָָּתּמן

דגרּזין טּורא על ְְְִִִַַָָָמברכּיא

ּטּורא על מלטטּיא ְְְַַַָָָוית

ְֵָדעיבל:

ּבעבראל אּנּון ְְֲִִָָהלא

ארח אחֹורי ְְְֲֵַַָֹדירּדנא

ּבארעא ׁשמׁשא ְְְֲִֵַַָָָמעלני

ּבמיׁשרא ּדיתב ְְְְֲֵֵַָָָָּכנענאה

ּבסטר ּגלּגלא ְְְֳִִֵַָָלקבל

מרה: ְֵֵֶֹמיׁשרי

יתלא עברין אּתּון ְֲִֵַָָארי

ית למירת למעל ְְְְֵֵַַַָָירּדנא

יהב אלהכֹון ּדיי ְְֱֲֵַַָָָָארעא

יתּה ותירתּון ְְְֵַָלכֹון

ּבּה: ְְֵַותיתבּון

ּכללב ית למעּבד ְְְְִֶַָָותּטרּון

אנא ּדי ּדינּיא וית ְְֲִִַַָָָָָקימּיא

דין: יֹומא קדמיכֹון ֳֵֵֵָָָיהב

ּדיא ודינּיא קימּיא ְְִִִֵַַָָָאּלין

ּבארעא למעּבד ְְְְְִֶַַָתּטרּון

דאבהת אלהא יי ְֱֲִַַָָָָָָּדיהב

ּדי יֹומּיא ּכל למירתּה ְְִֵַַָָָל

ארעא: על קּימין ְִַַַַָָאּתּון

ּכלב ית תאּבדּון ְְַַָָָָאּבדא

תּמן פלחּו ּדי ְְִַַַָָָאתרּיא

ירתין אּתּון ּדי ְְִִַַַָָעממּיא

על טעותהֹון ית ְְֲַַָָָיתהֹון

רמתא ועל רמּיא ְַַַָָָָָָטּורּיא

עּבֹוף: אילן ּכל ְִַַָּותחֹות

      

˙eÚÓL.כח) ‡Ï Ì‡ ‰ÏÏw‰Âעצמֹו הּמֹונע ּפרּוׁש ¿«¿»»ƒ…ƒ¿¿ְֵֵַַַ
מעצמֹו, מקּלל הּוא הרי הּתֹורה ְְְֲִִֵֵַַַָָֻמּׁשמיעת
ּתׁשמעּו לא אם והּקללה הּכתּוב ׁשעּור הּוא ְְְְְִִִֶַַָָָֹוזה
לסּור ׁשּיסֹובבּנּו לֹו ועֹוד הּקללה, היא ְְְְִֶֶַָָָזֹו

אמר ׁשּגמר ּכמֹו החּיים ּדר ÌzÂמּכללּות ְְִִֶֶֶֶַַַָָֹ¿«¿∆
‰ ÔÓּבארֹות לֹו יחצב אּלא זֹו ולא וגֹו' ƒ«∆∆ְְֲֶַָֹֹֹ

ּכאֹומרֹו ‡ÈÁנׁשּברים ˙ÏÏ:'וגֹו ְְְִִָ»∆∆«¬≈ְ
B‚Â'.לב) ˙BÚÏ ÌzÓLeׁשהּמצוֹות לפי ּפרּוׁש ¿«¿∆«¬¿ְְִִֵֶַ

ּבארץ ּתלּויים הם עליהם לצּוֹות ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָׁשּבא
אֹומרֹו ּדר על ׁשּיׁשמרּו, להם אמר ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָלזה

ל"ז) והּכּונה(ּבראׁשית הּדבר, את ׁשמר ואביו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשהגם ּבזה והּכּונה לעׂשֹותם, מחּכים ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיהיּו

ּבידם אינם עּמהם מדּבר ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבּזמן
אֹותם לעׂשֹות הּדברים מׁשּמרים יהיּו ְְְְֲֲִִִַַַַָָָלעׂשֹותם

אמר וגמר העת, ‰ÌÈwÁּכׁשּיּגיע ‰l‡'וגֹו ְְִֵֶֶַַַָָֹ≈∆«Àƒְ
ׁשּתׁשמרּו אתכם מצּוה ׁשאני הם אּלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַּפרּוׁש
ּבביאת ּתלּויים ׁשהם לפי ּפרּוׁש ּבארץ, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלעׂשֹות
הּמקֹומֹות, ּכל לאּבד ה' צּוה ׁשם ּכי ְְִִֵֶַַָָָָָהארץ
לעׂשֹות: ּבידם אינם ׁשּמה ּבאּו ׁשּלא זמן ְְְֲֵֶַָָָָָָָָֹוכל

B‚Â'.א) ÌÈÓ‰ Ïk zLÏׁשאם לֹומר נתּכּון ¿ƒ¿»»«»ƒ¿ְִִֵֶַַ
ׁשּנתן הירּׁשה ּתהיה האמּור לעׂשֹות ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֻיׁשמרּו

וגֹו': אׁשר הּימים ּכל נמׁשכת להם ְְֲִִֶֶֶֶַָָָה'
B‚Â'.ב) ˙BÓ˜n‰ Ïk ˙‡ Ôe„a‡z „a‡יתּבאר «≈¿«¿∆»«¿…¿ְִֵָ

מ"ז ד' ע"ז ּבמּס' ּׁשאמרּו מה ּדר ְְֶֶֶֶַַַָעל

מּתחּלה ׁשּבנּוי ּבית הם, ּבּתים ג' הּמׁשנה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָוז"ל
לעבֹודה וכּירֹו סּידֹו אסּור, זה הרי זרה ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָלעבֹודה
ּבּגמ' ואמרּו וכּו', ּׁשחּדׁש מה נֹוטל וחּדׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָזרה
אלמא אסרֹו לּבית הּמׁשּתחוה רב אמר ְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָוז"ל
ּבנאֹו והאנן אסּור חּברֹו ּולבּסֹוף ּתלּוׁש ְְְְְֲִַַָָָָָָקסבר
ע"כ, לֹו הׁשּתחוה ׁשּלא ּפי על אף ּבנאֹו ְְֲִִֶַַַָָָָֹּתנן,

עּכּו"ם מהלכֹות ּבפ"ח רמּב"ם ּפסק (הלכהוכן ְְְְֲִֵֵַַַָָָָ

ּכאןה') הּכתּוב מאמר ‰BÓB˜n˙והּוא Ïk ˙‡ ְֲַַַָָ∆»«¿
ÌL e„Ú L‡ׁשם להם ׁשהיּו ּכל ּפרּוׁש ¬∆»¿»ֵֶֶָָָָ

ּבין זרה לעבֹודה ׁשּבנּוהּו ּבין ֲֲֵֵֶַָָָָָעבֹודה
מחּבר ׁשהּוא הגם ּבנּוי והּוא לֹו ְְְֲֲִֶֶַַָָֻׁשהׁשּתחוּו

לאּבדֹו: וצרי ְְְִַָָאסּור



כט             
רת••••אמלמע ....אר ְְְְֲִֶֶַַָָָ

  §©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ
  ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
   §©§¤´¦©¤½¤£¤¨«Ÿ¦²
   §©¤¬¤§¤−©®¨¤À¤
   ©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬

חיי אור «Ÿ§©§¤«
ו   א  אי אר ר••••הא ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ט רה מל סר הא הרי בי בת בהע ל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלמ
אמר אמ ראלפר(ספרי)י בי בת הה ל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

 הרה ....ל ְַָָָֻ

   §¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´
   ¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤©¨¬

  ̈−̈¨§¦§¨®§¨«©¨³
  ¤©§¨¨Æ©©´§¦¦½
  §¤©§¨−̈©©¬¥¨«

רא ו••••יברה את יאמבר ית מתר.... ְְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָ
יר לב)••••ר פת(סוטה יה יפה יר הר לי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ

יה לא אר האי ר" הרריהאר ל "ו מה פסל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
לי יה הפ  ואר ר ל ה אמר הרְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ללה פת יבל ....הר ְְִֵַָָָָ

  £Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À
   ©«£¥Æ¤¤§´©¤½¤
   §¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−¨«£¨¨®
    ©¦§½̈¥−¤¥«¥¬Ÿ¤«

א••••סימ ה ת....אחרי••••רה הברת ארי ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
"ריא" ל וזה למר והלאה "ארי"הרה אמר מ ל ְְְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הא מפל.... א ר••••ל רה מ להוט רבמ ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻ

"ארי" מיט י  ברי י ה ימ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהרא
ארי היה וא  והא מל  "ר"ו טאפ ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
"ר"ו הפ פר מרת "ארי"  היה א יר רְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ורפה ....פטא ••••מ לרלה....ר ••••אי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אמר איב)ה מרה(בראשית אל   מ " ".... ְְֱֵֶֶֶֶַַַ

   ¦³©¤Æ«Ÿ§¦´¤
   ©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤¤¨½̈¤
   £¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®
  ¦«¦§¤¬Ÿ−̈¦«©§¤¨«

ו רא רי א סימי••••י יהי יר ל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
האר את ותיר אב י.... ְְְְִֶֶֶֶֶָָָ

   §©§¤´©«£½¥¬¨
  ©«ª¦−§¤©¦§¨¦®£¤

   אור ¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«
חיי

  Â¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»
   £¤´¦§§´©«£¼¨¾̈¤
     £¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥£Ÿ¤²

   §−§¦§®̈¨̧©¨¦½£¤
  אור ©¤¬©¦−©¨«£¨¨«

חיי

  ©¥´Â§©§Â¤¨
  ©§Ÿº£¤¨«§¨´
    ©¦À£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬Ÿ−̈
 ¤¡«Ÿ¥¤®©¤«¨¦³
  ̈«¨¦Æ§©©§¨½§©−©

 חיי אור ¨¥¬©«£¨«
א א••••"א"  ואר "מה)"א מא(ע"ז ְְְְְִֵֵַַַַַַָָ

תקּבלּוןכח לא אם ְְְִַַָָָּולוטּיא

אלהכֹון דיי ְְֱֲִַַָָָלפּקֹודּיא

אנא ּדי ארחא מן ְְְֲִִִָָָותסטּון

דין יֹומא יתכֹון ְְֵֵַָָמפּקד

עממּיא טעות ּבתר ְְֲִַַַַַַָָלמה

ידעּתּון: לא ְְִַָּדי

ייכט יעלּנ ארי ְְֲִִֵֵֵָָויהי

עלל אּת ּדי לארעא ְְְֱִֵַַָָָָאלה

ית ותּתן למירתּה ְְְִֵֵַַָָּתּמן

דגרּזין טּורא על ְְְִִִַַָָָמברכּיא

ּטּורא על מלטטּיא ְְְַַַָָָוית

ְֵָדעיבל:

ּבעבראל אּנּון ְְֲִִָָהלא

ארח אחֹורי ְְְֲֵַַָֹדירּדנא

ּבארעא ׁשמׁשא ְְְֲִֵַַָָָמעלני

ּבמיׁשרא ּדיתב ְְְְֲֵֵַָָָָּכנענאה

ּבסטר ּגלּגלא ְְְֳִִֵַָָלקבל

מרה: ְֵֵֶֹמיׁשרי

יתלא עברין אּתּון ְֲִֵַָָארי

ית למירת למעל ְְְְֵֵַַַָָירּדנא

יהב אלהכֹון ּדיי ְְֱֲֵַַָָָָארעא

יתּה ותירתּון ְְְֵַָלכֹון

ּבּה: ְְֵַותיתבּון

ּכללב ית למעּבד ְְְְִֶַָָותּטרּון

אנא ּדי ּדינּיא וית ְְֲִִַַָָָָָקימּיא

דין: יֹומא קדמיכֹון ֳֵֵֵָָָיהב

ּדיא ודינּיא קימּיא ְְִִִֵַַָָָאּלין

ּבארעא למעּבד ְְְְְִֶַַָתּטרּון

דאבהת אלהא יי ְֱֲִַַָָָָָָּדיהב

ּדי יֹומּיא ּכל למירתּה ְְִֵַַָָָל

ארעא: על קּימין ְִַַַַָָאּתּון

ּכלב ית תאּבדּון ְְַַָָָָאּבדא

תּמן פלחּו ּדי ְְִַַַָָָאתרּיא

ירתין אּתּון ּדי ְְִִַַַָָעממּיא

על טעותהֹון ית ְְֲַַָָָיתהֹון

רמתא ועל רמּיא ְַַַָָָָָָטּורּיא

עּבֹוף: אילן ּכל ְִַַָּותחֹות

      

˙eÚÓL.כח) ‡Ï Ì‡ ‰ÏÏw‰Âעצמֹו הּמֹונע ּפרּוׁש ¿«¿»»ƒ…ƒ¿¿ְֵֵַַַ
מעצמֹו, מקּלל הּוא הרי הּתֹורה ְְְֲִִֵֵַַַָָֻמּׁשמיעת
ּתׁשמעּו לא אם והּקללה הּכתּוב ׁשעּור הּוא ְְְְְִִִֶַַָָָֹוזה
לסּור ׁשּיסֹובבּנּו לֹו ועֹוד הּקללה, היא ְְְְִֶֶַָָָזֹו

אמר ׁשּגמר ּכמֹו החּיים ּדר ÌzÂמּכללּות ְְִִֶֶֶֶַַַָָֹ¿«¿∆
‰ ÔÓּבארֹות לֹו יחצב אּלא זֹו ולא וגֹו' ƒ«∆∆ְְֲֶַָֹֹֹ

ּכאֹומרֹו ‡ÈÁנׁשּברים ˙ÏÏ:'וגֹו ְְְִִָ»∆∆«¬≈ְ
B‚Â'.לב) ˙BÚÏ ÌzÓLeׁשהּמצוֹות לפי ּפרּוׁש ¿«¿∆«¬¿ְְִִֵֶַ

ּבארץ ּתלּויים הם עליהם לצּוֹות ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָׁשּבא
אֹומרֹו ּדר על ׁשּיׁשמרּו, להם אמר ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָלזה

ל"ז) והּכּונה(ּבראׁשית הּדבר, את ׁשמר ואביו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשהגם ּבזה והּכּונה לעׂשֹותם, מחּכים ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיהיּו

ּבידם אינם עּמהם מדּבר ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבּזמן
אֹותם לעׂשֹות הּדברים מׁשּמרים יהיּו ְְְְֲֲִִִַַַַָָָלעׂשֹותם

אמר וגמר העת, ‰ÌÈwÁּכׁשּיּגיע ‰l‡'וגֹו ְְִֵֶֶַַַָָֹ≈∆«Àƒְ
ׁשּתׁשמרּו אתכם מצּוה ׁשאני הם אּלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַּפרּוׁש
ּבביאת ּתלּויים ׁשהם לפי ּפרּוׁש ּבארץ, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלעׂשֹות
הּמקֹומֹות, ּכל לאּבד ה' צּוה ׁשם ּכי ְְִִֵֶַַָָָָָהארץ
לעׂשֹות: ּבידם אינם ׁשּמה ּבאּו ׁשּלא זמן ְְְֲֵֶַָָָָָָָָֹוכל

B‚Â'.א) ÌÈÓ‰ Ïk zLÏׁשאם לֹומר נתּכּון ¿ƒ¿»»«»ƒ¿ְִִֵֶַַ
ׁשּנתן הירּׁשה ּתהיה האמּור לעׂשֹות ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֻיׁשמרּו

וגֹו': אׁשר הּימים ּכל נמׁשכת להם ְְֲִִֶֶֶֶַָָָה'
B‚Â'.ב) ˙BÓ˜n‰ Ïk ˙‡ Ôe„a‡z „a‡יתּבאר «≈¿«¿∆»«¿…¿ְִֵָ

מ"ז ד' ע"ז ּבמּס' ּׁשאמרּו מה ּדר ְְֶֶֶֶַַַָעל

מּתחּלה ׁשּבנּוי ּבית הם, ּבּתים ג' הּמׁשנה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָוז"ל
לעבֹודה וכּירֹו סּידֹו אסּור, זה הרי זרה ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָלעבֹודה
ּבּגמ' ואמרּו וכּו', ּׁשחּדׁש מה נֹוטל וחּדׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָזרה
אלמא אסרֹו לּבית הּמׁשּתחוה רב אמר ְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָוז"ל
ּבנאֹו והאנן אסּור חּברֹו ּולבּסֹוף ּתלּוׁש ְְְְְֲִַַָָָָָָקסבר
ע"כ, לֹו הׁשּתחוה ׁשּלא ּפי על אף ּבנאֹו ְְֲִִֶַַַָָָָֹּתנן,

עּכּו"ם מהלכֹות ּבפ"ח רמּב"ם ּפסק (הלכהוכן ְְְְֲִֵֵַַַָָָָ

ּכאןה') הּכתּוב מאמר ‰BÓB˜n˙והּוא Ïk ˙‡ ְֲַַַָָ∆»«¿
ÌL e„Ú L‡ׁשם להם ׁשהיּו ּכל ּפרּוׁש ¬∆»¿»ֵֶֶָָָָ

ּבין זרה לעבֹודה ׁשּבנּוהּו ּבין ֲֲֵֵֶַָָָָָעבֹודה
מחּבר ׁשהּוא הגם ּבנּוי והּוא לֹו ְְְֲֲִֶֶַַָָֻׁשהׁשּתחוּו

לאּבדֹו: וצרי ְְְִַָָאסּור



ל            
ריא רל רי יראל אר זר  ....לער ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ

   ••••א" מ א מאיל ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
רי ל ...."אר ֲִֶֶַָ

 §¦©§¤´¤¦§§ŸÀ̈
 §¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈
  ©«£¥«¥¤Æ¦§§´¨¥½
  §¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®
  §¦©§¤´¤§½̈¦

 ©¨−©«
••••ר יא יא••••....ל א א ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

סימ(אלטאר) י(מז מ(ע"ז  א  ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָ
סימל....•••• איל.... ••••(מ ) ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ל י ריא י ל רי ליא י איל  ל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹל
 י.... ֵ

    

B˜ ÔÈÚ Ïk ÔÈÚ ,‡Èk ˙Èa Ï ÔÈB˜ ‡ÈÏ ˙Èa,יב (רש"י ≈«¿»ƒ»≈«¿»≈…≈
ג)

ּבּפסּוק ׁשּנזּכרּו זרה עבֹודה סּוגי ׁשני ּכנגד הם הּׁשמֹות ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשני

את מדּגיׁשה הר על זרה עבֹודה הּצבת - ההרים על ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּקֹודם.

ּגבּה לׁשֹון ּגליא, ּבית לּה קראּו ולכן זרהחׁשיבּותּה, עבודה (רש"י ְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹ

א) ּכֹוכביםמו, ׁשעבֹודת לבּטא רצּו ּבכ - רענן עץ ּכל ּתחת .ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ

לּה קראּו ולכן טֹובים. ּפרֹות הּנֹותן רענן ּכעץ רב, ׁשפע ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמביאה

הּכל. ּומׁשּפיעה רֹואה ׁשהיא לֹומר ּכל, עין     ְִִֵֶַַַָָֹֹ

  Ÿ©«£´¥½©«Ÿ̈−
  ¡«Ÿ¥¤«

 ••••מ ל מיל לטיר א י ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ
מ א א מזא " רא ר רי ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאר

"  מ(ספרי)לא א ל  א למ ראז ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
 ל ל י אלמי רי אמר זר מ א זְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
רמי ימ  א אא ז א י ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹראל

ר יא למ י.... ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

  Â¦¦¤©¨º£¤
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 ••••(ספרי)יל מ ז.... ְְְְְִִִִֶַֹ

אגֹוריהֹוןג ית ְְֱֵָָּותתרעּון

קמתהֹון ית ְְְַָָָּותתּברּון

ּבנּורא ּתֹוקדּון ְְֲֵֵַָואׁשריהֹון

ּתקֹוצצּון טעותהֹון ְְְְְֲֵַַָוצלמי

מן ׁשמהֹון ית ְְְִִָותֹובדּון

ההּוא: ְַַָאתרא

ייד קדם ּכן תעּבדּון ְְְֳֵַָָָלא

ֱֲָאלהכֹון:

יּתרעיה ּדי לאתרא ְְְִִִֵֵֶַָָאּלהן

ׁשבטיכֹון מּכל אלהכֹון ְְֱֲִִֵָָָיי

ּתּמן ׁשכנּתּה ְְְְִֵַַָָָלאׁשראה

ּתתּבעּון ׁשכנּתּה ְְְְְִִֵֵלבית

לתּמן: ְְֵַָותיתּון

      
BÓB‡Â,Ì˙‡ ÌÈLÈ Ìz‡ L‡ּפי על יתּבאר ¿¿¬∆«∆…¿ƒ…»ְִִֵַָ

ע"ז מהלכֹות ּבפ"ז רמּב"ם ּׁשּכתב ְְְִֵֶַַַָָמה
א') לרּדף(הלכה מצוה יׂשראל ּובארץ וז"ל ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹ

וכּו' לארץ ּבחּוץ אבל אֹותּה ׁשּנאּבד עד ְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָאחריה
ּגּלּולים עבֹודת ּכל נאּבד אֹותֹו ׁשּנכּבׁש מקֹום ְְֲִִִֵֶַַָָָּכל
זרה עבֹודה אּבּוד חּיּוב ּגדר ּכי הרי ע"כ, ֲֲִִִֵֶֶֶָָָׁשּבֹו
ׁשּמה, היא אׁשר הּמקֹום את ׁשּירׁשּו ּכל ְֲִֶֶֶַָָָָָהּוא

אֹומרֹו ÌÈLÈוהּוא Ìz‡ L‡זה ּבגדר ּכי ְְ¬∆«∆…¿ƒְִֵֶָ
יתּבאר ּתאּבדּון, אּבד ּכפל וטעם הארץ ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשוים

עּכּו"ם ּבמּסכת אֹומרם ּדר ׁשּבּטּול(מ"ג:)על ְְִֶֶֶֶֶַַַָ
ּדברים ב' צרי זרה לרּוחעבֹודה וזֹורה ׁשֹוחק , ְְֲִִֵֶַָָָָָָ

חֹובתֹו ידי יֹוצא אינֹו מהּנה ּובא' לּים, מטיל ְְִֵֵֵֵֵֵַָָָאֹו
אּבּודים: ב' לֹומר ּכפל ְִִֶַַָָולזה

BÓB‡Â,ÌÈ‰‰ ÏÚ Ì‰È‰Ï‡ ׁשאסר‡˙ לפי ¿¿∆¡…≈∆«∆»ƒְִֶַָ
ּבנּוי ּבית אפּלּו ּופרׁשנּו הּמקֹומֹות ְְֲִִֵַַַָָּכל
מחּבר יׁש ּכי לֹומר ּובא אסּור, מחּבר ְְִֵֶַָָָָֻֻׁשהּוא
ההרים, הּוא ּומה ׁשּיעבדּוהּו הגם נאסר ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאינֹו

ּבע"ז ׁשּדרׁשּו על(מ"ה.)ּוכמֹו אלהיהם וז"ל ְְְְֱֵֶֶַָֹ
ר' ּובפרק אלהיהם, ההרים ולא ְְֱִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹההרים

נא:)יׁשמעאל ּבאם(ע"ז הּמקֹוּמֹות ּכל ּדרׁשּו ְְְְִִֵַָָָ
ע"כ, לּכלים ענין ּתנהּו זרה לעבֹודה ענין ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָאינֹו
אינֹו חּברֹו ּולבּסֹוף ׁשּתלּוׁש סֹוברים ז"ל ְְְִִֵֵֶַָהם

לּתֹורה: ּפנים וע' קרא ְְִִַָָָָצרי
„BÚאֹומרֹו ‡Ì‰È‰Ïיתּבאר לּמה‡˙ ּבהעיר ְְִֵָ∆¡…≈∆ְִָָָ

אתם ירׁשים אּתם אׁשר ּבּמאמר ְְֲֲִִִֶֶַַַַָֹֹהפסיק
לֹומר לֹו ׁשהיה והּנעבדים העֹובדים זכרֹון ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָּבין

אלהיהם את הּגֹוים ׁשם עבדּו הּדר זה ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעל
היא הּכּונה אכן אתם. ירׁשים אּתם אׁשר ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוגֹו'
ע"ז ּבמּסכת ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּדר ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָעל

ּכתיב רמי הּונא רב וז"ל מ"ד י"ד)ּדף (דה"א ְְִֵַַָָ
ּוכתיב ּבאׁש ה')וּיּׂשרפּו קׁשיא(ש"ב לא וּיּׂשאם ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹ

אּתי ׁשּבא אחר ּכאן הּגּתי אּתי ׁשּבא קדם ִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכאן
ראׁשֹו, מעל מלּכם עטרת את וּיּקח ּדכתיב ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּגּתי
ע"כ, ּובּטלּה אּתי אתא נחמן רב אמר ׁשרי ְְִִִֵַַַַָָָָָָּומי
עצמן אלהיהם ּגם לירׁש מציאּות יׁש ּכי ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָֹהרי
הם ׁשּבּטלּום עֹובדיהם עּמהם ּכׁשהיּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָוהּוא

אֹומרֹו והּוא יׂשראל, מהם ‡Ìzויהנּו L‡ ְְְְִֵֵֵֶָָ¬∆«∆
Ì˙‡ ÌÈLÈ,אלהיהם ּגם אּלא לבד אתם ולא …¿ƒ…»ְְֱֵֶֶַַָָֹֹֹ
אֹומרֹו ‡Ì‰È‰Ï,והּוא רמז‡˙ הּמׁשּפט ּותנאי ְְ∆¡…≈∆ְְִַַַָָ

וא אתם מאמר ּׁשהקּדים ּבּמה ּכהּכתּוב חר ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּבא אחר ׁשאמר הּׁש"ס ּכדברי אלהיהם ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאת

מלּכם: ּבעטרת ּדוד נהנה ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָאּתי
„eלּכח אּבּוד לרמז הּכתּוב יכּון רמז ¿∆∆ְְִִֵֶֶַַַַָֹֹ

יׂשראל ּבני עם ּבכח ּכן ּגם ְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָֹהּנעלם
הּטֹוב הּמעׂשה ּבתעצּמֹות יתעּצמּו ְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַַֻׁשּכאׁשר

אֹומרֹו והּוא מהם, ונסּתר נגלה Ïkיאּבדּו ְְְְְְְִִֵֶֶַָ»
ÌL e„Ú L‡ ˙BÓ˜n‰מּגעת אׁשר ּפרּוׁש «¿…¬∆»¿»ֲֵֶַַַ

לעּקרֹו, הרׁשע ס"מ ּכּסא ׁשהּוא עבֹודתם ְְֲִֵֶַָָָָָָׁשם
והיה העליֹון ּכח יתעּצם זה ּכח ּבנפילת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּכי

הארץ: ּכל על למל ְֶֶֶַָָָה'
Ìz„a‡Â.'B‚Â ÌÓL אמרּו‡˙ ז"ל (ע"זרּבֹותינּו ¿ƒ«¿∆∆¿»¿ְֵַָ

אמרמ"ה:) ּכבר הרי ללּמדנּו ּבא ְְְֲֵֵַַַָָָמה

לׁשרׁש ׁשּצרי לֹומר ׁשּבא ואמרּו ּתאּבדּון, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָאּבד
ׁשּבא אמר עקיבא ור' האׁשרה, ׁשרׁשי ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָאחר
ׁשּבא ואּולי ע"כ, לבּזיֹון ׁשמּה לׁשּנֹות ְְְְִֶַַַָָָלֹומר
מּכל יׂשראל ארץ על אזהרה לּתן ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּכתּוב
ארצֹות ׁשּׁשאר רמּב"ם ׁשּכתב ּכדר ְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָָָהארצֹות,
אנּו אין זרה עבֹודה לאּבד חּיבין ׁשאנּו ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָהגם
ּכן ּׁשאין מה לאּבדּה אחריה לחּפׂש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָצריכין
לאּבדּה אחריה לחּפׂש ׁשּצרי יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבארץ
לֹומר ּׁשּדקּדק מה והּוא ע"כ, ארצנּו ְְְִִֵֵֶַַַָמּכל

‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Âׁשהיא ¿ƒ«¿∆∆¿»ƒ«»«ִֶ
הּקדֹוׁשה: ְֶֶַָארץ

‡Ï.ÌÎÈ‰Ï‡ד) '‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ז"ל רּבֹותינּו …«¬≈«¡…≈∆ֵַ
יׁשמעאל רּבי אמר וז"ל אמרּו ְְְְְִִִִֵַַָָָּבספרי
ּבלא ׁשעֹובר הּׁשם מן אֹות לּמֹוחק ְִִִֵֵֵֶַַַֹמּנין
תעׂשּון לא ׁשמם את ואּבדּתם ּדכתיב ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָֹּתעׂשה
ב' לרמז הּכתּוב נתּכּון ּכי ואּולי ע"כ, ְְְִִִֵֵַַַָֹּכן
ׁשם הּמֹוחק ּבדין ׁשּיׁשנם ּדינים ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּפרטי
הּנטּפל וא' עצמֹו, הּׁשם א' ,יתּבר ְְְְְִִִֵַַַַָָָמּׁשמֹותיו
על אזהרה הרי לה' ּבאֹומרֹו מּלאחריו, ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָלה'
ּבֹו ּכּיֹוצא ׁשּכל אּלא לבד הוי"ה ולא ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשם

ואֹומרֹו להם, אב ּבנין וזה ‡ÌÎÈ‰Ïמּׁשמֹותיו ְְְְְִִֶֶַָָָ¡…≈∆
ׁשּנטּפ לכ"ם ּׁשּכתברמז ּומה לאלהים, לּו ְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשאין הּתֹורה יסֹודי מהלכֹות ּבפ"ו ְְְְִֵֵֵֶַַָָרמּב"ם
ׁשאין ּכיון הּׁשם, אֹותּיֹות על אּלא ִֵֵֵֶֶֶַַָָלֹוקה
עליו. לֹוקה אינֹו ּבּכתּוב ּבפרּוׁש מפרׁש ְְֵֵֶַַָָָָָָֹהּדבר
אבן לּנֹותץ מּנין וז"ל עֹוד אמרּו ּבספרי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָוׁשם

            
  ©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ

  §¦§¥¤½§¥Æ©§§´Ÿ¥¤½
   §¥−§©´¤§¤®§¦§¥¤Æ
  §¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−

§«Ÿ§¤«
•••• יבה....••••הה ר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הה  יפ א י ....ר ••••ריה א ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ה (אר ברי)" הא הה " .... •••• ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

ה  ריבי.... ְְְִִֵֵַַָָֹ

  ©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´
  ¡«Ÿ¥¤½§©§¤À§ŸÆ
   ¦§©´¤§¤½©¤−¨«¥¤®

    £¤¬¥«©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
  ••••(ספרי)הרה ....הבאפי ְְְֲִֵֵֶַַָָָ

   ́Ÿ©«£½Â§ÂŸ£¤̧
    £©§Ÿ¦²−Ÿ©®¦−

 ̈©¨¨¬§¥¨«
      ••••ה סב ְְְְְֲֲֲִֶַַַָָֹֹֹ

 רה א בר " רה א ברי א "י ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
בה    ה "י  בה הריב א ריְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻ
 הא  ה ה ריבי א ה  ריב ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹא
ב רי א א  הריב ר הא ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָ
הר  אי" זה בה הר אא רב אי הב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאב

יי ר יי  בי א ב רי "ייְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
בה ריב א בה יי  א הביא(יז יזב).... ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹ

  ¦¬«Ÿ¨¤−©¨®¨
 ¤©§¨Æ§¤©©«£½̈

    £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
 ••••(ספרי)א ה "י....•••• ְִֶַָָָָָָָֹ
י....••••(י יה(זבי ז....••••ייר ז.... ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹ

    

      (ט יב, (רש"י ∆«¿»ƒ…««¬»¿»«ƒ
ּבאת ׁשּבת ּבאת ּכמֹו ארעי, ּבדר ּגם להיֹות אפׁשר - ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָמנּוחה

ב)מנּוחה ב, בראשית לכן(רש"י ארעי. מנּוחת היא ׁשּבת ּומנּוחת , ְְְֲִֵַַַַָָָ

ּכּכתּוב לּׁשכינה, ארעי ּדירת ׁשהיה לׁשילה, ׁשהּכּוונה (שמואלּפרׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ו) ז, עלב ׁשקאי רש"י ּופרׁש ּובּמׁשּכן, ּבאהל מתהּל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואהיה

הּמקּדׁש, ּבית והיינּו קבע, ׁשל ירּׁשה היא - נחלה ׁשילה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻמׁשּכן

לּׁשכינה. קבע ּדירת     ְִִֶַַַָ

 ©«£©§¤»¤©©§¥¼
  ¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬
   ¡«Ÿ¥¤−©§¦´¤§¤®§¥¦̧©
  ̈¤¦¨«Ÿ§¥¤²¦¨¦−

¦«©§¤¤«©
   •••• יהא ה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

 א יר אב א.... ••••  אר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
(ה יפש)ראי א   ה יה אר יה  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אז  יי אא ז אי.... ְִִֵֵֶָָָ

     

  §¨¨´©¨À£¤¦§©Á
     §Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ§©¥³§Æ

     ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬
   ̈«Ÿ¦−§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´
  §¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ§ª©´
    ¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½£¤¬

 ¦§−©«Ÿ̈«
  •••• ייר הירה י   ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

 אר ז)הא הי(ש"ב ה בי ה ייב "יהי  ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
יב אי א ראה ביאה א ה אר ביב איביְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ

היריה"  יב היהא אר ארזי בי....  ְְְֱֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹֹ

•••• ייר י אר א הי י אר ה ְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹ
ב בא יה רבה ז ז י הר י בה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ייר א  ר ה הי ב בא ב ....רבה ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֻ

 ••••רבה  ביא .... ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

  §©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´
  ¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ
 §´Ÿ¥¤½§©§¥¤−
  §©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´
    §©«£¥¤½¦´¥¬²¥¬¤

 §©«£−̈¦§¤«

עלותיכֹוןו לתּמן ְְְֲֵַַָָָותיתּון

וית קּודׁשיכֹון ְְְְִֵַָונכסת

אפרׁשּות וית ְְְְֵַַָָָמעׂשרתיכֹון

ונדבתיכֹון ונדריכֹון ְְְְְִִֵֵֶָידכֹון

וענכֹון: תֹורכֹון ְְְְֵַּובכֹורי

ייז קדם ּתּמן ְְְֳֵַָָָותיכלּון

ּבכל ותחדּון ְְֱֱֲֶָֹאלהכֹון

ואנׁש אּתּון ידכֹון ְֱֶֶַַָאֹוׁשטּות

:אלה יי ברכ ּדי ְְֱִֵָָָָָָּבּתיכֹון

ּדיח ּככל תעּבדּון ְְְִַָֹלא

יֹומא הכא עבדין ְְֲִַָָָָָאנחנא

ּדכׁשר מן ּכל ּגבר ְְֵַָָָָדין

ֳִָקדמֹוהי:

ּכעןט עד אתיתּון לא ְֲֲֵֵַָָארי

ּדיי ּולאחסנא ניחא ְְְְֲֵַַָָָָָלבית

:ל יהב ֱֵָָָָאלה

ירּדנאי ית ְְְְְַַָָותעּברּון

ּדיי ּבארעא ְְְְְֵַַָָותיתבּון

ויניח יתכֹון מחסן ְֱֲֲִִֵַַָָאלהכֹון

דבביכֹון ּבעלי מּכל ְְֲִֵֵַָָלכֹון

ותיתבּון סחֹור ְְְְִֵמּסחֹור

ְְָָלרחצן:

יייא יּתרעי ּדי אתרא ְְְִִִִֵֵַָָויהי

לאׁשראה ּבּה ְְֱֲֵַָָָאלהכֹון

ּתיתּון לתּמן ּתּמן ְְְְִֵַַַָָׁשכנּתּה

מפּקד אנא ּדי ּכל ְֲִֵַָָָית

ונכסת עלותיכֹון ְְְֲִֵַָָָיתכֹון

מעׂשרתיכֹון ְְְֵֵַָקּודׁשיכֹון

ׁשפר וכל ידכֹון ְְְְְֶַַָֹואפרׁשּות

יי: קדם תּדרּון ּדי ְְְֳִִִֵָָנדריכֹון

אלהכֹוןיב יי קדם ְְֱֱֲֳֶָָָותחדּון

ּובנתיכֹון ּובניכֹון ְְֵֵַָאּתּון

ואמהתיכֹון ְְְְֵֵַַָועבדיכֹון

ארי בקרויכֹון ּדי ְְְֲִִֵֵֵָָולואה

ואחסנא חלק לּה ְֲֳֵֵַָָָלית

ְִעּמכֹון:

      

ּדכתיב ּתעׂשה ּבלא ׁשעֹובר העזרה מן אבןְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹאחת ּבדּיּוק אמר ׁשּלא נראה וגֹו', תעׂשּון ּבּבנין:ְְְֲִִֶֶֶֶַַָֹֹלא רׁשם ּבנתיצתֹו ׁשעֹוׂשה אּלא ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָאחת



לי             
  ©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ

  §¦§¥¤½§¥Æ©§§´Ÿ¥¤½
   §¥−§©´¤§¤®§¦§¥¤Æ
  §¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−

§«Ÿ§¤«
•••• יבה....••••הה ר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הה  יפ א י ....ר ••••ריה א ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ה (אר ברי)" הא הה " .... •••• ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

ה  ריבי.... ְְְִִֵֵַַָָֹ

  ©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´
  ¡«Ÿ¥¤½§©§¤À§ŸÆ
   ¦§©´¤§¤½©¤−¨«¥¤®

    £¤¬¥«©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
  ••••(ספרי)הרה ....הבאפי ְְְֲִֵֵֶַַָָָ

   ́Ÿ©«£½Â§ÂŸ£¤̧
    £©§Ÿ¦²−Ÿ©®¦−

 ̈©¨¨¬§¥¨«
      ••••ה סב ְְְְְֲֲֲִֶַַַָָֹֹֹ

 רה א בר " רה א ברי א "י ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
בה    ה "י  בה הריב א ריְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻ
 הא  ה ה ריבי א ה  ריב ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹא
ב רי א א  הריב ר הא ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָ
הר  אי" זה בה הר אא רב אי הב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאב

יי ר יי  בי א ב רי "ייְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
בה ריב א בה יי  א הביא(יז יזב).... ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹ

  ¦¬«Ÿ¨¤−©¨®¨
 ¤©§¨Æ§¤©©«£½̈

    £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
 ••••(ספרי)א ה "י....•••• ְִֶַָָָָָָָֹ
י....••••(י יה(זבי ז....••••ייר ז.... ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹ

    

      (ט יב, (רש"י ∆«¿»ƒ…««¬»¿»«ƒ
ּבאת ׁשּבת ּבאת ּכמֹו ארעי, ּבדר ּגם להיֹות אפׁשר - ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָמנּוחה

ב)מנּוחה ב, בראשית לכן(רש"י ארעי. מנּוחת היא ׁשּבת ּומנּוחת , ְְְֲִֵַַַַָָָ

ּכּכתּוב לּׁשכינה, ארעי ּדירת ׁשהיה לׁשילה, ׁשהּכּוונה (שמואלּפרׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ו) ז, עלב ׁשקאי רש"י ּופרׁש ּובּמׁשּכן, ּבאהל מתהּל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואהיה

הּמקּדׁש, ּבית והיינּו קבע, ׁשל ירּׁשה היא - נחלה ׁשילה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻמׁשּכן

לּׁשכינה. קבע ּדירת     ְִִֶַַַָ

 ©«£©§¤»¤©©§¥¼
  ¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬
   ¡«Ÿ¥¤−©§¦´¤§¤®§¥¦̧©
  ̈¤¦¨«Ÿ§¥¤²¦¨¦−

¦«©§¤¤«©
   •••• יהא ה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

 א יר אב א.... ••••  אר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
(ה יפש)ראי א   ה יה אר יה  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אז  יי אא ז אי.... ְִִֵֵֶָָָ

     

  §¨¨´©¨À£¤¦§©Á
     §Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ§©¥³§Æ

     ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬
   ̈«Ÿ¦−§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´
  §¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ§ª©´
    ¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½£¤¬

 ¦§−©«Ÿ̈«
  •••• ייר הירה י   ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

 אר ז)הא הי(ש"ב ה בי ה ייב "יהי  ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
יב אי א ראה ביאה א ה אר ביב איביְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ

היריה"  יב היהא אר ארזי בי....  ְְְֱֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹֹ

•••• ייר י אר א הי י אר ה ְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹ
ב בא יה רבה ז ז י הר י בה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ייר א  ר ה הי ב בא ב ....רבה ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֻ

 ••••רבה  ביא .... ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

  §©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´
  ¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ
 §´Ÿ¥¤½§©§¥¤−
  §©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´
    §©«£¥¤½¦´¥¬²¥¬¤

 §©«£−̈¦§¤«

עלותיכֹוןו לתּמן ְְְֲֵַַָָָותיתּון

וית קּודׁשיכֹון ְְְְִֵַָונכסת

אפרׁשּות וית ְְְְֵַַָָָמעׂשרתיכֹון

ונדבתיכֹון ונדריכֹון ְְְְְִִֵֵֶָידכֹון

וענכֹון: תֹורכֹון ְְְְֵַּובכֹורי

ייז קדם ּתּמן ְְְֳֵַָָָותיכלּון

ּבכל ותחדּון ְְֱֱֲֶָֹאלהכֹון

ואנׁש אּתּון ידכֹון ְֱֶֶַַָאֹוׁשטּות

:אלה יי ברכ ּדי ְְֱִֵָָָָָָּבּתיכֹון

ּדיח ּככל תעּבדּון ְְְִַָֹלא

יֹומא הכא עבדין ְְֲִַָָָָָאנחנא

ּדכׁשר מן ּכל ּגבר ְְֵַָָָָדין

ֳִָקדמֹוהי:

ּכעןט עד אתיתּון לא ְֲֲֵֵַָָארי

ּדיי ּולאחסנא ניחא ְְְְֲֵַַָָָָָלבית

:ל יהב ֱֵָָָָאלה

ירּדנאי ית ְְְְְַַָָותעּברּון

ּדיי ּבארעא ְְְְְֵַַָָותיתבּון

ויניח יתכֹון מחסן ְֱֲֲִִֵַַָָאלהכֹון

דבביכֹון ּבעלי מּכל ְְֲִֵֵַָָלכֹון

ותיתבּון סחֹור ְְְְִֵמּסחֹור

ְְָָלרחצן:

יייא יּתרעי ּדי אתרא ְְְִִִִֵֵַָָויהי

לאׁשראה ּבּה ְְֱֲֵַָָָאלהכֹון

ּתיתּון לתּמן ּתּמן ְְְְִֵַַַָָׁשכנּתּה

מפּקד אנא ּדי ּכל ְֲִֵַָָָית

ונכסת עלותיכֹון ְְְֲִֵַָָָיתכֹון

מעׂשרתיכֹון ְְְֵֵַָקּודׁשיכֹון

ׁשפר וכל ידכֹון ְְְְְֶַַָֹואפרׁשּות

יי: קדם תּדרּון ּדי ְְְֳִִִֵָָנדריכֹון

אלהכֹוןיב יי קדם ְְֱֱֲֳֶָָָותחדּון

ּובנתיכֹון ּובניכֹון ְְֵֵַָאּתּון

ואמהתיכֹון ְְְְֵֵַַָועבדיכֹון

ארי בקרויכֹון ּדי ְְְֲִִֵֵֵָָולואה

ואחסנא חלק לּה ְֲֳֵֵַָָָלית

ְִעּמכֹון:

      

ּדכתיב ּתעׂשה ּבלא ׁשעֹובר העזרה מן אבןְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹאחת ּבדּיּוק אמר ׁשּלא נראה וגֹו', תעׂשּון ּבּבנין:ְְְֲִִֶֶֶֶַַָֹֹלא רׁשם ּבנתיצתֹו ׁשעֹוׂשה אּלא ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָאחת



לב            
  ¦¨´¤§½¤©«£¤−

   «ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬
¦§¤«

ל ת(ספרי)••••ה לא ברלה ל ה....ל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ה ••••ביא י ל מקריב אה אבל ל ילה אר ְְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

הרמל הר האל ג.... ְְְִֵֶַַַָ

  ¦´¦©¨º£¤¦§©³
    §Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½−̈

    ©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½
   ייה  ²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤«¨

י ••••.ימי ל חלקמרא הא למלה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
סיהיב מארוה רה את ו ה י הא בטיכ ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמל
ימי ל חלק רה מק מל בטיה מל ההב ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹבה

....היה ָָ

  ©Á§¨©©̧©§§¹
   ¦§©´§¨«©§¨´¨À̈§¦§©̧

    §Ÿ̈¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−
   §¨§¨¤®©¨¥³§©¨Æ

  «Ÿ§¤½©§¦−§¨«©¨«
נפ ל ••••אוה בר א רמ התב ה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָ

אחר מק אמר הא הרי ריאמ הקרבת לא לה ירְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלה
ה 'וג בר אכלה ואמר 'וג בל את אלהי ה' ירחיב ְְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻי
מק כל ויאכל  מ ה פל יק רמ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָה

ברע מ ל י רקיכל מרל למ....ל •••• ְְְְִִֵַַַַַַָָָָֹ
עג) יבמות טו. יי(בכורות ל אכילה אא וחלב יזה הר ה ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאי

הה....זביחה ה••••ה אמר יק מח א לפי ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ז) (ויקרא להיר רה יאכל לא כלטמא אריע והר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ

א וטהר אחתכלימא ל....קרה קר••••י אי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
מה ל....א והבה••••י חייוה רה מ לפטר.... ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

    ©¬©−̈´ŸŸ¥®©
  ̈¨¬¤¦§§¤−©¨«¦

ל ל ה •••• ל אי אמרי י ל א ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
אכל לא חז  י....זריקת ••••אי ל למר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

יהזר את להכיר י הא הרי אחר בר י. רי.ספרי) ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
(ע חולי....

   «Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À
    ©§©³§¨«§Æ§¦«§´§¦§¨¤½

    §Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§¨
    §¨¤¸Æ£¤´¦½Ÿ§¦§Ÿ¤−

 §©¬¨¤«
לבר••••לה ל הת לא ל התב ....א ֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ראי'.••••לל אי אבל הא 'יכל מרא קרחה יה רי ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ
 טו)א יהה(יהושע י יכל לא לייר יבי היבסי ואת ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

אברה לה רת לפי איר אי אא הי לייכ ריְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָלה
יח אא הי סייב ולא הכלה. מרת מה קח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹרית
רי פרקי מפר  סיב מ היר  ל אא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהי

לו)אליזר אמר(פ' והא (ה ב הורי(שמואל הסירא י  ְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶַָ
הבה את ליה תב רת סחיוה.... •••• ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ילכה י....אזהרה ••••אריה.... ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

    

      (יז יב, (רש"י »«»ƒ≈…«¬∆««»»
לעיל ּגם ּכתב ּבזה יג)ּכּיֹוצא ּבחּוץ,(ּפסּוק הקרבה אּסּור לגּבי , ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

נֹוסף חּדּוׁש יׁש ׁשם ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּכתּוב. ּבא מֹוסיף ּכאן ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָאבל

נביא ּפי על ּבחּוץ להקריב ׁשּמּתר שם)ּבּפסּוק, ּכאן(רש"י אבל , ְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

א הּכתּוב ּכיּבא זאת, מדּגיׁש ורש"י ּתעׂשה. לא להֹוסיף ורק ְְְְֲִִִֶַַַַַָָֹֹ

אֹו האּסּור חמרת את להגּדיל ּכדי רק ּבאה אינּה הּלאו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהֹוספת

ּפסּוק עליו ּבא ולכן מיחדת, הדּגׁשה זה ּבלאו יׁש אּלא ְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻעֹונׁשֹו,

וקדׁשים מעׂשר אכילת ׁשּמצות אמינא, דעּת סלקא ׁשּכן, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻמיחד.

ּבזֹו, זֹו ּתלּויֹות ׁשאינן הן, מצוֹות ׁשּתי ּבירּוׁשלים אכילתם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומצות

ּכדי ּבמקֹומֹו, לאֹוכלם עליו ּבירּוׁשלים, לאֹוכלם יכֹול ׁשאינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּומי

ללּמדנּו, הּכתּוב ּבא זה על הראׁשֹונה. הּמצוה את לפחֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלקּים

לעיּכּובא. ּתנאי אּלא נֹוספת, מצוה אינּה ּבירּוׁשלים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהאכילה

    

    ¦¿¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
   «Ÿ§¤À©¨Æ£¤̧¦§©¹

     §Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³
   ¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦−

    £¤´¦§¨¤®§¨«©§À̈¦§¥Æ
     §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«

'ה החמה••••לפני מ ילפ....י  א••••הי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
אי י מר ל  רא מר ג מחלק ל לתת ל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָאי

למי ל ההזמי י מר ל.... ְְְֲִִֵֶַַַַָָ

   ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤
   ©¥¦®¨¨¤−©©§¨¤«

ל בר••••הה ל תה' 'לא ל....ל••••אבל ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
יראל מי יתר ליו מזהר אי לה.... ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻ

תּסקיג ּדילמא ל ְְִִֵַַַָָאסּתּמר

ּדי אתרא ּבכל ְְֲִַָָָָָעלות

ֱֵֶתחזי:

יּתרעייד ּדי ּבאתרא ְְְִִִֵֵֶַָָאּלהן

ּתּמן ׁשבטי מן ּבחד ְְְִִַַָָָיי

ּתעּבד ותּמן עלות ְְֲֵֵַַַָָָָּתּסק

:מפּקד אנא ּדי ְְֲִַָָֹּכל

נפׁשטו רעּות ּבכל ְְְְַָָלחֹוד

ּבׂשרא ותיכּול ְְִִֵָּתּכֹוס

ּדי אלה דיי ְְְְֱִִַָָָָּכברּכתא

קרוי ּבכל ל ְְְִַָָָיהב

יכלּנּה ודכיא ְְְְֵֵַָָָָֻמסאבא

ואילא: טביא ְְְְִַַַָָּכבׂשר

תיכלּוןטז לא ּדמא ְְְֵָָלחֹוד

ּכמּיא: תׁשּדּנּה ארעא ְְְִִֵַַַָָעל

למיכליז רׁשּו ל ְְֵֵַָלית

עבּור מעׂשר ְְְִִַַָָּבקרוי

ּובכֹוריחמר ּומׁשח ְְְִֵַָָ

ּדי נדר וכל וענ ְְְִִָָָָָתֹור

ואפרׁשּות ונדבתי ְְְְִִַַָָָתּדר

:ְָיד

אלהיח יי קדם ְֱֳֵֶָָָָָאּלהן

יּתרעי ּדי ּבאתרא ְְְְִִִִֵֵֵַָּתיכלּנּה

ּובר אּת ּבּה אלה ְְְֱֵַָָָָיי

ואמת ועבּד ְְְְְַַַָָָּוברּת

ותחדי בקרוי ּדי ְְְְֱִִֵֵֶָָָולואה

ּבכל אלה יי ְְֱֳָָָָָקדם

:יד ְָָאֹוׁשטּות

ּדילמאיט ל ְְִִַַָָאסּתּמר

יֹומי ּכל לואי ית ְִֵֵָָָָתׁשּבֹוק

:ארע ְַַָעל

      

יד)   ׁשּלא ּפרּוׁש ¬∆ƒ¿«¿««¿»∆ֵֶֹאצל קבּוע מקֹומֹו יהיה לּמה לֹומר זּולתֹו,ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָּתלגלג מקֹום לקּבע ותחׁשב מּׁשבטי א' ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹׁשבט
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 ••••(פד ולי)היתא א אר ר רה לדה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ור ידי רבת מ אא ר לאכל אד....  ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
••••(ז" ) א אא י ר לה אסר דר אבל ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

למי ריבמ ימ.... ְְְִִִַַָָָ

    

È k   È    «ƒ¿»∆¡«»∆¿«Àƒ∆»ƒ≈«¿ƒ»
È È(כ יב, (רש"י «¿ƒ»¿»ƒ

היה ולא חּלין, מחּיי מנּתקים היּו ּבּמדּבר יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻֻּכׁשהיּו

ּבזּכּו לעסק והתחילּו לארץ מּׁשּנכנסּו א חּלין; ּבׂשר ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹֻמציאּות

ויבררּו ׁשמים לׁשם ּׁשּיאכלּוהּו ּכדי זה, ּבׂשר להם הּתר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהעֹולם,

ּגבּול את אלקי ה' ירחיב ּכי ּדקרא ּבריׁשא ּדכתיב זהּו ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָֹאֹותֹו.

ּכחֹות רּוחנית, הרחבה יׂשראל לבני נּתנה לארץ הּכניסה עם -ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

הּתקּופֹות ּוׁשּתי חּלין. ּבׂשר ּגם ּולזּכ לברר ׁשּיּוכלּו ּכדי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻֻמיחדים,

לֹו אסּור - ּבּבקר קם אדם ּכאׁשר יֹום. הּיֹום ּבחּיי ּגם יׁשנן ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּללּו

('מדּבר'). החּלין את לברר ּבכחֹו אין עדין ּכי לׁשּתֹות, אֹו ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻלאכֹול

החּלין ּדברי את לברר ּכחֹות מקּבל הּוא ׁשהתּפּלל, לאחר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֻורק

יׂשראל'). ('ארץ     ְִֵֶֶָ

  ¦«¦§©̧¦§¹©¨À
    £¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»

    ̈´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´
     ¦«Ÿ§À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§½

    ©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½
    §−Ÿ©©¬©§¤«

  ••••למי ולת לבא כל ולא ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹ
כ לה ה כו מ י ....כל   ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

••••(כ ולי)תהלכ וה י היא זביה י  למד ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
מיי למה אמר ....יה ְְְֱִִִֶֶֶַָֹ

   ©À©«£¤̧¥«¨¥³¤
   ©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−«Ÿ§¤®
   ©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«

    ••••הרה לאכל מזהר אי ְְְְְְְֲֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
רמ ל ואל בי מה למראי למד רמ ל י א ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֻֻֻ

א"".... ַ

    ©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈
    ¦¬©−̈´©¨®¤§«Ÿ

  Ÿ©¬©¤−¤¦©¨¨«
    ••••(ספרי)הא "ז" אמר מה ְְֱֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

ברי "ז" למר רה לפיכ לאכל ד פי הי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻלמד
להזהיר אא התב א לא מרא אי  מ רי דהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹרי

ותמ להת רי אה ה ד דללל הא ה א ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ל אזהרת ל רה ל מתאה אד אי מ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻלהמר

מות לאר ....ומר  ••••(ספרי ב ולי) ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ
לאבר היאזהרה מ.... ְְִֵֶַַַָָ

  −Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤
 ¦§§¤−©¨«¦

 ••••(ד לד(כריתות ....המיתאזהרה ְְְְִֶַַַַָָֹֹ

   −Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³
    §Æ§¨¤´©«£¤½¦©«£¤¬

  ©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«
 ••••(לב ולי)לד ....האבריאזהרה  ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

 ••••(כג פ(מכות ה א ותמ ל כר מ למד א ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ומר ל ריוא לביו ל זכה מ רה מ ה אד ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹל

לה מתאה אד ל פ תריו ....לגזל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

    ©¨«¨¤²£¤¦«§¬§−
    §¨¤®¦¨´½̈¨¤

  ©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«
 ••••ירה לא י ל מר אה י ל א ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻ

להביא אא רבהה לא רי לאכל ידה את ל ְְְְְְְֲֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹל
הירה ....לבית ְְִֵַָ

   §¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ©¨¨´
    §©½̈©¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®

   §©§¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ
    §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¨−̈Ÿ¥«

יתכ אלה יי יפּתי ְְֱֲֵֵַָָָָארי

ל מּליל די ּכמא ְְִִַָָָּתחּומ

ארי ּבׂשרא אכּול ְְֲִֵֵֵַָותימר

למיכל נפׁש ְְְִִֵֵַַָתּתרעי

נפׁש רעּות ּבכל ְְְְִַָָָּבׂשרא

ּבׂשרא: ְִֵָּתיכּול

אתראכא מּנ יתרחק ְְֲִִֵַַָָָארי

אלה יי יּתרעי ְְֱִִִֵָָָּדי

ּתּמן ׁשכנּתּה ְְְְִֵַַָָָלאׁשראה

ּדי ּומענ מּתֹור ְִִִֵָָָותּכֹוס

ּפּקדּת די ּכמא ל יי ְְְִִֵַַָָָָיהב

רעּות ּבכל ּבקרוי ְְְְְִֵָֹותיכּול

:ְַָנפׁש

מתאכלכב די ּכמא ְְְֲִִֵַָּברם

ּכן ואילא טביא ְְְְֵַַַָָּבׂשר

ודכיא מסאבא ְְְְִֵֵַָָָָּתיכלּנּה

יכלּנּה: ְֲִֵֵַָּכחדא

ּדלאכג ּבדיל ּתקף ְְְְִֵָלחֹוד

הּוא דמא ארי ּדמא ְְְֲֵֵַָָלמיכל

נפׁשא תיכּול ולא ְְְֵַַָָָנפׁשא

ּבׂשרא: ְִִָעם

ארעאכד על ּתיכלּנּה ְְִֵֵַַָָלא

ּכמּיא: ְְִִֵַָתׁשּדּנּה

ּבדילכה ּתיכלּנּה ְְִִֵֵָלא

ּבתר ולבני ל ְְְְִֵַַָָָּדייטב

יי: קדם ּדכׁשר תעּבד ְְְֲֳֵֵַָָָָארי

קּודׁשיכו מעׂשר ְְְַַָלחֹוד

ּתּטֹול ונדר ל ְְִִִָָּדיהֹון

יּתרעי ּדי לאתרא ְְְְִִִֵֵֵַָותיתי

ְָיי:

ּבׂשראכז עלות ְְְֲִֵַָָָָותעּבד

ּדיי מדּבחא על ְְְְַַַָָָּודמא

קּודׁשי נכסת ודם ְְְֱִַַָָָאלה

ּדיי מדּבחא על ְְְְְִֵַַַָָיׁשּתפ

ּתיכּול: ּובׂשרא ְֱִֵָָָאלה

      
ההּוא: הּמקֹום אּלא ל אין ְֵֶֶַַָָָאּלא

Èkכ) ÈÈעל ה' ׁשהקּפיד לפי ּפרּוׁש ƒ«¿ƒ¿ְְִִִֵֶַ
ּבּמדּבר ּבׂשר לאכל ּתאוה (ּבּמדּברהּמתאּוים ְְְֱֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹ

הּבׂשרי"א) ּתאות עֹומד מעּתה הּמתאּוים ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָוקברּו
אמר לזה ÈÈּבאּסּור, Èk'וגֹו'וגֹו ְִֶַָָƒ«¿ƒְ¿»«¿»ְ

לאכל רֹוצה ׁשאּתה ּבפרּוׁש ׁשּתאמר הגם ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּפרּוׁש
ׁשאמרּו הּמתאּוים מאמר ּדמיֹון וזה (ׁשם)ּבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

אמר ּגם ּבׂשר, יאכילּנּו מי  Èk ֲִִֵַַַָָָƒ¿«∆«¿¿
התאּוּו הּכתּוב ׁשאמר ּבּמתאּוים האמּור ְְְִִִִֶַַַַַָָָָּדמיֹון
ואמר להם הּכתּוב מּתיר כן ּפי על אף ְֲִִֵֶַַַַַַָָָָּתאוה,

    ¿»«««¿¿…«»»
Èkכא) Èּׁשּנאסר מה להּתיר ּבא ƒƒ¿«¿ְֱִֶֶַַַָ

ׁשלמים, זבחי זּולת לאכל ְְְֱִִִֵֶַַָָֹּבּמדּבר
ּכי ואמר ּדבריו ּבנעם ההּתר טעם ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹוהטעים

אמר לזה Èירחק, צר ואין ְִֶַַָָ¿»«¿»ƒ¿»∆ְֵֶֹ



לג             
   ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬

  ¤§ª«§»©«£¤´¦¤¨¼
   §¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈¦«§©¤¬
   ©§§−¤«¡´Ÿ¨®̈§¨©©¬

    ©§§−Ÿ©¬¨¨«
 ••••(פד ולי)היתא א אר ר רה לדה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ור ידי רבת מ אא ר לאכל אד....  ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
••••(ז" ) א אא י ר לה אסר דר אבל ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

למי ריבמ ימ.... ְְְִִִַַָָָ

    

È k   È    «ƒ¿»∆¡«»∆¿«Àƒ∆»ƒ≈«¿ƒ»
È È(כ יב, (רש"י «¿ƒ»¿»ƒ

היה ולא חּלין, מחּיי מנּתקים היּו ּבּמדּבר יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻֻּכׁשהיּו

ּבזּכּו לעסק והתחילּו לארץ מּׁשּנכנסּו א חּלין; ּבׂשר ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹֻמציאּות

ויבררּו ׁשמים לׁשם ּׁשּיאכלּוהּו ּכדי זה, ּבׂשר להם הּתר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהעֹולם,

ּגבּול את אלקי ה' ירחיב ּכי ּדקרא ּבריׁשא ּדכתיב זהּו ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָֹאֹותֹו.

ּכחֹות רּוחנית, הרחבה יׂשראל לבני נּתנה לארץ הּכניסה עם -ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

הּתקּופֹות ּוׁשּתי חּלין. ּבׂשר ּגם ּולזּכ לברר ׁשּיּוכלּו ּכדי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻֻמיחדים,

לֹו אסּור - ּבּבקר קם אדם ּכאׁשר יֹום. הּיֹום ּבחּיי ּגם יׁשנן ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּללּו

('מדּבר'). החּלין את לברר ּבכחֹו אין עדין ּכי לׁשּתֹות, אֹו ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻלאכֹול

החּלין ּדברי את לברר ּכחֹות מקּבל הּוא ׁשהתּפּלל, לאחר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֻורק

יׂשראל'). ('ארץ     ְִֵֶֶָ

  ¦«¦§©̧¦§¹©¨À
    £¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»

    ̈´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´
     ¦«Ÿ§À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§½

    ©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½
    §−Ÿ©©¬©§¤«

  ••••למי ולת לבא כל ולא ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹ
כ לה ה כו מ י ....כל   ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

••••(כ ולי)תהלכ וה י היא זביה י  למד ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
מיי למה אמר ....יה ְְְֱִִִֶֶֶַָֹ

   ©À©«£¤̧¥«¨¥³¤
   ©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−«Ÿ§¤®
   ©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«

    ••••הרה לאכל מזהר אי ְְְְְְְֲֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
רמ ל ואל בי מה למראי למד רמ ל י א ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֻֻֻ

א"".... ַ

    ©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈
    ¦¬©−̈´©¨®¤§«Ÿ

  Ÿ©¬©¤−¤¦©¨¨«
    ••••(ספרי)הא "ז" אמר מה ְְֱֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

ברי "ז" למר רה לפיכ לאכל ד פי הי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻלמד
להזהיר אא התב א לא מרא אי  מ רי דהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹרי

ותמ להת רי אה ה ד דללל הא ה א ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ל אזהרת ל רה ל מתאה אד אי מ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻלהמר

מות לאר ....ומר  ••••(ספרי ב ולי) ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ
לאבר היאזהרה מ.... ְְִֵֶַַַָָ

  −Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤
 ¦§§¤−©¨«¦

 ••••(ד לד(כריתות ....המיתאזהרה ְְְְִֶַַַַָָֹֹ

   −Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³
    §Æ§¨¤´©«£¤½¦©«£¤¬

  ©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«
 ••••(לב ולי)לד ....האבריאזהרה  ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

 ••••(כג פ(מכות ה א ותמ ל כר מ למד א ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ומר ל ריוא לביו ל זכה מ רה מ ה אד ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹל

לה מתאה אד ל פ תריו ....לגזל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

    ©¨«¨¤²£¤¦«§¬§−
    §¨¤®¦¨´½̈¨¤

  ©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«
 ••••ירה לא י ל מר אה י ל א ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻ

להביא אא רבהה לא רי לאכל ידה את ל ְְְְְְְֲֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹל
הירה ....לבית ְְִֵַָ

   §¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ©¨¨´
    §©½̈©¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®

   §©§¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ
    §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¨−̈Ÿ¥«

יתכ אלה יי יפּתי ְְֱֲֵֵַָָָָארי

ל מּליל די ּכמא ְְִִַָָָּתחּומ

ארי ּבׂשרא אכּול ְְֲִֵֵֵַָותימר

למיכל נפׁש ְְְִִֵֵַַָתּתרעי

נפׁש רעּות ּבכל ְְְְִַָָָּבׂשרא

ּבׂשרא: ְִֵָּתיכּול

אתראכא מּנ יתרחק ְְֲִִֵַַָָָארי

אלה יי יּתרעי ְְֱִִִֵָָָּדי

ּתּמן ׁשכנּתּה ְְְְִֵַַָָָלאׁשראה

ּדי ּומענ מּתֹור ְִִִֵָָָותּכֹוס

ּפּקדּת די ּכמא ל יי ְְְִִֵַַָָָָיהב

רעּות ּבכל ּבקרוי ְְְְְִֵָֹותיכּול

:ְַָנפׁש

מתאכלכב די ּכמא ְְְֲִִֵַָּברם

ּכן ואילא טביא ְְְְֵַַַָָּבׂשר

ודכיא מסאבא ְְְְִֵֵַָָָָּתיכלּנּה

יכלּנּה: ְֲִֵֵַָּכחדא

ּדלאכג ּבדיל ּתקף ְְְְִֵָלחֹוד

הּוא דמא ארי ּדמא ְְְֲֵֵַָָלמיכל

נפׁשא תיכּול ולא ְְְֵַַָָָנפׁשא

ּבׂשרא: ְִִָעם

ארעאכד על ּתיכלּנּה ְְִֵֵַַָָלא

ּכמּיא: ְְִִֵַָתׁשּדּנּה

ּבדילכה ּתיכלּנּה ְְִִֵֵָלא

ּבתר ולבני ל ְְְְִֵַַָָָּדייטב

יי: קדם ּדכׁשר תעּבד ְְְֲֳֵֵַָָָָארי

קּודׁשיכו מעׂשר ְְְַַָלחֹוד

ּתּטֹול ונדר ל ְְִִִָָּדיהֹון

יּתרעי ּדי לאתרא ְְְְִִִֵֵֵַָותיתי

ְָיי:

ּבׂשראכז עלות ְְְֲִֵַָָָָותעּבד

ּדיי מדּבחא על ְְְְַַַָָָּודמא

קּודׁשי נכסת ודם ְְְֱִַַָָָאלה

ּדיי מדּבחא על ְְְְְִֵַַַָָיׁשּתפ

ּתיכּול: ּובׂשרא ְֱִֵָָָאלה

      
ההּוא: הּמקֹום אּלא ל אין ְֵֶֶַַָָָאּלא

Èkכ) ÈÈעל ה' ׁשהקּפיד לפי ּפרּוׁש ƒ«¿ƒ¿ְְִִִֵֶַ
ּבּמדּבר ּבׂשר לאכל ּתאוה (ּבּמדּברהּמתאּוים ְְְֱֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹ

הּבׂשרי"א) ּתאות עֹומד מעּתה הּמתאּוים ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָוקברּו
אמר לזה ÈÈּבאּסּור, Èk'וגֹו'וגֹו ְִֶַָָƒ«¿ƒְ¿»«¿»ְ

לאכל רֹוצה ׁשאּתה ּבפרּוׁש ׁשּתאמר הגם ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּפרּוׁש
ׁשאמרּו הּמתאּוים מאמר ּדמיֹון וזה (ׁשם)ּבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

אמר ּגם ּבׂשר, יאכילּנּו מי  Èk ֲִִֵַַַָָָƒ¿«∆«¿¿
התאּוּו הּכתּוב ׁשאמר ּבּמתאּוים האמּור ְְְִִִִֶַַַַַָָָָּדמיֹון
ואמר להם הּכתּוב מּתיר כן ּפי על אף ְֲִִֵֶַַַַַַָָָָּתאוה,

    ¿»«««¿¿…«»»
Èkכא) Èּׁשּנאסר מה להּתיר ּבא ƒƒ¿«¿ְֱִֶֶַַַָ

ׁשלמים, זבחי זּולת לאכל ְְְֱִִִֵֶַַָָֹּבּמדּבר
ּכי ואמר ּדבריו ּבנעם ההּתר טעם ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹוהטעים

אמר לזה Èירחק, צר ואין ְִֶַַָָ¿»«¿»ƒ¿»∆ְֵֶֹ
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••••(ספרי) ב מרל רי  מ  ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ

מר י (כב ב(משלי מר י י י  ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מ כלל י ל   מ פר י ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

מ כלל י.... ••••(ש)לי ביב  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
רמ מ  מ....••••מי ••••....יי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

....יי ְֵֵָָ

ּפתּגמּיאכח ית ּותקּבל ְְִַַַַָָָטר

מפּקד אנא ּדי ְְֲִִֵַָָָהאּלין

ולבני ל ּדייטב ְְְְִִֵַָָּבדיל

תעּבד ארי עלם עד ְְֲֳֵֵַַַָָּבתר

ייּדתקן קדם ּודכׁשר ְְְֳֵָָָָָ

:ֱָָאלה

      

עֹומד ׁשהּוא ּכל ירחק ּופרּוׁש לּמקּדׁש, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָלהביאֹו
רחֹוק ז"לּבמקֹום רּבֹותינּו ׁשּנחלקּו ּומצינּו , ְְְִֵֶֶַָָָ

צ"ג:) אֹומרים(ּפסחים יׁש רחֹוקה ּובדר ּבּפסּוק ְְְְִִֵֶֶַָָָ
ּפתח מן אֹומרים ויׁש ולחּוץ, הּמֹודיעים ְְְִִִִִֵֶַַַמן
ואפׁשר העזרה, ּפתח מן אֹומרים ויׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָירּוׁשלים,
ּבהמה העזרה ּבפתח ׁשּׁשֹוחט אדם ׁשּכל ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלֹומר
יכֹול ׁשאינֹו לה' קרּבן מּמּנה יקריבּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָאׁשר
מקרא לידי יבֹוא מתי לה', ׁשלמים אּלא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹלזּבח

ואקּימּנּו: ְֲֶֶַַזה
ׁשמעÓL.zÚÓLÂכח) לֹומר לֹו ׁשהיה קׁשה ¿…¿»«¿»ְֶֶַַָָָ

לׁשמיעה, ׁשמירה הקּדים ולּמה ְְְְְְִִִִִַָָָָָָוׁשמרּת
ּובתבת את ּבתבת רּבה מה לּמהÏk,עֹוד עֹוד ְְִֵֵֶַַַָ»ָָ

עֹוד זה, ּבפסּוק אּלא הּבנים הטבת אמר ְֲִֶֶַַַָָָָָֹלא
אֹומרֹוצרי ‰Bלדעת ‰NÚ˙ Èkׁשּנראה ְִַַָָƒ«¬∆«ְִֶֶ

והלא ייטב למען לּמאמר טעם לתת ְֲֲִֵֶַַַַַַַַַָָֹׁשּבא
ואמר קדם אמרÓLּכבר וגמר ÔÚÓÏוגֹו' ְְַַָָָ¿…ְְֶַָֹ¿««

ּבעד ׂשכר היא האמּורה ׁשהּטֹובה הרי ְְֲֲִֵֶַַָָָָָוגֹו'
אכן הּכתּוב, לֹומר ׁשּקדם והּׁשמיעה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּׁשמירה
ּתֹורה א' ּדברים, ב' על ׁשּמצּוה היא ְְִִֶֶַַַַָָָָהּכּונה
מּפי ליׂשראל נֹודעּו ּכבר אׁשר ה' ְְְְְֲִִִִֵֶָָּומצוֹות
הּגדרים ז"ל רּבֹותינּו יגזרּו אׁשר ּוב' ְְְֲִִֵֶֶַַָמׁשה,
ּומצוֹות ּתֹורה ּכנגד לזה יחּדׁשּו, אׁשר ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָוהּסיגים

אמר ּבּתֹורה ּכבר ידּועים ּוכנגדÓL,ׁשהם ְְִֵֶַַָָָ¿…ְֶֶ
אמר ז"ל מרּבֹותינּו הּמתחּדׁשים ְְְִִִֵֵַַַַָָּדברים

zÚÓLÂז"ל רּבֹותינּו ּגזרת ּכל לקּבל ׁשּצרי ¿»«¿»ְְִֵֵֵֶַַַָָ
ּבּמאמר ּׁשרמז מה והּוא Ïkּוסיגיהם, ˙‡ ְְֲֵֶֶַַַַַָָ∆»

ּוגדרים ּוׁשמירֹות ּגזרֹות ּכל לרּבֹות את ְְְְִִֵֵֶַָָּפרּוׁש
ּפרּוׁש ּכל ואֹומרֹו ז"ל, רּבֹותינּו ְְְְֵֵֶַַָׁשּיחּדׁשּו
נׁשמרים הּדברים יהיּו הּגדרים ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָׁשּבאמצעּות

אֹומרֹו והּוא ‰Èּבׁשלמּות, Ïkזּולת ּכי ְְְִֵ»«¿»ƒִַ
ּבׁשלמּות ּכּלּה נעׂשה הּמצוה אין ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻזה

ּד מּמּנה נגרע אין הּגדר וגמרׁשּבאמצעּות בר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ÈÏאמר Ï ÈÈ ÔÚÓÏּוסיגים ּגדרים ּכי ֶֹ¿««ƒ«¿¿»∆ְְִִִָָ

ּדֹורֹות הּמעמיד ּדבר הּוא ז"ל רּבֹותינּו ֲִֵֶַַַָָָׁשעׂשּו
ּכעּור מּכל להבּדילם לעֹולם יׂשראל ּבני ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָעם

לֹו: ְֶַוהּדֹומה
BÓB‡ÂB‰ ‰NÚ˙ Èkּדברים ּכי ּפרּוׁש וגֹו' ¿¿ƒ«¬∆«ְְִִֵָ

לעׂשֹות אם ּכי אינם חכמים ְֲֲִִִִֵֶַָָׁשּגֹוזרים
רביד ּדבריהם ׁשּכל ה' ּבעיני והּיׁשר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּטֹוב
ּגם הּוא וגֹו' תעׂשה ּכי מאמר זה ּוכפי ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָהּזהב,
הּטֹוב ּתעׂשה ּבזה ּכי וׁשמעּת הּצּוּוי טעם ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָּכן
והּסיגים הּגדרים ּבאמצעּות ה' ׁשּצּוה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָוהּיׁשר

מאמצעּות לדֹורֹות הּמּׂשג הּטֹוב מּלבד ְְְְִֵֶֶַַַָָֻוזה
אֹומרֹו זה ּולדר ז"ל ˙NÚ‰ּדבריהם Èkהּוא ְְְִֵֶֶֶֶƒ«¬∆

וׁשמעּת: לּמאמר נֹוסף ְְֲַַַַַַָָָטעם
„BÚּבּמאמר הּכתּוב zÚÓLÂירמז ÓLׁשּלא ְֲִַַַַָֹ¿…¿»«¿»ֶֹ

אחר זֹו ׁשמּועה ללמד לי לּמה אדם ְְִִַַַָָָָָֹֹיאמר
לׁשמר עלי ּׁשּיׁש מה וידעּתי עליה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשעמדּתי
והגם ּפרּוׁש ׁשמר לֹומר ּתלמּוד זֹו, ְְְְֲִֵַַַַָֹּבמצוה
ׁשּקדם יֹודע אּתה ּדבר ּומּמֹוצא ׁשּׁשמרּת ְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָאחר
ואף יׁשמר אׁשר את לדעת הּדברים על ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹועמד

כן ּפי מהּגעתzÚÓLÂ,על ּפטּור אינ ּפרּוׁש ִֵַ¿»«¿»ְֵֵֵַַַָ
מצוה: ׁשל ְְִִִֶָָָּבׁשמיעתּה

„BÚאֹומרֹו ּדר על י"ד)יתּבאר ּונׁשּלמה(הֹוׁשע ְְְְִֵֵֶֶַַַָָ
וגֹו' ׁשמר ׁשאמר לפי והּנה ׁשפתינּו, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹפרים
הּנמנע ּגדר מן הּוא זה ודבר הּדברים ּכל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאת
אמר לזה הּדברים, ּכל לקּים האדם ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיכֹול

ÓLּביד ׁשהם ּתעׂשה לא מצות ּכנגד ּפרּוׁש ¿…ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹ
ּתעׂשה, לא מצוֹות מּכל עצמֹו לׁשמר ְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹהאדם

אמר עׂשה מצוֹות יקּיםzÚÓLÂּוכנגד ּפרּוׁש ְְֲִֵֶֶַָ¿»«¿»ְֵֵַ
ׁשמיע ּבלּמּוד נחׁשבהּמצוֹות ּובזה ּבּפה תּה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ

ּומעּתה אֹותּה, וקּימּת ליד ּבאה ּכאּלּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָעלי
הּדברים: ּכל את ולעׂשֹות לׁשמר ְְְֲִִֶַַָָָֹיכֹול

„BÚז"ל ּדבריהם ּפי על י"ט.)יתּבאר (ע"ז ְְִִִֵֵֶַָ
והּוא לסּבר, והדר איניׁש לגרס ְְְְְִִִִֶָָָָָׁשאמרּו

zÚÓLÂאֹומרֹו ÓLידיעת ׁשּיׁשמר ׁשמר ּפרּוׁש ְ¿…¿»«¿»ְְְִִֵֶַֹֹ
הּסברא היא וׁשמעּת הּגרסא, והיא ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָההלכה

ּבׂשכלֹו: ׁשמּועֹותיו ְְְְִֵַָלכּון
„BÚז"ל אֹומרם ּדר על קצג)יתּבאר ח"ג (זהר ְְִֵֶֶַַָָֹ

ּדעת ׁשערי עברֹות ּבעל ׁשהּוא מי ֲֲֲִִֵֵֶַַַַּכי
ותמצא ּבפניו, ננעלים ז"להּתֹורה האר"י (ש"ע ְְְְֲִִִִַָָָָָָ

ת"ת) הּתֹורההל' ּבדברי ההבנה ּפתחי ׁשערי ּכי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָ
סֹוד והם האדם, ּבפני ׁשּיעמדּו הּקׁשיֹות ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֻהם
ׁשהעיר וזה האדם, מעברֹות הּמתהּוים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּקלּפֹות

זה ּבמאמר zÚÓLÂהּכתּוב ÓLאם ּפרּוׁש ְֲֶַַָָ¿…¿»«¿»ִֵ
להבין הּתֹורה אמּתת על ׁשּתעמד רֹוצה ְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹאּתה
ּובזה עליהם ּתעבר לבל הּמצוֹות ׁשמר ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאמריה

וגֹו': ּכל את ְְְֶַָָָוׁשמעּת
„BÚז"ל אֹומרם ּדר על ט"ו:)יתּבאר (חגיגה ְְֲִִֵֶֶַָָָ

צבאֹות ה' למלא ּדֹומה הרב אם ְְְְִֶַַַָָוז"ל
אֹומרֹו והּוא ע"כ, וכּו' מּפיהּו יבּקׁשּו ְְְְְִִַָּתֹורה

ÓLהּתֹורה ׁשּׁשֹומר ּבׁשמירה הּוא אם ּפרּוׁש ¿…ְִִִֵֵֶַָָ
ואֹומרֹו מּפיהּו. ּתֹורה וׁשמעּת Ïkאז ˙‡ ְְְְִִַָָָָ∆»

,È‰ּׁשאמרּו מה ּפי על יתּבאר זה לדר «¿»ƒְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּתֹורה(ׁשם)ּבחגיגה ּגמר היכי מאיר ור' וז"ל ְְֲִִִֵֵַַָָָָ
וגֹו' כהן ׂשפתי ּכי וכּו' והאמר ּדאחר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹמּפּומיה
ּודרׁש אׁשּכח קרא מאיר ר' לקיׁש ריׁש ְְִִֵֵַַַָָָָָאמר
לדעּתם לדעּתי ּתׁשית ולּב וגֹו' אזני ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָהט
אהּדדי קראי קׁשּו וכּו' לדעּתי אּלא נאמר ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹלא
עֹוד ואמרּו ּבקטן, הא ּבגדֹול הא קׁשיא ְְְְְַָָָָָָָֹלא
אגֹוז ּגּנת אל ּדכתיב מאי רבא ּדרׁש וז"ל ְְֱִִִֶַַַָָָָׁשם

א ליהוגֹו' אמר לאלּיהּו ׁשּלא ּבר רּבה ׁשכחיה ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ
ׁשמעּתא קאמר ליה אמר קוב"ה עביד קא ְְְִֵַַַַָָָָָמאי
לא ּדר"מ ּומּפּומיה רּבנן ּדכּלהּו ְְִִֵֵַָָֹֻמּפּומיהּו
ּדאחר מּפּומיה ׁשמעּתא ּדגמר מּׁשּום ְְְְְִִֵֵַַַַָָָקאמר
ליה אמר וכּו' מצא רּמֹון מאיר ר' ליה ְִִֵֵֵַַָָָָאמר
הּנה ע"כ, וכּו' אֹומר ּבני מאיר קאמר ְְְְִִִֵֵֵַַָָהּׁשּתא
מהרב ללמד יכֹול הּגדֹול ז"ל ּדבריהם ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלפי
הּקטן, ּכן ּׁשאין מה רׁשע הרב ׁשּיהיה ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהגם

ׁשּכתב מצינּו ז"ל פ"ד)ורמּב"ם ת"ת ׁשאין(הל' ְְְִִֵֶֶַַָָָ
ולא ה' ּכמלא הּוא אם אּלא מהרב ְְְְִִֵֶַַַָָֹֹללמד

הּגמרא: ּכדברי לקטן ּגדֹול ּבין ְְְְִִֵֵֵַָָָָָחּלק
È˙È‡Âרמ"ו)לּב"ח סי' יו"ד "ׁשּלא(ׁש ׁשּכתב ¿»ƒƒִֶֶַַָָֹ

אבל מאיר ר' לדעת אּלא ּבּגמרא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָחלק
ׁשאמר הּׁש"ס לׁשֹון ודּיק ּכן, סֹובר אינֹו ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָהּׁש"ס
מאיר ר' ּדוקא מׁשמע ודרׁש אׁשּכח קרא ְְְְְִֵַַַַָָָָָר"מ
אחד נכֹונים, ּדבריו ואין ע"כ, ּכן ׁשּסֹובר ְְְִֵֵֵֶֶָָָהּוא
מאיר ר' ׁשּמעׂשה לֹומר לּתלמּוד לֹו ְֲִִִֵֵֶַַַַַמּנין
להׁשוֹות יכֹולין ׁשאנּו ּכל עֹומד ְְְְֲִֵֶֶַַָָֹּבמחלקת
מאיר לר' ּׁשּמקׁשה מּמה ועֹוד סברא, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּבדבר
להׁשוֹותם ׁשחפץ מּוכח כהן ׂשפתי ּכי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמּדרׁשת
מאיר ׁשר' האמת ׁשאחר אֹומר אּתה ֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשאם
אם הּגדֹול לּמּוד ׁשהּוא מהּדרׁשה אתא ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלחלק
ׂשפתי ּכי מּדרׁשת הּתלמּוד ּמקׁשה מה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָּכן
זֹו ׁשּדרׁשה ׁשּסֹובר ׁשּתאמר לא אם וגֹו' ְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹכהן

לא ׁשאם מאירמסּכמת ר' לֹומר יכֹול היה כן ְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
ּכּונת היא ׁשּזֹו ּתאמר ואם ּכן, ּדֹורׁש ְִִֵֵֵֶַַַָֹאינֹו

מאיר ר' ׁשאמר וכּו'המתרץ אׁשּכח קרא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
אם וכו' ׂשפתי ּבדרׁשת מֹודה ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָּופרּוׁש
הּדֹורׁש אם וכּו' קראי קׁשּו לֹומר חֹוזר מאי ְְִִֵֵֵַַַָָּכן
ׁשהּוא רּבא הרי ועֹוד זה, ּדֹורׁש אינֹו ְֲֵֵֵֶֶֶַָזה
האגֹוז מה אגֹוז ּגּנת אל ּדרׁש אחרֹון ֱֱֲִֶַַַַָָָָאמֹורא
אכל אין וכּו' ּבטיט מלכל ׁשהּוא הגם ְְְְֲִֵֶֶֶַַָֹֻהּזה
הם אּלּו ּודברים ע"כ, וכּו' נמאס ְְְְִִֵֵֶָָׁשּבתֹוכֹו
הגם ּכרבא ּדהלכה וידּוע מאיר ר' ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָּכסברת

ׁשנּוי: ּבמחלקת ר"מ ׁשּמעׂשה ְֲֲֵֶֶֶַַַָֹֹׁשנאמר
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••••א א אני  ל  לנא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ

ליד א י ל נ ינ א  לד ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
נ ינ   ל אל  ה)הל (דניאל ְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

יהא  א אני ה א נ לדא א אְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

יתכט אלה יי יׁשצי ְְֱֲֵֵֵָָָָארי

לתּמן עלל אּת ּדי ְְְִֵַַַַָָָעממּיא

מּקדמ יתהֹון ְְֳִָָָָָָלתרכא

ותיתב יתהֹון ְְְֵֵַַָותירת

ְְֲַּבארעהֹון:

ּדילמאל ל ְְִִַַָָאסּתּמר

ּבתר ּבתריהֹון ְִֵַַַָָתּתקל

ודילמאּדיׁשּתצּון מּקדמ ְְְְֳִִִֵָָָ

למימר לטעותהֹון ְְְְֲִֵַַַָתתּבע

עממּיא ּפלחין ְְְִֵֶַַָָאכּדין

טעותהֹון ית ְֲִֵַָָָהאּלין

אנא: אף ּכן ְְֵֵֶַָָואעּבד

      

„BÚÂלגדֹול ּבין היא כהן ׂשפתי ּכי ּדרׁשת אם ¿ְְְִִִִֵֵֵַָָֹ
לחלק ׁשּסֹובר הּוא לבד ור"מ לקטן ְְְְֵֵֵֶַַָָּבין
רּמֹון ר"מ לאלּיהּו ׁשּלה ּבר רּבה מׁשיב ִִִִֵֵַַַָָָמה
מאיר, ר' אּלא ּכן סֹובר אינֹו הלא וכּו' ְֲִֵֵֵֵֶָָָֹמצא
ללמד הּתר ׁשאין ליה סבירא הּׁש"ס ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹאבל
קטן, יהיה ּבין ּגדֹול יהיה ּבין מּכמלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאּלא
על ה' ׁשהסּכים מּזֹו ּגדֹולה ראיה מה ְְְְִִִֶַָָָָועֹוד
מּפיו: ׁשמעתא ואמר ׁשחזר ר"מ ׁשל ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָהּמעׂשה

Ì‡Âּולבּסֹוף ּסבר מה מּתחּלה הקב"ה ּתאמר ¿ƒְְִִַַַַָָֹ
ה' מעיני ׁשּנעלם לֹומר ׁשאין ּסבר ֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמה
רּמֹון ר"מ ׁשּלה ּבר רּבה ׁשאמר הּטעם ִִֶַַַַַַָָָח"ו
ּבעׂשֹותֹו האדם על ה' יקּפיד ּכי ּדע וכּו', ְְֲִִַַַַָָָָָמצא
מאדם ולא מה' אּלא נקי ּבֹו יהיה ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹּדבר
ואדם, מה' נקי ׁשּיהיה עד לחטא לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹויחׁשב
למד ׁשהיה זה מעׂשה ר"מ ּכׁשעׂשה ְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָָולזה
אבל מה' נקי ר"מ היה ּכמלא ׁשאינֹו ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָמאדם
ז אם טעמֹו נֹודע ׁשּלא עֹוד ּכל מאדם ֲִֵֶַַַָָָֹֹלא
אֹומר ה' היה ׁשּלא סּבב וזה ּפעלֹו, ְְֳִֵֵֶֶָָָָָֹויׁשר
ואחר הּׁשלמּות, חסר להיֹותֹו מּפיו ְְְְֲִִִֵַַַַָׁשמּועה
ּבמעׂשיו לׁשבח טעם מּטה ׁשל ּביׁשיבה ְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר
ולזה מּיׂשראל ּגם נקּיים והיתם ּבגדר ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָנכנס
ּולעֹולם מּׁשמֹו, ׁשמעתא ואמר חזר ּומּיד ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּתכף

ר"מ: ּכדברי ְְֱִֵֶָהאמת
ÔBÎp‰Âׁשּבזמן ׁשּסֹובר הּוא לרמּב"ם טעם לתת ¿«»ְְֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּגדֹול ׁשּתּקרא ׁשלמה ּדעת אין ְִֵֵֵֶֶַַַָָָהּזה
ר"מ ׁשּדוקא רׁשע, מחכם ללמד לֹו ְְְִִֵֶַַָָָָָֹלהּתיר
לֹו ׁשהּתר הּוא ּובידיעה ּבדעת ׁשלם ְִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשהיה

ר מּמּנּו ׁשּילמד וּדאי לחּוׁש ׁשאין ׁשעֹו,הּדבר ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
קרא ר"מ ואמר הּתלמּוד ּדּיק לזה ּכי ְְְְִִֵֶַַַַָָָואּולי
ּדוקא ּפרּוׁש וכּו' רּמֹון ר"מ וכּו' ודרׁש ְְְְְִֵַַַָָָאׁשּכח
לפי זה ּבהּתר ׁשּיׁשנֹו הּוא ר"מ ׁשל זה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָּגדר
אּלא יאכל ולא הּקלּפה יזרק וּדאי ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹׁשהּוא
היא מעצמּה ּוסמּוכה נכֹונה זֹו ּוסברא ְְְְִֵֶַָָָָָָֹהאכל,
ׁשאינֹו מהרב ללמד לאסר רמּב"ם סתם ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלזה
הּדֹורֹות ּכי לקטן ּבין לגדֹול ּבין ְְְְִֵֵַַָָָָּכמלא
וכּיֹוצא, ּבר"מ אּלא זה הּתר לנּו ואין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָנתמעטּו

ז"ל מּדבריהם ּולמד קי"ב:)וצא ׁשאמרּו(ׁשּבת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
וכּו': ּכמלאכים הראׁשֹונים ְְְִִִִַָָאם

ÏÚÂאֹומרֹו נכֹון על יתּבאר זה zÚLÂּפי L ¿«ְְִִֵֶַָָ¿…¿»«¿»

ÌÈ‰ Ïk מתנה‡˙ אני אימתי ּפרּוׁש וגֹו' ∆»«¿»ƒְְֲִֵֵֶַַָ
מאדם אּלא ׁשמּועה להבין ל ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָעלי
ּדוקא אּלא והּמצוֹות הּתֹורה מׁשּמר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
אֹו הּדברים ּכל לׁשמע וחסר קטן ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹלמי
צרי ׁשאינֹו הּגדֹול אבל ּככל, ׁשהרב ְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻרּבם
אפּלּו לׁשמע הּוא יכֹול קטן חלק אּלא ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלׁשמע
ּוּכר"מ ּומצוֹות ּתֹורה ׁשֹומר ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֶָָָמאדם
היה ׁשּלא הגם מאחר ּתֹורה לֹומד ֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשהיה
ואֹוכל קלּפתֹו זֹורק ׁשהיה ּומצוֹות ּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָמׁשּמר

ּתֹוכֹו:
Èk'BÂכט) Ï ‰ 'BÂ ÌÈB‰ ˙‡ 'BÂ ˙ÈÎÈ ƒ«¿ƒ¿∆«ƒ¿ƒ»∆¿¿

ׁשמירת אזהרת ּתלה לּמה א' לדעת ְְִִַַַַַָָָָָָָצרי
אינֹו זה ׁשּזּולת ׁשּיראה יכרית ּבכי זרה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָעבֹודה
עבֹודה עֹובדי הּגֹויים את ּכׁשּיראה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּבאזהרה
אינֹו, וזה רּבֹות, ׁשנים ּובטּוחים ׁשלוים ְְְִִִֵֵֶַָָָזרה
ּבּמה מהּמבחן מׁשּתּנית אינּה עּכּו"ם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשאזהרת

אֹומרֹו ב' להאּמֹות, L˜pzּׁשּיארע Ôt'וגֹו ְְֱֶֶַָֻ∆ƒ»≈ְ
Ì„‰ È‡ׁשּיראה אחר אדרּבא הלא «¬≈ƒ»¿»ְְֲִֶֶַַַַָֹ

לא לפניו ודבריׁשּנׁשמדּו אחריהם, יּנקׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ּביּׁשּוב ּבֹו הסּפיקּו לא ז"ל רׁש"י ְְִִִִַַָֹהּמאֹור

אֹומרֹו ג' נכֹון, על L„zהּכתּוב Ô L˜pz Ôt ְַַָָ∆ƒ»≈∆ƒ¿
לֹו היה עבֹודתם ּדריׁשת היא ׁשהּנקיׁשה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּכיון
ד' וגֹו', אחרי לדרׁש וגֹו' ּתּנקׁש ּפן ְְְֲִִֵֵֶַַָלֹומר

אֹומרֹו‡Ïאֹומרֹו ה' יאמרּו, אין‡ÎÈ‰למי ְ≈…ְְְִֹ≈»ֵ
מתמיּה, אֹו ׁשֹואל, אם זה מאמר ּכּונת ְֲִִֵֶַַַַַַָָָידּוע
המכּון, ידּוע אין הּפרּוׁשים ּולכל מדּמה, ְְְִֵֵֶַַַַָָָֻאֹו

אֹומרֹו ˙Úו' ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ˙ ‡Ïקׁשה ְ……≈»»¿…ƒ¿«ֶָ
מּכל יגרע לבל ה' יצו תגרע לא ְְְְְִִִִַַַַָָָֹּבׁשלמא
תסף לא אבל זרה עבֹודה על ׁשּצּוה ְֲֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹהאזהרֹות
אינֹו זה סיגים, יֹוסיף לבל אם ללּמד, ּבא ְְְִִִֵֵֶַַַָָמה

ּכתיב אחרי)ׁשהרי פ' את(סֹוף ּוׁשמרּתם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַ
ׁשהחמירּו ז"ל לרּבֹותינּו ּומצינּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָמׁשמרּתי,
יאסר לבל ואם זרה, לעבֹודה ּדדמי ּכל ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָָָֹֹלגּדר
הרי הּכתּוב, הזּכיר ׁשּלא זרה עבֹודה ְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹמיני
זרה: עבֹודה מין ּכל הּכתּוב ׁשאסר ֲִִֶַַָָָָָָָמצינּו

ÔÎ‡הּטעּיֹות על להזהיר ׁשּבא הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְְִֶַַַַַַָָָָֻ
עיניו אׁשר מּמחזה אדם יטעה ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָאׁשר
מּמה ויאמר יּכרתּו, מארץ רׁשעים ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּתחזינה
אֹו מּׁשּתים, אחת מּלֹומר יּמנע לא ְְִִִִַַַַַַָָֹּנפׁש

היא הּנכרתים ׁשעֹובדים זֹו ׁשעבֹודה ְְֲִִִִֶֶַַָָֹּתאמר
עׂשֹותם על ה' הקּפיד ולזה עבֹודה ְְֲֲֲִִֶַָָָָחׁשּובה
ּתאמר אֹו החּיים, מארץ ויּסחם לֹו ולא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלזּולתֹו
חׁשּובה אינּה הּגֹוים ׁשעֹובדים זֹו ְֲֲִִֵֶֶַָָָׁשעבֹודה
ּכמֹו ונֹוקם קּנא אל עליה להתקּנאֹות ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָעבֹודה
אֹו לפעֹור הּפֹוער למרקֹוליס הּזֹורק ְְְִִֵֵֶַַַַֹׁשּתאמר
ׁשאין והראיה לזה וכּדֹומה לּמל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּמעביר
ׁשהקּפיד וטעם אלהים, לה' זֹו עבֹודה ְְְֱֲִִִִֶַַַָֹעֹובדין
ּכזֹו עבֹודה ׁשעבדּו על לא הּגֹוים להכרית ְְְֲִִֶַַַָָָֹה'
הראּויה ּבעבֹודה לה' עבדּוהּו ׁשּלא על ְֲֲֶֶַַָָָָָָֹאּלא
חלּקֹות מּב' אחת וכל מצוֹות, ׁשאר ְְְְְֲִִַַָָָֻועזבּו
ּבּטל זה הרי ּבדעּתֹו הּמכריע ׁשּיכריע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַאּלּו
עבֹודה היא ׁשהעבֹודה לֹומר יכריע אם ְֲֲִִִֶַַַָָָָּתֹורה,
אלהינּו לה' לעבד הּסברא לֹו ּתבֹוא ְְֱֲֵַַַָָָָֹֹראּויה
ּכׁשנעׂשּו קּנא ׁשּבהם עצמן העבֹודֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּבמיני
ּתבֹוא עבֹודה ׁשאינּה לֹומר יכריע ואם ְְֲִִֵֶַַַַַָָָלּזּולת,
זה ׁשאין ּכיון ּכן הּוא ּגם לעׂשֹות הּסברא ְֲֵֵֵֶֶַַַָָָלֹו

עבֹודה ואמרמעׂשה ה' מאמר ּבא לזה זרה, ְֲֲֲֵֶַַַַָָָָָָ
˙ÈÎÈ Èk'וגֹוÏ ‰'מּב ּבאחד מּלטעֹות ƒ«¿ƒְƒ»∆¿ְְִִִַַ

מהׁשמדתם הּבא טעּות ּכנגד הרׁשּומֹות, ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֻחלּקֹות
ל הּׁשמר אמר עבֹודה L˜pzׁשעבֹודתם Ôt ְֲֲִֶֶַָָָָָ∆ƒ»≈

Ì‰È‡ּתּטרף ׁשּפירׁש"י ּכמֹו ּתּנקׁש ּפרּוׁש «¬≈∆ְִִִֵֵֵֵֶַָָ
לאלהי ּכמעׂשיהם לעׂשֹות ּכרּו להיֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹאחריהם
ה' ׁשהקּפיד רֹואה ׁשאני אחר עֹובדֹו ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַׁשאני

אֹומרֹו והּוא לזּולתֹו ּבזה ׁשעֹובדים ‡Èעל ְְְְִֶֶַָָ«¬≈
Èt Ì„‰מהבחנת הּבא טעּות ּוכנגד ƒ»¿»ƒ»∆ְְֵֶֶַַַָָָ

נקראת זֹו עבֹודה ואין ּבזּויה היֹותּה ְְְֱֲֲִֵֵָָָָָהעבֹודה
לפער לעׂשֹותּה עליה ה' יקּפיד ולא ְְְֲֲִִֶַַָָָָֹֹעבֹודה

אמר וכּדֹומה לבּזֹותֹו L„zלּפעֹור Ô ְְְֶַַַַָ∆ƒ¿
Ì‰È‰Ï‡Ïהעבֹודה ּבמעׂשה ּתדרׁש ּפי' וגֹו' ≈…≈∆ְְְֲֲִֵֵַָָ

אֹומרֹו והּוא ּתאמר, ּבּה הׂשּכלת ְְְְְֵֶַַָָָָֹּומאמצעּות
ÌÈB‰ „ÚÈ ‰ÎÈ‡ ‡Ïהּוא ּתמּוּה ּדבר ּפי' ≈…≈»««¿«ƒֵַָָָ

חׁשּובה זֹו אין ּכזֹו ּבזּויה עבֹודה יעבדּו אי ְְֲֲִֵֵַַָָָָּכי
לא ּבזה אין ּכי ּכן לעׂשֹות אני ויכֹול ְֲֲֲִִֵֵֶַָָָֹעבֹודה
אֹומרֹו והּוא זרה, לעבֹודה חּבה ולא ְְְֲִַָָָָָֹּכבֹוד

È‡ Ì Ôk ‰NÚ‡Âאבן ולזרק לּפעֹור לפער ¿∆¡∆≈«»ƒְְְְִִֶֶַֹֹ
ּכן: ּתאמר ּפן הּׁשמר מרקֹוליס, ְְִִִִֵֶֶַַַָֹּברגימת

Âאמר'‰Ï ÔÎ ‰NÚ˙ ‡Ïטעּות ּכנגד זה ¿»«ֶֹ…«¬∆≈«ְֶֶֶָ
מין לה' לעׂשֹות ׁשּיחׁשב ֲֲִִֶַַַָָֹהראׁשֹונה
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••••א א אני  ל  לנא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ

ליד א י ל נ ינ א  לד ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
נ ינ   ל אל  ה)הל (דניאל ְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

יהא  א אני ה א נ לדא א אְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

יתכט אלה יי יׁשצי ְְֱֲֵֵֵָָָָארי

לתּמן עלל אּת ּדי ְְְִֵַַַַָָָעממּיא

מּקדמ יתהֹון ְְֳִָָָָָָלתרכא

ותיתב יתהֹון ְְְֵֵַַָותירת

ְְֲַּבארעהֹון:

ּדילמאל ל ְְִִַַָָאסּתּמר

ּבתר ּבתריהֹון ְִֵַַַָָתּתקל

ודילמאּדיׁשּתצּון מּקדמ ְְְְֳִִִֵָָָ

למימר לטעותהֹון ְְְְֲִֵַַַָתתּבע

עממּיא ּפלחין ְְְִֵֶַַָָאכּדין

טעותהֹון ית ְֲִֵַָָָהאּלין

אנא: אף ּכן ְְֵֵֶַָָואעּבד

      

„BÚÂלגדֹול ּבין היא כהן ׂשפתי ּכי ּדרׁשת אם ¿ְְְִִִִֵֵֵַָָֹ
לחלק ׁשּסֹובר הּוא לבד ור"מ לקטן ְְְְֵֵֵֶַַָָּבין
רּמֹון ר"מ לאלּיהּו ׁשּלה ּבר רּבה מׁשיב ִִִִֵֵַַַָָָמה
מאיר, ר' אּלא ּכן סֹובר אינֹו הלא וכּו' ְֲִֵֵֵֵֶָָָֹמצא
ללמד הּתר ׁשאין ליה סבירא הּׁש"ס ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹאבל
קטן, יהיה ּבין ּגדֹול יהיה ּבין מּכמלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאּלא
על ה' ׁשהסּכים מּזֹו ּגדֹולה ראיה מה ְְְְִִִֶַָָָָועֹוד
מּפיו: ׁשמעתא ואמר ׁשחזר ר"מ ׁשל ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָהּמעׂשה

Ì‡Âּולבּסֹוף ּסבר מה מּתחּלה הקב"ה ּתאמר ¿ƒְְִִַַַַָָֹ
ה' מעיני ׁשּנעלם לֹומר ׁשאין ּסבר ֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמה
רּמֹון ר"מ ׁשּלה ּבר רּבה ׁשאמר הּטעם ִִֶַַַַַַָָָח"ו
ּבעׂשֹותֹו האדם על ה' יקּפיד ּכי ּדע וכּו', ְְֲִִַַַַָָָָָמצא
מאדם ולא מה' אּלא נקי ּבֹו יהיה ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹּדבר
ואדם, מה' נקי ׁשּיהיה עד לחטא לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹויחׁשב
למד ׁשהיה זה מעׂשה ר"מ ּכׁשעׂשה ְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָָולזה
אבל מה' נקי ר"מ היה ּכמלא ׁשאינֹו ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָמאדם
ז אם טעמֹו נֹודע ׁשּלא עֹוד ּכל מאדם ֲִֵֶַַַָָָֹֹלא
אֹומר ה' היה ׁשּלא סּבב וזה ּפעלֹו, ְְֳִֵֵֶֶָָָָָֹויׁשר
ואחר הּׁשלמּות, חסר להיֹותֹו מּפיו ְְְְֲִִִֵַַַַָׁשמּועה
ּבמעׂשיו לׁשבח טעם מּטה ׁשל ּביׁשיבה ְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר
ולזה מּיׂשראל ּגם נקּיים והיתם ּבגדר ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָנכנס
ּולעֹולם מּׁשמֹו, ׁשמעתא ואמר חזר ּומּיד ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּתכף

ר"מ: ּכדברי ְְֱִֵֶָהאמת
ÔBÎp‰Âׁשּבזמן ׁשּסֹובר הּוא לרמּב"ם טעם לתת ¿«»ְְֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּגדֹול ׁשּתּקרא ׁשלמה ּדעת אין ְִֵֵֵֶֶַַַָָָהּזה
ר"מ ׁשּדוקא רׁשע, מחכם ללמד לֹו ְְְִִֵֶַַָָָָָֹלהּתיר
לֹו ׁשהּתר הּוא ּובידיעה ּבדעת ׁשלם ְִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשהיה

ר מּמּנּו ׁשּילמד וּדאי לחּוׁש ׁשאין ׁשעֹו,הּדבר ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
קרא ר"מ ואמר הּתלמּוד ּדּיק לזה ּכי ְְְְִִֵֶַַַַָָָואּולי
ּדוקא ּפרּוׁש וכּו' רּמֹון ר"מ וכּו' ודרׁש ְְְְְִֵַַַָָָאׁשּכח
לפי זה ּבהּתר ׁשּיׁשנֹו הּוא ר"מ ׁשל זה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָּגדר
אּלא יאכל ולא הּקלּפה יזרק וּדאי ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹׁשהּוא
היא מעצמּה ּוסמּוכה נכֹונה זֹו ּוסברא ְְְְִֵֶַָָָָָָֹהאכל,
ׁשאינֹו מהרב ללמד לאסר רמּב"ם סתם ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלזה
הּדֹורֹות ּכי לקטן ּבין לגדֹול ּבין ְְְְִֵֵַַָָָָּכמלא
וכּיֹוצא, ּבר"מ אּלא זה הּתר לנּו ואין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָנתמעטּו

ז"ל מּדבריהם ּולמד קי"ב:)וצא ׁשאמרּו(ׁשּבת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
וכּו': ּכמלאכים הראׁשֹונים ְְְִִִִַָָאם

ÏÚÂאֹומרֹו נכֹון על יתּבאר זה zÚLÂּפי L ¿«ְְִִֵֶַָָ¿…¿»«¿»

ÌÈ‰ Ïk מתנה‡˙ אני אימתי ּפרּוׁש וגֹו' ∆»«¿»ƒְְֲִֵֵֶַַָ
מאדם אּלא ׁשמּועה להבין ל ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָעלי
ּדוקא אּלא והּמצוֹות הּתֹורה מׁשּמר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
אֹו הּדברים ּכל לׁשמע וחסר קטן ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹלמי
צרי ׁשאינֹו הּגדֹול אבל ּככל, ׁשהרב ְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻרּבם
אפּלּו לׁשמע הּוא יכֹול קטן חלק אּלא ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלׁשמע
ּוּכר"מ ּומצוֹות ּתֹורה ׁשֹומר ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֶָָָמאדם
היה ׁשּלא הגם מאחר ּתֹורה לֹומד ֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשהיה
ואֹוכל קלּפתֹו זֹורק ׁשהיה ּומצוֹות ּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָמׁשּמר

ּתֹוכֹו:
Èk'BÂכט) Ï ‰ 'BÂ ÌÈB‰ ˙‡ 'BÂ ˙ÈÎÈ ƒ«¿ƒ¿∆«ƒ¿ƒ»∆¿¿

ׁשמירת אזהרת ּתלה לּמה א' לדעת ְְִִַַַַַָָָָָָָצרי
אינֹו זה ׁשּזּולת ׁשּיראה יכרית ּבכי זרה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָעבֹודה
עבֹודה עֹובדי הּגֹויים את ּכׁשּיראה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּבאזהרה
אינֹו, וזה רּבֹות, ׁשנים ּובטּוחים ׁשלוים ְְְִִִֵֵֶַָָָזרה
ּבּמה מהּמבחן מׁשּתּנית אינּה עּכּו"ם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשאזהרת

אֹומרֹו ב' להאּמֹות, L˜pzּׁשּיארע Ôt'וגֹו ְְֱֶֶַָֻ∆ƒ»≈ְ
Ì„‰ È‡ׁשּיראה אחר אדרּבא הלא «¬≈ƒ»¿»ְְֲִֶֶַַַַָֹ

לא לפניו ודבריׁשּנׁשמדּו אחריהם, יּנקׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ּביּׁשּוב ּבֹו הסּפיקּו לא ז"ל רׁש"י ְְִִִִַַָֹהּמאֹור

אֹומרֹו ג' נכֹון, על L„zהּכתּוב Ô L˜pz Ôt ְַַָָ∆ƒ»≈∆ƒ¿
לֹו היה עבֹודתם ּדריׁשת היא ׁשהּנקיׁשה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּכיון
ד' וגֹו', אחרי לדרׁש וגֹו' ּתּנקׁש ּפן ְְְֲִִֵֵֶַַָלֹומר

אֹומרֹו‡Ïאֹומרֹו ה' יאמרּו, אין‡ÎÈ‰למי ְ≈…ְְְִֹ≈»ֵ
מתמיּה, אֹו ׁשֹואל, אם זה מאמר ּכּונת ְֲִִֵֶַַַַַַָָָידּוע
המכּון, ידּוע אין הּפרּוׁשים ּולכל מדּמה, ְְְִֵֵֶַַַַָָָֻאֹו

אֹומרֹו ˙Úו' ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ˙ ‡Ïקׁשה ְ……≈»»¿…ƒ¿«ֶָ
מּכל יגרע לבל ה' יצו תגרע לא ְְְְְִִִִַַַַָָָֹּבׁשלמא
תסף לא אבל זרה עבֹודה על ׁשּצּוה ְֲֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹהאזהרֹות
אינֹו זה סיגים, יֹוסיף לבל אם ללּמד, ּבא ְְְִִִֵֵֶַַַָָמה

ּכתיב אחרי)ׁשהרי פ' את(סֹוף ּוׁשמרּתם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַ
ׁשהחמירּו ז"ל לרּבֹותינּו ּומצינּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָמׁשמרּתי,
יאסר לבל ואם זרה, לעבֹודה ּדדמי ּכל ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָָָֹֹלגּדר
הרי הּכתּוב, הזּכיר ׁשּלא זרה עבֹודה ְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹמיני
זרה: עבֹודה מין ּכל הּכתּוב ׁשאסר ֲִִֶַַָָָָָָָמצינּו

ÔÎ‡הּטעּיֹות על להזהיר ׁשּבא הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְְִֶַַַַַַָָָָֻ
עיניו אׁשר מּמחזה אדם יטעה ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָאׁשר
מּמה ויאמר יּכרתּו, מארץ רׁשעים ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּתחזינה
אֹו מּׁשּתים, אחת מּלֹומר יּמנע לא ְְִִִִַַַַַַָָֹּנפׁש

היא הּנכרתים ׁשעֹובדים זֹו ׁשעבֹודה ְְֲִִִִֶֶַַָָֹּתאמר
עׂשֹותם על ה' הקּפיד ולזה עבֹודה ְְֲֲֲִִֶַָָָָחׁשּובה
ּתאמר אֹו החּיים, מארץ ויּסחם לֹו ולא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלזּולתֹו
חׁשּובה אינּה הּגֹוים ׁשעֹובדים זֹו ְֲֲִִֵֶֶַָָָׁשעבֹודה
ּכמֹו ונֹוקם קּנא אל עליה להתקּנאֹות ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָעבֹודה
אֹו לפעֹור הּפֹוער למרקֹוליס הּזֹורק ְְְִִֵֵֶַַַַֹׁשּתאמר
ׁשאין והראיה לזה וכּדֹומה לּמל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּמעביר
ׁשהקּפיד וטעם אלהים, לה' זֹו עבֹודה ְְְֱֲִִִִֶַַַָֹעֹובדין
ּכזֹו עבֹודה ׁשעבדּו על לא הּגֹוים להכרית ְְְֲִִֶַַַָָָֹה'
הראּויה ּבעבֹודה לה' עבדּוהּו ׁשּלא על ְֲֲֶֶַַָָָָָָֹאּלא
חלּקֹות מּב' אחת וכל מצוֹות, ׁשאר ְְְְְֲִִַַָָָֻועזבּו
ּבּטל זה הרי ּבדעּתֹו הּמכריע ׁשּיכריע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַאּלּו
עבֹודה היא ׁשהעבֹודה לֹומר יכריע אם ְֲֲִִִֶַַַָָָָּתֹורה,
אלהינּו לה' לעבד הּסברא לֹו ּתבֹוא ְְֱֲֵַַַָָָָֹֹראּויה
ּכׁשנעׂשּו קּנא ׁשּבהם עצמן העבֹודֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּבמיני
ּתבֹוא עבֹודה ׁשאינּה לֹומר יכריע ואם ְְֲִִֵֶַַַַַָָָלּזּולת,
זה ׁשאין ּכיון ּכן הּוא ּגם לעׂשֹות הּסברא ְֲֵֵֵֶֶַַַָָָלֹו

עבֹודה ואמרמעׂשה ה' מאמר ּבא לזה זרה, ְֲֲֲֵֶַַַַָָָָָָ
˙ÈÎÈ Èk'וגֹוÏ ‰'מּב ּבאחד מּלטעֹות ƒ«¿ƒְƒ»∆¿ְְִִִַַ

מהׁשמדתם הּבא טעּות ּכנגד הרׁשּומֹות, ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֻחלּקֹות
ל הּׁשמר אמר עבֹודה L˜pzׁשעבֹודתם Ôt ְֲֲִֶֶַָָָָָ∆ƒ»≈

Ì‰È‡ּתּטרף ׁשּפירׁש"י ּכמֹו ּתּנקׁש ּפרּוׁש «¬≈∆ְִִִֵֵֵֵֶַָָ
לאלהי ּכמעׂשיהם לעׂשֹות ּכרּו להיֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹאחריהם
ה' ׁשהקּפיד רֹואה ׁשאני אחר עֹובדֹו ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַׁשאני

אֹומרֹו והּוא לזּולתֹו ּבזה ׁשעֹובדים ‡Èעל ְְְְִֶֶַָָ«¬≈
Èt Ì„‰מהבחנת הּבא טעּות ּוכנגד ƒ»¿»ƒ»∆ְְֵֶֶַַַָָָ

נקראת זֹו עבֹודה ואין ּבזּויה היֹותּה ְְְֱֲֲִֵֵָָָָָהעבֹודה
לפער לעׂשֹותּה עליה ה' יקּפיד ולא ְְְֲֲִִֶַַָָָָֹֹעבֹודה

אמר וכּדֹומה לבּזֹותֹו L„zלּפעֹור Ô ְְְֶַַַַָ∆ƒ¿
Ì‰È‰Ï‡Ïהעבֹודה ּבמעׂשה ּתדרׁש ּפי' וגֹו' ≈…≈∆ְְְֲֲִֵֵַָָ

אֹומרֹו והּוא ּתאמר, ּבּה הׂשּכלת ְְְְְֵֶַַָָָָֹּומאמצעּות
ÌÈB‰ „ÚÈ ‰ÎÈ‡ ‡Ïהּוא ּתמּוּה ּדבר ּפי' ≈…≈»««¿«ƒֵַָָָ

חׁשּובה זֹו אין ּכזֹו ּבזּויה עבֹודה יעבדּו אי ְְֲֲִֵֵַַָָָָּכי
לא ּבזה אין ּכי ּכן לעׂשֹות אני ויכֹול ְֲֲֲִִֵֵֶַָָָֹעבֹודה
אֹומרֹו והּוא זרה, לעבֹודה חּבה ולא ְְְֲִַָָָָָֹּכבֹוד

È‡ Ì Ôk ‰NÚ‡Âאבן ולזרק לּפעֹור לפער ¿∆¡∆≈«»ƒְְְְִִֶֶַֹֹ
ּכן: ּתאמר ּפן הּׁשמר מרקֹוליס, ְְִִִִֵֶֶַַַָֹּברגימת

Âאמר'‰Ï ÔÎ ‰NÚ˙ ‡Ïטעּות ּכנגד זה ¿»«ֶֹ…«¬∆≈«ְֶֶֶָ
מין לה' לעׂשֹות ׁשּיחׁשב ֲֲִִֶַַַָָֹהראׁשֹונה



לו            
וכ ימ אר ר ית ריא ר ( ית): ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

י יו ית ר את מ "ראכ  י"ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ממ אר ימת ירימ יוי יר....  •••• ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

מ מ מי ב תת  י ימ מיא רא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאר
  א א א יי ימ ימ מי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻא

מיוי ריא יבא ....א ••••  א פי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
תב מ ואו ו ור   אא ר בְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָ

כב) א(שמות ו א ב י ברי "ב  "י :ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ
 ב ר ב  ר ארפ ר  רא בר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ו ור  אב בו תב יא  יסמר אב רְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָו
ב ר א אפ ואו.... ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹ

  Ÿ©«£¤´¥½©«Ÿ̈−
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  ¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«
  ••••(ספרי)תיאב את רת  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַ

פת כבי ב ראיתי אי יבא: רי אמר תיְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוא
ואכ  פי ....אביו ְְְֲִִֵַַָָ
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 ¦§©−¦¤«
 ••••רמב .... ••••א  ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹ

א  מר  ר ריאמ   ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
  מר  י אי אא א ת.... ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

••••(ספרי)אר ב ימי מ יתפ פת מ ְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָָ
י ברת ....רכת ְְְֲִִַָֹ

    

ÔÈlÙ˙a ˙BÙËBË ‰MÓÁ(א יג, (רש"י ¬ƒ»»ƒ¿ƒƒ
ואתחּנן ּבפרׁשת ב)ּולעיל על(ד, ּתֹוסיפּו לא הּפסּוק על , ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹ

חמׁש נקט ּתֹוסיפּוBL˙הדבר, מּלא ּדהּנה לבאר, ויׁש ּבתפּלין. ֵַַָָָָ«¿ƒְְְְִִִִִִֵֵֵָֹ

ׁשּיי ׁשאינֹו ּדבר להֹוסיף ּׁשאין למדים הראׁשֹונה ּבּפעם ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאמר

אינּה החמיׁשית הּפרׁשה ׁשהרי ּפרׁשּיֹות, ׁשם נקט לכן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָלּמצוה.

נאמרה ּבהן ּפרׁשּיֹות ארּבע רק יׁשנן (ּבּתֹורה לּתפּלין ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּייכת

מֹוסיפים ׁשנּיה, ּפעם מֹופיע האּסּור ּכאׁשר א ּתפּלין). ְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָמצות

נקט לכן לּמצוה. ׁשּׁשּיי ּדבר אפּלּו להֹוסיף ׁשאסּור ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלּלּמּוד

ּפרׁשה, ללא ריק ּבית אפּלּו ּבית, הֹוספת ׁשהרי ּבּתים, ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹטֹוטפֹות,

מצרים. יציאת ּבזכרֹון מֹוסיפה     ְְְְִִִִִַַָ

   ¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−
     Ÿ¥´£®§¨©¬¥¤²−

   ¬¥«
  ••••אמ י מי ו)ר ישופ): ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ואמר "תא י ו"(ש)"וית א רב "ייא :.... ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ
••••ריא ספרי) אר....  ••••כתיב מי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

א) מי"(בראשית אתת יו" :.... ••••:כתיב אר ְְְְֲִִִֵֶָָָֹֹ
כ י  א (רב אר ו ב  יי  א"ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
א ר   ת מימ אמר: וא " מת ְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹ"א

אתכ יכא  מ "י תא ת ממ".... ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

   ¨³¨Æ§©¥½£¤
     ¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈©«£¥¸

   ¡Ÿ¦£¥¦²£¤¬«Ÿ
 §©§−̈§¨«¨§¥«

יילא קדם ּכן תעּבד ְְֳֵֵַָָָלא

ּדמרחק ּכל ארי ְֱֲִֵָָָָָאלה

עבדּו סני ּדי יי ְֲֳִֵָָָָקדם

ית אף ארי ְְֲֲֵַַָָלטעותהֹון

ּבנתיהֹון וית ְְְֵֵָָּבניהֹון

לטעותהֹון: ּבנּורא ְְְְֲִַָָיֹוקדין

אנאא ּדי ּפתּגמא ּכל ְֲִִָָָָָית

ּתּטרּון יתּה יתכֹון ְְְִֵֵַָָמפּקד

עלֹוהי תֹוספּון לא ְְְֲִֶָָלמעּבד

מּנּה: תמנעּון ְְְִִֵָולא

אֹוב נבּיא ּבינ יקּום ְְֲִֵֵָָארי

את ל ויּתן חלמא ְְִֵֶֶָָָָחלם

מֹופתא: ְָאֹו

ּדיג ּומֹופתא אתא ְְִֵֵָָָוייתי

נה למימר עּמ ְְִִֵַַָָמּליל

לא ּדי עממּיא טעות ְֲִַַַַַָָָּבתר

ונפלחּנּון: ְְְְְִִַָידעּתנּון

      

הּסברא עּקר וׁשלל הּגֹוים, ׁשעֹובדים ְְְֲִִִֶַַַַָָָָעבֹודה
ואמר הּטעּות ּבא ÚB˙ׁשּמּמּנה Ïk ˙‡ Èk ְִֶֶַַָָָָƒ∆»¬«

Ú ‡ L‡ חֹוׁשב‰' ׁשאּתה ּכמֹו לא וגֹו' ¬∆»≈»ְְֵֶַָֹ
לזּולתֹו זה מׁשּבח מעׂשה ׁשעֹוׂשים מתקּנא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֻׁשה'
ה', ּבעיני הּׂשנאּוי ּדבר אּלא אינֹו הּוא כן ְְֵֵֵֵֶַָָָָֹלא
אדם ּבעיני ּגם זר ּדבר לֹומר ּכן ּגם ְְֵֵֵַַַַָָָָָָוסמ

‰Èaּכאֹומרֹו ˙‡ 'וגֹוÙÈּומעּתה ְְ«∆¿≈∆ְƒ¿¿ֵַָ
ה' ואין עבֹודה זֹו עבֹודה ׁשאין ב' טעּות ְֲֲֵֵֶַָָָּגם
ּדבריו ּבנעם ּבזה סתר הּמעׂשים על ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹמקּפיד

הּמ הגםּכי ה' אֹותֹו ׂשֹונא עצמֹו מּצד עׂשה ְֲֲִִֵֶַַַַַ
אֹומרֹו והּוא וכבֹוד, מעלה ‰'ׁשאינּה ˙ÚB ְְְֲֵֶַָָָ¬«

Ô‰È‰Ï‡Ï Ú ‡ L‡מּצד הּמעׂשה ּפי' ¬∆»≈»≈…≈∆ֲִֵֶַַַ
ׁשּתעב ּכדר ה', ּבעיני מתעב הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹעצמֹו
מׂשּכיל, לכל מּׂשג טעם ּבלא ּדברים ְְְְְִִֵַַַַָָָֹֻהרּבה
ׁשּיחּפצּו הגם אחיֹות ב' אּסּור ׁשּתאמר ְְְֲֲִֶֶַַַָֹּכמֹו
מעׂשה אסר כן ּכמֹו לזה, וכּדֹוּמה ּבּדבר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשניהם
ׁשּיעׂשּוהּו חפץ ׁשאין הגם זרה לעבֹודה ֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָזה

הּקדֹוׁשה: ְֲַַָָלעבֹודתֹו
Ó‚Âאֹומרֹו‰ Ïk ˙ÛÒוגֹו'‡˙ ‡Ï'וגֹו ¿»«ְ≈»«»»ְ……≈ְ

Ú‚˙ ‡ÏÂ'ּפי נכֹון, על יבֹוא ּדברנּו לפי ¿…ƒ¿«ְְִֵֵַָָָ
ׁשּלא לאלהיהן הּגֹוים עבֹודת ּכנגד תסף ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹֹלא
ּפי' מּמּנּו תגרע ולא ה', לעבֹודת מהם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹיעׂשה
ּכּנזּכר זרה עבֹודה ׁשל הּבזּויֹות עבֹודֹות ְְְֲֲִִֶַַַַָָָלהּתיר
ּכל נתיּׁשבּו ּובזה האּסּור, ּבכלל הּכל ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹאּלא

ְִִַהּדקּדּוקים:
Èk.‡Èב) Eaa Èאֹומרֹו‡Èאפּלּו ּפרּוׁש ƒ»¿ƒ¿¿»ƒְ»ƒֲִֵ

אצל נאמן ׁשּיהיה הגם לנביא מחזק ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָֻהּוא
ׁשעה לפי מצוה איזֹו על לעבר ל אמר ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹאם

הּכרמל ּבהר י"ח)ּכאלּיהּו אם(מ"א אעפ"כ וכּו' ְְְְִִֵֶַַַָ
מיתה: חּיב ע"ז ׁשּתעבד ל ְֲִֶַַַָָֹֹיאמר

Ô˙Â.'B‚Â ˙B‡ EÈÏ‡הזּכיר לא לּמה לדעת צרי ¿»«≈∆¿ְִִִַַָָָָֹ
נתן ׁשעליו ּדבר הּנביא מאמר ְֲִִִֶַַַַָָָָָָָּבתחּלה

אֹומרֹו ּכּונת לדעת צרי עֹוד וגֹו'. ‡האֹות ְְִַַַַָָָָ»
˙B‡‰'וגֹוÓ‡Ïהאֹומר הּוא האֹות וכי וגֹו' »ְ≈…ְְִֵָָ

זרה עבֹודה לעבד האֹומר הּוא הּנביא ֲֲֲִֵַַָָָָָֹֹהלא
מיתה: ׁשּמתחּיב הּוא זה ְִִֵֶֶֶַַָׁשעל

‰‡Âׁשּבא נביא ּכנגד לדּבר הּכתּוב ׁשּנתּכּון ¿ƒ¿∆ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
יּתן ׁשאם אליו אמר ה' זה ּבסדר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָודּבר
לֹומר הּוא האֹות ּכּונת זה אֹות אֹו זה ֵֶֶַַַָָמֹופת
והּמֹופת האֹות יהיה ואם זרה עבֹודה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּנעבד
לתעבּה אדרּבא אּלא ּכן הּכּונה אין זה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבסדר

הראׁשֹון, ּכמׁשּפטּה ‰‡B˙ּולׂשרפּה ‡ ְְְְִִָָָָָ»»
˙ÙBn‰Âאֹו אּלא אמר לא ׁשהּוא הגם ּפרּוׁש ¿«≈ֲֵֶֶַַָָֹ

והיּו והּמֹופת האֹות ׁשניהם ּובאּו זה אֹו ְְְֵֵֶֶֶַָָָזה
ׁשרצֹונֹו ה' ּכּונת על ׁשּיּגידּו אמר אׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבסדר

ע"ז, ˙ÚÓLׁשּיעבדּו ‡Ïמיתה וחּיב וגֹו' ְֶַַ…ƒ¿«ְְִַָָ
ׁשּיעבדּו ּבדבריו החליט ׁשּלא הגם וגֹו' ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹהּנביא
לעבד, האֹומרים והם והּמֹופת האֹות ּבֹוא ְְְֲִֵֵַַַָָֹעד
מֹופת אֹו אֹות אֹו אּלא אמר לא ׁשהּוא ְֵֶֶַָָֹועֹוד
וגֹו': תׁשמע לא כן ּפי על אף ׁשניהם ְְְְִִֵֵֶַַַָֹוהיּו
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 ••••ה .... •••• ְְְְְְִִִֶֶַָָֹֹֹֹ
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ÂÈÎ ‰(ה יג, (רש"י ƒ»≈ƒ¿»»
עקב ּבפרׁשת כב)לעיל ּפרׁש(יא, לא ּבֹו, ּולדבקה הּפסּוק על , ְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשּכן לֹומר, ויׁש ּובחכמים. ּבתלמידים הּדבק אּלא ּבדרכיו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדבק

ּכתיב ÂÈÎׁשם ÏÎ ÎÏÏּבדרכיו הליכה ּכן ואם ּבֹו, ּולדבקה ְִָ»∆∆¿»¿»»ְְְְֲִִִֵָָָָָ

ּכאן ּפרׁש ולא אמּורה. ּכבר חסדים) ּגמל אּתה חסדים ּגֹומל ְְְֲֲֲִִֵֵֵַָָָָָָֹֹ(הּוא

ּובקֹולֹו ּתלכּו אלקיכם ה' אחרי ּכתיב ּכאן ּכי ּבּתלמידים, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹהּדבק

נעלית, ּדרּגה היא ׁשהּדבקּות ּומׁשמע ּתעבדּו, ואֹותֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּתׁשמעּו

אפֹוא, ּכרח על הּללּו. הּדברים ּכל קּיּום אחרי רק ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשּבאה

אּלא ׁשאינּה ּבּתלמידים, לדבקּות אינּה ּבֹוel‡kׁשהּכּוונה נדּבקּת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ¿ƒְְִַָ

שם) ּבדרכיו.(רש"י ּדבקּות ידי על בהקב"ה מּמׁש לדבקּות אּלא ,ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

    

נבּיאד לפתּגמי תקּבל ְְְְִִֵֵַָָָלא

חלמא לחלם אֹו ְְֵֶַָָההּוא

אלהכֹון יי מנּסי ארי ְְֱֲֲֵֵַַָָההּוא

האיתיכֹון למּדע ְְִִֵַַָיתכֹון

ּבכל אלהכֹון יי ית ְְֱֲֲִָָָָָרחמין

נפׁשכֹון: ּובכל ְְְְִַָלּבכֹון

אלהכֹוןה דיי ּדחלּתא ְְֱֲַַַַָָָָּבתר

וית ּתדחלּון ויתּה ְְְְֲִֵָָָּתהכּון

ּולמימרּה תּטרּון ְְְִִִֵֵּפּקֹודֹוהי

תפלחּון ּוקדמֹוהי ְְְְֳִִַָּתקּבלּון

ּתתקרבּון: ְְְְִֵַַָּובדחלּתּה

      

Èk.'B‚Âד) ‰לנּסֹותינּו ּכי מעּתה ּתאמר ואם ƒ¿«∆¿ְְִִֵֵַַַָֹ
ה' ּדבר אם יּומת לּמה זה נביא ה' ְִִֶַַָָָָּבא

מאמר ּכי ונראה לנּסֹות, ‰ּבפיהּו Èkלא ְְְְֲִִִֶַַַƒ¿«∆ֹ
האּלהּב ּכּדברים לֹו' לּנביא אמר ה' ּכי לֹומר א ְִִִֵֶַַַַָָָָָ

ואמר ה' ׁשּנתן לּמֹופתים טעם לתת ּבא ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא
‰ Èkזה מֹופת נתן ה' זה ּוכפי וגֹו', ƒ¿«∆ְְִֵֶֶַָ

ְַלנּסֹות:
B‡עׂשאֹו לא זה ואֹות מֹופת לעֹולם ּכי ְְְֲִֵֶֶָָָֹאפׁשר

הּׁשמים אֹותֹות יּגידּו לאׁשר אּלא לנּסֹות ְֲִִֶֶַַַַַָָה'
ּתׁשּובה מנּסה ּכי טעם ונתן ה', מעׂשה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָנפלאים
הּמֹופת הסיר לא ה' לּמה יׂשראל ּׁשּיאמרּו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹלמה
אמר לזה ה' מאחרי יׂשראל יטעּו לבל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָוהאֹות

‰ Èkאבל ּכמנהגֹו, העֹולם הּניח לזה וגֹו' ƒ¿«∆ְְְֲִִִֶַָָָָָ
ידי ּתחזקנה לבל יעׂשה ה' זה טעם ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַָזּולת

מֹופת: ולא אֹות לא יהיה ולא ְְְְִִֵֶָֹֹֹרׁשעים
ÈÁ‡.'B‚Âה) ּבפסּוק‰' הפסיק לּמה קׁשה «¬≈¿ְְִִֶָָָָ

אחריו ׁשהרי ׁשקר נביא מׁשּפט ּבאמצע ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָזה
לֹו ׁשהיה יּומת וגֹו' ההּוא והּנביא אֹומר ְְִֵֶַַָָָָהּוא
צרי עֹוד וגֹו'. והּנביא ּפסּוק אחר ְְְְִִַַַָָָלאֹומרֹו

הּדברים אּלה ּכל הארי לּמה eÎÏzלדעת ְֱִִֵֶֶַַַָָָָָ≈≈
ez ez ez ez e‡Èzƒ»ƒ¿…ƒ¿»«¬…ƒ¿»

‰‡Âׁשּיׁשנם הּכללים הּדברים להעיר ׁשּבא ¿ƒ¿∆ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
לחּיב מהם ׁשּתדע ּכדי ה' ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַּבעבֹודת
מהּנה אחת לעׂשֹות ּכׁשּיאמר והחֹולם ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּנביא
ּתלכּו אלהיכם ה' אחרי לֹומר והתחיל ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַֹלע"ז
אחרי ללכת ׁשמים מלכּות על קּבלת מצות ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹזֹו
אמר ׁשאם למדּת הא זּולתֹו, אחרי ולא ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹה'
חּיב, אחריה ללכת ע"ז עליהם לקּבל ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנביא
ּבׁשעּור להעיר עתיד לׁשֹון ּתלכּו לֹומר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָודקּדק
אמר ׁשּלא ׁשהגם עליו, ׁשּמתחּיב הּנביא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹחּיּוב
לאלּה עליכם ע"ז ּתקּבלּו אּלא עּתה עבד ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָֹֹקּום
הּדברים להם ׁשאמר מעת מיתה יתחּיב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלמחר

לעתיד: ׁשּדבריו ְְֲִֶַָָָהגם
BB‡Â.e‡È B‡Âּתיראּו אֹותֹו ּדוקא ּפרּוׁש ¿¿¿…ƒ»ְִֵַָָ

ּבא ׁשאם הּכּונה זרה, לעבֹודה ְֲִֶַַַָָָָָָֹולא

ׁשּלא הגם ּפלֹונית זרה מעבֹודה יראּו ְְֲֲִִֵֶַַָָָֹלֹומר
ליראה אּלא לעבדּה ולא ּדבר לּה לעׂשֹות ְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָֹאמר
יתּבר יראתֹו ממעט זה ואין לֹו ּתריע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמא
ייראּו לבד אֹותֹו ּכי מיתה חּיב כן ּפי על ְִִִִֵַַַַָָָאף
ולא מצוֹותיו ּתׁשמרּו מצֹותיו ואת ְְְְְְְִִִֶָָֹֹואֹומרֹו
ּתצּוה ׁשאם ּבזה הּכּונה זרה, עבֹודה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָמצות
ּכגֹון הנאה ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר לעׂשֹות זרה ְֲֲֲֵֶַָָָָָָָעבֹודה
יעׂשה להרויח ׁשּירצה מי זרה עבֹודה ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּתאמר
זה ּבמעׂשה ואין לזה וכּדֹומה וירויח זה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּדבר
לֹומר מקֹום ויׁש זרה לעבֹודה ׁשּנֹוגע ְֲֵֵֶַַַָָָָָָּדבר
ּבכ אין עבֹודה מין זה ּבדבר ׁשאין ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָּכיון
ּבא ואם ּתׁשמרּו, יתּבר מצוֹותיו ת"ל ְְְְְִִִִַָָָֹּכלּום,
ע"ז ּדברי ׁשּיעׂשּו לֹו צּוה ׁשה' לֹומר ְֲִִִֵֶֶַַַָָהּנביא
תׁשמעּו ּובקלֹו ואֹומרֹו יּומת. ויצליחּו ְְְְְְִִֶַַָָֹּבזה
לכם ׁשּיׁש הּוא יתּבר ּבקֹולֹו ּדוקא ְְְִֵֵֶֶַַָָָּפרּוׁש
ולא הּטהֹורֹות אמרֹותיו ּוללּמד ללמד ְְְְְְִִִֵַַָֹֹֹלׁשמע
זרה עבֹודה ׁשאם זרה, עבֹודה ׁשל ְֲֲִֶֶָָָָָָָּבקֹולּה
ּבא ואם לׁשמעם, אסּור אמרים איזֹו ְְְְֲִִֵָָָָָָָאמרה
זרה לעבֹודה ליל ה' ׁשּצּוה ואמר ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָהּנביא
ולא מעׂשה לא ּבהם ׁשאין הגם ּדבריה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלׁשמע

יּומת: כן ּפי על אף מּמּנה ְְִִִֵֶַַַָָליראה
BB‡Â.ez B‡Â,לזּולתֹו ולא לה' ּפרּוׁש ¿¿¿…«¬…ְְֵַָֹ

ז"ל אֹומרם ּדר על ּבזה (ּגּטיןוהּכּונה ְְִִֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּיעריםנ"ז) חּנה ׁשל קטן לבן קיסר ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאמר
זרה עבֹודה לפני ידֹו מעל טּבעּתֹו ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָלהׁשלי
ׁשאין הגם ׁשעבד לרֹואים ויראה ויביאּנּה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָויל
ּובא ּכאן עד וכּו', רצה ולא לעבדּה ְְְְְִַַָָָָָֹּבלּבֹו
על לֹומר נביא ּבא ׁשאם לֹומר ּכאן ִִֶַַַַָָָָהּכתּוב
הּנביא: יּומת ּכן לעׂשֹות מרׁשהּו ה' ּכי ה' ְֲִִִֵֵַַַַָּפי

BB‡Â.e Beאֹומרם ּדר על יתּבאר ¿¿ƒ¿»ְְִֵֶֶַָָ
קי"א:)ז"ל לּדבק(ּכתּבֹות אפׁשר וכי ְְְִִֵֶָָֻ

ׁשהם ּתֹורה ּבלֹומדי ׁשּיּדבק אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבּׁשכינה
וכאן ,יתּבר ּבֹו נדּבק ּוכאּלּו לּׁשכינה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָמרּכבה
ּוקדֹוׁשיו ה' ּבקרֹובי אּלא יּדבק ׁשּלא ה' ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹצּוה
זרה, עבֹודה ּבקרֹובי יּדבק ׁשּלא ּבא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹֹולׁשלל

ּכן לעׂשֹות ה' ּבמאמר ואמר נביא ּבא ְְְֲֲִִֵַַַַָָָואם
נתּכּון לזה ּכי ואּולי ההּוא. הּנביא ְְִִִֵֶַַַַַָָיּומת

‡ÈÁּבאֹומרֹו ‰ÎÏ ‡Ï B‰Â B‡‰ ‡e ְְ»»¿«≈≈…≈¿»«¬≈
ÈÁ‡ È‰Ï‡אלהים ונעבדה נלכה אמר ולא ¡…ƒ¬≈ƒְְְְֱִֵַַַָָָֹֹ

לעבד, יאמרּו לא אם ּגם ׁשחּיבין לֹומר ְֲֲִִִֵֶַַַַָֹֹֹאחרים
ׁשּסֹופֹו ּבזה הּכּונה ונעבדם, אמר ׁשּגמר ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוהגם
ּפרטים ּכל על ׁשּיתחּיב ּולעֹולם ונעבדם ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלֹומר
ּגמר ולזה וגֹו', ה' אחרי ּבּפסּוק ה' ְְֲֵֶֶַַַַָָָָׁשרׁשם

‰‰e‡אמר ‡È‰Âלנּגד ׁשרצה ּפרּוׁש וגֹו' ֶֹ¿«»ƒ«ְְֵֵֶַָָ
הּכתּוב אמר הּמיתה וטעם יּומת, Èkהאמּור ְִַַַַַָָָָָָƒ

'‰ Ï ‰ ּבפרּוׁש הסית ׁשּלא והגם ƒ≈»»«ְֲִֵֵֶַַֹ
הּכתּוב מחּיבֹו כן ּפי על אף זרה עבֹודה ְְֲֲִֵַַַַַָָָָֹלעבד
ּכאּלה, רעים ּדברים ׁשּנּבא ה' על ׁשּׁשּקר ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעל
והגם נביאֹו, ינּבא לא ּכזֹו ׁשּנבּואה ה' ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹּומֹודיע
מצוה איזֹו לבּטל ליׂשראל לֹומר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָׁשּינּבאֹו
אבל מצוֹות, ּבׁשאר ּדוקא ׁשעה, ְְְֲִִַַָָָָָָהֹוראת
ׁשחּיב ּדבר ּבין ּבאּסּור, ׁשהּוא ּכל זרה ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָּבעבֹודה
מיתה עליו חּיב ׁשאינֹו ּדבר ּובין מיתה, ִִֵֵֶַָָָָָָָָָעליו
ׁשעה, לפי אפּלּו לעׂשֹותֹו עליו ה' יסּכים ְְֲֲִִִַַָָָָֹלא
אמרּו וכן ּבה', ענה ׁשקר נביא ּכן אמר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָואם
ּדבריו לזּיף ׁשּבא סרה ּדּבר ּכי וז"ל ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּבספרי

מת: הּוא זּיּופֹו ועל ע"כ, הקב"ה ְִֵֶַׁשל
ıeÁÂעל להזהיר ׁשּבא הּכתּוב יתּבאר מּדרּכנּו ¿ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

מׁשנה סדרי ּבׁשּׁשה ׁשּכלל הּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּכללּות
,הּדר זה ‰'על ÈÁ‡'וגֹוeÎÏzסדר זה ֶֶֶַַ«¬≈ְ≈≈ֵֶֶ

ּופאה ׁשכחה לקט ּדין ּבהם ׁשּיׁש ּולפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָזרעים,
לענין ּגם ,יתּבר מּמּדֹותיו וכּלן ענּיים ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֻּומּתנֹות
יבחר אׁשר לּמקֹום להֹוליכֹו ׁשּצרי ׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמעׂשר
מה ּדר על ּפרּוׁש לוי מעׂשר ּבענין ּגם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַה',

ז"ל פל"א)ּׁשאמרּו אחד(ש"ר ּבאדם מעׂשה ְְֲֶֶֶַָָָָ
מֹוציאה ׂשדהּו לֹו והיתה מעׂשרֹותיו נֹותן ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָׁשהיה
ההּוא האיׁש מת זמן לאחר וכּו' אלף ְְְִֵֶֶַַַָָלֹו
ּבמעׂשרֹות עינֹו רעה ראׁשֹונה ׁשנה ּבנֹו ְְְְִֵַַַָָָָָָועמד
הֹוציאה הּבאה לׁשנה ,הּצרי מּׁשעּור ְִִִִִֵַַָָָָָָּופחת
אׁשּתקד, עליו ּׁשּפרע מה ּכׁשעּור הּׂשדה ְְִֶֶֶַַַַָָָָָלֹו
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ÂÈÎ ‰(ה יג, (רש"י ƒ»≈ƒ¿»»
עקב ּבפרׁשת כב)לעיל ּפרׁש(יא, לא ּבֹו, ּולדבקה הּפסּוק על , ְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשּכן לֹומר, ויׁש ּובחכמים. ּבתלמידים הּדבק אּלא ּבדרכיו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדבק

ּכתיב ÂÈÎׁשם ÏÎ ÎÏÏּבדרכיו הליכה ּכן ואם ּבֹו, ּולדבקה ְִָ»∆∆¿»¿»»ְְְְֲִִִֵָָָָָ

ּכאן ּפרׁש ולא אמּורה. ּכבר חסדים) ּגמל אּתה חסדים ּגֹומל ְְְֲֲֲִִֵֵֵַָָָָָָֹֹ(הּוא

ּובקֹולֹו ּתלכּו אלקיכם ה' אחרי ּכתיב ּכאן ּכי ּבּתלמידים, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹהּדבק

נעלית, ּדרּגה היא ׁשהּדבקּות ּומׁשמע ּתעבדּו, ואֹותֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּתׁשמעּו

אפֹוא, ּכרח על הּללּו. הּדברים ּכל קּיּום אחרי רק ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשּבאה

אּלא ׁשאינּה ּבּתלמידים, לדבקּות אינּה ּבֹוel‡kׁשהּכּוונה נדּבקּת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ¿ƒְְִַָ

שם) ּבדרכיו.(רש"י ּדבקּות ידי על בהקב"ה מּמׁש לדבקּות אּלא ,ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

    

נבּיאד לפתּגמי תקּבל ְְְְִִֵֵַָָָלא

חלמא לחלם אֹו ְְֵֶַָָההּוא

אלהכֹון יי מנּסי ארי ְְֱֲֲֵֵַַָָההּוא

האיתיכֹון למּדע ְְִִֵַַָיתכֹון

ּבכל אלהכֹון יי ית ְְֱֲֲִָָָָָרחמין

נפׁשכֹון: ּובכל ְְְְִַָלּבכֹון

אלהכֹוןה דיי ּדחלּתא ְְֱֲַַַַָָָָּבתר

וית ּתדחלּון ויתּה ְְְְֲִֵָָָּתהכּון

ּולמימרּה תּטרּון ְְְִִִֵֵּפּקֹודֹוהי

תפלחּון ּוקדמֹוהי ְְְְֳִִַָּתקּבלּון

ּתתקרבּון: ְְְְִֵַַָּובדחלּתּה

      

Èk.'B‚Âד) ‰לנּסֹותינּו ּכי מעּתה ּתאמר ואם ƒ¿«∆¿ְְִִֵֵַַַָֹ
ה' ּדבר אם יּומת לּמה זה נביא ה' ְִִֶַַָָָָּבא

מאמר ּכי ונראה לנּסֹות, ‰ּבפיהּו Èkלא ְְְְֲִִִֶַַַƒ¿«∆ֹ
האּלהּב ּכּדברים לֹו' לּנביא אמר ה' ּכי לֹומר א ְִִִֵֶַַַַָָָָָ

ואמר ה' ׁשּנתן לּמֹופתים טעם לתת ּבא ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא
‰ Èkזה מֹופת נתן ה' זה ּוכפי וגֹו', ƒ¿«∆ְְִֵֶֶַָ

ְַלנּסֹות:
B‡עׂשאֹו לא זה ואֹות מֹופת לעֹולם ּכי ְְְֲִֵֶֶָָָֹאפׁשר

הּׁשמים אֹותֹות יּגידּו לאׁשר אּלא לנּסֹות ְֲִִֶֶַַַַַָָה'
ּתׁשּובה מנּסה ּכי טעם ונתן ה', מעׂשה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָנפלאים
הּמֹופת הסיר לא ה' לּמה יׂשראל ּׁשּיאמרּו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹלמה
אמר לזה ה' מאחרי יׂשראל יטעּו לבל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָוהאֹות

‰ Èkאבל ּכמנהגֹו, העֹולם הּניח לזה וגֹו' ƒ¿«∆ְְְֲִִִֶַָָָָָ
ידי ּתחזקנה לבל יעׂשה ה' זה טעם ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַָזּולת

מֹופת: ולא אֹות לא יהיה ולא ְְְְִִֵֶָֹֹֹרׁשעים
ÈÁ‡.'B‚Âה) ּבפסּוק‰' הפסיק לּמה קׁשה «¬≈¿ְְִִֶָָָָ

אחריו ׁשהרי ׁשקר נביא מׁשּפט ּבאמצע ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָזה
לֹו ׁשהיה יּומת וגֹו' ההּוא והּנביא אֹומר ְְִֵֶַַָָָָהּוא
צרי עֹוד וגֹו'. והּנביא ּפסּוק אחר ְְְְִִַַַָָָלאֹומרֹו

הּדברים אּלה ּכל הארי לּמה eÎÏzלדעת ְֱִִֵֶֶַַַָָָָָ≈≈
ez ez ez ez e‡Èzƒ»ƒ¿…ƒ¿»«¬…ƒ¿»

‰‡Âׁשּיׁשנם הּכללים הּדברים להעיר ׁשּבא ¿ƒ¿∆ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
לחּיב מהם ׁשּתדע ּכדי ה' ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַּבעבֹודת
מהּנה אחת לעׂשֹות ּכׁשּיאמר והחֹולם ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּנביא
ּתלכּו אלהיכם ה' אחרי לֹומר והתחיל ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַֹלע"ז
אחרי ללכת ׁשמים מלכּות על קּבלת מצות ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹזֹו
אמר ׁשאם למדּת הא זּולתֹו, אחרי ולא ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹה'
חּיב, אחריה ללכת ע"ז עליהם לקּבל ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנביא
ּבׁשעּור להעיר עתיד לׁשֹון ּתלכּו לֹומר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָודקּדק
אמר ׁשּלא ׁשהגם עליו, ׁשּמתחּיב הּנביא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹחּיּוב
לאלּה עליכם ע"ז ּתקּבלּו אּלא עּתה עבד ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָֹֹקּום
הּדברים להם ׁשאמר מעת מיתה יתחּיב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלמחר

לעתיד: ׁשּדבריו ְְֲִֶַָָָהגם
BB‡Â.e‡È B‡Âּתיראּו אֹותֹו ּדוקא ּפרּוׁש ¿¿¿…ƒ»ְִֵַָָ

ּבא ׁשאם הּכּונה זרה, לעבֹודה ְֲִֶַַַָָָָָָֹולא

ׁשּלא הגם ּפלֹונית זרה מעבֹודה יראּו ְְֲֲִִֵֶַַָָָֹלֹומר
ליראה אּלא לעבדּה ולא ּדבר לּה לעׂשֹות ְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָֹאמר
יתּבר יראתֹו ממעט זה ואין לֹו ּתריע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמא
ייראּו לבד אֹותֹו ּכי מיתה חּיב כן ּפי על ְִִִִֵַַַַָָָאף
ולא מצוֹותיו ּתׁשמרּו מצֹותיו ואת ְְְְְְְִִִֶָָֹֹואֹומרֹו
ּתצּוה ׁשאם ּבזה הּכּונה זרה, עבֹודה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָמצות
ּכגֹון הנאה ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר לעׂשֹות זרה ְֲֲֲֵֶַָָָָָָָעבֹודה
יעׂשה להרויח ׁשּירצה מי זרה עבֹודה ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּתאמר
זה ּבמעׂשה ואין לזה וכּדֹומה וירויח זה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּדבר
לֹומר מקֹום ויׁש זרה לעבֹודה ׁשּנֹוגע ְֲֵֵֶַַַָָָָָָּדבר
ּבכ אין עבֹודה מין זה ּבדבר ׁשאין ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָּכיון
ּבא ואם ּתׁשמרּו, יתּבר מצוֹותיו ת"ל ְְְְְִִִִַָָָֹּכלּום,
ע"ז ּדברי ׁשּיעׂשּו לֹו צּוה ׁשה' לֹומר ְֲִִִֵֶֶַַַָָהּנביא
תׁשמעּו ּובקלֹו ואֹומרֹו יּומת. ויצליחּו ְְְְְְִִֶַַָָֹּבזה
לכם ׁשּיׁש הּוא יתּבר ּבקֹולֹו ּדוקא ְְְִֵֵֶֶַַָָָּפרּוׁש
ולא הּטהֹורֹות אמרֹותיו ּוללּמד ללמד ְְְְְְִִִֵַַָֹֹֹלׁשמע
זרה עבֹודה ׁשאם זרה, עבֹודה ׁשל ְֲֲִֶֶָָָָָָָּבקֹולּה
ּבא ואם לׁשמעם, אסּור אמרים איזֹו ְְְְֲִִֵָָָָָָָאמרה
זרה לעבֹודה ליל ה' ׁשּצּוה ואמר ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָהּנביא
ולא מעׂשה לא ּבהם ׁשאין הגם ּדבריה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלׁשמע

יּומת: כן ּפי על אף מּמּנה ְְִִִֵֶַַַָָליראה
BB‡Â.ez B‡Â,לזּולתֹו ולא לה' ּפרּוׁש ¿¿¿…«¬…ְְֵַָֹ

ז"ל אֹומרם ּדר על ּבזה (ּגּטיןוהּכּונה ְְִִֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּיעריםנ"ז) חּנה ׁשל קטן לבן קיסר ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאמר
זרה עבֹודה לפני ידֹו מעל טּבעּתֹו ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָלהׁשלי
ׁשאין הגם ׁשעבד לרֹואים ויראה ויביאּנּה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָויל
ּובא ּכאן עד וכּו', רצה ולא לעבדּה ְְְְְִַַָָָָָֹּבלּבֹו
על לֹומר נביא ּבא ׁשאם לֹומר ּכאן ִִֶַַַַָָָָהּכתּוב
הּנביא: יּומת ּכן לעׂשֹות מרׁשהּו ה' ּכי ה' ְֲִִִֵֵַַַַָּפי

BB‡Â.e Beאֹומרם ּדר על יתּבאר ¿¿ƒ¿»ְְִֵֶֶַָָ
קי"א:)ז"ל לּדבק(ּכתּבֹות אפׁשר וכי ְְְִִֵֶָָֻ

ׁשהם ּתֹורה ּבלֹומדי ׁשּיּדבק אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבּׁשכינה
וכאן ,יתּבר ּבֹו נדּבק ּוכאּלּו לּׁשכינה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָמרּכבה
ּוקדֹוׁשיו ה' ּבקרֹובי אּלא יּדבק ׁשּלא ה' ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹצּוה
זרה, עבֹודה ּבקרֹובי יּדבק ׁשּלא ּבא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹֹולׁשלל

ּכן לעׂשֹות ה' ּבמאמר ואמר נביא ּבא ְְְֲֲִִֵַַַַָָָואם
נתּכּון לזה ּכי ואּולי ההּוא. הּנביא ְְִִִֵֶַַַַַָָיּומת

‡ÈÁּבאֹומרֹו ‰ÎÏ ‡Ï B‰Â B‡‰ ‡e ְְ»»¿«≈≈…≈¿»«¬≈
ÈÁ‡ È‰Ï‡אלהים ונעבדה נלכה אמר ולא ¡…ƒ¬≈ƒְְְְֱִֵַַַָָָֹֹ

לעבד, יאמרּו לא אם ּגם ׁשחּיבין לֹומר ְֲֲִִִֵֶַַַַָֹֹֹאחרים
ׁשּסֹופֹו ּבזה הּכּונה ונעבדם, אמר ׁשּגמר ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוהגם
ּפרטים ּכל על ׁשּיתחּיב ּולעֹולם ונעבדם ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלֹומר
ּגמר ולזה וגֹו', ה' אחרי ּבּפסּוק ה' ְְֲֵֶֶַַַַָָָָׁשרׁשם

‰‰e‡אמר ‡È‰Âלנּגד ׁשרצה ּפרּוׁש וגֹו' ֶֹ¿«»ƒ«ְְֵֵֶַָָ
הּכתּוב אמר הּמיתה וטעם יּומת, Èkהאמּור ְִַַַַַָָָָָָƒ

'‰ Ï ‰ ּבפרּוׁש הסית ׁשּלא והגם ƒ≈»»«ְֲִֵֵֶַַֹ
הּכתּוב מחּיבֹו כן ּפי על אף זרה עבֹודה ְְֲֲִֵַַַַַָָָָֹלעבד
ּכאּלה, רעים ּדברים ׁשּנּבא ה' על ׁשּׁשּקר ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעל
והגם נביאֹו, ינּבא לא ּכזֹו ׁשּנבּואה ה' ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹּומֹודיע
מצוה איזֹו לבּטל ליׂשראל לֹומר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָׁשּינּבאֹו
אבל מצוֹות, ּבׁשאר ּדוקא ׁשעה, ְְְֲִִַַָָָָָָהֹוראת
ׁשחּיב ּדבר ּבין ּבאּסּור, ׁשהּוא ּכל זרה ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָּבעבֹודה
מיתה עליו חּיב ׁשאינֹו ּדבר ּובין מיתה, ִִֵֵֶַָָָָָָָָָעליו
ׁשעה, לפי אפּלּו לעׂשֹותֹו עליו ה' יסּכים ְְֲֲִִִַַָָָָֹלא
אמרּו וכן ּבה', ענה ׁשקר נביא ּכן אמר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָואם
ּדבריו לזּיף ׁשּבא סרה ּדּבר ּכי וז"ל ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּבספרי

מת: הּוא זּיּופֹו ועל ע"כ, הקב"ה ְִֵֶַׁשל
ıeÁÂעל להזהיר ׁשּבא הּכתּוב יתּבאר מּדרּכנּו ¿ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

מׁשנה סדרי ּבׁשּׁשה ׁשּכלל הּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּכללּות
,הּדר זה ‰'על ÈÁ‡'וגֹוeÎÏzסדר זה ֶֶֶַַ«¬≈ְ≈≈ֵֶֶ

ּופאה ׁשכחה לקט ּדין ּבהם ׁשּיׁש ּולפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָזרעים,
לענין ּגם ,יתּבר מּמּדֹותיו וכּלן ענּיים ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֻּומּתנֹות
יבחר אׁשר לּמקֹום להֹוליכֹו ׁשּצרי ׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמעׂשר
מה ּדר על ּפרּוׁש לוי מעׂשר ּבענין ּגם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַה',

ז"ל פל"א)ּׁשאמרּו אחד(ש"ר ּבאדם מעׂשה ְְֲֶֶֶַָָָָ
מֹוציאה ׂשדהּו לֹו והיתה מעׂשרֹותיו נֹותן ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָׁשהיה
ההּוא האיׁש מת זמן לאחר וכּו' אלף ְְְִֵֶֶַַַָָלֹו
ּבמעׂשרֹות עינֹו רעה ראׁשֹונה ׁשנה ּבנֹו ְְְְִֵַַַָָָָָָועמד
הֹוציאה הּבאה לׁשנה ,הּצרי מּׁשעּור ְִִִִִֵַַָָָָָָּופחת
אׁשּתקד, עליו ּׁשּפרע מה ּכׁשעּור הּׂשדה ְְִֶֶֶַַַַָָָָָלֹו
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 ה ר ©−̈©«£Ÿ¤«
ס ••••אמר יר אא ס כו)אי (ש"א א"  ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

"י סי ל יא (ריי א) ל"ז ....אמיר"א ְְֲִִִֵֵֶַַַַ
••••מאב....••••פ)מא ושיקי)....••••חיק כב ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

וכ (גאא) ל"ז אפקי"א  מח(מג "מחיק(יחזקאל  ְְְְֵֵֵַַָ
אר ק מיס "אר.... אבי••••ר זל ר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

חלםו אֹו ההּוא ְִֵַָָּונבּיא

ארי יתקטל ההּוא ְְְֲִֵֵֶַָחלמא

אלהכֹון יי על סטיא ְְֱֲִַַַָָָמּליל

מארעא יתכֹון אּפק ְְִֵֵַַָָּדי

מּבית ּודפרק ְְְְִִִֵַָָדמצרים

מן לאטעיּות ְְְֲִַַָָעבדּותא

אלה יי פּקד ּדי ְְְֱִַָָָָָָארחא

עבד ּותפּלי ּבּה ְְִֵֵַַַָלמה

:מּבינ ְִִֵָּדביׁש

ּברז אחּו ימּלכּנ ְְֲֲִֵַַָארי

אֹו ברּת אֹו בר אֹו ְְִַָָָאּמ

ּדי חבר אֹו קימ ְְִִַַָָָאּתת

למימר ּבסתרא ְְְְְִֵַָָָכנפׁש

עממּיא לטעות ונפלח ְְְְְֲִַַַַַַָנה

:ואבהת אּת ידעּת לא ְְְֲִַַַַָָָָּדי

      

ׂשדהּו לֹו הֹוציאה עֹוד ּפחת אחרת ְִִֵֵֶֶַָָָָלׁשנה
זה על וכן ׁשעברה ׁשנה ּׁשּפרע מה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשעּור
מה לׁשעּור ּכי מֹוכיחים הּדברים ע"כ, ְְִִִִִֶֶַַַָהּדר
ּבא לזה לֹו מֹוציאה ׂשדהּו היתה נֹותן ְִֵֵֶֶָָָָָָָָּׁשהיה
הּוא ׁשיל עליו וצּוה ּכאן יתּבר ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָמאמרֹו
לֹו ּׁשּיּתן מה ּכפי לתת יתּבר מעׂשיו ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאחר
ּׁשּיּתן מה ּכפי אחריו יל ׁשה' יסֹובב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹולא

ׁשּכתבנּו: אפן על מעׂשרֹותיו ְְֶֶַַַַָָֹהּוא
„BÚסדר ּכנגד זה לׁשֹון לֹומר הּכתּוב ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָנתּכּון

ּומזֹונֹותיו, האדם מחית ׁשּבֹו לפי ְְְְִִִֶַָָָָָזרעים
ּדעֹות ּבהלכֹות רמּב"ם ה"ב)וכתב ׁשּצרי(פ"ג ְְְְִִֵֶַַָָָ

ּגּופֹו להברֹות ּובמׁשּתהּו ּבמאכלֹו אדם ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָׁשּיכּון
ּדכתיב וכּו' ה' ו')לעבֹודת ג' ּדרכי(מׁשלי ּבכל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָ

והּו וגֹו', מאמרּדעהּו ‡ÌÎÈ‰Ïא '‰ ÈÁ‡ ְְֲֵַַָ«¬≈¡…≈∆
eÎÏz,ּבדרכיכםe‡È˙ B˙‡Â,מֹועד סדר זה ≈≈ְְֵֶַ¿…ƒ»ֵֵֶֶ

ּדכתיב אֹות נקרא ׁשּבת ּכי אתֹו ּבתבת ְְְְִִִִֵַַָָָָֹּורמזם
י"ז) ל"א טֹובים(ׁשמֹות ימים ּגם הוא, אֹות ְִִִַָ

ּדר על הּמֹורא להם ויחס אֹותֹות, ְְִִִֵֶֶֶַַָָָנקראים
הּזהר ּתּקּוני ּבספר ז"ל ט')אֹומרם ירא(ּתּקּון ְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
מענׁשם. לירא ׁשּצרי ÂÈ˙BˆÓׁשּבת ˙‡Â ְִִֵֶַָָָָָ¿∆ƒ¿»

eÓzהרּבה לׁשמר ׁשּצרי נׁשים, סדר זה ƒ¿…ְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
וזּקֹות. ּביאה ואּסּורי נׁשים ׁשּבהלכֹות ְְְְְִִִִִִֵֶָָמצוֹות

eÚÓ˙ BÏeּבּמאמר ורמז נזיקין, סדר זה ¿…ƒ¿»ְְֲִִֵֶֶַַַַָ
eÚÓ˙ BÏeלאׁשר אזן להּטֹות ׁשּצרי ¿…ƒ¿»ְֲִֶֶֶַַָֹ

הּזּכאי ּולזּכֹות החּיב לחּיב הּׁשֹופטים ְְְְְִִֵַַַַַַַַָיׁשּפטּו
ׁשאמר ּוכמֹו יֹורּוהּו, אׁשר מּכל יסּור ְְֲִֶֶַָָָֹולא

י"ב)הּכתּוב י"ז ׁשמע(לקּמן לבלּתי וגֹו' והאיׁש ְְְְְְִִִַַַָָָֹ
וגֹו'. הּׁשפט אל אֹו וגֹו' הּכהן ˙e„Úאל B˙‡Â ְְֵֵֶֶַַֹֹ¿…«¬…

ּבית עבֹודת מׁשּפטי ׁשּכּלֹו קדׁשים סדר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֻזה
˙„Ôeאלהינּו. Beׁשּכּלֹו טהרֹות סדר זה ֱֵֹƒ¿»ֳֵֶֶֶָֻ

תדּבקּון ּובֹו ּבּמאמר ּורמזֹו הּטהרֹות, ְְְְֲֳִִֵַַַַָָָמׁשּפטי
לּדבק ראּויים יהיּו הּטהרה ּבאמצעּות ְְְְֳִִִִֵֶַָָָָּכי

ְִַָּבּׁשכינה:
È‰Â.'B‚Â‡ו) ÌÏÁ B‡ ‡e‰‰הּכתּוב הצר ¿«»ƒ«…≈¿ְַַָֻ

אֹומר היה לא ׁשאם וחלם, נביא ְִִֵֵֶַָָָֹֹלֹומר
הּכתּוב חּיב ׁשּלא אֹומר הייתי נביא ִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאּלא
ּבנבּואה אליו ה' ׁשּדּבר ׁשאמר לזה אּלא ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמיתה

ּדכתיב לּנביא לׁשמע יׂשראל (לקּמןׁשּמצּוים ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

ט"ו) הּבאי"ח ּכן ּׁשאין מה ּתׁשמעּון, ְִֵֵֵֶַַָָָאליו
לׁשמע יׂשראל על חּיּוב ׁשאין חלֹומֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹּבדברי
חלֹומֹות עליהם לֹוּמר מקֹום ויׁש חלֹומֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֶַָּדברי
חלם. אֹו לֹומר ּתלמּוד חּיב אינֹו ידּברּו ְְְֵֵֵַַַַָָֹׁשוא
הייתי נביא ולא וגֹו' חלם אֹומר היה ְְְִִִִֵֵָָָָֹֹואם
אבל החֹולם, אּלא מיתה חּיב ׁשאין ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומר
אמת לנביא מחזק ׁשהּוא נביא ּגם ּומה ְְֱִִִֶֶַַַָָָָֻהּנביא
ּדבריו יאמנּו ּזה ׁשּלפני ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכמֹו
ׁשאר על לעבר ּכׁשּיאמר ּדבריו ׁשּיאמנּו ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכדר
וגֹו': והּנביא לֹומר ּתלמּוד ׁשעה לפי ְְְְְִִִַַַָָָמצוֹות

ÌBÏÁ‰.'B‚Â „ Èk ˙ÓeÈ ‡e‰‰הּכתּוב ּכּונת «¬«»ƒƒ∆¿ַַַָָ
הּנביא ּבׁשלמא האֹומר ׁשּיאמר לפי ְְִִִִֵֶַַָָָָֹהיא
אּלא זה ּכדר הּנבּואה ּתבֹוא ׁשּלא ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבוּדאי
להיֹות החֹולם ּכן ּׁשאין מה מּלּבֹו ּבדא ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאׁשר
מפלאים ּדברים להאדם יבֹואּו ְְְֲִִֶַָָָָָָֻׁשּבחלֹום
הּזה חלֹום האיׁש ׁשּזה להיֹות יכֹול ְְְֲִִִֶֶֶַָָוכֹוזבים
מיתה חּיּוב היה אם אמת והן ׁשקר, ולא ְְֱִִִִֵֵֶַָָָָֹחלם
זה זרה עבֹודה עבדּו להם יאמר אׁשר ְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹעל
על מת ׁשהּוא ּכיון אבל מּסית, מּדין ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָיתחּיב
ׁשאפּלּו ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו לבד החלֹום ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַסּפּור
הּוא ׁשהּמֹופת אּלא אֹומר אינֹו הּדברים ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהחלט
על החֹולם ימּות לּמה א"כ לעבד ֲֵֵַַַָָָָֹהאֹומר

אמר לזה Ò‰חלֹומֹו, „ Èkהגם ּפרּוׁש ֲֶַָָƒƒ∆»»ֲֵַ
והּוא ּכדבריו החלֹום ּבא ּכי לֹומר ְְְֲִִִֶַַַָָָׁשּנצּדיק
יהיה לּו ּפרּוׁש החלֹום ּבתבת ּׁשהעיר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַמה
כן ּפי על אף ּכדבריו חלֹום היֹותֹו ְֱֱֲִִֵֶֶַַָָָׁשהאמת
יׂשראל ּבני לעם ּולסּפרֹו להחׁשיבֹו לֹו היה ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹלא
לבד זה ועל ה' על סרה ּדּבר ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶַַַָָָּכיון

ָיּומת:
Ó‚ÂאמרÌÈˆÓ ‡Ó ÌÎ˙‡ ‡ÈˆB‰ּבא ¿»«ֶֹ«ƒ∆¿∆≈∆∆ƒ¿«ƒָ

החֹולם מיתת חּיּוב ּבצדק לׁשּפט ְְִִִֵֶֶַַַָֹהּכתּוב
אלהיכם ׁשה' ּכיון הּדר זה על זה, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבמאמר
ה' הראה הרי מצרים מארץ אתכם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָהֹוציא
זּולתֹו, והכחׁשת ה' אמּונת ּבהקיץ ּפתּוחה ְְְְְֱִִַַַַָָָָּבעין
ה' אנכי ּבּפסּוק יתרֹו ּבפרׁשת ׁשּפרׁשּתי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּוכמֹו
ׁשּכן וכיון מצרים, מארץ הֹוצאתי אׁשר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָוגֹו'

לֹו יּגיד אׁשר את לבּטל לֹו היה הּזה ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָהחֹולם
מה מּפני הּכֹוזבֹות ּבּדמיֹונֹות החלֹומֹות ְְְֲִִֵַַַַַַּבעל

ולא ּבהקיץ עׂשהּׁשראה ׁשּלא וכיון ּבחלֹום ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹ
אצלֹו הּדברים ׁשּצדקּו יּגיד זה לסּפרֹו ּובא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָכן
יּומת לזה יׂשראל ּבית אליו ׁשּיׁשמעּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָוחפץ

ּדבריו: ועל חלֹומֹותיו ְְֲַַָָָעל
ÔÓ.'‰ Eeˆ ‡ ‰חּיּוב טעם ּכי לֹומר ּבא ƒ«∆∆¬∆ƒ¿ִִַַַָ

ּדבריהם ׁשּבאּו לפי הּוא וחֹולם לנביא ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָמיתה
ׁשהּוא הּתֹורה ּכללּות עֹוקר ׁשהּוא ּדבר ְֵֶֶַַָָָָעל
הא הּתֹורה, ּכל ּכנגד ׁשּׁשקּולה זרה ְְֲֶֶֶַָָָָָָָעבֹודה
ּבין ה' מצוֹות מּכל אחת על ּבא ׁשאם ְְִִִֵֶַַַַָָָָלמדּת
מהם, הּקּבלה ודין יּומתּו, לא נביא ּבין ְְִִֵֵֵֶַַָָָֹחֹולם
והּנביא ידּבר, ׁשוא אליו נאמר החלֹומֹות ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָֹּבעל
ּכאלּיהּו מּמּנּו נקּבל אמת לנביא ידּוע הּוא ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָאם

הּכרמל: ְְֶַַַּבהר
zÚe.EÓ Ú‰ׁשּקראֹו לאֹותֹו ׁשּירמז אּולי ƒ«¿»»»ƒƒ¿∆ְְְִֶֶַָֹ

ּדכתיב זה ּבׁשם ב"ה (ּבראׁשיתהּקדֹוׁש ְְְִִִֵֵֶַָ

כ"א) אמרח' ולזה רע, האדם לב ‰Úיצר ְֵֵֶֶַַָָָָָ»«
ּבכּיֹוצא מׁשּפט ּכׁשּיעׂשּו ּכי ּבזה והּכּונה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּידּוע,
יתעּצם ולא ּכחֹו ונּתׁש הרע מתּבער ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּבזה

:מּקרּב ּכאֹומרֹו אדם ּבני ְְְְְִִִֵֶָָּבלּבֹות
Èk.'B‚Âז) EÈÁ‡ E˙ÈÒÈהערה ה' רמז זֹו ּבפ' ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ְֶַָָָָ

מעצמֹו לאדם הּבאה ההסתה ּבאפני ְְְְֲֵֵַַַָָָָָָָָֹּגדֹולה
מסית יׁש ּכי ּדע והּיׁשר, הּטֹוב מּדר ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָלהּטֹותֹו
ּוכאֹומרם ּבעֹולם, היֹותֹו מּיֹום האדם עם ְְֱִִֶָָָָָָָׁשּבא

צא:)ז"ל ז')ּבּפסּוק(סנהדרין ד' לּפתח(ּבראׁשית ְְְִִֵֶֶַַַַָ
להרע: להאדם מסית והּוא רבץ ְְְִֵֵַַָָָָָֹחּטאת

„BÚהעברה ּבאמצעּות ב' מסית ּכח ּבאדם ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹיּולד
ּכח ּבֹו ּתּולד אחת מצוה על עבר ְִִִֵַַַַַָָָֹאם

מאמר סֹוד רׁשע, מ"ב)החפץ פ"ד עברה(אבֹות ֲֲֵֵֶֶַַַָָָ
לֹומר אמת אנׁשי ּבזה והאריכּו עברה, ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּגֹוררת
ונֹוסף אחד קּטגֹור קֹונה א' עברה ידי על ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָּכי
וכן להחטיאֹו, הראׁשֹון הרע ּכח על הּוא ְְֲִִֵַַַַַָָֹּגם
ּבֹו יגּדל לחטא ירּבה ּכי ׁשלׁשה וכן ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹׁשנים

אמרּו זה ּולטעם לד:)(ּבההּסתה, מקֹוםרכֹות ְְְֶַַַַָָָָָ
ּגמּורים צּדיקים אין עֹומדים ּתׁשּובה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָׁשּבעלי

לעמד: ְֲִַֹיכֹולין

            
רילא ומר קל ל יי את ת....ת••••ת ר ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

אמר א למ וכ תר אא מסית רי אי ומשלי) ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ
ואפלז) ליל אי י ר :....א  לא א ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

תוא••••יימ אי אמת א ל א ל אי ז ר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ל סר מ ז :ל אמר וז תיא ל סר ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמ

תיא.... ֲֶ
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ח א אל ••••(סא ריס)יקר רט ל ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
למ א יקר ל ימ :ת אמר  אא קירְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
מ אי  יר מ אי  קיר ל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָטי

קיר....א (ספרי)••••מזל  מי א ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
פס ו ל מ כימ.... ְְְִִַַָָ

   «ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−
    ¥¨®§«Ÿ¨³¥«§Æ¨½̈

  §«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«
ל לא־תא••••(ש)לפי א לא ל א א לא ְְֱִֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹ

יט)אמר א(ויקרא לא ז את מ לר וא ולא....: ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
אלו מאמר••••ת לפי ל למל פ ל ת(כג :(שמות ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

ז לא לז  ז ז....ול  תח לפי••••ולא ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹֹֹ
ס לא ז ל ר ל מת לא ••••ולא־תחמל....אמר: ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹֹ

תזכ  לו....לא (ספרי)••••ולא־תל י א א ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
לק ראי אי .... ְְִֵַַָֹ

ּדיח עממּיא ְֲִִַַַַָמּטעות

אֹו ל ּדקריבין ְְֲִִִֵַָָּבסחרניכֹון

מּסיפי מּנ ְְִִִִִֵָָדרחיקין

ארעא: סיפי ועד ְְְְֵַַַָָָארעא

תקּבלט ולא לּה תיבי ְְֵֵֵֵַָָלא

עינ תחּוס ולא ְְִֵֵָָמּנּה

ולא תרחם ולא ְְְֲִֵַָָעלֹוהי

עלֹוהי: ְֲִֵַתכּסי

      

„BÚטֹוב לא לדר האדם נטֹות ְְְְֶֶֶָָָָֹּבאמצעּות
רעה נפׁש ׁשהּוא ג' ּכח קנֹות ְְְֶֶֶֶַָָֹיסֹובבּנּו
יתרה נׁשמה ּבתֹוספת האדם ׁשּיזּכה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָּכדר
ּבאמצעּות כן ּכמֹו ה' ּבדרכי ְְְְְְְְִֵֵֶַַָּבהתעּצמּותֹו
רעה נפׁש ּתֹוספת יקנה הרעים ְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָּדרכים

ְֲִַלהחטיאֹו:
„BÚנפׁשֹו להכניס והּוא ד' ּגדר מּזה ְְְְִִִֵֶַַָיֹוסיף

והּוא מּמּנה, למעלה ׁשאין אחרת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבגדר
ותׁשוה הרע חלק עם ותׁשּתּתף ּתתחּבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּנפׁשֹו
אדם נפׁש החלט ּגמר הּוא וזה ּבטבעּה, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָלֹו

זרה. עבֹודה ולעבד ּבעּקר מהוהּואלכּפר ְְְֲֲִִַַָָָָָֹֹ
הרע חלק הּוא אחי יסית ּכי ּבאֹומרֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָּׁשרמז
ּבֹואֹו קדם מּתחּלתֹו האדם עם מתאחה ְְִִִִֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא

ואֹומרֹו ‡Enּבעֹולם, Ôaמּנין להֹודיע נתּכּון ְְָָ∆ƒ¿ְְִִִִֵַַַ
ואמר לצרה אח ‡Enּבא Ôaּכל אם ׁשהיא ְְַָָָָָ∆ƒ¿ִֵֶָ

ּבמקֹור הרע ּתערבת ׁשּגרמה חּוה ׁשהיא ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹחי
ׁשהּוא ב' ּגדר ּוכנגד הראׁשֹון. ּבחטא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֻהּקדּׁשה

אמר ּכּנזּכר האדם מחטא הּנֹולד ‡Bמסית ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ
Ez B‡ Eׁשּגם רעים מעׂשים ּתֹולדֹות הם ƒ¿ƒ¿ֲִִֵֶַַָָ

ואמר זרים, ּבנים נקראים Ezהם B‡יׁש ּכי ְְִִִִֵַָָָָƒ¿ִֵ
ויׁש זכר ּבמדרגת קּטגֹור ׁשּיֹולידּו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָעברֹות
ּגדֹול ּכׁשּיהיה החטא ּכח ּכפי נקבה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבמדרגת
אליו יתיחס חליׁשּותֹו ּולפי הּזכר ּכח ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹיולד

הּבת: ִַַּכּנּוי
„Îׁשּתתלּוה רעה נפׁש קנין ׁשהּוא ג' ּגדר ¿∆∆ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

אמר החֹוטא E˜ÈÁעם ˙L‡ B‡ׁשּׁשֹוכנת ִֵַַָ≈∆≈∆ֶֶֶ
להפעיל ההסתה ּבֹו ותגּביר רעה נפׁש ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָּבתֹוכֹו

ַָהרע:
„Îלחלק ּוכלֹותּה הּנפׁש נטֹות ׁשהּוא ד' ּגדר ¿∆∆ְְְֵֵֶֶֶֶַָָ

אמר ּבנפׁשֹו ׁשּיהיה ‡Lהרע EÚ ְְְִֶֶַַַָָ≈∆¬∆
ELהרע חלק אּלא ׁשניהם ּבין ּגדר ׁשאין ¿«¿¿ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

יהיה אּלּו הדרגֹות ואחר אחת, ּבחינה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָונפׁשֹו
נלכה האּלה ּכּדברים אליו לדּבר ּבּמסית ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכח

לֹומר ודקּדק וגֹו', ּכי˙qaונעבדה להעיר ְְְְְִֵַַַָ«≈∆ְִִָ
הּמסית הּוא ּכי עצמֹו מסּתיר הּוא ְְִִִִֵֵַַַַהּמסית

ּומראה ורעּות אהבה ּדברי ּכמדּבר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָּומדּבר
ואֹומרֹו מתּכּון. הּוא להרע לא ּכי ְְְְְִִִֵַַַָָֹטלפים

‰ÎÏ Ó‡Ïנלכה ּבפרּוׁש ׁשאֹומר לא ּפרּוׁש ≈…≈¿»ְְֵֵֵֵֶָֹ
ותכלית מסּתרים ּדברים אֹומר אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻנעבדה

לֹומר הּוא Ú„‰ּדבריו ‰ÎÏיערים ּגם וגֹו', ְַָָ≈¿»««¿»ְֲִַַ
עצמֹו ׁשּכֹולל נעבדה נלכה לֹומר ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָּבמאמרֹו
עּתה עד הּוא ׁשּגם לֹומר ּבזה ּומתחּכם ְִִֵֶֶַַַַַָָעּמֹו,
מּכאן אּלא זרה לעבֹודה מסּכים היה ְֲִִֶַַָָָָָָָֹלא
האדם יחׁשב ּובזה לעבד, רֹוצה הּוא ְֲֲֶֶַַַָָָָָֹֹּולהּבא
יצר ׁשהּוא זּוּלתּה ולא המדּברת היא נפׁשֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכי

ַָהרע:
BÓB‡Â„È ‡Ï L‡.zÚנגד ּבטענה ּבא ּפרּוׁש ¿¿¬∆…»«¿»ְֲֵֶֶַָָ

ׁשּלא הּתֹורה ּבקּבלת האדם ּׁשּנתחּיב ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמה
עליו אין ּכי לֹו ואֹומר אחרים אלהים ְֱֲֲִִִֵֵֵַָָֹֹלעבד
וקּבל ׁשּידע זרה ּבעבֹודה ּדוקא אלא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהחּיּוב
לא אלהים זרה עבֹודה אבל לעבדּה ְְֱֲֲִֶָָָָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא ּׁשּקּבל מה טענת עליו אין ּבעֹולם ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹידעּום
ּכׁשּקּבל, אז ּדעת על זה עלה לא ּכי ְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלעבד

אֹומרֹו ‡z‰והּוא zÚ„È ‡Ï L‡אּתה ולא ְְ¬∆…»«¿»«»ְַָֹ
עליהם ּכׁשּקּבלּו הם ּגם ואבֹותי אּלא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָלבד

זֹו: ידעּו לא זרה עבֹודה ְֲִָָָָֹאּסּור
BÓB‡Â.ÌÈnÚ‰ È‰Ï‡Óּבטענה יבֹוא ּכי ּפרּוׁש ¿¿≈¡…≈»«ƒְֲִֵַָָ

העּמים מאלהי ּׁשּלפניו מּמה ְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹלהֹוכיח
ׁשּסביב העּמים יראּו ּכי סביבֹותיכם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָאׁשר
ויאמרּו מרּבה ּובהצלחה ּבׁשלוה יחנּו ְְְְְְְְֲִֵַַַָָָָָֹֻיׂשראל
ּבטענה יבֹוא אֹו ּׁשּלפניו, למה להּדמֹות ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָאליו
עבֹודה ּכׁשּתהיה והּוא ּגדֹולה הֹוכחה ְְְְְֲִִֶֶַָָָָלהֹוכיח
רּבֹו אֹו העֹולם ׁשּכל ּבעֹולם ׁשּנתּפּׁשטה ְְִֶֶַָָָָָָָָֻזרה
אּלּו ּבזמּנים ׁשארע ּכמֹו אֹותּה ְְְִִִֵֵֶַַָעֹובדים
ּפּנה והיא וכּו', עֹובדים ּכּלם אדֹום ְְְְֱִִִֶַָָֻׁשּמלכּות

ז"ל רּבֹותינּו ּולדברי י'.)ּגדֹולה, ׁשאמרּו(יֹומא ְְְְִֵֵֶַָָָ
העֹולם, ּבכל ׁשּתתּפּׁשט הרׁשעה מלכּות ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָעתידה
מּקצה העֹולם ּבכל אחת זרה עבֹודה ְְֲִִֵֵַַָָָָָָהּנה
טענה עּמּה זֹו והסתה הארץ קצה ועד ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָהארץ
כן ּפי על אף ח"ו, מּמׁש ּבּה יׁש ּכי ְִִִֵֵַַַַָָלהֹוכיח

BÏאמר ‰‡˙ ‡Ïהּתֹורה נֹותנת ּפרּוׁש וגֹו' ַָ……∆ְֵֶֶַָ
תאבה לא אחד מּמּנּו, ּבּה ׁשּיּמלט לאדם ִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹעצה

אֹומרֹו ּדר על ּפרּוׁש א')לֹו, אם(מׁשלי ּבני ְְְִִִֵֵֶֶַ
עּמֹו ּתּכנס לא ּפרּוׁש ּתבא, אל חּטאים ְִִִֵֵֵַַַָָֹֹיפּתּו
ועּין טענה, ּבלא הרצֹון ׁשלילת אּלא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹּבטענֹות

אבה ולא ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי ל')מה ב' (ּדברים ְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ׁשאם והּטעם ּבזה, עֹוד ּדבריו ׁשמע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹֹויׁשלל
ּתֹוליד החֹוׁשב התמדת ּבטענֹות, עּמֹו ְְִִִִֵֵַַַָָָיּכנס

ּבאדם: הרע ְַַָָָָּתכּונת
BÓB‡ÂÒBÁ˙ ‡Ïלהרחיק ׁשּצרי ּפרּוׁש וגֹו'. ¿¿…»ְְְִִֵֶַָ

ּדברים אפּלּו נפׁשֹו ּתאּוה אׁשר ּכל ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָמּמּנּו
ולא נפׁשֹו אדם לעּנֹות ּכדי אּסּור ּבהם ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹׁשאין
נפׁשֹו יעּנה לּמה לֹומר עליו יחמל ולא ְְְֲֶַַַַָָָָָֹֹיחּוס
הגם והּנה זה, לתאבֹון הרׁשהּו וה' ּדבר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹללא
לאֹותֹו היא עּקרֹו לּנפׁש היא זה ְִִִִֶֶֶֶַָׁשעּנּוי
ׁשּזכרנּו, המסיתים ּכחֹות ׁשהם לּה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמתלּוה
ּכח לאּבד האדם ׁשּיתעּנה הּתענית סֹוד ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹוהּוא
האמּור. הּמסית ּכח ׁשהּוא ּבֹו הּדבּוק ִֵֶַַַַָָָָֹהרע

˙qÎ‰ואֹומרֹו ‡ÏÂׁשל מעׂשה ּדר על ּפרּוׁש ְְ¿…¿«∆ֲֵֶֶֶֶַַ
חסידא עמרם פ"א.)רב נּורא(קּדּוׁשין ׁשּצעק ְֲִִִֶַַַָָָָ

ּבני ּגם אדם ּבני ּגם יחד ואּספּו עמרם ְְְְְֵֵֵַַַַַָָָֻבי
אֹומרֹו והּוא מסית, מּמּנּו ּגרׁש ּובזה Ï‡איׁש ְְִִִִֵֵֶֶָ…

ÂÈÏÚ ‰qÎ˙הּכל לעיני וגלהּו עליו הכרז ¿«∆»»ְְְֵֵֵֵַַַָָֹ
הֹורגֹו אּתה ּבּזה ּכי מּמּנּו נמלט ּתהיה ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָּובזה

אֹומרֹו ‰zוהּוא ‰ ÈואֹומרֹוE„È ְְƒ»…««¿∆ְְ»¿
B˙ÈÓ‰Ï ‰BL‡a Ba ‰È‰zׁשּלא ּפרּוׁש וגֹו' ƒ¿∆»ƒ»«¬ƒְֵֶֹ

מעׂשיו לגּלֹות הּכתּוב אֹות ולקראהרׁשה ְְְְְֲִִַַַָָָֹ
ּתּׂשיג ּכׁשּלא אּלא עמרם ּבי נּורא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכהחסיד
ולדחֹותֹו ּכנגּדֹו להתעּצם ּכׁשּתּׂשיג אבל ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָיד

אּלא זה ּבדר להּכלם ּל Baאין ‰È‰z E„È ְְְִֵֵֶֶֶֶָָ»¿ƒ¿∆
B˙ÈÓ‰Ï ‰BL‡aאֹומרֹו ּדר ק"ט)על (ּתהּלים »ƒ»«¬ƒְְִִֶֶַ

ּכל יד יד תּׂשיג לא ואם ּבקרּבי, חלל ְְְְְִִִִִִַַָָָָֹולּבי
לבֹוא עמרם ּבי נּורא לקרא ּבאחרֹונה ְְֲִֵַַָָָָָָָֹהעם
היא ּתאותֹו ׁשאּבּוד ּבכחם להרגֹו העם ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹאליו

ֲִָהריגתֹו:



לט             
רילא ומר קל ל יי את ת....ת••••ת ר ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

אמר א למ וכ תר אא מסית רי אי ומשלי) ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ
ואפלז) ליל אי י ר :....א  לא א ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

תוא••••יימ אי אמת א ל א ל אי ז ר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ל סר מ ז :ל אמר וז תיא ל סר ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמ

תיא.... ֲֶ
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ח א אל ••••(סא ריס)יקר רט ל ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
למ א יקר ל ימ :ת אמר  אא קירְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
מ אי  יר מ אי  קיר ל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָטי

קיר....א (ספרי)••••מזל  מי א ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
פס ו ל מ כימ.... ְְְִִַַָָ

   «ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−
    ¥¨®§«Ÿ¨³¥«§Æ¨½̈
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ל לא־תא••••(ש)לפי א לא ל א א לא ְְֱִֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹ

יט)אמר א(ויקרא לא ז את מ לר וא ולא....: ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
אלו מאמר••••ת לפי ל למל פ ל ת(כג :(שמות ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

ז לא לז  ז ז....ול  תח לפי••••ולא ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹֹֹ
ס לא ז ל ר ל מת לא ••••ולא־תחמל....אמר: ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹֹ

תזכ  לו....לא (ספרי)••••ולא־תל י א א ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
לק ראי אי .... ְְִֵַַָֹ

ּדיח עממּיא ְֲִִַַַַָמּטעות

אֹו ל ּדקריבין ְְֲִִִֵַָָּבסחרניכֹון

מּסיפי מּנ ְְִִִִִֵָָדרחיקין

ארעא: סיפי ועד ְְְְֵַַַָָָארעא

תקּבלט ולא לּה תיבי ְְֵֵֵֵַָָלא

עינ תחּוס ולא ְְִֵֵָָמּנּה

ולא תרחם ולא ְְְֲִֵַָָעלֹוהי

עלֹוהי: ְֲִֵַתכּסי

      

„BÚטֹוב לא לדר האדם נטֹות ְְְְֶֶֶָָָָֹּבאמצעּות
רעה נפׁש ׁשהּוא ג' ּכח קנֹות ְְְֶֶֶֶַָָֹיסֹובבּנּו
יתרה נׁשמה ּבתֹוספת האדם ׁשּיזּכה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָּכדר
ּבאמצעּות כן ּכמֹו ה' ּבדרכי ְְְְְְְְִֵֵֶַַָּבהתעּצמּותֹו
רעה נפׁש ּתֹוספת יקנה הרעים ְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָּדרכים

ְֲִַלהחטיאֹו:
„BÚנפׁשֹו להכניס והּוא ד' ּגדר מּזה ְְְְִִִֵֶַַָיֹוסיף

והּוא מּמּנה, למעלה ׁשאין אחרת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבגדר
ותׁשוה הרע חלק עם ותׁשּתּתף ּתתחּבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּנפׁשֹו
אדם נפׁש החלט ּגמר הּוא וזה ּבטבעּה, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָלֹו

זרה. עבֹודה ולעבד ּבעּקר מהוהּואלכּפר ְְְֲֲִִַַָָָָָֹֹ
הרע חלק הּוא אחי יסית ּכי ּבאֹומרֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָּׁשרמז
ּבֹואֹו קדם מּתחּלתֹו האדם עם מתאחה ְְִִִִֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא

ואֹומרֹו ‡Enּבעֹולם, Ôaמּנין להֹודיע נתּכּון ְְָָ∆ƒ¿ְְִִִִֵַַַ
ואמר לצרה אח ‡Enּבא Ôaּכל אם ׁשהיא ְְַָָָָָ∆ƒ¿ִֵֶָ

ּבמקֹור הרע ּתערבת ׁשּגרמה חּוה ׁשהיא ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹחי
ׁשהּוא ב' ּגדר ּוכנגד הראׁשֹון. ּבחטא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֻהּקדּׁשה

אמר ּכּנזּכר האדם מחטא הּנֹולד ‡Bמסית ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ
Ez B‡ Eׁשּגם רעים מעׂשים ּתֹולדֹות הם ƒ¿ƒ¿ֲִִֵֶַַָָ

ואמר זרים, ּבנים נקראים Ezהם B‡יׁש ּכי ְְִִִִֵַָָָָƒ¿ִֵ
ויׁש זכר ּבמדרגת קּטגֹור ׁשּיֹולידּו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָעברֹות
ּגדֹול ּכׁשּיהיה החטא ּכח ּכפי נקבה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבמדרגת
אליו יתיחס חליׁשּותֹו ּולפי הּזכר ּכח ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹיולד

הּבת: ִַַּכּנּוי
„Îׁשּתתלּוה רעה נפׁש קנין ׁשהּוא ג' ּגדר ¿∆∆ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

אמר החֹוטא E˜ÈÁעם ˙L‡ B‡ׁשּׁשֹוכנת ִֵַַָ≈∆≈∆ֶֶֶ
להפעיל ההסתה ּבֹו ותגּביר רעה נפׁש ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָּבתֹוכֹו

ַָהרע:
„Îלחלק ּוכלֹותּה הּנפׁש נטֹות ׁשהּוא ד' ּגדר ¿∆∆ְְְֵֵֶֶֶֶַָָ

אמר ּבנפׁשֹו ׁשּיהיה ‡Lהרע EÚ ְְְִֶֶַַַָָ≈∆¬∆
ELהרע חלק אּלא ׁשניהם ּבין ּגדר ׁשאין ¿«¿¿ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

יהיה אּלּו הדרגֹות ואחר אחת, ּבחינה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָונפׁשֹו
נלכה האּלה ּכּדברים אליו לדּבר ּבּמסית ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכח

לֹומר ודקּדק וגֹו', ּכי˙qaונעבדה להעיר ְְְְְִֵַַַָ«≈∆ְִִָ
הּמסית הּוא ּכי עצמֹו מסּתיר הּוא ְְִִִִֵֵַַַַהּמסית

ּומראה ורעּות אהבה ּדברי ּכמדּבר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָּומדּבר
ואֹומרֹו מתּכּון. הּוא להרע לא ּכי ְְְְְִִִֵַַַָָֹטלפים

‰ÎÏ Ó‡Ïנלכה ּבפרּוׁש ׁשאֹומר לא ּפרּוׁש ≈…≈¿»ְְֵֵֵֵֶָֹ
ותכלית מסּתרים ּדברים אֹומר אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻנעבדה

לֹומר הּוא Ú„‰ּדבריו ‰ÎÏיערים ּגם וגֹו', ְַָָ≈¿»««¿»ְֲִַַ
עצמֹו ׁשּכֹולל נעבדה נלכה לֹומר ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָּבמאמרֹו
עּתה עד הּוא ׁשּגם לֹומר ּבזה ּומתחּכם ְִִֵֶֶַַַַַָָעּמֹו,
מּכאן אּלא זרה לעבֹודה מסּכים היה ְֲִִֶַַָָָָָָָֹלא
האדם יחׁשב ּובזה לעבד, רֹוצה הּוא ְֲֲֶֶַַַָָָָָֹֹּולהּבא
יצר ׁשהּוא זּוּלתּה ולא המדּברת היא נפׁשֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכי

ַָהרע:
BÓB‡Â„È ‡Ï L‡.zÚנגד ּבטענה ּבא ּפרּוׁש ¿¿¬∆…»«¿»ְֲֵֶֶַָָ

ׁשּלא הּתֹורה ּבקּבלת האדם ּׁשּנתחּיב ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמה
עליו אין ּכי לֹו ואֹומר אחרים אלהים ְֱֲֲִִִֵֵֵַָָֹֹלעבד
וקּבל ׁשּידע זרה ּבעבֹודה ּדוקא אלא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהחּיּוב
לא אלהים זרה עבֹודה אבל לעבדּה ְְֱֲֲִֶָָָָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא ּׁשּקּבל מה טענת עליו אין ּבעֹולם ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹידעּום
ּכׁשּקּבל, אז ּדעת על זה עלה לא ּכי ְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלעבד

אֹומרֹו ‡z‰והּוא zÚ„È ‡Ï L‡אּתה ולא ְְ¬∆…»«¿»«»ְַָֹ
עליהם ּכׁשּקּבלּו הם ּגם ואבֹותי אּלא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָלבד

זֹו: ידעּו לא זרה עבֹודה ְֲִָָָָֹאּסּור
BÓB‡Â.ÌÈnÚ‰ È‰Ï‡Óּבטענה יבֹוא ּכי ּפרּוׁש ¿¿≈¡…≈»«ƒְֲִֵַָָ

העּמים מאלהי ּׁשּלפניו מּמה ְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹלהֹוכיח
ׁשּסביב העּמים יראּו ּכי סביבֹותיכם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָאׁשר
ויאמרּו מרּבה ּובהצלחה ּבׁשלוה יחנּו ְְְְְְְְֲִֵַַַָָָָָֹֻיׂשראל
ּבטענה יבֹוא אֹו ּׁשּלפניו, למה להּדמֹות ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָאליו
עבֹודה ּכׁשּתהיה והּוא ּגדֹולה הֹוכחה ְְְְְֲִִֶֶַָָָָלהֹוכיח
רּבֹו אֹו העֹולם ׁשּכל ּבעֹולם ׁשּנתּפּׁשטה ְְִֶֶַָָָָָָָָֻזרה
אּלּו ּבזמּנים ׁשארע ּכמֹו אֹותּה ְְְִִִֵֵֶַַָעֹובדים
ּפּנה והיא וכּו', עֹובדים ּכּלם אדֹום ְְְְֱִִִֶַָָֻׁשּמלכּות

ז"ל רּבֹותינּו ּולדברי י'.)ּגדֹולה, ׁשאמרּו(יֹומא ְְְְִֵֵֶַָָָ
העֹולם, ּבכל ׁשּתתּפּׁשט הרׁשעה מלכּות ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָעתידה
מּקצה העֹולם ּבכל אחת זרה עבֹודה ְְֲִִֵֵַַָָָָָָהּנה
טענה עּמּה זֹו והסתה הארץ קצה ועד ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָהארץ
כן ּפי על אף ח"ו, מּמׁש ּבּה יׁש ּכי ְִִִֵֵַַַַָָלהֹוכיח

BÏאמר ‰‡˙ ‡Ïהּתֹורה נֹותנת ּפרּוׁש וגֹו' ַָ……∆ְֵֶֶַָ
תאבה לא אחד מּמּנּו, ּבּה ׁשּיּמלט לאדם ִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹעצה

אֹומרֹו ּדר על ּפרּוׁש א')לֹו, אם(מׁשלי ּבני ְְְִִִֵֵֶֶַ
עּמֹו ּתּכנס לא ּפרּוׁש ּתבא, אל חּטאים ְִִִֵֵֵַַַָָֹֹיפּתּו
ועּין טענה, ּבלא הרצֹון ׁשלילת אּלא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹּבטענֹות

אבה ולא ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי ל')מה ב' (ּדברים ְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ׁשאם והּטעם ּבזה, עֹוד ּדבריו ׁשמע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹֹויׁשלל
ּתֹוליד החֹוׁשב התמדת ּבטענֹות, עּמֹו ְְִִִִֵֵַַַָָָיּכנס

ּבאדם: הרע ְַַָָָָּתכּונת
BÓB‡ÂÒBÁ˙ ‡Ïלהרחיק ׁשּצרי ּפרּוׁש וגֹו'. ¿¿…»ְְְִִֵֶַָ

ּדברים אפּלּו נפׁשֹו ּתאּוה אׁשר ּכל ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָמּמּנּו
ולא נפׁשֹו אדם לעּנֹות ּכדי אּסּור ּבהם ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹׁשאין
נפׁשֹו יעּנה לּמה לֹומר עליו יחמל ולא ְְְֲֶַַַַָָָָָֹֹיחּוס
הגם והּנה זה, לתאבֹון הרׁשהּו וה' ּדבר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹללא
לאֹותֹו היא עּקרֹו לּנפׁש היא זה ְִִִִֶֶֶֶַָׁשעּנּוי
ׁשּזכרנּו, המסיתים ּכחֹות ׁשהם לּה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמתלּוה
ּכח לאּבד האדם ׁשּיתעּנה הּתענית סֹוד ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹוהּוא
האמּור. הּמסית ּכח ׁשהּוא ּבֹו הּדבּוק ִֵֶַַַַָָָָֹהרע

˙qÎ‰ואֹומרֹו ‡ÏÂׁשל מעׂשה ּדר על ּפרּוׁש ְְ¿…¿«∆ֲֵֶֶֶֶַַ
חסידא עמרם פ"א.)רב נּורא(קּדּוׁשין ׁשּצעק ְֲִִִֶַַַָָָָ

ּבני ּגם אדם ּבני ּגם יחד ואּספּו עמרם ְְְְְֵֵֵַַַַַָָָֻבי
אֹומרֹו והּוא מסית, מּמּנּו ּגרׁש ּובזה Ï‡איׁש ְְִִִִֵֵֶֶָ…

ÂÈÏÚ ‰qÎ˙הּכל לעיני וגלהּו עליו הכרז ¿«∆»»ְְְֵֵֵֵַַַָָֹ
הֹורגֹו אּתה ּבּזה ּכי מּמּנּו נמלט ּתהיה ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָּובזה

אֹומרֹו ‰zוהּוא ‰ ÈואֹומרֹוE„È ְְƒ»…««¿∆ְְ»¿
B˙ÈÓ‰Ï ‰BL‡a Ba ‰È‰zׁשּלא ּפרּוׁש וגֹו' ƒ¿∆»ƒ»«¬ƒְֵֶֹ

מעׂשיו לגּלֹות הּכתּוב אֹות ולקראהרׁשה ְְְְְֲִִַַַָָָֹ
ּתּׂשיג ּכׁשּלא אּלא עמרם ּבי נּורא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכהחסיד
ולדחֹותֹו ּכנגּדֹו להתעּצם ּכׁשּתּׂשיג אבל ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָיד

אּלא זה ּבדר להּכלם ּל Baאין ‰È‰z E„È ְְְִֵֵֶֶֶֶָָ»¿ƒ¿∆
B˙ÈÓ‰Ï ‰BL‡aאֹומרֹו ּדר ק"ט)על (ּתהּלים »ƒ»«¬ƒְְִִֶֶַ

ּכל יד יד תּׂשיג לא ואם ּבקרּבי, חלל ְְְְְִִִִִִַַָָָָֹולּבי
לבֹוא עמרם ּבי נּורא לקרא ּבאחרֹונה ְְֲִֵַַָָָָָָָֹהעם
היא ּתאותֹו ׁשאּבּוד ּבכחם להרגֹו העם ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹאליו

ֲִָהריגתֹו:
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ידי ּתקטלּנּה מקטל ְְְְֲִִִֵֵַָארי

ּבקדמיתא בּה ְְְֵֵֵַָּתהי

עּמא דכל וידא ְְְְִִֵַָָָלמקטלּה

ְְֵַָּבבתריתא:

וימּותיא ּבאבנּיא ְְְְְִִִֵַַָותרּגמּנּה

לאטעיּות בעא ְְֲֲֵַָָָארי

ּדי אלה דיי ְְֱִִַַַָָָָמּדחלּתא

דמצרים מארעא ְְְְִִֵַַַָָאּפק

עבדּותא: ְִֵַָמּבית

יׁשמעּוןיב יׂשראל ְְְְִִֵָָוכל

יֹוספּון ולא ְְְְֲִָוידחלּון

ביׁשא ּכפתּגמא ְְְְִִֶַָָָלמעּבד

:ּבינ ֵֵָָהדין

מּקרוייג ּבחד תׁשמע ְְְֲִִִֵַַָארי

למּתב ל יהב אלה יי ְְֱִִֵַָָָָָּדי

למימר: ְֵַָָּתּמן

רׁשעאיד ּבני ּגברין ְְְְִִֵָָֻנפקּו

יתבי ית ואטעיּו ְְְִֵֵַָָָָמּבינ

נה למימר ְְְְֵַַָקרּתהֹון

לטע ּדיונפלח עממּיא ות ְְְְֲִִַַַַַָ

ידעּתּון: ְְַָלא

ותׁשאלטו ותבּדֹוק ְְְְְְִִִַַותתּבע

ּכון קׁשטא והא ְְֵָָָָֻיאּות

אתעבידא ְְֲִִִָָָּפתּגמא

:ּבינ הדא ְֵֶָָָָּתֹועבּתא

יתביטז ית תמחי ְְְִִֵֵָָָממחא

ּדחרב לפתּגם ההיא ְְְְִִֶַַַָָקרּתא

בּה ּדי ּכל וית יתּה ְִַַַַָָָּגּמר

ּדחרב: לפתּגם ּבעירּה ְְְְְִִֶַַָָוית

ּתכנֹוׁשיז עדאּה ּכל ְְֲִַָָָוית

ּבנּורא ותֹוקד פתּיּה ְְְְֵַָָלגֹו

עדאּה ּכל וית קרּתא ְְֲַַָָָָָית

ּותהי אלה יי קדם ְְְֱֳִֵָָָָּגמיר

תתּבני לא לעלם חריב ְְְִִֵֵָָָָּתל

עֹוד:

מּדעםיח ּביד ידּבק ְְִִִַַַָָולא

יי ּדיתּוב ּבדיל חרמא ְְְִִִֶָָמן

ל ויהב רגזּה ְְְִֵֵַָָמּתקֹוף

ויסּגּנ על וירחם ְְֲֲִִִֵַַַָָרחמין

:לאבהת קּיים די ְֲִִַַָָָָּכמא

      

Â(ואֹומרֹו)יא) ‡ BzÏּדר על ְְ¿«¿»¬»ƒ»≈ֶֶַ
ּבּזהר ז"ל ער"ב)אֹומרם ׁשמע(ח"ג ּבסֹוד ְְְַַַָֹ

ס"מ סֹוקלין ׁשּבֹו אבנים ה' ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֶֶָָיׂשראל
ואֹומרֹו ומת. ‡Âּבקרטא ÚL Ï‡ ÏÂ ְְְְִֵָָ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»

קריאתם וטעם קריאתם יׂשראל ּכׁשּיראּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּכי
ז"ל ּכאֹומרם ה', את ליראה ויֹוסיפּו ְְְְְְְִִִֶָָיׁשמעּו

החסיד: ׁשל מעׂשה ּבאֹותֹו ְֲִֶֶֶַָָׁשם
LÏ‡Ïיג) Lאֹומרֹו‡Ïלמה נתּכּון »∆∆»≈…ְ≈…ְְִֵַַ

ז"ל י':)ּׁשאמרּו לׁשבת(ּכתּבֹות מצוה ׁשּיׁש ְְְִֵֶֶֶֶָָָֻ
אֹומרֹו והּוא ּכנען, ‡Ïּבארץ L LÏ ְְְְֶֶַַ»∆∆»≈…

ׁשם: לׁשבת לאמר אמר ְִֵֶֶַָָָֹּכאּלּו
„BÚאֹומרֹו ּבדקּדּוק יתּבאר L‡ ‡ ְְְְִִֵָ»¿¬»ƒ¿≈

ÏÚÏמסּפיק ׁשהיה אנׁשים אמר לּמה ¿ƒ««ְֲִִֶַַָָָָָָ

ואם אנׁשים, ׁשהם יֹודע ואני בלּיעל ּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָלֹומר
קרא צרי אינֹו זה קטּנים ולא אנׁשים ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹלֹומר
אין ענׁשין לכלל הּגיע ׁשּלא ׁשּכל ְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָֹלמעטם
ׁשהגם לֹומר הּכתּוב נתּכּון אכן למעטֹו. ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָצרי
צּדיקים ׁשהם ּפרּוׁש אנׁשים יצאּו ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָׁשאמרּו

ז"ל ׁשלח)ּכאֹומרם ׁשּבּמקרא(מד"ר אנׁשים ְְְְֲִִֶַַָָָ
אֹומרֹו והּוא ‡Lצּדיקים, ‡ ‡Ï ְְִִַ≈…»¿¬»ƒ

בלּיעל ּבבני אֹותם ׁשּתחזיק הּכתּוב ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָמֹודיע
ּכׁשרּות: חזקת מהם ְְְִֵֶֶַַָותסיר

„BÚּברּורים הּדברים ׁשמעּת ׁשּלא ׁשהגם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹירצה
ׁשּנׁשמע אמירה אּלא המדיחים ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָׁשּיצאּו

וגֹו' ׁשּיצאּו זה ּדבר ּפרּוׁשzL„Âמּמּנה וגֹו' ְְִֶֶֶָָָָ¿»«¿»ְֵ
מּמׁש יׁש אם לדעת וחקירה ּדריׁשה ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָיעׂשה

אֹומרֹו והּוא הּנׁשמע, zÂּבּקֹול zL„Â ְְְִַַָ¿»«¿»¿»«¿»
zÏ‡LÂוׁשאלּת להקּדים לֹו היה הראּוי ּומן ¿»«¿»ְְְְִִַַָָָָָָ

והחקירה, הּדריׁשה ּכ ואחר הּׁשאלה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָׁשהיא
הראׁשֹונה ּבּׁשמיעה ׁשּידרׁש לֹומר נתּכּון ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאּלא
ּפי יׁשאל ואח"כ ּבּדבר עדים יׁש אם ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּׁשמע

עדּותם: ּפי על לדּון ִִֵֵַָָָהעדים
ÂÂיח)  Ïזה מאמר ּכּונת ¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿ֲֶַַַָָ

ׁשּיהרגּו הּנּדחת עיר על ׁשּצּוה לפי ְְִִִִֶֶַַַַַַָָּכאן
מעׂשה ּבהמּתם ואפּלּו חרב לפי העיר ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָּכל
ּכמֹו האדם, ּבלב האכזרּיּות טבע יֹוליד ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּזה
ּבמאמר הרֹוצחים ּכת הּיׁשמעאלים לנּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָׁשּסּפרּו
ׁשהֹורגים ּבׁשעה ּגדֹול חׁשק להם יׁש ּכי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהּמל
לאכזר, והיּו הרחמים ׁשרׁש מהם ונכרתה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדם

            
א רמ   מ••••(ספרי)כבי בדת  ל ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ

ל א ר ל.... ֲַָָָָ

   ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´

   ¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨¦§Ÿ½̈
    £¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ

    ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

     

   ̈¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®
  ́Ÿ¦§«Ÿ§À§«Ÿ¨¦

   אור ¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«


תת נ••••א ורטלא דרדידה ת ל רכב ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ
להית יירא וא ק ל ניו א לפי י ירהאְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

יקר דיד ולא נאי.... ••••קב תה אל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
אר הא כא)אר ל(ויקרא לת "רא קרה יקר "לא  ְְְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ

יניה בי הרא.... ְִֵֵַָָֹ

    ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−
     ¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À¦«§¬

    Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½
  £¤−©§¥¬¨«£¨¨«

א   ••••תיאב  "בקדת דו ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֻ
ה ...."ר ַָ

  ¬ŸŸ©−¨«¥¨«
••••(לד כר(בכורות א ר  ל בי ל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

יהיה לא  "ל ל בי בר הרי דינה טל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹדי
ר ל ה תא ל ויאכל יט א א ולד בא "ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

בר הרי לבאכילת ל א וההיר ל ....בי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ

    

   . . B ‡ Ì B‚k  ÈzÚzL k»∆ƒ«¿ƒ¿¿»«…∆¿ƒ≈»»¿»»
ג) יד, (רש"י

לאכלֹו, ׁשאסּור ּברּור ּבתֹועבה, ׁשּמדּבר מּכיון הקׁשה, ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻלרש"י

אין ּכלֹומר: ,ל ׁשּתעבּתי ּכל ּפרׁש לכן לן? מׁשמע קא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּומאי

מאכלֹות ּכמֹו החפצא, עצמֹו, מּצד הּמתעב לדבר ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּכּוונה

ּכ ועל ּבאכילה. אסּור זה סּוג ּגם - הּגברא מּצד אּלא ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָאסּורֹות,

ׁשהרי מתעב, אינֹו עצמֹו מּום ּבעל ּבכֹור א. ּדגמאֹות. ׁשּתי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻמביא

ׁשעׂשה האדם על אכילה אּסּור ׁשּיׁש אּלא ּבאכילה, מּתר ֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהּוא

ּובדר) לּמזּבח ראּוי להיֹות קדּׁשתֹו את הפקיע הּוא נתעב, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּדבר

ּבׂשר הּמבּׁשל ב. אחרים). על ולא עליו רק זה אּסּור חל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּפׁשט

נֹוסף ּבאּסּור עליו הּמאכל נאסר ולכן נתעב, ּדבר עׂשה ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָָּבחלב

לא ׁשּכתּוב מּמה רק אסּור הּמאכל לאחרים ואּלּו ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּבאכילתֹו,

אּמֹו. ּבחלב ּגדי תבּׁשל     ְְֲִִֵֵַַ

   ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®
    ¾¥¬§¨¦−§¥¬¦¦«

ו מ ....את ְְֵַָֹ

   ©¨¬§¦−§©§®§©¬
  §¦−Ÿ§¬¨¨«¤

רמו  א••••דנא)ל ולי ספרי)הה כלל הה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ
דנול(ס ולי)כל רההה  רה טאה וה ההה ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

הט את רט ק....וא••••לאי תר(לט ילי(איוב ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֻֻ
אטנבו"ק אה פ)סל וליו פר"י••••תא....(ת"א וכ תורבל"א ְֶַ

באל"א רה ר ב נט ולי בר"י "ו ב כו ר"ה ל"ט ַַַאיוב
ארי ל ....יר ְֲִִַַַ

  §¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈
   §Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´§¨½
   ©«£©¬¥−̈©§¥®̈Ÿ−̈

Ÿ¥«
מפרסת••••תר קהסד....רס••••פלאנט"ה ְְְְְֶֶַַַָָ

ּדיייט למימרא תקּבל ְְְְֲֵֵֵַַָָארי

ּכלאלה ית למּטר ְֱִַָָָָ

מפּקד אנא ּדי ְְֲִִִַָָּפּקֹודֹוהי

ּדכׁשר למעּבד דין ְְְֵֶַָָָיֹומא

:אלה יי ְֱֳָָָָקדם

ייא קדם אּתּון ְְֳִַָָּבנין

תתחממּון לא ְְֱֲִַָָאלהכֹון

ּבין מרט תׁשּוּון ְְְֵַָָולא

מית: על ִֵֵַעיניכֹון

קדםב אּת קּדיׁש עם ְֲֳִֵַַַָארי

יי אּתרעי ּוב אלה ְְְֱִִֵָָָָָיי

מּכל חּביב לעם לּה ְְֱִִֵֵֵַַֹלמהוי

ארעא: אּפי על ּדי ְְִֵַַַַַָָעממּיא

ּדמרחק:ג ּכל תיכּול ְִֵָָָָלא

ּדתיכלּוןד ּבעירא ְְְִֵֵָּדין

ּדרחלין אּמרין ְְִִִִִֵּתֹורין

ּדעּזין: ְְְִִָָוגדין

ויחמּוראה וטביא ְְְְַַַָָָָאּילא

ותֹורּבלא ורימא ְְְְְֵַָָָָויעלא

ְִָודיצא:

ּדסדיקאו ּבעירא ְְְִִִָָָוכל

טלפין ּומּטלפא ְְְִִִַַָָָפרסתא

מּסקא ּפרסתא ְְְֵַַַָָָּתרּתין

יתּה ּבבעירא ְְִִִַָָָפׁשרא

ְֵּתיכלּון:

      
עיר ּברֹוצחי נׁשרׁשת ּתהיה עצמּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָוהּבחינה
ה' להם ׁשּיּתן הבטחה להם אמר לזה ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנּדחת
האכזרּיּות ּבהם יֹוליד ׁשהּטבע הגם ְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָרחמים
מחדׁש הרחמים ּכח ּבהם יׁשּפיע הרחמים ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמקֹור

ּכ מּכחלבּטל ּבהם ׁשּנֹולד האכזרּיּות ח ְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ואֹומרֹו זמןÓÂהּמעׂשה. ׁשּכל ּבזה העיר ְְֲֶַַ¿ƒ«¿ְִֵֶֶָָָ

יתנהג כן ּכמֹו אכזרי טבע ּבגדר הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהאדם
לרחמן: אּלא מרחם ה' ׁשאין עּמֹו ְְֲִֵֵֶֶַַָָה'

BÓB‡ÂÂּכי ּבראֹותם העם לנחם נתּכּון ¿¿¿ƒ¿∆ְְְִִִֵֵַַָָָ
אחת עיר אנׁשי ּבאבּדן ּפרץ ְְְְְִִֵֶֶַַַַָנפרצּו
הּוא ּכי לבבם ירע לא ּכי הבטיחם לזה ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹיחד,

ואֹומרֹו מרּבה. ּבתֹוספת החּסרֹון וימּלא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻירּבה
ÚÓL˙ Èkּבׁשלמא ּכי להבטחתֹו טעם נתן ƒƒ¿«ְְְִִַַַַָָָָָ

הּנּדחת עיר אנׁשי ׁשל הרציחה היתה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאם
מהּדבר להּנמׁש מקֹום יׁש אנֹוׁשית ְְְֱִִִֵֵַַָָָָָָלנקמה
מּטעם אּלא הּמעׂשה ׁשאין עּתה ּכן ּׁשאין ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמה

אֹומרֹו והּוא ,הּמל מצות ˙ÚÓLקּבלת Èk ְְְִֶֶַַַַָƒƒ¿«
ÂÈ˙BÓ k ˙‡ ÓL ' Bּכׁשעֹוׂשים ּכי ¿ƒ¿…∆»ƒ¿»ְִִֶ

מצוֹות ּכל קּימּו ּכאּלּו הּנּדחת ּבעיר ְְְְִִִִִִַַַָָָמׁשּפט
ז"ל ּכאֹומרם קי"א:)ה' :(סנהדרין ְְְְִֶַָ

ÌÈ.'B‚Âא) Ìz‡סמ ּטעם מה לדעת צרי »ƒ«∆¿ִַַַַַַָָָ
‡Ìzמאמר ÌÈנראה ּתתּגדדּו, למאמר ֲַַ»ƒ«∆ְְְְֲִִֶַַֹ

לּמת אבדה אין איׁש ׁשּבמיתת לֹומר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשּנתּכּון
לסחֹורה ּבנֹו ׁשּׁשלח לאדם ּדֹומה הּוא הרי ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָאּלא
ואין ּבנֹו אחר האב ׁשלח ּולימים אחרת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָלעיר
אבל מּׁשם ׁשהל הּמקֹום מן אּלא הּבן ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעּדר
ׁשחזר לֹו ּבטֹוב ואדרּבה יׁשנֹו ּפנים ּכל ְְְְִֶֶַַַַָָָָעל
זה ועל החּיים מקֹור ׁשהּוא אביו אצל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּבן
ּכן ּׁשאין מה קרחה ולׂשים להתּגֹודד לנּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָאין
אֹומרֹו והּוא לה', ּבנים נקראּו ׁשּלא ְְְְִִֶַָָֹֻהאּמֹות

Ìz‡הּדוּוים ידוּו ׁשעליהם האּמֹות ׁשאר לׁשלל «∆ְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֻ
עֹוד ׁשאינם מיתה מתים ׁשהם מיתתם ְִִִֵֵֵֶֶָָָָּביֹום

החּיים: ּבין ְִִֵַַַָּבּנמצא



מי             
א רמ   מ••••(ספרי)כבי בדת  ל ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ

ל א ר ל.... ֲַָָָָ
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תת נ••••א ורטלא דרדידה ת ל רכב ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ
להית יירא וא ק ל ניו א לפי י ירהאְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

יקר דיד ולא נאי.... ••••קב תה אל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
אר הא כא)אר ל(ויקרא לת "רא קרה יקר "לא  ְְְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ

יניה בי הרא.... ְִֵֵַָָֹ

    ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−
     ¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À¦«§¬

    Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½
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א   ••••תיאב  "בקדת דו ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֻ
ה ...."ר ַָ

  ¬ŸŸ©−¨«¥¨«
••••(לד כר(בכורות א ר  ל בי ל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

יהיה לא  "ל ל בי בר הרי דינה טל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹדי
ר ל ה תא ל ויאכל יט א א ולד בא "ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

בר הרי לבאכילת ל א וההיר ל ....בי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ

    

   . . B ‡ Ì B‚k  ÈzÚzL k»∆ƒ«¿ƒ¿¿»«…∆¿ƒ≈»»¿»»
ג) יד, (רש"י

לאכלֹו, ׁשאסּור ּברּור ּבתֹועבה, ׁשּמדּבר מּכיון הקׁשה, ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻלרש"י

אין ּכלֹומר: ,ל ׁשּתעבּתי ּכל ּפרׁש לכן לן? מׁשמע קא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּומאי

מאכלֹות ּכמֹו החפצא, עצמֹו, מּצד הּמתעב לדבר ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּכּוונה

ּכ ועל ּבאכילה. אסּור זה סּוג ּגם - הּגברא מּצד אּלא ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָאסּורֹות,

ׁשהרי מתעב, אינֹו עצמֹו מּום ּבעל ּבכֹור א. ּדגמאֹות. ׁשּתי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻמביא

ׁשעׂשה האדם על אכילה אּסּור ׁשּיׁש אּלא ּבאכילה, מּתר ֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהּוא

ּובדר) לּמזּבח ראּוי להיֹות קדּׁשתֹו את הפקיע הּוא נתעב, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּדבר

ּבׂשר הּמבּׁשל ב. אחרים). על ולא עליו רק זה אּסּור חל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּפׁשט

נֹוסף ּבאּסּור עליו הּמאכל נאסר ולכן נתעב, ּדבר עׂשה ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָָּבחלב

לא ׁשּכתּוב מּמה רק אסּור הּמאכל לאחרים ואּלּו ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּבאכילתֹו,

אּמֹו. ּבחלב ּגדי תבּׁשל     ְְֲִִֵֵַַ
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ו מ ....את ְְֵַָֹ
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רמו  א••••דנא)ל ולי ספרי)הה כלל הה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ
דנול(ס ולי)כל רההה  רה טאה וה ההה ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

הט את רט ק....וא••••לאי תר(לט ילי(איוב ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֻֻ
אטנבו"ק אה פ)סל וליו פר"י••••תא....(ת"א וכ תורבל"א ְֶַ

באל"א רה ר ב נט ולי בר"י "ו ב כו ר"ה ל"ט ַַַאיוב
ארי ל ....יר ְֲִִַַַ
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מפרסת••••תר קהסד....רס••••פלאנט"ה ְְְְְֶֶַַַָָ

ּדיייט למימרא תקּבל ְְְְֲֵֵֵַַָָארי

ּכלאלה ית למּטר ְֱִַָָָָ

מפּקד אנא ּדי ְְֲִִִַָָּפּקֹודֹוהי

ּדכׁשר למעּבד דין ְְְֵֶַָָָיֹומא

:אלה יי ְֱֳָָָָקדם

ייא קדם אּתּון ְְֳִַָָּבנין

תתחממּון לא ְְֱֲִַָָאלהכֹון

ּבין מרט תׁשּוּון ְְְֵַָָולא

מית: על ִֵֵַעיניכֹון

קדםב אּת קּדיׁש עם ְֲֳִֵַַַָארי

יי אּתרעי ּוב אלה ְְְֱִִֵָָָָָיי

מּכל חּביב לעם לּה ְְֱִִֵֵֵַַֹלמהוי

ארעא: אּפי על ּדי ְְִֵַַַַַָָעממּיא

ּדמרחק:ג ּכל תיכּול ְִֵָָָָלא

ּדתיכלּוןד ּבעירא ְְְִֵֵָּדין

ּדרחלין אּמרין ְְִִִִִֵּתֹורין

ּדעּזין: ְְְִִָָוגדין

ויחמּוראה וטביא ְְְְַַַָָָָאּילא

ותֹורּבלא ורימא ְְְְְֵַָָָָויעלא

ְִָודיצא:

ּדסדיקאו ּבעירא ְְְִִִָָָוכל

טלפין ּומּטלפא ְְְִִִַַָָָפרסתא

מּסקא ּפרסתא ְְְֵַַַָָָּתרּתין

יתּה ּבבעירא ְְִִִַָָָפׁשרא

ְֵּתיכלּון:

      
עיר ּברֹוצחי נׁשרׁשת ּתהיה עצמּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָוהּבחינה
ה' להם ׁשּיּתן הבטחה להם אמר לזה ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנּדחת
האכזרּיּות ּבהם יֹוליד ׁשהּטבע הגם ְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָרחמים
מחדׁש הרחמים ּכח ּבהם יׁשּפיע הרחמים ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמקֹור

ּכ מּכחלבּטל ּבהם ׁשּנֹולד האכזרּיּות ח ְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ואֹומרֹו זמןÓÂהּמעׂשה. ׁשּכל ּבזה העיר ְְֲֶַַ¿ƒ«¿ְִֵֶֶָָָ

יתנהג כן ּכמֹו אכזרי טבע ּבגדר הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהאדם
לרחמן: אּלא מרחם ה' ׁשאין עּמֹו ְְֲִֵֵֶֶַַָָה'

BÓB‡ÂÂּכי ּבראֹותם העם לנחם נתּכּון ¿¿¿ƒ¿∆ְְְִִִֵֵַַָָָ
אחת עיר אנׁשי ּבאבּדן ּפרץ ְְְְְִִֵֶֶַַַַָנפרצּו
הּוא ּכי לבבם ירע לא ּכי הבטיחם לזה ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹיחד,

ואֹומרֹו מרּבה. ּבתֹוספת החּסרֹון וימּלא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻירּבה
ÚÓL˙ Èkּבׁשלמא ּכי להבטחתֹו טעם נתן ƒƒ¿«ְְְִִַַַַָָָָָ

הּנּדחת עיר אנׁשי ׁשל הרציחה היתה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאם
מהּדבר להּנמׁש מקֹום יׁש אנֹוׁשית ְְְֱִִִֵֵַַָָָָָָלנקמה
מּטעם אּלא הּמעׂשה ׁשאין עּתה ּכן ּׁשאין ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמה

אֹומרֹו והּוא ,הּמל מצות ˙ÚÓLקּבלת Èk ְְְִֶֶַַַַָƒƒ¿«
ÂÈ˙BÓ k ˙‡ ÓL ' Bּכׁשעֹוׂשים ּכי ¿ƒ¿…∆»ƒ¿»ְִִֶ

מצוֹות ּכל קּימּו ּכאּלּו הּנּדחת ּבעיר ְְְְִִִִִִַַַָָָמׁשּפט
ז"ל ּכאֹומרם קי"א:)ה' :(סנהדרין ְְְְִֶַָ

ÌÈ.'B‚Âא) Ìz‡סמ ּטעם מה לדעת צרי »ƒ«∆¿ִַַַַַַָָָ
‡Ìzמאמר ÌÈנראה ּתתּגדדּו, למאמר ֲַַ»ƒ«∆ְְְְֲִִֶַַֹ

לּמת אבדה אין איׁש ׁשּבמיתת לֹומר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשּנתּכּון
לסחֹורה ּבנֹו ׁשּׁשלח לאדם ּדֹומה הּוא הרי ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָאּלא
ואין ּבנֹו אחר האב ׁשלח ּולימים אחרת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָלעיר
אבל מּׁשם ׁשהל הּמקֹום מן אּלא הּבן ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעּדר
ׁשחזר לֹו ּבטֹוב ואדרּבה יׁשנֹו ּפנים ּכל ְְְְִֶֶַַַַָָָָעל
זה ועל החּיים מקֹור ׁשהּוא אביו אצל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּבן
ּכן ּׁשאין מה קרחה ולׂשים להתּגֹודד לנּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָאין
אֹומרֹו והּוא לה', ּבנים נקראּו ׁשּלא ְְְְִִֶַָָֹֻהאּמֹות

Ìz‡הּדוּוים ידוּו ׁשעליהם האּמֹות ׁשאר לׁשלל «∆ְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֻ
עֹוד ׁשאינם מיתה מתים ׁשהם מיתתם ְִִִֵֵֵֶֶָָָָּביֹום

החּיים: ּבין ְִִֵַַַָּבּנמצא



מב            
ואינ••••....(פוסזאהלע) סדקה  רני י לקה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

אה והיא רני ס....••••(לקה ולי)ה ע ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ
רא א אכל הה ע"ד)א )תי נר הליל ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
א.... ִ

   ©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ
  ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬
  ©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈
  §¤¨«©§¤̧¤§¤©¨¹̈¦
    ©«£¥¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ
   ¦§¦½§¥¦¬¥−¨¤«

••••(כד דראת(נדה ני י ני ל  היא רה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
תינר רא("ס ולי)הסה ני תה ננ לה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

הני תרת רנא א הראה ני תפע.... ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָֹֹ

 §¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸
    ©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈¨¥¬
    −¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½

  §¦§¨−̈¬Ÿ¦¨«
  ••••(ת"כ) אד לר ר תינר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

לר לד נהה כל זהרי יהי יכל לר  את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלהר
כא) הני(ויקרא רה תה את ה "ו הניה אל "אר ְְֱֲֲֲִִֵֶַַַַָֹֹֹֻ

 ל לא הק להנ את זהרי יראל ואי זהרי.... ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻֻ

   ¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´
   ©¨®¦Ÿ£¤²§©¦¬

 §©§¤−¤Ÿ¥«

   §¸Ÿ£¤¥²§©¦¬
   §©§¤−¤´ŸŸ¥®¨¥¬

 −¨¤«

  ̈¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«
  ••••(נז ית(קידו להיר ְְְִִֵַַַָָֹֹֻ

....רע ְִֶָֹ

   §¤¾£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®
  ©¤¬¤§©¤−¤§¨«¨§¦¨«

   ••••הה את ....לאסר ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹ

  §¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈
  §¦¨«

  ••••ה היא הא היא ראה ולההיא ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָ
תיה כל הזהיר ולה תרי ראה ראה  ְְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָנקרא
קרא סרהא יהא א לקל י לל ה ת לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹא
וז  אה א  ה ז רא ירלה והא ראה תְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָא

הא ל ר עפת תה אסר העפתילא ללד ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ה את ר לפיכ איה ל יר ריהה.... ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻֻ

  §¥¬¨Ÿ¥−§¦«

   §¥Æ©´©©«£½̈§¤
  ©©§−̈§¤©®̈©§¤

 ©¥−§¦¥«

 ¤©¬§¤©©§−
§©¦§¨«¤

••••(ויזפלעדער) "ורי ....קל"א ְִֶַָ

 §©¨¨¬§¤¨«¨−̈¨
§¤©¨¨«

••••(ס ולי)ה  י ....הלה ִִֶַַָָָָ

  §©´£¦½̈§¨«£¨−̈§¦¨®
 §©«¦©−§¨«£©¥«

••••(וידעהאפ) הרופ"א ולע"ז רה רנל הא ְְִַַַָ
פלה לוכר.... ְְְְַָָ

    §ŸÆ¤´¤¨½¨¥¬−
   ¨¤®−Ÿ¥«¨¥«

 ••••יז  האר ל יהר כיה ה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ר ייקר ה אי יו יר.... ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

  ̈¬¨−Ÿ¥«

  ••••ל ה לי א אה את ולא ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ולאו אה הה ולא אכל תא הה וכ ה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹלא

ה ולא ה ליה לר ה ה לל ....הא ְְֲֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

תיכלּוןז לא ּדין ית ְְֵֵַָָּברם

ּומּמסּדיקי פׁשרא ְְְִִִִֵֵַַָמּמּסקי

ית טלפּיא מּטלפי ְְְִִֵַַַָָָָפרסתא

וית ארנבא וית ְְְְְַַָָָָּגמלא

פׁשרא מּסקי ארי ְְְֲִֵֵַַָָטפזא

סדיקא לא ּופרסתהֹון ְְְִִַָָָאּנּון

לכֹון: אּנּון ְְֲִִָמסאבין

מסּדיקח ארי חזירא ְְֲֲִִֵַָָוית

פׁשר ולא הּוא ְְַַָָָָּפרסתא

מּבסרהֹון לכֹון הּוא ְְְְִִָָמסאב

לא ּובנבלּתהֹון תיכלּון ְְְְִִֵָָלא

ְְִתקרבּון:

ּדיט מּכל ּתיכלּון ּדין ְִִֵֵָֹית

ציצין לּה ּדי ּכל ְִִִֵַָֹבמּיא

ּתיכלּון: ְְְִֵַוקלפין

ציציןי ּלּה לית ּדי ְִִִֵֵֹוכל

מסאב תיכלּון לא ְְְְִֵַָָָוקלפין

לכֹון: ְהּוא

ּתיכלּון:יא ּדכיא צּפר ְְִֵַַָָּכל

תיכלּוןיב לא ּדי ְְִֵֵָודין

ועזיא: וער נׁשרא ְְְְְִִַָָָמּנהֹון

וטרפיתאיג ּכנפא ְְִַַָָָָּובת

לזנּה: ְְְִַַָודּיתא

לזנּה:יד ערבא ּכל ְְְִֵָָָֹוית

וציצאטו נעמיתא ּבת ְְֲִִַַָָָוית

לזנֹוהי: ונצא ׁשחּפא ְְְְִִִַַָָָוצּפר

ּובותא:טז וקּפֹופא ְְְְִַַָָָוקדיא

וׁשלייז וירקרקא ְְְִֵֵַָָָָוקתא

ָנּונא:

לזנּהיח ואּבּו ְְְִִִַַָָוחּוריתא

ועטּלפא: טּורא ְֲֵַַַַָָונּגר

דעֹופאיט רחׁשא ְְֲִָָֹוכל

לא לכֹון הּוא ְְָָָמסאב

ְְִָיתאכלּון:

ּתיכלּון:כ דכי עֹופא ְְֵֵָָּכל

      
יג) מהכ"ד מין ׁשּכל נראה ¿»»»¿¿ƒ»ְִִֵֶֶַָ

ס"ג.) ּומׁשּנים(חּלין הרּבה מינים ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֶַֻֻ
ׁשאין וכל למיניהם למינהּו הּכתּוב ּבהם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאמר

אֹומר אינֹו קצת ודֹומים מּועטים מינים אּלא ְְִִִִֵֵֶָָָּבֹו
למינֹו ּבֹו נאמר לא נׁשר ּכי והראיה ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָֹלמינֹו,

ּבּגמ' ס"א.)ואֹומר ׁשאינֹו(חּלין אחד עֹוף על ְְִֵֵֶֶַַָָֻ

הרי נׁשר, מין ׁשהּוא ׁשחֹוׁשׁשין נׁשר ׁשהּוא ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָנּכר
אמר לא כן ּפי על ואף מינים לּנׁשר ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּיׁש

למינֹו: ְִַָהּכתּוב

            
  Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧

   £¤¦§¨¤¹¦§¤´¨©«£¨À̈
     ³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³¨Æ

    ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ
     §©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

 ••••בדל א ליו ל ב ר ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
נבלת ואל רה ....בדה    ••••(ספרי) ְְִֵֵֵַַַַַָָָָָ

ל ר מ אראת ה יהנ ואחרי ריה ברי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻ
פניה יר ....אל ••••(י חולי)מי ל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

ולפת הלח טמאהרט ....ולבהמה .... ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹ

     

   ©¥´§©¥½¥−¨
   §©´©§¤®©Ÿ¥¬©¨¤−

 ̈¨¬¨¨«
 ••••(תנחומא)לה אמר ה אל ה ני מה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

דיי לבל לי רמ לא ראללי אה ר דלה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
מרת רימ א אי א תיהא מי ה ד אהבְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
והיא די רח מיא אני ללהת סמ הא יראְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָ

אמר פו)מ ב ימל)ו מה לפני דפה ניל ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
רי.... ••••(ספרי)ל החד מ רימ אי אמ ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ה.... ַָָ

    

Ú Ú(כב (יד, «≈¿«≈
מברכים (ּבׁשּבת אלּול לחדׁש סמּו לעֹולם קֹורין ְְְְְֱִִֵֶַָָָָָָָֹּפרׁשתנּו

ראׁשי חמּׁשה יׁשנם ּבאלּול והּנה, אלּול). חדׁש ּבראׁש אֹו ְְְֱֱֱֲִִֵֵֶֶֶָָָֹֹאלּול

עבֹודה - לי ודֹודי לדֹודי אני ּתֹורה. - ל וׂשמּתי לידֹו אּנה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָּתבֹות:

את חסדים. ּגמילּות - לאביֹונים ּומּתנֹות לרעהּו איׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ(ּתפּלה).

ּגאּולה. - לאמר וּיאמרּו לה' אׁשירה ּתׁשּובה. - לבב ואת ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֹלבב

ּבתׁשּובה, חדּורה העֹולם עּמּודי ּבׁשלׁשה האדם ׁשעבֹודת ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹוהיינּו,

ּגם חדּורה ׁשהיא ועד הרביעי, העֹולם האצילּות, עֹולם ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכנגד

אבי"ע. העֹולמֹות לארּבעת ער ׁשּבאין 'חמיׁשי', ּבחינת ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֻּבּגאּלה,

חמׁש, הם עיׂשּורין ׁשני ׁשהרי ּבפסּוקנּו, רמּוזה זֹו חמיׁשית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹודרּגה

חמיׁשי.      ֲִִ
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 ••••ב ני מר מרה לי למדנ ר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אמר יול יח)רא ו(במדבר יראל ני מאת ח י  ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

אמר מ ל ללא רת לה ונת()תא לוא  ְְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הא אחר מר ה רח ל מ ....ל ְְֲֲֵֵֶַַַָָָ

נבילאכא ּכל תיכלּון ְְִֵָָָלא

בקרוי ּדי ערל ְְְִִֵַָָלתֹותב

תזּבנּנּה אֹו וייכלּנּה ְְְְְִִִִֵַַַַּתּתנּנּה

קּדיׁש עם ארי עממין ְְֲִִֵַַַַלבר

לא אלה יי קדם ְְֳֶַָָָָָאּת

ּבחלב: ּבׂשר ְֲֵַַָתיכּול

ּכלכב ית תעּׂשר ְְֵַַָָָעּׂשרא

חקלא ּדיּפֹוק זרע ְְְֲִַַַָָָעללת

בׁשּתא: ְַַָָׁשּתא

אלהכג יי קדם ְְֱֳֵָָָָותיכּול

יּתרעי ּדי ְְְִִִֵַָּבאתרא

ּתּמן ׁשכנּתּה ְְְְִֵַַָָָלאׁשראה

חמר עבּור ְְִַַַָָמעׂשר

וענ תֹור ּובכֹורי ְְְִֵָָָָּומׁשח

קדם למדחל ּדתילף ְְְְֳִִֵַַָּבדיל

יֹומּיא: ּכל אלה ְֱַָָָָָיי

      
ÏÎBכא) Ïאֹומרֹו,Ïkאּסּור ּדאמר למאן »¿≈»¿ְ»ְְִַָָ

אּסּור על קי"ג:)חל ּכל(חּלין לרּבֹות ירצה ְְִִִֶַַָָֻ
עליהם ּבאה ּטמאים ּבין טהֹורים ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהּמתנּבל
אין ּדאמר ּולמאן נבלה, כל תאכלּו לא ְְְְְֵֵַַַָָָָָֹֹאזהרת
טהֹור מין ּכל מרּבה ּכל אֹומרֹו אּסּור על חל ְְִִִֶַַָָָָאּסּור
לא: טמאה אבל עֹוף ּבין חּיה ּבין ּבהמה ְְֲֵֵֵֵֵַָָָָֹּבין

„BÚּבאֹומרֹו ּבּמּׁשנהÏkירצה ּׁשאמרּו מה ּפי על ְְְִֶ»ְְִִֶַַַָָ
מ"ג) פ"ד ד'(מעילה ּפרק רמּב"ם ּופסקֹו ְְְִֶֶַָָָ

הּנבלֹות ּכל וז"ל אסּורֹות מאכלֹות ְְְֲֲִֵֵַַָָמהלכֹות
מּנבלת הּלֹוקח ּכיצד וכּו' זה עם זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָמצטרפים
מן וקּבץ הּתרנּגֹול ונבלת הּצבי ונבלת ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַהּׁשֹור
מאמר והּוא ע"כ, לֹוקה ואכלֹו ּבׂשר ּכזית ְְֲֲִֶַַַַַָָָֹהּכל

Ï ÏÎ ÏÎ‡ ‡Ïׁשעּור על ׁשּמזהיר ּפרּוׁש ……¿»¿≈»ְִִֵֶַַ
הּמתנּבל ּדבר מּכל הּבאה ּכזית ׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאכילה
יחד: מּׁשלׁשּתם אּלא ּבא הּזית ׁשאין ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהגם

ÏB ‡הּנתינה לזכרֹון הּגר זכרֹון הקּדים «≈¬∆¿ְְְְְִִִִִֵַַָ
לזכרֹון הּמכירה זכרֹון הקּדים ְְְְְְְִִִִִִַָָּובנכרי

חּלין ּבמּס' ר'(קי"ד:)הּנכרי, מחלקת הביאּו ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֻ
לדּבר הּכתּוב ׁשּבא סֹובר ר"מ יהּודה ור' ְְְִֵֵֵֶַַָָָמאיר
ולזה לּגר ּומכירה לּגֹוי נתינה להּתיר זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבסדר
הּדברים סֹובר ור"י יחד, ּומכירה נתינה ְְְְִִִֵַַַַָָָָסמ
אמר ולא מכר אֹו קרא ׁשאמר מּטעם ְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֹּככתבן
נתינה להקּדים אֹו ּתבת מיּׁשב ור"מ ְְְְְִִֵֵַַַָָֹּומכר

ר"י לסברת לדעת וצרי ּדגֹוי, למכירה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָּדגר
ּפי על ויתּבאר זה, ּבסדר הּכתּוב ּדּבר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלּמה

ע"ז ּבמּסכת ׁשּנחלקּו אחרת ר'(ס"ז:)מחלקת ְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ
מּתיר ר"ש ּפגּום אּסּור ּבדין ׁשמעֹון ור' ְְְִִִִִֵַָמאיר
לּגר נבלה כל תאכלּו לא ּדתניא אֹוסר ְְְְְֵֵֵַַָָָֹֹור"מ
ׁשאין נבלה קרּויה לּגר הראּויה ּכל וגֹו' ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָאׁשר
מׁשמע ּכאן, עד נבלה קרּויה אינּה לּגר ְְְְֵֵֵַַַָָָָָָראּויה
הּכתּוב ּׁשּבא מּמה היא ׁשמעֹון ר' ְְִִִֶֶַַַָָָׁשּדרׁשת
אדם אין ראּויה אינּה ואם לּגר לתּתּה ְְְִִֵֵֵַַָָָָָלֹומר
למדּת הא ׁשוה ׁשאינֹו ּדבר ּומֹוכר ְֵֵֵֶֶַָָָָָָנֹותן
ׁשאין ּדֹורׁש ולזה מדּבר הּכתּוב ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבראּויה
נראים, אּלּו ּדברים ואין וכּו', אּלא נבלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָקרּויה
נבלה ּכל הּנבלה הּכתּוב ּכׁשאסר לעֹולם ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכי
ּכׁשהם ּבא והּמכירה הּנתינה ּומאמר ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּבמׁשמע

ּבזה: זה ּתלה ּומי ְִִֶֶָָָראּויים
ÏÚּׁשּׁשּנה מּמה היא ר"ש ׁשּדרׁשת נראה ּכן «ְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

וכת הּדּבּור ּבׁשעּור סמּוהּכתּוב לּגר ּתבת ב ְְִִֵֵַַַַַָָָ
ּכ אחר ׁשאמר ּכסדר אמר ולא נבלה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלתבת
הראּוי ּדּבּור ׁשעּור ּכן ּגם והּוא לּנכרי ְְִִִֵַַָָָָֹמכר
לזה למי, יאמר ּכ ואחר הּמעׂשה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹלהקּדים
ּבמׁשּפט להעיר הּכתּוב ׁשּבא ׁשמעֹון ר' ְְְְֲִִִֶַַַָָָָּדרׁש
לּגר ראּוי הּוא אם אּלא נבלה ׁשאינּה לֹומר ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה
אין לּגר ּתתנּנה הּכתּוב אֹומר היה אם ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָאבל

לדרׁשתֹו: ְִָָָמקֹום
„Ïאלּבא הּסדר ׁשּנּוי טעם הרוחנּו זה ¿∆∆ְְֲִִִֵֶֶַַַַָ

ׁשמעֹון ּכרּבי סֹובר ּכי יהּודה ְְְְִִִִֵַַָּדרּבי
הּכתּוב ׁשּנה זה ּולטעם ּפגּום, אּסּור ְְִִֵֶַַַָָָּדאין
נבלה ּתיבת מאמר להסמי זה ּבסדר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָלדּבר
להעיר לֹו הּסמּו מּסדר וׁשּנה הּגר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלתבת
הּכתּוב ׁשּבא ׁשּדֹורׁש לר"מ ולזה זֹו, ּדרׁשה ְְְֵֶֶֶַַָָָָָעל
מקֹום לֹו אין לגר ּומכירה לגֹוי נתינה ְְְְְִִִֵֵַָָָלהּתיר
אפּלּו ואסר וכּו' לּגר הראּויה נבלה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָלדרׁש

ּברין: על ונתיּׁשבּו לּגר ראּויה ְְְְְִֵֵַַַָָָֻאינּה
‡l‡ע"ז ּבמּסכת ׁשם ׁשהקׁשה(ס"ח.)ׁשראיתי ∆»ְְִִִֶֶֶֶַָָָ

לגר ראּויה ׁשאינּה נבלה ּכׁשאמר ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָהּׁש"ס
ההּוא מאיר ורּבי וז"ל הקׁשה נבלה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָאינּה
סרּוחה ׁשמעֹון ורּבי מעּקרא, סרּוחה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָלמעּוטי
מה ּדברנּו ּולפי ע"כ, קרא אצטרי לא ְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹמעּקרא
אין ר"מ לסברת והלא לר"מ הּׂש"ס ְְְֲִֵֶַַַַָֹּמקׁשה
ואּולי ׁשּכתבנּו, ּכמֹו ר"ש ּדרׁשת לדרׁש ְְְְְִֶַַַָָָמקֹום
אם אפּלּו ּבּגמרא ּכן אמר ּדמּלתא לרוחא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָּכי
להעמידה יכֹול ר"ש ּדרׁשת ׁשּיסּבר לֹומר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹּתמצא
קׁשיא אין האמת אחר אבל מעּקרא ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּבסרּוחה
ּגם האמת אחר זה ּולפי ׁשּכתבנּו, ּוכמֹו ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָלר"מ

יסּבר ּדעפרא(ּכר"ש)ר"מ מעּקרא ּבסרּוחה ְְְְְִִִֵַָָָָֹ
קרא: צרי ואינֹו רׁשּב"י ּכסברת ְְְְְְִִִֵַַָָָָָּבעלמא
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 ••••בדל א ליו ל ב ר ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
נבלת ואל רה ....בדה    ••••(ספרי) ְְִֵֵֵַַַַַָָָָָ

ל ר מ אראת ה יהנ ואחרי ריה ברי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻ
פניה יר ....אל ••••(י חולי)מי ל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

ולפת הלח טמאהרט ....ולבהמה .... ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹ
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 ••••(תנחומא)לה אמר ה אל ה ני מה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

דיי לבל לי רמ לא ראללי אה ר דלה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
מרת רימ א אי א תיהא מי ה ד אהבְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
והיא די רח מיא אני ללהת סמ הא יראְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָ

אמר פו)מ ב ימל)ו מה לפני דפה ניל ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
רי.... ••••(ספרי)ל החד מ רימ אי אמ ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ה.... ַָָ

    

Ú Ú(כב (יד, «≈¿«≈
מברכים (ּבׁשּבת אלּול לחדׁש סמּו לעֹולם קֹורין ְְְְְֱִִֵֶַָָָָָָָֹּפרׁשתנּו

ראׁשי חמּׁשה יׁשנם ּבאלּול והּנה, אלּול). חדׁש ּבראׁש אֹו ְְְֱֱֱֲִִֵֵֶֶֶָָָֹֹאלּול

עבֹודה - לי ודֹודי לדֹודי אני ּתֹורה. - ל וׂשמּתי לידֹו אּנה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָּתבֹות:

את חסדים. ּגמילּות - לאביֹונים ּומּתנֹות לרעהּו איׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ(ּתפּלה).

ּגאּולה. - לאמר וּיאמרּו לה' אׁשירה ּתׁשּובה. - לבב ואת ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֹלבב

ּבתׁשּובה, חדּורה העֹולם עּמּודי ּבׁשלׁשה האדם ׁשעבֹודת ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹוהיינּו,

ּגם חדּורה ׁשהיא ועד הרביעי, העֹולם האצילּות, עֹולם ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכנגד

אבי"ע. העֹולמֹות לארּבעת ער ׁשּבאין 'חמיׁשי', ּבחינת ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֻּבּגאּלה,

חמׁש, הם עיׂשּורין ׁשני ׁשהרי ּבפסּוקנּו, רמּוזה זֹו חמיׁשית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹודרּגה

חמיׁשי.      ֲִִ
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 ••••ב ני מר מרה לי למדנ ר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אמר יול יח)רא ו(במדבר יראל ני מאת ח י  ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

אמר מ ל ללא רת לה ונת()תא לוא  ְְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הא אחר מר ה רח ל מ ....ל ְְֲֲֵֵֶַַַָָָ

נבילאכא ּכל תיכלּון ְְִֵָָָלא

בקרוי ּדי ערל ְְְִִֵַָָלתֹותב

תזּבנּנּה אֹו וייכלּנּה ְְְְְִִִִֵַַַַּתּתנּנּה

קּדיׁש עם ארי עממין ְְֲִִֵַַַַלבר

לא אלה יי קדם ְְֳֶַָָָָָאּת

ּבחלב: ּבׂשר ְֲֵַַָתיכּול

ּכלכב ית תעּׂשר ְְֵַַָָָעּׂשרא

חקלא ּדיּפֹוק זרע ְְְֲִַַַָָָעללת

בׁשּתא: ְַַָָׁשּתא

אלהכג יי קדם ְְֱֳֵָָָָותיכּול

יּתרעי ּדי ְְְִִִֵַָּבאתרא

ּתּמן ׁשכנּתּה ְְְְִֵַַָָָלאׁשראה

חמר עבּור ְְִַַַָָמעׂשר

וענ תֹור ּובכֹורי ְְְִֵָָָָּומׁשח

קדם למדחל ּדתילף ְְְְֳִִֵַַָּבדיל

יֹומּיא: ּכל אלה ְֱַָָָָָיי

      
ÏÎBכא) Ïאֹומרֹו,Ïkאּסּור ּדאמר למאן »¿≈»¿ְ»ְְִַָָ

אּסּור על קי"ג:)חל ּכל(חּלין לרּבֹות ירצה ְְִִִֶַַָָֻ
עליהם ּבאה ּטמאים ּבין טהֹורים ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהּמתנּבל
אין ּדאמר ּולמאן נבלה, כל תאכלּו לא ְְְְְֵֵַַַָָָָָֹֹאזהרת
טהֹור מין ּכל מרּבה ּכל אֹומרֹו אּסּור על חל ְְִִִֶַַָָָָאּסּור
לא: טמאה אבל עֹוף ּבין חּיה ּבין ּבהמה ְְֲֵֵֵֵֵַָָָָֹּבין

„BÚּבאֹומרֹו ּבּמּׁשנהÏkירצה ּׁשאמרּו מה ּפי על ְְְִֶ»ְְִִֶַַַָָ
מ"ג) פ"ד ד'(מעילה ּפרק רמּב"ם ּופסקֹו ְְְִֶֶַָָָ

הּנבלֹות ּכל וז"ל אסּורֹות מאכלֹות ְְְֲֲִֵֵַַָָמהלכֹות
מּנבלת הּלֹוקח ּכיצד וכּו' זה עם זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָמצטרפים
מן וקּבץ הּתרנּגֹול ונבלת הּצבי ונבלת ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַהּׁשֹור
מאמר והּוא ע"כ, לֹוקה ואכלֹו ּבׂשר ּכזית ְְֲֲִֶַַַַַָָָֹהּכל

Ï ÏÎ ÏÎ‡ ‡Ïׁשעּור על ׁשּמזהיר ּפרּוׁש ……¿»¿≈»ְִִֵֶַַ
הּמתנּבל ּדבר מּכל הּבאה ּכזית ׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאכילה
יחד: מּׁשלׁשּתם אּלא ּבא הּזית ׁשאין ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהגם

ÏB ‡הּנתינה לזכרֹון הּגר זכרֹון הקּדים «≈¬∆¿ְְְְְִִִִִֵַַָ
לזכרֹון הּמכירה זכרֹון הקּדים ְְְְְְְִִִִִִַָָּובנכרי

חּלין ּבמּס' ר'(קי"ד:)הּנכרי, מחלקת הביאּו ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֻ
לדּבר הּכתּוב ׁשּבא סֹובר ר"מ יהּודה ור' ְְְִֵֵֵֶַַָָָמאיר
ולזה לּגר ּומכירה לּגֹוי נתינה להּתיר זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבסדר
הּדברים סֹובר ור"י יחד, ּומכירה נתינה ְְְְִִִֵַַַַָָָָסמ
אמר ולא מכר אֹו קרא ׁשאמר מּטעם ְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֹּככתבן
נתינה להקּדים אֹו ּתבת מיּׁשב ור"מ ְְְְְִִֵֵַַַָָֹּומכר

ר"י לסברת לדעת וצרי ּדגֹוי, למכירה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָּדגר
ּפי על ויתּבאר זה, ּבסדר הּכתּוב ּדּבר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלּמה

ע"ז ּבמּסכת ׁשּנחלקּו אחרת ר'(ס"ז:)מחלקת ְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ
מּתיר ר"ש ּפגּום אּסּור ּבדין ׁשמעֹון ור' ְְְִִִִִֵַָמאיר
לּגר נבלה כל תאכלּו לא ּדתניא אֹוסר ְְְְְֵֵֵַַָָָֹֹור"מ
ׁשאין נבלה קרּויה לּגר הראּויה ּכל וגֹו' ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָאׁשר
מׁשמע ּכאן, עד נבלה קרּויה אינּה לּגר ְְְְֵֵֵַַַָָָָָָראּויה
הּכתּוב ּׁשּבא מּמה היא ׁשמעֹון ר' ְְִִִֶֶַַַָָָׁשּדרׁשת
אדם אין ראּויה אינּה ואם לּגר לתּתּה ְְְִִֵֵֵַַָָָָָלֹומר
למדּת הא ׁשוה ׁשאינֹו ּדבר ּומֹוכר ְֵֵֵֶֶַָָָָָָנֹותן
ׁשאין ּדֹורׁש ולזה מדּבר הּכתּוב ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבראּויה
נראים, אּלּו ּדברים ואין וכּו', אּלא נבלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָקרּויה
נבלה ּכל הּנבלה הּכתּוב ּכׁשאסר לעֹולם ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכי
ּכׁשהם ּבא והּמכירה הּנתינה ּומאמר ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּבמׁשמע

ּבזה: זה ּתלה ּומי ְִִֶֶָָָראּויים
ÏÚּׁשּׁשּנה מּמה היא ר"ש ׁשּדרׁשת נראה ּכן «ְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

וכת הּדּבּור ּבׁשעּור סמּוהּכתּוב לּגר ּתבת ב ְְִִֵֵַַַַַָָָ
ּכ אחר ׁשאמר ּכסדר אמר ולא נבלה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלתבת
הראּוי ּדּבּור ׁשעּור ּכן ּגם והּוא לּנכרי ְְִִִֵַַָָָָֹמכר
לזה למי, יאמר ּכ ואחר הּמעׂשה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹלהקּדים
ּבמׁשּפט להעיר הּכתּוב ׁשּבא ׁשמעֹון ר' ְְְְֲִִִֶַַַָָָָּדרׁש
לּגר ראּוי הּוא אם אּלא נבלה ׁשאינּה לֹומר ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה
אין לּגר ּתתנּנה הּכתּוב אֹומר היה אם ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָאבל

לדרׁשתֹו: ְִָָָמקֹום
„Ïאלּבא הּסדר ׁשּנּוי טעם הרוחנּו זה ¿∆∆ְְֲִִִֵֶֶַַַַָ

ׁשמעֹון ּכרּבי סֹובר ּכי יהּודה ְְְְִִִִֵַַָּדרּבי
הּכתּוב ׁשּנה זה ּולטעם ּפגּום, אּסּור ְְִִֵֶַַַָָָּדאין
נבלה ּתיבת מאמר להסמי זה ּבסדר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָלדּבר
להעיר לֹו הּסמּו מּסדר וׁשּנה הּגר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלתבת
הּכתּוב ׁשּבא ׁשּדֹורׁש לר"מ ולזה זֹו, ּדרׁשה ְְְֵֶֶֶַַָָָָָעל
מקֹום לֹו אין לגר ּומכירה לגֹוי נתינה ְְְְְִִִֵֵַָָָלהּתיר
אפּלּו ואסר וכּו' לּגר הראּויה נבלה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָלדרׁש

ּברין: על ונתיּׁשבּו לּגר ראּויה ְְְְְִֵֵַַַָָָֻאינּה
‡l‡ע"ז ּבמּסכת ׁשם ׁשהקׁשה(ס"ח.)ׁשראיתי ∆»ְְִִִֶֶֶֶַָָָ

לגר ראּויה ׁשאינּה נבלה ּכׁשאמר ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָהּׁש"ס
ההּוא מאיר ורּבי וז"ל הקׁשה נבלה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָאינּה
סרּוחה ׁשמעֹון ורּבי מעּקרא, סרּוחה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָלמעּוטי
מה ּדברנּו ּולפי ע"כ, קרא אצטרי לא ְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹמעּקרא
אין ר"מ לסברת והלא לר"מ הּׂש"ס ְְְֲִֵֶַַַַָֹּמקׁשה
ואּולי ׁשּכתבנּו, ּכמֹו ר"ש ּדרׁשת לדרׁש ְְְְְִֶַַַָָָמקֹום
אם אפּלּו ּבּגמרא ּכן אמר ּדמּלתא לרוחא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָּכי
להעמידה יכֹול ר"ש ּדרׁשת ׁשּיסּבר לֹומר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹּתמצא
קׁשיא אין האמת אחר אבל מעּקרא ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּבסרּוחה
ּגם האמת אחר זה ּולפי ׁשּכתבנּו, ּוכמֹו ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָלר"מ

יסּבר ּדעפרא(ּכר"ש)ר"מ מעּקרא ּבסרּוחה ְְְְְִִִֵַָָָָֹ
קרא: צרי ואינֹו רׁשּב"י ּכסברת ְְְְְְִִִֵַַָָָָָּבעלמא
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  ••••לל....   •••• ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ר....   ••••(סג ב"ק מה(ספרי. וכלל: חזר ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹ
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 ••••ר מר ....ויל ••••רמ לוי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ

ר לייר ה כל ול ז ה ל י ל ה יְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
י י ל י מר לכל זקק.... •••• ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

וה .וכ ר לי יח י :מר מ הבי י ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלה
היה ה רה ה ל מר ליליר לְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָה

כז)מוה: ברי)פר מ "יה מ ה "()רי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹ
לר כה ....""כי ְְְִֵֶַַ
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 ••••למ מלוה מלוה לכל י ב יכל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
מלוה לכל י ב מר ה ו "בה  "קרבה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלמר:
ב למ ה קרבה הי הי חו ח ל להלו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמלוה

מה ילמ י.... ְְְִִִַַָ
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    •••• ְְְִִֶֶֶֶֹ
י  זמ  "בי יחל ל "י מר: ה להְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
י  יכ כ ול חרי יבי מק ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹר

בי .כ יבי מק ל רה בי ל ימ ל  ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
בר לכל ....ב ְֵָָָָ
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    §−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¦§³Ÿ

ארחאכד מּנ יסּגי ְְֲִִֵֵַָָָוארי

ארי למּטלּה תּכּול לא ְְֲֲִִֵֵֵָארי

ּדי אתרא מּנ ְְִִִַַָָָיתרחק

לאׁשראה אלה יי ְְְְֱִִֵַָָָָָיּתרעי

יברכּנ ארי ּתּמן ְְְֲִִֵֵֵַָָָׁשכנּתּה

:אלה ְֱָָָיי

ּותצּורכה ּבכסּפא ְְְְִֵַָותּתן

לאתרא ּותה ּביד ְְְְִַַַָָָּכסּפא

ּבּה: אלה יי יּתרעי ְְֱִִִֵֵָָָּדי

ּדיכו ּבכל ּכסּפא ְְְִִֵַָֹותּתן

ּובענא ּבתֹורי נפׁש ְְְְִִֵֵַָָָיּתרעי

ּובכל ועּתיק חדת ְְֲֲִַַַַֹּובחמר

ותיכּול נפׁש תׁשאלּנ ְְְֲִִִֵַָָּדי

ותחדי אלה יי קדם ְְֱֱֳֵֶַָָָָָּתּמן

:ּבית ואנׁש ְֱֵֶַַָאּת

לאכז בקרוי די ְְְִִֵָָָָולואה

לּה לית ארי ְֲֲִֵֵֵֵַתרחקינּה

:עּמ ואחסנא ְֲֳִַָָָָחלק

ּתּפקכח ׁשנין ּתלת ְְִִֵַַמּסֹוף

עללּת מעׂשר ּכל ְְֲַַַָָָית

ותצנע ההיא ְְְִַַַַָּבׁשּתא

:ְְִָּבקרוי

לּהכט לית ארי לואה ְֲֵֵֵֵֵֵָָוייתי

וגּיֹורא עּמ ואחסנא ְְֲֳִִַָָָָָחלק

ּדי וארמלא ְְְְִִַַָָויּתּמא

ויׂשּבעּון וייכלּון ְְְְְְְִִֵָבקרוי

אלה יי יברכּנ ּדי ְְְֱִִִֵָָָָָּבדיל

תעּבד: ּדי יד עֹובדי ְְְִֵֵַָָָּבכל

ּתעּבדא ׁשנין ׁשבע ְְְִִֵַַמּסֹוף

ְְִָׁשמּטתא:

ׁשמּטתאב ּפתּגם ְְְְִִֵַָודין

רׁשּו מרי ּגבר ּכל ְְְְֵֵַַָָּדתׁשמט

יתּבע לא ּבחברּה ירׁשי ְְְְִִֵֵַַַָּדי

ארי אחּוהי ּומן חברּה ְֲֲִִִֵֵַמן

יי: קדם ׁשמּטתא ְְְְֳִָָָָקרא

ודיג ּתתּבע עממין ּבר ְְְִִִִַַַמן

ּתׁשמטיהי אחּו עם ל ְְִֵֵַָָ

:ְָיד

בד יהי לא ארי ְְֲֵֵָָלחֹוד

יברכּנ ברכא ארי ְְֲִִֵֵֵָָָָָָמסּכנא

יהב אלה יי די ּבארעא ְְְְֱִֵַָָָָָָיי

למירתּה: אחסנא ְְֲֵַַָָָל

תקּבלה קּבלא אם ְְִֵַַָָלחֹוד

למּטר אלה ּדיי ְְְְֱִֵַַָָָָלמימרא
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 א יהיה••••ר לא איאז .... ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ
••••ההר א יי א .... ְְְְִִִִֵַַַַָָ
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ר ר••••אר הי רי"יר אה ר".... ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ו••••יל ל ל הלה ל ל אההל ל ל ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ל ל היה "" אר היה א "ה" "יהל" ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ

"יל"  ההל.... ה••••ול ה לה הא יל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
" לא "אה רל ל לזה....ר  •••• ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹֹ

לי לי ריא י י לאיל " רל ל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
לי".... ְִֹ
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א  ••••א אה....א א•••• ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ילא  יא יאא....ר••••י יר י ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָ

רא יר א....לי י••••א א ר א ל י ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
א  א ל י "א "לא רא ל י לא ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹא

" "לא רא ל  י....א א••••לא א ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹ
יא ל יא להי  ל .... ְְְִִִֵֶֶָ
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 ••••י ה א.... ••••הרי ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹֹ

ּתפקדּתאלמעּבד ּכל ית ְְְְֶֶַַָָָ

יֹומא מפּקד אנא ּדי ְְֲִַָָָָָהדא

ֵדין:

ּכמאו ּברכ אלה יי ְְְֱֲֵָָָָָָארי

ותֹוזף ל מּליל ְִִֵַָּדי

לא ואּת סּגיאין ְְְְִִִַַַָלעממין

ּבעממין ותׁשלֹוט ְְְְְִִַתזּוף

יׁשלטּון: לא ּוב ְְִִִַָָסּגיאין

חדז מסּכנא ב יהי ְְֲִֵֵֵַָָארי

מּקרוי ּבחדא ְֲִִֵַַָָָמאחי

ל יהב אלה ּדיי ְְְֱֵַַָָָָָָּבארע

ולא לּב ית תתקף ְְִֵַָָָָלא

מאחּו יד ית ְְֲִֵָָֹתקּפץ

ְִֵָמסּכנא:

יתח ּתפּתח מפּתח ְְִִֶַַָָאּלא

ּתֹוזפּנּה ואֹוזפא לּה ְְְִֵֵָָָיד

ּדיחסיר חסרֹונּה ְְְֲִִֵֶַַּכמּסת

ֵלּה:

      

.'B‚Âה) ÚBÓL Ì‡סמּו זה מאמר אמר «ƒ»«¿ֲֶַַָָָ
ׁשהעׁשר לפי אביֹון, ב יהיה לא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹלּמאמר

ז"ל ּדבריהם לפי כח.)והעני ּתלּויים(מו"ק אינם ְְְְִִִִֵֵֶָָֹ
מניעת להבטחת סמּו אמר לזה ְְְְִֶַַַַַָָָָּבּזכּות,

ÚBÓLהאביֹון Ì‡ יׂשראל אם ּפרּוׁש וגֹו' ְֶָ«ƒ»«ְְִִֵֵָ
ּבּפסּוק, האמּור ּכל ÚÓLzיׁשמרּו ÚBÓLזה ְְִַָָָָ»«ƒ¿«ֶ
ּוללּמד, ללמד ּתֹורה מל"ת,ÓLÏּתלמּוד זה ְְְִֵַַָֹƒ¿…ֶ

אמר וגמר מ"ע, זה Ïkולעׂשֹות וגֹו'‡˙ ְְֲֶֶַַָֹ∆»ְ
לא מצות ׁשּום ּבּטּול ּבידֹו יהיה ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַָֹֹּפרּוׁש
הּוא אז עׂשה מצות מּׁשּום מניעה ולא ְְְֲֲִִִֵֶַַָָֹּתעׂשה
ּכי אביֹון, ּבֹו יהיה ׁשּלא ּבהבטחה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיׁשנֹו
הּוא ּבּזכּות ּתלּוי ׁשאינֹו ׁשאמרּו חז"ל ְְֲֲֵֶֶַַַַָָמאמר
אפלּו לֹו ׁשּיׁש ּכל מרּבים זכּיֹותיו ׁשּיהיּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֻֻהגם
עליו הּמראה הּמּזל על יׁשלט לא א' ְְְִֵֶַַַַַָָָֹֹחטא

לׁשלמ ּכׁשּיּגיע אבל והּמצוֹותעני הּתֹורה ּות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
וחּיים: ּובנים עׁשר ויּׂשיג הּמּזל על ּגם ְְְִִִִֶַַַַַַָָֹיׁשלט

Èk.'B‚Âז) BÈ‡ E ÈÈאֹומרֹו,Eאּולי ƒƒ¿∆¿∆¿¿ְ¿ַ
ז"ל מאמרם לרמז י'.)ׁשּנתּכּון ׁשאמרּו(ב"ב ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

ּביּסּורי ּבעוה"ז לאדם ליּסר ה' ׁשּבֹוחר טעם ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּכי
חברֹו יזּכה ׁשּבאמצעּותֹו ּכדי הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֹהעני

ּבּמאמר ּׁשרמז מה והּוא ‡BÈהמפרנסֹו, E ְְְְֲֶַַַַַַַָ¿∆¿
ואֹומרֹו הּגדֹול, העני לֹו ּבא ּבסּבת ְְְְִִֵַָָָָֹּפרּוׁש

,EÈÁ‡ „Á‡Óאביֹון ּבראֹותֹו ּתחׁשב לא ּפרּוׁש ≈«««∆ְְֲִֵֶַֹֹ
ׁשּבאחי מהמיחדים ׁשהּוא ּדע ּפחּות ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשהּוא
וטעם אחים, ׁשפל היֹותֹו מהעני הֹוכחה ְְְֱִִֵֵַַַַָָָֹואין
הגם ,ּבארצ אחי מאחד אּלּו הדרגֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשּסּדר

אמרּו ז"ל עא.)ׁשרּבֹותינּו לֹומר(ב"מ ׁשּבא ְֵֶֶַַָָ
וגֹו': עיר וענּיי ְְֲֲִִִֵֶַענּיי

„BÚאׁשר הּגזרֹות הּדרגֹות ּכן ּגם לֹומר ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָאפׁשר
ּפרׁשּתי ּכבר הּנה ּבאביֹונים, ה' ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹיגזר

כ"ד)ּבּפסּוק כ"ב וגֹו'(ׁשמֹות ּתלוה ּכסף אם ְְְִֶֶֶַַָ
הּוא וזה העׁשיר ּביד ה' מפקידֹו העני ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשחלק
והּנה הענּיים, מעֹות ּבידֹו ׁשּמפקדים ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֻעׁשרֹו
קרֹוב לאדם זה עני מנת ה' יפקיד ְְְְִִִִֶַַָָָָָלפעמים
מּמּנּו ּפרנסתֹו ּבלקיחת יצטער ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹלאיׁש
נתיבֹות, לסֹובב יצטר לא ּגם קרֹובֹו ְְְְְִִִֵֵַָֹלהיֹותֹו
לֹו ירחיק העני לצער ּבצדק ה' ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹּוכׁשּיׁשּפט
ויצטער מקֹום ּברחּוק ּגם זר ּבאיׁש ְְְְְִִִֵַַַָָָָּפרנסתֹו
אׁשר מקֹום למצא לעיר מעיר לסֹובב ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹהאביֹון
אֹומרֹו והּוא נפׁשֹו, טרף ׁשם לֹו ה' ְְְִֵֶֶַָהכין

,EÈÁ‡ „Á‡Óהּוא אּלא אחי ׁשאינֹו הגם אֹו ≈«««∆ֲִֵֶֶַָָ
:ּבארצ מעיר ׁשאינֹו הגם אֹו ,ׁשערי ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָּבאחד

B‡אֹומרֹו ּבארצE‡aירצה אפּלּו ּפרּוׁש ְְִֶ¿«¿¿ְְְֲִֵַ
על אף יׂשראל לכל העׁשר מקֹום ְְְִֵֶֶַַָָָׁשהּוא

אביֹון: ּבּה יּמצא כן ְִִֵֵֶָָּפי
„'א על ּגדֹולה הערה להעיר ירמז רמז ¿∆∆ְְְִִֶֶֶַָָָָֹ

מקּוים אנּו ׁשאליו ׁשּבאּמה ְְִֵֶֶַַָָָָָֻֻהמיחד
מׁשיחנּו יׂשראל מל והּוא יבֹוא מתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּומצּפים
ּכאֹומרֹו לעני נמׁשל ּוכבר אביֹון, הּוא ְְְְְְֲִִֶֶַָָאׁשר

ט') הּדבר(זכרי' ורמז חמֹור, על ורכב עני ְְְְֲִֵַַַַָָָָָֹ
ואמר אביֹון להיֹות יסֹובבּנּו ּפרּוׁשEאׁשר ְְְְְֲִֶֶֶַָ¿ֵ

רמז ּגם קּצנּו, האריכּו עוֹונֹותינּו ּכי ְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָּבסּבת
מתיEaּבתבת ׁשּמתאּוה ּבנּו אביֹון הּוא ּכי ְֵַ¿ְְִִֶֶֶַַָָ

רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מּמה ּולמד וצא לגאלנּו, ְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָיבֹוא
ׁשּכׁשראהּו לוי ּבן יהֹוׁשע רּבי ּבמעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֻז"ל
ואמר ׁשּבעֹולם יׂשראל על ׁשאלֹו הּמׁשיח ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמל
ּביאתֹו ּומצּפים יֹוׁשבים הם ּכי ריב"ל ְְִִִִֵַָלֹו
רּבה ּבבכּיה החסיד ּגעה ּכן ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּוכׁשּׁשמע
ּבאֹומרֹו רמז ולזה לגאלם, לבֹוא ְְְְְֲִֶַָָָָָָמּתׁשּוקתֹו

EÈÁ‡ „Á‡Óּדר על ,ׁשּבאחי המיחד ׁשהּוא ≈«««∆ְְֶֶֶֶֶַַַָֻ

ז"ל רּבֹותינּו כ"וׁשּפרׁשּו ּבראׁשית יֹונתן (ּתרּגּום ְְְִֵֵֵֶַַָָ

ׁשרצֹונֹוי') העם אחד ׁשכב ּכמעט ְְְְִֶַַַַָָָּבאֹומרֹו
ואֹומרֹו העם, מל ׁשהּוא המיחד אחד ְְְֶֶֶֶַַָָָָֻלֹומר

EÈÚL „Á‡aמיחד ׁשהּוא אליו להעיר ¿««¿»∆ְְִֵֶָָָֻ
ּכאֹומרֹו מֹורה ּכמֹוהּו ׁשאין (יׁשעי'ׁשּבסנהדרין ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

יׁשּפטי"א) עיניו למראה ולא וגֹו' ּבצדק ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹוׁשפט
ׁשערי ּופרּוׁש ה', ּביראת והריחֹו אּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָוגֹו'

אֹומרֹו ּדר ז')על כ"ה יבמּתֹו(ּדברים ועלתה ְְְְְְִִֶֶַָָָ
ואֹומרֹו הֹורתֹוE‡aהׁשערה ּכי להעיר ְְְַַָ¿«¿¿ְִִָָ

הּקדֹוׁשה: יׂשראל ּבארץ ְְְְִֵֵֶֶַָָָולדתֹו
B‡הּדר זה על EÈÚLירצה „Á‡a BÈ‡ ְִֶֶֶֶַַ∆¿¿««¿»∆

הּזהר ּבס' ׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי ְְְִִֵֶֶַַַָֹעל
פ חדׁש נח)(זהר חדא' אֹו קהילא חדא אי וז"ל ְְִִַַָָָָָָָֹֹ

ּדוד ּבן אתי מּיד ּבתּיּובתא יתערּון ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָּכניׁשתא
ׁשהּוא זה ּבדבר ּתאב הּוא אביֹון ּומעּתה ְְֵֵֶֶֶַָָָָע"כ,
לבֹוא ּתאותֹו למּלאֹות יסּפיק ׁשּזה ׁשערי ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָאחד

ואֹומרֹו היאE‡aּברּנה, ּתאותֹו מקֹום העיר ְְְִָ¿«¿¿ְֲִִֵַָ
ׁשהּוא ל נֹותן אלהי ה' אׁשר הּקדֹוׁשה ְֱֲֵֶֶֶֶֶַָָֹארץ

הּיֹונה העיר ּתפקד מתי ג')תאב חמּדת(צפני' ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ
יאּמץ ׁשּלא יׂשראל איׁש לכל ה' ויצו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹהּלבבֹות,
ותעצּמֹות עז ּבכל יתחּזק אּלא וגֹו' לבבֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֻאת
ּבאמצעּות ּכי המיחד, האחד חׁשק ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֻלמּלאֹות
ּדכתיב הּצדקה ּבמצות ּובפרט אדם ּבני ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָמעׂשה

נ"ד) אמר(יׁשעי' וגמר ּתּכֹונני, EÈÁ‡Óּבצדקה ְְְְִִִֶַַָָָָָֹ≈»ƒ
BÈ‡הּידּוע האביֹון אחי מּסּבת ּפרּוׁש »∆¿ְִִִֵֶַַַָָָ

לתכלית הּוא ׁשהּמעׂשה ּבדעּתֹו אדם ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָׁשּיערי
חּיים: ׁשמֹו ה' מׁשיח ׁשל זה ְְִִֶֶַַָָּדבר

Èk.'B‚Âח) Á˙Ùטעם ּנתינת מה לדעת צרי ƒ»…«¿ְִִַַַַַַָָ
לֹומר ׁשּנתּכּון ואּולי אטּום, ללב זה ְְְִֵֵֶֶַַַָהּוא

אֹומרֹו ּדר על י"א)לֹו ונֹוסף(מׁשלי מפּזר יׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַָ
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ּתפקדּתאלמעּבד ּכל ית ְְְְֶֶַַָָָ

יֹומא מפּקד אנא ּדי ְְֲִַָָָָָהדא

ֵדין:

ּכמאו ּברכ אלה יי ְְְֱֲֵָָָָָָארי

ותֹוזף ל מּליל ְִִֵַָּדי

לא ואּת סּגיאין ְְְְִִִַַַָלעממין

ּבעממין ותׁשלֹוט ְְְְְִִַתזּוף

יׁשלטּון: לא ּוב ְְִִִַָָסּגיאין

חדז מסּכנא ב יהי ְְֲִֵֵֵַָָארי

מּקרוי ּבחדא ְֲִִֵַַָָָמאחי

ל יהב אלה ּדיי ְְְֱֵַַָָָָָָּבארע

ולא לּב ית תתקף ְְִֵַָָָָלא

מאחּו יד ית ְְֲִֵָָֹתקּפץ

ְִֵָמסּכנא:

יתח ּתפּתח מפּתח ְְִִֶַַָָאּלא

ּתֹוזפּנּה ואֹוזפא לּה ְְְִֵֵָָָיד

ּדיחסיר חסרֹונּה ְְְֲִִֵֶַַּכמּסת

ֵלּה:

      

.'B‚Âה) ÚBÓL Ì‡סמּו זה מאמר אמר «ƒ»«¿ֲֶַַָָָ
ׁשהעׁשר לפי אביֹון, ב יהיה לא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹלּמאמר

ז"ל ּדבריהם לפי כח.)והעני ּתלּויים(מו"ק אינם ְְְְִִִִֵֵֶָָֹ
מניעת להבטחת סמּו אמר לזה ְְְְִֶַַַַַָָָָּבּזכּות,

ÚBÓLהאביֹון Ì‡ יׂשראל אם ּפרּוׁש וגֹו' ְֶָ«ƒ»«ְְִִֵֵָ
ּבּפסּוק, האמּור ּכל ÚÓLzיׁשמרּו ÚBÓLזה ְְִַָָָָ»«ƒ¿«ֶ
ּוללּמד, ללמד ּתֹורה מל"ת,ÓLÏּתלמּוד זה ְְְִֵַַָֹƒ¿…ֶ

אמר וגמר מ"ע, זה Ïkולעׂשֹות וגֹו'‡˙ ְְֲֶֶַַָֹ∆»ְ
לא מצות ׁשּום ּבּטּול ּבידֹו יהיה ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַָֹֹּפרּוׁש
הּוא אז עׂשה מצות מּׁשּום מניעה ולא ְְְֲֲִִִֵֶַַָָֹּתעׂשה
ּכי אביֹון, ּבֹו יהיה ׁשּלא ּבהבטחה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיׁשנֹו
הּוא ּבּזכּות ּתלּוי ׁשאינֹו ׁשאמרּו חז"ל ְְֲֲֵֶֶַַַַָָמאמר
אפלּו לֹו ׁשּיׁש ּכל מרּבים זכּיֹותיו ׁשּיהיּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֻֻהגם
עליו הּמראה הּמּזל על יׁשלט לא א' ְְְִֵֶַַַַַָָָֹֹחטא

לׁשלמ ּכׁשּיּגיע אבל והּמצוֹותעני הּתֹורה ּות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
וחּיים: ּובנים עׁשר ויּׂשיג הּמּזל על ּגם ְְְִִִִֶַַַַַַָָֹיׁשלט

Èk.'B‚Âז) BÈ‡ E ÈÈאֹומרֹו,Eאּולי ƒƒ¿∆¿∆¿¿ְ¿ַ
ז"ל מאמרם לרמז י'.)ׁשּנתּכּון ׁשאמרּו(ב"ב ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

ּביּסּורי ּבעוה"ז לאדם ליּסר ה' ׁשּבֹוחר טעם ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּכי
חברֹו יזּכה ׁשּבאמצעּותֹו ּכדי הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֹהעני

ּבּמאמר ּׁשרמז מה והּוא ‡BÈהמפרנסֹו, E ְְְְֲֶַַַַַַַָ¿∆¿
ואֹומרֹו הּגדֹול, העני לֹו ּבא ּבסּבת ְְְְִִֵַָָָָֹּפרּוׁש

,EÈÁ‡ „Á‡Óאביֹון ּבראֹותֹו ּתחׁשב לא ּפרּוׁש ≈«««∆ְְֲִֵֶַֹֹ
ׁשּבאחי מהמיחדים ׁשהּוא ּדע ּפחּות ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשהּוא
וטעם אחים, ׁשפל היֹותֹו מהעני הֹוכחה ְְְֱִִֵֵַַַַָָָֹואין
הגם ,ּבארצ אחי מאחד אּלּו הדרגֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשּסּדר

אמרּו ז"ל עא.)ׁשרּבֹותינּו לֹומר(ב"מ ׁשּבא ְֵֶֶַַָָ
וגֹו': עיר וענּיי ְְֲֲִִִֵֶַענּיי

„BÚאׁשר הּגזרֹות הּדרגֹות ּכן ּגם לֹומר ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָאפׁשר
ּפרׁשּתי ּכבר הּנה ּבאביֹונים, ה' ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹיגזר

כ"ד)ּבּפסּוק כ"ב וגֹו'(ׁשמֹות ּתלוה ּכסף אם ְְְִֶֶֶַַָ
הּוא וזה העׁשיר ּביד ה' מפקידֹו העני ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשחלק
והּנה הענּיים, מעֹות ּבידֹו ׁשּמפקדים ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֻעׁשרֹו
קרֹוב לאדם זה עני מנת ה' יפקיד ְְְְִִִִֶַַָָָָָלפעמים
מּמּנּו ּפרנסתֹו ּבלקיחת יצטער ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹלאיׁש
נתיבֹות, לסֹובב יצטר לא ּגם קרֹובֹו ְְְְְִִִֵֵַָֹלהיֹותֹו
לֹו ירחיק העני לצער ּבצדק ה' ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹּוכׁשּיׁשּפט
ויצטער מקֹום ּברחּוק ּגם זר ּבאיׁש ְְְְְִִִֵַַַָָָָּפרנסתֹו
אׁשר מקֹום למצא לעיר מעיר לסֹובב ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹהאביֹון
אֹומרֹו והּוא נפׁשֹו, טרף ׁשם לֹו ה' ְְְִֵֶֶַָהכין

,EÈÁ‡ „Á‡Óהּוא אּלא אחי ׁשאינֹו הגם אֹו ≈«««∆ֲִֵֶֶַָָ
:ּבארצ מעיר ׁשאינֹו הגם אֹו ,ׁשערי ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָּבאחד

B‡אֹומרֹו ּבארצE‡aירצה אפּלּו ּפרּוׁש ְְִֶ¿«¿¿ְְְֲִֵַ
על אף יׂשראל לכל העׁשר מקֹום ְְְִֵֶֶַַָָָׁשהּוא

אביֹון: ּבּה יּמצא כן ְִִֵֵֶָָּפי
„'א על ּגדֹולה הערה להעיר ירמז רמז ¿∆∆ְְְִִֶֶֶַָָָָֹ

מקּוים אנּו ׁשאליו ׁשּבאּמה ְְִֵֶֶַַָָָָָֻֻהמיחד
מׁשיחנּו יׂשראל מל והּוא יבֹוא מתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּומצּפים
ּכאֹומרֹו לעני נמׁשל ּוכבר אביֹון, הּוא ְְְְְְֲִִֶֶַָָאׁשר

ט') הּדבר(זכרי' ורמז חמֹור, על ורכב עני ְְְְֲִֵַַַַָָָָָֹ
ואמר אביֹון להיֹות יסֹובבּנּו ּפרּוׁשEאׁשר ְְְְְֲִֶֶֶַָ¿ֵ

רמז ּגם קּצנּו, האריכּו עוֹונֹותינּו ּכי ְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָּבסּבת
מתיEaּבתבת ׁשּמתאּוה ּבנּו אביֹון הּוא ּכי ְֵַ¿ְְִִֶֶֶַַָָ

רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מּמה ּולמד וצא לגאלנּו, ְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָיבֹוא
ׁשּכׁשראהּו לוי ּבן יהֹוׁשע רּבי ּבמעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֻז"ל
ואמר ׁשּבעֹולם יׂשראל על ׁשאלֹו הּמׁשיח ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמל
ּביאתֹו ּומצּפים יֹוׁשבים הם ּכי ריב"ל ְְִִִִֵַָלֹו
רּבה ּבבכּיה החסיד ּגעה ּכן ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּוכׁשּׁשמע
ּבאֹומרֹו רמז ולזה לגאלם, לבֹוא ְְְְְֲִֶַָָָָָָמּתׁשּוקתֹו

EÈÁ‡ „Á‡Óּדר על ,ׁשּבאחי המיחד ׁשהּוא ≈«««∆ְְֶֶֶֶֶַַַָֻ

ז"ל רּבֹותינּו כ"וׁשּפרׁשּו ּבראׁשית יֹונתן (ּתרּגּום ְְְִֵֵֵֶַַָָ

ׁשרצֹונֹוי') העם אחד ׁשכב ּכמעט ְְְְִֶַַַַָָָּבאֹומרֹו
ואֹומרֹו העם, מל ׁשהּוא המיחד אחד ְְְֶֶֶֶַַָָָָֻלֹומר

EÈÚL „Á‡aמיחד ׁשהּוא אליו להעיר ¿««¿»∆ְְִֵֶָָָֻ
ּכאֹומרֹו מֹורה ּכמֹוהּו ׁשאין (יׁשעי'ׁשּבסנהדרין ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

יׁשּפטי"א) עיניו למראה ולא וגֹו' ּבצדק ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹוׁשפט
ׁשערי ּופרּוׁש ה', ּביראת והריחֹו אּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָוגֹו'

אֹומרֹו ּדר ז')על כ"ה יבמּתֹו(ּדברים ועלתה ְְְְְְִִֶֶַָָָ
ואֹומרֹו הֹורתֹוE‡aהׁשערה ּכי להעיר ְְְַַָ¿«¿¿ְִִָָ

הּקדֹוׁשה: יׂשראל ּבארץ ְְְְִֵֵֶֶַָָָולדתֹו
B‡הּדר זה על EÈÚLירצה „Á‡a BÈ‡ ְִֶֶֶֶַַ∆¿¿««¿»∆

הּזהר ּבס' ׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי ְְְִִֵֶֶַַַָֹעל
פ חדׁש נח)(זהר חדא' אֹו קהילא חדא אי וז"ל ְְִִַַָָָָָָָֹֹ

ּדוד ּבן אתי מּיד ּבתּיּובתא יתערּון ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָּכניׁשתא
ׁשהּוא זה ּבדבר ּתאב הּוא אביֹון ּומעּתה ְְֵֵֶֶֶַָָָָע"כ,
לבֹוא ּתאותֹו למּלאֹות יסּפיק ׁשּזה ׁשערי ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָאחד

ואֹומרֹו היאE‡aּברּנה, ּתאותֹו מקֹום העיר ְְְִָ¿«¿¿ְֲִִֵַָ
ׁשהּוא ל נֹותן אלהי ה' אׁשר הּקדֹוׁשה ְֱֲֵֶֶֶֶֶַָָֹארץ

הּיֹונה העיר ּתפקד מתי ג')תאב חמּדת(צפני' ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ
יאּמץ ׁשּלא יׂשראל איׁש לכל ה' ויצו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹהּלבבֹות,
ותעצּמֹות עז ּבכל יתחּזק אּלא וגֹו' לבבֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֻאת
ּבאמצעּות ּכי המיחד, האחד חׁשק ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֻלמּלאֹות
ּדכתיב הּצדקה ּבמצות ּובפרט אדם ּבני ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָמעׂשה

נ"ד) אמר(יׁשעי' וגמר ּתּכֹונני, EÈÁ‡Óּבצדקה ְְְְִִִֶַַָָָָָֹ≈»ƒ
BÈ‡הּידּוע האביֹון אחי מּסּבת ּפרּוׁש »∆¿ְִִִֵֶַַַָָָ

לתכלית הּוא ׁשהּמעׂשה ּבדעּתֹו אדם ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָׁשּיערי
חּיים: ׁשמֹו ה' מׁשיח ׁשל זה ְְִִֶֶַַָָּדבר

Èk.'B‚Âח) Á˙Ùטעם ּנתינת מה לדעת צרי ƒ»…«¿ְִִַַַַַַָָ
לֹומר ׁשּנתּכּון ואּולי אטּום, ללב זה ְְְִֵֵֶֶַַַָהּוא

אֹומרֹו ּדר על י"א)לֹו ונֹוסף(מׁשלי מפּזר יׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַָ
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ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡(ח טו, (רש"י ¬ƒ«»¿»ƒ
נתֹון הּפסּוק על ּבסמּו ׁשּכתב ּכפי ּפעמים, מאה ּכתב ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹולא

י)ּתּתן תאּמץ(פסוק לא נאמר הּקֹודם ּבּפסּוק ּדהּנה לבאר, ויׁש . ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

עּקר ּכן ואם האביֹון, מאחי יד את תקּפץ ולא לבב ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאת

על היא ּכאן והּיד,‡eÎÈ˙ההדּגׁשה הּלב ּפתיחת מּתֹו הּנתינה, ְִַַַָָָ≈ְְְִִִֵַַַַָָ

על ּבעּקרenk˙לא מדּבר ּתּתן נתֹון הּצּוּוי א לעני. הּנתינה ַֹ«ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשם ׁשּנאמר למה ּבהמׁש ּבא זה ׁשהרי לעני, ט)ּבנתינה (פסוק ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

לא ׁשּכאן מּובן זה לפי לֹו. תּתן ולא האביֹון ּבאחי עיני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹורעה

להיֹות ׁשּצריכה לעני, ּבנתינה רק מתאים זה ּכי מסּפר, רש"י ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָנקב

הּנֹותן. ׁשל והּיד הּלב ּבפתיחת ּכ ּכל ולא ּפעמים, מאה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאפּלּו

נקט אחתnk‰אּלא ּפעם והּיד הּלב ּבפתיחת ּדי לא - ּפעמים ֶַָָ«»ְְְִִִֵַַַַַַַַָָֹ

צדקה ׁשל ּפעּלה ּכל אּלא לּצדקה, הראׁשנה ּבּנתינה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻּבלבד,

ּכזה. ּבאפן להיֹות צריכה     ְְְִִֶֶָָֹ
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מי יתר רא יי ל רלי אי ממר "לי "וקרא ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאמר:
קרא אי.... ֵֵֶ
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    §¦§´®¦º¦§©´©¨¨´

    ©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
   §¨©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«

ל  ••••מי מא אפ....ל••••בי י.... ְְֲִִִִֵֵֵֵָָָ
ר אמר••••לל אפ אמיר כר ל א לי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

 ....כר ְֲֶַַַ

   ¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤
   ̈¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ
   ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹

   §¨¦©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−
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ל••••(ש)כ אי(ספרי)••••לאמר....מי בתל  ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָֹ
יאמ....ל י••••לאל א לאי....ל••••א "י ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

י י "יי י י אבל א א י ל.... ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶָָָ

    ¦«¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦À
    ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´¨¦®
  ©¨¨Æ©§¦¦½§©§¤¬

  אר ¨§¦−¥«¦¨«
ל י••••(ר ושיקי)י ית מכר ריא יי ל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָ

אמר בר ורי רמ תב בת(כא ב(שמות תק "י : ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ברי י מי אא רמ תב י ית במכר "בריְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
 א יא א "בר א" תב א :א תְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
אמר: בת מרת א אי י ית כר ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹולא
א ול אבי כר ק אא בת ולא "בת"ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹ
:א  ו א יסימ ביא ק י  אי אְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ

יק ....""יק ֲֲִֵַַ

  §¦«§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®
  ¬Ÿ§©§¤−¥¨«
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 ••••א בר י במראית ב י ל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

אר ל  ל ימפר וי ל יבת מא....ר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ
מ רמ••••רא" למר: למ לב אל אא לי אי יכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

יהיט ּדילמא ל ְְְִִֵַַָָאסּתּמר

ּברׁשע לּב עם ְְִִִִַָָפתּגם

ׁשּתא קריבא ְְִֵַַָָלמימר

דׁשמּטתא ׁשּתא ְְְִִִֵַָָָׁשביעתא

ּבאחּו עינ ְְְֵֵַָָותבאׁש

ויקרי לּה תּתן ולא ְְְְִִִֵֵֵֵָָמסּכנא

ב ויהי יי קדם ְֲֳִֵָָָָעל

ָחֹובא:

יבאׁשי ולא לּה ּתּתן ְְִִֵֵֵַַָמּתן

ּבדיל ארי לּה ּבמּתנ ְְְֲִִִֵֵָָלּב

יי יברכּנ הדין ְְְִִֵֵָָָָָָּפתּגמא

ּובכל עֹובד ּבכל ְְֱָָָָָֹאלה

:יד ְָָאֹוׁשטּות

מסּכנאיא יפסֹוק לא ְְֲִִֵֵָָארי

אנא ּכן על ארעא ְֲִֵַַָָמּגֹו

מפּתח למימר ְְְְִֵַַַָמפּקד

לאחּו יד ית ְְֲִַַָָּתפּתח

:ּבארע ּולמסּכנ ְְְְְְִֵַַָָָלעני

ּבריב אחּו ל יזּדּבן ְֲֲִֵַַַָארי

יׂשראל ּבת אֹו ְְִִֵֵַָָיׂשראל

ׁשנין ׁשית ְְְְִִִִָויפלחּנ

ּתפטרּנּה ׁשביעתא ְְְְִִִֵַָָָּובׁשּתא

:מעּמ חֹורין ִִֵַָּבר

חֹוריןיג ּבר תפטרּנּה ְְֲִִִֵֵַַוארי

תפטרּנּה לא ְְִִִֵֵָָמעּמ

ֵָריקנּון:

לּהיד תפרׁש ְְֵֵַַָָאפרׁשא

ּומּמעצרּת ּומאּדר ְְֲִִֵֵַַָָָָמענ

ּתּתן אלה יי יברכּנ ְְְֱִִִֶָָָָָּדי

ֵלּה:

      
לֹו ּפֹותחים ידֹו הּוא ׁשּפֹותח ידי על ּכי ְְִִֵֵֶַַָעֹוד,

אֹומרֹו והּוא ׁשפע, ׁשאניÈkׁשערי טעם ּפרּוׁש ְְֲֵֶַַƒֲִֵֶַַ
וגֹו' תאּמץ ׁשּלא ל Á˙Ùאֹומר Èkּפרּוׁש ְְְֵֵֶַֹƒ»…«ֵ

וגמר ,יד את ּתפּתח אּתה אם הּנעלם ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָאֹוצר
אתÚ‰Âאמר ּפֹותח ּכׁשאּתה ּפרּוׁש וגֹו' ֶֹ¿«¬≈ְְֵֵֶֶַַָ

ותכף ּדוקא הלואה אּלא עֹוׂשה אינ לֹו ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָיד
טעם יׁש ּובזה מרּבה, ּבתֹוספת ל יׁשּלם ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָֻה'

וכּו': יתאּמץ ׁשּלא ללּבֹו ְְְִִֵֶַָֹנכֹון
וא"וÚÂאֹומרֹוÚÂ.'B‚Âיב) ּבתֹו' «¬»¿¿ְ«¬»¿ְָ

מה והּוא לפניה, מצוה ׁשּקדמה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָלהעיר
רׁשּות ׁשאין ל ּבתבת ז"ל רּבֹותינּו ְְְְֵֵֵֶֶַַָּׁשּדרׁשּו
ליׂשראל, אּלא יׂשראל עבד למּכר ּדין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹלבית

הּכתּוב ׁשעּור הּוא ÎnÈוזה Èkּפרּוׁש ְִֶַָƒƒ»≈ֵ
ּומֹוסיף ׁשּיּמכר, הּוא לבד ל לּמכר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכׁשּיצטר
ואֹומרֹו ׁשנים, ׁשׁש ועבד ב' ְְְְֲִִֵַָָָמׁשּפט

˙ÈÚÈeלחּוץ ויצא אמר ולא וגֹו' «¿ƒƒְְְַַָָָֹ
לפעמים ּכי לֹומר ׁשּנתּכּון אּלא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָּבּׁשביעית,
העבד ּברח אם ּוכגֹון ּבּׁשביעית ּגם ְְֲִִִֶֶַַַַָָֹיעבד

צרי לעבֹודתֹו ׁשנים ׁשׁש ׁשּׁשלמּו ְֲֲִִֵֶַַָָָָהגם
רמּב"ם ּפסק וכן ׁשנים, ׁשׁש העבּדּות ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָלהׁשלים
ּדרׁשּוה ז"ל ורּבֹותינּו עבדים, מה' ְְֲִִֵֵַָָָפ"ב

ט"ז:) ּבמׁשּפטים(קּדּוׁשין הּכתּוב ּׁשאמר מּמה ְְִִִִִֶַַַָָָ
ׁשנים מּׁשׁש ּדדרׁשינן ואּולי יעבד, ׁשנים ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹׁשׁש
צרי ׁשנים ד' חלה ׁשאם ללמד ׁשּבא ְֲִִִִֶֶַָָָָָֹֹיעבד

י"ז.)להׁשלים ּומּדקּדּוק(קּדּוׁשין ׁשׁש, ולעבד ְְְְֲִִִִִֵַַֹ
להׁשלים ׁשּצרי ּברח אם נלמד ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹּובּׁשביעית

אחת: ׁשנה ּבריחת ְֲִִַַַָָאפּלּו

            
מיחדי א מה א אמר ולה רא רכ מה מל ,רכְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

הולמד תרד אי רכה כלל הא ל א רכה, כלל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
מי מי מל ל ת ה וה זרה יק מכת תיר.... ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

    §¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤
    ¦§©½¦©¦§§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®

   ©¥º¨«Ÿ¦§©§²¤©¨¨¬
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   ••••רימ מת ל ויתי והקי ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ל ה הק אה א ,ה ....בת ְֲִֵֵַַַַַָָ

    §¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ
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 ••••מרל למד מעמ כה)יכל וב(ויקרא : ְְְְְֶֶֶַַַַָָָֹ
,ב חמ אל ואי ,תאח אל זהאי אי ,למד הא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

יבל ל למע ....(מכילתא)אא  ••••קה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
למר: למד תא התב הוה לריה א יכל ,כא)ל (שמות ְְְִִִַַַַָָָָָָֹ

רת אמה ואי רע בד ,בדה יאמר אמר וא.... ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

   «Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£Æ
    Ÿ³¨§¦Æ¥«¦½̈¦À¦§¤Æ
    §©´¨¦½£¨«§−¥´¨¦®
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  ©«£¤«

   ••••י עבד ברי בד :אמר אמ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
דתב מה ,י כירי בדת פלי וזה ילה, בי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

פחה ל מסר ר ילהלאד והלדת ....ית, ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

     

  ̈©§¿£¤Á¦¨¥̧
    ¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈©§¦−
    ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ
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 Ÿ¤«

  ••••ייק לא אמר הא אחר במק ְְְְְִִֵֵַַַַָָֹ
תא כז)אי וכא(ויקרא אחר, לקר ימק אי די הא ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

אה הרי למר: וה לבכרהלד קד(כ אחר:(ערכי בר  ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
אפר ואי ,ייק לא אמר: בר ,יק למר אפר ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹאי
ימק די הא ,יק אמר: בר הרי ,ייק לא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלמר:

הק אה האה בת פי להק תו ....י,  ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
    ••••תיר למד הח כה)א (בכורות ְְְְִִֵֶַַַָָֹֹֹ

הוה התב ר אא ....אסר, ִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

    ¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ
   ̈¨´§¨½̈©¨−£¤

   ¦§©´§Ÿ̈®©−̈¥¤«
   ••••ימ בר אמר, הא הל ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ

אמר ,מ ל ואחד  אחד הה, ממת יח)הא :(במדבר ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ו  יהיה רב.... ••••תא הימ אי ,אמ ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
למר, ה בר ת מברה סל יהא יכל ,ת ל ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻיתר

יד)אמר ויהר,(לעיל יר  מר אלהי ה לפי ואכל : ְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
,לחבר מה פסל אי י ר מה ,או קר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹבכרת

ת  וה אא פסל, אי כר א.... ••••א ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
לד אחרת מה אחד וי ,ה תא כלא ,ת ס חְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

אחד ולילה ימי לי ....(ספרי)אכל ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָ

    §¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´
     ¦¥½−Ÿ´¨®´Ÿ¦§¨¤½

  ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«
••••לל....  ••••ר....  ••••,וכלל חזר ְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ

ואי לי מ ל א חזר, ואי הלי מ :מפר רה ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמה
....חזר ֵ

   ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³
   §©¨Æ©§½̈©§¦−§¨«©¨«

   ©¬¤¨−´ŸŸ¥®
  ©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦

אריטו עבּדאותדּכר ְְְֲִֵַַָ

דמצרים ּבארעא ְְְְֲִִֵַַָָהויתא

ּכן על אלה יי ְְֱֵַַָָָָּופרק

ּפתּגמא ית מפּקד ְְְֲִַָָָָָאנא

דין: יֹומא ֵֵָָהדין

לאטז ל יימר ארי ֲִֵֵֵַָָויהי

רחמ ארי מעּמ ֲֲִֵֵֶָָָאּפֹוק

לּה טב ארי ּבית אנׁש ְֱֲֵֵֵַַָָוית

:ִָעּמ

ותּתןיז מרצעא ית ְְְְִִֵַַָָותּסב

ל ויהי ּובדׁשא ְְְִֵֵָָָֻּבאדנּה

ואףעבד לעלם ּפלח ְְִֵַַָָָ

ּכן: ּתעּבד ְְְֵֶַַָלאמת

בעיניח יקׁשי ְְִֵֵָָלא

חֹורין ּבר יתּה ְְְִִֵַָָּבמפטר

ּתרין חד על ארי ְֲִֵֵֵַַָמעּמ

ׁשית ּפלח אגירא ְֲֲִִַַָָָּבאגר

אלה יי ויברכּנ ְְֳִִִֵָָָָָׁשנין

תעּבד: ּדי ְְִֵַֹּבכל

יתילידיט ּדי ּבּוכרא ְְְִִִָָּכל

ּדּוכרין ּובענ ְְְִָָָּבתֹור

לא אלה יי קדם ְְֱֳֵַָָָָָּתקּדׁש

דתֹור ּבבּוכרא ְְְְִַָָתפלח

:דענ ּבּוכרא תגֹוז ְְְֵָָָָולא

ּתיכלּנּהכ אלה יי ְְֱֳִֵֵָָָָקדם

ּדי ּבאתרא בׁשּתא ְְְִַַַָָָׁשּתא

:ּבית ואנׁש אּת יי ְְְֱִִֵֵֶַַָָיּתרעי

מּומאכא בּה יהי ְֲֵֵֵַָוארי

מּום ּכל עויר אֹו ֲֲִִֹחגיר

יי קדם תּכסּנּה לא ְְֳִִִֵָָָּביׁש

:ֱָָאלה

ּתיכלּנּהכב ְְְִִֵֵָּבקרוי

ּכחדא ודכיא ְְְֲַַָָָָָמסאבא

ואילא: טביא ְְְְִַַַָָּכבסר

לאכג ּדמּה ית ְְֵָָלחֹוד

תׁשּדּנּה ארעא על ְְִִֵֵַַָתיכּול

ְַָּכמּיא:

      

EÏÏיז) ימּות אם ׁשנים ׁשּבׁשׁש לפי ¿∆∆»ְְִִִֵֶָָ
ׁשל זֹו ּבעבֹודה ּבנֹו, לפני יׁשלים ְְְֲִִֵֶַַַָָהרב
:לבנ ולא עֹולם עבד ׁשּיהיה הּוא ל ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹרציעה

ÈkÈיח)  ׁשאם יּתן הּדין זה ּולפי ƒƒ¿∆¿«»ƒְִִִִֵֶֶַ
יׁש ּכי להׁשלים צרי אינֹו ׁשנים ג' ְְִִִִֵֵַָָָָחלה
ז"ל ורּבֹותינּו ּבֹו, ׁשּנתן ממֹון ּתׁשלּום ְְֵֶֶַַַָָָּבזה

ט"ו.)אמרּו עֹובד(קּדּוׁשין ׂשכיר אמרּו מּכאן וז"ל ְְְִִִִֵָָָָ
ּורמּוזה הלכה וזֹו ע"כ, ּובּלילה ּבּיֹום עבד ְְְֲֶֶַַַַָָָָּבּיֹום,

ְִַָּבּמקרא:



מז             
מיחדי א מה א אמר ולה רא רכ מה מל ,רכְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

הולמד תרד אי רכה כלל הא ל א רכה, כלל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
מי מי מל ל ת ה וה זרה יק מכת תיר.... ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

    §¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤
    ¦§©½¦©¦§§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®

   ©¥º¨«Ÿ¦§©§²¤©¨¨¬
 ©¤−©«

   ••••רימ מת ל ויתי והקי ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ל ה הק אה א ,ה ....בת ְֲִֵֵַַַַַָָ

    §¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ
    ¥¥−¥«¦¨®¦³£¥«§Æ§¤

   ¥¤½¦¬−¦¨«

 §¨«©§¨´¤©©§¥À©
    §¨«©¨³§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬§−

   ¤´¤¨®§©¬©«£¨«§−
  ©«£¤¥«

 ••••מרל למד מעמ כה)יכל וב(ויקרא : ְְְְְֶֶֶַַַַָָָֹ
,ב חמ אל ואי ,תאח אל זהאי אי ,למד הא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

יבל ל למע ....(מכילתא)אא  ••••קה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
למר: למד תא התב הוה לריה א יכל ,כא)ל (שמות ְְְִִִַַַַָָָָָָֹ

רת אמה ואי רע בד ,בדה יאמר אמר וא.... ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

   «Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£Æ
    Ÿ³¨§¦Æ¥«¦½̈¦À¦§¤Æ
    §©´¨¦½£¨«§−¥´¨¦®

     ¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬
  ©«£¤«

   ••••י עבד ברי בד :אמר אמ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
דתב מה ,י כירי בדת פלי וזה ילה, בי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

פחה ל מסר ר ילהלאד והלדת ....ית, ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

     

  ̈©§¿£¤Á¦¨¥̧
    ¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈©§¦−
    ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ

    ¦§´Ÿ¤½§¬Ÿ¨−Ÿ§¬
 Ÿ¤«

  ••••ייק לא אמר הא אחר במק ְְְְְִִֵֵַַַַָָֹ
תא כז)אי וכא(ויקרא אחר, לקר ימק אי די הא ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

אה הרי למר: וה לבכרהלד קד(כ אחר:(ערכי בר  ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
אפר ואי ,ייק לא אמר: בר ,יק למר אפר ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹאי
ימק די הא ,יק אמר: בר הרי ,ייק לא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלמר:

הק אה האה בת פי להק תו ....י,  ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
    ••••תיר למד הח כה)א (בכורות ְְְְִִֵֶַַַָָֹֹֹ

הוה התב ר אא ....אסר, ִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

    ¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ
   ̈¨´§¨½̈©¨−£¤

   ¦§©´§Ÿ̈®©−̈¥¤«
   ••••ימ בר אמר, הא הל ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ

אמר ,מ ל ואחד  אחד הה, ממת יח)הא :(במדבר ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ו  יהיה רב.... ••••תא הימ אי ,אמ ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
למר, ה בר ת מברה סל יהא יכל ,ת ל ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻיתר

יד)אמר ויהר,(לעיל יר  מר אלהי ה לפי ואכל : ְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
,לחבר מה פסל אי י ר מה ,או קר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹבכרת

ת  וה אא פסל, אי כר א.... ••••א ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
לד אחרת מה אחד וי ,ה תא כלא ,ת ס חְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

אחד ולילה ימי לי ....(ספרי)אכל ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָ

    §¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´
     ¦¥½−Ÿ´¨®´Ÿ¦§¨¤½

  ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«
••••לל....  ••••ר....  ••••,וכלל חזר ְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ

ואי לי מ ל א חזר, ואי הלי מ :מפר רה ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמה
....חזר ֵ

   ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³
   §©¨Æ©§½̈©§¦−§¨«©¨«

   ©¬¤¨−´ŸŸ¥®
  ©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦

אריטו עבּדאותדּכר ְְְֲִֵַַָ

דמצרים ּבארעא ְְְְֲִִֵַַָָהויתא

ּכן על אלה יי ְְֱֵַַָָָָּופרק

ּפתּגמא ית מפּקד ְְְֲִַָָָָָאנא

דין: יֹומא ֵֵָָהדין

לאטז ל יימר ארי ֲִֵֵֵַָָויהי

רחמ ארי מעּמ ֲֲִֵֵֶָָָאּפֹוק

לּה טב ארי ּבית אנׁש ְֱֲֵֵֵַַָָוית

:ִָעּמ

ותּתןיז מרצעא ית ְְְְִִֵַַָָותּסב

ל ויהי ּובדׁשא ְְְִֵֵָָָֻּבאדנּה

ואףעבד לעלם ּפלח ְְִֵַַָָָ

ּכן: ּתעּבד ְְְֵֶַַָלאמת

בעיניח יקׁשי ְְִֵֵָָלא

חֹורין ּבר יתּה ְְְִִֵַָָּבמפטר

ּתרין חד על ארי ְֲִֵֵֵַַָמעּמ

ׁשית ּפלח אגירא ְֲֲִִַַָָָּבאגר

אלה יי ויברכּנ ְְֳִִִֵָָָָָׁשנין

תעּבד: ּדי ְְִֵַֹּבכל

יתילידיט ּדי ּבּוכרא ְְְִִִָָּכל

ּדּוכרין ּובענ ְְְִָָָּבתֹור

לא אלה יי קדם ְְֱֳֵַָָָָָּתקּדׁש

דתֹור ּבבּוכרא ְְְְִַָָתפלח

:דענ ּבּוכרא תגֹוז ְְְֵָָָָולא

ּתיכלּנּהכ אלה יי ְְֱֳִֵֵָָָָקדם

ּדי ּבאתרא בׁשּתא ְְְִַַַָָָׁשּתא

:ּבית ואנׁש אּת יי ְְְֱִִֵֵֶַַָָיּתרעי

מּומאכא בּה יהי ְֲֵֵֵַָוארי

מּום ּכל עויר אֹו ֲֲִִֹחגיר

יי קדם תּכסּנּה לא ְְֳִִִֵָָָּביׁש

:ֱָָאלה

ּתיכלּנּהכב ְְְִִֵֵָּבקרוי

ּכחדא ודכיא ְְְֲַַָָָָָמסאבא

ואילא: טביא ְְְְִַַַָָּכבסר

לאכג ּדמּה ית ְְֵָָלחֹוד

תׁשּדּנּה ארעא על ְְִִֵֵַַָתיכּול

ְַָּכמּיא:

      

EÏÏיז) ימּות אם ׁשנים ׁשּבׁשׁש לפי ¿∆∆»ְְִִִֵֶָָ
ׁשל זֹו ּבעבֹודה ּבנֹו, לפני יׁשלים ְְְֲִִֵֶַַַָָהרב
:לבנ ולא עֹולם עבד ׁשּיהיה הּוא ל ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹרציעה

ÈkÈיח)  ׁשאם יּתן הּדין זה ּולפי ƒƒ¿∆¿«»ƒְִִִִֵֶֶַ
יׁש ּכי להׁשלים צרי אינֹו ׁשנים ג' ְְִִִִֵֵַָָָָחלה
ז"ל ורּבֹותינּו ּבֹו, ׁשּנתן ממֹון ּתׁשלּום ְְֵֶֶַַַָָָּבזה

ט"ו.)אמרּו עֹובד(קּדּוׁשין ׂשכיר אמרּו מּכאן וז"ל ְְְִִִִֵָָָָ
ּורמּוזה הלכה וזֹו ע"כ, ּובּלילה ּבּיֹום עבד ְְְֲֶֶַַַַָָָָּבּיֹום,

ְִַָּבּמקרא:



מח            
   ••••אה הר ו האיל אמר: א ְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻ

יל לאו די לא  ו ד הרי אה אר ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹמלל
תאל לא מאת ר" למר: למד רמ ה א ...."יהא ְְֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻ

  ̈Æ¤´Ÿ¤¨«¨¦½
    §¨¦´¨¤½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®

   ¦º§´Ÿ¤¨«¨¦À¦̧£¹
    §Ÿ̈¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨

  ••••ירא הא מר א דמ ְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ
הה את ר לאו וא העמר מת את  להריב לאביב.... ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

 ••••אמר אי  לג)והלא "מרת(במדבר : ְְְֱֲֳִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
רעה לה ת ילה לפי אא "וג יראל בי אי סְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹה

אמר אתל יב)רת וג(שמות לילה לאהר למה "ורא :".... ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

    

  ‡  Ï ‡Ï ‡ ‡ »∆¿≈»»»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿«»…∆
 ‡  Â‡Ï ‡Â(א טז, (רש"י ¿ƒ»«≈∆«»»

מּתבּואה העמר את להקריב ּכדי הּׁשנה את ׁשּמעּברין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהיינּו

את ׁשּמעּברין ּפרׁש לא מּדּוע לׁשאל, ויׁש צרּכּה. ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנתּבּׁשלה

רז"ל ׁשּדרׁשּו ּוכפי האביב, ּבזמן יחּול הּפסח ׁשחג ּכדי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשנה

ב) יג, ויׁש(סנהדרין ניסן. ּבחדׁש ׁשּיהא ּתקּופה ׁשל אביב ׁשמֹור :ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

הּפסּוק ׁשעל לׁשיטתֹו, אזיל ׁשרש"י טו)לֹומר, כג, חג(משפטים את ְֲִִֶֶֶַַַַָָ

ׁשהּתבּואה ּפרׁש: האביב, חדׁש למֹועד . . ּתׁשמר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּמּצֹות

ּפרֹות, לבּׁשל וראׁשֹון ּבכֹור אב, לׁשֹון אביב ּבאביה, ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמתמּלאת

ּבתקּופת ׁשּיחּול ּכדי אינּה ּבאביב הּפסח חג ׁשּקביעת הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעכ"ל.

הּתבּואה. ּבּׁשּול מּצד אּלא האביב,     ְִִִֶַַָָָָ

    §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
    ́Ÿ¨®̈©¨Æ£¤´¦§©´

    §Ÿ̈½§©¥¬§−¨«

    ••••מ יבה מ" אמר: ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
" יה....••••(ספרי)גיגהל סה ל מ א ְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

מ המר הבעברה ל אל הא די גיגה  ביאי ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ה סמ הרה ברי תיר למד ....ועד ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

  «ŸŸ©³¨¨Æ¨¥½
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 ••••רימ ת הי את יר ל.... ְְְְֳִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
 ••••מילה  יהס לרולא ל יהיה וה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

אמר הא  רימ ל אא היה  לא יב)ו :(שמות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
"וג ה ל רימ ו".... ••••סה אילת ידי ל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹ

את יאת" הוה".... ְְֵֶַַָ

   §Ÿ¥«̈¤̧§¬§²Ÿ§¨
   §ª«§−¦§©´¨¦®§«Ÿ¨¦´
   ¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤

  ©¬¨«¦−©«Ÿ¤
       •••• ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

רימ פס אא אמר א לפי תר פס לתיר ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאהרה
אמר: א מה יס י"ד הא א האמר רא יב)וי (שמות ְְְְְִִֵַָָָָָָ

התב ס לפי "ימ אר ית הרא  א"ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
"בת :ג ימי בת ת לדר והתיל ס ל יְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻמ
רה "לב ל אר ל יראה ולא תמ ליו אל ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֹֻימי
הר מ ילי "ולא תב: א הירמ הא ביה אי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלפר
ל יה למי אמר: הייתי "רל רב  ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאר
תב: ל ולילה לי אא ליא ואי תיר בל  הבְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ולד רמד התב י"ד גיגת אר: בר ."הרא  ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ"רב
הרא ב י א האמר והרא ימי לי אלת ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָליה
רב  אר גיגה ר המרא: ממעת ו רמד ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהתב
היא אלת אבל י ל ר ד הרא ב י ילי ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלא

יס מת היא יה ו ו"ב ....(ע"א)י"ד ְְְְְְִִֶֶַָָָ
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¦¦§¨«¦
••••במה מרי.א את הרי(ספרי).מד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

בא הב למלה עת מ רב :יל ימ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלה
תר ה מרל רפה אה את מד להא מְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹה

הרפה לבית ....ויא ְְְֵֵֵֵַָ

  ¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾
     £¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®

    ¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«
 

דאביבאא ירחא ית ְֲִַַַָָָטר

יי קדם ּפסחא ְְְְֳִֵַָָָותעּבד

דאביבא ּבירחא ארי ְְֱֲֲִֵַַָָָָאלה

מּמצרים אלה יי ְְְֱִִִַַָָָָאּפק

ּבליליא: נּסין ל ְְֲִִֵַַָָועבד

ייב קדם ּפסחא ְְְֳִִָָָותּכֹוס

ונכסת ענא ּבני מן ְְְֱִִֵַָָָָאלה

ּבאתרא ּתֹורי מן ְְְִֵַַָָקּודׁשּיא

לאׁשראה יי יּתרעי ְְְְִִִֵַָָָּדי

ּתּמן: ְְִֵַָׁשכנּתּה

חמיעג עלֹוהי תיכּול ֲֲִִֵַָלא

עלֹוהי ּתיכּול יֹומין ְֲִִִֵָׁשבעא

ארי עני לחם ְֲִִֵֵַֹפּטיר

מארעא נפקּתא ְְְְִִֵַַָָּבבהילּו

ית ּדתדּכר ּבדיל ְְְְְִִִִַַָדמצרים

מארעא מּפק ְְִֵַָָָיֹומא

:חּיי יֹומי ּכל ְְִִֵַַָָדמצרים

חמירד ל יתחזי ְְֲֲִִֵָָולא

יֹומין ׁשבעא ּתחּומ ְְְִִָָָּבכל

ּדי ּבסרא מן יבית ְְְִִִִָָולא

ּביֹומא ּברמׁשא ְְְִַָָתּכֹוס

לצפרא: ְְְַַָָָקדמאה

יתה למּכס רׁשּו ל ְְִֵָָֹלית

ּדיי מּקרוי ּבחדא ְְְֲִִִַַָָָָּפסחא

:ל יהב ֱֵָָָָאלה

יּתרעיו ּדי לאתרא ְְְִִִֵֵֶַָָאּלהן

ׁשכנּתּה לאׁשראה אלה ְְְְְֱִֵַָָָָָיי

ּפסחא ית ּתּכֹוס ְִִַָָָּתּמן

ׁשמׁשא ּכמעל ְְְְִֵַַָָּברמׁשא

מּמצרים: מּפק ְְְִִִִַָָזמן

ּבאתראז ותיכּול ְְְְֵֵַַָּותבּׁשל

ּבּה אלה יי יּתרעי ְְֱִִִֵֵָָָּדי

ּותה בצפרא ְְְְְְִֵַַָותתּפני

:ְְִָלקרוי

      
והּתֹורהאמרהzÏ.zÏÎ‡Âז) ּבּׁשּול לׁשֹון אמר ƒ«¿»¿»«¿»ְְְִַַָָָָהּפסח ט')ּבמצות י"ב ּובּׁשל(ׁשמֹות וגֹו' ּתאכלּו אל לזביְְְְְִֵֶַַַַָֹ ׁשחֹוזר אּולי לׁשלמיםמבּׁשל, הּבקר חת ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ

            
•••• רי הא א א י זה.... •••• ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(ספרי) רבי מאי  יה ינה ע מ ני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
טז)טב ....(חגיגה

   ¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®
   ©´©§¦¦À£¤̧¤Æ©«Ÿ̈´

    ¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−§¨¨«
   ••••מרא הא אחר במשמות) ְִֵֵֵֶַַַָָֹ

היב) מ בה "ימי "בת אחר בר .הח מ וה ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ
חבה. אינ יבי מה אכית  מ אה אמ ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

אי  ה מ ויא היה  ביי הרי הימי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָת
אא אי מ   וא תר אא חבה  מה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאכית
ח תר  א תר ביי מה אי  ה  ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֻֻ

אמר בהח בע התב הרא יב)מיה "רב(שמות  ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מת" אכ....  ••••בר האכה. מ מ ר ְְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

המ מאכ  נפיא אחר(יג שופטי)תא "נרהא ".... ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

  ¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®
   ¥«¨¥³¤§¥Æ©¨½̈¨¥´

    ¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«
  ••••(עא מנחות הא(ספרי. העמר מר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

היר ....ראית ִִֵַָ

   §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´
     ¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬¨«§−£¤´

   ¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬
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  ••••י נבת מיי הבא רכהה פי ה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ
אכ איר ו ....מחה ְְְֱִִֵֶַָֹ

  §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´
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   ••••האר נג י ארה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
אני י את מח אה א "ואמת בו ב נ" ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

א מח ....ת ְְֵֶֶַַ

  §¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨
   §¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨¤

 ©«ª¦−¨¥«¤
   ••••מר יתי  מנת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

האה יהח את ....ותה ְֲִֵֶֶֶַַָֻ

   ©©ª²Ÿ©«£¤¬§−
    ¦§©´¨¦®§¨̧§§½¦¨§§−

¦¦§¤«
••••.יה רת ית מכניס אה האסי זמ ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

אחר פסתבר הה את כיס  במ רנמ אס ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
ויב ר(יב ....(סוכה ֶֶֶָֹ
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  •••• אא י  זה אי ט פי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אחר יטב י רת אמ מ מ פי ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָהבטחה
....(ש)מחה ְְִָ

  ¨´§¨¦´©¨¿̈
   ¥«̈¤Á¨§¸§¹¤§¥´

ּתיכּולח יֹומין ִִֵָׁשּתא

ׁשביעאה ּוביֹומא ְְִִַָָָָּפּטירא

לא אלה יי קדם ְְֱֳֵָָָָָּכנׁש

עבידא: ְִִֵַָתעּבד

לט ּתמני ׁשבּועין ְְִִִֵָָָׁשבעא

ּבחצד מּגלא ְְְֲִַַַַָמּדׁשריּות

ּתׁשרי דארמּותא ְְֲִֵַָָָעּומרא

ׁשבּועין: ׁשבעא ְְְִִִֵָָלממני

דׁשבּועּיאי חּגא ְְְֵַַַָָָותעּבד

נדבת מּסת אלה יי ְְֱֳִִַַָָָָקדם

די ּכמא תּתן ּדי ְְִִִֵָָיד

:אלה יי ְְֱִֵָָָָָיברכּנ

אלהיא יי קדם ְְֱֱֳֵֶָָָָותחדי

ועבּד ּוברּת ּובר ְְְְְַַַָָָאּת

בקרוי ּדי ולואה ְְְְְִִֵַָָָָואמת

ּדי וארמלא ויּתּמא ְְְְְִִִַַָָָוגּיֹורא

יי יּתרעי ּדי ּבאתרא ְְְְִִִֵֵַָָָבינ

ׁשכנּתּהאלה לאׁשראה ְְְְֱִֵַָָָָ

ַָּתּמן:

עבּדאיב ארי ְְְֲִֵַַָותדּכר

ותּטר ּבמצרים ְְְֲִִִֵַָָהויתא

האּלין: קימּיא ית ְְְִֵֵַַָָָָותעּבד

ליג ּתעּבד דמטּלּיא ְְִֵַַַַָָָחּגא

ּבמכנׁש יֹומין ְְְְִִִָָׁשבעא

:ּומּמעצרּת ְְֲִִֵַַָָמאּדר

ּובריד אּת ּבחּג ְְְְֱֵֶַַָָותחדי

ואמת ועבּד ְְְְְַַַָָָּוברּת

ויּתּמא וגּיֹורא ְְְִִֵַָָָָולואה

:בקרוי ּדי ְְְְְִִַָָוארמלא

קדםטו ּתחֹוג יֹומין ְֳִִֵָָׁשבעא

יּתרעי ּדי ּבאתרא אלה ְְְְֱִִִֵַָָָָיי

אלה יי יברכּנ ארי ְְְֱֲִֵֵָָָָָָיי

עֹובדי ּובכל עללּת ְְְֲֵַָָָָּבכל

חדי: ּברם ּותהי ְְְֵֵַָָיד

ּבׁשּתאטז זמנין ְְְִִַַָּתלת

יי קדם ּדכּור כל ְְְֲֳִֵָָָָיתחזי

      
ּובקר צאן פסח וזבחּת למעלה הּכתּוב ְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשאמר

ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ע:)וגֹו' לפסח(ּפסחים צאן ְְְְְִֵֶַַָָֹ
ּדעה יֹורה על ּתאר ּפרי ּובחּבּורי לׁשלמים, ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּובקר

פ"ז: סימן ּבתחּלת זה ּבדבר ְְְֱִִִִֶֶַַָָָהארכּתי

ÏÁzט)  Ïלּמה לדעת צרי »≈ƒ¿…ƒ¿»»Àִַַָָָָ

ּבא ּכי ואּולי ׁשבעֹות, ׁשבעה ּתסּפר לֹומר ְְְִִִַַַָָָָֹֻּכפל

חרמׁש ּבּה להחל קמה היה לא אם להם ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹלֹומר

העלּיה מן פ"ג:)ּובא ּתחל(מנחֹות כן ּפי על אף ְֲִִִֵֵַַָָָָָ

ּדאמר למאן וזה ׁשבּועֹות, ׁשבעה (רבלסּפר ְְְְְִִֶַָָָָֹֹ

אבלּפֹוסקים) מּדרּבנן, הּזה ּבּזמן העמר ספירת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ּדאמר לּזמן(רמּב"ם)למאן הּכתּוב ּכפל ּדאֹוריתא ְְְְְְַַַַַָָָָָָָָ

ֶַהּזה:
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•••• רי הא א א י זה.... •••• ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(ספרי) רבי מאי  יה ינה ע מ ני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
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   ••••מרא הא אחר במשמות) ְִֵֵֵֶַַַָָֹ

היב) מ בה "ימי "בת אחר בר .הח מ וה ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ
חבה. אינ יבי מה אכית  מ אה אמ ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

אי  ה מ ויא היה  ביי הרי הימי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָת
אא אי מ   וא תר אא חבה  מה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאכית
ח תר  א תר ביי מה אי  ה  ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֻֻ

אמר בהח בע התב הרא יב)מיה "רב(שמות  ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מת" אכ....  ••••בר האכה. מ מ ר ְְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

המ מאכ  נפיא אחר(יג שופטי)תא "נרהא ".... ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ
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   ••••מר יתי  מנת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

האה יהח את ....ותה ְֲִֵֶֶֶַַָֻ
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••••.יה רת ית מכניס אה האסי זמ ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

אחר פסתבר הה את כיס  במ רנמ אס ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
ויב ר(יב ....(סוכה ֶֶֶָֹ
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אחר יטב י רת אמ מ מ פי ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָהבטחה
....(ש)מחה ְְִָ
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ּתיכּולח יֹומין ִִֵָׁשּתא

ׁשביעאה ּוביֹומא ְְִִַָָָָּפּטירא

לא אלה יי קדם ְְֱֳֵָָָָָּכנׁש

עבידא: ְִִֵַָתעּבד

לט ּתמני ׁשבּועין ְְִִִֵָָָׁשבעא

ּבחצד מּגלא ְְְֲִַַַַָמּדׁשריּות

ּתׁשרי דארמּותא ְְֲִֵַָָָעּומרא

ׁשבּועין: ׁשבעא ְְְִִִֵָָלממני

דׁשבּועּיאי חּגא ְְְֵַַַָָָותעּבד

נדבת מּסת אלה יי ְְֱֳִִַַָָָָקדם

די ּכמא תּתן ּדי ְְִִִֵָָיד

:אלה יי ְְֱִֵָָָָָיברכּנ

אלהיא יי קדם ְְֱֱֳֵֶָָָָותחדי

ועבּד ּוברּת ּובר ְְְְְַַַָָָאּת

בקרוי ּדי ולואה ְְְְְִִֵַָָָָואמת

ּדי וארמלא ויּתּמא ְְְְְִִִַַָָָוגּיֹורא

יי יּתרעי ּדי ּבאתרא ְְְְִִִֵֵַָָָבינ

ׁשכנּתּהאלה לאׁשראה ְְְְֱִֵַָָָָ

ַָּתּמן:

עבּדאיב ארי ְְְֲִֵַַָותדּכר

ותּטר ּבמצרים ְְְֲִִִֵַָָהויתא

האּלין: קימּיא ית ְְְִֵֵַַָָָָותעּבד

ליג ּתעּבד דמטּלּיא ְְִֵַַַַָָָחּגא

ּבמכנׁש יֹומין ְְְְִִִָָׁשבעא

:ּומּמעצרּת ְְֲִִֵַַָָמאּדר

ּובריד אּת ּבחּג ְְְְֱֵֶַַָָותחדי

ואמת ועבּד ְְְְְַַַָָָּוברּת

ויּתּמא וגּיֹורא ְְְִִֵַָָָָולואה

:בקרוי ּדי ְְְְְִִַָָוארמלא

קדםטו ּתחֹוג יֹומין ְֳִִֵָָׁשבעא

יּתרעי ּדי ּבאתרא אלה ְְְְֱִִִֵַָָָָיי

אלה יי יברכּנ ארי ְְְֱֲִֵֵָָָָָָיי

עֹובדי ּובכל עללּת ְְְֲֵַָָָָּבכל

חדי: ּברם ּותהי ְְְֵֵַָָיד

ּבׁשּתאטז זמנין ְְְִִַַָּתלת

יי קדם ּדכּור כל ְְְֲֳִֵָָָָיתחזי

      
ּובקר צאן פסח וזבחּת למעלה הּכתּוב ְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשאמר

ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ע:)וגֹו' לפסח(ּפסחים צאן ְְְְְִֵֶַַָָֹ
ּדעה יֹורה על ּתאר ּפרי ּובחּבּורי לׁשלמים, ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּובקר

פ"ז: סימן ּבתחּלת זה ּבדבר ְְְֱִִִִֶֶַַָָָהארכּתי

ÏÁzט)  Ïלּמה לדעת צרי »≈ƒ¿…ƒ¿»»Àִַַָָָָ

ּבא ּכי ואּולי ׁשבעֹות, ׁשבעה ּתסּפר לֹומר ְְְִִִַַַָָָָֹֻּכפל

חרמׁש ּבּה להחל קמה היה לא אם להם ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹלֹומר

העלּיה מן פ"ג:)ּובא ּתחל(מנחֹות כן ּפי על אף ְֲִִִֵֵַַָָָָָ

ּדאמר למאן וזה ׁשבּועֹות, ׁשבעה (רבלסּפר ְְְְְִִֶַָָָָֹֹ

אבלּפֹוסקים) מּדרּבנן, הּזה ּבּזמן העמר ספירת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ּדאמר לּזמן(רמּב"ם)למאן הּכתּוב ּכפל ּדאֹוריתא ְְְְְְַַַַַָָָָָָָָ

ֶַהּזה:
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    ••••הרא לת הא ליאא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
....חגיגה ֲִָ
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  ••••יר סי הרה ליא ל  י ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻ
יר יל רת לת ְְְִִִָָֹֻֻייא

ראה פרשת חסלת

יּתרעיאלה ּדי ּבאתרא ְְְֱִִִֵַָָָ

ּובחּגא דפּטירּיא ְְְִַַַַָָָּבחּגא

דמטּלּיא ּובחּגא ְְְִַַַַָָָָדׁשבּועּיא

ריקנּון: יי קדם יתחזי ְְְֲֳִֵֵָָָָולא

ידּהיז ּכמּתנת ְְְְֵַַַּגבר

ּדי אלה דיי ְְְְֱִִַָָָָּכברּכתא

ס ס ס :ל ְַָיהב

    

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט מנ"א, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... בנוגע לשאלתם שיש מורים כאלו אשר יש חשש שאינם מתאימים לתפקידם, הרי כבר ידוע פסק 

דוחה תועלת  ובכלל תועלת הרבים  עם תועלת התלמידים  צריכים להתחשב  תורתנו שבלמוד תלמידים 

היחיד. אלא שבזה יש להביא בחשבון שבחנוך נוגע לא רק הידיעות אלא ג"כ ההתמסרות, ובישוב דעת ע"ד 

מורה פלוני או פלוני יש לעשות סה"כ משניהם גם יחד ואח"כ להחליט.

בהנוגע להוספה מצד המורים בשעות למוד, נכון ומוכרח הוא...

 ב"ה,  כ"ז מנ"א, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על שאלתו אשר אחיו מבקש ממנו ללמוד עמו תורת החסידות, והספק בזה כיון שהמקוה 

רחוקה מהשכונה בה דר אחיו ואינו טובל רק בערב יוהכ"פ, ובמילא שואל אם ללמוד עמו לימוד הנ"ל או 

לאו.

נוגע בחבירו כי מובן אשר מופרך הדבר לגמרי, מה שאינו טובל אלא בערב  והנה אין פרט אחד 

יוהכ"פ, כי הרי זה נוגע לא רק ללימוד החסידות, אלא לטהרת הגוף והוספה בכלל בחיזוק האמונה, )עיין 

ברמב"ם סוף הל' מקואות( השראת אלקות וכו', ובפרט כשהמדובר בנוגע לנוער ולאלו הנמצאים בארץ 

אשר עיני ה"א בה מראשית השנה עד אחרית שנה, ובמילא עליו להשתדל להשפיע על אחיו שיטבול לעתים 

קרובות יותר עד כמה שאפשר, ועכ"פ - הטבילה דטבילת עזרא, ובמקום טבילת תוספות טהרה )ולא הנ"ל( 

הרי - ילמוד איזה משניות בסדר טהרות, ומה טוב במס' מקואות - שבמקום אונס וכיו"ב מחליף זה את 

הענין דמקוה תוספת טהרה )ולא טבילה שמטומאה לטהרה(.

כן מובן מעצמו שצריך הוא ללמוד עמו, ואפילו קודם שתשתנה הנהגתו הנ"ל לטוב, תורת החסידות 

שהיא נשמתא דאורייתא פנימיות התורה, אילנא דחיי, כיון שבדורות האחרונים לימוד זה הכרחי הוא 

לקיום התורה והמצוות כדבעי וכמבואר בקונטרס עץ החיים, כי לימוד זה ממשיך חיות בנפש האלקית, עד 

שעל ידה חי' ג"כ הנפש הבהמית והגוף בחיים האמיתיים ע"י הדביקות בעץ החיים.

 בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



ני

ראה פרשת  לשבוע  תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"א מנחם-אב
מפרק קד

עד פרק קה

יום רביעי - כ"ד מנחם-אב
מפרק קיג

עד פרק קיח

יום שני - כ"ב מנחם-אב
מפרק קו

עד פרק קז

יום חמישי - כ"ה מנחם-אב
פרק קיט מתחילת הפרק

עד פסוק צו

יום שלישי - כ"ג מנחם-אב
מפרק קח

עד פרק קיב

יום שישי - כ"ו מנחם-אב
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז מנחם-אב
מפרק קכ עד פרק קלד

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 ...
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וק"ל". רבים. ל' לא וגם כ.5.נוכח לג, כד.6.בראשית כג, ג.7.ירמי' ו, פמ"ב.8.ישעי' ח"א בלק"א
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יג.9. קמח, ואילך.10.תהלים ב קכז, זח"ג
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כז.22. קיח, תהלים
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נט היום יום . . . 

ה'תש"גכא מנחם אביום ראשון

חומש: ראה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ו. זורע . . . 220 ישענו כו'.

ַעד  ֲעָסָקיו, ַיְחׁשֹב ַמה הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבְ ּוק ָטרּוד ּבַ ּשׁ ָהְלכֹו ּבַ ם ּבְ ר ּגַ ַדְרֵכי ַהֲחִסידּות הּוא, ֲאׁשֶ קּות ּבְ ַהִהְתַעּסְ
ר  ִעְנְיֵני ִמְסָחר – ְיַדּבֵ יָריו – ּבְ ּכִ ּוק ִמּמַ י ַהּשׁ הּוא ֵמַאְנׁשֵ הּוא ּפֹוֵגׁש ִמי ׁשֶ ִעְנְיֵני ַהֲחִסידּות ְוטֹוַבת ַהֲחִסיִדים, ּוְכׁשֶ

דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ אֹו ְלֵאיזֹו ִהְתַוֲעדּות. ּמּוִדים ּבְ עּוֵרי ַהּלִ י ָיבֹוא ֶאל ׁשִ ַעל ִלּבֹו, ּכִ
יִדיַעת  ּבִ ְוָקָטן  דֹול  ּגָ ין  ּבֵ ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ִמּבְ ית[  ִאיׁשִ ]=חֹוָבה  ְבָרא  ּגַ חֹוַבת  הּוא  ַהֲחִסידּות  ַדְרֵכי  ּבְ קּות  ְוַהִהְתַעּסְ

דַא"ח.

ה'תש"גכב מנחם אביום שני

חומש: ראה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . תכונני.

ֲעִנּיֹות –  יֵמי ַהּתַ ַבד ּבִ ֲחִרית, ֵאין ְלָבֵרְך – ִמּלְ ה ׁשַ "ּב[ ָאַמר: ֹקֶדם ְרִחיַצת ַהּפֶ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ַחר. ְרכֹות ַהּשַׁ ּבִ

ה'תש"גכג מנחם אביום שלישי

חומש: ראה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ז. אשרנו . . . 222 ועלול כו'.

ָרֵאל ִהיא  ִיׂשְ ִנית ּבְ ְנָיא "ְוֶנֶפׁש ַהּשֵׁ ֵסֶפר ַהּתַ י ּבְ "ּב[ ָלַמד ִעּמִ י ]ָהַרׁשַ ר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ֲאׁשֶ ֹחֶרף תרנ"ב, ּכַ ּבְ
ֳארֹו  ַעל" ּתָ ׁש" ֵהם ֲהָפִכים. "ִמּמַ ַעל" ּוְבֵתַבת "ַמּמָ ֵתַבת "ִמּמַ ִאים ּבְ י ַהּנֹוׂשְ יר ּכִ ׁש", ִהְסּבִ ַעל ַמּמָ ֵחֶלק ֱאֹלַקּה ִמּמַ
ִעם  ִנית ]=ָהֱאֹלִקית[, ׁשֶ י ֶזהּו ַמֲעַלת ֶנֶפׁש ַהּשֵׁ ָבֵאר, ּכִ ִמּיּות. ַוּיְ ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֳארֹו ּגַ ׁש" ּתָ רּוָחִנּיּות, ּו"ַמּמָ ּבָ רּוָחִנּיּות ׁשֶ

ִמּיּות. ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות, ּפֹוֶעֶלת ּבְ ּבָ ֱהיֹוָתּה רּוָחִנּיּות ׁשֶ

ה'תש"גכד מנחם אביום רביעי

חומש: ראה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה הארה . . . 222 מרוב.

מקובל רבי מפי רבי: אין דער צייט פון מחלוקת הידועה, הָאבען חסידים דערציילט דעם אלטען 
רבי'ן די גרויסע יסורים ווָאס מ'הָאט פון די מתנגדישע ּפרָאסטע אידען. הָאט דער רבי געזָאגט: דער 
זיידע - אזוי פלעגט דער רבי רופען דעם בעש"ט - הָאט זייער ליב געהַאט די ּפרָאסטע אידען. אין 
די ערשטע טעג ווען איך בין געווען אין מעזריטש, הָאט דער רבי הה"מ געזָאגט: מרגלא בפומי' פון 
רבי'ן - הבעש"ט - אהבת ישראל איז אהבת המקום, בנים אתם לה' אלקיכם, אז מען הָאט הָאלט 

דעם פָאטער הָאט מען הָאלט די קינדער.

ּסֹוְבִלים  ּסּוִרים ׁשֶ ֶדל ַהּיִ ֵקן ֶאת ּגֹ רּו ַהֲחִסיִדים ָלַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחֹלֶקת ַהְידּוָעה, ִסּפְ ְזַמן ַהּמַ י: ּבִ י ַרּבִ י ִמּפִ ל ַרּבִ ְמֻקּבָ
הּוִדים  יֹוֵתר ֶאת ַהּיְ ם טֹוב – ָאַהב ּבְ ַעל ׁשֵ ה ֶאת ַהּבַ י ְמַכּנֶ ְך ָהָיה ָהַרּבִ ָבא – ּכָ י: ַהּסָ ִדים. ָעָנה ָהַרּבִ ְתַנּגְ ׁשּוֵטי ַהּמִ ִמּפְ



היום יום . . . ס

גּור ָהָיה  פּוֵמיּה ]=ׁשָ ָלא ּבְ יד – ָאַמר: ַמְרּגְ ּגִ י – ָהַרב ַהּמַ מֶעְזִריְטׁש, ָהַרּבִ ָהִייִתי ּבְ ִמים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ּיָ ׁשּוִטים. ּבַ ַהּפְ
ם ַלה' ֱאֹלֵקיֶכם" – ָהאֹוֵהב  ִנים ַאּתֶ קֹום, "ּבָ ָרֵאל ִהיא ַאֲהַבת ַהּמָ ם טֹוב – ַאֲהַבת ִיׂשְ ַעל ׁשֵ י – ַהּבַ ל ָהַרּבִ ִפיו[ ׁשֶ ּבְ

ִנים. ֶאת ָהָאב אֹוֵהב ֶאת ַהּבָ

ה'תש"גכה מנחם אביום חמישי

חומש: ראה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: והנה שופרי' . . . .קיב במ"א.

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲאבֹוֵתינּו  ת  ְקֻדּשַׁ בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵ ּבְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָביו:  ְכּתָ ִמּמִ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ם ַעל  ּגַ ָמָתם ֵעֶדן, ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו[ ׁשֶ א, ִנׁשְ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ים ִלְבָרָכה ְלַחּיֵ יִקים ּוְקדֹוׁשִ זצוקללה"ה נ"ע זי"ע ]=ֵזֶכר ַצּדִ
ַמאי  י ּבְ ָרכֹות יז, א( "ָנׁשֵ ָאְמרּו ַרַז"ל )ּבְ י ַמה ּשֶׁ ים טֹוִבים( ", ַעל ּפִ ה ּוַמֲעׂשִ ת ָצִריְך לֹוַמר "ְלתֹוָרה )ּוְלֻחּפָ ּבַ

עֹות ְלַבֲעֵליֶהן[. ַסּיְ ּמְ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה – ַעל ְיֵדי ׁשֶ ים ֵחֶלק ּבְ ׁשִ ם ַלּנָ רּוֵיי כּו' ּוְבַאְתנּוֵיי כּו' ְוַנְטִרין כּו'" ]ּגַ ִאּקְ ַזְכָיין, ּבְ

ה'תש"גכו מנחם אביום ששי

חומש: ראה, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: והנה . . . הגורל ממש.

משיחות אאמו"ר: אין דעם יציאת מצרים פון חסידות, איז פאראן די מצוה פון סיפור יצ"מ בדבור, 
דערציילען חסידישע ספורים און דערהערען דעם סיפור אין א פנימית דפנימית. מ'בעדארף וויסען אז 
יעדער סיפור איז א הוראה בחיים. יעדער ספור בעדארף בריינגען א מדה טובה און א חיות פנימי 

אין א הידור מצוה און דערהערען דעם דרכי נועם פון תורת החסידות.

ל ִסּפּור ְיִציַאת  ְצָוה ׁשֶ ֶמת ַהּמִ ל ֲחִסידּות ַקּיֶ "יִציַאת ִמְצַרִים" ׁשֶ "ּב[: ּבִ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ל ִסּפּור  ּכָ ִניִמית. ֵיׁש ָלַדַעת, ׁשֶ ל ַהּפְ ִניִמית ׁשֶ ּפְ ּפּור ּבַ ר ִסּפּוֵרי ֲחִסיִדים ְו"ִלְקֹלט" ֶאת ַהּסִ ִדּבּור, ְלַסּפֵ ִמְצַרִים ּבְ
ִהּדּור ִמְצָוה, ּוְלַהְפִנים ֶאת  ִניִמית ּבְ ה טֹוָבה ְוַחּיּות ּפְ ל ִסּפּור ָצִריְך ְלָהִביא ]=ִלְגרֹום[ ִמּדָ ים; ּכָ ַחּיִ הּוא הֹוָרָאה ּבַ

ל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ַעם ׁשֶ ְרֵכי ַהּנֹ ּדַ

ה'תש"גכז מנחם אבשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: ראה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ח. זורע . . . בחו"ל וד"ל.

ן ֶרַוח  ֵעי ְוִיּתֵ ְדּבָ ְהֶיה ָהֵעֶסק ּכִ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ ַעל ֵעֶסק.. ּבִ ה ַהּבַ ִמּיּות, ִהּנֵ ַגׁשְ ְכמֹו ּבְ ּבֹון. ּדִ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ
ֲעבֹוַדת ה'  ֲעבֹוָדה ָהרּוָחִנית ּבַ ם ּבָ ן הּוא ּגַ ל ַהֶחְסרֹונֹות.. ּכֵ ן ֶאת ּכָ ּבֹון ּוְלַתּקֵ ַמן ִלְזַמן ַלֲעׂשֹות ֶחׁשְ ַרב, ָצִריְך ִמּזְ
ּבֹון  ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ תֹוָרה ּוִמְצֹות ּוְבִמּדֹות טֹובֹות, ּבְ ָרֵאל עֹוְסִקים ּבְ ל ִיׂשְ ה ּכָ ָנה ִהּנֵ ָכל ַהּשָׁ ֵרְך, ּדְ ִיְתּבָ
ַעל ֵעֶסק, ְצִריִכים  ב ֹאֶהל ְוֵהן ַהּבַ יֵליּה, ֵהן ַהּיֹוׁשֵ עּוָרא ּדִ ל ַחד ְוַחד ְלפּום ׁשִ ָרֵאל, ּכָ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ר ּכָ ֲאׁשֶ
ָקם, ְוֶאת  ֲעבֹוָדָתם ּוְלַחּזְ ֲעלֹות ּבַ ָנה, ְוֵליַדע ַהּמַ ְך ַהּשָׁ ֶמׁשֶ ר ָעַבר ֲעֵליֶהם ּבְ ל ֲאׁשֶ ם ִמּכָ ַנְפׁשָ ּבֹון ֶצֶדק ּבְ ַלֲעׂשֹות ֶחׁשְ
ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ּוְמתּוָקה  טֹוָבה  ָנה  ְלׁשָ זֹוִכים  זֹו..  טֹוָבה  ֲהָכָנה  ְיֵדי  ַעל  ּדְ ָנם..  ְלַתּקְ ּוַבֲעבֹוָדָתם  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ַהֶחְסרֹונֹות 

ְורּוָחִנּיּות.

            

ה'תש"ע אב מנחם כ"א ראשון יום   

       
        

  
מתירין' לו שיש כ'דבר נחשב בפסח חמץ הרמב"ם, לדעת
לדעת אך בטל, אינו ולכן מותר יהיה הפסח לאחר שהרי
'דבר נחשב אינו לאיסורו יחזור הבאה ובשנה מאחר ה'מרדכי'

מתירין' לו ס"ד)שיש קב סי' יו"ד רמ"א .(ראה
לו שיש שדבר הדין בטעם תלויה המחלוקת כי לומר ויש

בטל: אינו מתירין
רש"י ב)לדעת ג, כך(ביצה אחר לאוכלו אפשרות ויש מאחר ,

אף ולכן ביטול. על ולהסתמך באיסורו לאוכלו ראוי אין בהיתר
ואילו הפסח. לאחר מותר יהיה שהרי בטל, אינו בפסח חמץ
מינים בשני נאמר ביטול שדין יהודה ר' שיטת פי על ביאר הר"ן
עליו החולקים חכמים ואף בטל', אינו במינו 'מין אך שונים,
שהאחד מנוגדים בדברים שייך שביטול לעיקרון מסכימים
הוא הניגוד שלדעתם אלא זהים, בדברים ולא חברו את מבטל

מינים בשני אך היתר, והשני איסור הוא שאחד העובדה בעצם
להיות שעתיד דבר ולכן, ביטול. שייך אין לדעתם אף היתר של
והרי לאוכלו) אפשרות אין שכעת (רק כהיתר נחשב בעצם מותר
מאחר זה, ולפי ביטול. בה שאין בהיתר היתר של תערובת זו
מדבר במהותו שונה הוא הרי הבאה לשנה ונאסר חוזר והחמץ
שני כאן יש היתר עם כשמתערב ולכן לעולם, בהיתרו שנשאר

ביטול דין בו ושייך מנוגדים א)דברים ד, ביצה .(צל"ח
איסור לאכול ולא להחמיר מקום יש האם הפוסקים: ונחלקו
להחמיר מקום ואין גמור להיתר שנהפך או בהיתר שהתבטל
אם כי הראשונה, כסברא להוכיח יש רש"י ומדברי בדבר.
שיש דבר ולאכול להמתין יש מדוע גמור להיתר הפך האיסור

מותר! הוא עתה כבר הרי כשיותר, מתירין לו
להלן רק(הי"ב)אך בטל אינו מתירין לו שיש דבר כי מבואר

בשאינו כן ואם מותר. מינו בשאינו מין אך במינו מין בתערובת
לחלוטין האיסור נפקע נו)(שו"תמינו סי' ח"ה .מהרש"ם

ה'תש"ע אב מנחם כ"ב שני יום  

       
         

   
נזיר בתגלחת ורק ככולו", "רובו - התורה בכל הוא כלל

רובו ולא 'כולו' התורה א)ריבתה מב, נזיר רוב(ראה שחיטת ולכן .
נוספות. בהלכות גם וכך הסימן. כל כשחיטת נחשבת הסימן
וכשהרוב מתפללים, בעשרה היא בציבור תפילה לדוגמה:

לעשרה. ומשלים כבר שהתפלל המיעוט מצטרף מתפללים
ככולו". "רובו אומרים אין שיעורין לעניין זאת, לעומת

יצא. לא מצה, כזית רוב האוכל לדוגמה:
סופר' ה'חתם ק"מ)ומבאר סי' או"ח :(שו"ת

את להגדיר איך היא והשאלה לפנינו, שלם דבר כאשר
הרוב. אחר המיעוט נגרר ככולו" "רובו מכח אזי המיעוט,
מיעוטם ואם שבקדושה, דבר לכל 'ציבור' מהווים עשרה למשל,

בשחיטת בשחיטה: גם וכך הרוב. אחר המיעוט נגרר התפללו,
נשחט, לא הסימן מיעוט אם ואף החיות, מסתלקת הסימן רוב

הרוב. לפי נקבעת ההלכתית הגדרתו
הכלל בכח אין אנשים, שבעה רק יתאספו אם כן שאין מה
לעשרה. הפכו השבעה כי ולקבוע מאין, יש ליצור ככולו" "רובו
החסר את למלא אפשר אי כזית, באכילת צורך יש כאשר וכן
ארבעים בו שיש למקוה דומה והדבר ככולו". "רובו ידי על

קו פחות עליו.סאה מקוה שם שאין רטוב
כל לשתות "מצוה אחת לדעה בפסח כוסות שבארבע ומה
הכוס רוב ששתה ובדיעבד רביעיות... כמה מחזיק אפילו הכוס

סי"ט)יצא" תע"ב סי' או"ח אדה"ז כאן(שו"ע הכוס" ש"כל משום זהו ,
כמהאינו "שמחזיק אף לשתותו צריך שהרי השתיה,

וגם כוסות', ל'ארבע הראוי 'כוס' להיות צריך אלא רביעיות",
כ'כוס' הכוס ס')(מדותרוב עמ' תורה .ושעורי

ה'תש"ע אב מנחם כ"ג שלישי יום     

       
          

וביאר החרש. כן שאין מה "לכתחילה", שוחט האילם
ס"ג)הרא"ש פ"א שאינו(חולין כיון לכתחילה ישחט לא שחרש

לא שמע לא ואם לאזניו להשמיע צריך המברך כי לברך, יכול
כעונה' 'שומע מדין מאחר הברכה לשמוע יכול אילם אך יצא,

לכתחילה. שוחט ולכן
שנינו להקשות: מ"ו)ויש פ"א יתרום(תרומות לא שאילם

שיכול כאן אומרים ואיך לברך, יכול שאינו כיון לכתחילה
מאחר? הברכה ולשמוע לשחוט

על אינה השחיטה ברכת לתרומה: שחיטה בין לחלק ויש

לאכול, רוצה אינו אם לשחוט חיוב אין שהרי השחיטה עצם
בשר אכילת עלינו ואסר הבורא שקידשנו השבח' 'ברכת אלא
לכל אלא דוקא לשוחט שייכת הברכה אין ולכן שחיטה, בלא
אלא לברך שאין אלא ישראל, כל על הוא האיסור שהרי אדם
מסדר ידי על הנאמרת אירוסין כברכת זה והרי שחיטה. בשעת
עצם על אינה הברכה כי המקדש, החתן ידי על ולא הקידושין
שייך וזה העריות..." את לנו "שאסר להשי"ת שבח אלא המצוה

ישראל. לכל
הנעשית ההפרשה על המצוות' 'ברכת היא תרומה ברכת אך
'שומע ודין בעצמו. יברך המצוה שעושה ראוי ולכן עתה,
האדם גוף על המוטלת במצוה רק נאמר המצוות בברכת כעונה'



סי             

ה'תש"ע אב מנחם כ"א ראשון יום   

       
        

  
מתירין' לו שיש כ'דבר נחשב בפסח חמץ הרמב"ם, לדעת
לדעת אך בטל, אינו ולכן מותר יהיה הפסח לאחר שהרי
'דבר נחשב אינו לאיסורו יחזור הבאה ובשנה מאחר ה'מרדכי'

מתירין' לו ס"ד)שיש קב סי' יו"ד רמ"א .(ראה
לו שיש שדבר הדין בטעם תלויה המחלוקת כי לומר ויש

בטל: אינו מתירין
רש"י ב)לדעת ג, כך(ביצה אחר לאוכלו אפשרות ויש מאחר ,

אף ולכן ביטול. על ולהסתמך באיסורו לאוכלו ראוי אין בהיתר
ואילו הפסח. לאחר מותר יהיה שהרי בטל, אינו בפסח חמץ
מינים בשני נאמר ביטול שדין יהודה ר' שיטת פי על ביאר הר"ן
עליו החולקים חכמים ואף בטל', אינו במינו 'מין אך שונים,
שהאחד מנוגדים בדברים שייך שביטול לעיקרון מסכימים
הוא הניגוד שלדעתם אלא זהים, בדברים ולא חברו את מבטל

מינים בשני אך היתר, והשני איסור הוא שאחד העובדה בעצם
להיות שעתיד דבר ולכן, ביטול. שייך אין לדעתם אף היתר של
והרי לאוכלו) אפשרות אין שכעת (רק כהיתר נחשב בעצם מותר
מאחר זה, ולפי ביטול. בה שאין בהיתר היתר של תערובת זו
מדבר במהותו שונה הוא הרי הבאה לשנה ונאסר חוזר והחמץ
שני כאן יש היתר עם כשמתערב ולכן לעולם, בהיתרו שנשאר

ביטול דין בו ושייך מנוגדים א)דברים ד, ביצה .(צל"ח
איסור לאכול ולא להחמיר מקום יש האם הפוסקים: ונחלקו
להחמיר מקום ואין גמור להיתר שנהפך או בהיתר שהתבטל
אם כי הראשונה, כסברא להוכיח יש רש"י ומדברי בדבר.
שיש דבר ולאכול להמתין יש מדוע גמור להיתר הפך האיסור

מותר! הוא עתה כבר הרי כשיותר, מתירין לו
להלן רק(הי"ב)אך בטל אינו מתירין לו שיש דבר כי מבואר

בשאינו כן ואם מותר. מינו בשאינו מין אך במינו מין בתערובת
לחלוטין האיסור נפקע נו)(שו"תמינו סי' ח"ה .מהרש"ם

ה'תש"ע אב מנחם כ"ב שני יום  

       
         

   
נזיר בתגלחת ורק ככולו", "רובו - התורה בכל הוא כלל

רובו ולא 'כולו' התורה א)ריבתה מב, נזיר רוב(ראה שחיטת ולכן .
נוספות. בהלכות גם וכך הסימן. כל כשחיטת נחשבת הסימן
וכשהרוב מתפללים, בעשרה היא בציבור תפילה לדוגמה:

לעשרה. ומשלים כבר שהתפלל המיעוט מצטרף מתפללים
ככולו". "רובו אומרים אין שיעורין לעניין זאת, לעומת

יצא. לא מצה, כזית רוב האוכל לדוגמה:
סופר' ה'חתם ק"מ)ומבאר סי' או"ח :(שו"ת

את להגדיר איך היא והשאלה לפנינו, שלם דבר כאשר
הרוב. אחר המיעוט נגרר ככולו" "רובו מכח אזי המיעוט,
מיעוטם ואם שבקדושה, דבר לכל 'ציבור' מהווים עשרה למשל,

בשחיטת בשחיטה: גם וכך הרוב. אחר המיעוט נגרר התפללו,
נשחט, לא הסימן מיעוט אם ואף החיות, מסתלקת הסימן רוב

הרוב. לפי נקבעת ההלכתית הגדרתו
הכלל בכח אין אנשים, שבעה רק יתאספו אם כן שאין מה
לעשרה. הפכו השבעה כי ולקבוע מאין, יש ליצור ככולו" "רובו
החסר את למלא אפשר אי כזית, באכילת צורך יש כאשר וכן
ארבעים בו שיש למקוה דומה והדבר ככולו". "רובו ידי על

קו פחות עליו.סאה מקוה שם שאין רטוב
כל לשתות "מצוה אחת לדעה בפסח כוסות שבארבע ומה
הכוס רוב ששתה ובדיעבד רביעיות... כמה מחזיק אפילו הכוס

סי"ט)יצא" תע"ב סי' או"ח אדה"ז כאן(שו"ע הכוס" ש"כל משום זהו ,
כמהאינו "שמחזיק אף לשתותו צריך שהרי השתיה,

וגם כוסות', ל'ארבע הראוי 'כוס' להיות צריך אלא רביעיות",
כ'כוס' הכוס ס')(מדותרוב עמ' תורה .ושעורי

ה'תש"ע אב מנחם כ"ג שלישי יום     

       
          

וביאר החרש. כן שאין מה "לכתחילה", שוחט האילם
ס"ג)הרא"ש פ"א שאינו(חולין כיון לכתחילה ישחט לא שחרש

לא שמע לא ואם לאזניו להשמיע צריך המברך כי לברך, יכול
כעונה' 'שומע מדין מאחר הברכה לשמוע יכול אילם אך יצא,

לכתחילה. שוחט ולכן
שנינו להקשות: מ"ו)ויש פ"א יתרום(תרומות לא שאילם

שיכול כאן אומרים ואיך לברך, יכול שאינו כיון לכתחילה
מאחר? הברכה ולשמוע לשחוט

על אינה השחיטה ברכת לתרומה: שחיטה בין לחלק ויש

לאכול, רוצה אינו אם לשחוט חיוב אין שהרי השחיטה עצם
בשר אכילת עלינו ואסר הבורא שקידשנו השבח' 'ברכת אלא
לכל אלא דוקא לשוחט שייכת הברכה אין ולכן שחיטה, בלא
אלא לברך שאין אלא ישראל, כל על הוא האיסור שהרי אדם
מסדר ידי על הנאמרת אירוסין כברכת זה והרי שחיטה. בשעת
עצם על אינה הברכה כי המקדש, החתן ידי על ולא הקידושין
שייך וזה העריות..." את לנו "שאסר להשי"ת שבח אלא המצוה

ישראל. לכל
הנעשית ההפרשה על המצוות' 'ברכת היא תרומה ברכת אך
'שומע ודין בעצמו. יברך המצוה שעושה ראוי ולכן עתה,
האדם גוף על המוטלת במצוה רק נאמר המצוות בברכת כעונה'



סב            

אחר יברך בעצמו לברך יכול אינו שכאשר וכדומה כתפילין
עדיף בעצמו לעשותה הכרח שאין בתרומה אך בשבילו,

בעצמו יברך המצוה ועושה אחר סקי"ז)שיפריש ס"א יו"ד .(ט"ז

ה'תש"ע אב מנחם כ"ד רביעי יום    

       
          

         
          

בכל בלבד גידים שלושה בהם שיש הבהמה רגלי לעומת
העוברים רגל בכל גידים עשר ששה יש העוף ברגלי רגל,
מהגידים אחד נפסק וכאשר הרגל. של התחתון לחלק מהשוק
השוקיים את פותחים כאשר בעיה ונוצרת טרף. העוף בעוף,
נעשה הקרע האם להבחין ויש נקרע, הגידים שאחד ומגלים
בפתיחת נעשה שהקרע או טריפה, והוא התרנגול של בחייו

כשר. והוא המשגיח ע"י השוק
כלל: בדרך הם זו להבחנה המסייעים הגורמים -

מוגלתי, לצהבהב צבעו שנשתנה וגיד כהה לבן צבעו בריא גיד
טרף. והוא העוף בחיי נקרע כנראה הגיד אם -

בחיי שנקרע הוא אות ליחה מהצטברות שנתהוו בקרומים עטוף
טרף. והוא התרנגול ולא ישר הוא בריא גיד -

שמתפתל. חולה גיד לעומת מפותל,  אם -
אך חולה. שהגיד סימן ככפתור, בלוטה שנקרע הגיד בראש יש

ע"י השוק בפתיחת נקרע שהגיד סימן בליטה, כל אין אם
כןהמשגיח. שאין מה במשיכה, נקרע אינו בריא גיד -

משיכה ע"י ונקרע רקמה ע"י כמחובר נראה לפעמים חולה גיד
טריפה. והוא קלה,

התחתונה ברגל בודקים יש זו: בבדיקה שיטות שתי קיימות
הצהוב בחלק היינו לאכילה), נמכרת ואינה נזרקת, כלל (שבדרך
(הנמכר עצמה הרגל של התחתון בחלק בודקים ויש הרגל. של

ה"שוק". לאכילה),
בעבר. העופות מגידול בתכלית שונה בזמננו העופות גידול
באוכל מוזנים והם הטבעי לתהליך ביחס ביותר מהיר הוא
איבדו זו גידול ובדרך מהירות. פיטום תכונות בעל מרוכז
מהגידול שנובעות לוואי תופעות על השליטה את הטכנולוגים
צמחו שלא העוף בגידי בעיקר ביטוי לידי בא והדבר המהיר,
ק"ג של גוף משקל לשאת המתאימים גידים וכך קצב. באותו
ולמרות ויותר, ק"ג שני של משקל לשאת לעתים נאלצים וחצי

נקרעים. גמישותם
   

ה'תש"ע אב מנחם כ"ה חמישי יום     

         
         


הדבר כאשר אף החזקה על לסמוך אפשר שלכתחילה מכאן

יוסף הבית והקשה בדיקה. ידי על לבירור תלז)ניתן סי' אם(או"ח
המשכיר אם ומסופק בניסן בי"ד מחבירו בית השוכר מדוע כן,
בדק אם אותו לשאול יש לפנינו, והמשכיר החמץ, את בדק

החזקה? על לסמוך אין ולכתחילה
שנולדה, משעה כשרות בחזקת עומדת הבהמה לחלק: ויש
בחזקת הוא הבית אך לברר, שאפשר אף עומדת, ובחזקתה
על סומכין אין לברר כשניתן שנבדק, שחזקה אע"פ ולכן חמץ,

לכתחילה ס"ח)כך שם אדה"ז שו"ע לפי שם, .(ב"י
היא הבהמה של הכשרות חזקת אחר: באופן מחלקים ויש

בעל של מעשה מכוח אלא בדוק בחזקת אינו הבית אך טבעית,
מסיבה שמא טבעית, מחזקה גרועה מעשה שמכוח וחזקה הבית,

המעשה נעשה לא שם)כלשהי .(ב"ח
על סומכים ואין הציצית חוטי את יום בכל לבדוק יש ולמה

לברר? בלא החזקה
חזקה מול עומדת הכשרות חזקת כאן גם כי אומרים יש
המצוה חובת ידי יצא האדם כי לנו ידוע שלא זמן כל כי נגדית,
ולברר לבדוק יש לכתחילה ולכן חיוב', ב'חזקת עומד הוא הרי

הציצית כשרות סק"ז)את ח', סי' החיים .(ארצות
ביאר הזקן סי"ג)ואדמו"ר ניתן(שם לגופו יום בכל שאמנם

לא כן אם אך מאתמול, נפסל שלא ולומר החזקה על להסתמך
כיון כשרות חזקת על לעולם להעמידם אין והרי לעולם יבדקם

יום. מידי לבודקם תקנו ולכן לעתים, להיפסק שדרכם

ה'תש"ע אב מנחם כ"ו שישי יום   

       
            

    
הסמ"ג לשון ס"ד)זה יכסה(מ"ע ששפך במה - וכיסה "ושפך :

הב"ח והוסיף בסכין". ומכסה):וזהו ס"ה כ"ח סי' "ועכשיו(יור"ד
המצוה דעיקר בסמ"ג משמע וכן הסכין. ביד לכסות נוהגין

ששפך". בסכין לכסות
בגמרא היא ההלכה א)ומקור פז, במה(חולין - וכסה "ושפך :

בזויות מצוות יהיו שלא ברגלו, יכסנו שלא יכסה, בו ששפך
לכסות הוא מהפסוק הנלמד החיוב עיקר הסמ"ג ולדעת עליו".
גם, מכאן שלמדו אלא בסכין, - הדם את ששפך החפץ באותו
"במה לכסות החיוב קיום לאי נוסף הרי ברגליו מכסה שאם

מצוה. ביזוי משום בזה יש ששפך"
ביד, הדם את לכסות כתב א. הרמב"ם: לשון מדיוק אך
"ושפךֿ מהפסוק הלימוד את השמיט ב. בכלי. או בסכין
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בזיון" דרך הוא א)בכלי מב, סוכה הפעולה(ר"ח לולב, בנטילת כי ,

ארבעת את בידו נוטל שהרי המצוה, של ב'חפצא' נעשית
שאין מה כבוד, דרך אינה קדירה או בעציץ ונטילתם המינים,
העפר ואילו הדם, הוא המצוה של ה'חפצא' הדם, בכיסוי כן

'הכשרֿמצוה' רק הוא לכיסוי א)שלוקח יז, צורך(סוטה אין ולכן ,
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"שלא השבועה אבל שווא, שבועת אכן היא ימים" שלשה יישן
שינה וטעמו: שווא. שבועת אינה ימים" שבעה כלום יטעום
שלשה יישן "שלא השבועה לכן בעלֿכרחו. האדם על נופלת
אבל הזה, הזמן בפרק יישן בודאי כי שבועתֿשוא, היא ימים"
עצמו את למנוע יוכל והאדם רצונית פעולה ע"י נעשית אכילה
אז אבל – לאכול מוכרח יהיה קצר זמן לאחר ואמנם מלאכול.
לאכול לו שמתיר התורה דין מצד אלא מצדו, תבוא לא האכילה

פיקוחֿנפש. מטעם
שבעה כלום יטעום "שלא השבועה שגם סבור הרמב"ם אך

שווא. לשבועת נחשבת ימים"

הרוגוצ'ובי: הגאון ומבאר
שבת הדוחה פיקוחֿנפש כמו איסור, מתירה התורה כאשר
לדחות מתיר נפש' 'פיקוח דין (א) אופנים: בשני זאת לבאר ניתן
את ומפקיע מבטל התורה היתר (ב) עליו. ולעבור האיסור את

מלכתחילה. האיסור
ולעבור לאכול לאדם מתירה התורה כאשר בנדוןֿדידן, וכן

השבועה: על
השבועה לעצם בנוסף צדדי, דין מצד בא ההיתר הר"ן לדעת
ואין עומדת בתוקפה מצדֿעצמה השבועה – שאוכל בשעה וגם
מבטל לאכול ההיתר הרמב"ם לדעת ואילו שווא, שבועת כאן
השבועה שאוכל בשעה כי ונמצא מעיקרה, השבועה את

שווא. שבועת היא ולכן נתבטלה
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט מנ"א, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

וזיגוד מנגוד, שהוא הד  נזכרתי במרז"ל טובי' חטא  ובקבלי אותם  מאשר אני קבלת מכתביו... 

לתוכן מכתבו, שאף אם תמצא לומר שצודק הוא במאה אחוז בטענותיו... הרי בכל אופן המסקנא מזה שלכן 

איננו משתף פעולה עמהם או איננו עובד במרץ המוכרח, הרי הסובלים מזה הם התלמידים והתלמידות 

והמורים, היינו עניני כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ואי' ההגיון הישר שבדבר.

וכמו במרז"ל הנ"ל הנה אין הכוונה להצדיק בזה את טובי' אלא להעמיד הדברים על תכנם, שאף 

שכפי המדה האפשרית צריך להשתדל שטובי' יחדול מלחטוא הרי פשוט הדבר שאין כל מקום להלקות 

את זיגוד. והנמשל מובן...

וברצוני בזה רק להדגיש הנקודה... שבטוח אני שסו"ס יסולקו כל החובות, ואף שמבין אני שקשה 

עבדו  ובמשה  בהוי'  מאמינים  בני  מאמינים  שהם  ישראל  כופל:  הנני  אז  גם  שכתבתי  כמו  אבל  לחכות, 

ובאתפשטותא דמשה שבכל דרא, שבדורנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר שמוסדות... שלו הם, הרי משכורת 

העבודה אינה רק ההמחאה... שגם זה ישולם סוף כל סוף, אלא גם בני חיי ומזוני רויחי, היינו שתשרה 

הברכה בהמזונות, שזה עולה כמה פעמים ככה על שוויון של ההמחאה. והאריכות בודאי אך למותר...



סד              
  

       

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"א ראשון יום

  
  

ׁשעּורן‡. - ׁשּבּתֹורה מאכלֹות אּסּורי ּבין1ּכל ּבינֹוני, ּבכזית ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשמים ּבידי למיתה ּבין לכרת ּבין ּבארנּו,2למלקּות ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

לֹוקה - מאכל על ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת המחּיב .3ׁשּכל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
..הם מּסיני למׁשה הלכה - הּׁשעּורין ּכל עם זה ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָוׁשעּור

הּתֹורה מן אינֹו4ואסּור אבל האסּור, מּדבר ׁשהּוא ּכל לאכל ְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
מּכּׁשעּור5לֹוקה ּפחֹות ׁשהּוא ּכל אכל ואם ּכזית. על אּלא ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין -6. ְִַַַַ
ּׁשּבין‚. מה אבל הּׁשּנים; ּבין מּׁשל חּוץ - ׁשאמרנּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכזית

גרֹונֹו7החניכים נהנה ׁשהרי ּׁשּבלע, למה מצטרף מּכזית.8- ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אֹותֹו ואכל וחזר והקיאֹו, זית ּכחצי אכל זית9אפּלּו חצי ְְֱֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָ

הּגרֹון הנאת על אּלא החּיּוב ׁשאין חּיב; - ׁשהקיא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעצמֹו
האסּור. מּדבר ְִִַַָָָָּבכזית

ּבהן„. וכּיֹוצא נֹותר אֹו ּפּגּול אֹו נבלה אֹו חלב ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכזית
ּפטּור האֹוכלֹו - ונתמעט ּבחּמה והּניחֹו10ׁשהּניחֹו חזר . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ונתּפח עליו11ּבּגׁשמים חּיבין מלקּות13ּכרת12- היה14אֹו . ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ
ואין אסּור, - ּכזית על ועמד ונתּפח מּבּתחּלה, מּכזית ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָּפחֹות

עליו .15לֹוקין ִָָ
עם‰. זה מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכבר

טרפה ּבּׂשר עם נבלה מּבּׂשר חּוץ לכּזית, נזיר16זה ואּסּורי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
תבּואה מיני וחמׁשת ּבמקֹומן. ׁשּלהן17ׁשּיתּבארּו ּוקמחין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

חמץ לאּסּור ּבין לכּזית, מצטרפים הּכל - ׁשּלהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּבצקֹות

חדׁש18ּבפסח לאּסּור ּבין לאּסּורי19, ּבין העמר, מּלפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשני ּותרּומֹות.20מעּׂשר ְֲִֵֵַ

.Âהחּיב ׁשּכל לי, לכּזית21יראה מצטרף ּומעּׂשרֹות ּבתרּומה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
לנבלת דֹומה? זה למה הא אחד. ׁשם ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבטבל,
ּכמֹו לכּזית, מצטרפין ׁשהן הּצבי, ונבלת הּׂשה ונבלת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָהּׁשֹור

.22ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.Êגדֹולה אכילה אֹותֹו23האֹוכל מחּיבין אין - אסּור מּדבר ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָ

לכל אחד חּיּוב אּלא ּוכזית, ּכזית ּכל על ּכרת אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמלקּות
ּבֹו24האכילה מתרים העדים היּו ואם על25. אכילה ּבׁשעת ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָ

ּפי על ואף והתראה, התראה ּכל על חּיב - ּוכזית ּכזית ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָּכל
הפסיק. ולא אחת אכילה ְְֲִִִִֶַַָֹׁשהיא

.Áמאכלֹות מּכל מאחד ּכחרּדל אֹו ּכּׂשעֹורה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהאֹוכל
ׁשהׁשלים עד וכן ּכחרּדל, ואכל וחזר מעט וׁשהה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָהאסּורים,
סֹוף ועד מּתחּלה ׁשהה אם ּבמזיד: ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָּכּזית,

ּביצים ׁשלׁש אכילת חּיב26ּכדי הּוא והרי הּכל, יצטרף - ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ
ואם אחת; ּבבת ּכזית ׁשאכל ּכמֹו קרּבן אֹו מלקּות אֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּכרת
ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף סֹוף, ועד מּתחּלה מּזה יתר ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהה
הׁשלים ולא הֹואיל ּכחרּדל, אחר ּכחרּדל אכל אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּביניהן,
ּופטּור. מצטרפין אינן - ּפרס אכילת מּכדי ּביתר אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכזית

.Ëאֹו מעט, מעט יינם סתם ׁשל רביעית הּׁשֹותה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָוכן
מעט, מעט ּוגמעֹו החלב את אֹו ּבפסח החמץ את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהמחה
סֹוף ועד מּתחּלה ׁשהה אם מעט: מעט הּדם מן ׁשּׁשתה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאֹו
מצטרפין. אין - לאו ואם מצטרפין, - רביעית ׁשתּית ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָּכדי

.Èהאסּורין האכלין חּיב27ּכל ׁשּיאכל28אינֹו עד עליהם ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
הנאה ּדר לפי29אֹותן הּכרם. וכלאי ּבחלב מּבּׂשר חּוץ , ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּבלׁשֹון אכילתן אּסּור הֹוציא אּלא אכילה, ּבהן נאמר ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
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למטה.1) הנמנים הגוף בעונשי להתחייב חיוב2)כדי מצאנו שלא מפני דין, בית מיתת רבינו מנה לא ... טבל. האוכל כגון
בכזית. שיעורו ואין יין, וסביאת בשר זלילת על ומורה סורר בבן אלא ושתייה אכילה על דין בבית בו3)מיתה התרו אם

התורה.4)למלקות. מן אסור שיעור חצי דאמר יוחנן התורה.5)כר' סופרים6)מן מדברי איסור על כעובר שזה מפני
מרדות. מכת אותו בלעו.7)שמכין ולא בחכו הבליעה,8)המודבק לבית סמוך שלם כזית שהיה כיון מלא, שיעור טעם והרי

נהנה. גרונו אין השיניים שבין מאוכל ביחד.9)אבל שלם כזית גרונו שהוא,10)שטעם כמות שמשערין וממלקות, מכרת
מכשיעור. פחות הוא בתחילתו.11)ועכשיו שהיה כמו כזית על כשיעור.12)ועמד וסופו שתחילתו פיגול13)מפני בחלב

איסורים,14)ונותר. אצל דיחוי אין שיעורן נתמעט שבינתיים פי על ואף וטמא. נותר בפיגול, למלקות בו כשהתרו או בנבלה
הקודם. למצבו חוזר אינו שנדחה כיון אומרים אין כזית.15)כלומר, בו היה לא הטבעי, במצבו שמתחילתו, כיון

היא.שמ16) נבילה תחילת והטריפה הואיל טחינה.17)צטרפין קודם שיפון שועל, שיבולת כוסמים, שעורים, חיטים,
מחמיצים.18) לוקה.19)שכולם כזית, ביחד מכולם אכל שאם בניסן. בט"ז העומר הקרבת כזית20)לפני מכולן אכל שאם

לוקה. ירושלים, לחומת תבואה.21)חוץ מיני מחמשת חוץ אחרים מינים מצטרפין.22)אפילו אחד בלאו שאיסורן שכל
הפסק.23) בלי הרבה התראות,24)כזיתים כמה בו התרו שאם להשמיענו האחרונה, הבבא משום גדולה" "אכילה רבינו ונקט

מחלקות. שהתראות משום להתראה, התראה בין אכילתו הפסיק שלא פי על אף התראה כל על תשתה25)חייב אל לו אמרו
ואחת. אחת כל על חייב שותה סובר26)והוא ורש"י ברוקא. בן יוחנן כר' ביצים שלוש שיעור פרס ואכילת פרס, אכילת כדי

ביצים. ארבע הוא פרס בהנאה.27)שיעור או שלא28)באכילה אפילו אסור מדרבנן אבל לוקין, אין ובגמרא: יוחנן. כר'
הנאה. ואם29)בדרך לאכילה עומד מאכל שדבר מפני אכילה, כדרך שלא הנאתו על חייב אינו בהנאה האסור מאכל דבר וכל

הרגילה. הנאתו כדרך שלא זה הרי אחר באופן נהנה

              
  

ּבּׁשּול ּבלׁשֹון הקּדׁש30אחרת, ואפּלּו31ּובלׁשֹון אֹותן לאסר , ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
הניה. ּכדר ְֲֶֶֶָָֹׁשּלא

.‡Èעד32ּכיצד חם ּכׁשהּוא ּוגמעֹו החלב את ׁשהמחה הרי ? ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּדברים ׁשערב אֹו חי; חלב ׁשאכל אֹו מּמּנּו, גרֹונֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנכוה
ׁשל קדרה לתֹו אֹו נס יין לתֹו ולענה, ראׁש ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹמרים,
אחר האסּור אכל ׁשאכל אֹו מרין; ּכׁשהן ואכלן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנבלה,
ואם ּפטּור. זה הרי - אדם מאכל ּובטל והבאיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהסריח
ּכלאי ּביין אֹו ּבחלב ּבּׂשר ׁשל קדרה ּבתֹו מר ּדבר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָערב

חּיב. - ואכלֹו ֲֶֶַַַָָהּכרם
.Èאֹו ּׂשחֹוק ּדר האסּורֹות מּמאכלֹות מאכל ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָהאֹוכל

הֹואיל33ּכמתעּסק האכילה, לגּוף נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
והניה אכילה. ׁשל לעצמּה ׁשּמתּכּון ּכמי חּיב, - ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָונהנה

האּסּורין מּכל ּבאּסּור ּכרחֹו ּבעל לאדם לֹו אם34הּבאה : ְְְִִִִִַַָָָָָָָָ
מּתר - נתּכּון לא ואם אסּור, - .35נתּכּון ְְְִִִֵֵַַָָֹֻ

.‚Èחּיב - הרעב מּפני אֹו לתאבֹון אסּור מאכל .36האֹוכל ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָ
אּסּור דבר אּלא ּיאכל מה לֹו ואין ּבּמדּבר ּתֹועה היה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואם

נפׁשֹות סּכנת מּפני מּתר, זה הרי -37. ְְֲִֵֵֶַַָָָֻ
.„Èּבּׂשר38עּברה אֹו קדׁש ּבּׂשר ּכגֹון אסּור, מאכל ׁשהריחה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

הּמרק. מן אֹותּה מאכילין - -חזיר דעּתּה נתיּׁשבה אם ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָ
לא ואם מּכּׁשעּור. ּפחֹות אֹותּה מאכילין - לאו ואם ְְֲִִִִִִַַַָָָֹמּוטב,
ּדעּתּה. ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה מאכילין - דעּתּה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָנתיּׁשבה

.ÂËּבֹו וכּיֹוצא חמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשהריח החֹולה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכן
ּכעּברה. ּדינֹו - הּנפׁש את ׁשּמערערין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻמּדברים

.ÊËּבלמּוס ׁשאחזֹו האסּורים39מי דברים אֹותֹו מאכילין - ְְֲֲֲִִִִִֶַָָָֻ
עיניו40מּיד ׁשּיאֹורּו אּלא41עד הּמּתר, ּדבר על מחּזרין ואין . ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּבּנמצא ּתחּלה42ממהרין הּקל הּקל אֹותֹו ּומאכילין אם43. . ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַָָ
ּדּיֹו - עיניו החמּור.44האירּו אֹותֹו מאכילין - לאו ואם ; ְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

.ÊÈנבלה אֹותֹו מאכילין - ּונבלה טבל לפנינּו היּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד?
ּבמיתה ׁשהּטבל מאכילין45ּתחּלה; - ׁשביעית ּוספיחי נבלה . ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

סֹופרים מּדברי ׁשאסּורין ׁשביעית; ספיחי ּכמֹו46אֹותֹו , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶ
ּוׁשביעית טבל ׁשמּטה. ּבהלכֹות אֹותֹו47ׁשּיתּבאר מאכילין - ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָ

הּטבל48ׁשביעית לתּקן אפׁשר אי אם ּותרּומה, טבל .49- ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
טבל אֹותֹו ּכתרּומה50מאכילין קדֹוׁש ׁשאינֹו ּכל51, וכן . ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÁÈהיּו אם אּלא אּסּור, על חל אּסּור ׁשאין ּבארנּו, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּכבר

ּכאחת ּבאין האּסּורין אּסּור52ׁשני אֹו מֹוסיף אּסּור ׁשהיה אֹו , ְְִִִִִִֵֶַַָָָָ
חמׁש עליו ולֹוקה אחד, ּכזית אֹוכל יׁש לפיכ ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכֹולל.

אּסּורין53מלקּיֹות ּבחמּׁשה ּבֹו ׁשהתרּו והּוא ּבֹו.54. ׁשּנתקּבצּו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֻ
הּמקּדׁשים מן ׁשּנֹותר חלב ּכזית ׁשאכל טמא ּכגֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּכיצד?

חלב אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - הּכּפּורים אֹוכל55ּביֹום ּומּׁשּום , ְִִִִֵֵֵֶֶַ
ׁשאכל טמא ּומּׁשּום הּכּפּורים, ּביֹום אֹוכל ּומּׁשּום ְִִִִֵֵֶַַָָָנֹותר,

ּומעל. הּקדׁש מן ׁשּנהנה ּומּׁשּום ֱִִֶֶֶֶַַָָֹֹקדׁש,
.ËÈחלּבּה היה זֹו ׁשּבהמה אּסּור? על אּסּור ּכאן חל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָולּמה

ּבהניה ּומּתר ּבאכילה חלּבּה56אסּור נאסר - הקּדיׁשּה . ְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
הניה57ּבהניה אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף ּומּתֹו אּסּור58. עליו נֹוסף , ֲֲִִִֶַַַָָָָָָ

לּגבֹוּה מּתר זה חלב היה ועדין להדיֹוט.59קדׁשים. ואסּור ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
להדיֹוט. נאסר לּגבֹוּה, אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף מּתֹו - נֹותר ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָנעּׂשה

הּזה ּבחלּבּה.60והאֹוכל ואסּור הּבהמה ּבבּׂשר מּתר היה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
ּבא החלב. על אּסּור לֹו נֹוסף ּבבּׂשרּה. אף נאסר - ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָנטמא
ּבחּלין, אף ׁשּנאסר ּומּתֹו האכלין. ּכל ּכלל - הּכּפּורים ְֱֳִִִִִֶֶַַַַָָָָֻיֹום

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ּבחלב אּסּורֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹנֹוסף

  
.‡- מינֹו ּבׁשאינֹו מין מּתר: ּבדבר ׁשּנתערב אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻּדבר

- טעמֹו על לעמד אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו, ּומין טעם; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹּבנֹותן
ּברב. ְִֵָֹיּבטל

.- הּכל ונּמֹוח הּגריסין לתֹו ׁשּנפל הּכליֹות חלב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכיצד?
הרי - חלב טעם ּבהן נמצא לא אם הּגריסין: את ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹטֹועמין
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אכילה.30) איסור על חכמים ודרשו אמו בחלב גדי תבשל תשרפנו.31)לא אלא ממנו תהנה שלא המלאה, תקדש מפרט32)פן
גבי על הנסקל שור של חלב הניח שם: בגמרא שנאמרה הדוגמא רבינו מונה אינו ולפיכך והנאה. אכילה כדרך שלא אכילה סוגי

פטור. לאכילה.33)מכתו כוונה אכילה.34)בלי איסורי בין הנאה איסורי מתכווין35)בין שאינו שדבר שמעון כר' שהלכה
האיסורים. בכל נפש.36)מובר סכנת אין נפש.37)אם פיקוח בפני העומד דבר לך שאין אדם, לכל הרה38)מותר אשה

זה. מאכל ממנה ימנעו אם תסתכן לאוכלו, ומתאווה מאכל איזה מריחה הרעבון.39)כשהיא מקודם40)מחלת מנסים ואין
האסור. דבר מיד לו נותנים אלא מכשיעור, ובפחות כהות.41)במרק, החולה עיני המחלה של מסוכן בדברים42)בשלב

במקום. קל.43)הנמצאים הקל אותו מאכילין איסורים מיני שני לפנינו ויש צורכו כדי מותרים דברים לנו אין אין44)אם
יותר. אותו טבל45)מאכילים אבל מעשר, ותרומת גדולה תרומה ממנו הופרשו שלא בטבל והמדובר בלאו. ונבלה שמים בידי

במיתה. אינו מעשרות ממנו הפרישו דרבנן.46)שלא איסורי תחילה אותו הביעור.47)שמאכילים זמן שהטבל48)לאחר
בעשה. והשביעית שמים בידי התרומות49)במיתה ממנו יפריש ואם כולו לאכול צריך שהחולה כגון, שבו, החולין את ולהאכילו

לו. יספיק אותו50)לא מאכילים אלא לעצמם, וחולין לעצמה תרומה החולה שיאכל מעשר, ותרומת תרומה ממנו מפרישים אין
בתרומה. שאסור בזר והמדובר שהוא. כמו הטבל התכוונו51)את שלא רבינו, ומפרש לתיקוני, אפשר טבל אבל חמורה תרומה

היא. ממש קודש תרומה אבל חמורה, קדושה בו אין לתקנו שאפשר מכיון שטבל אלא תרומה, להפריש היינו לתקן, שיש לומר
שניהם.52) על חייב ולכן תוציא, מהם זה למלקות53)שאי שגם משמיענו ורבינו אחד, ואשם חטאות ארבע חייב שבשוגג שנינו

כך. חמישה54)הדין על עובר שהוא לו אמרו ואפילו סתם בו התרו אם אבל עצמו, בפני איסור כל ולפרש בו להתרות צריך
אחת. אלא לוקה אינו למלקות.55)לאווין, בו התרו אם לוקה מאכל, על שמים בידי מיתה או כרת המחוייב שהחלב56)שכל

באכילה. רק בהנאה.57)אסור אסור איסור.58)שהקדש על שחל חמור איסור או מוסיף איסור הוא למזבח.59)הרי להקריב
על60) החלים איסורים רבינו מונה ואילך מכאן החלב, חתיכת על שניתוספו האיסורים רבינו מנה כאן עד שאכל. האדם כלומר,

האוכל. וטומאת הכיפורים יום כגון איסור, ניתוסף לא עצמו המאכל על אבל האדם,



סה               
  

ּבּׁשּול ּבלׁשֹון הקּדׁש30אחרת, ואפּלּו31ּובלׁשֹון אֹותן לאסר , ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
הניה. ּכדר ְֲֶֶֶָָֹׁשּלא

.‡Èעד32ּכיצד חם ּכׁשהּוא ּוגמעֹו החלב את ׁשהמחה הרי ? ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּדברים ׁשערב אֹו חי; חלב ׁשאכל אֹו מּמּנּו, גרֹונֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנכוה
ׁשל קדרה לתֹו אֹו נס יין לתֹו ולענה, ראׁש ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹמרים,
אחר האסּור אכל ׁשאכל אֹו מרין; ּכׁשהן ואכלן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנבלה,
ואם ּפטּור. זה הרי - אדם מאכל ּובטל והבאיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהסריח
ּכלאי ּביין אֹו ּבחלב ּבּׂשר ׁשל קדרה ּבתֹו מר ּדבר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָערב

חּיב. - ואכלֹו ֲֶֶַַַָָהּכרם
.Èאֹו ּׂשחֹוק ּדר האסּורֹות מּמאכלֹות מאכל ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָהאֹוכל

הֹואיל33ּכמתעּסק האכילה, לגּוף נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
והניה אכילה. ׁשל לעצמּה ׁשּמתּכּון ּכמי חּיב, - ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָונהנה

האּסּורין מּכל ּבאּסּור ּכרחֹו ּבעל לאדם לֹו אם34הּבאה : ְְְִִִִִַַָָָָָָָָ
מּתר - נתּכּון לא ואם אסּור, - .35נתּכּון ְְְִִִֵֵַַָָֹֻ

.‚Èחּיב - הרעב מּפני אֹו לתאבֹון אסּור מאכל .36האֹוכל ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָ
אּסּור דבר אּלא ּיאכל מה לֹו ואין ּבּמדּבר ּתֹועה היה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואם

נפׁשֹות סּכנת מּפני מּתר, זה הרי -37. ְְֲִֵֵֶַַָָָֻ
.„Èּבּׂשר38עּברה אֹו קדׁש ּבּׂשר ּכגֹון אסּור, מאכל ׁשהריחה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

הּמרק. מן אֹותּה מאכילין - -חזיר דעּתּה נתיּׁשבה אם ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָ
לא ואם מּכּׁשעּור. ּפחֹות אֹותּה מאכילין - לאו ואם ְְֲִִִִִִַַַָָָֹמּוטב,
ּדעּתּה. ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה מאכילין - דעּתּה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָנתיּׁשבה

.ÂËּבֹו וכּיֹוצא חמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשהריח החֹולה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכן
ּכעּברה. ּדינֹו - הּנפׁש את ׁשּמערערין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻמּדברים

.ÊËּבלמּוס ׁשאחזֹו האסּורים39מי דברים אֹותֹו מאכילין - ְְֲֲֲִִִִִֶַָָָֻ
עיניו40מּיד ׁשּיאֹורּו אּלא41עד הּמּתר, ּדבר על מחּזרין ואין . ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּבּנמצא ּתחּלה42ממהרין הּקל הּקל אֹותֹו ּומאכילין אם43. . ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַָָ
ּדּיֹו - עיניו החמּור.44האירּו אֹותֹו מאכילין - לאו ואם ; ְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

.ÊÈנבלה אֹותֹו מאכילין - ּונבלה טבל לפנינּו היּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד?
ּבמיתה ׁשהּטבל מאכילין45ּתחּלה; - ׁשביעית ּוספיחי נבלה . ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

סֹופרים מּדברי ׁשאסּורין ׁשביעית; ספיחי ּכמֹו46אֹותֹו , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶ
ּוׁשביעית טבל ׁשמּטה. ּבהלכֹות אֹותֹו47ׁשּיתּבאר מאכילין - ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָ

הּטבל48ׁשביעית לתּקן אפׁשר אי אם ּותרּומה, טבל .49- ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
טבל אֹותֹו ּכתרּומה50מאכילין קדֹוׁש ׁשאינֹו ּכל51, וכן . ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÁÈהיּו אם אּלא אּסּור, על חל אּסּור ׁשאין ּבארנּו, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּכבר

ּכאחת ּבאין האּסּורין אּסּור52ׁשני אֹו מֹוסיף אּסּור ׁשהיה אֹו , ְְִִִִִִֵֶַַָָָָ
חמׁש עליו ולֹוקה אחד, ּכזית אֹוכל יׁש לפיכ ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכֹולל.

אּסּורין53מלקּיֹות ּבחמּׁשה ּבֹו ׁשהתרּו והּוא ּבֹו.54. ׁשּנתקּבצּו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֻ
הּמקּדׁשים מן ׁשּנֹותר חלב ּכזית ׁשאכל טמא ּכגֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּכיצד?

חלב אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - הּכּפּורים אֹוכל55ּביֹום ּומּׁשּום , ְִִִִֵֵֵֶֶַ
ׁשאכל טמא ּומּׁשּום הּכּפּורים, ּביֹום אֹוכל ּומּׁשּום ְִִִִֵֵֶַַָָָנֹותר,

ּומעל. הּקדׁש מן ׁשּנהנה ּומּׁשּום ֱִִֶֶֶֶַַָָֹֹקדׁש,
.ËÈחלּבּה היה זֹו ׁשּבהמה אּסּור? על אּסּור ּכאן חל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָולּמה

ּבהניה ּומּתר ּבאכילה חלּבּה56אסּור נאסר - הקּדיׁשּה . ְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
הניה57ּבהניה אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף ּומּתֹו אּסּור58. עליו נֹוסף , ֲֲִִִֶַַַָָָָָָ

לּגבֹוּה מּתר זה חלב היה ועדין להדיֹוט.59קדׁשים. ואסּור ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
להדיֹוט. נאסר לּגבֹוּה, אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף מּתֹו - נֹותר ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָנעּׂשה

הּזה ּבחלּבּה.60והאֹוכל ואסּור הּבהמה ּבבּׂשר מּתר היה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
ּבא החלב. על אּסּור לֹו נֹוסף ּבבּׂשרּה. אף נאסר - ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָנטמא
ּבחּלין, אף ׁשּנאסר ּומּתֹו האכלין. ּכל ּכלל - הּכּפּורים ְֱֳִִִִִֶֶַַַַָָָָֻיֹום

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ּבחלב אּסּורֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹנֹוסף

  
.‡- מינֹו ּבׁשאינֹו מין מּתר: ּבדבר ׁשּנתערב אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻּדבר

- טעמֹו על לעמד אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו, ּומין טעם; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹּבנֹותן
ּברב. ְִֵָֹיּבטל

.- הּכל ונּמֹוח הּגריסין לתֹו ׁשּנפל הּכליֹות חלב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכיצד?
הרי - חלב טעם ּבהן נמצא לא אם הּגריסין: את ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹטֹועמין
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אכילה.30) איסור על חכמים ודרשו אמו בחלב גדי תבשל תשרפנו.31)לא אלא ממנו תהנה שלא המלאה, תקדש מפרט32)פן
גבי על הנסקל שור של חלב הניח שם: בגמרא שנאמרה הדוגמא רבינו מונה אינו ולפיכך והנאה. אכילה כדרך שלא אכילה סוגי

פטור. לאכילה.33)מכתו כוונה אכילה.34)בלי איסורי בין הנאה איסורי מתכווין35)בין שאינו שדבר שמעון כר' שהלכה
האיסורים. בכל נפש.36)מובר סכנת אין נפש.37)אם פיקוח בפני העומד דבר לך שאין אדם, לכל הרה38)מותר אשה

זה. מאכל ממנה ימנעו אם תסתכן לאוכלו, ומתאווה מאכל איזה מריחה הרעבון.39)כשהיא מקודם40)מחלת מנסים ואין
האסור. דבר מיד לו נותנים אלא מכשיעור, ובפחות כהות.41)במרק, החולה עיני המחלה של מסוכן בדברים42)בשלב

במקום. קל.43)הנמצאים הקל אותו מאכילין איסורים מיני שני לפנינו ויש צורכו כדי מותרים דברים לנו אין אין44)אם
יותר. אותו טבל45)מאכילים אבל מעשר, ותרומת גדולה תרומה ממנו הופרשו שלא בטבל והמדובר בלאו. ונבלה שמים בידי

במיתה. אינו מעשרות ממנו הפרישו דרבנן.46)שלא איסורי תחילה אותו הביעור.47)שמאכילים זמן שהטבל48)לאחר
בעשה. והשביעית שמים בידי התרומות49)במיתה ממנו יפריש ואם כולו לאכול צריך שהחולה כגון, שבו, החולין את ולהאכילו

לו. יספיק אותו50)לא מאכילים אלא לעצמם, וחולין לעצמה תרומה החולה שיאכל מעשר, ותרומת תרומה ממנו מפרישים אין
בתרומה. שאסור בזר והמדובר שהוא. כמו הטבל התכוונו51)את שלא רבינו, ומפרש לתיקוני, אפשר טבל אבל חמורה תרומה

היא. ממש קודש תרומה אבל חמורה, קדושה בו אין לתקנו שאפשר מכיון שטבל אלא תרומה, להפריש היינו לתקן, שיש לומר
שניהם.52) על חייב ולכן תוציא, מהם זה למלקות53)שאי שגם משמיענו ורבינו אחד, ואשם חטאות ארבע חייב שבשוגג שנינו

כך. חמישה54)הדין על עובר שהוא לו אמרו ואפילו סתם בו התרו אם אבל עצמו, בפני איסור כל ולפרש בו להתרות צריך
אחת. אלא לוקה אינו למלקות.55)לאווין, בו התרו אם לוקה מאכל, על שמים בידי מיתה או כרת המחוייב שהחלב56)שכל

באכילה. רק בהנאה.57)אסור אסור איסור.58)שהקדש על שחל חמור איסור או מוסיף איסור הוא למזבח.59)הרי להקריב
על60) החלים איסורים רבינו מונה ואילך מכאן החלב, חתיכת על שניתוספו האיסורים רבינו מנה כאן עד שאכל. האדם כלומר,

האוכל. וטומאת הכיפורים יום כגון איסור, ניתוסף לא עצמו המאכל על אבל האדם,



סו              
  

מּמׁשֹו ּבהן והיה חלב, טעם ּבהם נמצא ואם מּתרין; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻאּלּו
היה ולא טעמֹו, ּבהן נמצא הּתֹורה; מן אסּורין אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

סֹופרים. מּדברי אסּורין אּלּו הרי - מּמׁשֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָּבהן
ׁשלׁש‚. ּבכל ּכזית החלב מן ׁשהיה ּכגֹון מּמׁשֹו? הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד

ּכׁשלׁש האּלּו הּגריסין מן אכל אם הּתערבת. מן ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּביצים
טעם ׁשהרי לֹוקה, - החלב מן ּכזית ּבהן ויׁש הֹואיל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּביצים,
אֹותֹו מּכין - ּביצים מּׁשלׁש ּפחֹות אכל קּים; ּומּמׁשֹו ִִִִֵַַַַָָָָָָהאּסּור
ּבכל ּכזית ּבּתערבת היה לא אם וכן מּדבריהם. מרּדּות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמּכת
ּכל ואכל חלב טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף ּביצים, ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשלׁש

מרּדּות. מּכת אּלא לֹוקה אינֹו - ְְֵֵֶֶַַַַָָהּקדרה
חלב„. היה אם הּכל, ונּמֹוח האליה לחלב ּכליֹות חלב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹנפל

הּתֹורה. מן מּתר הּכל הרי - הּכליֹות ּבחלב ּכׁשנים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻהאליה
ׁשחּוטה ׁשל חתיכֹות ּבׁשּתי ׁשּנתערבה נבלה חתיכת ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָאפּלּו
אסּור, הּכל - סֹופרים מּדברי אבל הּתֹורה. מן מּתר הּכל -ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֻ
חׁשּוב דבר יהיה ולא מעּוטֹו, מעצם האסּור ּדבר ׁשּיאבד ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹעד

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עֹומדת, ְְִֵֵֶֶֶֶָׁשעינֹו
מעּוטֹו?‰. ּבעצם ויאבד האסּור ּדבר יתערב ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹּובכּמה

ויׁש ּבׁשּׁשים, ׁשּׁשעּורֹו ּדבר יׁש חכמים: ּבֹו ׁשּנתנּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּכּׁשעּור
ּבמאתים. ׁשּׁשעּורֹו ויׁש ּבמאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּׁשעּורֹו

.Âמלקּות אּסּורי ּבין ׁשּבּתֹורה, אּסּורין ׁשּכל למד, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנמצאת
הּמּתר: ּבמאכל ׁשּנתערבּו הניה, אּסּורי ּבין ּכרת אּסּורי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבין
אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו, מין טעם; ּבנֹותן - מינֹו ּבׁשאינֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָמין
ּבמאתים. אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ׁשעּורֹו - הּטעם על ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָֹלעמד
מּטבל, וחּוץ ּכֹוכבים, עבֹודת חמרת מּפני ,נס מּיין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻחּוץ
ׁשהן, ּבכל - ּבמינן אֹוסרין זה ּומּפני לתּקנֹו; אפׁשר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהרי

האּסּורין. ּכל ּכׁשאר טעם, ּבנֹותן - ּבמינן ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹוׁשּלא
.Ê- יין ׁשל חבּיֹות ּכּמה עליה ׁשּנפלּו נס יין טּפת ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשּנתערב טבל יין ׁשל ּכֹוס וכן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אסּור, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּכל
הראּויין ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות ׁשּיפריׁש עד טבל, הּכל - ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹּבחבית

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְֲִִֵֶֶַַָֹלּתערבת,
.Áּבכל - ּבמינן נתערבּו ׁשאם ּפי על אף ׁשביעית, ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּפרֹות

ּתֹורה; אּסּורי ּבכלל אינן טעם, ּבנֹותן - ּבמינן וׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהּוא,
הּתערבת ּכל לאכל חּיב אּלא אסּורה, הּתערבת אֹותּה ֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשאין

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, ְְְְְִִִִִֵֶַָֻּבקדּׁשת
.Ëאינֹו - ּתֹורה מאּסּורי ׁשהּוא ּפי על אף ּבפסח, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָחמץ

ׁשהרי לעֹולם, אסּורה הּתערבת ׁשאין לפי אּלּו; ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכללֹות
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתרת, הּתערבת ּכל ּתהיה הּפסח ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻלאחר
ּבמינֹו. ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא ּבכל אֹוסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹלפיכ

.Èמּלפני ּביׁשנה ׁשּנתערבה חדׁשה לתבּואה הּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָוהּוא
ׁשּלאחר מּתירין, לּה יׁש ׁשהרי ׁשהּוא; ּבכל אֹוסרת - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהעמר
היה ואפּלּו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל וכן הּכל. יּתר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהעמר
לא - טֹוב ּביֹום ונֹולד מקצה אּסּור ּכגֹון מּדבריהם, ְְְְְִִִִֵֶֶָֹֻאּסּורֹו
אינֹו אלפים ּבכּמה אחד אפּלּו אּלא ׁשעּור, חכמים ּבֹו ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָנתנּו
ׁשני ּומעּׂשר הקּדׁש ּכגֹון ּבּה. ׁשּיּתר ּדר יׁש ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבטל;

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.‡Èוכן ּבהן, וכּיֹוצא ודם וחלב הּכרם וכלאי הערלה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל

לכל הּתר ּדר ּבהן ׁשאין ׁשעּור; ּבהן חכמים נתנּו - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּתרּומֹות
ָָאדם.

.Èנתערב אם מּתירין, לֹו ׁשּיׁש דבר ׁשאפּלּו לי, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה
לֹו ׁשּיׁש זה יהיה לא מּתר. - טעם נתן ולא מינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבׁשאינֹו
כן, ּפי על ואף לתּקנֹו, אפׁשר ׁשהרי מּטבל; חמּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּתירין
על ּתתמּה ואל ׁשּבארנּו. ּכמֹו טעם, ּבנֹותן - ּבמינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַֹׁשּלא
תאכלּו, לא מחמצת ּכל אמרה: ׁשהּתֹורה ּבפסח; ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹחמץ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, החמירּו ְְְְִִֵֶֶַָלפיכ
.‚Èּותרּומת הּתרּומה חכמים: ׁשּנתנּו הּׁשעּורין הן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָואּלּו

וצרי ּומאה. ּבאחד עֹולין - והּבּכּורים והחּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמעּׂשר
הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן זה. עם זה ּומצטרפין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָלהרים.
סאה ּכיצד? ּומאה. ּבאחד עֹולין - חּלין ׁשל ּפרּוסֹות ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻלתֹו
קמח סאה למאה ׁשּנפלה מּכּלם, סאה אֹו מאּלּו, מאחד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻקמח
ּכנגד אחת סאה הּכל מן מרים - הּכל ונתערב חּלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשל
מּמאה לפחֹות נפלה אדם; לכל מּתר והּׁשאר ׁשּנפלה, ְְְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָָָָֻסאה

מדּמע. הּכל נעּׂשה -ְֲַַָָֹֻ
.„Èּומצטרפין ּומאתים. ּבאחד עֹולין - הּכרם וכלאי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהערלה

ערלה יין ׁשל רביעית ּכיצד? להרים. צרי ואינֹו זה. עם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָזה
מּׁשניהם, מצטרפת הרביעית ׁשהיתה אֹו הּכרם, ּכלאי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאֹו
ואינֹו מּתר, הּכל - יין ׁשל רביעּיֹות מאתים לתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנפלה
אסּור הּכל - מּמאתים לפחֹות נפלה ּכלּום; להרים ְְְְִִִִַַָָָָָָָֹצרי

ֲַָָּבהניה.
.ÂËוכלאי ערלה ירים ולא הּתרּומה להרים צרי ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹולּמה

ׁשאין ּתרּומה ּכל ,לפיכ ּכהנים. ממֹון ׁשהּתרּומה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּכרם?
והחרּובין הּכליסין ּתרּומת ּכגֹון עליה, מקּפידין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּכהנים

להרים. צרי אינֹו - ׁשּבאדֹום ְְֱִִִֵֶֶָָּוּׂשעֹורין
.ÊËׁשהן מּפני הּכרם? וכלאי ערלה ׁשעּור ּכפלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָולּמה

ׁשהרי ּבתרּומֹות? מאה ׁשעּור על סמכּו ולּמה ּבהניה. ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאסּורין
את ׁשּנאמר: הּכל. ּומקּדׁש מּמאה אחד מעּׂשר ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּתרּומת
אם מּמּנּו, מרים ׁשאּתה ּדבר חכמים: אמרּו מּמּנּו. ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמקּדׁשֹו

מקּדׁשֹו. - לתֹוכֹו ְְְַַָחזר
.ÊÈּורמּׂשים ׁשקצים ּבּׂשר ּכגֹון ּכּלן, ׁשּבּתֹורה אּסּורין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻׁשאר

חלב ּכזית ּכיצד? ּבׁשּׁשים. ׁשעּורן - ּבהן וכּיֹוצא ודם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוחלב
מּתר; הּכל - האליה מחלב ּכזית ׁשּׁשים לתֹו ׁשּנפל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכליֹות
חלב ּכּׂשעֹורה נפל אם וכן אסּור. הּכל - מּׁשּׁשים לפחֹות ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנפל
אּסּורין. ּבׁשאר וכן ּׂשעֹורה. ׁשּׁשים ּכמֹו ׁשם ׁשּיהיה צרי -ְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָ
מׁשערין - ּבּׂשר ׁשל לקדרה ׁשּנפל הּנׁשה ּגיד ׁשל ׁשּמן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוכן
ׁשּׁשּמן ּפי על ואף הּמנין. מן הּגיד ׁשּמן ואין ּבׁשּׁשים, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָֻֻאֹותֹו
הּנׁשה וגיד הֹואיל - ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, הּנׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּגיד

והּגיד ּתֹורה. ּכאּסּורי ּבֹו החמירּו עצמּה, ּבפני -ּברּיה עצמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
טעם. ּבנֹותן ּבגידים ׁשאין אֹוסר, ואינֹו ּבֹו מׁשערין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַאין

.ÁÈמן ּוכחל ּבׁשּׁשים, - הּבּׂשר עם ׁשּנתּבּׁשל ּכחל ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָאבל
הקּלּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּדבריהם, והּכחל הֹואיל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּמנין.

ְִּבׁשעּורֹו.
.ËÈּביצים עם ׁשּנׁשלקה אפרֹוח ּבּה ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּביצה

הן הרי - והיא ואחת ׁשּׁשים עם היתה אם ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻהּמּתרֹות:
ׁשהיא מּפני הּכל. נאסרּו - ּבלבד ׁשּׁשים עם היתה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻמּתרֹות;
ּבׁשעּורּה. והֹוסיפּו ּבּה הּכר עּׂשּו עצמּה, ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּברּיה

.Î- טהֹור עֹוף ּביצי עם ׁשּנׁשלקה טמא עֹוף ּביצת ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָאבל
ׁשּנתערבה אֹו אּלּו, עם אּלּו טרף ואם אֹותם. אסרה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹלא
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ׁשעּורן - אחרֹות ּביצים עם טרפה ּביצת אֹו טמא עֹוף ְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָּביצת
ְִִּבׁשּׁשים.

.‡Îהּמּורם ׁשהרי ׁשּׁשים? ׁשעּור על חכמים סמכּו ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָּומּנין
והיא האיל, מּׁשאר מּׁשּׁשים אחד הּזרֹוע, והיא נזיר, ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמאיל
את הּכהן ולקח ׁשּנאמר: אֹותֹו, אֹוסרת ואינּה עּמֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמתּבּׁשלת

האיל. מן ּבׁשלה ְְִִֵַַַָָֹהּזרע
.Îּבּה ׁשהיה קדרה ּכגֹון ׁשּנתערבּו, אחר ודבר ּבמינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמין

הּכל ונמחה הּכליֹות, חלב לתֹוכּה ונפל ּוגריסין, אליה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחלב
הּגריסין ואת האליה חלב את רֹואין - אחד גּוף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָונעּׂשה
ּובאליה, ּבּגריסין הּכליֹות חלב ּומׁשערין אחד, ּגּוף הן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכאּלּו
לעמד ּכאן אפׁשר אי ׁשהרי מּתר; - מּׁשּׁשים אחד היה ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאם

הּטעם. ַַַַעל
.‚Îוכלאי ּבמאה, לׁשערן - ׁשּנתערבּו לתרּומֹות הּדין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָוהּוא

ּבמאתים. אֹותן לׁשער - ערלה אֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָהּכרם
.„Îּבין ּבמאה ּבין ּבׁשּׁשים ּבין האּסּורין, ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּכׁשּמׁשערין

ּבּקדרה ׁשּיׁש ּובּכל ּובּתבלין ּבּמרק מׁשערין - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּבמאתים
הּדעת, אמד לפי האּסּור ׁשּנפל מאחר קדרה ׁשּבלעה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּובמה

ּבצמצּום. ּׁשּבלעה מה על לעמד אפׁשר אי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי
.‰Î- ּבּטל ואם לכּתחּלה. ּתֹורה ׁשל אּסּורין לבּטל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאסּור

הּכל. ואסרּו חכמים אֹותֹו קנסּו כן ּפי על ואף מּתר. זה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֻהרי
אּלא זֹו ּתערבת אֹוסרין אין - קנס ׁשהּוא ׁשּכיון לי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹויראה
מּתר. הּכל - לאחרים אבל האּסּור; ׁשּבּטל העֹובר זה ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻעל

.ÂÎ,סאה מאה לתֹו ערלה ׁשל סאה ׁשּנפלה הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכיצד?
ּכדי ויצרף אחרֹות סאה מאה יביא לא - הּכל נאסר ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשהרי
מּתר. הּכל - כן ועּׂשה עבר ואם ּומאתים. ּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּתעלה
לכּתחּלה. האּסּור מבּטלין - ּדבריהם ׁשל ּבאּסּור ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאבל

.ÊÎטעם ונתן עֹוף ּבּׂשר ּבּה ׁשּיׁש לקדרה ׁשּנפל חלב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכיצד?
וכן הּטעם. ׁשּיבטל עד אחר עֹוף ּבּׂשר עליו מרּבה - ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָּבּקדרה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.ÁÎהּמּתר ּבדבר טעמֹו האסּור ּדבר נתן ׁשאם ּבארנּו, ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻּכבר

אם אבל ּבׁשהׁשּביחֹו; אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכל. נאסר -ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹ
- טעמֹו והפסיד לּמּתר האסּור זה והּואּפגם מּתר. זה הרי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻ

וסֹופֹו ּבּתחּלה ּפגם אם אבל סֹוף; ועד מּתחּלה ּפֹוגם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיהיה
הרי - לפּגם ׁשּסֹופֹו ּפי על אף ּבּתחּלה הׁשּביח אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָֹלהׁשּביח,

אסּור. ֶָזה
.ËÎעם ּתרּומֹות המערב היה אם הּתערבת? את יטעם ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹּומי

- נּכר הּתרּומה טעם היה אם הּכהן. אֹותן טֹועם - ְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֻהחּלין
המדּמע. ּדין יתּבאר ּתרּומֹות ּובהלכֹות מדּמע. ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֻֻהּכל

.Ïהּכרם וכלאי ערלה ויין נס יין אֹו ּבחלב, ּבּׂשר היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָואם
הּירק עם ׁשּנתּבּׁשל ּורמּׂשים ׁשקצים ּבּׂשר אֹו לדבׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנפלּו
ּפיו. על וסֹומכין ּכֹוכבים, העֹובד אֹותן טֹועם - ּבהן ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא
רע ּומּטעם טעם ּבֹו יׁש ׁשאמר: אֹו טעם, ּבֹו אין אמר: ִִֵֵֶַַַַַַַַַָָאם
סֹופֹו יהיה ׁשּלא והּוא מּתר. הּכל - ּפגמֹו והרי ְְְֲִֵֶֶַַָָֹֹֻהּוא
לטעם ּכֹוכבים עֹובד ׁשם אין ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלהׁשּביח,
ּבמאתים. אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ּבׁשעּורֹו: אֹותֹו מׁשערין -ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ

.‡Ï;ּבׁשּׁשים אֹותֹו מׁשערין - לחמץ אֹו לׁשכר ׁשּנפל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹעכּבר
אם אבל מׁשּביח. ּובחמץ ּבׁשכר טעמֹו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאנּו

מּפני טעם, נתן ואפּלּו מּתר, - לדבׁש אֹו לׁשמן אֹו ליין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻנפל
וזה מבּׂשמים, להיֹותן צריכין אּלּו ׁשּכל ּפֹוגם. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּטעמֹו

טעמן. ּומפסיד ְְְִִַַַָָמסריחן
.Ï;אזנֹו מקצה אפּלּו לאכל אסּור - ּבחלּבֹו ׁשּצלאֹו ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָֹּגדי

טעם. ּבֹו ונֹותן מׁשּביחֹו והּוא ּבאיבריו נבלע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהחלב
חלב ולא ּכליֹות חלב ּבֹו היה ולא ּכחּוׁש היה אם ,ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹלפיכ
ׁשּמּגיע עד ואֹוכל קֹולף - מּׁשּׁשים ּכאחד מעט אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָקרב
ואֹוכל קֹולף - ׁשּבּה הּנׁשה ּבגיד ׁשּצלאּה יר וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלחלב.
ׁשלמה, ׁשּצלאּה ּבהמה וכן ּומׁשליכֹו. לּגיד מּגיע ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד
ואֹוכל, קֹולף - האסּורֹות קרּומֹות ולא חּוטין לא הסיר ְְְְֲִִֵֵֵָֹֹֹולא
ּבגידים ׁשאין ּומׁשליכֹו. חֹותכֹו - אסּור לדבר ׁשּיּגיע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכיון

ּבהן. לׁשער ּכדי טעם ְְְֵֵֵֶַַַָּבנֹותן
.‚Ïּבהמה אֹו נבלה ּבּׂשר עם ׁשחּוטה ּבּׂשר צֹולין ְְְְְִִֵֵֵַַָָָאין

ואם ּבזה. זה נֹוגעין ׁשאין ּפי על ואף אחד, ּבתּנּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאה
הרּבה ׁשמנה האסּורה היתה ואפּלּו מּתר, זה הרי - ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻצלאן
טעמֹו אּלא אֹוסר ואינֹו אֹוסר, אינֹו ׁשהריח רזה. ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוהּמּתרת

אּסּור. ִֶׁשל
.„Ïזה הרי - ׁשחּוטה ּבּׂשר עּמֹו ׁשּנבלל מליח נבלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבּׂשר

הּׁשחּוטה, ּבּׂשר ּבגּוף נבלעת הּנבלה ׁשּתמצית מּפני ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָנאסר;
ּבּׂשר וכן הּׁשעּור. על ולא הּטעם על לא ּכאן לעמד אפׁשר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹֹואי
צירֹו. מּפני נאסר - טהֹור ּתפל דג עּמֹו ׁשּנבלל מליח טמא ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּדג
נאסר לא - טמא ּדג והּתפל טהֹור, הּמליח היה אם ְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹאבל
ּבֹולע [אינֹו - הּמליח מן ּבֹולע ׁשהּתפל ּפי] על [אף ִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּמליח.
הּכל - טהֹור ּדג עם ׁשּכבׁשֹו טמא ּדג ויפלט]. ׁשּיחזר ּכ ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹּכל
הּטהֹור. מן מּמאתים אחד הּטמא היה ּכן אם אּלא ִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאסּור;

  
האסּור‡. לּדבר חכמים ׁשּנתנּו האּלּו הּׁשעּורים ְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּכל

מחּמץ האסּור הּדבר היה ּבׁשּלא - הּמּתר ּבמינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשּנתערב
ולא ׁשהּוא ּכמֹות עֹומד ׁשהּוא חׁשּוב דבר אֹו מתּבל ְְְֵֵֶֶַָָָֹאֹו
מתּבל אֹו מחּמץ היה אם אבל הּמּתר; ּבּדבר ונדמע ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻנתערב

ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר - חׁשּוב דבר ְֵֶָָָָאֹו
.חּטין עּסת לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל חּטין ׁשל ּׂשאֹור ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

וכן מדּמע. ּכּלּה העּסה הרי - לחּמץ ּכדי ּבֹו ויׁש חּלין, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻֻֻׁשל
לתּבל, ּכדי ּבהן ויׁש חּלין, לקדרת ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּתבלין
אֹו ׁשהּׂשאֹור ּפי על ואף מדּמע. הּכל - החּלין מּמין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֻֻוהן
העּסה, לתֹו הּכרם ּכלאי ׁשל ּׂשאֹור וכן מאלף. אחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּתבלין
ּבהניה. אסּור הּכל - הּקדרה לתֹו ערלה ׁשל ּתבלין ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹאֹו

דברים.‚. ׁשבעה - ׁשהּוא ּבכל ּבמינֹו אֹוסר ׁשהּוא חׁשּוב ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּדבר
וחלפֹות סתּומֹות, וחבּיֹות ּבדן, ורּמֹוני ,ּפר אגֹוזי הן: ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָואּלּו
הּבית. ּבעל ׁשל וכּכרֹות יונית, ּודלעת ּכרּוב, וקלחי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָּתרדין,

ּבכּמה„. ונתערב ערלה ׁשהיה ּבדן מרּמֹוני אחד רּמֹון ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכיצד?
יין ׁשל סתּומה חבית וכן ּבהניה. אסּור הּכל - רּמֹונים ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאלפים
חבּיֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָערלה
דברים. הּׁשבעה ׁשאר וכן ּבהניה. אסּורים הּכל - ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹסתּומֹות

עֹוף‰. אֹו חּיה אֹו ּבהמה ּבּׂשר ׁשל אֹו נבלה ׁשל חתיכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
אסּור הּכל - חתיכֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה הּטמאין דג ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹאֹו
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סז               
  

ׁשעּורן - אחרֹות ּביצים עם טרפה ּביצת אֹו טמא עֹוף ְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָּביצת
ְִִּבׁשּׁשים.

.‡Îהּמּורם ׁשהרי ׁשּׁשים? ׁשעּור על חכמים סמכּו ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָּומּנין
והיא האיל, מּׁשאר מּׁשּׁשים אחד הּזרֹוע, והיא נזיר, ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמאיל
את הּכהן ולקח ׁשּנאמר: אֹותֹו, אֹוסרת ואינּה עּמֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמתּבּׁשלת

האיל. מן ּבׁשלה ְְִִֵַַַָָֹהּזרע
.Îּבּה ׁשהיה קדרה ּכגֹון ׁשּנתערבּו, אחר ודבר ּבמינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמין

הּכל ונמחה הּכליֹות, חלב לתֹוכּה ונפל ּוגריסין, אליה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחלב
הּגריסין ואת האליה חלב את רֹואין - אחד גּוף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָונעּׂשה
ּובאליה, ּבּגריסין הּכליֹות חלב ּומׁשערין אחד, ּגּוף הן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכאּלּו
לעמד ּכאן אפׁשר אי ׁשהרי מּתר; - מּׁשּׁשים אחד היה ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאם

הּטעם. ַַַַעל
.‚Îוכלאי ּבמאה, לׁשערן - ׁשּנתערבּו לתרּומֹות הּדין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָוהּוא

ּבמאתים. אֹותן לׁשער - ערלה אֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָהּכרם
.„Îּבין ּבמאה ּבין ּבׁשּׁשים ּבין האּסּורין, ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּכׁשּמׁשערין

ּבּקדרה ׁשּיׁש ּובּכל ּובּתבלין ּבּמרק מׁשערין - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּבמאתים
הּדעת, אמד לפי האּסּור ׁשּנפל מאחר קדרה ׁשּבלעה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּובמה

ּבצמצּום. ּׁשּבלעה מה על לעמד אפׁשר אי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי
.‰Î- ּבּטל ואם לכּתחּלה. ּתֹורה ׁשל אּסּורין לבּטל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאסּור

הּכל. ואסרּו חכמים אֹותֹו קנסּו כן ּפי על ואף מּתר. זה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֻהרי
אּלא זֹו ּתערבת אֹוסרין אין - קנס ׁשהּוא ׁשּכיון לי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹויראה
מּתר. הּכל - לאחרים אבל האּסּור; ׁשּבּטל העֹובר זה ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻעל

.ÂÎ,סאה מאה לתֹו ערלה ׁשל סאה ׁשּנפלה הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכיצד?
ּכדי ויצרף אחרֹות סאה מאה יביא לא - הּכל נאסר ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשהרי
מּתר. הּכל - כן ועּׂשה עבר ואם ּומאתים. ּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּתעלה
לכּתחּלה. האּסּור מבּטלין - ּדבריהם ׁשל ּבאּסּור ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאבל

.ÊÎטעם ונתן עֹוף ּבּׂשר ּבּה ׁשּיׁש לקדרה ׁשּנפל חלב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכיצד?
וכן הּטעם. ׁשּיבטל עד אחר עֹוף ּבּׂשר עליו מרּבה - ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָּבּקדרה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.ÁÎהּמּתר ּבדבר טעמֹו האסּור ּדבר נתן ׁשאם ּבארנּו, ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻּכבר

אם אבל ּבׁשהׁשּביחֹו; אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכל. נאסר -ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹ
- טעמֹו והפסיד לּמּתר האסּור זה והּואּפגם מּתר. זה הרי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻ

וסֹופֹו ּבּתחּלה ּפגם אם אבל סֹוף; ועד מּתחּלה ּפֹוגם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיהיה
הרי - לפּגם ׁשּסֹופֹו ּפי על אף ּבּתחּלה הׁשּביח אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָֹלהׁשּביח,

אסּור. ֶָזה
.ËÎעם ּתרּומֹות המערב היה אם הּתערבת? את יטעם ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹּומי

- נּכר הּתרּומה טעם היה אם הּכהן. אֹותן טֹועם - ְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֻהחּלין
המדּמע. ּדין יתּבאר ּתרּומֹות ּובהלכֹות מדּמע. ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֻֻהּכל

.Ïהּכרם וכלאי ערלה ויין נס יין אֹו ּבחלב, ּבּׂשר היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָואם
הּירק עם ׁשּנתּבּׁשל ּורמּׂשים ׁשקצים ּבּׂשר אֹו לדבׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנפלּו
ּפיו. על וסֹומכין ּכֹוכבים, העֹובד אֹותן טֹועם - ּבהן ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא
רע ּומּטעם טעם ּבֹו יׁש ׁשאמר: אֹו טעם, ּבֹו אין אמר: ִִֵֵֶַַַַַַַַַָָאם
סֹופֹו יהיה ׁשּלא והּוא מּתר. הּכל - ּפגמֹו והרי ְְְֲִֵֶֶַַָָֹֹֻהּוא
לטעם ּכֹוכבים עֹובד ׁשם אין ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלהׁשּביח,
ּבמאתים. אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ּבׁשעּורֹו: אֹותֹו מׁשערין -ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ

.‡Ï;ּבׁשּׁשים אֹותֹו מׁשערין - לחמץ אֹו לׁשכר ׁשּנפל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹעכּבר
אם אבל מׁשּביח. ּובחמץ ּבׁשכר טעמֹו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאנּו

מּפני טעם, נתן ואפּלּו מּתר, - לדבׁש אֹו לׁשמן אֹו ליין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻנפל
וזה מבּׂשמים, להיֹותן צריכין אּלּו ׁשּכל ּפֹוגם. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּטעמֹו

טעמן. ּומפסיד ְְְִִַַַָָמסריחן
.Ï;אזנֹו מקצה אפּלּו לאכל אסּור - ּבחלּבֹו ׁשּצלאֹו ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָֹּגדי

טעם. ּבֹו ונֹותן מׁשּביחֹו והּוא ּבאיבריו נבלע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהחלב
חלב ולא ּכליֹות חלב ּבֹו היה ולא ּכחּוׁש היה אם ,ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹלפיכ
ׁשּמּגיע עד ואֹוכל קֹולף - מּׁשּׁשים ּכאחד מעט אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָקרב
ואֹוכל קֹולף - ׁשּבּה הּנׁשה ּבגיד ׁשּצלאּה יר וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלחלב.
ׁשלמה, ׁשּצלאּה ּבהמה וכן ּומׁשליכֹו. לּגיד מּגיע ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד
ואֹוכל, קֹולף - האסּורֹות קרּומֹות ולא חּוטין לא הסיר ְְְְֲִִֵֵֵָֹֹֹולא
ּבגידים ׁשאין ּומׁשליכֹו. חֹותכֹו - אסּור לדבר ׁשּיּגיע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכיון

ּבהן. לׁשער ּכדי טעם ְְְֵֵֵֶַַַָּבנֹותן
.‚Ïּבהמה אֹו נבלה ּבּׂשר עם ׁשחּוטה ּבּׂשר צֹולין ְְְְְִִֵֵֵַַָָָאין

ואם ּבזה. זה נֹוגעין ׁשאין ּפי על ואף אחד, ּבתּנּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאה
הרּבה ׁשמנה האסּורה היתה ואפּלּו מּתר, זה הרי - ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻצלאן
טעמֹו אּלא אֹוסר ואינֹו אֹוסר, אינֹו ׁשהריח רזה. ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוהּמּתרת

אּסּור. ִֶׁשל
.„Ïזה הרי - ׁשחּוטה ּבּׂשר עּמֹו ׁשּנבלל מליח נבלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבּׂשר

הּׁשחּוטה, ּבּׂשר ּבגּוף נבלעת הּנבלה ׁשּתמצית מּפני ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָנאסר;
ּבּׂשר וכן הּׁשעּור. על ולא הּטעם על לא ּכאן לעמד אפׁשר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹֹואי
צירֹו. מּפני נאסר - טהֹור ּתפל דג עּמֹו ׁשּנבלל מליח טמא ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּדג
נאסר לא - טמא ּדג והּתפל טהֹור, הּמליח היה אם ְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹאבל
ּבֹולע [אינֹו - הּמליח מן ּבֹולע ׁשהּתפל ּפי] על [אף ִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּמליח.
הּכל - טהֹור ּדג עם ׁשּכבׁשֹו טמא ּדג ויפלט]. ׁשּיחזר ּכ ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹּכל
הּטהֹור. מן מּמאתים אחד הּטמא היה ּכן אם אּלא ִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאסּור;

  
האסּור‡. לּדבר חכמים ׁשּנתנּו האּלּו הּׁשעּורים ְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּכל

מחּמץ האסּור הּדבר היה ּבׁשּלא - הּמּתר ּבמינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשּנתערב
ולא ׁשהּוא ּכמֹות עֹומד ׁשהּוא חׁשּוב דבר אֹו מתּבל ְְְֵֵֶֶַָָָֹאֹו
מתּבל אֹו מחּמץ היה אם אבל הּמּתר; ּבּדבר ונדמע ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻנתערב

ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר - חׁשּוב דבר ְֵֶָָָָאֹו
.חּטין עּסת לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל חּטין ׁשל ּׂשאֹור ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

וכן מדּמע. ּכּלּה העּסה הרי - לחּמץ ּכדי ּבֹו ויׁש חּלין, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻֻֻׁשל
לתּבל, ּכדי ּבהן ויׁש חּלין, לקדרת ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּתבלין
אֹו ׁשהּׂשאֹור ּפי על ואף מדּמע. הּכל - החּלין מּמין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֻֻוהן
העּסה, לתֹו הּכרם ּכלאי ׁשל ּׂשאֹור וכן מאלף. אחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּתבלין
ּבהניה. אסּור הּכל - הּקדרה לתֹו ערלה ׁשל ּתבלין ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹאֹו

דברים.‚. ׁשבעה - ׁשהּוא ּבכל ּבמינֹו אֹוסר ׁשהּוא חׁשּוב ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּדבר
וחלפֹות סתּומֹות, וחבּיֹות ּבדן, ורּמֹוני ,ּפר אגֹוזי הן: ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָואּלּו
הּבית. ּבעל ׁשל וכּכרֹות יונית, ּודלעת ּכרּוב, וקלחי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָּתרדין,

ּבכּמה„. ונתערב ערלה ׁשהיה ּבדן מרּמֹוני אחד רּמֹון ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכיצד?
יין ׁשל סתּומה חבית וכן ּבהניה. אסּור הּכל - רּמֹונים ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאלפים
חבּיֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָערלה
דברים. הּׁשבעה ׁשאר וכן ּבהניה. אסּורים הּכל - ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹסתּומֹות

עֹוף‰. אֹו חּיה אֹו ּבהמה ּבּׂשר ׁשל אֹו נבלה ׁשל חתיכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
אסּור הּכל - חתיכֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה הּטמאין דג ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹאֹו
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סח              
  

ּבׁשּׁשים. הּׁשאר יׁשער ּכ ואחר חתיכה, אֹותּה ׁשּיגּביּה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעד
נׁשּתּנה, ולא עֹומד האסּור הּדבר הרי - הגּביהּה לא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשאם
האֹורחין. לפני ּבּה מתּכּבד ׁשהרי אצלֹו, חׁשּובה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהחתיכה

.Âחּלין ׁשל אֹו ּבחלב ּבּׂשר ׁשל ּבחתיכה הּדין ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻוהּוא
ּכמֹו ּבהניה, מּדבריהן אסּורים הן ׁשהרי ּבעזרה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנׁשחטּו
ׁשּיגּביּה עד ׁשהן ּבכל אֹוסרין - ׁשחיטה ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיתּבאר
הּבּׂשר: עם אֹו הּגידין עם ׁשּנתּבּׁשל הּנׁשה ּגיד וכן ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹותן.
ּבנֹותן ּבּגידים ׁשאין מּתר; והּׁשאר מגּביהֹו, - ׁשּמּכירֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבזמן
ּבפני ּברּיה ׁשהּוא מּפני אסּור; הּכל - מּכירֹו אינֹו ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹטעם.

ׁשהּוא. ּבכל ואֹוסר חׁשּוב הּוא הרי ְְְֲֵֵֶַָָעצמֹו,
.Ê,לפיכ ּבטלין. ואינם הן חׁשּובין - חּיים ּבעלי ּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָוכן

ּבאלף ערּופה ועגלה ׁשורים, ּבאלף ׁשּנתערב הּנסקל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשֹור
ּפטר אֹו צּפרים, ּבאלף הּׁשחּוטה מצרע צּפֹור אֹו ְְְֲֳִִִֶֶֶֶַָָָֹעגלֹות,
ׁשאר אבל ּבהניה. אסּורין ּכּלן - חמֹורים ּבאלף ְְֲֲֲֲֲִִֶֶַָָָָָֻחמֹור
ּבׁשעּורן. עֹולין אּלּו הרי - לּמנֹות ׁשּדרּכן ּפי על אף ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּדברים,

.Áּבמאתים ׁשּנתערבה הּכרם מּכלאי ירק ׁשל אגּדה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכיצד?
- אתרֹוגים ּבמאתים ׁשּנתערב ערלה ׁשל אתרֹוג אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻאגּדֹות,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. ְֵֵֶַַָָֹֹֻהּכל
.Ëמן מקֹום ּבני אצל חׁשּוב ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל לי, ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָיראה

ּבאֹותן יּׂשראל ּבארץ ּבדן ורּמֹוני ּפר אגֹוזי ּכגֹון ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהּמקֹומֹות
מקֹום ּבאֹותֹו חׁשיבּותֹו לפי ׁשהּוא ּבכל אֹוסר ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָהּזמּנים,
ׁשהן ּכל אֹוסרין ׁשהן לפי אּלא אּלּו הזּכרּו ולא זמן. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻּובאֹותֹו
מקֹומֹות. ּבׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא לכל הּדין והּוא מקֹום, ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹּבכל

מּדבריהם. האּלּו אּסּורין ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָודבר
.Èאחרים רּמֹונים לׁשני הּזאת הּתערבת מן אחד רּמֹון ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹנפל

אחרים לרּמֹונים אחד רּמֹון הּׁשלׁשה מן ונפל ּבדן, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמרּמֹוני
ּתערבת ׁשל הרּמֹון ׁשהרי מּתרין; האחרים אּלּו הרי -ֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

ּב ּבטל רּמֹוןהראׁשֹונה הראׁשֹונה הּתערבת מן נפל ואם רב. ְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ספק להּתיר אּלא ּברב ּבטל נאמר לא אסּורין. ּכּלן - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻלאלף
אינֹו - אחר למקֹום הּׁשנּיה הּתערבת מן יּפל ׁשאם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹספקן,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֶַָֹאֹוסר.
.‡Èערלה אגֹוז מּפני ּכּלן ׁשּנאסרּו אּלּו אגֹוזים ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֻנתּפּצעּו

ונתחּתכּו החבּיֹות ונתּפּתחּו הרּמֹונים נתּפררּו אֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּביניהן,
יעלּו אּלּו הרי - ׁשּנאסרּו אחר הּכּכרֹות ונתּפרסּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדלּועין
ּבכל ׁשּנּדֹוכה נבלה לחתיכת הּדין והּוא ּומאתים. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבאחד
ּבׁשּׁשים. עֹולה - ׁשהיא ּכמֹות הּכל ונעּׂשה ְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹהחתיכֹות

.Èהחבּיֹות ולפּתח הרּמֹונים ּולפרר האגֹוזים לפצע ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹואסּור
מבּטלין ׁשאין ּומאתים, ּבאחד ׁשּיעלּו ּכדי ׁשּנאסרּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאחר
עליו, ואֹוסרין אֹותֹו קֹונסין - ּכן עּׂשה ואם לכּתחּלה. ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָאּסּור

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.‚È,העּסה לתֹו ׁשּנפלּו ּתרּומה וׁשל הּכרם ּכלאי ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּׂשאֹור

ּובׁשניהם לחּמץ, ּכדי ּבזה ולא לחּמץ ּכדי ּבזה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹלא
אסּורה עּסה אֹותּה - לחּמץ ּכדי ּבהם יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשּיצטרפּו
ּכלאי וׁשל ּתרּומה ׁשל ּתבלין וכן לּכהנים. ּומּתרת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻליּׂשראל
לתּבל, ּכדי מהן ּבאחד ולא הּקדרה, לתֹו ׁשּנפלּו ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּכרם
ׁשהרי ליּׂשראל, אסּורה קדרה אֹותּה - לתּבל ּכדי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּובׁשניהם

לכהנים. ּומּתרת ּתּבלּה, להם האסּור ְְֲִִֶֶֶָָָָָָֹֻדבר
.„Èאֹו אחד, מּמין ׁשמֹות ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ׁשהם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּתבלין

וכן ולאסר לתּבל מצטרפין - אחד מּׁשם מינין ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשלׁשה
הֹואיל ּׂשעֹורים, ׁשל ּוּׂשאֹור חּטין ׁשל ּׂשאֹור ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֶֶַַלחּמץ.
הרי אּלא מינֹו, וׁשאינֹו ּכמין אינן - הּוא אחד ּׂשאֹור ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוׁשם
ׁשל ּבעּסה לחּמץ ּכדי ּבהן לׁשער ּומצטרף אחד, ּכמין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהן
ּבעּסה לחּמץ ּכדי אֹו חּטין, טעם ׁשניהם טעם היה אם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָחּטין,

ּׂשעֹורים. טעם ׁשניהם טעם היה אם ּׂשעֹורין, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשל
.ÂËנהרֹות ׁשל ּכרּפס ּכגֹון ּכיצד? אחד מּמין ׁשמֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשלׁשה

מהם אחד ׁשּכל ּפי על אף ּגּנה. ׁשל וכרּפס אפר ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוכרּפס
לתּבל. מצטרפין - אחד מין והם הֹואיל עצמֹו, ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשם

.ÊËּׂשאֹור אֹו ּתרּומה ׁשל ּׂשאֹור לתֹוכּה ׁשּנפל מחּמצת ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָֻעּסה
ּתבלין לתֹוכּה ׁשּנפלּו מתּבלת קדרה וכן הּכרם, ּכלאי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשל
ּבּׂשאֹור יׁש אם הּכרם: ּכלאי וׁשל ערלה ׁשל אֹו ּתרּומה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשל
לתּבל ּכדי ּובּתבלין מּצה, העּסה היתה אּלּו לחּמץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָּכדי
ּבהם אין ואם אסּור; הּכל הרי - ּתפלה היתה אּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּקדרה
ּומאה, ּבאחד - ּתרּומה ּבׁשעּורן: יעלּו - ּולחּמץ לתּבל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכדי

ּומאתים. ּבאחד - הּכרם וכלאי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָוערלה
.ÊÈ?ּכיצד הּכרם. ּכלאי ואת הערלה את מעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּתרּומה

נפל ּכ ואחר חּלין, ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻסאה
ּכאן אין - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה חצי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלּכל
ּבאחד עלה ׁשהרי הּכרם, ּכלאי אּסּור ולא ערלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאּסּור

ּתרּומה. הּמאתים ׁשּמקצת ּפי על ואף ְְְִִִִֶַַַַַָָָָּומאתים,
.ÁÈ?ּכיצד הּתרּומה. את מעלין הּכרם וכלאי הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן

לתֹו ׁשּנפלּו הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמאה
הּתער ּכל נעּׂשת - חּלין ׁשל אלף אלףעּׂשרים עּׂשרים בת ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ

הרי - ּתרּומה ׁשל סאה סאה מאה לכל נפל ּכ ואחר ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּומאה.
ּפי על ואף ּומאה, ּבאחד הּתרּומה ותעלה מּתר, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּכל
הּכרם. ּכלאי אֹו ערלה אֹותּה הּמעלין הּמאה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמקצת

.ËÈאת הּכרם וכלאי הּכרם, ּכלאי את מעלה הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוכן
הערלה. את והערלה הּכרם, ּכלאי את הּכרם וכלאי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהערלה,
ׁשּנפלּו הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה מאתים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכיצד?
סאה סאה מאתים לכל נפל ּכ ואחר חּלין, אלף ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻלארּבעים
ׁשּבטל ׁשּכיון מּתר. הּכל - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשל

הּמּתרין. ּכחּלין הּכל נעּׂשה - ּתחּלה ׁשּנפל ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֻֻהאּסּור
.Î- ּבאחרים נתערב יּׂשרף. - ערלה ּבקלּפי ׁשּצבעֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבגד

ּופת ערלה ּבקלּפי ׁשּבּׁשלֹו ּתבׁשיל וכן ּומאתים. ּבאחד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָיעלה
הּתבׁשיל יּׂשרף - הּכרם ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאפאּה
יעלּו - ּבאחרים נתערבּו ּבהן. נּכרת הניתֹו ׁשהרי ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּפת,

ּומאתים. ְִֶַָָּבאחד
.‡Îואין ּבערלה, ׁשּצבעֹו הּסיט מלא ּבֹו ׁשארג ּבגד ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוכן

ערלה סּמני נתערבּו ּומאתים. ּבאחד יעלה - הּוא זה אי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָידּוע
- צבע ּבמי צבע מי ּומאתים. ּבאחד יעלּו - הּתר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבסּמני

ּברב. ְִֵָֹיּבטל
.Îחדׁש ּבין הּכרם, ּובכלאי ערלה ּבקלּפי ׁשהּסיקֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתּנּור

ּבּׁשל ואם הּתר. ּבעצי אֹותֹו יחם ּכ ואחר יּוצן, - יׁשן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבין
ּבהניה. אסּור זה הרי - ּתבׁשיל ּבין ּפת ּבין ׁשּיּוצן, קדם ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
האׁש ּכל את ּגרף ּבּתבׁשיל. אֹו ּבּפת אּסּור עצי ׁשבח ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָיׁש
מּתר, זה הרי - ּתּנּור ׁשל ּבחּמֹו אפה אֹו ּבּׁשל ּכ ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻואחר

להן. הלכּו אּסּור עצי ְֲֲִֵֵֶֶָָׁשהרי
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.‚Îּבקלּפי הּיֹוצר ׁשּבּׁשלן ּוצלֹוחּיֹות ּוקדרֹות וכֹוסֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָקערֹות
ּבהנאה האסּור דבר ׁשהרי ּבהנאה; אסּורין אּלּו הרי - ְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָערלה

חדׁש. אֹותן ָָָָָעּׂשה
.„Î;מּתרת - ערלה עצי ׁשל גחלים ּגּבי על ׁשּבּׁשלּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּפת

ּבֹוערֹות. ׁשהן ּפי על אף אּסּורן, הל גחלים ׁשּנעּׂשּו ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיון
ּובעצי הּכרם ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי אֹותּה ׁשּבּׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקדרה
גֹורם; וזה ׁשּזה ּפי על ואף אסּור, הּתבׁשיל הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּתר
עצי ּבאּו לא עדין אּסּור עצי מחמת ׁשּנתּבּׁשלה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּבׁשעה
ּבאּסּור. ּומקצתֹו הּתר ּבעצי הּבּׁשּול מקצת ונמצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָההּתר,

.‰Îׁשל ערּוגה וכן בנטיעֹות, ׁשּנתערבה ערלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָנטיעה
הּכל. מן לכּתחּלה לֹוקט זה הרי - ּבערּוגֹות הּכרם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכלאי
ערּוגֹות ּבמאתים וערּוגה נטיעֹות ּבמאתים נטיעה היתה ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָואם
הּנלקט ּכל - מּזה ּבפחֹות היּו ואם מּתר; הּנלקט ּכל הרי -ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֻ
הּדין מן והיה לכּתחּלה, ללקט לֹו הּתירּו ולמה ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹאסּור.
והערּוגה הּנטיעה ויֹוציא ׁשּיטרח עד הּכל לֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹׁשאֹוסרין
ּבנטיעה ּכרמֹו אֹוסר אדם ׁשאין חזקה ׁשהּדבר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהאסּורה?

מֹוציאּה. היה - יֹודעּה היה ואּלּו ְְִִַַָָָָָָאחת,
.ÂÎּתקרבת ּבקבת אֹו ערלה, ּפּגי ּבּׂשרף ּגבינה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמעמיד

זֹו הרי - ּכֹוכבים עֹובד ׁשל יין ּבחמץ אֹו ּכֹוכבים, ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹעֹובד
על ואף מינֹו ּבׁשאינֹו מין ׁשהּוא ּפי על אף ּבהניה, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאסּורה

האסּו הּדבר ׁשהרי ׁשהּוא; ּכל ׁשהּוא והּואּפי הּנּכר הּוא ר ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּגבינה. אֹותּה ְִֶָָָָׁשעּׂשה

.ÊÎ,ׁשּיּׂשרפּו ׁשּלהן הּפרֹות ּדין - הּכרם וכלאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהערלה
הּמׁשקין. לּׂשרף אפׁשר ׁשאי מּפני יּקברּו, ׁשּלהן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּמׁשקין

.ÁÎהּכל - הּיין עם ׁשּנתערב ּכֹוכבים לעבֹודת ׁשּנתנּס ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹיין
ּדברים ּבּמה ׁשאמרנּו. ּכמֹו ׁשהּוא, ּבכל ּבהניה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָאסּור
אבל ;נס יין ׁשל טּפה על הּמּתר הּיין ּבׁשהּורק ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאמּורים?
אפּלּו יין, ׁשל הּבֹור לתֹו קטן מּצלצּול נס יין ערה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאם
החבית, מן ערה ּבטל. ראׁשֹון ראׁשֹון - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻערה
הּכל - לּמּתר האסּור מן אֹו לאסּור הּמּתר מן ׁשערה ִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻּבין

ּגדֹול. החבית מּפי הּיֹורד ׁשהעּמּוד מּפני ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאסּור,
.ËÎׁשהּוא ּבכל אסּור זה הרי - ּביין יינם סתם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָנתערב

האסּור הּיין ּדמי ולֹוקח ּכֹוכבים, לעֹובד ּכּלֹו ויּמכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּבׁשתּיה;
אם וכן הּמעֹות. ּבׁשאר ויהנה הּמלח, לים ּומׁשליכֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבֹו
אסּורין הּכל - החבּיֹות ּבין נס יין ׁשל חבית ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנתערבה
הּמלח לים חבית אֹותּה ּדמי ויֹולי ּבהניה; ּומּתרין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּבׁשתּיה
יינם. סתם ׁשל ּבחבית וכן ּכֹוכבים. לעֹובד הּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכׁשּימּכר

.Ïמּפני טעם, ּבנֹותן - ּבמים יין אֹו ּביין ׁשּנתערבּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָמים
ּבׁשּנפל אמּורים? ּדברים ּבּמה מינֹו. ּבׁשאינֹו מין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהן
נפל אם אבל האסּור; הּמׁשקה לתֹו הּמּתר ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֻהּמׁשקה

ּבטל. ראׁשֹון ראׁשֹון - הּמּתר הּמׁשקה לתֹו האסּור ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּמׁשקה

מעט. מעט ויֹורד מריק ׁשהיה קטן, מּצלצּול ׁשּיּורק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
ּתקרבת אֹו נעבדין ׁשהיּו ּכגֹון אסּורים? הּמים יהיּו ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹוהיא

ּכֹוכבים. ֲִַָעבֹודת
.‡Ïואחר ּתחּלה, מים ׁשל קיתֹון לתֹוכֹו ׁשּנפל יין ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָּבֹור

אינֹו, ּכאּלּו ההּתר יין את רֹואים - נס יין לתֹוכֹו נפל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכ
לבּטל ראּויין אם ,נס יין עם ּבהן מׁשערין ׁשּנפלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמים
אֹותֹו, ּומבּטלין עליו רבין הּמים הרי - נס יין אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָטעם

מּתר. הּכל ְְִֶַָֹֻויהיה
.Ïמּתרֹות והן ידיחם - הענבים על ׁשּנפל נס ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻיין

ׁשהיה ּבין יׁשן הּיין ׁשהיה ּבין מבּקעֹות, היּו ואם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻּבאכילה.
ּבהניה, אסּורֹות אּלּו הרי - ּבענבים טעם נֹותן אם ֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָחדׁש:

ּבאכילה. מּתרֹות אּלּו הרי - לאו ְֲֲִִֵֵַַָָֻואם
.‚Ïׁשהּיין מּפני מּתרֹות, אּלּו הרי - ּתאנים ּגּבי על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻנפל

הּתאנים. ּבטעם ְְִֵֵַַַּפֹוגם
.„Ïּבאכילה אסּורֹות אּלּו הרי - החּטים על ׁשּנפל נס ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיין

יחזר ׁשּמא ּכֹוכבים, לעֹובד ימּכרם ולא ּבהניה. ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻּומּתרֹות
מהן ועֹוּׂשה אֹותן טֹוחן עֹוּׂשה? ּכיצד אּלא ליּׂשראל. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוימּכרם
ׁשּלא ּכדי יּׂשראל, ּבפני ׁשּלא ּכֹוכבים לעֹובד ּומֹוכרּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּפת
עֹובדי ּפת ׁשהרי ּכֹוכבים, העֹובד מן יּׂשראל אֹותּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיקחּו
את ּבֹודקין אין ולמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אסּורה, - ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָּכֹוכבים
ּבהן. נבלע והּיין ׁשֹואבֹות, ׁשהן מּפני טעם? ּבנֹותן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהחּטים

.‰Ïּבכל אֹוסר - ׁשכר חמץ לתֹו ונפל ׁשהחמיץ נס ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיין
ׁשּנתערב ויין הן. חמץ ׁשּׁשניהן ּבמינֹו, ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשהּוא;

החמ -עם לחמץ יין ׁשּנפל ּבין ליין חמץ ׁשּנפל ּבין ץ, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ
טעם. ּבנֹותן אֹותֹו ְְֲִֵַַַמׁשערין

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ב שני יום

  
חרס‡. ׁשל ּבּׂשר1קדרה אֹו נבלה ּבּׂשר ּבּה ׁשּנתּבּׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּיֹום. ּבאֹותֹו ׁשחּוטה ּבּׂשר ּבּה יבּׁשל לא - ּורמּׂשים ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹׁשקצים
אסּור הּתבׁשיל - ּבּׂשר מין ּבּה ּבּׁשל מין2ואם ּבּה ּבּׁשל ; ְְִִִִִִֵֵַַָָָָָ

טעם ּבנֹותן - .3אחר ְֵֵַַַ
.יֹומּה ּבת קדרה אּלא ּתֹורה אסרה הֹואיל4ולא ּבלבד, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹ

הּׁשּמן נפּגם לא סֹופרים5ועדין ּומּדברי ּבּקדרה. לא6ׁשּנבלע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻ
ּבּה מן8לעֹולם7יבּׁשל יׁשנים חרס ּכלי לֹוקחין אין לפיכ . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

קדרֹות ּכגֹון ּבחּמין, ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכֹוכבים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהעֹובדי
ּובּׁשל לקח ואם ּבאבר. ׁשּועין היּו ואפּלּו לעֹולם. ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּוקערֹות,

והלאה ׁשני מּיֹום מּתר9ּבהן הּתבׁשיל -10. ְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כתב1) יא הלכה ט ובפרק היתר. בה ולבשל יום באותו אותה להגעיל אפשר מתכת של כן שאין מה בהגעלה, תקנה לה שאין
להשתמש מנת על להגעילה, אין מתכת של קדירה שאפילו חרס. של כתב ולא חלב בה יבשל לא בשר בה שבישל קדרה רבינו,

בחלב. טעמו.2)בה על לעמוד אפשר אי גוי.3)כי עברו4)וטועמו שלא התוספות ולפירוש אחד. לילה עליה עבר שלא
בזה. דעתו לנו ברורה ולא סתם ורבינו שעות. כ"ד ומותר.5)עליה הוא לפגם טעם נותן יומה בת אינה קדירה6)אבל שגזרו

יומה. בת קדירה משום יומה בת ולא7)שאינה בדיעבד רק זהו מותר, לפגם טעם נותן חכמים שאמרו שמה לומדים, ומכאן
איסור.8)לכתחילה. בהן שבישלו מיום ימים כמה עברו מדבריו,9)אפילו משמע יומן, בני אינן בוודאי שאז לקנייתו שני מיום

יומם. בני שהם חוששים גויים של כלים בדיעבד.10)שסתם ומותר הוא לפגם טעם שנותן



סט               
  

.‚Îּבקלּפי הּיֹוצר ׁשּבּׁשלן ּוצלֹוחּיֹות ּוקדרֹות וכֹוסֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָקערֹות
ּבהנאה האסּור דבר ׁשהרי ּבהנאה; אסּורין אּלּו הרי - ְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָערלה

חדׁש. אֹותן ָָָָָעּׂשה
.„Î;מּתרת - ערלה עצי ׁשל גחלים ּגּבי על ׁשּבּׁשלּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּפת

ּבֹוערֹות. ׁשהן ּפי על אף אּסּורן, הל גחלים ׁשּנעּׂשּו ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיון
ּובעצי הּכרם ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי אֹותּה ׁשּבּׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקדרה
גֹורם; וזה ׁשּזה ּפי על ואף אסּור, הּתבׁשיל הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּתר
עצי ּבאּו לא עדין אּסּור עצי מחמת ׁשּנתּבּׁשלה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּבׁשעה
ּבאּסּור. ּומקצתֹו הּתר ּבעצי הּבּׁשּול מקצת ונמצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָההּתר,

.‰Îׁשל ערּוגה וכן בנטיעֹות, ׁשּנתערבה ערלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָנטיעה
הּכל. מן לכּתחּלה לֹוקט זה הרי - ּבערּוגֹות הּכרם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכלאי
ערּוגֹות ּבמאתים וערּוגה נטיעֹות ּבמאתים נטיעה היתה ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָואם
הּנלקט ּכל - מּזה ּבפחֹות היּו ואם מּתר; הּנלקט ּכל הרי -ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֻ
הּדין מן והיה לכּתחּלה, ללקט לֹו הּתירּו ולמה ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹאסּור.
והערּוגה הּנטיעה ויֹוציא ׁשּיטרח עד הּכל לֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹׁשאֹוסרין
ּבנטיעה ּכרמֹו אֹוסר אדם ׁשאין חזקה ׁשהּדבר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהאסּורה?

מֹוציאּה. היה - יֹודעּה היה ואּלּו ְְִִַַָָָָָָאחת,
.ÂÎּתקרבת ּבקבת אֹו ערלה, ּפּגי ּבּׂשרף ּגבינה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמעמיד

זֹו הרי - ּכֹוכבים עֹובד ׁשל יין ּבחמץ אֹו ּכֹוכבים, ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹעֹובד
על ואף מינֹו ּבׁשאינֹו מין ׁשהּוא ּפי על אף ּבהניה, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאסּורה

האסּו הּדבר ׁשהרי ׁשהּוא; ּכל ׁשהּוא והּואּפי הּנּכר הּוא ר ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּגבינה. אֹותּה ְִֶָָָָׁשעּׂשה

.ÊÎ,ׁשּיּׂשרפּו ׁשּלהן הּפרֹות ּדין - הּכרם וכלאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהערלה
הּמׁשקין. לּׂשרף אפׁשר ׁשאי מּפני יּקברּו, ׁשּלהן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּמׁשקין

.ÁÎהּכל - הּיין עם ׁשּנתערב ּכֹוכבים לעבֹודת ׁשּנתנּס ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹיין
ּדברים ּבּמה ׁשאמרנּו. ּכמֹו ׁשהּוא, ּבכל ּבהניה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָאסּור
אבל ;נס יין ׁשל טּפה על הּמּתר הּיין ּבׁשהּורק ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאמּורים?
אפּלּו יין, ׁשל הּבֹור לתֹו קטן מּצלצּול נס יין ערה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאם
החבית, מן ערה ּבטל. ראׁשֹון ראׁשֹון - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻערה
הּכל - לּמּתר האסּור מן אֹו לאסּור הּמּתר מן ׁשערה ִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻּבין

ּגדֹול. החבית מּפי הּיֹורד ׁשהעּמּוד מּפני ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאסּור,
.ËÎׁשהּוא ּבכל אסּור זה הרי - ּביין יינם סתם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָנתערב

האסּור הּיין ּדמי ולֹוקח ּכֹוכבים, לעֹובד ּכּלֹו ויּמכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּבׁשתּיה;
אם וכן הּמעֹות. ּבׁשאר ויהנה הּמלח, לים ּומׁשליכֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבֹו
אסּורין הּכל - החבּיֹות ּבין נס יין ׁשל חבית ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנתערבה
הּמלח לים חבית אֹותּה ּדמי ויֹולי ּבהניה; ּומּתרין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּבׁשתּיה
יינם. סתם ׁשל ּבחבית וכן ּכֹוכבים. לעֹובד הּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכׁשּימּכר

.Ïמּפני טעם, ּבנֹותן - ּבמים יין אֹו ּביין ׁשּנתערבּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָמים
ּבׁשּנפל אמּורים? ּדברים ּבּמה מינֹו. ּבׁשאינֹו מין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהן
נפל אם אבל האסּור; הּמׁשקה לתֹו הּמּתר ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֻהּמׁשקה

ּבטל. ראׁשֹון ראׁשֹון - הּמּתר הּמׁשקה לתֹו האסּור ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּמׁשקה

מעט. מעט ויֹורד מריק ׁשהיה קטן, מּצלצּול ׁשּיּורק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
ּתקרבת אֹו נעבדין ׁשהיּו ּכגֹון אסּורים? הּמים יהיּו ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹוהיא

ּכֹוכבים. ֲִַָעבֹודת
.‡Ïואחר ּתחּלה, מים ׁשל קיתֹון לתֹוכֹו ׁשּנפל יין ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָּבֹור

אינֹו, ּכאּלּו ההּתר יין את רֹואים - נס יין לתֹוכֹו נפל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכ
לבּטל ראּויין אם ,נס יין עם ּבהן מׁשערין ׁשּנפלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמים
אֹותֹו, ּומבּטלין עליו רבין הּמים הרי - נס יין אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָטעם

מּתר. הּכל ְְִֶַָֹֻויהיה
.Ïמּתרֹות והן ידיחם - הענבים על ׁשּנפל נס ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻיין

ׁשהיה ּבין יׁשן הּיין ׁשהיה ּבין מבּקעֹות, היּו ואם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻּבאכילה.
ּבהניה, אסּורֹות אּלּו הרי - ּבענבים טעם נֹותן אם ֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָחדׁש:

ּבאכילה. מּתרֹות אּלּו הרי - לאו ְֲֲִִֵֵַַָָֻואם
.‚Ïׁשהּיין מּפני מּתרֹות, אּלּו הרי - ּתאנים ּגּבי על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻנפל

הּתאנים. ּבטעם ְְִֵֵַַַּפֹוגם
.„Ïּבאכילה אסּורֹות אּלּו הרי - החּטים על ׁשּנפל נס ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיין

יחזר ׁשּמא ּכֹוכבים, לעֹובד ימּכרם ולא ּבהניה. ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻּומּתרֹות
מהן ועֹוּׂשה אֹותן טֹוחן עֹוּׂשה? ּכיצד אּלא ליּׂשראל. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוימּכרם
ׁשּלא ּכדי יּׂשראל, ּבפני ׁשּלא ּכֹוכבים לעֹובד ּומֹוכרּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּפת
עֹובדי ּפת ׁשהרי ּכֹוכבים, העֹובד מן יּׂשראל אֹותּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיקחּו
את ּבֹודקין אין ולמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אסּורה, - ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָּכֹוכבים
ּבהן. נבלע והּיין ׁשֹואבֹות, ׁשהן מּפני טעם? ּבנֹותן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהחּטים

.‰Ïּבכל אֹוסר - ׁשכר חמץ לתֹו ונפל ׁשהחמיץ נס ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיין
ׁשּנתערב ויין הן. חמץ ׁשּׁשניהן ּבמינֹו, ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשהּוא;

החמ -עם לחמץ יין ׁשּנפל ּבין ליין חמץ ׁשּנפל ּבין ץ, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ
טעם. ּבנֹותן אֹותֹו ְְֲִֵַַַמׁשערין

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ב שני יום

  
חרס‡. ׁשל ּבּׂשר1קדרה אֹו נבלה ּבּׂשר ּבּה ׁשּנתּבּׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּיֹום. ּבאֹותֹו ׁשחּוטה ּבּׂשר ּבּה יבּׁשל לא - ּורמּׂשים ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹׁשקצים
אסּור הּתבׁשיל - ּבּׂשר מין ּבּה ּבּׁשל מין2ואם ּבּה ּבּׁשל ; ְְִִִִִִֵֵַַָָָָָ

טעם ּבנֹותן - .3אחר ְֵֵַַַ
.יֹומּה ּבת קדרה אּלא ּתֹורה אסרה הֹואיל4ולא ּבלבד, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹ

הּׁשּמן נפּגם לא סֹופרים5ועדין ּומּדברי ּבּקדרה. לא6ׁשּנבלע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻ
ּבּה מן8לעֹולם7יבּׁשל יׁשנים חרס ּכלי לֹוקחין אין לפיכ . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

קדרֹות ּכגֹון ּבחּמין, ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכֹוכבים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהעֹובדי
ּובּׁשל לקח ואם ּבאבר. ׁשּועין היּו ואפּלּו לעֹולם. ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּוקערֹות,

והלאה ׁשני מּיֹום מּתר9ּבהן הּתבׁשיל -10. ְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כתב1) יא הלכה ט ובפרק היתר. בה ולבשל יום באותו אותה להגעיל אפשר מתכת של כן שאין מה בהגעלה, תקנה לה שאין
להשתמש מנת על להגעילה, אין מתכת של קדירה שאפילו חרס. של כתב ולא חלב בה יבשל לא בשר בה שבישל קדרה רבינו,

בחלב. טעמו.2)בה על לעמוד אפשר אי גוי.3)כי עברו4)וטועמו שלא התוספות ולפירוש אחד. לילה עליה עבר שלא
בזה. דעתו לנו ברורה ולא סתם ורבינו שעות. כ"ד ומותר.5)עליה הוא לפגם טעם נותן יומה בת אינה קדירה6)אבל שגזרו

יומה. בת קדירה משום יומה בת ולא7)שאינה בדיעבד רק זהו מותר, לפגם טעם נותן חכמים שאמרו שמה לומדים, ומכאן
איסור.8)לכתחילה. בהן שבישלו מיום ימים כמה עברו מדבריו,9)אפילו משמע יומן, בני אינן בוודאי שאז לקנייתו שני מיום

יומם. בני שהם חוששים גויים של כלים בדיעבד.10)שסתם ומותר הוא לפגם טעם שנותן



ע              
  

סעּדה‚. ּתׁשמיׁש ּכלי מּכלי11הּלֹוקח ּכֹוכבים העֹובד מן ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻ
- עּקר ּכל ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּדברים זכּוכית: ּוכלי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמּתכֹות

מקוה12מטּבילן ּבהן13ּבמי לאכל מּתרין יהיּו ּכ ואחר ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּכֹוסֹות ּכגֹון צֹונן, ידי על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָולׁשּתֹות.

מדיחן - וקיתֹונּיֹות מּתרֹות.15ּומטּבילן14ּוצלֹוחּיֹות והן ְְְְְִִִִִֵַָָָֻ
וקמקמֹוסין יֹורֹות ּכגֹון חּמין, ידי על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּודברים

מגעילן - חּמין ּודברים16ּומחּממי מּתרין. והן ּומטּבילן ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻ
האּור ידי על ּבהן -17ׁשּנׁשּתּמׁש ואסּכלאֹות ׁשּפּודין ּכגֹון , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבאּור מּתרין.18מלּבנן והן ּומטּבילן קלּפתן ׁשּתּנׁשר עד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
גדֹולה,„. יֹורה לתֹו קטּנה יֹורה נֹותן מגעילן? ְְְְִֵֵַַַָָָָָּכיצד

מים עליה יפה19ּוממּלא ּומרתיחּה הּקטּנה, על ׁשּיצּופּו עד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
אֹו20יפה ּבצק ּׂשפתּה על מּקיף - גדֹולה יֹורה היתה ואם . ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ

ּומרּתיח. ּׂשפתּה, על הּמים ׁשּיצּופּו עד מים ּוממּלא ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָטיט,
ועד הדיח ׁשּלא עד אֹו הרּתיח ׁשּלא עד ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻוכּלן

הּׁשּמן ׁשּכל מּתר; - הטּביל ׁשּלא ועד הלּבין ׁשּבהן21ׁשּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻ
לפגם טעם ׁשּבארנּו.22נֹותן ּכמֹו הּוא, ְְְִֵֵֶַַַָ

העֹובדי‰. מן הּנלקחין הּסעּדה ּכלי ׁשּמטּבילין זֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻטבילה
טמאה לענין אינן - ּוׁשתּיה לאכילה יּתרּו ּכ ואחר ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻֻּכֹוכבים

סֹופרים23וטהרה מּדברי אּלא לּה24, ורמז אׁשר. ּדבר ּכל : ְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ
ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי וטהר. באׁש ּתעבירּו באׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹיבא
מידי לא ּכֹוכבים, עֹובדי געּולי מידי ּבטהרתן אּלא ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹמדּבר

האׁש ידי על עֹולה טמאה ל ׁשאין הּטמאים25טמאה. וכל . ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻ
ּוטבילה, ּבהּזאה - מת וטמאת מּטמאתן, עֹולין ּבטבילה -ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻֻ
וכיון ּכֹוכבים. עֹובדי ּגעּולי לענין אּלא ּכלל, אׁש ׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָואין
עבירתֹו אחר טהרה לֹו הֹוסיף חכמים: אמרּו וטהר, ְְֲֲֳִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּכתּוב

ּכֹוכבים עֹובדי מּגעּולי להּתירֹו .26ּבאׁש ְְִִִִֵֵֵַָָ
.Âמּתכֹות ּכלי אּלא זֹו ּבטבילה חּיבּו סעּדה27לא ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ

העֹובדי מן הּׁשֹואל אבל ּכֹוכבים. העֹובדי מן ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּנלקחין

ׁשּמׁשּכן אֹו -28ּכֹוכבים, מּתכֹות ּכלי אצלֹו ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
מרּתיח29מדיח מלּבן30אֹו להטּביל31אֹו צרי ואינֹו וכן32, . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָ

מדיח - אבנים ּכלי אֹו עץ ּכלי לקח מרּתיח33אם ואינֹו34אֹו , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָ
להטּביל חרׁשים35צרי ּכלי וכן להטּביל36. צרי אינֹו -37. ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

ּבאבר הּׁשּועין ּוצריכין38אבל מּתכֹות ּככלי הן הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ
ְִָטבילה.

.Êאֹו ּבאׁש מלּבנּה - ּכֹוכבים העֹובד מן סּכין ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָהּלֹוקח
ּבּה ׁשאין יפה סּכין היתה ואם ׁשּלּה. ּבריחים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמׁשחיזּה

קׁשה ּבקרקע נעצּה אם לֹו ּדי - ּפעמים,39ּפגימֹות עּׂשר ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ
ורצה יפה ׁשהיתה אֹו ּפגימֹות, ּבּה היּו ואם צֹונן. ּבּה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָואֹוכל

ּבּה לׁשחט אֹו חּמין ּבּה ּכּלּה.40לאכל מׁשחיזּה אֹו מלּבנּה - ְְְְֱִִִֶַַַָָָָָֹֹֻ
הּׁשחיטה מקֹום מדיח - ׁשּיטהרּנה קדם ּבּה ואם41ׁשחט ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

מׁשּבח זה הרי - .42קלף ְֲֵֶַָָֻ
.Áׁשּידיחּה עד ּבּה יׁשחֹוט לא - טרפה ּבּה ׁשּׁשחט ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹסּכין

ּבצֹונן ּבגדים.43אפּלּו ׁשל ּבבליֹות מקּנחּה אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ
.Ëּפי על ואף חכמים. אֹותן אסרּו אחרים ּדברים ׁשם ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָויׁש

מן להתרחק ּכדי עליהן ּגזרּו הּתֹורה, מן עּקר לאּסּורן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
לידי ויבאּו יּׂשראל ּבהן יתערבּו ׁשּלא עד ּכֹוכבים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹהעֹובדי
ׁשאין ּבמקֹום ואפּלּו עּמהן לׁשּתֹות אסרּו הן: ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָחתנּות.

נס ליין ואפּלּו44לחּוׁש ּבּׁשּוליהן אֹו ּפּתן לאכל ואסרּו , ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
לגעּוליהן לחׁש ׁשאין .45ּבמקֹום ְְִֵֵֶֶָָ

.Èואף ּכֹוכבים, עֹובדי ׁשל ּבמסּבה אדם יׁשּתה לא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכיצד?
נאסר ׁשאינֹו מבּׁשל יין ׁשהּוא ּפי ׁשֹותה46על ׁשהיה אֹו , ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ואין מּתר. - יּׂשראל הּמסּבה רב היה ואם לבּדֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֻמּכליו
ׁשעֹוּׂשין ׁשּלהן ׁשכר וכּיֹוצאׁשֹותין והּתאנים הּתמרים מן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

הביא47ּבהן אם אבל מכירתֹו, ּבמקֹום אּלא אסּור ואינֹו . ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָ
יסעד ׁשּמא הּגזרה ׁשעּקר מּתר; - ׁשם וׁשתהּו לביתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשכר
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טבילה.11) צריכים אינם חרישה כלי כגון אחרים תשמיש כלי צריך12)אבל הגוי מן חדשים כלים שהקונה סופרים, מדברי
סאה.13)טבילה. מארבעים בפחות מטהרים אינם מעיין מי ואפילו סאה. ארבעים בהם שיש האיסור14)במים שיורי להעביר

הכלים. דפנות פני על בהם.15)שנדבקו נשתמש ולא הגוי מן שנקנו חדשים כלים כדין כך, אחר סאה להוציא16)בארבעים
בחמין. בהן כשנשתמשו שבלעו האיסור את אחר.17)מהן נוזל או מים בלי האור18)ישר, ידי על גוי בו שנשתמש דבר שכל

ליבון. הגדולה.19)טעון היורה את כלומר, "אותה" לגרוס נכון יותר אבל הקטנה, היורה על רבינו20)כלומר, כוונת כנראה
שתפלוט. עד ההגעלה במי בהן.21)שישהנה יומה.22)שנבלעו בת כלים23)באינה בטהרת כלל שם עוסק אינו שהכתוב

אסורים. דברים שבלעו בכלים אלא לקדושת24)שנטמאו, גויים מטומאת יוצא שהוא מפני בירושלמי: כמבואר היא חכמים תקנת
גויים.25)ישראל. געולי של האיסור לפליטת רק באה גויים,26)שהאש גיעולי מאיסור שהתירה באש ההעברה אחרי פירוש.

אחרת. טהרה עוד זו27)תוסיף שהלכה מפני ... טבילה, צריכים זכוכית כלי שגם פי על אף זכוכית כלי כאן רבינו הזכיר לא
על וסמך להטבילם. צריך אינו אצלו הגוי שמישכנם או כלים שהשואל הדין, את אלא טבילה, טעון כלי איזה להשמיענו באה לא

טבילה. צריכים זכוכית שכלי ג בהלכה שסובר28)שכתב משום להקל פסק שרבינו הר"ן וכתב נפשטה. ולא שם היא בעייא
להקל. הולכין דרבנן וספק מדרבנן אלא אינה כלים בצונן.29)שטבילת בהם שנשתמש דברים הם בדברים30)אם מגעיל

חמין. ידי על בהם האור.31)שנשתמש ידי על בהם שנשתמש בקנה32)בדברים אלא אינה הגויים מן שבאו כלים שטבילת
בשואל. ולא צונן.33)ממנו ידי על שנשתמש חמין.34)בדבר ידי על שנשתמש מכלי35)בדבר למדנו זו שטבילה מפני

בלבד. מתכות כלי הכתוב מנה ושם "וטהר" בהם שנאמר חרס.36)מדין, אינם37)כלי תקנה להם אין נשברו שאם מכיון
טבילה. צריכים ואין מתכות לכלי אחרת.38)דומים מתכת או עופרת המצופים חרס עבודה.39)כלי שאינה משמע40)קרקע

חמין. בה לאכול רוצה כמו הדין בה השחיטה.41)שלשחוט בית שבדפנות שמנונית עצמו42)ומעביר על שהחמיר מפני
השמנונית. בו נבלעת בבשר הסכין דוחק ידי שעל רב, ובית43)כדעת הואיל להגעילה. צריך ואין צוננים במים להדיחה מספיק

כלום. הסכין בלעה לא צונן אפילו44)השחיטה לשתותו אסור נסך ליין לחוש שיש ובמקום אחרים. משקים או מבושל יין כגון
בהנאה. אפילו ואסור זרה עבודה חומר משום שנאסר יינם" "סתם גזירת היא וזאת גויים. בחברת לא דברים45)לבדו לבליעת

נסך.46)אסורים. יין איסור בו אין מבושל התבואה.47)יין ומן אחרים מפירות לידי48)כגון ויבואו הדעת את מקרב זה

              
  

.‡Èלׁשּתֹותן מּתר - ּבהן וכּיֹוצא רּמֹונים ויין ּתּפּוחים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻיין
מקֹום עליו49ּבכל גזרּו לא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר יין50. . ְְֵֵֶָָָָָָָָֹ

ּומתנּס.51צּמּוקים ּכיין הּוא הרי - ְְֲִִִִֵֵַַ
.Èמקֹומֹות יׁש ּכֹוכבים, עֹובדי ּפת ׁשאסרּו ּפי על ְְְִִֵֵֶַַַָָאף

ּבמקֹום ּכֹוכבים העֹובד הּנחּתֹום ּפת ולֹוקחין ּבּדבר ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּמקּלין
הּדחק. ׁשעת ׁשהּוא מּפני ּובּׂשדה, יּׂשראל נחּתֹום ׁשם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאין
ׁשעּקר להקל. ּבּה ׁשּמֹורה מי ׁשם אין - ּבּתים ּבעלי ּפת ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
יבֹוא - ּבּתים ּבעלי ּפת יאכל ואם חתנּות, מּׁשּום ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹהּגזרה

אצלן. ְְִֶָֹלסעד
.‚Èאֹו יּׂשראל, ּבֹו ואפה הּתּנּור את ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהדליק

העֹובד ׁשהדליק אֹו ּכֹוכבים, עֹובד ואפה יּׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשהדליק
ונער יּׂשראל ּובא ּכֹוכבים העֹובד ואפה מעט52ּכֹוכבים האׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

זֹו הרי - הּפת ּבמלאכת ונׁשּתּתף הֹואיל לאׁש, כבׁשֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאֹו
זרק לא ואפּלּו הּפת53מּתרת. ּכל הּתיר - הּתּנּור לתֹו עץ אּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

הּכר להיֹות אּלא הּדבר ׁשאין אסּורה.54ׁשּבֹו. ׁשּלהן ׁשהּפת ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
.„Èאֹו דבׁש אֹו חלב אֹו יין לנּו ׁשּבּׁשל ּכֹוכבים ְִִִֵֵֶַַָָָָעֹובד

חי55ּפריׁשין ׁשהּוא ּכמֹות הּנאכל ּדבר (מּכל) ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּכמֹות נאכל ׁשאינֹו ּדבר על אּלא גזרּו ולא מּתרין. אּלּו הרי -ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

ּתפל ודג ּבּׂשר ּכגֹון חי, ּבּׁשלן56ׁשהּוא אם וירקֹות. ּוביצה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ
עּמֹו יּׂשראל נׁשּתּתף ולא סֹוף ועד מּתחּלה ּכֹוכבים ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹהעֹובד

ּכֹוכבים.57ּבבּׁשּולן עֹובדי ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָ
.ÂËׁשלחן על עֹולה ׁשהּוא ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻּבּמה

וכּיֹוצא ודגים ּוביצים ּבּׂשר ּכגֹון הּפת, את ּבֹו לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמלכים
ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ּדבר אבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבהם;

ּתּורמֹוסין ּכגֹון הּפת, אף58את ּכֹוכבים, עֹובדי אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתרין. אּלּו הרי - חּיין נאכלין ׁשאינן ּפי ְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻעל
העֹובד יזּמנֹו ׁשּלא חתנּות, מּׁשּום הּגזרה ׁשעּקר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבהן.
מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ודבר ּבסעּדה; אצלֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכֹוכבים
עליו. חברֹו את מזּמן אדם אין - הּפת את ּבֹו ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלאכל

.ÊËהרי - ּכֹוכבים עֹובד אֹו יּׂשראל ׁשּמלחן קטּנים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָודגים
ּכֹוכבים עֹובד צלאן ואם ּבּׁשּול, מקצת ׁשּנתּבּׁשלּו ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָהן

מּתרין - ּכן ּבין59אחר ּבּׁשּולֹו, מעט יּׂשראל ׁשּבּׁשלֹו וכל . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ
ּכֹוכבים העֹובד הּניח אם ,לפיכ מּתר. - ּבּסֹוף ּבין ְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻּבּתחּלה

והגיס ּבּבּׂשר יּׂשראל והּפ האׁש ּגּבי על קדרה אֹו 60ּבּׂשר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
ׁש אֹו זהּבּקדרה, הרי - ּכֹוכבים העֹובד וגמר יּׂשראל הּניח ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

.61מּתר ָֻ
.ÊÈׁשהכׁשירן עד ׁשעּׁשנן ּופרֹות ּכֹוכבים עֹובד ׁשּמלחֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּדג

זֹו, ּבגזרה ּכרֹותח אינֹו מליח מּתרין. אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻלאכילה
קליֹות וכן ּכמבּׁשל. אינֹו -62והמעּׁשן ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻֻ

על חברֹו מזּמן אדם ׁשאין עליהם; גזרּו ולא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמּתרין,
ְַָהּקליֹות.

.ÁÈאֹותן ׁשּׁשֹולקין ּבהן וכּיֹוצא ועדׁשים ואפּונין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּפֹולין
עֹובדי ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין - אֹותן ּומֹוכרין ּכֹוכבים ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָהעֹובדי

מלכים ׁשלחן על ׁשעֹולין ּבמקֹום ּפרּפרת63ּכֹוכבים ,64מּׁשּום ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֻ
אֹותן יבּׁשלּו ׁשּמא מקֹום; ּבכל ּכֹוכבים עֹובדי ּגעּולי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּומּׁשּום

הּבּׂשר הּספּגנין65עם וכן ּבּׂשר. ּבּה ׁשּבּׁשלּו ּבקדרה אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
מּׁשּום אף אסּורין - ּבׁשמן ּכֹוכבים העֹובדי אֹותן ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּקֹולין

ּכֹוכבים עֹובדי .66ּגעּולי ְִִֵֵָ
.ËÈ.מּתר זה הרי - לבּׁשּול נתּכּון ולא ׁשּבּׁשל ּכֹוכבים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֻעֹובד

להעביר ּכדי ּבאגם אּור ׁשהּצית ּכֹוכבים עֹובד ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָּכיצד?
ואפּלּו67החציר מּתרין, אּלּו הרי - חגבים ּבּה ונתּבּׁשלּו , ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

עֹולין ׁשהן וכן68ּבמקֹום ּפרּפרת. מּׁשּום מלכים ׁשלחן על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
הּדלּדּולין מן לאכל מּתר - הּׂשער להעביר הראׁש חר 69אם ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻ

חריכה. ּבׁשעת ׁשּנצלּו אזנים ראׁש ְְְֲִִִִִֶַַָָֹּומן
.Îמתּוקין היּו אם ּכֹוכבים: עֹובדי אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְְִִִִֵֶָָָָָּתמרים

הּבּׁשּול70מּתחּלתן ּומתּקנן מרין היּו ואם מּתרין; אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָֻ
אסּורין. אּלּו הרי - ּבינֹונּיים היּו אסּורין; אּלּו הרי -ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵָ

.‡Îּבחמץ ּבין ּבמים ּבין ׁשּלׁשֹו עדׁשים ׁשל הרי71קלי - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבמים אֹותן ׁשּלׁשין ּוּׂשעֹורים חּטים ׁשל קלי אבל אסּור. ְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָזה

מּתר זה הרי -72. ֲֵֶָֻ
.Îמּתר - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל הרי73ׁשמן - ׁשאֹוסרֹו ּומי . ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָֻ

ּדין ּבית ּפי על ׁשּממרה מּפני ּגדֹול, ּבחטא עֹומד 74זה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
הּׁשמן נתּבּׁשל ואפּלּו ואינֹו75ׁשהּתירּוהּו. מּתר. זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻ

ּכמֹות ׁשּנאכל מּפני ּכֹוכבים, עֹובדי ּבּׁשּולי מּפני לא ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹנאסר
ׁשהּבּׂשר מּפני ּכֹוכבים, עֹובדי געּולי מּפני ולא חי; 76ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּומסריחֹו. הּׁשמן את ְִֵֶֶֶַַּפֹוגם

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בלבד.49)חיתון. בשכר המדובר שם מכירתו.50)בגמרא במקום לשתותו ואסור המצוי דבר הוא שכר יין51)אבל תניא,
נסך. יין משום בו יש למזבח הראוי וכל למזבח כשר בדיעבד הגחלים.52)צימוקים או העצים בני53)את שבין מהדברים

מוריד? ומה מעלה מה קיסם אומרים: ישראל ארץ ובני התנור לתוך קיסם משליכים בבל בני בבל, לבני ישראל משמע54)ארץ
ממש. בבישול ולא עץ קיסם מועיל בפת פרי.55)שרק מלוח.56)מין הוספת57)לא אבל מותר, בבישולו נשתתף אם רק

מועיל. אינו עץ סעודה.58)קיסם בקינוח אסור,59)שאוכלים גוי כן אחר שצלאו גדול מלוח דג אבל קטנים, דגים ודווקא
הוא. גוי בישול המליחה שאחרי הצלייה ולפיכך היא הדחק ידי על אכילה צלייה בלא רק61)בחש.60)שאכילתו וזה

אסור. זה הרי נגמר, הבישול היה לא הגוי פעולת לולי אם אבל הבישול, גמר את לקרב רק הועיל הגוי גרעיני62)כשמעשה
קלויי קטניות או באש.תבואה אסור.63)ם זה במקום מלכים שולחן על עולה ואם קובע המקום מנהג רבינו דברי לפי

מלכים".64) שולחן על "עולה נקרא וזה סעודה לבשל65)לקינוח המוכרים שדרך אסורים, אינם גויים של כליהם סתם ומשום
לזה. מיוחדת בקדירה ביום.66)הפולין בו איסור בהם שנתבשל אנו מניחים פירוש, יומן, בני הם גויים כלי שסתם פוסק, רבינו

רעים.67) גויים.68)עשבים בישול משום בכלל בו אין מלכים שולחן על עולה אינו בשר.69)שאם שהם70)תלתלי
חיים. כשהם אף71)נאכלים גזרו וחכמים בישוליהם. משום גויים כשלשו ואסור בישול כמו זה הרי חומץ בהם כשנותנים

בחומץ. כשעושה יתירו שמא גזירה במים משום72)כשלשו גזרו לא ולפיכך במים אלא לעשותם דרכם אין ושעורים חיטים
השמן.73)חומץ. התירו דינו ובית וכו'.74)רבי ממרא זקן עליך כותב אני לא ואם אכול לרב שמואל בכלי75)שאמר
שבלעו.76)גויים. איסור שמנונית שפולטין פליטתן כלומר, כלים, של זליפתן ובגמרא: הכלי. בתוך הבלוע



עי               
  

.‡Èלׁשּתֹותן מּתר - ּבהן וכּיֹוצא רּמֹונים ויין ּתּפּוחים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻיין
מקֹום עליו49ּבכל גזרּו לא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר יין50. . ְְֵֵֶָָָָָָָָֹ

ּומתנּס.51צּמּוקים ּכיין הּוא הרי - ְְֲִִִִֵֵַַ
.Èמקֹומֹות יׁש ּכֹוכבים, עֹובדי ּפת ׁשאסרּו ּפי על ְְְִִֵֵֶַַַָָאף

ּבמקֹום ּכֹוכבים העֹובד הּנחּתֹום ּפת ולֹוקחין ּבּדבר ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּמקּלין
הּדחק. ׁשעת ׁשהּוא מּפני ּובּׂשדה, יּׂשראל נחּתֹום ׁשם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאין
ׁשעּקר להקל. ּבּה ׁשּמֹורה מי ׁשם אין - ּבּתים ּבעלי ּפת ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
יבֹוא - ּבּתים ּבעלי ּפת יאכל ואם חתנּות, מּׁשּום ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹהּגזרה

אצלן. ְְִֶָֹלסעד
.‚Èאֹו יּׂשראל, ּבֹו ואפה הּתּנּור את ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהדליק

העֹובד ׁשהדליק אֹו ּכֹוכבים, עֹובד ואפה יּׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשהדליק
ונער יּׂשראל ּובא ּכֹוכבים העֹובד ואפה מעט52ּכֹוכבים האׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

זֹו הרי - הּפת ּבמלאכת ונׁשּתּתף הֹואיל לאׁש, כבׁשֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאֹו
זרק לא ואפּלּו הּפת53מּתרת. ּכל הּתיר - הּתּנּור לתֹו עץ אּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

הּכר להיֹות אּלא הּדבר ׁשאין אסּורה.54ׁשּבֹו. ׁשּלהן ׁשהּפת ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
.„Èאֹו דבׁש אֹו חלב אֹו יין לנּו ׁשּבּׁשל ּכֹוכבים ְִִִֵֵֶַַָָָָעֹובד

חי55ּפריׁשין ׁשהּוא ּכמֹות הּנאכל ּדבר (מּכל) ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּכמֹות נאכל ׁשאינֹו ּדבר על אּלא גזרּו ולא מּתרין. אּלּו הרי -ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

ּתפל ודג ּבּׂשר ּכגֹון חי, ּבּׁשלן56ׁשהּוא אם וירקֹות. ּוביצה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ
עּמֹו יּׂשראל נׁשּתּתף ולא סֹוף ועד מּתחּלה ּכֹוכבים ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹהעֹובד

ּכֹוכבים.57ּבבּׁשּולן עֹובדי ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָ
.ÂËׁשלחן על עֹולה ׁשהּוא ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻּבּמה

וכּיֹוצא ודגים ּוביצים ּבּׂשר ּכגֹון הּפת, את ּבֹו לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמלכים
ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ּדבר אבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבהם;

ּתּורמֹוסין ּכגֹון הּפת, אף58את ּכֹוכבים, עֹובדי אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתרין. אּלּו הרי - חּיין נאכלין ׁשאינן ּפי ְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻעל
העֹובד יזּמנֹו ׁשּלא חתנּות, מּׁשּום הּגזרה ׁשעּקר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבהן.
מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ודבר ּבסעּדה; אצלֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכֹוכבים
עליו. חברֹו את מזּמן אדם אין - הּפת את ּבֹו ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלאכל

.ÊËהרי - ּכֹוכבים עֹובד אֹו יּׂשראל ׁשּמלחן קטּנים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָודגים
ּכֹוכבים עֹובד צלאן ואם ּבּׁשּול, מקצת ׁשּנתּבּׁשלּו ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָהן

מּתרין - ּכן ּבין59אחר ּבּׁשּולֹו, מעט יּׂשראל ׁשּבּׁשלֹו וכל . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ
ּכֹוכבים העֹובד הּניח אם ,לפיכ מּתר. - ּבּסֹוף ּבין ְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻּבּתחּלה

והגיס ּבּבּׂשר יּׂשראל והּפ האׁש ּגּבי על קדרה אֹו 60ּבּׂשר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
ׁש אֹו זהּבּקדרה, הרי - ּכֹוכבים העֹובד וגמר יּׂשראל הּניח ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

.61מּתר ָֻ
.ÊÈׁשהכׁשירן עד ׁשעּׁשנן ּופרֹות ּכֹוכבים עֹובד ׁשּמלחֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּדג

זֹו, ּבגזרה ּכרֹותח אינֹו מליח מּתרין. אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻלאכילה
קליֹות וכן ּכמבּׁשל. אינֹו -62והמעּׁשן ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻֻ

על חברֹו מזּמן אדם ׁשאין עליהם; גזרּו ולא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמּתרין,
ְַָהּקליֹות.

.ÁÈאֹותן ׁשּׁשֹולקין ּבהן וכּיֹוצא ועדׁשים ואפּונין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּפֹולין
עֹובדי ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין - אֹותן ּומֹוכרין ּכֹוכבים ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָהעֹובדי

מלכים ׁשלחן על ׁשעֹולין ּבמקֹום ּפרּפרת63ּכֹוכבים ,64מּׁשּום ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֻ
אֹותן יבּׁשלּו ׁשּמא מקֹום; ּבכל ּכֹוכבים עֹובדי ּגעּולי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּומּׁשּום

הּבּׂשר הּספּגנין65עם וכן ּבּׂשר. ּבּה ׁשּבּׁשלּו ּבקדרה אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
מּׁשּום אף אסּורין - ּבׁשמן ּכֹוכבים העֹובדי אֹותן ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּקֹולין

ּכֹוכבים עֹובדי .66ּגעּולי ְִִֵֵָ
.ËÈ.מּתר זה הרי - לבּׁשּול נתּכּון ולא ׁשּבּׁשל ּכֹוכבים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֻעֹובד

להעביר ּכדי ּבאגם אּור ׁשהּצית ּכֹוכבים עֹובד ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָּכיצד?
ואפּלּו67החציר מּתרין, אּלּו הרי - חגבים ּבּה ונתּבּׁשלּו , ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

עֹולין ׁשהן וכן68ּבמקֹום ּפרּפרת. מּׁשּום מלכים ׁשלחן על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
הּדלּדּולין מן לאכל מּתר - הּׂשער להעביר הראׁש חר 69אם ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻ

חריכה. ּבׁשעת ׁשּנצלּו אזנים ראׁש ְְְֲִִִִִֶַַָָֹּומן
.Îמתּוקין היּו אם ּכֹוכבים: עֹובדי אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְְִִִִֵֶָָָָָּתמרים

הּבּׁשּול70מּתחּלתן ּומתּקנן מרין היּו ואם מּתרין; אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָֻ
אסּורין. אּלּו הרי - ּבינֹונּיים היּו אסּורין; אּלּו הרי -ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵָ

.‡Îּבחמץ ּבין ּבמים ּבין ׁשּלׁשֹו עדׁשים ׁשל הרי71קלי - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבמים אֹותן ׁשּלׁשין ּוּׂשעֹורים חּטים ׁשל קלי אבל אסּור. ְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָזה

מּתר זה הרי -72. ֲֵֶָֻ
.Îמּתר - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל הרי73ׁשמן - ׁשאֹוסרֹו ּומי . ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָֻ

ּדין ּבית ּפי על ׁשּממרה מּפני ּגדֹול, ּבחטא עֹומד 74זה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
הּׁשמן נתּבּׁשל ואפּלּו ואינֹו75ׁשהּתירּוהּו. מּתר. זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻ

ּכמֹות ׁשּנאכל מּפני ּכֹוכבים, עֹובדי ּבּׁשּולי מּפני לא ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹנאסר
ׁשהּבּׂשר מּפני ּכֹוכבים, עֹובדי געּולי מּפני ולא חי; 76ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּומסריחֹו. הּׁשמן את ְִֵֶֶֶַַּפֹוגם
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בלבד.49)חיתון. בשכר המדובר שם מכירתו.50)בגמרא במקום לשתותו ואסור המצוי דבר הוא שכר יין51)אבל תניא,
נסך. יין משום בו יש למזבח הראוי וכל למזבח כשר בדיעבד הגחלים.52)צימוקים או העצים בני53)את שבין מהדברים

מוריד? ומה מעלה מה קיסם אומרים: ישראל ארץ ובני התנור לתוך קיסם משליכים בבל בני בבל, לבני ישראל משמע54)ארץ
ממש. בבישול ולא עץ קיסם מועיל בפת פרי.55)שרק מלוח.56)מין הוספת57)לא אבל מותר, בבישולו נשתתף אם רק

מועיל. אינו עץ סעודה.58)קיסם בקינוח אסור,59)שאוכלים גוי כן אחר שצלאו גדול מלוח דג אבל קטנים, דגים ודווקא
הוא. גוי בישול המליחה שאחרי הצלייה ולפיכך היא הדחק ידי על אכילה צלייה בלא רק61)בחש.60)שאכילתו וזה

אסור. זה הרי נגמר, הבישול היה לא הגוי פעולת לולי אם אבל הבישול, גמר את לקרב רק הועיל הגוי גרעיני62)כשמעשה
קלויי קטניות או באש.תבואה אסור.63)ם זה במקום מלכים שולחן על עולה ואם קובע המקום מנהג רבינו דברי לפי

מלכים".64) שולחן על "עולה נקרא וזה סעודה לבשל65)לקינוח המוכרים שדרך אסורים, אינם גויים של כליהם סתם ומשום
לזה. מיוחדת בקדירה ביום.66)הפולין בו איסור בהם שנתבשל אנו מניחים פירוש, יומן, בני הם גויים כלי שסתם פוסק, רבינו

רעים.67) גויים.68)עשבים בישול משום בכלל בו אין מלכים שולחן על עולה אינו בשר.69)שאם שהם70)תלתלי
חיים. כשהם אף71)נאכלים גזרו וחכמים בישוליהם. משום גויים כשלשו ואסור בישול כמו זה הרי חומץ בהם כשנותנים

בחומץ. כשעושה יתירו שמא גזירה במים משום72)כשלשו גזרו לא ולפיכך במים אלא לעשותם דרכם אין ושעורים חיטים
השמן.73)חומץ. התירו דינו ובית וכו'.74)רבי ממרא זקן עליך כותב אני לא ואם אכול לרב שמואל בכלי75)שאמר
שבלעו.76)גויים. איסור שמנונית שפולטין פליטתן כלומר, כלים, של זליפתן ובגמרא: הכלי. בתוך הבלוע
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.‚Îמיני מּמּנּו ועּׂשּו ׁשּנתּבּׁשל ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּדבׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכן
זה מּטעם מּתר - .77מתיקה ְִִֶַַָָֻ

.„Îחּמיןׁשל78ּכסּפן ׁשהּוחּמּו ּכֹוכבים ּביֹורה79עֹובדי ּבין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻ
לפּגם טעם ׁשּנֹותן מּפני מּתר, - קטּנה ּביֹורה ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻגדֹולה

אֹו80הּוא יין, אֹו חמץ לתֹוכן לתת ּדרּכן ׁשאין ּכבׁשין וכן .ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
- האֹוצר מן ׁשּבאין הּכבּוׁשין וחגבים הּכבּוׁשים ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָזיתים

אסּורין.81מּתרין - יין עליהן ׁשּמזּלפין ּוכבׁשים חגבים אבל . ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
חמץ עליהן מזּלפין היּו אם ׁשכר82וכן חמץ ואפּלּו ,83- ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
ֲִאסּורין.

.‰Îמּפני ּכֹוכבים? עֹובדי ׁשל ׁשכר חמץ אסרּו מה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹּומּפני
האֹוצר מן הּנלקח ,לפיכ יין. ׁשמרי לתֹוכֹו -84ׁשּמׁשליכין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ

.85מּתר ָֻ
.ÂÎיין86הּמּוריס לתֹוכֹו לתת ׁשּדרּכן ּבמקֹום אסּור.87, - ְְְְִֵֶַַַָָָָָ

ּדבר ּבכל מֹורין וכזה מּתר. - הּמּוריס מן יקר הּיין היה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָֻואם
אסּור. ּדבר ּכֹוכבים העֹובדי ּבֹו ערבּו ׁשּמא לֹו ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָׁשחֹוׁשׁשין
אבל מפסיד; ׁשהרי ּבּזֹול, הּיקר ּדבר מערב אדם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשאין

להּׂשּתּכר. ּכדי ּבּיקר, הּזֹול ְְְְִֵֵֵַַַָָָמערב
.ÊÎמלאכה ׁשעּׂשה אֹו אסּורֹות מּמאכלֹות אחד ׁשאכל ְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָקטן

ׁשאינֹו88ּבׁשּבת לפי להפריׁשֹו, עליו מצּוין ּדין ּבית אין - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
אבל מעצמֹו; ּבׁשעּׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּדעת. ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבן
מּדברי ׁשאּסּורן דברים ואפּלּו אסּור, - ּבּידים ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלהאכילֹו

להרּגילֹו אסּור וכן ואפּלּו89סֹופרים. ּומֹועד, ׁשּבת ּבחּלּול ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ
ׁשבּות. מּׁשּום ׁשהן ְְִִִֵֶָּבדברים

.ÁÎ,הּקטן את להפריׁש מצּוין ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻאף
ּבקדּׁשה; לחּנכֹו ּכדי ּולהפריׁשֹו, ּבֹו לגער אביו על ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֻמצוה

וגֹומר. דרּכֹו ּפי על לּנער חנ ְְֱֲִֵֶֶַַַַַַֹׁשּנאמר:
.ËÎאדם ּבני רב ׁשּנפׁש ּומׁשקין מאכלֹות חכמים ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאסרּו
אֹו90קהה קיא ּבהן ׁשּנתערב ּומׁשקין מאכלֹות ּכגֹון מהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

לאכל חכמים אסרּו וכן ּבהן. וכּיֹוצא סרּוחה ולחה ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹצֹואה
מתאֹוננת אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּצֹואים ּבכלים מהם,91ולׁשּתֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

סּפרין ׁשל זכּוכית ּוכלי הּכּסא ּבית ּכלי 93ׁשּגֹורעין92ּכגֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
ּבהן. וכּיֹוצא הּדם את ְֵֶֶֶַַָָָּבהם

.Ïּכלים ּגּבי ועל מזהמֹות, מסאבֹות ּבידים לאכל אסרּו ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹוכן
את ּתׁשּקצּו אל ּבכלל אּלּו ּדברים ׁשּכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻמלכלכים.
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - אּלּו מאכלֹות והאֹוכל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנפׁשתיכם.

.‡Ïּגדֹולים ּבין ּכלל, נקביו את ׁשּיׁשהה לאדם אסּור ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן
מׁשּקץ ּבכלל זה הרי - נקביו הּמׁשהה וכל קטּנים. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבין

ויתחּיב עצמֹו על ׁשּיביא רעים חלאים על יתר ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָנפׁשֹו,
מזּמנים ּבעּתים עצמֹו להרּגיל לֹו ראּוי אּלא ּכדי94ּבנפׁשֹו. , ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ

יתרחק נפׁשֹו.95ׁשּלא יׁשּקץ ולא אדם ּבני ּבפני ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
.Ïיתרה וטהרה קדּׁשה מביא - אּלּו ּבדברים הּנזהר ְְְְְְֳִִִִֵֵֵַָָָָָָָֻוכל

ׁשּנאמר: הּוא; ּברּו הּקדֹוׁש לׁשם נפׁשֹו ּוממרק ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָלנפׁשֹו,
אני. קדֹוׁש ּכי קדׁשים והייתם ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָוהתקּדׁשּתם
ּכען. ועד מריׁש ּדסּיען. רחמנא ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָּברי

 
לאיׁש מצֹות ׁשּתים עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות: חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹ

ׁשּלא ב) יאכל. ּכ ואחר לׁשחט א) פרטן: הּוא וזה ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹתעּׂשה,
ועֹוף. חּיה ּדם לכּסֹות ג) אחד. ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְְְִֶֶַַַָָָֹלׁשחט
לקחּה אם האם לׁשּלח ה) הּבנים. על האם לּקח ׁשּלא ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹד)

הּבנים. ִַַָעל
אּלּו:ּובאּור ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָ

 
חּיה‡. ּבהמה ּבּׂשר לאכל ׁשּירצה מי ׁשּיׁשחֹוט עּׂשה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמצות

.ּומּצאנ מּבקר וזבחּת ׁשּנאמר: יאכל. ּכ ואחר ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹועֹוף
ואת הּצבי את יאכל ּכאׁשר א מּום: ּבעל ּבבכֹור ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָונאמר
הּוא ּובעֹוף ׁשחיטה. לענין ּכבהמה ׁשחּיה למדּת הא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאּיל.
ּדמֹו. את וׁשפ וגֹומר עֹוף אֹו חּיה ציד יצּוד אׁשר ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומר:

החּיה. ּדם ּכׁשפיכת העֹוף ּדם ׁשּׁשפיכת ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָמלּמד,
.ּבהמה הּׁשֹוחט ,לפיכ הן. אחת ּבכּלן ׁשחיטה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֻוהלכֹות

וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ּתחּלה: מבר - עֹוף אֹו חּיה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָאֹו
הּבּׂשר - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ,בר לא ואם הּׁשחיטה. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹעל
מפרּכסת. ׁשהיא זמן ּכל הּׁשחּוטה מן לאכל ואסּור ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר.
והרי תעּׂשה, ּבלא עֹובר - נפׁשּה ׁשּתצא קדם מּמּנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוהאֹוכל
לחּת ּומּתר לֹוקה. ואינֹו הּדם, על תאכלּו לא ּבכלל ְְְְִֵֶַַַַָָֹֹֹֻהּוא
יפה יפה ּומֹולחֹו נפׁשּה, ׁשּתצא קדם ׁשחיטה אחר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה
יאכלּנּו. ּכ ואחר ׁשּתמּות עד ּומּניחֹו יפה, יפה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּומדיחֹו

היא‚. אסיפתן אּלא ׁשחיטה, צריכים אינן - וחגבים ְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָָּדגים
להם יּׁשחט ּובקר הצאן אֹומר: הּוא הרי אֹותן. ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמּתרת
ּדגים אסיפת - להם יאסף הּים ּדגי ּכל את אם להם, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּומצא
- החסיל אסף נאמר: ּובחגבים וצאן. ּבקר ְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכׁשחיטת
- הּמים ּבתֹו מאליהן מתּו אם ,לפיכ לבּדּה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבאסיפה

חּיים. לאכלן ּומּתר ְְִִַָָָָֻֻמּתרין.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומסריחו.77) הדבש את פוגם שהבשר מפני גויים, גיעולי מפני ולא חי; שהוא כמות שנאכל מפני גויים, בישולי מפני לא נאסר אינו
אותן.78) וחולטין שכר מהן שעשו תמרים של אותן.79)פסולת שביורה.80)שחלטו האיסור אינו81)שמנונית שכבוש

זו. בגזירה כיין.82)כמבושל אסור גויים של אסור.83)שהחומץ כן גם גויים משם.84)של שלקחו כבושים וחגבים זיתים
הקמעונית.85) המכירה לפני החנוונים אלא באוצר, עליהם חומץ או יין לזלף דרכם דגים.86)שאין שהיין87)שמן במקום

לערב דרכו אין שהאומן מפני לחוש. אין אותו מוכר שהאומן במורייס שאילו בתים, בעלי של במורייס המדובר המורייס. מן זול
במורייס. להפרישו,88)יין מצווים דין בית אין שבות, משום וכו' שעשה קטן רבינו, כותב יא הלכה כד פרק שבת בהלכות

להפרישו. מצווים תורה שבאיסורי מדבריו מרגילו89)משמע שהוא מפני חותם, לי הבא מפתח, לי הבא לתינוק אדם יאמר "לא
זורק". מניחו תולש, מניחו אבל שבת. הבוסר90)בחילול עניין ונקרא שיניו, תקהינה מאמרו "והוא מהם. ומתרחקת בהם בוחלת
מלעיסה". האדם מרחיק להיותו השם הדעת.91)בזה אנינות מלשון סובלת, הדם.92)אינה שעות94)מקיזים.93)מקיזי

היום. ובסוף בוקר לפנות העיר.95)קבועות, מן רחוק במקום הכיסאות בתי נמצאו בזמנם

             
  

אֹותּה„. לפרׁש צרי סתם, ּבּתֹורה האמּורה זֹו ְְְֲִִֵַָָָָָָָָזביחה
ׁשעּור וכּמה ׁשֹוחטין? הּבהמה מן מקֹום זה ּבאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָולידע:
והיכן ׁשֹוחטין? ּומתי ׁשֹוחטין? דבר זה ּובאי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה?
את הּמפסידין הּדברים הן ּומה ׁשֹוחטין? וכיצד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשֹוחטין?
צּונּו האּלּו הּדברים ּכל ועל הּׁשֹוחט? הּוא ּומי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּׁשחיטה?
ואכלּת ,צּוית ּכאׁשר וגֹומר מּבקר וזבחּת ואמר: ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבּתֹורה
ּכׁשאר ּבהן, צּוה ּפה על האּלּו הּדברים ׁשּכל וגֹומר. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבׁשערי
ׁשּבארנּו ּכמֹו מצוה, הּנקראת ׁשהיא ּפה, ׁשּבעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּתֹורה

זה. חּבּור ְִִִֶַּבתחּלת
ּכׁשר‰. הּצּואר וכל הּצּואר. הּוא החי מן הּׁשחיטה ְְְִִֵַַַַַַַָָָָָמקֹום

אֹותֹו ׁשּכׁשחֹותכין הּמקֹום מּתחּלת ּבּוׁשט? ּכיצד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשחיטה.
ּככרס ּפרצין ּפרצין להיֹות ויתחיל ׁשּיּׂשעיר מקֹום עד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמתּכּוץ

ּבּוׁשט. הּׁשחיטה מקֹום הּוא זה -ְְִֵֶֶַַָ
.Âאֹו הּוׁשט, ּתרּבץ הּנקרא והּוא זה, מּמקֹום למעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשחט

ׁשחיטתֹו - מעים ּבני מּתחּלת והּוא זה, מּמקֹום ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלמּטה
למעלה: לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו הּוׁשט ּתרּבץ וׁשעּור ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפסּולה.
הּכל - ּובעֹוף אצּבעֹותיו; ּבׁשּתי ׁשּיאחז ּכדי - וחּיה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבבהמה

הּזפק. עד - ּולמּטה וקטנֹו. גדלֹו ְְְְְִֶֶַַַָָָלפי
.Êּולמּטה ּכֹובע מּׁשּפּוי ּבּקנה? ׁשחיטה מקֹום הּוא זה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָואי

זה - לרעֹות צּוארּה הּבהמה ּכׁשּתמׁש הראה ּכנף ראׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעד
מּבחּוץ הּזה הּמקֹום ׁשּכנגד וכל ּבּקנה. הּׁשחיטה מקֹום ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּוא

צּואר. נקרא -ְִַָָ
.Áׁשאּנס אֹו הרּבה, צּוארּה ּומׁשכה עצמּה הּבהמה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאנסה

ׁשחיטה ּבמקֹום וׁשחט למעלה, ּומׁשכן הּסימנין את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּׁשֹוחט
ּבמקֹום ׁשּלא בּוׁשט אֹו בּקנה הּׁשחיטה ונמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּצּואר

נבלה. ספק זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶָָׁשחיטה
.Ëמן ׁשחט ואם הּצּואר. ּבאמצע ׁשּיׁשחט הּׁשֹוחט ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוצרי

ׁשני הּׁשחיטה? ׁשעּור הּוא וכּמה ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָהּצדדין
ׁשּיחתכּו המעּלה הּׁשחיטה והּוׁשט, הּקנה ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּסימנין,
ואם הּׁשֹוחט. יתּכּון ולזה ּבעֹוף. ּבין ּבבהמה ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשניהן,
- ּובחּיה ּבבהמה הּׁשנים ורב ּבעֹוף, מהן אחד רב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשחט

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.È.ּפסּולה ׁשחיטתֹו ּבבהמה - הּׁשני וחצי ּכּלֹו האחד ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻׁשחט

אחד מּכל ׁשחט ׁשּלא ּפי על אף זה, ׁשל ורּבֹו זה ׁשל ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻרּבֹו
ּכיון ּכׁשרה. זֹו הרי - הּׂשערה ּכחּוט חציֹו על יתר אּלא ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהן

הּוא. רּבֹו - ׁשהּוא ּכל חציֹו על יתר ְֵֶֶֶַַָָָֻׁשּׁשחט
.‡Èׁשחיטתֹו ּבעֹוף אפּלּו - זה ׁשל וחציֹו זה ׁשל חציֹו ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָׁשחט

החתּו מקֹום על וׁשחט ּפסּוק, חציֹו ׁשהיה קנה ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָָָּפסּולה.
הּׁשלם ּבּמקֹום לׁשחט ׁשהתחיל ּבין לרב, והׁשלימֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹמעט
- לרב והׁשלימֹו ּבחת הּסּכין את ׁשהכניס ּבין ּבחת ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּופגע

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.Èואם ׁשחיטה. לאחר הּסימנין לבּדק צרי הּׁשֹוחט ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹּכל

ואפּלּו נבלה, זֹו הרי - ׁשּיבדק קדם הראׁש ונחּת ּבדק, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא
ּומהיר. זריז הּׁשֹוחט ִִֵַָָָָהיה

.‚Èׁשּיּודע עד עֹומדת, אּסּור ּבחזקת ּבחּייה ּבהמה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכל
כׁשרה. ׁשחיטה ׁשּנׁשחטה ְְְְֲִִֵֶַַָָָּבוּדאי

.„Èמּתכת ׁשל ּבסּכין ּבין ּדבר. ּבכל ׁשֹוחטין? דבר זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּובאי
וכּיֹוצא האגם, קנה ׁשל ּבקרּומית אֹו ּבזכּוכית אֹו ּבצר, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹּבין

ּבּה יהיה ולא חד, ּפיה ׁשּיהיה והּוא החֹותכין. מּדברים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבהן
ּבֹו, ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ׁשל ּבחּדֹו ּתלם ּכמֹו היה אם אבל ְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָֻּפגם.

ּפסּולה. ׁשחיטתֹו - ּביֹותר קטן הּתלם היה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָואפּלּו
.ÂËׁשחט ואם ּבּה. יׁשחט לא - אחת מרּוח הּזה הּתלם ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהיה

ּב נּכרת הּפגימה ׁשאין הרּוח ּכׁשרה.ּדר ׁשחיטתֹו - ּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.ÊËּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ולא ּבהֹולכה ׁשּתּבדק סּכין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?

אם ּפגם: ּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ּבהבאה אֹותּה ּוכׁשּתחזיר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפגם,
ואם ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו - הביא ולא הֹולכה ּדר ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשחט

ּפסּולה. ׁשחיטתֹו - ְְִִֵָָהביא
.ÊÈׁשֹוחטין - ּפגם ּבּה ואין ּכנחׁש ויֹורדת עֹולה ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָסּכין

ּבּה ואין הֹואיל חּדה, ואינּה חלק ׁשּפיה וסּכין לכּתחּלה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבּה
הּיֹום ּכל ּבּה והביא ׁשהֹולי ּפי על ואף ּבּה. ׁשֹוחטין - ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָּפגם

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחטּה ְְְִֵֶַָָָָעד
.ÁÈמּגעּתּה אּלא חלקה, אינּה והרי ׁשהׁשחזה, חּדה ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻסּכין

ּבּה ואין הֹואיל ּבאצּבע, מסּתּב ׁשהּוא הּׁשּבלת ראׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכמּגע
ּבּה. ׁשֹוחטין - ְֲִָָּפגם

.ËÈהן והרי צּפרן, אֹו צר ׁשּקצץ אֹו ׁשן, אֹו קנה ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתֹולׁש
לא - ּבּקרקע נעצן ואם ּבהן. ׁשֹוחטין - ּפגם ּבהן ואין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹחּדין
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשחט ואם נעּוצים; ּכׁשהן ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָיׁשחֹוט

.Îׁשּיעקר קדם ּברּיתן מּתחּלת מחּברין ּכׁשהן ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשחט
ּפגם. ּבהם ׁשאין ּפי על ואף ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָאֹותן

.‡Î- ּבהן וׁשחט חּדֹות ׁשּנים ּבֹו ׁשּיׁש ּבהמה לחי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקח
הּקבּועה אחת ּבׁשן אבל ּכמּגל. ׁשהן מּפני ּפסּולה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּבֹו. קבּועה ׁשהיא ּפי על ואף לכּתחּלה, ּבּה ׁשֹוחט - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּלחי

.Îסּכין ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ּבּה וׁשחט ּבאּור הּסּכין ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָלּבן
הּיפה ּבּצד יׁשחֹוט לא - יפה הּׁשני וצּדּה מּגל אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּצּדּה
הֹואיל ׁשחט, ואם האחר. ּבּצד יׁשחֹוט ׁשּמא ּגזרה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלכּתחּלה.

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשחט הּיפה ְְִֵֶַַַַָָָָּובּצד
.‚Î.זה ּומּצד זה ּומּצד ּבחּדּה הּסּכין ׁשּיבּדק צרי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

ּומֹוליכּה אצּבעֹו ּבּׂשר על ּומביאּה מֹוליכּה ּבֹודקּה? ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָוכיצד
צדדיו, ּוׁשני ּפיה ׁשהן רּוחֹותיה, מּׁשלׁש צּפרנֹו על ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּומביאּה
ּבּה. יׁשחֹוט ּכ ואחר ּכלל, ּפגם בּה יהיה ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּכדי

.„Îּפגם ּבּה מצא ׁשאם הּׁשחיטה. אחר ּכן לבּדק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹוצרי
נפּגמה, ּבעֹור ׁשּמא נבלה; ספק זֹו הרי - הּׁשחיטה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחר
הּׁשֹוחט ,לפיכ ׁשחט. ּפגּומה ּבסּכין - הּסימנים ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּוכׁשּׁשחט
אחת ּכל ּבין לבּדק צרי - רּבים עֹופֹות אֹו רּבֹות ְְִִִֵֵַַַַָָֹּבהמֹות
ּפגּומה סּכין ונמצאת ּבאחרֹונה ּובדק ּבדק, לא ׁשאם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹואחת.

הראׁשֹונה. ואפּלּו נבלֹות, ספק הּכל הרי -ְְֲֲִִֵֵֵַַָָֹ
.‰Îוׁשבר ׁשחיטה, אחר ּבדקּה ולא ּבּה, וׁשחט הּסּכין ְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָֹּבדק

ּפגּומה ּומצאּה ּבדק ּכ ואחר ּבהן, וכּיֹוצא עץ אֹו עצם ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּה
הּקׁשה ּבּדבר ׁשּנפּגמה הּסּכין ׁשחזקת ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשאבדה אֹו הּסּכין, ּבדק ולא ּפׁשע אם וכן ּבּה. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּׁשּבר

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - יבּדק ׁשּלא עד ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹהּסּכין
.ÂÎ,חכם לפני ּבּה ׁשּׁשֹוחט ׁשּלֹו הּסּכין ּבדק ׁשּלא טּבח ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכל

נמצאת אם אֹותּה: ּבֹודקין - לעצמֹו ּבּה ּובדּוקהוׁשחט יפה ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
ותהיה אחרת ּפעם עצמֹו על ׁשּיסמ לפי אֹותֹו, מנּדין -ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹ
אֹותֹו, מעבירין - ּפגּומה נמצאת ואם ּבּה; ויׁשחֹוט ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָּפגּומה
טרפה. ׁשהּוא ׁשּׁשחט ּבּׂשר ּכל על ּומכריזין אֹותֹו, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּומנּדין
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עג              
  

אֹותּה„. לפרׁש צרי סתם, ּבּתֹורה האמּורה זֹו ְְְֲִִֵַָָָָָָָָזביחה
ׁשעּור וכּמה ׁשֹוחטין? הּבהמה מן מקֹום זה ּבאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָולידע:
והיכן ׁשֹוחטין? ּומתי ׁשֹוחטין? דבר זה ּובאי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה?
את הּמפסידין הּדברים הן ּומה ׁשֹוחטין? וכיצד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשֹוחטין?
צּונּו האּלּו הּדברים ּכל ועל הּׁשֹוחט? הּוא ּומי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּׁשחיטה?
ואכלּת ,צּוית ּכאׁשר וגֹומר מּבקר וזבחּת ואמר: ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבּתֹורה
ּכׁשאר ּבהן, צּוה ּפה על האּלּו הּדברים ׁשּכל וגֹומר. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבׁשערי
ׁשּבארנּו ּכמֹו מצוה, הּנקראת ׁשהיא ּפה, ׁשּבעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּתֹורה

זה. חּבּור ְִִִֶַּבתחּלת
ּכׁשר‰. הּצּואר וכל הּצּואר. הּוא החי מן הּׁשחיטה ְְְִִֵַַַַַַַָָָָָמקֹום

אֹותֹו ׁשּכׁשחֹותכין הּמקֹום מּתחּלת ּבּוׁשט? ּכיצד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשחיטה.
ּככרס ּפרצין ּפרצין להיֹות ויתחיל ׁשּיּׂשעיר מקֹום עד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמתּכּוץ

ּבּוׁשט. הּׁשחיטה מקֹום הּוא זה -ְְִֵֶֶַַָ
.Âאֹו הּוׁשט, ּתרּבץ הּנקרא והּוא זה, מּמקֹום למעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשחט

ׁשחיטתֹו - מעים ּבני מּתחּלת והּוא זה, מּמקֹום ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלמּטה
למעלה: לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו הּוׁשט ּתרּבץ וׁשעּור ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפסּולה.
הּכל - ּובעֹוף אצּבעֹותיו; ּבׁשּתי ׁשּיאחז ּכדי - וחּיה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבבהמה

הּזפק. עד - ּולמּטה וקטנֹו. גדלֹו ְְְְְִֶֶַַַָָָלפי
.Êּולמּטה ּכֹובע מּׁשּפּוי ּבּקנה? ׁשחיטה מקֹום הּוא זה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָואי

זה - לרעֹות צּוארּה הּבהמה ּכׁשּתמׁש הראה ּכנף ראׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעד
מּבחּוץ הּזה הּמקֹום ׁשּכנגד וכל ּבּקנה. הּׁשחיטה מקֹום ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּוא

צּואר. נקרא -ְִַָָ
.Áׁשאּנס אֹו הרּבה, צּוארּה ּומׁשכה עצמּה הּבהמה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאנסה

ׁשחיטה ּבמקֹום וׁשחט למעלה, ּומׁשכן הּסימנין את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּׁשֹוחט
ּבמקֹום ׁשּלא בּוׁשט אֹו בּקנה הּׁשחיטה ונמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּצּואר

נבלה. ספק זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶָָׁשחיטה
.Ëמן ׁשחט ואם הּצּואר. ּבאמצע ׁשּיׁשחט הּׁשֹוחט ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוצרי

ׁשני הּׁשחיטה? ׁשעּור הּוא וכּמה ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָהּצדדין
ׁשּיחתכּו המעּלה הּׁשחיטה והּוׁשט, הּקנה ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּסימנין,
ואם הּׁשֹוחט. יתּכּון ולזה ּבעֹוף. ּבין ּבבהמה ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשניהן,
- ּובחּיה ּבבהמה הּׁשנים ורב ּבעֹוף, מהן אחד רב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשחט

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.È.ּפסּולה ׁשחיטתֹו ּבבהמה - הּׁשני וחצי ּכּלֹו האחד ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻׁשחט

אחד מּכל ׁשחט ׁשּלא ּפי על אף זה, ׁשל ורּבֹו זה ׁשל ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻרּבֹו
ּכיון ּכׁשרה. זֹו הרי - הּׂשערה ּכחּוט חציֹו על יתר אּלא ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהן

הּוא. רּבֹו - ׁשהּוא ּכל חציֹו על יתר ְֵֶֶֶַַָָָֻׁשּׁשחט
.‡Èׁשחיטתֹו ּבעֹוף אפּלּו - זה ׁשל וחציֹו זה ׁשל חציֹו ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָׁשחט

החתּו מקֹום על וׁשחט ּפסּוק, חציֹו ׁשהיה קנה ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָָָּפסּולה.
הּׁשלם ּבּמקֹום לׁשחט ׁשהתחיל ּבין לרב, והׁשלימֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹמעט
- לרב והׁשלימֹו ּבחת הּסּכין את ׁשהכניס ּבין ּבחת ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּופגע

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.Èואם ׁשחיטה. לאחר הּסימנין לבּדק צרי הּׁשֹוחט ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹּכל

ואפּלּו נבלה, זֹו הרי - ׁשּיבדק קדם הראׁש ונחּת ּבדק, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא
ּומהיר. זריז הּׁשֹוחט ִִֵַָָָָהיה

.‚Èׁשּיּודע עד עֹומדת, אּסּור ּבחזקת ּבחּייה ּבהמה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכל
כׁשרה. ׁשחיטה ׁשּנׁשחטה ְְְְֲִִֵֶַַָָָּבוּדאי

.„Èמּתכת ׁשל ּבסּכין ּבין ּדבר. ּבכל ׁשֹוחטין? דבר זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּובאי
וכּיֹוצא האגם, קנה ׁשל ּבקרּומית אֹו ּבזכּוכית אֹו ּבצר, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹּבין

ּבּה יהיה ולא חד, ּפיה ׁשּיהיה והּוא החֹותכין. מּדברים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבהן
ּבֹו, ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ׁשל ּבחּדֹו ּתלם ּכמֹו היה אם אבל ְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָֻּפגם.

ּפסּולה. ׁשחיטתֹו - ּביֹותר קטן הּתלם היה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָואפּלּו
.ÂËׁשחט ואם ּבּה. יׁשחט לא - אחת מרּוח הּזה הּתלם ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהיה

ּב נּכרת הּפגימה ׁשאין הרּוח ּכׁשרה.ּדר ׁשחיטתֹו - ּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.ÊËּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ולא ּבהֹולכה ׁשּתּבדק סּכין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?

אם ּפגם: ּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ּבהבאה אֹותּה ּוכׁשּתחזיר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפגם,
ואם ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו - הביא ולא הֹולכה ּדר ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשחט

ּפסּולה. ׁשחיטתֹו - ְְִִֵָָהביא
.ÊÈׁשֹוחטין - ּפגם ּבּה ואין ּכנחׁש ויֹורדת עֹולה ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָסּכין

ּבּה ואין הֹואיל חּדה, ואינּה חלק ׁשּפיה וסּכין לכּתחּלה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבּה
הּיֹום ּכל ּבּה והביא ׁשהֹולי ּפי על ואף ּבּה. ׁשֹוחטין - ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָּפגם

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחטּה ְְְִֵֶַָָָָעד
.ÁÈמּגעּתּה אּלא חלקה, אינּה והרי ׁשהׁשחזה, חּדה ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻסּכין

ּבּה ואין הֹואיל ּבאצּבע, מסּתּב ׁשהּוא הּׁשּבלת ראׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכמּגע
ּבּה. ׁשֹוחטין - ְֲִָָּפגם

.ËÈהן והרי צּפרן, אֹו צר ׁשּקצץ אֹו ׁשן, אֹו קנה ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתֹולׁש
לא - ּבּקרקע נעצן ואם ּבהן. ׁשֹוחטין - ּפגם ּבהן ואין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹחּדין
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשחט ואם נעּוצים; ּכׁשהן ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָיׁשחֹוט

.Îׁשּיעקר קדם ּברּיתן מּתחּלת מחּברין ּכׁשהן ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשחט
ּפגם. ּבהם ׁשאין ּפי על ואף ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָאֹותן

.‡Î- ּבהן וׁשחט חּדֹות ׁשּנים ּבֹו ׁשּיׁש ּבהמה לחי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקח
הּקבּועה אחת ּבׁשן אבל ּכמּגל. ׁשהן מּפני ּפסּולה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּבֹו. קבּועה ׁשהיא ּפי על ואף לכּתחּלה, ּבּה ׁשֹוחט - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּלחי

.Îסּכין ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ּבּה וׁשחט ּבאּור הּסּכין ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָלּבן
הּיפה ּבּצד יׁשחֹוט לא - יפה הּׁשני וצּדּה מּגל אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּצּדּה
הֹואיל ׁשחט, ואם האחר. ּבּצד יׁשחֹוט ׁשּמא ּגזרה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלכּתחּלה.

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשחט הּיפה ְְִֵֶַַַַָָָָּובּצד
.‚Î.זה ּומּצד זה ּומּצד ּבחּדּה הּסּכין ׁשּיבּדק צרי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

ּומֹוליכּה אצּבעֹו ּבּׂשר על ּומביאּה מֹוליכּה ּבֹודקּה? ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָוכיצד
צדדיו, ּוׁשני ּפיה ׁשהן רּוחֹותיה, מּׁשלׁש צּפרנֹו על ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּומביאּה
ּבּה. יׁשחֹוט ּכ ואחר ּכלל, ּפגם בּה יהיה ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּכדי

.„Îּפגם ּבּה מצא ׁשאם הּׁשחיטה. אחר ּכן לבּדק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹוצרי
נפּגמה, ּבעֹור ׁשּמא נבלה; ספק זֹו הרי - הּׁשחיטה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחר
הּׁשֹוחט ,לפיכ ׁשחט. ּפגּומה ּבסּכין - הּסימנים ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּוכׁשּׁשחט
אחת ּכל ּבין לבּדק צרי - רּבים עֹופֹות אֹו רּבֹות ְְִִִֵֵַַַַָָֹּבהמֹות
ּפגּומה סּכין ונמצאת ּבאחרֹונה ּובדק ּבדק, לא ׁשאם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹואחת.

הראׁשֹונה. ואפּלּו נבלֹות, ספק הּכל הרי -ְְֲֲִִֵֵֵַַָָֹ
.‰Îוׁשבר ׁשחיטה, אחר ּבדקּה ולא ּבּה, וׁשחט הּסּכין ְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָֹּבדק

ּפגּומה ּומצאּה ּבדק ּכ ואחר ּבהן, וכּיֹוצא עץ אֹו עצם ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּה
הּקׁשה ּבּדבר ׁשּנפּגמה הּסּכין ׁשחזקת ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשאבדה אֹו הּסּכין, ּבדק ולא ּפׁשע אם וכן ּבּה. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּׁשּבר

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - יבּדק ׁשּלא עד ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹהּסּכין
.ÂÎ,חכם לפני ּבּה ׁשּׁשֹוחט ׁשּלֹו הּסּכין ּבדק ׁשּלא טּבח ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכל

נמצאת אם אֹותּה: ּבֹודקין - לעצמֹו ּבּה ּובדּוקהוׁשחט יפה ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
ותהיה אחרת ּפעם עצמֹו על ׁשּיסמ לפי אֹותֹו, מנּדין -ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹ
אֹותֹו, מעבירין - ּפגּומה נמצאת ואם ּבּה; ויׁשחֹוט ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָּפגּומה
טרפה. ׁשהּוא ׁשּׁשחט ּבּׂשר ּכל על ּומכריזין אֹותֹו, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּומנּדין
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עד             
  

.ÊÎׁשּלא והּוא ׁשהּוא. ּכל ׁשּׁשֹוחט? הּסּכין אר הּוא ְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּכּמה
הּקטן האזמל ראׁש ּכמֹו ׁשֹוחט, ואינֹו ׁשּנֹוקב ּדק דבר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיהיה

ּבֹו. ְֵַוכּיֹוצא
.ÁÎוהּוא ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין זמן, ּבכל ׁשֹוחטין? ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָּומתי

ׁשחט ואם ּיעּׂשה. מה ׁשּיראה ּכדי עּמֹו, אבּוקה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתהיה
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ְְֲִֵֵַָָָּבאפלה

.ËÎּפי על אף ּבׁשֹוגג, ּבׁשּבת אֹו הּכּפּורים ּביֹום ְְְִִִֵֵַַַַַָהּׁשֹוחט
על מלקּות מתחּיב אֹו ּבנפׁשֹו מתחּיב היה מזיד היה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשאּלּו

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - הּכּפּורים ְְִִִֵַָָיֹום

 
ׁשֹוחטין‡. ׁשאין העזרה. מן חּוץ לׁשחט, מּתר מקֹום ְְֲֲִִִֵֶָָָָָָֹֻּבכל

אסּור - החּלין אבל ּבלבד; מזּבח קדׁשי אּלא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבעזרה
אֹומר הּוא וכן עֹוף. ּבין חּיה ּבין ּבהמה ּבין ּבעזרה, ְְְֲֳֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָלׁשחטן
וגֹומר, יי יבחר אׁשר הּמקֹום מּמ ירחק ּכי ּתאוה: ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּבבּׂשר
למדּת, הא .ּבׁשערי ואכלּת וגֹומר, ּומּצאנ מּבקר ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹוזבחּת
ה'. ּבחר אׁשר לּמקֹום חּוץ אּלא ּתאוה ּבּׂשר ׁשֹוחטין ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאין

.ּבכל לאכלֹו ׁשּמּתר הּוא לּמקֹום חּוץ ׁשּנׁשחט ְְְְְִֶֶֶַַָָָָֻוזה
טהֹור הּבּׂשר אֹותֹו - ּבעזרה חּלין הּׁשֹוחט אבל ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻהּׁשערים;
אֹותֹו, וקֹוברים ּבֹו. וכּיֹוצא ּבחלב ּכבּׂשר ּבהניה, ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָואסּור
ּכֹוכבים עֹובד לאכילת אֹו לרפּואה ׁשחט אפּלּו אסּור. ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָואפרֹו
ועֹובד והמעּקר, ּבעזרה, הּנֹוחר אבל לכלבים. להאכיל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָאֹו
ּבהמה והּׁשֹוחט טרפה, ונמצא והּׁשֹוחט ׁשּׁשחט, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכֹוכבים
ּבהניה. מּתרין ּכּלן אּלּו הרי - ּבעזרה הּטמאים ועֹוף ְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻֻחּיה

להכניסן‚. אסּור החּלין ּכל אּלא ּבלבד, וחּיה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻולא
והכניסן עבר ואם ופת. ּפרֹות אֹו ׁשחּוטה ּבּׂשר אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָלעזרה,
הן. קּבלה ּדברי ּכּלן אּלּו ּודברים ּכׁשהיּו. ּבאכילה מּתרין -ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻ
חּלין מּבּׂשר ּכזית האֹוכל אֹו ּבעזרה חּלין הּׁשֹוחט ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻֻוכל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבעזרה ְְֲֲִִֶַַַַָָָׁשּנׁשחטּו
נׁשחטה„. אם חּלין, ּוולדּה ׁשלמים זֹו ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֻהאֹומר:

אֹותֹו לׁשחט יכֹול ׁשאינֹו לפי ּבאכילה, מּתר ולדּה - ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֻּבעזרה
מקֹום. ְִָּברחּוק

עֹובד‰. יאמרּו: ׁשּמא ּונהרֹות, יּמים לתֹו ׁשֹוחטין ְְְֲִִֵֵֶַָָֹאין
מלא לכלי יׁשחֹוט ולא לּמים. ּכמקריב ונראה זה, הּוא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹמים
יׁשחֹוט ולא ׁשחט. ּבּמים ׁשּתראה לּצּורה יאמרּו: ׁשּמא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמים,
עבֹודת עֹובדי ּדר ׁשּכן הּגּמא, לתֹו ולא הּכלים, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻּבתֹו

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשחט ואם ְְְִִִֵַָָָָּכֹוכבים.
.Âוכן ּבהן. נראית הּצּורה ׁשאין עכּורין, מים לכלי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשֹוחטין

לא ּובּׁשּוק לּגּמא. ויֹורד ׁשֹותת והּדם לּגּמא, חּוץ ְְֵֵֵַַַַָָָֹֻֻׁשֹוחט
ּבּׁשּוק לּגּמא ׁשחט ואם הּמינים. את יחּקה ׁשּמא ּכן, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻיעּׂשה
הּוא. מין ׁשּמא אחריו, ׁשּיבּדקּו עד מּׁשחיטתֹו לאכל אסּור -ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

ה על ׁשֹותת והּדם הּספינה, ּדפן על לׁשחט ויֹורדּומּתר ּדפן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻ
הּכלים. ּגּבי על לׁשחט ּומּתר ְִִִֵֵַַַַַָֹֻלּמים.

.Êּומביאּה הּסּכין ּומֹולי הּצּואר את מֹותח ׁשֹוחטין? ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּכיצד
עֹומדת ׁשהיתה ּבין רבּוצה הּבהמה ׁשהיתה ּבין ׁשּׁשֹוחט. ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעד
ּכׁשרה. זֹו הרי - וׁשחט מּלמּטה ּבידֹו והּסּכין ּבערּפּה ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָואחז

.Áׁשּנׁשחט עד עליה הּצּואר והעביר ּבּכתל הּסּכין את ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹנעץ
וסּכין למּטה הּבהמה צּואר ׁשּיהיה והּוא ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו -ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּמא - הּסּכין מן למעלה ּבהמה צּואר היה ׁשאם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלמעלה;
ואין והבאה, הֹולכה ּבלא ותחת ּגּופּה ּבכבד הּבהמה ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּתרד
ׁשהיה ּבין עֹוף, היה אם ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשחיטה, ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָזֹו
ׁשחיטתֹו - מּמּנּו למּטה אֹו הּנעּוצה הּסּכין מן למעלה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָצּוארֹו

ְֵָּכׁשרה.
.Ëולא הביאּה אֹו הביאּה ולא הּסּכין את והֹולי ְְְֱֱִִִִֵֶַַַָָֹֹהּׁשֹוחט

ׁשחת עד והביא הֹולי ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - וׁשחט ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהֹוליכּה
הביא אֹו הביא ולא הֹולי ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - והּתיזֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵָָָֹֹהראׁש
ּבהבאה אֹו ּבלבד ּבהֹולכה הראׁש את והּתיז הֹולי ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֹולא
הּנׁשחט מּצּוארי צוארים ׁשני ּכמלא ּבּסּכין יׁש אם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹּבלבד:
ׁשני ׁשחט ּפסּולה. ׁשחיטתֹו - לאו ואם ּכׁשרה, ׁשחיטתֹו -ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ּכאחד ְְְִִֵֶָָָָראׁשים
.Èאחר מּצד וׁשני זה מּצד אחד אפּלּו ּבסּכין, ׁשאחזּו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים

ׁשני ׁשאחזּו ׁשנים וכן ּכׁשרה. ׁשחיטתן - וׁשחטּו ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכנגּדֹו,
ׁשחיטתן - ּבּצּואר מקֹומֹות ּבׁשני ּכאחד וׁשחטּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָסּכינין
ׁשחט והּׁשני רּבֹו, אֹו ּבלבד הּוׁשט זה ׁשחט ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּכׁשרה.
על ואף ּכׁשרה, זֹו ׁשחיטה הרי - רּבֹו אֹו הּקנה אחר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבמקֹום
העּׂשּויה ׁשחיטה וכן אחד. ּבמקֹום ּכּלּה הּׁשחיטה ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּפי

ּכׁשרה. - ּכמסרק העּׂשּויה ּוׁשחיטה ְְְְְְֲִֵֵַָָָָֻּכקלמֹוס
.‡Èׁשחט אפּלּו אּלא ּכּונה, צריכה החּלין ׁשחיטת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻאין

ּבּכתל לנעצּה סּכין ׁשּזרק אֹו ּׂשחֹוק, דר אֹו ְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכמתעּסק
ּבמקֹומּה ּכראּוי והּׁשחיטה הֹואיל ּבהליכתּה, ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָּוׁשחטּה

ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְֲִֵֵָָוׁשעּורּה
.Èׁשּנתּבלּבלה ׁשּכֹור אֹו קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ,ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ

אֹותם רֹואין ואחרים ׁשּׁשחטּו, רעה רּוח ׁשאחזּתּו ּומי ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָדעּתֹו
ׁשּנפלה סּכין אבל ּכׁשרה. זֹו הרי - ּכתקנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהּׁשחיטה
ּפסּולה; זֹו הרי - ּכדרּכּה ׁשּׁשחטה ּפי על אף ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָוׁשחטה,
ׁשאינֹו ּפי על ואף אדם הּזֹובח ׁשּיהיה עד - וזבחּת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

לׁשחיטה. ְְִִִֵַָמתּכּון
.‚È,ּבֹו קבּועה הּסּכין ׁשהיתה עץ ׁשל אֹו אבן ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגלּגל

ּכנגּדֹו הּבהמה אֹו העֹוף צּואר וּׂשם הּגלּגל, את אדם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוסּבב
הן הּמים ואם ּכׁשרה. זֹו הרי - הּגלּגל ּבסביבת ׁשּנׁשחט ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָעד
ׁשּסּבב ּבׁשעה ּכנגּדֹו הּצּואר את וּׂשם הּגלּגל, את ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהמסּבבין
ׁשּבאּו עד הּמים את אדם ּפטר ואם ּפסּולה. זֹו הרי - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָונׁשחט
ׁשהרי ּכׁשרה, זֹו הרי - ּבסביבתֹו וׁשחט הּגלּגל את ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוסּבבּו
ראׁשֹונה, ּבסביבה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבא. אדם ְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָֹמּכח
אינּה - ּולאחריה ׁשנּיה מּסביבה אבל האדם; מּכח ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהיא

ּבהּלּוכן. הּמים מּכח אּלא האדם, ְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹמּכח
.„Èלׁשם יּמים, לׁשם ּגבעֹות, לׁשם הרים, לׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָהּׁשֹוחט

אּלאנהרֹות לעבדן נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף מדּברֹות, לׁשם , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכֹוכבים העֹובדי ׁשאֹומרין הבאי מּדברי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלרפּואה,
אֹו הּים מּזל לׁשם ׁשחט אם אבל ּפסּולה. ׁשחיטתֹו הרי -ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
אסּורה זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּומּזלֹות לכֹוכבים אֹו ההר ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָמּזל

ּכֹוכבים. עבֹודת ּתקרבת ּככל ְְֲֲִִֶַַָָָָֹּבהניה
.ÂËאֹו ּכֹוכבים לעבֹודת ּדמּה לזרק הּבהמה את ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשֹוחט

ׁשּלמדין אסּורה. זֹו הרי - ּכֹוכבים לעבֹודת חלּבּה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלהקטיר
ׁשּמחׁשבה ּבפנים, הּקדׁשים מּמחׁשבת ּבחּלין ּבחּוץ ְְֲֲֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻמחׁשבה
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבהן, ּפֹוסלת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכזֹו
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.ÊËאֹו ּכֹוכבים לעבֹודת ּדמּה לזרק חׁשב ּכ ואחר ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָֹׁשחטּה
מּספק; אסּורה זֹו הרי - ּכֹוכבים לעבֹודת חלּבּה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָלהקטיר
ׁשחט. ּכזֹו ּובמחׁשבה ּתחּלתֹו, על הֹוכיח סֹופֹו ְְֲִִֶַַַַָָָָָָׁשּמא

.ÊÈ- ּכמֹותן ונּדרים ׁשּמתנּדבין קדׁשים לׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשֹוחט
לׁשם ׁשחט ּבחּוץ. קדׁשים ּכׁשֹוחט ׁשּזה ּפסּולה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ּונדבה ּבנדר ּבאין ׁשאינן ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָקדׁשים

.ÁÈ,ּתֹודה לׁשם ׁשלמים, לׁשם עֹולה, לׁשם הּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָּכיצד?
אֹותֹו מפריׁש והּפסח הֹואיל ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - ּפסח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלׁשם
הּנּדר לדבר דֹומה הּוא הרי ׁשּירצה, עת ּבכל הּׁשנה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבכל
ּתלּוי, אׁשם לׁשם וּדאי, אׁשם לׁשם חּטאת, לׁשם ׁשחט ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָוהּנּדב.
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ּתמּורה לׁשם מעּׂשר, לׁשם ּבכֹור, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָלׁשם

.ËÈׁשחיטתֹו - לחּטאתי ואמר: וׁשחט חּטאת, מחּיב ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻהיה
קרּבן לֹו היה לׁשםּפסּולה. ואמר: וׁשחט ּביתֹו, ּבתֹו ְְְְְְֵֵַַָָָָָָָ

ּבֹו. המיר ׁשהרי ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - זבחי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָּתמּורת
.Îלעֹולתי זֹו ואמרה: יֹולדת, עֹולת לׁשם ׁשּׁשחטה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָהאּׁשה

ּונדבה, ּבנדר ּבאה יֹולדת עֹולת ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתּה -ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ואין בעֹולה. ׁשּנתחּיבה יֹולדת אינּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוהרי
לׁשם הּׁשֹוחט אבל לּה. יׁש קֹול - הּמּפלת ׁשּכל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּפילה,
ׁשעּקר ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - נזיר ׁשאינֹו ּפי על אף נזיר, ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָעֹולת

הּנדרים. מן נדר ְְִִִֶֶַַָהּנזירּות
.‡Îּדבר לׁשם מתּכּון אחד וׁשֹוחטין, ּבסּכין אֹוחזין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשנים

ּכלל, ּכּונה לֹו היתה לא והּׁשני אסּורה, ׁשחיטתֹו לֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשהּׁשֹוחט
ּפסּולה. זֹו הרי - לֹו להתּכּון הּמּתר ּדבר לׁשם נתּכּון ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻואפּלּו
ּדבר לׁשם מהן האחד והתּכּון זה, אחר זה ׁשחט אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכן
ׁשּתפּות; ּבּה לֹו ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפֹוסל. - ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּפסּול
אדם ׁשאין אסּורה; אינּה - ׁשּתפּות ּבּה לֹו אין אם ֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָֻאבל
לצערֹו. אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּיּׂשראל

.Îׁשהעֹובד ּפי על אף ּכֹוכבים, לעֹובד ׁשּׁשחט ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיּׂשראל
ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו - ּׁשּירצה מה לכל מתּכּון ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכֹוכבים
הּבהמה. ּבעל למחׁשבת לא הּזֹובח, למחׁשבת אּלא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹחֹוׁשׁשין
- קטן היה אפּלּו ליּׂשראל, ׁשּׁשחט ּכֹוכבים עֹובד ,ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָלפיכ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו נבלה, ְְְְִִֵֵֶָָָׁשחיטתֹו

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

 
הלכֹות‡. ועּקר הּׁשחיטה, את מפסידין דברים ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָחמּׁשה

ּדרסה,ׁשח ׁשהּיה, הן: ואּלּו מהן. אחת ּבכל להּזהר יטה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
ועּקּור. הגרמה ְְֲִַָָָָחלדה,

.קדם ידֹו והגּביּה לׁשחט ׁשהתחיל הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשהּיה
ּבׁשֹוגג ּבין וׁשהה, הּׁשחיטה ּבאנס,1ׁשּיגמר ּבין ּבמזיד ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

ּכדי ׁשהה אם הּׁשחיטה: את וגמר אחר אֹו הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוחזר
ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - ויׁשחֹוט וירּביצּנה הּבהמה את ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיגּביּה

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - זה מּכדי ּפחֹות ׁשהה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָואם
ּבהמה‚. ׁשּיגּביּה ּכדי ׁשהּיתּה ׁשעּור - דּקה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהיתה

ׁשּיגּביהּנה ּכדי - גּסה היתה ואם ויׁשחֹוט. וירּביצּנה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָדּקה
דּקה ּבהמה ׁשּיגּביּה ּכדי - ּובעֹוף ויׁשחֹוט. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוירּביצּנה

ויׁשחֹוט. ְְְְִִֶַָוירּביצּנה
מעט,„. וׁשהה מעט וׁשחט וחזר מעט, וׁשהה מעט ְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָׁשחט

הּׁשהּיה, ׁשעּור אחת ּבפעם ׁשהה ולא הּׁשחיטה, ׁשּגמר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹעד
ׁשהּיה ׁשעּור מּכּלן יצטרף הּׁשהּיֹות זמן ּכל ּכׁשּתחׁשב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻאבל

נבלה ספק זֹו הרי וירּביצּנה2- ׁשּיגּביהּנה ּכדי ׁשהה אם וכן . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיׁשחט ּכדי לא ּבלבד, הּסימנין מעּוט ּכמֹו ׁשּיׁשחט ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּוכדי

גמּורה נבלה.3ׁשחיטה ספק זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֵָָָ
ּפי‰. על אף ּבבהמה, ׁשנים רב אֹו ּבעֹוף אחד רב ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשחט

זֹו הרי - הּסימנין חתיכת וגמר וחזר הּיֹום חצי ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּׁשהה
ּכמחּת זה הרי ּכּׁשעּור, ּבּה ׁשּנׁשחט מאחר ּבּׂשר4מּתרת; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻ

ְַָהּׁשחּוטה.
.Âלבּדֹו ּבּקנה -6חציֹו5ׁשחט מרּבה זמן וׁשהה מעּוטֹו, אֹו ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ

אם אבל ּכלּום. ּבכ ואין הּׁשחיטה וגֹומר חֹוזר זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָהרי
הּקנה רב ּבּוׁשט7ׁשחט ׁשּנּקב ּכּׁשעּור,8אֹו וׁשהה ׁשהּוא ּכל ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשחיטה ׁשּׁשחט ּבין ׁשהתחיל הּׁשחיטה וגמר ׁשחזר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבין
אֹו ׁשהּבהמה מּפני ּפסּולה; זֹו הרי - אחר ּבמקֹום ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָגמּורה
- ּבמּׁשהּו הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו ׁשּלּה הּקנה רב ׁשּנפסק ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהעֹוף

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבּה, מֹועלת הּׁשחיטה ואין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנבלה,
.Êׁשאם ּכלל. ּבעֹוף ּבּקנה ׁשהּיה ׁשאין ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּנה

וגמר ּכׁשחזר ׁשחיטתֹו; נגמרה ּכבר - וׁשהה הּקנה רב ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשחט
הּקנה ּבמעּוט ׁשחט ואם הּוא. ּבּׂשר מחּת הרי9- - וׁשהה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

נבלה מּׁשּום נאסרת ׁשאינּה ׁשּירצה; זמן ּכל וׁשֹוחט חֹוזר ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָזה
הּקנה. רב ׁשּיּפסק ִֵֶֶַַָָֹעד

.Áּבֹו10ׁשחט וׁשהה יֹודע11העֹוף ואינֹו הּוׁשט12, נּקב אם ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
אחר ּבמקֹום לבּדֹו הּקנה וׁשֹוחט חֹוזר - נּקב לא ,13אֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹ

מּבפנים הּוׁשט ּובֹודק ׁשּימּות, עד נמצאת14ּומּניחֹו לא אם . ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּוכׁשרה. נּקב, ׁשּלא ּבידּוע - ּדם טּפת ְְִִֵֶַַַָָָֹּבֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השוחט.1) ודעת בכוונת תלוי נבילה.2)שאינו ספק היא ולכן לא, או מצטרפות שהיות אם נפשטה שלא בעייא היא שזו
נבלה.3) ספק כן גם מחצה שישחוט כדי שהה ואם הסימנים. רוב כשר.4)היינו שהה אפילו ולפיכך שחיטה, גמר זה ואין
בו.5) ושחט לבדו הקנה בידו שתפס כגון בוושט, נגע שלא בוודאי נטרף6)שיודע שקנה מכיון שחיטה. אינה הקנה חצי חיתוך

הצוואר. בעור כמחתך הוא ולפיכך רובו כשנפסק הסימנים.7)רק שני שחיטת שצריכה בעוף.8)בבהמה בין בבהמה בין
בחציו.9) אפילו בקנה.10)או לשחוט הראשון.11)התחיל בדיקה.12)בחציו עושין ספק ידי שוחטים13)לצאת לא אבל

לפגוע יותר קל מקום באותו לשחוט התחיל שכבר שמתוך לחוש שיש מפני רובו. עד עליו להוסיף כלומר, מקום, באותו הקנה את
טובה עצה להיפך, או כדין. שלא להכשיר ויבוא מקודם, היה ולא זו בשחיטה עכשיו נעשה שהוא יאמר נקב וכשימצא בוושט

מקודם. נקוב היה שהוושט שיחשוב כדין, שלא לפסול ויבוא וינקבו בוושט עתה יפגע פן לוושט,14)היא בדיקה אין ומבחוץ
לבן הוושט של הפנימי העור אבל אדום, שהוא הוושט של החיצון בעור ניכרת האדומה הדם טיפת שאין מפני במשהו, שנקיבתו

בו. ניכרת אדומה קטנה דם טיפת ואפילו



עה              
  

.ÊËאֹו ּכֹוכבים לעבֹודת ּדמּה לזרק חׁשב ּכ ואחר ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָֹׁשחטּה
מּספק; אסּורה זֹו הרי - ּכֹוכבים לעבֹודת חלּבּה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָלהקטיר
ׁשחט. ּכזֹו ּובמחׁשבה ּתחּלתֹו, על הֹוכיח סֹופֹו ְְֲִִֶַַַַָָָָָָׁשּמא

.ÊÈ- ּכמֹותן ונּדרים ׁשּמתנּדבין קדׁשים לׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשֹוחט
לׁשם ׁשחט ּבחּוץ. קדׁשים ּכׁשֹוחט ׁשּזה ּפסּולה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ּונדבה ּבנדר ּבאין ׁשאינן ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָקדׁשים

.ÁÈ,ּתֹודה לׁשם ׁשלמים, לׁשם עֹולה, לׁשם הּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָּכיצד?
אֹותֹו מפריׁש והּפסח הֹואיל ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - ּפסח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלׁשם
הּנּדר לדבר דֹומה הּוא הרי ׁשּירצה, עת ּבכל הּׁשנה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבכל
ּתלּוי, אׁשם לׁשם וּדאי, אׁשם לׁשם חּטאת, לׁשם ׁשחט ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָוהּנּדב.
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ּתמּורה לׁשם מעּׂשר, לׁשם ּבכֹור, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָלׁשם

.ËÈׁשחיטתֹו - לחּטאתי ואמר: וׁשחט חּטאת, מחּיב ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻהיה
קרּבן לֹו היה לׁשםּפסּולה. ואמר: וׁשחט ּביתֹו, ּבתֹו ְְְְְְֵֵַַָָָָָָָ

ּבֹו. המיר ׁשהרי ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - זבחי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָּתמּורת
.Îלעֹולתי זֹו ואמרה: יֹולדת, עֹולת לׁשם ׁשּׁשחטה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָהאּׁשה

ּונדבה, ּבנדר ּבאה יֹולדת עֹולת ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתּה -ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ואין בעֹולה. ׁשּנתחּיבה יֹולדת אינּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוהרי
לׁשם הּׁשֹוחט אבל לּה. יׁש קֹול - הּמּפלת ׁשּכל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּפילה,
ׁשעּקר ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - נזיר ׁשאינֹו ּפי על אף נזיר, ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָעֹולת

הּנדרים. מן נדר ְְִִִֶֶַַָהּנזירּות
.‡Îּדבר לׁשם מתּכּון אחד וׁשֹוחטין, ּבסּכין אֹוחזין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשנים

ּכלל, ּכּונה לֹו היתה לא והּׁשני אסּורה, ׁשחיטתֹו לֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשהּׁשֹוחט
ּפסּולה. זֹו הרי - לֹו להתּכּון הּמּתר ּדבר לׁשם נתּכּון ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻואפּלּו
ּדבר לׁשם מהן האחד והתּכּון זה, אחר זה ׁשחט אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכן
ׁשּתפּות; ּבּה לֹו ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפֹוסל. - ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּפסּול
אדם ׁשאין אסּורה; אינּה - ׁשּתפּות ּבּה לֹו אין אם ֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָֻאבל
לצערֹו. אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּיּׂשראל

.Îׁשהעֹובד ּפי על אף ּכֹוכבים, לעֹובד ׁשּׁשחט ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיּׂשראל
ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו - ּׁשּירצה מה לכל מתּכּון ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכֹוכבים
הּבהמה. ּבעל למחׁשבת לא הּזֹובח, למחׁשבת אּלא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹחֹוׁשׁשין
- קטן היה אפּלּו ליּׂשראל, ׁשּׁשחט ּכֹוכבים עֹובד ,ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָלפיכ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו נבלה, ְְְְִִֵֵֶָָָׁשחיטתֹו

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

 
הלכֹות‡. ועּקר הּׁשחיטה, את מפסידין דברים ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָחמּׁשה

ּדרסה,ׁשח ׁשהּיה, הן: ואּלּו מהן. אחת ּבכל להּזהר יטה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
ועּקּור. הגרמה ְְֲִַָָָָחלדה,

.קדם ידֹו והגּביּה לׁשחט ׁשהתחיל הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשהּיה
ּבׁשֹוגג ּבין וׁשהה, הּׁשחיטה ּבאנס,1ׁשּיגמר ּבין ּבמזיד ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

ּכדי ׁשהה אם הּׁשחיטה: את וגמר אחר אֹו הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוחזר
ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - ויׁשחֹוט וירּביצּנה הּבהמה את ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיגּביּה

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - זה מּכדי ּפחֹות ׁשהה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָואם
ּבהמה‚. ׁשּיגּביּה ּכדי ׁשהּיתּה ׁשעּור - דּקה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהיתה

ׁשּיגּביהּנה ּכדי - גּסה היתה ואם ויׁשחֹוט. וירּביצּנה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָדּקה
דּקה ּבהמה ׁשּיגּביּה ּכדי - ּובעֹוף ויׁשחֹוט. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוירּביצּנה

ויׁשחֹוט. ְְְְִִֶַָוירּביצּנה
מעט,„. וׁשהה מעט וׁשחט וחזר מעט, וׁשהה מעט ְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָׁשחט

הּׁשהּיה, ׁשעּור אחת ּבפעם ׁשהה ולא הּׁשחיטה, ׁשּגמר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹעד
ׁשהּיה ׁשעּור מּכּלן יצטרף הּׁשהּיֹות זמן ּכל ּכׁשּתחׁשב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻאבל

נבלה ספק זֹו הרי וירּביצּנה2- ׁשּיגּביהּנה ּכדי ׁשהה אם וכן . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיׁשחט ּכדי לא ּבלבד, הּסימנין מעּוט ּכמֹו ׁשּיׁשחט ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּוכדי

גמּורה נבלה.3ׁשחיטה ספק זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֵָָָ
ּפי‰. על אף ּבבהמה, ׁשנים רב אֹו ּבעֹוף אחד רב ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשחט

זֹו הרי - הּסימנין חתיכת וגמר וחזר הּיֹום חצי ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּׁשהה
ּכמחּת זה הרי ּכּׁשעּור, ּבּה ׁשּנׁשחט מאחר ּבּׂשר4מּתרת; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻ

ְַָהּׁשחּוטה.
.Âלבּדֹו ּבּקנה -6חציֹו5ׁשחט מרּבה זמן וׁשהה מעּוטֹו, אֹו ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ

אם אבל ּכלּום. ּבכ ואין הּׁשחיטה וגֹומר חֹוזר זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָהרי
הּקנה רב ּבּוׁשט7ׁשחט ׁשּנּקב ּכּׁשעּור,8אֹו וׁשהה ׁשהּוא ּכל ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשחיטה ׁשּׁשחט ּבין ׁשהתחיל הּׁשחיטה וגמר ׁשחזר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבין
אֹו ׁשהּבהמה מּפני ּפסּולה; זֹו הרי - אחר ּבמקֹום ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָגמּורה
- ּבמּׁשהּו הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו ׁשּלּה הּקנה רב ׁשּנפסק ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהעֹוף

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבּה, מֹועלת הּׁשחיטה ואין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנבלה,
.Êׁשאם ּכלל. ּבעֹוף ּבּקנה ׁשהּיה ׁשאין ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּנה

וגמר ּכׁשחזר ׁשחיטתֹו; נגמרה ּכבר - וׁשהה הּקנה רב ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשחט
הּקנה ּבמעּוט ׁשחט ואם הּוא. ּבּׂשר מחּת הרי9- - וׁשהה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

נבלה מּׁשּום נאסרת ׁשאינּה ׁשּירצה; זמן ּכל וׁשֹוחט חֹוזר ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָזה
הּקנה. רב ׁשּיּפסק ִֵֶֶַַָָֹעד

.Áּבֹו10ׁשחט וׁשהה יֹודע11העֹוף ואינֹו הּוׁשט12, נּקב אם ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
אחר ּבמקֹום לבּדֹו הּקנה וׁשֹוחט חֹוזר - נּקב לא ,13אֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹ

מּבפנים הּוׁשט ּובֹודק ׁשּימּות, עד נמצאת14ּומּניחֹו לא אם . ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּוכׁשרה. נּקב, ׁשּלא ּבידּוע - ּדם טּפת ְְִִֵֶַַַָָָֹּבֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השוחט.1) ודעת בכוונת תלוי נבילה.2)שאינו ספק היא ולכן לא, או מצטרפות שהיות אם נפשטה שלא בעייא היא שזו
נבלה.3) ספק כן גם מחצה שישחוט כדי שהה ואם הסימנים. רוב כשר.4)היינו שהה אפילו ולפיכך שחיטה, גמר זה ואין
בו.5) ושחט לבדו הקנה בידו שתפס כגון בוושט, נגע שלא בוודאי נטרף6)שיודע שקנה מכיון שחיטה. אינה הקנה חצי חיתוך

הצוואר. בעור כמחתך הוא ולפיכך רובו כשנפסק הסימנים.7)רק שני שחיטת שצריכה בעוף.8)בבהמה בין בבהמה בין
בחציו.9) אפילו בקנה.10)או לשחוט הראשון.11)התחיל בדיקה.12)בחציו עושין ספק ידי שוחטים13)לצאת לא אבל

לפגוע יותר קל מקום באותו לשחוט התחיל שכבר שמתוך לחוש שיש מפני רובו. עד עליו להוסיף כלומר, מקום, באותו הקנה את
טובה עצה להיפך, או כדין. שלא להכשיר ויבוא מקודם, היה ולא זו בשחיטה עכשיו נעשה שהוא יאמר נקב וכשימצא בוושט

מקודם. נקוב היה שהוושט שיחשוב כדין, שלא לפסול ויבוא וינקבו בוושט עתה יפגע פן לוושט,14)היא בדיקה אין ומבחוץ
לבן הוושט של הפנימי העור אבל אדום, שהוא הוושט של החיצון בעור ניכרת האדומה הדם טיפת שאין מפני במשהו, שנקיבתו

בו. ניכרת אדומה קטנה דם טיפת ואפילו



עו             
  

.Ëלסימן,15חלדה סימן ּבין הּסּכין ׁשהכניס ּכגֹון ּכיצד? ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
הּתחּתֹון ׁשּׁשחט ּבין למעלה, העליֹון הּסימן ׁשּפסק ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבין

ּפסּולה. זֹו הרי - ׁשחיטה דר ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָלמּטה,
.È,ּכדרּכן הּסימנים ׁשני וׁשחט העֹור ּתחת הּסּכין את ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהכניס

ׁשּפרס אֹו ,מסּב צמר ּתחת הּסּכין את ׁשהחליד ְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻאֹו
הּמטלית,16מטלית ּתחת וׁשחט הּצּואר ועל הּסּכין על ְְְְִִִַַַַַַַַַַַַָָ

ׁשחט אם וכן נבלה. ספק זֹו הרי - ּגלּויה הּסּכין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהֹואיל
- ּבהחלדה ׁשּלא הּׁשחיטה וגמר ּבהחלדה, הּסימנים ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמעּוט

נבלה. ספק זֹו ְְֲֵֵֵָהרי
.‡È17ּדרסהּכדר הּצּואר, על ּבסּכין ׁשהּכה ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ולא הֹולכה ּבלא אחת ּבבת הּסימנין וחת ּבסיף, ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשּמּכין
למּטה,18הֹובאה וחת ודחק הּצּואר על הּסּכין ׁשהּניח אֹו ; ְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּפסּולה. זֹו הרי - הּסימנין ׁשחת עד קּׁשּות, אֹו צנֹון ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכחֹות
.Èלמעלה ּבּקנה הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ּבמקֹום19הגרמה ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּקנה ּבסֹוף יׁש חּטים ׁשני ּוכמֹו לׁשחיטה. ראּוי 20ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מהן ׁשּיר אם החּטים: ּבתֹו ׁשחט ּגדֹולה. ּבטּבעת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלמעלה

למעלה ׁשהּוא מּׁשּפּוי21ּכל ׁשחט ׁשהרי ּכׁשרה; זֹו הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ואם23ּולמּטה22ּכֹובע לׁשחיטה; הראּוי הּמקֹום מן והּוא , ְְְְִִִִַַַָָָָָ

מגרמת זֹו הרי - מהן למעלה ׁשחט אּלא ּכלּום, מהן ׁשּיר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻלא
ְָּופסּולה.

.‚Èהאחד רב הּׁשנים24ׁשחט רב הּׁשחיטה25אֹו והׁשלים , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹ
ּכׁשרה זֹו הרי - ּבהגרמה אֹו הּׁשעּור26ּבדרסה נׁשחט ׁשהרי ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

זֹו הרי - ׁשליׁשים ׁשני וׁשחט ׁשליׁש, ּבּתחּלה הגרים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָּכראּוי.
ׁשליׁש27ּכׁשרה וׁשחט וחזר ׁשליׁש, והגרים ׁשליׁש, ׁשחט . ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

ּכׁשרה - וחזר28האחרֹון ׁשליׁש, וׁשחט ׁשליׁש, הגרים . ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ
ּפסּולה זֹו הרי - האחרֹון ׁשליׁש אֹו29והגרים ּדרס ואם . ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָ

זֹו הרי - האמצעי ּבּׁשליׁש ּבין הראׁשֹון ּבּׁשליׁש ּבין ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהחליד,
ְָּפסּולה.

.„Èהּגרּגרת ׁשּנעקרה ּכגֹון ּכיצד? אֹו30עּקּור הּקנה, והיא , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
מהן אחד ונׁשמט ׁשחיטה.31הּוׁשט, ּגמר קדם ׁשניהן אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבעֹוף אחד ׁשחט אם הּסימן32אבל נׁשמט ּכ ואחר רּבֹו, אֹו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ

ּכׁשרה ׁשחיטתֹו - .33הּׁשני ְְִִֵֵַָָ
.ÂËׁשחיטתֹו - הּׁשני את ׁשחט ּכ ואחר מהן אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנׁשמט

הּׁשנ34ּפסּולה ונמצא מהן אחד ׁשחט ידּוע. ואין ׁשמּוט, י ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ספק זֹו הרי - ׁשחיטה אחר אֹו נׁשמט ׁשחיטה קדם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹאם

ְֵָנבלה.
.ÊËׁשמּוט הּׁשחּוט הּסימן ּכׁשרה35נמצא זֹו הרי ׁשּוּדאי36- . ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

היה - ׁשחיטה קדם נעקר ׁשאּלּו נעקר; ׁשחיטה ְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחר
נׁשחט. ולא ְְְְִִֵַָֹמתּדלּדל

.ÊÈאמּורים ּדברים ּבידֹו37ּבּמה הּסימנין ּתפס ׁשּלא ? ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ
אחר ׁשּתּׁשחט אפׁשר - וׁשחט ּתפסן אם אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּׁשחט;

נמצאת אם ,ּולפיכ זֹו38העּקּור. הרי - ּוׁשחּוטה ׁשמּוטה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ
נבלה. ְְֵֵָספק

.ÁÈנבלה זֹו הרי - 'ּפסּולה' ּבׁשחיטה ׁשאמרנּו מקֹום ,39ּכל ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ
ׁשאין נבלה. אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - ּכזית מּמּנה אכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואם
מׁשה צּוה ּכאׁשר ּכׁשרה, ׁשחיטה אּלא נבלה מידי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמֹוציא
הרי - ּבׁשחיטה ספק וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּׁשלֹום, עליו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָרּבנּו
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - מּמּנה והאֹוכל נבלה, ספק .40הּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

.ËÈחסרה ׁשּתראה עד עּמּה, וחללּה ׁשּלּה יר ׁשּנּטל ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהמה
ׁשּנחּת41ּכׁשּתרּבץ ּכמֹו נבלה, זֹו הרי ונחלקה42- חציּה ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

נׁשּברה אם וכן ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין גּופֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָלׁשני
עּמּה ּבּׂשר ורב אֹו43מפרקּתּה ּכדג, מּגּבּה ׁשּנקרעה אֹו , ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹ
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ומתכסה.15) מתחבאת הצוואר.16)שהסכין ועל הסכין על מטלית שפרס והיינו מהו? מטלית תחת שם, שדוחק17)בעיא
ופוסק. בכוח הסכין כשרה.18)את שחיטתו הוליך, ולא הביא או הביא ולא הוליך שאילו זו, ולא זו לא עשה במקום19)שלא
לשחיטה. ראוי של20)שאינו ורצועה שלימות אינן האחרות אבל שלימה היא העליונה והטבעת טבעות טבעות הוא שהקנה דע

משופע והוא בשר של כובע כמין יש העליונה הטבעת על הקנה, ובראש הטבעות, קצות שתי את ומחברת אותן מסבבת בשר
חיטים. נקראין והם בשר של גרעינים שני כמין יש זה כובע שיפוי ובסוף יוצא. הקול ומשם הראש.21)ומחודד אין22)לצד

ונעשה וכלה הולך ולמעלה ומאמצעיתו עשוי הוא ממש כובע כמין אלא הקול, את לעכב הקנה פי על שנופל קטן בשר אותו זה
כובע. שיפוי נקרא שיפוי ואותו קולמוס, כמין ולעלות.23)חדוד לשפע הכובע שיתחיל שני25)בעוף.24)קודם של

בבהמה. שנשחט26)הסימנים משום כשרה בבהמה, שניים או בעוף אחד סימן רוב שחיטת אחרי שהה שאם משהייה, רבינו למד
ששהייה הסוברים, פוסקים ויש בחלדה. גם הדין והוא הרוב. שחיטת אחרי שכשר ודרסה, בהגרמה הדין והוא כראוי, השיעור

ששהייהודר משום דבר, של וטעמו כשרה. הרוב, שנשחט אחרי נעשית אם הגרמה ורק נבלה ספק האחרון במיעוט וחלדה סה
בהגרמה כן שאין מה נבלה, ספק היא הרי בפסול, קצתה נעשית השחיטה שמעשה ומכיון שחיטה, במקום הם חלדה וכן ודרסה

כראוי. השיעור שנשחט אחרי מותר וזה ברגלה, או בידה מחתך כאילו הוא והרי שחיטה במקום שחט27)שאינה סוף סוף שהרי
פסול. בוושט אבל בקנה, אמורים? דברים במה שחיטה. במקום כדרכו מכיון28)הרוב אלא אחת, ובבת רצוף רוב צריך שאין

כשרה. שחיטה היא הרי הסימנים, של בהיקפם שחוט רוב בשחיטה.29)שיש רוב כאן כולם30)שאין הסימנים שנתדלדלו
רובם. שעה31)או באותה שנשמט הואיל פסולה, השחיטה שחיטה, בשעת כן הדבר יקרה שאם מסיני, למשה והלכה ממקומו.

הסימנים. מתנדנדים העיקור שמחמת בהכשר, לשחוט אפשר פוסל.32)אי סימנים עיקור בעוף שיעורו33)שגם נשחט שכבר
פוסל. אינו השחיטה שלאחר והשימוט את34)כראוי ולא האחר הסימן את ששחט פי על אף נשמט, השחיטה וקודם הואיל

נשחט.35)הנשמט. שלא הסימן כשנשמט מדובר, הקודמת ההלכה שתיעשה36)בסוף לשמוטה אפשר "אי האומר: כרב,
נשחט. היה ולא למטה יורד היה השחיטה לפני הסימן נשמט שאם שחוטה.37)שחוטה", נעשית שמוטה לאחר38)שאין

נשמטו. השחיטה ואחר תפס, לא או שחיטה קודם ונשמטו בידו הסימנים תפס אם יודע ואינו בשחיטתה39)זמן שנפסלה כל
סופרים.40)נבלה. דברי על מהעובר וחומר קל תורה של ספק על העובר אלעזר41)ככל ר' של המימרא את רבא מפרש כך

רבוצה. כשהיא חסרונה ניכר וזו ברביצתה יריכה ומתכסה יריכה על לרבוץ הבהמה דרך רש"י: הירך42)ופירש ניטל דין כלומר,
חצייה. נחתך עם זהה הירך שניטל לומר, רבינו נתכווין לא אבל נבלה, שתיהן חצייה, נחתכה לדין רוב43)שווה עמה נפסק

             
  

הראּוי ּבמקֹום ׁשהּוא ּבכל הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו הּקנה, רב ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנפסק
מחּיים44לׁשחיטה נבלה זֹו הרי מֹועלת45- הּׁשחיטה ואין , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

העֹוף ואחד הּבהמה ואחד האּלה.46ּבּה. הּדברים ּבכל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
.Î.לבן והּפנימי אדם, החיצֹון לּוׁשט: לֹו יׁש עֹורֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני

ּכׁשרה - ּבלבד מהן האחד ׁשהּוא47נּקב ּבכל ׁשניהן נּקבּו ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשּנׁשחטה ּובין נבלה. זֹו הרי - לׁשחיטה הראּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָּבמקֹום

הּנקב הּׁשחיטה48ּבמקֹום אין - אחר ּבמקֹום ׁשּנׁשחטה ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
נבלה - זה ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהם נּקבּו ּבּה. .49מֹועלת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹ

.‡Îּכלּום הּקרּום אין - ּוסתמֹו קרּום ּבֹו ועלה הּוׁשט ,50נּקב ְְְְְִֵֵֶַַַָָָ
עֹומד קֹוץ נמצא ּכׁשהיה. נקּוב הּוא זֹו51והרי הרי - ּבּוׁשט ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
קרּום ועלה הּוׁשט נּקב ׁשּמא נבלה; ואינֹו52ספק הּנקב ּבמקֹום ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

לארּכֹו הּקֹוץ נמצא אם אבל לֹו;53נראה. חֹוׁשׁשין אין - ּבּוׁשט ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּתמיד. הּקֹוצים אֹוכלֹות הּמדּברּיֹות הּבהמֹות ְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשרב

.Îמּבחּוץ ּבדיקה לֹו אין - מּבפנים54וׁשט אּלא ּכיצד?55, . ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
נקּוב. ׁשהיה ּבידּוע - ּדם טּפת עליו נמצא אם ּובֹודק. ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָהֹופכֹו

.‚Îחללּה רב ׁשּנפסק לׁשחיטה56ּגרּגרת הראּוי -57ּבמקֹום ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

נבלה זֹו ּכאּסר58הרי נּקבה אם וכן קטּנים59. נקבים נּקבה .60: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָ
לרּבּה מצטרפין - הם חּסרֹון ּבהן ׁשאין נקבים ואם61אם ; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֻ

נּטלה אם וכן לכאּסר. מצטרפין - חּסרֹון ּבהם ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָנקבים
רצּועה לכאּסר62מּמּנה מצטרפת ּובעֹוף63- ׁשאּלּו64. ּכל - ְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹ

חּסרֹון ּבהן ׁשּיׁש הּנקבים אֹו הרצּועה ּפי65מקּפל על ּומּניחן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
רּבֹו את חֹופה אם ּכׁשרה.66הּקנה: - לאו ואם נבלה, - ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.„Îצדדיה מּׁשני מפּלׁש נקב הּגרּגרת ׁשּיּכנס67נּקבה ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
לרחּבֹו לארּכּה68אּסר נסּדקה נבלה. נׁשּתּיר69- לא אפּלּו , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹ

לׁשחיטה ּבּה הראּוי הּמקֹום למעלה70מן מּׁשהּו אּלא ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָ
ּכׁשרה. - למּטה ְְֵֶַַָָּומּׁשהּו

.‰Îאֹו נּקבה ׁשחיטה קדם אם ידּוע ואין ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּגרּגרת
אחר, ּבמקֹום עּתה אֹותּה נֹוקבין - נּקבה ׁשחיטה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָאחר

לּנקב הּנקב מּתרת71ּומדּמין - לֹו נדמה אם מדּמין72. ואין . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֻ
גדֹולה מחליא אבל73אּלא לקטּנה, מּקטּנה אֹו גדֹולה לחליא ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֻֻ

ּכל ּובין הּוא, חליֹות חליֹות הּקנה ׁשּכל לגדֹולה. מּקטּנה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻלא
ורּכה מּׁשתיהן קטּנה אחת חליא וחליא .74חליא ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻֻֻ
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הצוואר. שאחורי נבילה.44)בשר ולא טריפה היא הרי הוושט בתורבץ נקב הגרגרת45)אבל בפסוקת לא אבל הדברים, בשאר
בחיים. מטמאה שאינה הוושט טריפה).46)ונקובת כן (גם בעוף כנגדן בבהמה, חכמים שמנו טרפות לוי, זה47)תני בלא זה

מגין. ניקב שלא שהשני שחיט.48)כשר, קא נקב במקום מוח,49)שמא כגון עורות, שני בעלי אחרים שבאיברים פי על ואף
שני יזדמנו פן חוששים תכופות, ולהתכווץ להתפשט שדרכו בוושט - כאן זה, כנגד שלא זה שניהם כשניקבו כשרה וכו', ריאה

מגין. עור יהיה ולא זה כנגד זה מתקיימת.50)הנקבים אינה עבה סתימה אפילו וניסתם ניקב (רדב"ז51)אם תחוב כלומר
מבחוץ. נקיבתו נראה ואינו הוושט לתוך ונתחב קוץ שאכלה כגון רש"י ופירש בוושט, קוץ לו ישב שם: בגמרא בכת"י).

כ52) שלא בוושט. דם קורט אין מחמתאפילו קרום שעלה והבריא נקוב היה שמא הבריא, שמא חוששין אין שאומר שם, עולא
בחרבותם. אותהן וברא מלשון ניקב, שמא הבריא": ל"שמא פירוש עוד שם וברש"י בוושט.53)מכה. תחוב העור54)ואינו

עצמם. הסימנים שיאדימו עד טריפה שאינה הסימנים כנגד בצוואר דרוסה לעניין בין בו, ניכרת קטנה דם טיפת ואין אדום החיצון
כלשהו.55) אדמימות בו וניכרת לבן שלו הפנימי חוץ56)העור כולן, הטבעות וכל רך, מעצם טבעות טבעות עשוייה הגרגרת

כל את המסובבת בשר של ורצועה הגרגרת, כל מקיף הרך העצם אין כובע, לשיפוי הסמוכה העליונה שהיא הגדולה מהטבעת
בצד מלמעלה עב הקנה ונמצא לעור, סמוך הרך והעצם למפרקת סמוכה רצועה ואותה הטבעות. קצות את מחברת (הקנה) הגרגרת
מצד הגרגרת וכשנפסקה הגרגרת, רוחב הוא הצוואר ולרוחב ולצוואר, העור מן הוא הגרגרת ועובי השני. בצידו ודק לעור הסמוך
וסתמא דק, קרום אלא אינו הצוואר ולצד העור, מצד מלמעלה עב הגרגרת שדופן מפני רובה, נפסק החלל, שליש עם העור
החלל חצי נשאר התחתון ובמיעוט לרוב משלים הרך העצם עובי כן ואם נפסקת, היא למפרקת מעור בכיוון הגרגרת כשנפסקה

לרוב. משלים אינו (תנוך) הרך העצם ועובי החלל, רוב שייפסק עד נבלה שאינה לן משמע וקא רובו. שאינו57)או במקום אבל
טריפה. היא הרי ולמטה הריאה כנף מראש כגון לשחיטה, ולא58)ראוי נבלה, הגרגרת שפסוקת פעמים כמה רבינו כתב כבר

עובייה. ברוב ולא חללה ברוב שמשערים שם. חנה בר בר כרבה ופסק הפסיקה. שיעור הוא כמה הלכה להורות אלא זה לחדש בא
נבלה.59) נקראת והיא כפסוקה כבר זהו כאיסר ניקבה אם אלא נקובה, משום הקנה בנקובת מטריף אינו רבינו וכנראה האיטלקי.

מכאיסר. יתר צריך ואין נבלה מצומצם כאיסר שאפילו פוסק, כנפה.60)רבינו כלום61)ניקבה חסר ואינו הואיל פסיקה, שזהו
מצטרפין נקבים אותם כל בעור מחט שנוקב כי דבר שום מגופה חסר לא "אם לרבינו: המשנה ובפירוש ברובה. הגרגרת ופסוקת -
וגם מקומות בכמה שכתב מה על וסמך שאסורה, לומר נתכווין "טריפה" שכתב מה טריפה". גרגרת רוב שיעור בכולם יש אם
מצטרפין חיסרון בהם ושאין לכאיסר מצטרפין חיסרון בהם שיש נקבים שם: רב של מימרא נבילה. הגרגרת שפסוקת זו, הלכה בסוף

חיסרון.62)לרובה. בה ויש נבלה.63)לאורכה היא איסר, כשיעור יהיה אותה כשמעגלים לשיעור64)אם מקום שאין
כאיסר. אין העוף גרגרת שבכל מפני כאיסר.65)כאיסר בבהמה השיעור בהם שגם קטנים נקבים חללו.66)בניקבה רוב
וקטנו. גודלו לפי הוא בעוף הקנה רוב שיש67)ושיעור מפולש נקב שניקבה כגון הרי"ף, ופירש "נפחתה" גרסינן: שם בגמרא

חיסרון. הנקבים68)בו בשני להכניס אפשר אם [איסר], (דינר) כעובי הוא שהשיעור רבינו כוונת פירש לד, סמן דעה יורה [בטור
בעוף. ולא בבהמה מדברת זו שהלכה ונראה נבילה.]. - רחבו לכל שהריאה69)איסר מתוך לרוחבה נפסקה אם קל. יותר והוא

סוגר הוא נמשך שהצוואר כמה כל לאורכה, נסדקה אבל ומחלים, חוזר ואינו לגמרי ניתק למעלה מושך והצוואר למטה מושכת
ומחלים. וחוזר העוף.70)והולך או הבהמה ואין71)באותה כאיסר קדורה או פסוקה נמצאת אם הדין והוא בקנה". "מקיפין
נ זה אם יודעים שחיטה.אנו לאחר או שחיטה קודם בבשר72)עשה לנקבים במראיהם דומים השחיטה שקודם הנקבים שאין

שחיטה. אחר נעשה זה נקב גם ובוודאי השחיטה, אחר פירש,73)שנעשו שם, רש"י אבל טבעת. היא חוליא רבינו ולפירוש
טבעות. שלוש - חוליא".74)חוליא "בר הגמרא: בלשון הטבעות. שבין העור פירוש:
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הראּוי ּבמקֹום ׁשהּוא ּבכל הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו הּקנה, רב ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנפסק
מחּיים44לׁשחיטה נבלה זֹו הרי מֹועלת45- הּׁשחיטה ואין , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

העֹוף ואחד הּבהמה ואחד האּלה.46ּבּה. הּדברים ּבכל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
.Î.לבן והּפנימי אדם, החיצֹון לּוׁשט: לֹו יׁש עֹורֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני

ּכׁשרה - ּבלבד מהן האחד ׁשהּוא47נּקב ּבכל ׁשניהן נּקבּו ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשּנׁשחטה ּובין נבלה. זֹו הרי - לׁשחיטה הראּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָּבמקֹום

הּנקב הּׁשחיטה48ּבמקֹום אין - אחר ּבמקֹום ׁשּנׁשחטה ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
נבלה - זה ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהם נּקבּו ּבּה. .49מֹועלת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹ

.‡Îּכלּום הּקרּום אין - ּוסתמֹו קרּום ּבֹו ועלה הּוׁשט ,50נּקב ְְְְְִֵֵֶַַַָָָ
עֹומד קֹוץ נמצא ּכׁשהיה. נקּוב הּוא זֹו51והרי הרי - ּבּוׁשט ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
קרּום ועלה הּוׁשט נּקב ׁשּמא נבלה; ואינֹו52ספק הּנקב ּבמקֹום ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

לארּכֹו הּקֹוץ נמצא אם אבל לֹו;53נראה. חֹוׁשׁשין אין - ּבּוׁשט ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּתמיד. הּקֹוצים אֹוכלֹות הּמדּברּיֹות הּבהמֹות ְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשרב

.Îמּבחּוץ ּבדיקה לֹו אין - מּבפנים54וׁשט אּלא ּכיצד?55, . ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
נקּוב. ׁשהיה ּבידּוע - ּדם טּפת עליו נמצא אם ּובֹודק. ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָהֹופכֹו

.‚Îחללּה רב ׁשּנפסק לׁשחיטה56ּגרּגרת הראּוי -57ּבמקֹום ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

נבלה זֹו ּכאּסר58הרי נּקבה אם וכן קטּנים59. נקבים נּקבה .60: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָ
לרּבּה מצטרפין - הם חּסרֹון ּבהן ׁשאין נקבים ואם61אם ; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֻ

נּטלה אם וכן לכאּסר. מצטרפין - חּסרֹון ּבהם ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָנקבים
רצּועה לכאּסר62מּמּנה מצטרפת ּובעֹוף63- ׁשאּלּו64. ּכל - ְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹ

חּסרֹון ּבהן ׁשּיׁש הּנקבים אֹו הרצּועה ּפי65מקּפל על ּומּניחן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
רּבֹו את חֹופה אם ּכׁשרה.66הּקנה: - לאו ואם נבלה, - ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.„Îצדדיה מּׁשני מפּלׁש נקב הּגרּגרת ׁשּיּכנס67נּקבה ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
לרחּבֹו לארּכּה68אּסר נסּדקה נבלה. נׁשּתּיר69- לא אפּלּו , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹ

לׁשחיטה ּבּה הראּוי הּמקֹום למעלה70מן מּׁשהּו אּלא ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָ
ּכׁשרה. - למּטה ְְֵֶַַָָּומּׁשהּו

.‰Îאֹו נּקבה ׁשחיטה קדם אם ידּוע ואין ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּגרּגרת
אחר, ּבמקֹום עּתה אֹותּה נֹוקבין - נּקבה ׁשחיטה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָאחר

לּנקב הּנקב מּתרת71ּומדּמין - לֹו נדמה אם מדּמין72. ואין . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֻ
גדֹולה מחליא אבל73אּלא לקטּנה, מּקטּנה אֹו גדֹולה לחליא ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֻֻ

ּכל ּובין הּוא, חליֹות חליֹות הּקנה ׁשּכל לגדֹולה. מּקטּנה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻלא
ורּכה מּׁשתיהן קטּנה אחת חליא וחליא .74חליא ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻֻֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הצוואר. שאחורי נבילה.44)בשר ולא טריפה היא הרי הוושט בתורבץ נקב הגרגרת45)אבל בפסוקת לא אבל הדברים, בשאר
בחיים. מטמאה שאינה הוושט טריפה).46)ונקובת כן (גם בעוף כנגדן בבהמה, חכמים שמנו טרפות לוי, זה47)תני בלא זה

מגין. ניקב שלא שהשני שחיט.48)כשר, קא נקב במקום מוח,49)שמא כגון עורות, שני בעלי אחרים שבאיברים פי על ואף
שני יזדמנו פן חוששים תכופות, ולהתכווץ להתפשט שדרכו בוושט - כאן זה, כנגד שלא זה שניהם כשניקבו כשרה וכו', ריאה

מגין. עור יהיה ולא זה כנגד זה מתקיימת.50)הנקבים אינה עבה סתימה אפילו וניסתם ניקב (רדב"ז51)אם תחוב כלומר
מבחוץ. נקיבתו נראה ואינו הוושט לתוך ונתחב קוץ שאכלה כגון רש"י ופירש בוושט, קוץ לו ישב שם: בגמרא בכת"י).

כ52) שלא בוושט. דם קורט אין מחמתאפילו קרום שעלה והבריא נקוב היה שמא הבריא, שמא חוששין אין שאומר שם, עולא
בחרבותם. אותהן וברא מלשון ניקב, שמא הבריא": ל"שמא פירוש עוד שם וברש"י בוושט.53)מכה. תחוב העור54)ואינו

עצמם. הסימנים שיאדימו עד טריפה שאינה הסימנים כנגד בצוואר דרוסה לעניין בין בו, ניכרת קטנה דם טיפת ואין אדום החיצון
כלשהו.55) אדמימות בו וניכרת לבן שלו הפנימי חוץ56)העור כולן, הטבעות וכל רך, מעצם טבעות טבעות עשוייה הגרגרת

כל את המסובבת בשר של ורצועה הגרגרת, כל מקיף הרך העצם אין כובע, לשיפוי הסמוכה העליונה שהיא הגדולה מהטבעת
בצד מלמעלה עב הקנה ונמצא לעור, סמוך הרך והעצם למפרקת סמוכה רצועה ואותה הטבעות. קצות את מחברת (הקנה) הגרגרת
מצד הגרגרת וכשנפסקה הגרגרת, רוחב הוא הצוואר ולרוחב ולצוואר, העור מן הוא הגרגרת ועובי השני. בצידו ודק לעור הסמוך
וסתמא דק, קרום אלא אינו הצוואר ולצד העור, מצד מלמעלה עב הגרגרת שדופן מפני רובה, נפסק החלל, שליש עם העור
החלל חצי נשאר התחתון ובמיעוט לרוב משלים הרך העצם עובי כן ואם נפסקת, היא למפרקת מעור בכיוון הגרגרת כשנפסקה

לרוב. משלים אינו (תנוך) הרך העצם ועובי החלל, רוב שייפסק עד נבלה שאינה לן משמע וקא רובו. שאינו57)או במקום אבל
טריפה. היא הרי ולמטה הריאה כנף מראש כגון לשחיטה, ולא58)ראוי נבלה, הגרגרת שפסוקת פעמים כמה רבינו כתב כבר

עובייה. ברוב ולא חללה ברוב שמשערים שם. חנה בר בר כרבה ופסק הפסיקה. שיעור הוא כמה הלכה להורות אלא זה לחדש בא
נבלה.59) נקראת והיא כפסוקה כבר זהו כאיסר ניקבה אם אלא נקובה, משום הקנה בנקובת מטריף אינו רבינו וכנראה האיטלקי.

מכאיסר. יתר צריך ואין נבלה מצומצם כאיסר שאפילו פוסק, כנפה.60)רבינו כלום61)ניקבה חסר ואינו הואיל פסיקה, שזהו
מצטרפין נקבים אותם כל בעור מחט שנוקב כי דבר שום מגופה חסר לא "אם לרבינו: המשנה ובפירוש ברובה. הגרגרת ופסוקת -
וגם מקומות בכמה שכתב מה על וסמך שאסורה, לומר נתכווין "טריפה" שכתב מה טריפה". גרגרת רוב שיעור בכולם יש אם
מצטרפין חיסרון בהם ושאין לכאיסר מצטרפין חיסרון בהם שיש נקבים שם: רב של מימרא נבילה. הגרגרת שפסוקת זו, הלכה בסוף

חיסרון.62)לרובה. בה ויש נבלה.63)לאורכה היא איסר, כשיעור יהיה אותה כשמעגלים לשיעור64)אם מקום שאין
כאיסר. אין העוף גרגרת שבכל מפני כאיסר.65)כאיסר בבהמה השיעור בהם שגם קטנים נקבים חללו.66)בניקבה רוב
וקטנו. גודלו לפי הוא בעוף הקנה רוב שיש67)ושיעור מפולש נקב שניקבה כגון הרי"ף, ופירש "נפחתה" גרסינן: שם בגמרא

חיסרון. הנקבים68)בו בשני להכניס אפשר אם [איסר], (דינר) כעובי הוא שהשיעור רבינו כוונת פירש לד, סמן דעה יורה [בטור
בעוף. ולא בבהמה מדברת זו שהלכה ונראה נבילה.]. - רחבו לכל שהריאה69)איסר מתוך לרוחבה נפסקה אם קל. יותר והוא

סוגר הוא נמשך שהצוואר כמה כל לאורכה, נסדקה אבל ומחלים, חוזר ואינו לגמרי ניתק למעלה מושך והצוואר למטה מושכת
ומחלים. וחוזר העוף.70)והולך או הבהמה ואין71)באותה כאיסר קדורה או פסוקה נמצאת אם הדין והוא בקנה". "מקיפין
נ זה אם יודעים שחיטה.אנו לאחר או שחיטה קודם בבשר72)עשה לנקבים במראיהם דומים השחיטה שקודם הנקבים שאין

שחיטה. אחר נעשה זה נקב גם ובוודאי השחיטה, אחר פירש,73)שנעשו שם, רש"י אבל טבעת. היא חוליא רבינו ולפירוש
טבעות. שלוש - חוליא".74)חוליא "בר הגמרא: בלשון הטבעות. שבין העור פירוש:
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את‡. ׁשּמפסידין דברים חמּׁשה יֹודע ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיּׂשראל

ּבינֹו וׁשחט ׁשּבארנּו, ׁשחיטה מהלכֹות ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשחיטה
אחרים. ולא הּוא לא מּׁשחיטתֹו, לאכל אסּור - עצמֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶַָָֹֹֹלבין
מּכין - ּכזית מּמּנה והאֹוכל נבלה. לספק קרֹובה זֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָוהרי

מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו
.,ּכׁשרה ׁשחיטה ּפעמים וחמׁש ארּבע ּבפנינּו ׁשחט ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָואפּלּו

נכֹונה ׁשחיטה עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט זֹו ׁשחיטה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָוהרי
ּדברים יֹודע ואינֹו הֹואיל מּמּנה. לאכל אסּור - ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוגמּורה
ּכגֹון יֹודע, אינֹו והּוא הּׁשחיטה ׁשּיפסיד אפׁשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמפסידים,
ּבאּלּו וכּיֹוצא ּפגּומה ּבסּכין יׁשחֹוט אֹו ידרס אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּיׁשהה

ּכּונתֹו. ְַָָֹּבלא
ּבינֹו‚. יׁשחֹוט לא זה הרי - ׁשחיטה הלכֹות ׁשּיֹודע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹיּׂשראל

רּבֹות ּפעמים חכם ּבפני ׁשּיׁשחֹוט עד לכּתחּלה, עצמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלבין
- עצמֹו לבין ּבינֹו ּתחּלה ׁשחט ואם וזריז. רגיל ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעד

ּכׁשר ה.ׁשחיטתֹו ְְִֵָָ
ׁשּנעּׂשה„. עד חכם ּבפני וׁשחט ׁשחיטה הלכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיֹודע

לכּתחּלה ׁשֹוחטין הּממחין וכל ממחה. הּנקרא הּוא - ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֻֻרגיל
- ממחין היּו אם ועבדים, נׁשים ואפּלּו עצמן. לבין ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֻּבינן

לכּתחּלה. ׁשֹוחטין אּלּו ְְֲֲִִֵֵַָהרי
.‰- ׁשּׁשחטּו דעּתֹו ׁשּנתּבלּבלה וׁשּכֹור וקטן ׁשֹוטה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָחרׁש

יקלקלּו. ׁשּמא ּדעת, ּבהן ׁשאין מּפני ּפסּולה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשחיטתן
- ּכהגן ׁשּׁשחטּו אֹותן וראה הּיֹודע, ּבפני ׁשחטּו אם ,ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלפיכ

ּכׁשרה. ְְִֵָָָׁשחיטתן
.Âׁשֹואלין - עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט אצלנּו ידּוע ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמי

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשחיטה הלכֹות עּקרי יֹודע נמצא אם ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָאֹותֹו.
.Êידענּו ולא לֹו, והל ׁשּׁשחט מרחֹוק יּׂשראלי ׁשראינּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהרי

האֹומר וכן מּתרת. זֹו הרי - יֹודע אינֹו אם יֹודע ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֻאם
ידּוע ואין ׁשחּוטה, הּבהמה ּומצא לי, ּוׁשחֹוט צא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָלׁשלּוחֹו:
הּמצּויין ׁשרב מּתרת. זֹו הרי - אחר אֹו ׁשחטּה ׁשלּוחֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻאם

הן. ממחין ׁשחיטה ְְִִֵֵֶָֻאצל
.Á;מּתר - ּבּבית ׁשחּוט ּומצאֹו ּתרנגֹול, אֹו גדי לֹו ְְְְִִַַַַָָָָֻאבד

- ּבּׁשּוק מצאֹו הן. ממחים ׁשחיטה אצל הּמצּויין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻׁשרב
ּבאׁשּפה מצאֹו אם וכן .הׁשל ּולפיכ נתנּבל, ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻאסּור;

אסּור. - ִֶַַָׁשּבּבית
.Ë- נכֹונה ודעּתֹו וׁשֹומע מבין הּוא והרי ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻממחה

ׁשֹוחט. זה הרי - ׁשֹומע ׁשאינֹו מי וכן לכּתחּלה. ׁשֹוחט זה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָהרי
.Èרֹואים אחרים ּכן אם אּלא לכּתחּלה יׁשחֹוט לא - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּסּומא

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשחט ואם ְְְִִֵַָָָאֹותֹו;
.‡Èיּׂשראל ּבפני ׁשּׁשחט ּפי על אף ׁשּׁשחט, ּכֹוכבים ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעֹובד

על ולֹוקה נבלה, ׁשחיטתֹו - קטן היה ואפּלּו יפה, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָּבסּכין
מּזבחֹו. ואכלּת ל וקרא ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָאכילתּה
אסּור. ׁשּזבחֹו למד אּתה מּזבחֹו, יאכל ׁשּמא ׁשהזהיר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמאחר

ׁשחיטה. הלכֹות יֹודע ׁשאינֹו ליּׂשראל דֹומה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָואינֹו
.Èׁשאינֹו ּכֹוכבים עֹובד ׁשאפּלּו ּבּדבר, ּגדרּו ּגדֹול ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוגדר

נבלה. ׁשחיטתֹו - זרה עבֹודה ְְֲִֵֵָָָָָעֹובד
.‚Èוגמר סימנין מעּוט לׁשחט ּכֹוכבים העֹובד ְְְִִִִִִִֵַָָָָֹהתחיל

ּפסּולה. - ּכֹוכבים העֹובד וגמר יּׂשראל התחיל אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָיּׂשראל,
העֹובד ׁשחט אם אבל סֹוף. ועד מּתחּלה לׁשחיטתֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָיׁשנּה
חצי ׁשּׁשחט ּכגֹון נבלה, אֹותֹו עֹוּׂשה ׁשאינֹו ּדבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכֹוכבים

ּכׁשרה. זֹו הרי - יּׂשראל וגמר ּבלבד, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגרּגרת
.„Èהרי - ממחה ׁשהיה העברֹות מן לעברה מּומר ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻיּׂשראל

הּסּכין את לבּדק ּכׁשר יּׂשראל וצרי לכּתחּלה. ׁשֹוחט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹזה
ׁשאינֹו ׁשחזקתֹו מּפני ּבּה, לׁשחט זה למּומר יּתנּנה ּכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואחר
ׁשּבת מחּלל אֹו זרה לעבֹודה מּומר היה ואם לבּדק. ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֹטֹורח
רּבנּו, ּובמׁשה ּבּתֹורה הּכֹופר והּוא אּפיקֹורֹוס, אֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָּבפרהסיא

ּכעֹוב הּוא הרי - ּתׁשּובה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכֹוכביםּכמֹו ד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָ
נבלה. ְְִֵָָּוׁשחיטתֹו

.ÂËּתֹורה ׁשל העברֹות מן ּבעברה לעדּות ּפסּול ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
ׁשאינֹו ממחה; היה אם עצמֹו, לבין ּבינֹו ׁשֹוחט זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ
ּכל על היא חזקה ׁשּזֹו אּסּור. ּדבר ואֹוכל מּתר ּדבר ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֻמּניח

מהן. הרׁשעים ואפּלּו ְְֲִִִֵֵֶַָָָיּׂשראל,
.ÊËהּטֹועים וכל ותלמידיהן והּביּתֹוסין הּצדֹוקין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָאּלּו

ׁשחיטתן - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמינים ׁשאינן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחריהן
אּסּור ׁשאין מּתרת. זֹו הרי - ּבפנינּו ׁשחטּו ואם ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֻאסּורה.
ּבתֹורת מאמינין אינן והם יקלקלּו, ׁשּמא אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשחיטתן

קלקלנּו. לא לֹומר: נאמנין אינן לפיכ ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹהּׁשחיטה,
.ÊÈאּלא החּלין, ּבׁשחיטת נצטּוּו לא ּבּמדּבר יּׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּכׁשהיּו

ונצטּוּו האּמֹות. ּכׁשאר ואֹוכלין ׁשֹוחטין אֹו נֹוחרין ְְְְְֲֲִִִִִַָָָֻהיּו
ׁשלמים. אּלא יׁשחֹוט לא - לׁשחט הרֹוצה ׁשּכל ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹּבּמדּבר,
וגֹומר, ׁשֹור יׁשחט אׁשר יּׂשראל מּבית איׁש איׁש ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּנאמר:
וזבחּו וגֹומר, יביאּו אׁשר למען וגֹומר, מֹועד אהל ּפתח ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹואל
ּבּמדּבר ולאכל לנחר הרֹוצה אבל וגֹומר. ליי ׁשלמים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹזבחי

נֹוחר. היה -ֵָָ
.ÁÈּבעת ּבלבד ּבּמדּבר אּלא לדֹורֹות, נֹוהגת אינּה זֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומצוה

הּנחירה, ּתאסר לארץ ׁשּכׁשּיּכנסּו ׁשם, ונצטּוּו הּנחירה. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּתר
לעֹולם מקֹום ּבכל ויׁשחטּו ּבׁשחיטה, אּלא חּלין יאכלּו ְְְְְְְֲִִִִֶָָָָָֹֹֻולא
וגֹומר, ּגבל את אלהי יי ירחיב ּכי ׁשּנאמר: לעזרה. ְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻחּוץ
היא וזֹו וגֹומר. אלהי יי נתן אׁשר ּומּצאנ מּבקר ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹוזבחּת

יאכל. ּכ ואחר לׁשחט לדֹורֹות: הּנֹוהגת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּמצוה

 
האמּורה‡. ׁשהּטרפה מאכלֹות, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכבר

ׁשּדּבר אּלא טרפה, נאמר ולא למּות. הּנֹוטה היא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה
ועדין וׁשברּה ּבֹו וכּיֹוצא ארי ׁשּטרפּה ּכגֹון ּבהוה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

מתה. ֵָֹלא
..טרפה ּתחׁשב - לּה יארעּו אם אחרים, חלאים ׁשם ְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָויׁש

לֹו נאמרּו טרפֹות מיני ּוׁשמֹונה מּסיני. למׁשה הלכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוהן
נטּולה, חסרה, נקּובה, ּדרּוסה, הן: ואּלּו ּבסיני, ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָלמׁשה

ּוׁשבּורה. נפּולה קרּועה, ְְְְָָָָּפסּוקה,
.‚ל ואין הֹואיל הן, מּסיני למׁשה הלכה ׁשּכּלן ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻאף

ספק וכל ּבּה, החמירּו - דרּוסה אּלא ּבּתֹורה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּבפרּוׁש
יׁש - טרפּות מיני ׁשבעה ּוׁשאר אסּור. - ּבדרּוסה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּיסּתּפק

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּתרין, ספקין ְְְִִִֵֵֶֶָָָֻּבהן
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וידרס„. הּבהמה ּבֹו וכּיֹוצא הארי ׁשּיטרף הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּדרּוסה
ואין העֹוף. על ּבהן וכּיֹוצא והּנׁשר הּנץ ידרס אֹו ּבידֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעליה
ּובבהמה ּבלבד; לארי אּלא גּסה ּובחּיה גּסה ּבבהמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּדריסה
חתּול אפּלּו ּוטלאים, ּובגדיים ּולמעלה; הּזאב מן - ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָדּקה
ׁשּכן וכל ּדריסה, להן יׁש - ּבהן וכּיֹוצא ּונמּיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוׁשּועל

ְּבעֹופֹות.
אבל‰. מּמּנּו. ּגדֹול ּבעֹוף ואפּלּו דריסה, לֹו יׁש - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָוהּנץ

ואין ׁשּכמֹותן, ּבעֹוף ּדריסה להן יׁש - הּדֹורסים עֹופֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשאר
מהן. גדֹול ׁשהּוא ּבעֹוף ּדריסה ְְִֵֶֶֶָָָלהן

.Âּכל דריסה לֹו אין - וכלב ּבעֹופֹות. דריסה לחלּדה ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָֻויׁש
דריסה לֹו יׁש - והּנץ וחּיה. בבהמה ולא ּבעֹוף לא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹעּקר,
החלל. לבית ּבצּפרניו ׁשּיּקב והּוא ּוטלאים. ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹּבגדיים

.Êחֹוׁשׁשין אין - ּברגליו אבל הּטֹורף, ּביד אּלא ּדריסה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאין
לּה. חֹוׁשׁשין אין - ּבּׁשן אבל ּבּצּפרן, אּלא ּדריסה ואין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלּה.
מן אחד נּקב ׁשּמא ּבֹודקין החלל, ּבית עד נּקב ּכן אם ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
ּבכּונת אּלא ּדריסה ואין ּבנקיבתן. ׁשּנטרפת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאיברים
אין - ּבּנטרף צּפרניו ונׁשּתּקעּו הּדֹורס נפל אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּטֹורף.
ונהרג, ּדרס אם אבל מחּיים. אּלא ּדריסה ואין דריסה. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
מֹותֹו אחר אּלא מּמּנה צּפרניו ׁשמט ולא ּבּדרּוסה, ידֹו ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועדין

לּה. חֹוׁשׁשין אין -ְִֵָ
.Á- לּה' 'חֹוׁשׁשין ׁשאמרנּו מקֹום ּכל הּדרּוסה? ּדין ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוכיצד

עד הּיר מּכף ׁשּלֹו החלל ּכל ּובֹודקין הּנטרף את ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹוחטין
ולא טרפֹות, מיני מּכל ׁשלמה ּכּלּה נמצאת אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֻהּקדקד.
ּבּה נמצא ואם מּתרת; זֹו הרי - הּדריסה רׁשם ּבּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻנמצא

הּתֹורה. מן ואסּורה טרפה, זֹו הרי - הּדריסה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָרׁשם
.Ëּבני ּכנגד הּבּׂשר ׁשּיאּדים הּדריסה? רׁשם הּוא זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאי

ּכּבּׂשר ׁשּנעּׂשה עד מעים ּבני ּכנגד הּבּׂשר נּמֹוק ואם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמעים.
חסר, ּכאּלּו הּבּׂשר אֹותֹו רֹואין - החבּורה מן גֹוררֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהרֹופא

ְֵָּוטרפה.
.È,ּבמּׁשהּו ּודריסתן טרפה. - מּׁשּיאּדימּו ּבּסימנין, ּדרס ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָואם

טרפה. - ּדריסה מחמת ׁשהּוא ּכל ּבהן ׁשהאּדים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכיון
.‡È.וּדאית ּכדרּוסה ׁשּתּבדק עד אסּורה - ּדרּוסה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָספק

אחד ׁשל ּבגּבֹו צּפרן ונמצא ׁשורים, לבין ׁשּנכנס ארי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?
ּבּכתל ׁשּמא אֹומרים ואין דרסֹו, ארי ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמהן
והּוא העֹופֹות, לבין ׁשּנכנס נמּיה אֹו ׁשּועל וכן .ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָנתחּכ

היה אם אבל דרס. ׁשּמא חֹוׁשׁשין - מקרקרין והן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשֹותק
מקרקרין. הן ּומּנהימתֹו מּיראתֹו - מקרקרין והם נֹוהם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָהּוא
ׁשתק אם וכן רגזֹו. נח הּנה - מהן אחד ראׁש קטע אם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכן
מקרקרין. היּו - הּזיק ׁשאּלּו חֹוׁשׁשין; אין - והם ְְְְִִִִִֵֵֶַָָהּוא

.Èולא ׁשראינּו אֹו נכנס, לא אֹו טֹורף לכאן ׁשּנכנס ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹספק
אין - הּטֹורפין מן אינֹו אֹו הּטֹורפין מן זה אם ְְִִִִִֵֵֶַַַנֹודע
ויצא הּקנים, לבין אֹו העצים לבין ׁשּנכנס עֹוף וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחֹוׁשׁשין.
נטרף, ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין אין - צּוארֹו אֹו ּדם מנּטף ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹוראׁשֹו

נּזק. ּבעצים ׁשּמא אֹומרים ְִִִֵֶֶָָָָאּלא

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

 
אחד‡. נּקב ׁשאם הן, איברים עּׂשר אחד ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנקּובה

לחללֹו הּוׁשט,1מהן ּתרּבץ הן: ואּלּו טרפה. - ּבמּׁשהּו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
הראׁש מח ׁשל ּוקנה2ּוקרּום והּמרה, ׁשּלֹו, הּקנה עם והּלב , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

והּכרס3הּכבד והּקבה, והּמסס4, הּכֹוסֹות5, ּובית והּדּקין6, ,7, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשּלּהוהרא הּקנה עם .8ה ְִֵֶֶַָָָָ

.מן הּמקֹום וׁשהּוא ׁשעּורֹו, ּבארנּו ּכבר - הּוׁשט ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָּתרּבץ
נּקב אם הּוׁשט. מן למעלה לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּוׁשט

טרפה. - ּׁשהּוא ּבמה ְְֲֵֶַַָָלחללֹו
.‚הּסמּו העליֹון נּקב אם ׁשּבראׁש. לּמח יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשני

מּתרת זֹו הרי - ּבלבד הּסמּו9לעצם הּתחּתֹון נּקב ואם ; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
והּוא10לּמח לּׁשדרה, להּמׁש הּמח ּומּׁשּיתחיל טרפה. - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

אחר דין לקרּומֹו יהיה הערף, ּתחּלת ׁשהן לּפֹולין .11מחּוץ ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
מּתר. - לּפֹולין חּוץ נּקב ְִִִַַָֻואם

ואם„. ּכׁשרה. - קּים והּקרּום נתמע אֹו ׁשּנּקב עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמח
טרפה - ּכּדֹונג נמס אֹו ּכּמים 12נׁשּפ. ְְִִֵַַַַַַָָ

ּבין‰. ׁשּבּׂשמאל ּגדֹול לחלל ּבין חללֹו, לבית ׁשּנּקב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּלב
ולא הּלב ּבּׂשר נּקב אם אבל טרפה. - ׁשּבּימין קטן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלחלל
הּגדֹול הּמזרק והּוא הּלב, ּוקנה מּתר. - לחללֹו 13הּגיע ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻ
לחללֹו נּקב ואם ּכּלב, הּוא הרי - לראה מּמּנּו ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיֹוצא

טרפה. - ְְֵֶַָּבמּׁשהּו
.Âמּתרת - סֹותמּה וכבד ׁשּנּקבה נסּתם14מרה לא ואם . ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻ

טרפה. - לּכבד סמּו ׁשהּוא ּפי על אף ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנקב,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טריפה1) אינה העבה הלב בבשר עמוק נקב בו שיש פי על שאף אותנו ומשמיעה חללו, לבית הלב ניקב שנינו: מב. חולין במשנה
לעבר. מעבר שיינקבו עד טריפה שאינה שכן כל דקים שהם איברים ובשאר חללו. לבית שיינקב למוח.2)עד הסמוך תחתון

לסמפונות.3) בתוכו ומתחלק הכבד אל ופורש לחזה מתחת המתפצל ורבינו4)הקנה שניקבה. הפנימית הכרס שנינו: במשנה
הכרס. רוב את החופה בשר הוא החיצונה וכרס הפנימית. הכרס היא זו לדעתו הכרס שכל "כרס", וכתב בסוף5)סתם מקום

מתמסמסים שבו שם על המסס ונקרא לדקין. ומהקיבה לקיבה הכוסות מבית המאכל יוצא שדרכו הכוסות, לבית מחובר הכרס
כשאתה6)האוכלין. לחיבורם סביב וסביב בו מחובר והמסס דפנות. כשני עבה לו סביב ודופנו וככוס ככובע עשוי הכרס סוף

כו'. להמסס הכוסות מבית נכנס והמאכל זה לתוך זה שופכין הן ובאמצע לזה ודופן לזה דופן יש הגמרא:7)מבדילם בלשון
הדקין. וגם הכרס גם שכולל מעיים", לסימפונות.8)"בני בתוכה ומתחלק הריאה אל ופורש ומתפצל לחזה מתחת היורד הקנה

המוח.9) על מגין הוא קיים הוא שאם לפי בתחתון תלוייה שהעליון10)שהטרפות פי על אף לבד התחתון ניקב שאם משמע
בתחתון. תלוייה המוח על ההגנה שעיקר מפני טרפה. בניקב.11)קיים, ולא רובו בנפסק רק ונטרף השדרה חוט מפני12)שזהו

להינקב. הקרום עתיד זה להפסד שמגיע ריאה.13)שכל דופני גבי שעל הלב וחיבור14)קנה בכבד דיבוקה במקום שנקובה
הנקב. את סותם הכבד



עט              
  

וידרס„. הּבהמה ּבֹו וכּיֹוצא הארי ׁשּיטרף הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּדרּוסה
ואין העֹוף. על ּבהן וכּיֹוצא והּנׁשר הּנץ ידרס אֹו ּבידֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעליה
ּובבהמה ּבלבד; לארי אּלא גּסה ּובחּיה גּסה ּבבהמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּדריסה
חתּול אפּלּו ּוטלאים, ּובגדיים ּולמעלה; הּזאב מן - ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָדּקה
ׁשּכן וכל ּדריסה, להן יׁש - ּבהן וכּיֹוצא ּונמּיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוׁשּועל

ְּבעֹופֹות.
אבל‰. מּמּנּו. ּגדֹול ּבעֹוף ואפּלּו דריסה, לֹו יׁש - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָוהּנץ

ואין ׁשּכמֹותן, ּבעֹוף ּדריסה להן יׁש - הּדֹורסים עֹופֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשאר
מהן. גדֹול ׁשהּוא ּבעֹוף ּדריסה ְְִֵֶֶֶָָָלהן

.Âּכל דריסה לֹו אין - וכלב ּבעֹופֹות. דריסה לחלּדה ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָֻויׁש
דריסה לֹו יׁש - והּנץ וחּיה. בבהמה ולא ּבעֹוף לא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹעּקר,
החלל. לבית ּבצּפרניו ׁשּיּקב והּוא ּוטלאים. ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹּבגדיים

.Êחֹוׁשׁשין אין - ּברגליו אבל הּטֹורף, ּביד אּלא ּדריסה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאין
לּה. חֹוׁשׁשין אין - ּבּׁשן אבל ּבּצּפרן, אּלא ּדריסה ואין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלּה.
מן אחד נּקב ׁשּמא ּבֹודקין החלל, ּבית עד נּקב ּכן אם ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
ּבכּונת אּלא ּדריסה ואין ּבנקיבתן. ׁשּנטרפת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאיברים
אין - ּבּנטרף צּפרניו ונׁשּתּקעּו הּדֹורס נפל אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּטֹורף.
ונהרג, ּדרס אם אבל מחּיים. אּלא ּדריסה ואין דריסה. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
מֹותֹו אחר אּלא מּמּנה צּפרניו ׁשמט ולא ּבּדרּוסה, ידֹו ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועדין

לּה. חֹוׁשׁשין אין -ְִֵָ
.Á- לּה' 'חֹוׁשׁשין ׁשאמרנּו מקֹום ּכל הּדרּוסה? ּדין ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוכיצד

עד הּיר מּכף ׁשּלֹו החלל ּכל ּובֹודקין הּנטרף את ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹוחטין
ולא טרפֹות, מיני מּכל ׁשלמה ּכּלּה נמצאת אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֻהּקדקד.
ּבּה נמצא ואם מּתרת; זֹו הרי - הּדריסה רׁשם ּבּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻנמצא

הּתֹורה. מן ואסּורה טרפה, זֹו הרי - הּדריסה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָרׁשם
.Ëּבני ּכנגד הּבּׂשר ׁשּיאּדים הּדריסה? רׁשם הּוא זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאי

ּכּבּׂשר ׁשּנעּׂשה עד מעים ּבני ּכנגד הּבּׂשר נּמֹוק ואם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמעים.
חסר, ּכאּלּו הּבּׂשר אֹותֹו רֹואין - החבּורה מן גֹוררֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהרֹופא

ְֵָּוטרפה.
.È,ּבמּׁשהּו ּודריסתן טרפה. - מּׁשּיאּדימּו ּבּסימנין, ּדרס ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָואם

טרפה. - ּדריסה מחמת ׁשהּוא ּכל ּבהן ׁשהאּדים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכיון
.‡È.וּדאית ּכדרּוסה ׁשּתּבדק עד אסּורה - ּדרּוסה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָספק

אחד ׁשל ּבגּבֹו צּפרן ונמצא ׁשורים, לבין ׁשּנכנס ארי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?
ּבּכתל ׁשּמא אֹומרים ואין דרסֹו, ארי ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמהן
והּוא העֹופֹות, לבין ׁשּנכנס נמּיה אֹו ׁשּועל וכן .ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָנתחּכ

היה אם אבל דרס. ׁשּמא חֹוׁשׁשין - מקרקרין והן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשֹותק
מקרקרין. הן ּומּנהימתֹו מּיראתֹו - מקרקרין והם נֹוהם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָהּוא
ׁשתק אם וכן רגזֹו. נח הּנה - מהן אחד ראׁש קטע אם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכן
מקרקרין. היּו - הּזיק ׁשאּלּו חֹוׁשׁשין; אין - והם ְְְְִִִִִֵֵֶַָָהּוא

.Èולא ׁשראינּו אֹו נכנס, לא אֹו טֹורף לכאן ׁשּנכנס ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹספק
אין - הּטֹורפין מן אינֹו אֹו הּטֹורפין מן זה אם ְְִִִִִֵֵֶַַַנֹודע
ויצא הּקנים, לבין אֹו העצים לבין ׁשּנכנס עֹוף וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחֹוׁשׁשין.
נטרף, ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין אין - צּוארֹו אֹו ּדם מנּטף ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹוראׁשֹו

נּזק. ּבעצים ׁשּמא אֹומרים ְִִִֵֶֶָָָָאּלא

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

 
אחד‡. נּקב ׁשאם הן, איברים עּׂשר אחד ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנקּובה

לחללֹו הּוׁשט,1מהן ּתרּבץ הן: ואּלּו טרפה. - ּבמּׁשהּו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
הראׁש מח ׁשל ּוקנה2ּוקרּום והּמרה, ׁשּלֹו, הּקנה עם והּלב , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

והּכרס3הּכבד והּקבה, והּמסס4, הּכֹוסֹות5, ּובית והּדּקין6, ,7, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשּלּהוהרא הּקנה עם .8ה ְִֵֶֶַָָָָ

.מן הּמקֹום וׁשהּוא ׁשעּורֹו, ּבארנּו ּכבר - הּוׁשט ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָּתרּבץ
נּקב אם הּוׁשט. מן למעלה לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּוׁשט

טרפה. - ּׁשהּוא ּבמה ְְֲֵֶַַָָלחללֹו
.‚הּסמּו העליֹון נּקב אם ׁשּבראׁש. לּמח יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשני

מּתרת זֹו הרי - ּבלבד הּסמּו9לעצם הּתחּתֹון נּקב ואם ; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
והּוא10לּמח לּׁשדרה, להּמׁש הּמח ּומּׁשּיתחיל טרפה. - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

אחר דין לקרּומֹו יהיה הערף, ּתחּלת ׁשהן לּפֹולין .11מחּוץ ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
מּתר. - לּפֹולין חּוץ נּקב ְִִִַַָֻואם

ואם„. ּכׁשרה. - קּים והּקרּום נתמע אֹו ׁשּנּקב עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמח
טרפה - ּכּדֹונג נמס אֹו ּכּמים 12נׁשּפ. ְְִִֵַַַַַַָָ

ּבין‰. ׁשּבּׂשמאל ּגדֹול לחלל ּבין חללֹו, לבית ׁשּנּקב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּלב
ולא הּלב ּבּׂשר נּקב אם אבל טרפה. - ׁשּבּימין קטן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלחלל
הּגדֹול הּמזרק והּוא הּלב, ּוקנה מּתר. - לחללֹו 13הּגיע ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻ
לחללֹו נּקב ואם ּכּלב, הּוא הרי - לראה מּמּנּו ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיֹוצא

טרפה. - ְְֵֶַָּבמּׁשהּו
.Âמּתרת - סֹותמּה וכבד ׁשּנּקבה נסּתם14מרה לא ואם . ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻ

טרפה. - לּכבד סמּו ׁשהּוא ּפי על אף ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנקב,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טריפה1) אינה העבה הלב בבשר עמוק נקב בו שיש פי על שאף אותנו ומשמיעה חללו, לבית הלב ניקב שנינו: מב. חולין במשנה
לעבר. מעבר שיינקבו עד טריפה שאינה שכן כל דקים שהם איברים ובשאר חללו. לבית שיינקב למוח.2)עד הסמוך תחתון

לסמפונות.3) בתוכו ומתחלק הכבד אל ופורש לחזה מתחת המתפצל ורבינו4)הקנה שניקבה. הפנימית הכרס שנינו: במשנה
הכרס. רוב את החופה בשר הוא החיצונה וכרס הפנימית. הכרס היא זו לדעתו הכרס שכל "כרס", וכתב בסוף5)סתם מקום

מתמסמסים שבו שם על המסס ונקרא לדקין. ומהקיבה לקיבה הכוסות מבית המאכל יוצא שדרכו הכוסות, לבית מחובר הכרס
כשאתה6)האוכלין. לחיבורם סביב וסביב בו מחובר והמסס דפנות. כשני עבה לו סביב ודופנו וככוס ככובע עשוי הכרס סוף

כו'. להמסס הכוסות מבית נכנס והמאכל זה לתוך זה שופכין הן ובאמצע לזה ודופן לזה דופן יש הגמרא:7)מבדילם בלשון
הדקין. וגם הכרס גם שכולל מעיים", לסימפונות.8)"בני בתוכה ומתחלק הריאה אל ופורש ומתפצל לחזה מתחת היורד הקנה

המוח.9) על מגין הוא קיים הוא שאם לפי בתחתון תלוייה שהעליון10)שהטרפות פי על אף לבד התחתון ניקב שאם משמע
בתחתון. תלוייה המוח על ההגנה שעיקר מפני טרפה. בניקב.11)קיים, ולא רובו בנפסק רק ונטרף השדרה חוט מפני12)שזהו

להינקב. הקרום עתיד זה להפסד שמגיע ריאה.13)שכל דופני גבי שעל הלב וחיבור14)קנה בכבד דיבוקה במקום שנקובה
הנקב. את סותם הכבד



פ             
  

.Êׁשל15נזיה גרעינה ּכמֹו היתה אם ּבּמרה: ׁשּנמצאת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
מּתרת - חד ראׁשּה ׁשאין ּכגרעינת16ּתמרה, חד ראׁשּה ואם ; ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

ׁשּלא וזה ּכׁשּנכנסה; אֹותּה נּקבה ׁשהרי אסּורה, - ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּזית
ׁשהגלד מּפני הּנקב, הּמּכה.17יראה ּפי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

.Áהּכבד אם18קני מתּבּׁשל, הּדם ׁשּבהן ׁשּבֹו הּמזרקין והן , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
טרפה - ּבמּׁשהּו מהן אחד ׁשּנמצאת19נּקב מחט ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּכבד החד20ּבחּתּו הּקצה והיה ּגדֹולה, מחט היתה אם : ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
לפנים ּבידּוע21ׁשּלּה היה23ׁשּנּקבה22- ואם ּכׁשּנכנסה; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

לפנים העגל הלכה24הראׁש סמּפֹונֹות דר אֹומרין: -25, ְְְְִִִִֶֶֶָָָָֹֹ
ֶֶֻּומּתרת.

.Ëטרפה זה הרי - קטּנה מחט ראׁשיה26היתה ׁשּׁשני מּפני ; ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּבּכבד, הּגדֹול ּבּסמּפֹון נמצאת ואם נּקבה. וּדאי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָחּדין,
הרי - לּכבד הּמאכל נכנס ׁשּבֹו ׁשּבאמצע הרחב הּקנה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוהּוא

ׁשהתליע ּכבד ּובּׂשר מּתרת. מּתרת27זֹו -28. ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָֻֻ
.Èטהֹור וחלב ׁשּנּקבה, מּתרת29קבה - הּנקב את .30סֹותם ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻ

ׁשהּבּׂשר נקב ּכל החלב31וכן סֹותם32אֹו ּבאכילה הּמּתר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הּלב מחלב חּוץ מּתר. זה הרי - הּלב33אֹותֹו ׁשעל והּקרּום ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻ

הּמאכל איברי ּבין הּמבּדלת הּבטן ׁשּבאמצע והּמחיצה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻּכּלֹו;
ּתראה ּכ ואחר אֹותּה ׁשּקֹורעין והיא הּנׁשימה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואיברי
הּלבן והּמקֹום הּכבד; טרּפׁש הּנקראת והיא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהראה,

האחרֹון34ׁשּבאמצעּה הּמעי וחלב אין35; אּלּו ׁשּבאיברים . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
קׁשים ׁשהן לפי אינֹו36מגּנין, - מהן ּבאחד ׁשּנסּתם ונקב ; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

חּיה וחלב סֹותם37ּכסתּום. אינֹו - אסּור ּבבהמה ,38ׁשּכנגּדֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבאכילה. מּתר ׁשהּוא ּפי על ֲִִֶַַַָָֻאף

.‡Èׁשּנּקב ׁשהרי39ּכרס אֹותֹו, ׁשּיסּתם דבר לֹו ואין טרפה. - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אחד ׁשּנּקב הּכֹוסֹות ּובית הּמסס וכן אסּור. ׁשעליו ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהחלב
- חברֹו חלל לתֹו מהן אחד נּקב ואם טרפה. - לחּוץ ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמהן

.40מּתרת ֶֶֻ
.Èהּכֹוסֹות ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת ּכׁשרה.41מחט - אחד מּצד ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

מפּלׁש נקב נּקבה הּכֹוסֹות42ואם ּבית חלל ונמצאת43לתֹו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻ
ּדם הּנקב44טּפת ׁשחיטה45ּבמקֹום קדם ׁשּוּדאי טרפה; - ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּוּדאי מּתר; זה הרי - הּנקב ּבמקֹום ּדם אין אם אבל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻנּקב.
ׁשחיטה ונּקבה.46אחר הּמחט דחקה ְְְֲִִַַַַַָָָָ

.‚Èׁשל קרט ּכגֹון מעיה, ּבני ׁשּנֹוקב ּדבר ׁשהלעיטּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבהמה
ספק47חלּתית היה ואם נֹוקב. ׁשּוּדאי טרפה, - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּתּבדק48נֹוקב - נֹוקב אינֹו הּמעים49ספק ּבני מן אחד ּכל . ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

- ׁשּנּקב ּדּקין, הּנקראים והן ּבהן, סֹובבת הּמאכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּפסלת
ּכמֹו50טרפה ּבעּגּול, מּזֹו לפנים זֹו ּומּקפין מלּפפין מהן ויׁש . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֻֻ

אחד נּקב אם דכנּתה. הדרא הּנקראים הן ואּלּו ,ׁשּנכר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנחׁש
לחברֹו עליו.51מהן מגן חברֹו ׁשהרי ּכׁשרה, - ְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להיכנס16)גרעין.15) יכולה הייתה איך כן ואם צר, שהסימפון להוציאה, כשרוצים הסימפון דרך לצאת יכולה שאינה פי על ואף
יכולה שאינה דחוק במקום מעט מעט נכנסה רבים ימים בהליכתה הבהמה שנענעה נענוע ידי שעל לומר, אפשר שניקבה? לא אם

לצאת. מגין.17)עכשיו ואינו קרום אינו מכה מחמת שעלה קרום וכל קרום בתוכו18)שעלה ומתפצל לכבד ויורד הפורש קנה
המזרקים. הם שהם עד19)לסימפונות, לכבד מחוץ הנמצא הקנה חלק שרק וסוברים, רבינו, על חולקים והראשונים והראב"ד

כשרה. הכבד ניטל לן קיימא שהרי כשרה, ניקבו אם הכבד שבתוך הסימפונות אבל טריפה, במשהו ניקב אם בתוכו נכנס אשר
כקיתון. שנשפכה בריאה כמו וקיימים, שלמים הסמפונות נשארו אם רק זה כשרה הכבד ניטל שאמרו שמה רבינו, כגון20)ודעת

הדקים. מסמפונות באחד הקנה.21)שנמצאה פי לצד ולא הבהמה לוודאי.22)לחלל הכבד23)קרוב קני את החד בראשה
מגין. אינו מכה מחמת שעלה וקרום וסתם, שעלה הוא קרום נקב, שם רואים שאין פי על ואף כניסתה. החד24)עם והקצה

ניקבה. לא כן ואם הקנה טריפה.25)לפי - רבינו ולדעת מהסמפונות, אחד ניקב כורחך על הרי הכבד בבשר נמצאה ואם
לפנים.26) העגול הראש אם אפילו אופן, תולעים.27)בכל בו הסמפונות.28)שנתהוו ניקבו שמא חוששים היינו29)ואין

טמא. חלב ונקרא אסור והוא קשת כמו עקום חלב הקיבה על יש אבל מותר, והוא יתר כמו כחוט המשוך שחלב30)החלב לפי
יפה. וסותם מהודק בבישרא.31)טהור דסביך והוא כשרה סותמתה ודופן שניקבה סותמן32)ריאה ושומן הדקין שניקבו כגון

תמיד. בהם סותם.33)שמהודק ואינו ככובע שעשוי החלב סותם.34)וזהו אינו טהור חלב שהוא פי על כרכשתא,35)אף
כובע. כמו עגולים והקרטים חיטים, כעין קרטים קרטים עשוי והוא רעי. המוציאה חלחולת שעל אלו36)חלב כל כלומר,

ככובע. ועוף.37)העשויים חיה של לא אבל בהמה חלב רק אסרה בטבע38)התורה אלא הדבר תלוי אכילה בהיתר שלא
הדוקים שאינם שלהם מטבע בבהמה הטמאים וחלבים יפה, ומגינים וסותמים מהודקים בבהמה טהורים שהם שאלו החלבים, של

סותם. אסור, בבהמה שכנגדו זה אפילו עוף, וחלב מגינים. ואינם סותמים אינם ולפיכך בחיה, ולא בבהמה לא הכרס39)היטב
הכרס. רוב את החופה בשר היא זו החיצונה וכרס כולו. הכרס כל זהו פנימית כרס מפרש ורבינו מגין40)הפנימית. שחברו

כולו.41)עליו. ניקב שלא אפשר עוביו ומתוך עובי, באותו תחובה מחט ונמצא ודבוקים כפולים כפלים שני נמצאים שפתו סביב
צדדים.42) מפולש43)משני לא אבל כולו עברה אפילו הכוסות בית של אחד עור רק עברה שאם משמע עליה. מגינה שחברתה

הגוף. בחלל שנמצא מחט כדין החלל, כל בדיקה שצריך אלא החיצון. כשניקב ואפילו וכשרה. אחד מצד זהו משני44)לחלל
קורט עליו כשנמצא רק טריפה צדדים משני שבניקבה רבינו ומפרש שחיטה. שלפני בידוע דם קורט עליה נמצא טריפה. צדדים
גם טריפה דם קורט נמצא שם, רבינו לדעת שכתב משנה, בלחם וראה דם. קורט ונמצא אחד מצד בניקב הדין מה פירש ולא דם.

אחד. מצד בחוץ.45)בניקב להימצא צריכה הדם שטיפת פוסק והראב"ד המחט. פי כנגד פירש שאלו:46)ורש"י בגמרא
ונדבק נאחז הדם מחט כשיש ותירצו, דם? קורט כשאין אפילו טריפה אחרים ובנקובים דם קורט כשנמצא רק טריפה כאן למה
הדם. את העבירה שהלחלוחית אפשר קוץ או מחט שם כשאין אבל שחיטה. לאחר שניקבה בידוע דם שם וכשאין וסביבתה, בה

כשרה.47) - העלין אכלה אבל שלה תיבדק.48)עיקרין - לא או נוקב הוא אם לנו שספק אחר, עשב מין הלעיטה אם כלומר,
לא.49) או המעיים ניקבו אם שניקב.50)הבהמה מהדקין אחד כל פירושו במשנה ששנינו הדקין באותו51)וניקבו שניקב

שבכולן. החיצון ניקב שלא לחבירו שבינו צד

             
  

.„Èולחה ׁשּנּקבּו זֹו52ּומעים ׁשאין טרפה; - סֹותמּתן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
עֹומדת ּבהן53סתימה וכּיֹוצא ּכלב אֹו זאב ׁשּבא מעים ּבני . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּומּתרת,54ּונטלן ּבֹו ּתֹולין - ׁשהּניחן אחר נקּובין הן והרי , ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
נקב ּבמקֹום ׁשּמא אֹומרין: נקּובין55ואין נמצאּו ולא56נּקב. , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָֹ

ּבהן נֹוקבין - ׁשחיטה אחר אם נּקבּו ׁשחיטה קדם אם ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹנֹודע
- ּכמֹותֹו הראׁשֹון הּנקב היה אם לֹו: ּומדּמין אחר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנקב

ּוטרפה.57ּכׁשרה נּקב, ׁשחיטה קדם - ׁשּנּוי ּביניהן היה ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
הּספק ּבנקב הּידים מׁשמׁשּו למׁשמׁש58ואם צרי ּכ - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

עֹורכין ּכ ואחר לֹו, ׁשּמדּמין לזה.59ּבּנקב זה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
.ÂËואם מּתרת. - נּקבּו ולא לחּוץ ׁשּיצאּו מעים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּבני

אפׁשר60נתהּפכּו ׁשאי טרפה; - נּקבּו ׁשּלא ּפי על אף , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשהיּו ּכמֹות חּיה61ׁשּיחזרּו ואינּה ׁשּנהפכּו, .62אחר ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

.ÊËׁשהרעי והּוא עּקּום, ּבֹו ואין ׁשוה ׁשהּוא האחרֹון, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהּמעי
הּנקרא הּוא - הירכים עקרי ּבין דבּוק והּוא הערוה, מן ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָיֹוצא

ּבּמה63חלחלת הּמעים. ּכׁשאר טרפה, - ּבמּׁשהּו נּקב אם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
הּבטן לחלל ׁשּנּקב אמּורים? ּבּמקֹום64ּדברים נּקב אם אבל ; ְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

מּתרת - ּבירכים ּכּלֹו65הּדבּוק הּדבק מקֹום מּמּנּו נּטל ואפּלּו . ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻֻ
אצּבעֹות ארּבע ּכמֹו ּבׁשֹור מארּכֹו ׁשּיׁשּתּיר והּוא מּתרת; -66. ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

.ÊÈאבל הּכֹוסֹות; ּבית ולא המסס ולא ּכרס לֹו אין - ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹהעֹוף
זפק ּכנגּדן לֹו ּבבהמה67יׁש הן ׁשוֹות הּטרפֹות וכל וקרקבן. ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

ועֹוף גּגֹו68חּיה זהּו ואי טרפה. - ּבמּׁשהּו ּגּגֹו ׁשּנּקב וזפק . ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אבל צּוארֹו. העֹוף ּכׁשּיארי הּוׁשט עם ׁשּיּמתח זה זפק? ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל

מּתר. - ׁשּנּקב הּזפק ְִֶֶֶַַָָֻׁשאר
.ÁÈ,ּבּׂשר ּכמֹו אדם החיצֹון ּבּקרקבן: יׁש ּכיסין ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֻׁשני

ׁשּיּנקבּו עד מּתרת, - זה ּבלא זה נּקב עֹור. ּכמֹו לבן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻוהּפנימי
מּתר - זה ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ואם ּבמּׁשהּו. .69ׁשניהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֻ

.ËÈלא ּולפיכ ּבמּׁשהּו, ׁשּנקיבתן האיברין מן אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּטחֹול

ׁשאינֹו ׁשעּור ׁשּלֹו לּנקב יׁש אּלא ּבכללן. חכמים אֹותֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמנּו
ּדק, והּׁשני עבה, האחד ראׁשֹו - הּטחֹול ּכיצד? ּבכּלֹו. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשוה

העבה ּבראׁש נּקב אם הּלׁשֹון. טרפה.70ּכברּית - מפּלׁש נקב ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
דינר ּכעבי ּתחּתיו נׁשאר אם מפּלׁש: ׁשאינֹו נקב נּקב ְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻואם

זהב ּוטרפה.71ׁשל ּכמפּלׁש הּוא הרי - מּכאן ּפחֹות מּתר; - ְְֲִִֵֵֶָָָָָָָֻֻ
ּכׁשרה - הּדק נּקב אם .72אבל ְֲִִֵַַַָָ

.Î,טרפה - ּבמּׁשהּו נּקב ׁשאם ּבֹו: חכמים ׁשאמרּו אבר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכל
טרפה - ּכּלֹו נּטל אם ביד73ּכ אֹו ּבחלי ׁשּנּטל ּבין ּבין74. ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

חסר -75ׁשּנברא אבר מאֹותֹו איברים ּבׁשני נברא אם וכן . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָ
חׁשּוב הּוא ּכנטּול - הּיתר ׁשּכל אחד76טרפה; נּטל ּכיצד? . ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הּמרה אֹו הּמעים ּבהן77מן ּבבהמה78וכּיֹוצא ּבין ּבעֹוף ּבין , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
- מעים ׁשני אֹו מררֹות ׁשּתי ּבהן נמצא אם וכן טרפה. -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
ׁשּנמצאּו אֹו הּטחֹול נּטל אם אבל ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹטרפה.

הּמנּויין ּבכלל ׁשאינֹו מּתרת; - .79ׁשנים ְְְִִִֵֶֶֶַַַֻ
.‡Îמּתחּלתֹו הּיתר הּוא הּבהמה ּבֹו ׁשּתּטרף הּיתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמעי

ועד מּתחּלה זה ּבצד זה מעים ׁשני ׁשּנמצאּו עד סֹופֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָועד
והרי הּבד מן ּכענף יֹוצא הּמעי ׁשהיה אֹו העֹוף; ּכמעי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָסֹוף
ונתערב חזר אם אבל ּבבהמה; ּבין ּבעֹוף ּבין מבּדל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֻהּוא
מבּדלין ׁשניהם והרי ראׁשיו, מּׁשני אחד ונעּׂשה הּמעי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעם

יתר. ּכאן ואין מּתרת, זֹו הרי - ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבאמצע

 
.‡- זה ּבלא זה נּקב אם הראה. על יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשני

הּקרּום נגלד אפּלּו טרפה. - ׁשניהן נּקבּו ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֻמּתרת;
החזה מן ׁשּנּקב והּקנה מּתרת. - לֹו והל ּכּלֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻהעליֹון
לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו הּמקֹום והּוא טרפה. - ּבמּׁשהּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּולמּטה

למּטה. ְֶַַָָּבּקנה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אותו.52) מוציאים ובדוחק בהם דבוק סמיך ריר יש המעיים למקום.53)בפנים ממקום נודדת השחיטה.54)אלא אחר
ואף55) עומדת, היתר בחזקת שנשחטה בהמה הכלל פי על הטעם, מפרש שם בגמרא הזאב. נקב השחיטה לפני מתחילה שהיה

היתר. בחזקת הבהמה את ומעמידים מספק אוסרין אין השחיטה, לפני הנקב היה ואולי נמצאו שנקובים ריעותא כאן שיש פי על
בהם.56) לתלות היה שאפשר זאב או כלב כאן היה אחר57)ולא שנעשה לנקב השחיטה לפני שנעשה הנקב דומה שאין

שחיטה. לאחר נעשה הוא שגם בוודאי בו, מסופקים שאנו לנקב דומה החדש הנקב ואם משנה58)השחיטה, הידים שמשמוש
הנקב. צורת ומדמים.59)את מקצתם.60)מסדרים ובין כולם בין למטה, טרפה61)עליונים ולפיכך ולהינקב, לירקב וסופה
נקובה. לחיות".62)מטעם יכול אינו מהן אחת נהפכה שאם כונניות באדם הקב"ה שם.63)"ברא מחלחל כלומר,64)שהרעי

הירכיים. לבין חוץ אותה.65)למקום מעמידות וירכיים כאצבע66)הואיל נשתייר שאם סובר שם רש"י אבל הרי"ף, פירש וכן
לשור. ביחס גודלן לפי משערים אחרות ובבהמות שם. נחמן רב שאמר תפיסה" "כדי היא וזו נקבץ67)כשרה, שהאוכל כיס

טריפה.68)שם. האיברים, אותם בהם יש אם ועוף, בחיה גם בהמה. באיברי חכמים שמנו לוושט69)טריפות דומה ואינו
שיזדמנו להיות ויכול הוושט דרך נכנסים ואוכלין הואיל ומתרחב מתכווץ שהוושט נבילה, זה כנגד שלא זה העורות ניקבו שאם
על מגין האחד והעור זה במצב נמצאים תמיד זה כנגד שלא זה ניקב ואם נח הוא שתמיד בקורקבן, כן שאין מה זה, כנגד זה
טריפה, מחט או קוץ ידי על אבל מחלה, מחמת בא אם רק כשר החיצון שבניקב והר"ן הרשב"א בשם משנה המגיד וכתב חבירו.

הגוף. בחלל מחט אבל70)כדין בקולשיה, מילי "והני ומסיימים: טריפה, הטחול ניקב שפסק עוירא כר' הלכה אין אמרו:
בכלל הוא לבטן שדבוק שכל מפרשים ויש טריפה. העבה בחלק אבל הדק, בחלק נאמרו אלה ודברים פירוש: טריפה". בסומכיה

העבה. עבה71)ראש זהב של דינר הטחול. של עוביו מחצי פחות זהו זהב דינר כעובי שיעור הנקב. נגד הגנה יש כן ואם
כסף. משל כלל.72)כפליים טריפות אין עוף של הנקובים73)ובטחול שכל כתבו, שם ובתוספות ניקבה. כמו חיסרון שהוא

טריפה. ניטלו, אם שכן מכל הטריפות, בין נטולה.74)שנמנו משום חסירה.75)טריפה משום מפרש,76)טריפה רבינו
חסרה. משום וטריפה שניהם ניטלו כאילו בו77)כנטול נמצא ואם הכבד את לטעום ויש למעלה. כמבואר טריפה, ניקבה שאם

חסרה. בכלל זה ואין בכבד נבלעת המרה כי כשרה, מר, טריפה.78)טעם במשהו, ניקבו שאם האיברים79)באיברים עם
טריפה. שניקבו



פי              
  

.„Èולחה ׁשּנּקבּו זֹו52ּומעים ׁשאין טרפה; - סֹותמּתן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
עֹומדת ּבהן53סתימה וכּיֹוצא ּכלב אֹו זאב ׁשּבא מעים ּבני . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּומּתרת,54ּונטלן ּבֹו ּתֹולין - ׁשהּניחן אחר נקּובין הן והרי , ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
נקב ּבמקֹום ׁשּמא אֹומרין: נקּובין55ואין נמצאּו ולא56נּקב. , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָֹ

ּבהן נֹוקבין - ׁשחיטה אחר אם נּקבּו ׁשחיטה קדם אם ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹנֹודע
- ּכמֹותֹו הראׁשֹון הּנקב היה אם לֹו: ּומדּמין אחר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנקב

ּוטרפה.57ּכׁשרה נּקב, ׁשחיטה קדם - ׁשּנּוי ּביניהן היה ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
הּספק ּבנקב הּידים מׁשמׁשּו למׁשמׁש58ואם צרי ּכ - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

עֹורכין ּכ ואחר לֹו, ׁשּמדּמין לזה.59ּבּנקב זה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
.ÂËואם מּתרת. - נּקבּו ולא לחּוץ ׁשּיצאּו מעים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּבני

אפׁשר60נתהּפכּו ׁשאי טרפה; - נּקבּו ׁשּלא ּפי על אף , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשהיּו ּכמֹות חּיה61ׁשּיחזרּו ואינּה ׁשּנהפכּו, .62אחר ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

.ÊËׁשהרעי והּוא עּקּום, ּבֹו ואין ׁשוה ׁשהּוא האחרֹון, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהּמעי
הּנקרא הּוא - הירכים עקרי ּבין דבּוק והּוא הערוה, מן ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָיֹוצא

ּבּמה63חלחלת הּמעים. ּכׁשאר טרפה, - ּבמּׁשהּו נּקב אם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
הּבטן לחלל ׁשּנּקב אמּורים? ּבּמקֹום64ּדברים נּקב אם אבל ; ְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

מּתרת - ּבירכים ּכּלֹו65הּדבּוק הּדבק מקֹום מּמּנּו נּטל ואפּלּו . ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻֻ
אצּבעֹות ארּבע ּכמֹו ּבׁשֹור מארּכֹו ׁשּיׁשּתּיר והּוא מּתרת; -66. ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

.ÊÈאבל הּכֹוסֹות; ּבית ולא המסס ולא ּכרס לֹו אין - ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹהעֹוף
זפק ּכנגּדן לֹו ּבבהמה67יׁש הן ׁשוֹות הּטרפֹות וכל וקרקבן. ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

ועֹוף גּגֹו68חּיה זהּו ואי טרפה. - ּבמּׁשהּו ּגּגֹו ׁשּנּקב וזפק . ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אבל צּוארֹו. העֹוף ּכׁשּיארי הּוׁשט עם ׁשּיּמתח זה זפק? ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל

מּתר. - ׁשּנּקב הּזפק ְִֶֶֶַַָָֻׁשאר
.ÁÈ,ּבּׂשר ּכמֹו אדם החיצֹון ּבּקרקבן: יׁש ּכיסין ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֻׁשני

ׁשּיּנקבּו עד מּתרת, - זה ּבלא זה נּקב עֹור. ּכמֹו לבן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻוהּפנימי
מּתר - זה ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ואם ּבמּׁשהּו. .69ׁשניהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֻ

.ËÈלא ּולפיכ ּבמּׁשהּו, ׁשּנקיבתן האיברין מן אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּטחֹול

ׁשאינֹו ׁשעּור ׁשּלֹו לּנקב יׁש אּלא ּבכללן. חכמים אֹותֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמנּו
ּדק, והּׁשני עבה, האחד ראׁשֹו - הּטחֹול ּכיצד? ּבכּלֹו. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשוה

העבה ּבראׁש נּקב אם הּלׁשֹון. טרפה.70ּכברּית - מפּלׁש נקב ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
דינר ּכעבי ּתחּתיו נׁשאר אם מפּלׁש: ׁשאינֹו נקב נּקב ְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻואם

זהב ּוטרפה.71ׁשל ּכמפּלׁש הּוא הרי - מּכאן ּפחֹות מּתר; - ְְֲִִֵֵֶָָָָָָָֻֻ
ּכׁשרה - הּדק נּקב אם .72אבל ְֲִִֵַַַָָ

.Î,טרפה - ּבמּׁשהּו נּקב ׁשאם ּבֹו: חכמים ׁשאמרּו אבר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכל
טרפה - ּכּלֹו נּטל אם ביד73ּכ אֹו ּבחלי ׁשּנּטל ּבין ּבין74. ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

חסר -75ׁשּנברא אבר מאֹותֹו איברים ּבׁשני נברא אם וכן . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָ
חׁשּוב הּוא ּכנטּול - הּיתר ׁשּכל אחד76טרפה; נּטל ּכיצד? . ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הּמרה אֹו הּמעים ּבהן77מן ּבבהמה78וכּיֹוצא ּבין ּבעֹוף ּבין , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
- מעים ׁשני אֹו מררֹות ׁשּתי ּבהן נמצא אם וכן טרפה. -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
ׁשּנמצאּו אֹו הּטחֹול נּטל אם אבל ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹטרפה.

הּמנּויין ּבכלל ׁשאינֹו מּתרת; - .79ׁשנים ְְְִִִֵֶֶֶַַַֻ
.‡Îמּתחּלתֹו הּיתר הּוא הּבהמה ּבֹו ׁשּתּטרף הּיתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמעי

ועד מּתחּלה זה ּבצד זה מעים ׁשני ׁשּנמצאּו עד סֹופֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָועד
והרי הּבד מן ּכענף יֹוצא הּמעי ׁשהיה אֹו העֹוף; ּכמעי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָסֹוף
ונתערב חזר אם אבל ּבבהמה; ּבין ּבעֹוף ּבין מבּדל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֻהּוא
מבּדלין ׁשניהם והרי ראׁשיו, מּׁשני אחד ונעּׂשה הּמעי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעם

יתר. ּכאן ואין מּתרת, זֹו הרי - ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבאמצע

 
.‡- זה ּבלא זה נּקב אם הראה. על יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשני

הּקרּום נגלד אפּלּו טרפה. - ׁשניהן נּקבּו ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֻמּתרת;
החזה מן ׁשּנּקב והּקנה מּתרת. - לֹו והל ּכּלֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻהעליֹון
לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו הּמקֹום והּוא טרפה. - ּבמּׁשהּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּולמּטה

למּטה. ְֶַַָָּבּקנה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אותו.52) מוציאים ובדוחק בהם דבוק סמיך ריר יש המעיים למקום.53)בפנים ממקום נודדת השחיטה.54)אלא אחר
ואף55) עומדת, היתר בחזקת שנשחטה בהמה הכלל פי על הטעם, מפרש שם בגמרא הזאב. נקב השחיטה לפני מתחילה שהיה

היתר. בחזקת הבהמה את ומעמידים מספק אוסרין אין השחיטה, לפני הנקב היה ואולי נמצאו שנקובים ריעותא כאן שיש פי על
בהם.56) לתלות היה שאפשר זאב או כלב כאן היה אחר57)ולא שנעשה לנקב השחיטה לפני שנעשה הנקב דומה שאין

שחיטה. לאחר נעשה הוא שגם בוודאי בו, מסופקים שאנו לנקב דומה החדש הנקב ואם משנה58)השחיטה, הידים שמשמוש
הנקב. צורת ומדמים.59)את מקצתם.60)מסדרים ובין כולם בין למטה, טרפה61)עליונים ולפיכך ולהינקב, לירקב וסופה
נקובה. לחיות".62)מטעם יכול אינו מהן אחת נהפכה שאם כונניות באדם הקב"ה שם.63)"ברא מחלחל כלומר,64)שהרעי

הירכיים. לבין חוץ אותה.65)למקום מעמידות וירכיים כאצבע66)הואיל נשתייר שאם סובר שם רש"י אבל הרי"ף, פירש וכן
לשור. ביחס גודלן לפי משערים אחרות ובבהמות שם. נחמן רב שאמר תפיסה" "כדי היא וזו נקבץ67)כשרה, שהאוכל כיס

טריפה.68)שם. האיברים, אותם בהם יש אם ועוף, בחיה גם בהמה. באיברי חכמים שמנו לוושט69)טריפות דומה ואינו
שיזדמנו להיות ויכול הוושט דרך נכנסים ואוכלין הואיל ומתרחב מתכווץ שהוושט נבילה, זה כנגד שלא זה העורות ניקבו שאם
על מגין האחד והעור זה במצב נמצאים תמיד זה כנגד שלא זה ניקב ואם נח הוא שתמיד בקורקבן, כן שאין מה זה, כנגד זה
טריפה, מחט או קוץ ידי על אבל מחלה, מחמת בא אם רק כשר החיצון שבניקב והר"ן הרשב"א בשם משנה המגיד וכתב חבירו.

הגוף. בחלל מחט אבל70)כדין בקולשיה, מילי "והני ומסיימים: טריפה, הטחול ניקב שפסק עוירא כר' הלכה אין אמרו:
בכלל הוא לבטן שדבוק שכל מפרשים ויש טריפה. העבה בחלק אבל הדק, בחלק נאמרו אלה ודברים פירוש: טריפה". בסומכיה

העבה. עבה71)ראש זהב של דינר הטחול. של עוביו מחצי פחות זהו זהב דינר כעובי שיעור הנקב. נגד הגנה יש כן ואם
כסף. משל כלל.72)כפליים טריפות אין עוף של הנקובים73)ובטחול שכל כתבו, שם ובתוספות ניקבה. כמו חיסרון שהוא

טריפה. ניטלו, אם שכן מכל הטריפות, בין נטולה.74)שנמנו משום חסירה.75)טריפה משום מפרש,76)טריפה רבינו
חסרה. משום וטריפה שניהם ניטלו כאילו בו77)כנטול נמצא ואם הכבד את לטעום ויש למעלה. כמבואר טריפה, ניקבה שאם

חסרה. בכלל זה ואין בכבד נבלעת המרה כי כשרה, מר, טריפה.78)טעם במשהו, ניקבו שאם האיברים79)באיברים עם
טריפה. שניקבו



פב             
  

.הראה נּקבה ּכ ואחר הּקנה ּכל וׁשחט ּבׁשחיטה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהתחיל
קדם ונּקבה הֹואיל טרפה, זֹו הרי - הּׁשחיטה ּגמר ּכ ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואחר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשחיטה. ְְְִֵֵֶַַָָֹּגמר
טרפה.‚. - לחברֹו נּקב אפּלּו ׁשּנּקב, ראה מּסמּפֹוני ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחד

ּכלּום. אינֹו - הּנקב ונסּתם ּבּמּכה קרּום ועלה ׁשּנּקבה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוראה

טרפה. - סֹותמּתּה ׁשּדפן ּפי על אף ראה, ׁשל האֹום ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנּקבה
הּמקֹום והּוא ׁשּלּה, האּנֹות חּתּו ּבמקֹום נּקבה ְְְְִִִִֶַָָָָֻואם

ּכׁשרה. - עליו ְֵֶֶֶָָָׁשרֹובצת
ׁשּבאּנֹות„. הּנקב מקֹום ּכׁשּסתם אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבּמה

היה ואם מגן. אינֹו - לעצם הּנקב נסמ אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבּׂשר;
מּתרת. - ּובבּׂשר ּבעצם ּדבּוק האּנֹות ְְֶֶֶֶֶֶָָָָֻֻנקב

ׁשהעלת‰. ּבין לּדפן, סמּוכה ׁשּנמצאת ראה ׁשל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהאֹום
וכיצד נּקבה. ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - העלת ׁשּלא ּבין ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹצמחים
ּתּנקב. ׁשּלא ּבּה ונזהרין הּדפן, מן אֹותּה מפרקין ּבּה? ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹעֹוּׂשין
ּתֹולין - הּנקב ּבמקֹום מּכה ּבּדפן ונמצא נקּובה, נמצאת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאם
הּמּכה; מן ּכׁשּנפרקה נּקבה ׁשחיטה אחר ואֹומרים: ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָּבּמּכה
קדם היה ּבראה זה ׁשּנקב ּבידּוע - ּבּדפן מּכה אין ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹואם

ּוטרפה. ְְִֵַָָהּׁשחיטה,
.Âהרּוח ׁשאין ׁשהּוא ּכל אטּום מקֹום ּבּה ׁשּנמצא ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהראה

וכיצד ּוטרפה. כנקּובה, זֹו הרי - נתּפח ואינֹו ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָנכנסת
נפיחה. ּבׁשעת נתּפח ׁשּלא הּמקֹום קֹורעין אֹותֹו? ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹּבֹודקין
נכנסה לא הּלחה ׁשּמחמת מּתרת; - לחה ּבֹו נמצאת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻאם
רק מעט עליו נֹותנין - לחה ּבֹו נמצאת לא ואם הרּוח. ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֹׁשם
- נתנדנד אם אֹותּה. ונֹופחין ּבהן, וכּיֹוצא ּכנף אֹו ּתבן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
לׁשם. נכנסת הרּוח ׁשאין טרפה, - לאו ואם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשרה;

.Êנּכר אם אֹותּה: ּכׁשּנֹופחין הברה ּבּה ׁשּתּׁשמע ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָראה
ּתבן אֹו רק עליו מֹוׁשיבין - ההברה ּתּׁשמע ׁשּמּמּנּו ֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמקֹום
ואם ּוטרפה. נקּובה, ׁשהיא ּבידּוע - נתנדנד אם ּבֹו. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכּיֹוצא
ונֹופחין ּפֹוׁשרין ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין - הּמקֹום נּכר ְְְְִִִִִִַַָָָֹלא
ׁשּקרּום ּבידּוע - לאו ואם טרפה; - הּמים ּבקּבק אם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹותּה.
ּומּפני הּקרּומֹות, ׁשני ּבין ּתנהג והרּוח נּקב, ּבלבד ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָהּתחּתֹון

נפיחה. ּבׁשעת ּדממה קֹול ּבּה יּׁשמע ְְְִִִֶַַָָָָָזה
.Áאֹותּה ׁשּנֹופחין ראה ׁשּכל :ּביד יהיה ּגדֹול עּקר ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָזה

נקב. מּכל ׁשלמה היא הרי - הּמים יבקּבק ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבפֹוׁשרין
.Ëׁשלם קּים ׁשּלּה העליֹון ּוקרּום ּכקיתֹון, ׁשּנׁשּפכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָראה

- נּמֹוחּו ולא ּבמקֹומם עֹומדים הּסמּפֹונֹות אם נקב: ְְְְְִִִִִֶֶַָֹֹּבלא
עֹוּׂשין? ּכיצד טרפה. - אחד סמּפֹון אפּלּו נּמֹוח ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכׁשרה;
וכּיֹוצא ּבאבר ׁשּוע ׁשהּוא ּבכלי אֹותּה וׁשֹופכין אֹותּה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָנֹוקבין
הּסמּפֹונֹות, ׁשּנּמֹוקּו ּבידּוע - לבנין חּוטין ּבּה נראה אם ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָּבֹו.
ּוכׁשרה. ׁשּנּמֹוק, הּוא ּבלבד הראה ּבּׂשר - לאו ואם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּוטרפה;

.Èאֹו רּוח, מלאים היּו אם אבעּבּועֹות: ּבּה ׁשּנמצאּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָראה
לחה אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ּכדבׁש הּנמׁשכת לחה אֹו זּכים, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמים
ּבהן נמצאת ואם מּתרת; זֹו הרי - ּכאבן אפּלּו וקׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻיבׁשה
טרפה. זֹו הרי - עכּורין אֹו סרּוחין מים אֹו סרּוחה ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָלחה
הּסמּפֹון לבּדק צרי - אֹותּה ּובֹודק הּלחה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּוכׁשּמֹוציא

טרפה. - נקּוב נמצא אם ְְְִִֵֶֶַָָָָׁשּתחּתיה.
.‡È- לזֹו זֹו סמּוכֹות אבעּבּועֹות ׁשּתי ּבּה ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִֵֵֶַָָָראה

ּדר להן ואין ּביניהן, נקב ׁשּיׁש הרּבה קרֹוב ׁשהּדבר ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטרפה;

אם האחת. נֹוקבין - ּכׁשּתים ונראה אחת היתה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָּבדיקה.
טרפה. - לאו ואם ּומּתרת, היא אחת - האחרת לּה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשפכה

.Èׁשּנמצאת ּכגֹון ּכיצד? טרפה. - ׁשּנתמסמסה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהראה
חתיכֹות. חתיכֹות ותּפל ּתחת - אֹותּה ּוכׁשּתֹולין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֹׁשלמה,
מּתרת, - ממׁשמׁש הּטּבח ׁשּיד ּבמקֹום נקּובה ׁשּנמצאת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻראה
הּׁשחיטה. אחר נּקבה הּטּבח מּיד ואֹומרין: ּבידֹו ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָותֹולין
אֹו ׁשחיטה קדם אם ידּוע ואין אחר, ּבמקֹום הּנקב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנמצא
ׁשעֹוּׂשים ּכׁשם ּומדּמין, אחר נקב ּבּה נֹוקבין - ׁשחיטה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאחר

מעים. ְִִֵֵַּבבני
.‚Èּבהמה ׁשל לראה דּקה ּבהמה ׁשל מראה מדּמין ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואין

ּבאחד הּנקב נמצא לגּסה. ּומּגּסה לדּקה מּדּקה אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָגּסה,
אבעּבּוע נּקב אֹומרין: ואין טרפה, זֹו הרי - האבעּבּועֹות ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָֹמן

נּכר. הּדבר ׁשאין ,ונער ְֲִֵֵֶַַַָָָֹאחר
.„Èיצא לא אם אֹותּה. נֹופחין - ּבראה ׁשּנמצאת ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹמחט

ולא נכנסה סמּפֹונֹות ּדר הּמחט ׁשּזאת ּבידּוע - רּוח ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמּמּנה
הּמחט ּבּה ונמצאת נפיחה קדם הראה נתחּתכה ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹנּקבה.

ּכׁשּנכנסה. ׁשּנּקבה קרֹוב ׁשהּדבר אסּורה; זֹו הרי -ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
.ÂËהראה והרי ויצאה, ונּקבה ּבראה ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּתֹולעת

ׁשחיטה ׁשאחר חזקתּה מּתרת; זֹו הרי - ּבתֹולעת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻנקּובה
האבר מראה נׁשּתּנה ׁשאם מראֹות, ׁשם יׁש ותצא. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּתּקב
הּבּׂשר ׁשאֹותֹו ּכנקּוב. הּוא הרי - הרע הּמראה ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָלאֹותֹו

הּו ּכמת - זה למראה מראיו הּואׁשּנׁשּתּנּו ּוכאּלּו חׁשּוב, א ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
ּבּׂשר ּומחית אֹומר: הּוא וכן מצּוי. אינֹו עינֹו ׁשּנהּפ ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּבּׂשר
הּבּׂשר ׁשּׁשאר מּכלל, חי. ּבּׂשר ּבֹו הראֹות ּוביֹום ּבּׂשאת. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָחי

חי. אינֹו ְִֵֶַַָׁשּנׁשּתּנה
.ÊËמראה ּבין ּכּלּה מראה ּבין מראיה, ׁשּנׁשּתּנּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻראה

- ּכּלּה נׁשּתּנית אפּלּו הּמּתר, למראה נׁשּתּנית אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻמקצתּה:
- ׁשהּוא ּכל אפּלּו האסּור, למראה נׁשּתּנת ואם ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻמּתרת;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חׁשּוב, הּוא ּכנקב האסּור ׁשהּמראה ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטרפה;

.ÊÈ,ּכדיֹו ׁשחרה הן: ואּלּו ּבראה, יׁש אסּורֹות מראֹות ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹוחמׁש
חריע, ּכעין אֹו ּביצה, חלמֹון ּכעין אֹו ּכׁשּות, ּכעין ירּקה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָֻאֹו
הּבגדים, ּבֹו ׁשּצֹובעים הּצבע הּוא וחריע הּבּׂשר. ּכמראה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו

לירֹוקה. ונֹוטֹות מעט אדּמֹות לּׂשערֹות דֹומה ְְְְֲִִֶַָָֻוהּוא
.ÁÈ,מּספק אֹותּה אֹוסרין - ּדקל ׁשל חרּיֹות ּכעין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָנמצאת

אֹוסרין אין האּלּו הּמראֹות וכל האסּור. למראה קרֹוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּזה
נׁשּתּנית אם ּבידֹו. ּבּה ּוממרס אֹותּה ׁשּנֹופחים עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבהם
אסּורה. - ּבעינּה עמדה ואם מּתרת; - הּמּתר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻלמראה

.ËÈ,ּככחֹול ׁשחֹורה הן: ואּלּו ּבּה, יׁש מּתרֹות מראֹות ְְְְְִֵֵֵַַַָָָֻארּבע
היתה ואפּלּו הּכבד. ּכמראה אֹו אדּמה, אֹו ּכחציר, ירּקה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻֻאֹו
מראֹות מארּבע נקּדֹות נקּדֹות טלאים טלאים ּכּלּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻהראה

מּתרת. זֹו הרי - ֲֵֵֶֶֻאּלּו
.Îאֹו קרקבנֹו אֹו ּכבדֹו אֹו לּבֹו והֹוריק לאּור ׁשּנפל ְְְְִִֵֶַָָָֻעֹוף

ׁשּכל טרפה. זֹו הרי - ׁשהּוא ּבכל ׁשּלֹו הּמעים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהאּדימּו
ּבעֹוף האּור מחמת ׁשהֹוריקּו האדּמים אֹו ׁשהאּדימּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻֻהירּקים
זה ּבמראה ׁשּיעמדּו והּוא ּוטרפה. ׁשּנּטלּו, ּכמי הן הרי -ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּבהן. ּוממרסין מעט אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְְִֶֶַַַָָָָאחר
.‡Îאֹו מעים, ּבני ּכמראה ׁשּלֹו הּכבד ׁשּנמצאת עֹוף ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכל

ׁשליקה אחר ּבׁשּנּוין ועמדּו מעים, ּבני ׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּנׁשּתּנּו
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מעיו, ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ּבידּוע - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומריסה
ּבהם נמצא ׁשּלא עֹוף ׁשל מעים ּבני אּלא עֹוד, ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּוטרפה.
האדּמים והֹוריקּו הירּקים והאּדימּו נׁשּתּנּו ּוכׁשּנׁשלקּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֻֻׁשּנּוי,
הּוׁשט וכן ּוטרפה. מעיו, ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ּבידּוע -ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבין ּבעֹוף ּבין אדם, והּפנימי לבן ׁשּלֹו החיצֹון העֹור ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנמצא

ּוטרפה. אינֹו, ּכאּלּו הּוא הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵָָּבבהמה

 
.‡- מּמנינם חסר ׁשאם הן, איברים ׁשני ּכיצד? ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָחסרה

לראה. יׁש אּנֹות וחמׁש והרגלים. הראה הן: ואּלּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֻטרפה.
מן ׁשלׁש - ּפניו ּכנגד ראה ּופני ּבידֹו אדם אֹותּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָּכׁשּיתלה
קטּנה, אזן ּכמֹו מּמּנה ימין ּובצד הּׂשמאל. מן ּוׁשּתים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּימין,
והיא עצמּה, ּבפני ּכיס ּכמֹו לּה ויׁש האּנֹות. ּבצד ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֻואינּה
ׁשהיא מּפני ורּדא, הּנקראת היא הקטּנה זֹו ואזן הּכיס. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבתֹו
הּורּדא נמצאת לא אם ,לפיכ הּמנין. מן ואינּה לורד. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹדֹומה
ויׁש ּבהם, ּתּמצא ּבהמֹות יׁש דרּכּה: היא ׁשּכ מּתרת. -ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּפי על אף נקּובה, נמצאת ואם ּבהם. ּתּמצא לא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבהמֹות

טרפה. זֹו הרי - הּנקב את סֹותם ׁשּלּה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהּכיס
.ׁשּתים אֹו הּׂשמאל מן אחת ונמצאת האּנֹות מנין ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹֻחסר

הּימין -מן הּורּדא וזאת ּבּימין ׁשּתים נמצאּו ואם טרפה. - ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי

מן‚. ּוׁשּתים הּׂשמאל מן ׁשלׁש ונמצאּו האּנֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֻנתחּלפּו
- ּׂשמאל ּבצד הּׁשלׁש עם הּורד ׁשהיה אֹו ורד, ּבלא ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּימין

הּימין. מּצד חסרה ׁשהיא טרפה, זֹו ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָהרי
ּבצד„. היתרה האזן היתה אם ּבמנינם: האּנֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻנּתֹוספּו

ואם מּתרת; - הּלב עּמת ׁשהּוא הראה, מּלפני אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻֻהאּנֹות
טרפה; זֹו הרי - הּצלעֹות לעּמת ׁשהּוא ּגּבּה, על ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֻהיתה
ּפחֹות אבל הדס; ׁשל עלה ּכמֹו ׁשּתהיה והּוא ּכחסר. ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּיתר

ּומּתרת. אזן אינּה - ִֵֶֶֶֶָֹֻמּזה
מּתרת.‰. - לּה הּסמּוכה ּבחברּתּה ּדבּוקה ׁשּנמצאת ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאזן

ראׁשֹונה ׁשּנסמכה ּכגֹון הּסדר, על ׁשּלא נסמכּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹואם
טרפה. - ְְִִִֵָלׁשליׁשית

.Âּכׁשּתים נראֹות ואינן אחת ּכאּנה האּנֹות ׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻֻנמצאּו
ּבין ּבעּקרן ּבין ההדס, עלה ּכמֹו ּביניהן היה אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּדבּוקֹות:
- ּדבּוקֹות ׁשּתים ׁשהן ׁשּיּכר ּכדי ּבסֹופן, ּבין ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבאמצען

ּוטרפה. חסרה זֹו הרי - לאו ואם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֻמּתרת;
.Ê.טרפה - אזנים חּתּו לּה ואין ערּוגֹות, ׁשּתי ּכּלּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻנמצאת

זֹו הרי - נּקבה ׁשּלא ּפי על אף הראה, ּגּוף חסר אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹוכן
מּמּנה נמצא אם ,לפיכ ּוטרפה. האּנֹות מנין ׁשחסר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּכמי
ואפּלּו ּוטרפה, ּכחסר זֹו הרי - ּבּצּפרן ׁשּיּפר עד יבׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמקֹום

ׁשהּוא. ּכל ֶָָָהיה
.Á- ּדקל ׁשל חריֹות עּקר ּכמֹו נפּוחה ׁשּנמצאת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָראה

וׁשּמא בגּופּה, מׁשּנה ּתֹוספת ׁשּזֹו מּספק. אֹותּה ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֻאֹוסרין
ּבּמנין. ׁשאמר ּכמֹו ּכחּסרֹון, ּבּגּוף ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהּתֹוספת

.Ëוקרבה ׁשּלּה הראה ׁשּצמקה עד ויראה ׁשּפחדה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָהּבהמה
קֹול ׁשּׁשמעה ּכגֹון ׁשמים, ּבידי ּפחדה אם יבׁשה: ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָלהיֹות

ּבידי ּפחדה ואם מּתרת; - בזה וכּיֹוצא זיּקים ראתה אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻרעם
הרי - בזה וכּיֹוצא אחרת ּבהמה לפניה ׁשּׁשחטּו ּכגֹון ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם,

ּוטרפה. ּכחסרה ְֲֵֵַָָזֹו
.Èמעת ּבמים הראה את מֹוׁשיבין אֹותּה? ּבֹודקין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד

ּפֹוׁשרין, ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין - הּקר זמן היה ואם ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלעת.
יּצֹונּו ׁשּלא ּכדי ונֹוזלים, מּגּבֹו מתמּצין הּמים ׁשאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹּובכלי
צֹונן, ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין - החם זמן היה ואם ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹּבמהרה.
חזרה אם קרים. ׁשּיּׁשארּו ּכדי מּגּבֹו, מתמּצין ׁשהּמים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבכלי
ּבידי - חזרה לא ואם ּומּתרת; ׁשמים ּבידי זֹו הרי - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלברּיתּה

ּוטרפה. היא ְִֵָָָאדם
.‡Èוכן טרפה. - ּברּיתּה ּבתחּלת רגל חסרה ׁשהיתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה

היּו אם אבל הּוא. ּכחסר - הּיתר ׁשּכל רגל; יתרה היתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאם
הּיד נחּת אם ,לפיכ מּתרת. - אחת יד אֹו ידים ׁשלׁש ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻלּה
טרפה; - ּולמעלה הארכּבה מן הרגל: נחּת מּתרת. - ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשּלּה
אמרּו? ארכּבה זֹו ּבאי מּתרת. - ּולמּטה הארכּבה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻֻֻמן

לּגּוף. הּסמּו הּיר סֹוף ׁשהּוא ְֵֶַַַַָָָָֻּבארכּבה
.Èרּב אֹו ּכּלֹו יצא אם הארכּבה: מן למעלה העצם ֹונׁשּבר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻֻ

הּבּׂשר היה ואם ּוטרפה; ונפל, ׁשּנחּת ּכמה זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלחּוץ
הרי - ׁשּנׁשּבר עצם ׁשל הּקפֹו ורב עביֹו רב חֹופה העֹור ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאֹו
וגידים לֹו. והל ׁשּנׁשּבר העצם מקצת נפל ואפּלּו מּתרת. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻזֹו

ּכבּׂשר. חׁשּובין אינן ְֲִִֵַָָָָהרּכים
.‚Èהעקב מן למעלה ּובחּיה ּבּבהמה הן הּגידין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹצמת

גידין ׁשלׁשה והן הּבהמה. הּטּבחים ּבֹו ׁשּתֹולין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבּמקֹום
והן ׁשּיתחיל ּומּמקֹום ּדּקים. ּוׁשנים עבה, אחד ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלבנים:
להתאּדם ויתחילּו מהן הּלבן ׁשּיסּור עד ּולבנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹקׁשים
עּׂשרה ׁשׁש ּכאר והּוא הּגידים. צמת הּוא - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּולהתרּכ

ּבׁשֹור. ְְֶָאצּבעֹות
.„Èמן ּתחּלתן ּגידין. עּׂשר ׁשּׁשה - ּבעֹוף אּלּו ּגידים ְְְִִִִִִִִֵַָָָָָּומנין

עּׂשּוי ׁשהּוא הרגל סֹוף עד יתרה מאצּבע מּטה ׁשל ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהעצם
קּׂשקּׂשים. ְְִִַַַַקּׂשקּׂשים

.ÂË.טרפה - הּגידין צמת ּבמקֹום רגליה ׁשּנחּתכּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבהמה
הּגידים מּצמת למעלה ּתחת ּכיצד ותאמר: ּתתמּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואל
העליֹונה, הארכּבה מן למעלה ׁשּתחת עד מּתרת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻוהיא
אסּורה? - הּגידים מּצמת למּטה נחּת ואם ׁשּבארנּו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכמֹו
נאסרה ולא ותמּות. ּומּכאן ותחיה, מּכאן ּתחת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּבּטרפֹות,
מּפני אּלא זה, מּמקֹום רגל חתּוכת ׁשהיא מּפני זֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּטרפֹות מּכלל ׁשחתיכתן הּגידין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנחּתכּו

.ÊË,טרפה - נּטלּו ׁשאם הן, איברים ׁשלׁשה ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָנטּולה
הן: ואּלּו חּסרֹון. ּדין ולא נקב ּדין ּבהן ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹואף

העליֹון. ּולחי והּכבד, הּגידים, ְְְִִִֵֶֶַַָָֹצמת
.ÊÈּבמקֹום העֹוף וכן רגלּה ׁשּנחּת ׁשהּבהמה ּבארנּו, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוכבר

הּגידין. ׁשּנחּתכּו מּפני אּלא טרפה נעּׂשּו לא הּגידים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹצמת
טרפה, - קּימת והרגל לבּדם הּגידים נחּתכּו אם ,ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלפיכ

הּגידים. צמת נּטלה ְֲִִִֵֶֶַָֹׁשהרי
.ÁÈׁשהרי מּתרת; - לבּדֹו העבה האחד ּבּבהמה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻנחּת

האחד ׁשהרי מּתרת; - הּדּקין הּׁשנים נחּתכּו ׁשנים. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻנׁשארּו
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פג              
  

מעיו, ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ּבידּוע - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומריסה
ּבהם נמצא ׁשּלא עֹוף ׁשל מעים ּבני אּלא עֹוד, ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּוטרפה.
האדּמים והֹוריקּו הירּקים והאּדימּו נׁשּתּנּו ּוכׁשּנׁשלקּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֻֻׁשּנּוי,
הּוׁשט וכן ּוטרפה. מעיו, ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ּבידּוע -ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבין ּבעֹוף ּבין אדם, והּפנימי לבן ׁשּלֹו החיצֹון העֹור ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנמצא

ּוטרפה. אינֹו, ּכאּלּו הּוא הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵָָּבבהמה

 
.‡- מּמנינם חסר ׁשאם הן, איברים ׁשני ּכיצד? ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָחסרה

לראה. יׁש אּנֹות וחמׁש והרגלים. הראה הן: ואּלּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֻטרפה.
מן ׁשלׁש - ּפניו ּכנגד ראה ּופני ּבידֹו אדם אֹותּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָּכׁשּיתלה
קטּנה, אזן ּכמֹו מּמּנה ימין ּובצד הּׂשמאל. מן ּוׁשּתים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּימין,
והיא עצמּה, ּבפני ּכיס ּכמֹו לּה ויׁש האּנֹות. ּבצד ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֻואינּה
ׁשהיא מּפני ורּדא, הּנקראת היא הקטּנה זֹו ואזן הּכיס. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבתֹו
הּורּדא נמצאת לא אם ,לפיכ הּמנין. מן ואינּה לורד. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹדֹומה
ויׁש ּבהם, ּתּמצא ּבהמֹות יׁש דרּכּה: היא ׁשּכ מּתרת. -ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּפי על אף נקּובה, נמצאת ואם ּבהם. ּתּמצא לא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבהמֹות

טרפה. זֹו הרי - הּנקב את סֹותם ׁשּלּה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהּכיס
.ׁשּתים אֹו הּׂשמאל מן אחת ונמצאת האּנֹות מנין ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹֻחסר

הּימין -מן הּורּדא וזאת ּבּימין ׁשּתים נמצאּו ואם טרפה. - ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי

מן‚. ּוׁשּתים הּׂשמאל מן ׁשלׁש ונמצאּו האּנֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֻנתחּלפּו
- ּׂשמאל ּבצד הּׁשלׁש עם הּורד ׁשהיה אֹו ורד, ּבלא ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּימין

הּימין. מּצד חסרה ׁשהיא טרפה, זֹו ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָהרי
ּבצד„. היתרה האזן היתה אם ּבמנינם: האּנֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻנּתֹוספּו

ואם מּתרת; - הּלב עּמת ׁשהּוא הראה, מּלפני אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻֻהאּנֹות
טרפה; זֹו הרי - הּצלעֹות לעּמת ׁשהּוא ּגּבּה, על ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֻהיתה
ּפחֹות אבל הדס; ׁשל עלה ּכמֹו ׁשּתהיה והּוא ּכחסר. ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּיתר

ּומּתרת. אזן אינּה - ִֵֶֶֶֶָֹֻמּזה
מּתרת.‰. - לּה הּסמּוכה ּבחברּתּה ּדבּוקה ׁשּנמצאת ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאזן

ראׁשֹונה ׁשּנסמכה ּכגֹון הּסדר, על ׁשּלא נסמכּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹואם
טרפה. - ְְִִִֵָלׁשליׁשית

.Âּכׁשּתים נראֹות ואינן אחת ּכאּנה האּנֹות ׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻֻנמצאּו
ּבין ּבעּקרן ּבין ההדס, עלה ּכמֹו ּביניהן היה אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּדבּוקֹות:
- ּדבּוקֹות ׁשּתים ׁשהן ׁשּיּכר ּכדי ּבסֹופן, ּבין ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבאמצען

ּוטרפה. חסרה זֹו הרי - לאו ואם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֻמּתרת;
.Ê.טרפה - אזנים חּתּו לּה ואין ערּוגֹות, ׁשּתי ּכּלּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻנמצאת

זֹו הרי - נּקבה ׁשּלא ּפי על אף הראה, ּגּוף חסר אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹוכן
מּמּנה נמצא אם ,לפיכ ּוטרפה. האּנֹות מנין ׁשחסר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּכמי
ואפּלּו ּוטרפה, ּכחסר זֹו הרי - ּבּצּפרן ׁשּיּפר עד יבׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמקֹום

ׁשהּוא. ּכל ֶָָָהיה
.Á- ּדקל ׁשל חריֹות עּקר ּכמֹו נפּוחה ׁשּנמצאת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָראה

וׁשּמא בגּופּה, מׁשּנה ּתֹוספת ׁשּזֹו מּספק. אֹותּה ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֻאֹוסרין
ּבּמנין. ׁשאמר ּכמֹו ּכחּסרֹון, ּבּגּוף ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהּתֹוספת

.Ëוקרבה ׁשּלּה הראה ׁשּצמקה עד ויראה ׁשּפחדה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָהּבהמה
קֹול ׁשּׁשמעה ּכגֹון ׁשמים, ּבידי ּפחדה אם יבׁשה: ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָלהיֹות

ּבידי ּפחדה ואם מּתרת; - בזה וכּיֹוצא זיּקים ראתה אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻרעם
הרי - בזה וכּיֹוצא אחרת ּבהמה לפניה ׁשּׁשחטּו ּכגֹון ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם,

ּוטרפה. ּכחסרה ְֲֵֵַָָזֹו
.Èמעת ּבמים הראה את מֹוׁשיבין אֹותּה? ּבֹודקין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד

ּפֹוׁשרין, ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין - הּקר זמן היה ואם ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלעת.
יּצֹונּו ׁשּלא ּכדי ונֹוזלים, מּגּבֹו מתמּצין הּמים ׁשאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹּובכלי
צֹונן, ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין - החם זמן היה ואם ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹּבמהרה.
חזרה אם קרים. ׁשּיּׁשארּו ּכדי מּגּבֹו, מתמּצין ׁשהּמים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבכלי
ּבידי - חזרה לא ואם ּומּתרת; ׁשמים ּבידי זֹו הרי - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלברּיתּה

ּוטרפה. היא ְִֵָָָאדם
.‡Èוכן טרפה. - ּברּיתּה ּבתחּלת רגל חסרה ׁשהיתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה

היּו אם אבל הּוא. ּכחסר - הּיתר ׁשּכל רגל; יתרה היתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאם
הּיד נחּת אם ,לפיכ מּתרת. - אחת יד אֹו ידים ׁשלׁש ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻלּה
טרפה; - ּולמעלה הארכּבה מן הרגל: נחּת מּתרת. - ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשּלּה
אמרּו? ארכּבה זֹו ּבאי מּתרת. - ּולמּטה הארכּבה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻֻֻמן

לּגּוף. הּסמּו הּיר סֹוף ׁשהּוא ְֵֶַַַַָָָָֻּבארכּבה
.Èרּב אֹו ּכּלֹו יצא אם הארכּבה: מן למעלה העצם ֹונׁשּבר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻֻ

הּבּׂשר היה ואם ּוטרפה; ונפל, ׁשּנחּת ּכמה זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלחּוץ
הרי - ׁשּנׁשּבר עצם ׁשל הּקפֹו ורב עביֹו רב חֹופה העֹור ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאֹו
וגידים לֹו. והל ׁשּנׁשּבר העצם מקצת נפל ואפּלּו מּתרת. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻזֹו

ּכבּׂשר. חׁשּובין אינן ְֲִִֵַָָָָהרּכים
.‚Èהעקב מן למעלה ּובחּיה ּבּבהמה הן הּגידין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹצמת

גידין ׁשלׁשה והן הּבהמה. הּטּבחים ּבֹו ׁשּתֹולין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבּמקֹום
והן ׁשּיתחיל ּומּמקֹום ּדּקים. ּוׁשנים עבה, אחד ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלבנים:
להתאּדם ויתחילּו מהן הּלבן ׁשּיסּור עד ּולבנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹקׁשים
עּׂשרה ׁשׁש ּכאר והּוא הּגידים. צמת הּוא - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּולהתרּכ

ּבׁשֹור. ְְֶָאצּבעֹות
.„Èמן ּתחּלתן ּגידין. עּׂשר ׁשּׁשה - ּבעֹוף אּלּו ּגידים ְְְִִִִִִִִֵַָָָָָּומנין

עּׂשּוי ׁשהּוא הרגל סֹוף עד יתרה מאצּבע מּטה ׁשל ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהעצם
קּׂשקּׂשים. ְְִִַַַַקּׂשקּׂשים

.ÂË.טרפה - הּגידין צמת ּבמקֹום רגליה ׁשּנחּתכּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבהמה
הּגידים מּצמת למעלה ּתחת ּכיצד ותאמר: ּתתמּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואל
העליֹונה, הארכּבה מן למעלה ׁשּתחת עד מּתרת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻוהיא
אסּורה? - הּגידים מּצמת למּטה נחּת ואם ׁשּבארנּו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכמֹו
נאסרה ולא ותמּות. ּומּכאן ותחיה, מּכאן ּתחת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּבּטרפֹות,
מּפני אּלא זה, מּמקֹום רגל חתּוכת ׁשהיא מּפני זֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּטרפֹות מּכלל ׁשחתיכתן הּגידין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנחּתכּו

.ÊË,טרפה - נּטלּו ׁשאם הן, איברים ׁשלׁשה ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָנטּולה
הן: ואּלּו חּסרֹון. ּדין ולא נקב ּדין ּבהן ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹואף

העליֹון. ּולחי והּכבד, הּגידים, ְְְִִִֵֶֶַַָָֹצמת
.ÊÈּבמקֹום העֹוף וכן רגלּה ׁשּנחּת ׁשהּבהמה ּבארנּו, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוכבר

הּגידין. ׁשּנחּתכּו מּפני אּלא טרפה נעּׂשּו לא הּגידים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹצמת
טרפה, - קּימת והרגל לבּדם הּגידים נחּתכּו אם ,ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלפיכ

הּגידים. צמת נּטלה ְֲִִִֵֶֶַָֹׁשהרי
.ÁÈׁשהרי מּתרת; - לבּדֹו העבה האחד ּבּבהמה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻנחּת

האחד ׁשהרי מּתרת; - הּדּקין הּׁשנים נחּתכּו ׁשנים. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻנׁשארּו
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פד             
  

מעּוטּה. אּלא הּצמת ּכל נּטל לא והרי מּׁשניהן, ּגדֹול ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהעבה
לֹומר צרי ואין טרפה; - מהן אחד ּכל ׁשל רּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻנחּת

ּכּלן. נּטלּו אֹו ּכּלן ְְְִֶֶָָֻֻׁשּנחּתכּו
.ËÈעּׂשר הּׁשּׁשה מן אחד (ּכל) ׁשל רּבֹו נחּת אפּלּו ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּובעֹוף,

טרפה. -ְֵָ
.Î.ידיה ׁשּנחּתכּו ּכבהמה מּתר, - אגּפיו ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻועֹוף

.‡Îּכזית מּמּנה נׁשּתּיר ואם טרפה. - ּכּלּה ׁשּנּטלה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּכבד
מּתרת. זֹו הרי - מרה ּבמקֹום ּוכזית ּבֹו ּתלּויה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבּמקֹום
נּטל מּתרת. - ׁשּלּה ּבּטרּפׁש מערה היא והרי הּכבד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻנּדלּדלה
ּפי על ואף הּמרה, ּומקֹום ּבֹו ּתלּויה ׁשהיא מקֹום ְְְִִִֶֶַַַָָָָָמּמּנה

טרפה. - ׁשהּוא ּכמֹו קּים ְְְֵֶֶַַָָָׁשהּׁשאר
.Îׁשהיא ּבּמקֹום ּוכזית מרה ּבמקֹום ּכזית ּבּה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָנׁשאר

ּבכאן, ּומעט ּבכאן מעט מפּזר היה אבל ּכׁשרה. - ּבֹו ְְְְְְְֲֵַַָָָָָָָָֻּתלּויה
ספק. זֹו הרי - ּכרצּועה אר ׁשהיה אֹו מרּדד, ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֻאֹו

אסּורה.ויר ׁשהיא לי, אה ְֲִִֵֶֶָָ
.‚Î,הּתחּתֹון נּטל אם אבל טרפה. - ׁשּנּטל העליֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָלחי

מּתרת. זֹו הרי - נעקרּו ולא הּסימנין מקֹום עד ׁשּנגמם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻּכגֹון
.„Îאם ּכ טרפה, - חסר היה ׁשאם ּבֹו: ׁשּנאמר אבר ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכל

אינּה טרפה, - נּטל אם ּבֹו: ׁשּנאמר אבר אבל טרפה. - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנּטל
חסרה נבראת אם אבל אבר; אֹותֹו נחּת אם אּלא ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנאסרת
נמצאת ּכן, ּתאמר לא ׁשאם מּתרת. זֹו הרי - אבר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹֻאֹותֹו
- נּטל ׁשאם ּבֹו: ׁשּנאמר אבר וכל אחת. והּנטּולה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחסרה
- נברא ולא ּברּיתּה מּתחּלת חסר אם וחמר קל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻמּתרת,

מּתרת. ִֶֶֶֻׁשהיא
.‰Îׁשּנּטלּו אֹו הרחם, ּבית והּוא ׁשּלּה, האם ׁשּנּטלה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּבהמה

אֹו אחת ּבכליא נבראת אם ,לפיכ מּתרת. זֹו הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻהּכליֹות
מּתרת. - הּכליא נּקבה אם וכן מּתרת. - ּכליֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֻֻֻּבׁשלׁש

.ÂÎאם מּתרת, - חסרה אֹו ׁשּנּטלה ׁשהּכליא ּפי על ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻֻאף
עד ּובגּסה ּכפֹול עד ּבדּקה והּקטּנה ּביֹותר, קטּנה ְְְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָנמצאת
ּבּׂשרּה ׁשּיעּׂשה והּוא הּכליא, לקתה אם וכן טרפה. - ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּכענב
ּבמקצתֹו ּתאחז ׁשאם ימים, אחר ׁשהבאיׁש הּמת ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכבּׂשר
- הּכליא ׁשּבתֹו הּלבן עד זה חלי והּגיע ויּפל, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻיתמסמס
ּפי על אף לחה, ּבּכליא נמצאת אם וכן טרפה. זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֻהרי
- סרּוחים אֹו עכּורין מים ּבּה ׁשּנמצאּו אֹו סרּוחה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָׁשאינּה

זֹו הרי - זּכים מים ּבּה נמצאּו אם אבל טרפה; זֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָהרי
ֶֶֻמּתרת.

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ה חמישי יום

 
את1ּפסּוקה‡. החֹופה העֹור ׁשּנפסק הּׁשדרה חּוט ּכיצד? ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

טרפה - נסּדק2הּמח אם אבל הּקפֹו; רב ׁשּיּפסק ּובלבד . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
נּקב3העֹור אֹו הּׁשדרה4לארּכֹו נׁשּברה אם וכן מּתרת. - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻ

ׁשּלּה החּוט נפסק החּוט5ולא ׁשּבתֹו הּמח ׁשּנתמע אֹו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ
מּתרת6ונתנדנד זֹו הרי - קּים ועֹורֹו הֹואיל ,7. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֻ

.ׁשּיּמצא עד ׁשּנמס, ּכדֹונג אֹו ּכּמים ונׁשּפ הּמח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻהמר
יכֹול אינֹו ואם טרפה. זֹו הרי - עֹומד אינֹו ּכׁשּמעמידֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָהחּוט

ספק זֹו הרי - כבּדֹו מּפני .8לעמֹוד ְְֲֲִֵֵֵַָָ
ׁשּבתחּלת‚. לּפֹולין מּבחּוץ ּתחּלתֹו הּׁשדרה? חּוט היכן ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָעד

ּפרׁשה אּלא אחריה יּׁשאר ׁשּלא ׁשנּיה, ּפרׁשה סֹוף עד ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹהערף,
האליה. לתחּלת הּסמּוכה ְְְְִִִִַַַָָָׁשליׁשית

זה„. ּדבּוקין עצמֹות ׁשלׁשה הן: ואּלּו הן, ּפרׁשּיֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָוׁשלׁש
עד - ּבעֹוף הּׁשדרה וחּוט ׁשדרה. ׁשל מחליֹות למּטה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻּבזה

אגּפים על9ּבין מׁשּגיחין אין - אּלּו מּמקֹומֹות למּטה אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָ
הּמח. ׁשּנמר ּבין עֹורֹו ׁשּנפסק ּבין לׁשם, הּנמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהחּוט

הּכרס10קרּועה‰. רב את החֹופה ּבּׂשר והּוא11ּכיצד? , ְְֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּכרס12הּמקֹום יצא יּקרע ׁשאם הּבטן ּבּׂשר13מן נקרע אם , ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּנראית, עד לּכרס הּקרע הּגיע ׁשּלא ּפי על אף טרפה. - ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹזה
הּזה הּבּׂשר עבי רב ׁשּנקרע ּכיון טרפה.14אּלא - נּטל אֹו ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבהמה היתה ואם טפח. אר ּבארּכֹו? הּקרע ׁשעּור ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכּמה
ּפי על אף הּכרס, את החֹופה הּבּׂשר אר רב ונקרע ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹקטּנה
רּבּה. ונקרע הֹואיל טרפה, - טפח הּקרע ּבאר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשאין

.Âהיה15נקּדר אם ,ּבאר אֹו ּבעּגּול הּזה יתר16הּבּׂשר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
זֹו ּבצד זֹו ּתמרה ּגרעיני ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיּכנס ּכדי והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמּכסלע,

זה קרע יּמתח ׁשאם טרפה; זֹו הרי - טפח.17ּבדחק על יעמד - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
.Êאֹו ּבּיד ׁשּנקרע ּבין ּכּלֹו, ׁשעליה העֹור ׁשּנפׁשט ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבהמה

טרפה זֹו הרי - עֹור ּבלא ּבּׂשר ונמצא היא18בחֹולי, וזֹו . ְְְְְְֲִִִֵֵָָָָֹ
ּגלּודה העֹור19ׁשּנקראת מן נׁשאר ואם ּפני20. על סלע רחב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מסיני.1) למשה לו שנאמרו טריפות מיני משמונה קיים.2)אחד שהמוח פי על ברובה3)אף שנפסקה מגרגרת זה לומדים
כשרה. ולפיכך מסיני למשה האמורה פסוקה בכלל אינו לאורכה שנסדקה כלומר, כשרה. לאורכה ובנסדקה שאינה4)טרפה

רבינו סתם וכאן כד, הלכה ג בפרק כמבואר נבילה זו הרי מפולש נקב ניקבה בגרגרת מדוע לשאול ויש ברובו. שייפסק עד טרפה
ובחוט למטה ומשהו למעלה משהו שיישאר צריך שבגרגרת לאורכה. נסדקה בעניין משנה הכסף הקשה וכן נקב. בכל ומכשיר

עיון. וצריך אופן. בכל כשר טריפה.5)השדרה שלה החוט ונפסק השדרה נשברה שנינו: נמס.6)במשנה לא וכמו7)אבל
מוריד. ולא מעלה לא זה מוח הוא.8)שאמרו: חולי מחמת ויש9)אם לגוף. מתחברים העוף שאגפי מקום מפרשים, יש

ספק. בזה שיש כתבו, שם ובתוספות הגוף. על האגפים שכיבת מקום האגפים בין טריפות10)מפרשים, מיני משמונה אחד
בסיני. למשה לו כולו11)שנאמרו הכרס כל ובגמרא: טריפה. החיצונה רוב שנקרע או שניקבה הפנימית הכרס שנינו: במשנה

הכרס. רוב את החופה בשר החיצון כרס ואיזהו הפנימי טינפא12)כרס לו וקורין החלל כל על העובר עב קרום פירש שם ורש"י
קרום. אותו תחת ורובו החזה צלעות תחת נחבא מיעוטו פנצא הקרוי והכרס הירכיים ועד החזה מן ממקום13)וישנו אם אבל

כשרה. ולמטה כלה טריפה.14)שהכרס כן גם לעבר מעבר נקרע הקדירה.16)נחתך.15)ולא את17)חסרון המקיף חוט
טפחים). ג' בהיקפו יש טפח ברוחבו שיש (שכל טפח שליש הסלע רוחב ונמצא טפח יהיה לכשימתח מסוג18)הקדירה וזה

הפוסלים.19)קרועה. כחכמים לבעלי20)והלכה אפשר אי כולו וכשנפשט חיים לבעלי ההכרחיים מהדברים שהעור ספק אין

             
  

ראׁשי על סלע ורחב הּטּבּור, על סלע ורחב הּׁשדרה, ְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹּכל
ּפני ּכל מעל סלע ּכרחב נּטל ואם מּתרת. זֹו הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאיבריה
ּכל ּוׁשאר איבריה, ראׁשי מעל אֹו הּטּבּור, מעל אֹו ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשדרה,

אֹותּה ׁשּמּתירין לי, ויראה ספק. זֹו הרי - קּים .21העֹור ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
.Áּגבֹוּה,22נפּולה מּמקֹום הּבהמה ׁשּנפלה הרי ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

טפחים עּׂשרה -23ׁשּגבהֹו מאיבריה אבר ונתרּסק יתר, אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ויחלה האבר ׁשּיתרֹוצץ הרּסּוק? הּוא וכיצד טרפה. זֹו ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהרי

ותארֹו צּורתֹו ׁשּתּפסד עד הּנפילה ׁשּלא24מחמת ּפי על אף . ְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הּכה אם וכן טרפה. זֹו הרי - נׁשּבר ולא נסּדק ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹנּקב
ּבאי טרפה. - מאיבריה אבר ורצץ ּבמּטה אֹו ּבאבן ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאֹותּה

הּגּוף. ׁשּבחלל ּבאיברים אמרּו? איברים ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָזה
.Ëלּה חֹוׁשׁשין אין - הלכה אם הּגג: מן ׁשּנפלה ;25ּבהמה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

לּה חֹוׁשׁשין - הלכה ולא עמדה מחמת26ואם קפצה . ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָֹ
לּה27עצמּה חֹוׁשׁשין אין למעלה28- הּניחּה ּומצאּה29. ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

נפלה30למּטה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין -31. ְְְִֵֶַָָָָָ
.Èלהן32זכרים חֹוׁשׁשין אין - זה את זה נפלּו33המנּגחין ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

להן חֹוׁשׁשין - מג34לארץ ׁשהיתה ּבהמה וכן .- רגליה ררת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ
חֹוׁשׁשין נפסק35אין ׁשּמא אֹו איבריה נתרּסקּו ׁשּמא לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשדרּה. ׁשל ְִֶַָהחּוט
.‡Èהּדיר לאחֹורי אֹותן ּומׁשליכין הּטלאים ׁשּגֹונבין ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּגּנבים

ׁשאין מּפני איברים, רּסּוק מּׁשּום להן חֹוׁשׁשין אין -ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
החזירּום ואם יׁשּתּברּו. ׁשּלא ּבכּונה אּלא אֹותן ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמׁשליכין

יראה מחמת לּדיר: מחמת36והׁשליכּום להן; חֹוׁשׁשין - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
להחזירם ׁשּמתּכּוין מּפני להן, חֹוׁשׁשין אין - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשּובה

ּבהׁשלכתן. ויּזהרּו ְְְְֲִִֵַָָָָׁשלמים
.Èנפילה ׁשּנפל ּפי על אף לׁשחיטה, ׁשהרּביצּוהּו ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָׁשֹור

חֹוׁשׁשין אין - אֹותֹו ׁשּמּפילין ּבעת קֹול לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָגדֹולה
צּפרניו37לֹו ׁשּנֹועץ מּפני לארץ.38, ׁשּמּגיע עד ּומתחּזק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
.‚È,זנבּה ּכלּפי הּמּכה לּה והלכה ראׁשּה על הּבהמה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹהּכה

אֹותּה הּכה ואפּלּו ראׁשּה, ּכלּפי לּה והלכה זנבּה על ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹאֹו
ּבּמּטה יׁש ואם לּה. חֹוׁשׁשין אין - הּׁשדרה ּכל על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמּטה
למקצת הּמּטה ראׁש הּגיע ואם לּה. חֹוׁשׁשין - חליֹות ְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻֻחליֹות
- הּׁשדרה לרחב הּכּה אם וכן לּה. חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהּׁשדרה

לּה. ְִָחֹוׁשׁשין
.„Èקּפה אֹו חּטים ׁשל ּכרי ּכגֹון קׁשה, ּדבר על ׁשּנחּבט ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻעֹוף

ּבהן וכּיֹוצא ׁשקדים ואם39ׁשל אברים. לרּסּוק חֹוׁשׁשין - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָ
וכּיֹוצא והאפר והּתבן ּכפּולה ּכסּות ּכגֹון ,ר ּדבר על ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנחּבט

לֹו. חֹוׁשׁשין אין - ְִֵֶָבהן
.ÂËּכנפיו ונתחּבט40נדּבקּו צידה ּבׁשעת ּבכנף41ּבדבק אם : ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

לֹו חֹוׁשׁשין אין - נאחז כנפיו42אחת ּבׁשּתי נאחז ואם ; ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַַָָ
לֹו חֹוׁשׁשין - ּבגּופֹו .43ונתחּבט ְְְְִִֵַ

.ÊËהּמים ּפני על מּמּטה44נחּבט קֹומתֹו מלא ׁשט אם : ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ
לֹו חֹוׁשׁשין אין - הּמים לעּמת ׁשט45למעלה אם אבל ; ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻ

הּמים ׁשּמא לֹו, חֹוׁשׁשין - הּמים הּלּו עם למּטה ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָמּמעלה
אֹותֹו הּמֹוליכין קׁש46הם אֹו לתבן קדם ואם ׁשּמהּלכין47. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ

עצמֹו מחמת ׁשט זה הרי - הּמים ּגּבי חֹוׁשׁשין48על ואין , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ
.49לֹו

.ÊÈ,מּיד לׁשחט מּתר - לּה' חֹוׁשׁשין 'אין ׁשאמרנּו מקֹום ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻּכל
ׁשאמרנּו מקֹום וכל אבר. נתרּסק ׁשּמא לבּדק צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינֹו
ּכּלֹו החלל ּכל ּכנגד לבּדק צרי - ׁשחטּה אם לּה', ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָֹֻ'חֹוׁשׁשין

הראׁש הּטרפֹות50מּקדקד מן טרפה ּבּה מצא אם .הּיר עד ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹ
ונפסדה ׁשּבפנים האיברים מן אבר ׁשּנתרּסק אֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמנינּו,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעט להתפשט ויחזור ארוכה העור יעלה מסויים במקום כסלע יישאר שאם התלמוד, חכמי בידי מקובל היה אבל להתקיים. חיים
בדבר האמוראים ונחלקו בו. תלוי האילן כל שחיות האילן וכשורש כגזע הוא סלע ואותו לחיות, ויכולה כולה שתתכסה עד מעט
האברים. ראשי כל על ג. הטבור; על ב. השדרה; כל לאורך א. בדבר: שיטות ושלוש ארוכה. מעלה שמשם הסלע מקום היכן

המקומות. שלושת בכל סלע שיישאר עד החמיר ולפיכך כולם לסברת חושש וספק21)ורבינו הבעיא נפשטה שלא פי על אף
בעור המקומות בשאר כסלע נשאר שאפילו יוחנן ורבי רב דעת מובאת שם שבסוגיא מכיון להיתר, רבינו פסק לחומרא דאורייתא
בבהמה, רק אסורה וגלודה ... אחד. ספק עוד שיש במקום דעתם על לסמוך יש זאת בכל מהלכה, נדחו דבריהם כי ואם מציל, כולו

עליה.אבל ומגן קיים שהעור כשרה, הגסה הנוצה או הגסים אגפיה נמרטו אפילו שנאמרו22)בעוף טריפות סוגי משמונה אחד
מסיני. למשה מעשרה.23)לו פחות חבטה שם24)אין במשנה כתב ורש"י מסיני. למשה הלכה כן מיימוניות: בהגהות כתב

הן". מסיני למשה שהלכה בטריפות טעם ואין אבריה, ונתפרקו שנתרסקו "חוששין הגג: מן נפלה בדיקה.25)גבי צריכה ואינה
בדיקה.26) איבריה.28)מעצמה.27)וצריכה תרסק שלא הקפיצה לפני נפשה אומדת הקופצת הגג.29)שכל על30)על

וכשרה.31)הארץ. נפשה ואמדה לדעת עצמה את הפילה שהיא אומרים שוורים.32)אלא או איברים.33)אילים לריסוק
חבטה34) כי בכוח. אותה מפילים כשאחרים איברים לריסוק חוששים טפחים עשרה מגובה נפלו לא שאפילו שם, התוספות וכתבו

כך. רבינו דעת שגם ונראה קשה. יותר היא הירך.35)כזו כאב לה שיש מחזיקים שאנו מפני שנפלה, נודע לא כגון36)אם
אחריהם. רודפים טפחים.37)שהיו עשרה של מגובה אדם38)ואפילו שבני מרגיש כשהוא בכוח אותו שמפילים פי על ואף

חושב אחד כל שם כי זה, את זה המנגחים לזכרים דומה זה ואין ציפורניו, ונועץ נפשו אומד הוא ראשונה משעה להפילו רוצים
פתאומית. היא הנפילה ולכן לנפילה מתכונן ואינו יפיל דבר39)שהוא הוא ונכבש מחליק שאינו כל שם: בסוגיא הכלל פי על

איברים. ריסוק משום וחוששין ומתחבט.40)קשה ונופל קצת ופורח ומתאמץ נדבק והעוף קטן דף על מרוח שהדבק רש"י פירש
ונחבט.41) לאט.42)ונפל לאט ונופל בשנייה והלך.43)שפורח עמד כן אם פני44)אלא על כורחו על נפל רש"י ופירש

בדיקה.45)הנהר. צריכה ואינה כהליכה חוששין46)שזהו אין למטה מלמעלה שט אפילו עומדים מים הם אם אבל בזוחלים.
אותו. מוליכים המים כאן והקש.47)לומר מהתבן מהר יותר אותו.48)שט מוליכים המים ולא עצמו שהוא49)מכוח
בדיקה. צריכה ואינה בדיקה.50)כהליכה צריך המוח מקום גם
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ראׁשי על סלע ורחב הּטּבּור, על סלע ורחב הּׁשדרה, ְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹּכל
ּפני ּכל מעל סלע ּכרחב נּטל ואם מּתרת. זֹו הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאיבריה
ּכל ּוׁשאר איבריה, ראׁשי מעל אֹו הּטּבּור, מעל אֹו ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשדרה,

אֹותּה ׁשּמּתירין לי, ויראה ספק. זֹו הרי - קּים .21העֹור ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
.Áּגבֹוּה,22נפּולה מּמקֹום הּבהמה ׁשּנפלה הרי ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

טפחים עּׂשרה -23ׁשּגבהֹו מאיבריה אבר ונתרּסק יתר, אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ויחלה האבר ׁשּיתרֹוצץ הרּסּוק? הּוא וכיצד טרפה. זֹו ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהרי

ותארֹו צּורתֹו ׁשּתּפסד עד הּנפילה ׁשּלא24מחמת ּפי על אף . ְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הּכה אם וכן טרפה. זֹו הרי - נׁשּבר ולא נסּדק ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹנּקב
ּבאי טרפה. - מאיבריה אבר ורצץ ּבמּטה אֹו ּבאבן ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאֹותּה

הּגּוף. ׁשּבחלל ּבאיברים אמרּו? איברים ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָזה
.Ëלּה חֹוׁשׁשין אין - הלכה אם הּגג: מן ׁשּנפלה ;25ּבהמה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

לּה חֹוׁשׁשין - הלכה ולא עמדה מחמת26ואם קפצה . ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָֹ
לּה27עצמּה חֹוׁשׁשין אין למעלה28- הּניחּה ּומצאּה29. ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

נפלה30למּטה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין -31. ְְְִֵֶַָָָָָ
.Èלהן32זכרים חֹוׁשׁשין אין - זה את זה נפלּו33המנּגחין ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

להן חֹוׁשׁשין - מג34לארץ ׁשהיתה ּבהמה וכן .- רגליה ררת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ
חֹוׁשׁשין נפסק35אין ׁשּמא אֹו איבריה נתרּסקּו ׁשּמא לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשדרּה. ׁשל ְִֶַָהחּוט
.‡Èהּדיר לאחֹורי אֹותן ּומׁשליכין הּטלאים ׁשּגֹונבין ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּגּנבים

ׁשאין מּפני איברים, רּסּוק מּׁשּום להן חֹוׁשׁשין אין -ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
החזירּום ואם יׁשּתּברּו. ׁשּלא ּבכּונה אּלא אֹותן ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמׁשליכין

יראה מחמת לּדיר: מחמת36והׁשליכּום להן; חֹוׁשׁשין - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
להחזירם ׁשּמתּכּוין מּפני להן, חֹוׁשׁשין אין - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשּובה

ּבהׁשלכתן. ויּזהרּו ְְְְֲִִֵַָָָָׁשלמים
.Èנפילה ׁשּנפל ּפי על אף לׁשחיטה, ׁשהרּביצּוהּו ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָׁשֹור

חֹוׁשׁשין אין - אֹותֹו ׁשּמּפילין ּבעת קֹול לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָגדֹולה
צּפרניו37לֹו ׁשּנֹועץ מּפני לארץ.38, ׁשּמּגיע עד ּומתחּזק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
.‚È,זנבּה ּכלּפי הּמּכה לּה והלכה ראׁשּה על הּבהמה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹהּכה

אֹותּה הּכה ואפּלּו ראׁשּה, ּכלּפי לּה והלכה זנבּה על ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹאֹו
ּבּמּטה יׁש ואם לּה. חֹוׁשׁשין אין - הּׁשדרה ּכל על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמּטה
למקצת הּמּטה ראׁש הּגיע ואם לּה. חֹוׁשׁשין - חליֹות ְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻֻחליֹות
- הּׁשדרה לרחב הּכּה אם וכן לּה. חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהּׁשדרה

לּה. ְִָחֹוׁשׁשין
.„Èקּפה אֹו חּטים ׁשל ּכרי ּכגֹון קׁשה, ּדבר על ׁשּנחּבט ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻעֹוף

ּבהן וכּיֹוצא ׁשקדים ואם39ׁשל אברים. לרּסּוק חֹוׁשׁשין - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָ
וכּיֹוצא והאפר והּתבן ּכפּולה ּכסּות ּכגֹון ,ר ּדבר על ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנחּבט

לֹו. חֹוׁשׁשין אין - ְִֵֶָבהן
.ÂËּכנפיו ונתחּבט40נדּבקּו צידה ּבׁשעת ּבכנף41ּבדבק אם : ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

לֹו חֹוׁשׁשין אין - נאחז כנפיו42אחת ּבׁשּתי נאחז ואם ; ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַַָָ
לֹו חֹוׁשׁשין - ּבגּופֹו .43ונתחּבט ְְְְִִֵַ

.ÊËהּמים ּפני על מּמּטה44נחּבט קֹומתֹו מלא ׁשט אם : ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ
לֹו חֹוׁשׁשין אין - הּמים לעּמת ׁשט45למעלה אם אבל ; ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻ

הּמים ׁשּמא לֹו, חֹוׁשׁשין - הּמים הּלּו עם למּטה ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָמּמעלה
אֹותֹו הּמֹוליכין קׁש46הם אֹו לתבן קדם ואם ׁשּמהּלכין47. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ

עצמֹו מחמת ׁשט זה הרי - הּמים ּגּבי חֹוׁשׁשין48על ואין , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ
.49לֹו

.ÊÈ,מּיד לׁשחט מּתר - לּה' חֹוׁשׁשין 'אין ׁשאמרנּו מקֹום ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻּכל
ׁשאמרנּו מקֹום וכל אבר. נתרּסק ׁשּמא לבּדק צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינֹו
ּכּלֹו החלל ּכל ּכנגד לבּדק צרי - ׁשחטּה אם לּה', ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָֹֻ'חֹוׁשׁשין

הראׁש הּטרפֹות50מּקדקד מן טרפה ּבּה מצא אם .הּיר עד ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹ
ונפסדה ׁשּבפנים האיברים מן אבר ׁשּנתרּסק אֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמנינּו,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעט להתפשט ויחזור ארוכה העור יעלה מסויים במקום כסלע יישאר שאם התלמוד, חכמי בידי מקובל היה אבל להתקיים. חיים
בדבר האמוראים ונחלקו בו. תלוי האילן כל שחיות האילן וכשורש כגזע הוא סלע ואותו לחיות, ויכולה כולה שתתכסה עד מעט
האברים. ראשי כל על ג. הטבור; על ב. השדרה; כל לאורך א. בדבר: שיטות ושלוש ארוכה. מעלה שמשם הסלע מקום היכן

המקומות. שלושת בכל סלע שיישאר עד החמיר ולפיכך כולם לסברת חושש וספק21)ורבינו הבעיא נפשטה שלא פי על אף
בעור המקומות בשאר כסלע נשאר שאפילו יוחנן ורבי רב דעת מובאת שם שבסוגיא מכיון להיתר, רבינו פסק לחומרא דאורייתא
בבהמה, רק אסורה וגלודה ... אחד. ספק עוד שיש במקום דעתם על לסמוך יש זאת בכל מהלכה, נדחו דבריהם כי ואם מציל, כולו

עליה.אבל ומגן קיים שהעור כשרה, הגסה הנוצה או הגסים אגפיה נמרטו אפילו שנאמרו22)בעוף טריפות סוגי משמונה אחד
מסיני. למשה מעשרה.23)לו פחות חבטה שם24)אין במשנה כתב ורש"י מסיני. למשה הלכה כן מיימוניות: בהגהות כתב

הן". מסיני למשה שהלכה בטריפות טעם ואין אבריה, ונתפרקו שנתרסקו "חוששין הגג: מן נפלה בדיקה.25)גבי צריכה ואינה
בדיקה.26) איבריה.28)מעצמה.27)וצריכה תרסק שלא הקפיצה לפני נפשה אומדת הקופצת הגג.29)שכל על30)על

וכשרה.31)הארץ. נפשה ואמדה לדעת עצמה את הפילה שהיא אומרים שוורים.32)אלא או איברים.33)אילים לריסוק
חבטה34) כי בכוח. אותה מפילים כשאחרים איברים לריסוק חוששים טפחים עשרה מגובה נפלו לא שאפילו שם, התוספות וכתבו

כך. רבינו דעת שגם ונראה קשה. יותר היא הירך.35)כזו כאב לה שיש מחזיקים שאנו מפני שנפלה, נודע לא כגון36)אם
אחריהם. רודפים טפחים.37)שהיו עשרה של מגובה אדם38)ואפילו שבני מרגיש כשהוא בכוח אותו שמפילים פי על ואף

חושב אחד כל שם כי זה, את זה המנגחים לזכרים דומה זה ואין ציפורניו, ונועץ נפשו אומד הוא ראשונה משעה להפילו רוצים
פתאומית. היא הנפילה ולכן לנפילה מתכונן ואינו יפיל דבר39)שהוא הוא ונכבש מחליק שאינו כל שם: בסוגיא הכלל פי על

איברים. ריסוק משום וחוששין ומתחבט.40)קשה ונופל קצת ופורח ומתאמץ נדבק והעוף קטן דף על מרוח שהדבק רש"י פירש
ונחבט.41) לאט.42)ונפל לאט ונופל בשנייה והלך.43)שפורח עמד כן אם פני44)אלא על כורחו על נפל רש"י ופירש

בדיקה.45)הנהר. צריכה ואינה כהליכה חוששין46)שזהו אין למטה מלמעלה שט אפילו עומדים מים הם אם אבל בזוחלים.
אותו. מוליכים המים כאן והקש.47)לומר מהתבן מהר יותר אותו.48)שט מוליכים המים ולא עצמו שהוא49)מכוח
בדיקה. צריכה ואינה בדיקה.50)כהליכה צריך המוח מקום גם



פו             
  

נתרּסק אפּלּו טרפה. זֹו הרי - האי51צּורתֹו מן בריםאבר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
חּוץ טרפה; זֹו הרי - ּוכליֹות טחֹול ּכגֹון ּכׁשרה, נּטלּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָׁשאם

הרחם מּתרת.52מּבית זֹו הרי - נתרּסק ׁשאם , ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻ
.ÁÈּבדיקה53והּסימנין צריכין הּנפילה54אינן ׁשאין ּבכאן, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אֹותן. ְֶֶַָממעכת
.ËÈעד אֹותּה לׁשחט אסּור - עמדה ולא הּגג מן ְְְְִִַַַָָָָָָֹֹנפלה

לעת מעת זֹו55ׁשּתׁשהה הרי - זה זמן ּבתֹו ׁשחט ואם ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ּבדיקה56טרפה צריכה - לעת מעת אחר אֹותּה ּוכׁשּׁשֹוחט . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Îהעֹוף על ּברגלֹו ׁשּדרס מי אֹו57וכן ּבהמה, ׁשּדרסּתּו אֹו , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

לעת מעת אֹותֹו מׁשהין - מפרּכס הּוא והרי לּכתל, 58ׁשּטרפֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ׁשּבארנּו. ּכּדר אֹותֹו ּובֹודקין אֹותֹו ׁשֹוחטין ּכ ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָואחר

.‡Îמחמת ׁשּלא ואפּלּו טרפה, - רּבן ׁשּנּדלּדלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻסימנים
נתקּפלּו אם וכן לׁשחיטה59נפילה. ראּויין אינן ׁשהרי ,60. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָ

הּלחי מן הּוׁשט ּתרּבץ רב נתּפרק אם זֹו61אבל הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
לׁשחיטה ראּוי הּתרּבץ ׁשאין ׁשּבארנּו.62מּתרת; ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

 
וצלעֹות‡. צלעֹותיה. רב ׁשּנׁשּתּברּו הּוא ּכיצד? ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹׁשבּורה

נׁשּתּברּו מּכאן. עּׂשרה ואחת מּכאן עּׂשרה אחת הן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבהמה
מּכאן ואחת מּכאן עּׂשרה אחת אֹו מּכאן, וׁשׁש מּכאן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשׁש

הּׁשדרה. מּול ׁשל מחצין ׁשּנׁשּברּו והּוא טרפה. -ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
.ּגדֹולֹות צלעֹות היּו אם מּכאן: וׁשׁש מּכאן ׁשׁש ְְְְְִִִִֵֵָָָָנׁשּברּו

ואף רב ׁשהן ּפי על אף לאו, ואם טרפה; - מח ּבהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיׁש
רב נעקרּו אם וכן מּתרת. - הּׁשדרה ּכלּפי ׁשּנׁשּברּו ּפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻעל
וחצי אחת צלע אפּלּו נעקרה ואם טרפה. - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָצלעֹותיה
אם וכן טרפה. זֹו הרי - בּה ּתקּועה ׁשהּצלע עּמּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻחליתּה
החליֹות מן היתה אפּלּו אחת, חליא הּׁשדרה מן ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻֻנעקרה
טרפה. זֹו הרי - צלעֹות ּבהן ׁשאין הּכסלים מן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלמּטה

ׁשּלֹו:‚. הּכף מן ויצא מעּקרֹו ׁשּלּה הּיר ׁשּנׁשמט ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהמה
על ׁשּיֹוצאת הּכף ׁשּבעצם היתדֹות והן ניביו, נתאּכלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאם
נתאּכלּו לא ואם טרפה; זֹו הרי - אֹותֹו ואֹוחזת הּזכר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעצם

מּתרת. -ֶֶֻ
מעּקרֹו„. ּכנפֹו נׁשמט טרפה. - ירכֹו נׁשמט אם ּבעֹוף, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָוכן

אֹותּה ּבֹודקין ּולפיכ ׁשּלֹו, הראה נּקבה ׁשּמא חֹוׁשׁשין -ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ

מּתרת, - מעּקרּה ידּה ׁשּנׁשמטה ּובהמה יאכל. ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻואחר
לּה. חֹוׁשׁשין ְְִֵָואין

ּפי‰. על אף ּכסלע, מּמּנה ׁשּנּטל חּיה אֹו ּבהמה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּגלּגלת
וא טרפה. - הּקרּום נּקב ּבהןׁשּלא ׁשּיׁש נקבים נּקבּו ם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לכסלע. מצטרפין ּכּלן - ְְְִִִִֶַָָָֻחּסרֹון
.Âאף טרפה, - הּקפּה ורב ּגבהּה רב ׁשּנחּבס ּגלּגלת ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻוכן

ּגבהּה רב נחּבס ּכלּום. מּמּנה חסר ולא ׁשלם ׁשהּקרּום ּפי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעל
ּגבהּה רב והרי הּקפּה רב ׁשּנחּבס אֹו קּים, הּקפּה רב ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹוהרי
אֹותּה. ׁשאֹוסרין לי, ויראה טרפה. ספק זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָקּים

.Êעל אף ּגלּגלּתֹו, עצם נּקב אם אּוזים, ּכגֹון מים, ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֻעֹוף
עֹוף .ר ׁשּקרּומֹו מּפני טרפה, - מח ׁשל קרּום נּקב ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּפי
- ּבעץ אֹו ּבאבן ׁשּנּגף אֹו ראׁשֹו, על חלּדה ׁשהּכּתּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּיּבׁשה
ודֹוחק ּפיו לתֹו ידֹו מכניס אֹו ונֹועץ, הּנקב ּבצד ידֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּניח
הּקרּום ׁשּנּקב ּבידּוע - הּנקב מן הּמח יצא אם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלמעלה.

מּתר. - לאו ואם ְְִֵַָָֻּוטרפה,
.Áאֹו מצּננת, אֹו מעּׁשנת ׁשהיתה אֹו ּדם, ׁשאחזּה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻּבהמה

הרי - הרעים מים ׁשתתה אֹו הּבהמה, ׁשהֹורג סם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאכלה
נחׁש ׁשּנׁשכּה אֹו האדם, את ׁשהֹורג סם אכלה מּתרת. ְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻזֹו
סּכנת מּפני ואסּורה טרפה, מּׁשּום מּתרת - בֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻוכּיֹוצא

ְָנפׁשֹות.
.Ëׁשּיּמצאּו ואפׁשר ּכׁשּיּפרטּו הּמנּויֹות הּטרפֹות ּכל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָנמצאּו

ׁשּנתּבארּו הּסדר על הן ואּלּו ׁשבעים. - וחּיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבבהמה
קרּום נּקב ג) הּוׁשט. ּתרּבץ נּקב ב) ּדרּוסה. א) זה: ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָּבחּבּור
לבית עצמֹו הּלב נּקב ה) עצמֹו. הּמח נתמסמס ד) מח. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַֹֹׁשל
הּכבד. קני נּקבּו ח) הּמרה. נּקבה ז) הּלב. קנה נּקב ו) ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָחללֹו.
נּקב יב) הּמסס. נּקב יא) הּכרס. נּקב י) הּקבה. נּקבה ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָט)
לחּוץ הּמעים יצאּו יד) מעיה. נּקבּו יג) הּכֹוסֹות. ְְִִֵֵֵֶַַַַָָּבית
יז) הּמרה. חסרה טז) ּבעביֹו. הּטחֹול נּקב טו) ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָונהפכּו.
ׁשּתי נמצאּו יט) הּקבה. חסרה יח) מררֹות. ׁשּתי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָנמצאּו
חסר כב) ּכרסים. ׁשני נמצאּו כא) הּכרס. חסר כ) ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָקבֹות.
כה) הּכֹוסֹות. ּבית חסר כד) מססים. ׁשני נמצאּו כג) ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָהּמסס.
כז) הּמעים. מן אחד חסר כו) הּכֹוסֹות. ּבּתי ׁשני ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָנמצאּו
למּטה הּקנה נּקב כט) הראה. נּקבה כח) מעים. ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנמצאּו
ראה, מּסמּפֹוני סמּפֹון נּקב ל) לׁשחיטה. ראּוי ׁשאינֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבמקֹום
סמּפֹון נּמֹוק לב) הראה. מן מקֹום נאטם לא) לחברֹו. ְֱֲֲִִִִֵֵֶַַָָָאפּלּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

צורתו.51) חוששין52)והפסיד אין נתרסק שאפילו איברים", ריסוק משום בו אין הרחם "בית שם. נחמן רב מאמר מפרש רבינו
רב של המימרא מבארים מפרשים ושאר רש"י אבל אחרים. איברים מרסקת אינה וכן מזיק אינו וריסוקה רכה שהרחם מפני לו

ה של אבריו נתרסקו שמא חוששין אין כן פי על ואף צר הרחם בית בדיקה.נחמן: צריך ואינו הדחק מפני לידתו בשעת וולד
וקנה.53) וושט השחיטה, נפילה.54)סימני אצל הם קשים של55)שהסימנים [=המתנה לעת מעת צריכה אינה עמדה שם.

הריסוק שאין והטעם בדיקה, מועילה אינה לעת מעת ובתוך יממה). = לעת (מעת לעת מעת צריכה עמדה לא (אבל) הא שעות]. 24
צורתו. תיפסד ריסוק בו שיש אבר כל שאז לעת מעת שתשהה עד לאלתר בכל56)ניכר אבל שנפלה, כשראינו רק נאמר זה דין

עד רבינו שם כתב לא ולפיכך לעת מעת תוך אפילו הבדיקה מועילה הקודמות בהלכות שנתבארו להם "שחוששין" המקרים
וכו'. יותר.57)שתשהה שמצוי עוף לעניין הלשון משנה ורבינו בהמה. לעניין שם, אלו58)משנה אופנים שלושה שבכל

איברים. לריסוק הצוואר.59)חוששין באורך מהם אחד של רובו או שניהם מפני60)שנעקרו ממש טריפה אינה בנתקפלו
גדולות. הלכות בעל של שיטתו היא כך נאסרה, לשחיטה ראויים שאינן מתוך אלא הקיפול, מחוברים61)עצם הסימנים אבל

לזה. זה מחוברים וגם הצוואר ותרבץ62)באורך הואיל ואסורה, עיקור זה הרי כולו נתפרק ואם סימנין. עיקור כאן אין כן ואם
הצוואר. באורך חיבורם ממקום הסימנים נעקרו שלא אפשר אי הלחי מן נעקר כולו

             
  

נמצאּו לד) ּבראה. סרּוחה לחה נמצאה לג) הראה. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָמּסמּפֹוני
ּפי על אף עכּורין, מים ּבּה נמצאּו לה) סרּוחים. מים ְְְֲִִִִִִַַַַָָּבּה
לח) מראיה. נׁשּתּנּו לז) הראה. נתמסמסה לו) הסריחּו. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
מ) האּנֹות. מּמנין הראה חסרה לט) ּבמראיו. הּוׁשט ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻנהּפ
אּנה נסרכה מב) מּגּבּה. האּנֹות הֹותירּו מא) האּנֹות. ְְְְִִִִַַָָָָָֻֻֻנתחּלפּו
אזנים. חּתּו ּבלא הראה נמצאה מג) ּכסדרן. ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹֹֻלאּנה
נמצאה מו) ּגּופּה. מקצת יבׁש מה) הראה. מקצת חסר ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָמד)
מח) אדם. מּפחד הראה צמקה מז) ועֹומדת. נפּוחה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהראה
ׁשהיתה אֹו מט) .ׁשּנחּת ּבין ּברּיתֹו מּתחּלת ּבין הרגל, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָחסר
נּטל נב) הּכבד. נּטלה נא) הּגידים. צמת נּטלה נ) רגל. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיתרה
ׁשּלקתה. ּכליא נד) ּביֹותר. ׁשהקטינה ּכליא נג) העליֹון. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֻֻלחי
מים ּבּה ׁשּנמצאּו ּכליא נו) לחה. ּבּה ׁשּנמצאת ּכּליא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻֻנה)
ּבּה ׁשּנמצאּו ּכליא נז) סרּוחין. ׁשאינן ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֻעכּורין,
חּוט מח נמר נט) הּׁשדרה. חּוט נפסק נח) סרּוחין. ְְְְִִִִִַַַַַָֹמים
הּכרס. את החֹופה הּבּׂשר רב נקרע ס) ונתמסמס. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׁשדרה
סג) מּנפילה. איבריה נתרּסקּו סב) ׁשעליה. העֹור נגלד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָסא)
רב נעקרּו סה) צלעֹותיה. רב נׁשּתּברּו סד) הּסימנין. ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹנּדלּדלּו
חליה נעקרה סז) ּבחליתּה. אחת צלע נעקרה סו) ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻצלעֹותיה.

חס סט) מעּקרֹו. הּיר נׁשמט סח) ּכסלע.אחת. הּגלּגלת רה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
ונתרֹוצץ. הּגלּגלת רב נחּבס ְְְְִֵֶֶַַֹֹֻע)

.Èהחּיה ואת הּבהמה את ׁשאֹוסרין חליים הּׁשבעים ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלּו
וכל ּומׁשּפטיו. מהן אחד ּכל נתּבאר ּכבר טרפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹמּׁשּום
ולּבהמה לעֹוף הּמצּויין ּבאיברין ּבעֹוף ׁשּיּמצא מהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאפׁשר
ׁשּבּכליא מטרפֹות חּוץ הּוא; אחד ּובעֹוף ּבּבהמה ּדינֹו -ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
אּנֹות חּתּו לֹו אין ׁשהעֹוף מּפני הראה. וׁשּבאּנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻוׁשּבּטחֹול
עגל העֹוף ּוטחֹול ידּוע. מנין לֹו אין - יּמצא ואם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹּכּבהמה,
וׁשּבּטחֹול ׁשּבּכליא ּוטרפֹות ּבהמה. ּכטחֹול ואינֹו ענב, ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּכמֹו
לא ּולפיכ ּבעֹוף, כנגּדן ׁשּיהיה ּכדי ּבּבהמה אֹותן מנּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹלא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבעֹוף. ׁשעּור ׁשהקטינה לכליא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻנתנּו

.‡Èּפי על ואף הּבהמה, על יתר ּבעֹוף יׁש טרפֹות ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָּוׁשּתי
ּבני מראה ׁשּנׁשּתּנּו עֹוף הן: ואּלּו האיברים. אֹותן לּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש

ראׁשֹו. עצם ׁשּנּקב הּמים ועֹוף האּור, מחמת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמעיו
.Èלבהמה ׁשארע ׁשּכל ּכלל. אּלּו טרפֹות על להֹוסיף ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹואין

הראׁשֹונים דֹורֹות חכמי ׁשּמנּו מאּלּו חּוץ לעֹוף אֹו לחּיה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָאֹו
ואפּלּו ׁשּתחיה, אפׁשר - יּׂשראל דיני ּבבּתי עליהן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוהסּכימּו

לחיֹות. סֹופּה ׁשאין הרפּואה מּדר לנּו ְְִִֵֶֶֶַָָָָנֹודע
.‚Èׁשּיראה ּפי על אף טרפה, ׁשהן ואמרּו ׁשּמנּו אּלּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן

ואפׁשר ממיתין אינן ׁשּמקצתן ׁשּבידנּו הרפּואה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבדרכי
על ׁשּנאמר: חכמים. ּׁשּמנּו מה אּלא ל אין - מהן ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתחיה

.יֹורּו אׁשר הּתֹורה ֲִֶַָּפי
.„Èּבחזקת הּוא והרי האּלּו הּטרפֹות יֹודע ׁשהּוא טּבח ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכל

ּבזה ואין ולמּכר, לעצמֹו ולבּדק לׁשחט לֹו מּתר - ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹֻּכׁשרּות
ּבעדּותֹו הניה לֹו יׁש ּבין ּבאּסּורין, נאמן אחד ׁשעד ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָחׁשׁש;
ּבּׂשר לֹוקחין ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר ּבעדּותֹו. הניה לֹו אין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּבין
ּבארץ אֹו לארץ ּבחּוצה לעצמֹו ּובֹודק ׁשּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּטּבח
יצאת ואם ממחה. היה ּכן אם אּלא הּזה, ּבּזמן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻיּׂשראל
חֹוזר ואינֹו אֹותֹו, ּומעבירין אֹותֹו, מנּדין - ידֹו מּתחת ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָטרפה

אבדה ויחזיר אֹותֹו מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשּיל עד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלכׁשרּותֹו
חׁשּוב. ּבדבר לעצמֹו טרפה יֹוציא אֹו חׁשּוב ְְְְְִֵַָָָָָָָּבדבר

  
אּלּו,‡. מּטרפֹות טרפֹות ספק ּבהן ׁשּנֹולד עֹוף אֹו ּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכל

ואין חּיה ּבידי ׁשּנדרסה אֹו הלכה, ולא ׁשּנפלה ּבהמה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּכגֹון
אֹו האּדים, לא אֹו מעים ּבני ּכנגד ּבּׂשר האּדים אם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹידּוע
וכּיֹוצא מעּוטּה, אֹו רּבּה אם ידּוע ואין גלּגלּתּה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻׁשּנחּבסה
זֹו הרי - חדׁש עּׂשר ׁשנים וׁשהה זכר היה אם אּלּו: ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָֹּבדברים
עד - נקבה היתה ואם הּבהמֹות; ּכל ּכׁשאר ׁשלמה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבחזקת
ׁשּתלד עד - ּובנקבה חדׁש, עּׂשר ׁשנים - ּבזכר ּובעֹוף: ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּתלד.
ותלד. ׁשנּיה טעינה ותטען הראׁשֹונה, טעינה ׁשל הּביצים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכל

.ׁשּמא זה, זמן ּבתֹו לנכרי זֹו טרפה ספק למּכר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹואסּור
ליּׂשראל. ְְְְִִֵֶָָימּכרּנה

חֹוׁשׁשין‚. ואין הם, ּבריאים ּבחזקת - ועֹוף חּיה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל
ּכׁשרה ׁשחיטה ּכׁשּיּׁשחטּו ,לפיכ טרפה. ּבהן יׁש ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלהם

ׁשּמ ּבדיקה צריכין אינן אּלא- הּטרפֹות, מן אחת ּבהן יׁש א ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לֹו, ׁשחֹוׁשׁשין ּדבר להן ׁשּיּולד עד הּתר ּבחזקת הן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהרי

ּבלבד. דבר אֹותֹו על ּבֹודקין ּכ ְְְִִַַַַָָָואחר
הראה„. את ּבֹודקין - עֹוף ׁשל הּגף ׁשּנׁשמט ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

נתרּסקּו ׁשּמא אֹותּה ּבֹודקין - הּבהמה נפלה נּקבה. ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמא
ׁשּמא מח ׁשל קרּום ּבֹודקין - הראׁש עצם נתרּצץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאיבריה.
ּבהן וכּיֹוצא רמח אֹו חץ ּבּה נזרק אֹו קֹוץ אֹותּה הּכה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹנּקב.
החלל ּכל ּכנגד ּבדיקה ּוצריכה לּה, חֹוׁשׁשין - לחללּה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָונכנס
ּכל וכן ּבנקיבתן. ׁשּתּטרף האיברין מן אחד נּקב ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמא

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ּכמֹו‰. סרכֹות ׁשּנמצאּו אֹו צמחין ׁשהעלתה ראה ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָלפיכ

- הּכבד לטרּפׁש אֹו לּלב אֹו ולּדפן מּמּנה ּתלּויין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחּוטין
ּבּה נמצא אם וכן בדיקה. ּוצריכה נּקבה, ׁשּמא לּה ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָחֹוׁשׁשין
ׁשּתחּתיו, סמּפֹון נּקב ׁשּמא חֹוׁשׁשין - לחה מלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאבעּבּוע

ּבדיקה. ְְִִָָּוצריכה
.Âּתלּויה הראה נמצאת ׁשאם זֹו, ּדר על היה הּדין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמן

אֹו ולּדפן ראה ׁשל האֹום מן היּו אם חּוטין, ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּבסרכֹות
הּסרכא את ׁשחֹותכים - הּכבד לטרּפׁש אֹו לּלב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהיּו
נמצאת אם ּבפֹוׁשרין. אֹותּה ונֹופחין הראה את ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָּומֹוציאין
ׁשלמה היא הרי - הּמים נתּבעּבע לא ואם טרפה; - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹנקּובה
ׁשּמא אֹו נקב, ּבמקֹום היתה לא זֹו וסרכא ּומּתרת, נקב ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻמּכל
,ּכ ׁשהֹורה מי ראינּו לא ּומעֹולם ּבלבד. העליֹון קרּום ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹנּקב

.ּכ ּבֹו ׁשעֹוּׂשין מקֹום ׁשמענּו ְְִֶַָָָֹולא
.Êחכמי מּדברי הּנראין הּדברים הן ׁשאּלּו ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָואף

את ּכׁשּׁשֹוחטין הּוא: ּכ ּביּׂשראל הּפׁשּוט הּמנהג ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּגמרא,
ּכבד, ׁשל הּטרּפׁש את קֹורעין - החּיה את אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּבהמה
בּסרכא, ּתלּויה נמצאה לא אם ּבמקֹומּה. הראה את ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹּובֹודקין
ׁשּבמקֹום ולּבּׂשר הראה מאזני אזן ּבין סרכא ׁשּנמצאה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאֹו
אֹו ׁשּבחזה, ּבּׂשר ּבין הּצלעֹות ׁשּבין ּבּׂשר ּבין ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָרביצתּה,
לאזן האֹום מן אֹו הּסדר על לאזן מאזן סרכא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּנמצאה

אֹותּה. מּתירין אּלּו הרי - לּה ְֲִִֵֵַַָָָהּסמּוכה
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פז              
  

נמצאּו לד) ּבראה. סרּוחה לחה נמצאה לג) הראה. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָמּסמּפֹוני
ּפי על אף עכּורין, מים ּבּה נמצאּו לה) סרּוחים. מים ְְְֲִִִִִִַַַַָָּבּה
לח) מראיה. נׁשּתּנּו לז) הראה. נתמסמסה לו) הסריחּו. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
מ) האּנֹות. מּמנין הראה חסרה לט) ּבמראיו. הּוׁשט ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻנהּפ
אּנה נסרכה מב) מּגּבּה. האּנֹות הֹותירּו מא) האּנֹות. ְְְְִִִִַַָָָָָֻֻֻנתחּלפּו
אזנים. חּתּו ּבלא הראה נמצאה מג) ּכסדרן. ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹֹֻלאּנה
נמצאה מו) ּגּופּה. מקצת יבׁש מה) הראה. מקצת חסר ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָמד)
מח) אדם. מּפחד הראה צמקה מז) ועֹומדת. נפּוחה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהראה
ׁשהיתה אֹו מט) .ׁשּנחּת ּבין ּברּיתֹו מּתחּלת ּבין הרגל, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָחסר
נּטל נב) הּכבד. נּטלה נא) הּגידים. צמת נּטלה נ) רגל. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיתרה
ׁשּלקתה. ּכליא נד) ּביֹותר. ׁשהקטינה ּכליא נג) העליֹון. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֻֻלחי
מים ּבּה ׁשּנמצאּו ּכליא נו) לחה. ּבּה ׁשּנמצאת ּכּליא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻֻנה)
ּבּה ׁשּנמצאּו ּכליא נז) סרּוחין. ׁשאינן ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֻעכּורין,
חּוט מח נמר נט) הּׁשדרה. חּוט נפסק נח) סרּוחין. ְְְְִִִִִַַַַַָֹמים
הּכרס. את החֹופה הּבּׂשר רב נקרע ס) ונתמסמס. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׁשדרה
סג) מּנפילה. איבריה נתרּסקּו סב) ׁשעליה. העֹור נגלד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָסא)
רב נעקרּו סה) צלעֹותיה. רב נׁשּתּברּו סד) הּסימנין. ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹנּדלּדלּו
חליה נעקרה סז) ּבחליתּה. אחת צלע נעקרה סו) ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻצלעֹותיה.

חס סט) מעּקרֹו. הּיר נׁשמט סח) ּכסלע.אחת. הּגלּגלת רה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
ונתרֹוצץ. הּגלּגלת רב נחּבס ְְְְִֵֶֶַַֹֹֻע)

.Èהחּיה ואת הּבהמה את ׁשאֹוסרין חליים הּׁשבעים ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלּו
וכל ּומׁשּפטיו. מהן אחד ּכל נתּבאר ּכבר טרפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹמּׁשּום
ולּבהמה לעֹוף הּמצּויין ּבאיברין ּבעֹוף ׁשּיּמצא מהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאפׁשר
ׁשּבּכליא מטרפֹות חּוץ הּוא; אחד ּובעֹוף ּבּבהמה ּדינֹו -ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
אּנֹות חּתּו לֹו אין ׁשהעֹוף מּפני הראה. וׁשּבאּנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻוׁשּבּטחֹול
עגל העֹוף ּוטחֹול ידּוע. מנין לֹו אין - יּמצא ואם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹּכּבהמה,
וׁשּבּטחֹול ׁשּבּכליא ּוטרפֹות ּבהמה. ּכטחֹול ואינֹו ענב, ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּכמֹו
לא ּולפיכ ּבעֹוף, כנגּדן ׁשּיהיה ּכדי ּבּבהמה אֹותן מנּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹלא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבעֹוף. ׁשעּור ׁשהקטינה לכליא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻנתנּו

.‡Èּפי על ואף הּבהמה, על יתר ּבעֹוף יׁש טרפֹות ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָּוׁשּתי
ּבני מראה ׁשּנׁשּתּנּו עֹוף הן: ואּלּו האיברים. אֹותן לּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש

ראׁשֹו. עצם ׁשּנּקב הּמים ועֹוף האּור, מחמת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמעיו
.Èלבהמה ׁשארע ׁשּכל ּכלל. אּלּו טרפֹות על להֹוסיף ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹואין

הראׁשֹונים דֹורֹות חכמי ׁשּמנּו מאּלּו חּוץ לעֹוף אֹו לחּיה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָאֹו
ואפּלּו ׁשּתחיה, אפׁשר - יּׂשראל דיני ּבבּתי עליהן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוהסּכימּו

לחיֹות. סֹופּה ׁשאין הרפּואה מּדר לנּו ְְִִֵֶֶֶַָָָָנֹודע
.‚Èׁשּיראה ּפי על אף טרפה, ׁשהן ואמרּו ׁשּמנּו אּלּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן

ואפׁשר ממיתין אינן ׁשּמקצתן ׁשּבידנּו הרפּואה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבדרכי
על ׁשּנאמר: חכמים. ּׁשּמנּו מה אּלא ל אין - מהן ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתחיה

.יֹורּו אׁשר הּתֹורה ֲִֶַָּפי
.„Èּבחזקת הּוא והרי האּלּו הּטרפֹות יֹודע ׁשהּוא טּבח ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכל

ּבזה ואין ולמּכר, לעצמֹו ולבּדק לׁשחט לֹו מּתר - ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹֻּכׁשרּות
ּבעדּותֹו הניה לֹו יׁש ּבין ּבאּסּורין, נאמן אחד ׁשעד ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָחׁשׁש;
ּבּׂשר לֹוקחין ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר ּבעדּותֹו. הניה לֹו אין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּבין
ּבארץ אֹו לארץ ּבחּוצה לעצמֹו ּובֹודק ׁשּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּטּבח
יצאת ואם ממחה. היה ּכן אם אּלא הּזה, ּבּזמן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻיּׂשראל
חֹוזר ואינֹו אֹותֹו, ּומעבירין אֹותֹו, מנּדין - ידֹו מּתחת ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָטרפה

אבדה ויחזיר אֹותֹו מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשּיל עד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלכׁשרּותֹו
חׁשּוב. ּבדבר לעצמֹו טרפה יֹוציא אֹו חׁשּוב ְְְְְִֵַָָָָָָָּבדבר

  
אּלּו,‡. מּטרפֹות טרפֹות ספק ּבהן ׁשּנֹולד עֹוף אֹו ּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכל

ואין חּיה ּבידי ׁשּנדרסה אֹו הלכה, ולא ׁשּנפלה ּבהמה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּכגֹון
אֹו האּדים, לא אֹו מעים ּבני ּכנגד ּבּׂשר האּדים אם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹידּוע
וכּיֹוצא מעּוטּה, אֹו רּבּה אם ידּוע ואין גלּגלּתּה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻׁשּנחּבסה
זֹו הרי - חדׁש עּׂשר ׁשנים וׁשהה זכר היה אם אּלּו: ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָֹּבדברים
עד - נקבה היתה ואם הּבהמֹות; ּכל ּכׁשאר ׁשלמה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבחזקת
ׁשּתלד עד - ּובנקבה חדׁש, עּׂשר ׁשנים - ּבזכר ּובעֹוף: ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּתלד.
ותלד. ׁשנּיה טעינה ותטען הראׁשֹונה, טעינה ׁשל הּביצים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכל

.ׁשּמא זה, זמן ּבתֹו לנכרי זֹו טרפה ספק למּכר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹואסּור
ליּׂשראל. ְְְְִִֵֶָָימּכרּנה

חֹוׁשׁשין‚. ואין הם, ּבריאים ּבחזקת - ועֹוף חּיה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל
ּכׁשרה ׁשחיטה ּכׁשּיּׁשחטּו ,לפיכ טרפה. ּבהן יׁש ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלהם

ׁשּמ ּבדיקה צריכין אינן אּלא- הּטרפֹות, מן אחת ּבהן יׁש א ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לֹו, ׁשחֹוׁשׁשין ּדבר להן ׁשּיּולד עד הּתר ּבחזקת הן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהרי

ּבלבד. דבר אֹותֹו על ּבֹודקין ּכ ְְְִִַַַַָָָואחר
הראה„. את ּבֹודקין - עֹוף ׁשל הּגף ׁשּנׁשמט ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

נתרּסקּו ׁשּמא אֹותּה ּבֹודקין - הּבהמה נפלה נּקבה. ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמא
ׁשּמא מח ׁשל קרּום ּבֹודקין - הראׁש עצם נתרּצץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאיבריה.
ּבהן וכּיֹוצא רמח אֹו חץ ּבּה נזרק אֹו קֹוץ אֹותּה הּכה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹנּקב.
החלל ּכל ּכנגד ּבדיקה ּוצריכה לּה, חֹוׁשׁשין - לחללּה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָונכנס
ּכל וכן ּבנקיבתן. ׁשּתּטרף האיברין מן אחד נּקב ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמא

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ּכמֹו‰. סרכֹות ׁשּנמצאּו אֹו צמחין ׁשהעלתה ראה ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָלפיכ

- הּכבד לטרּפׁש אֹו לּלב אֹו ולּדפן מּמּנה ּתלּויין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחּוטין
ּבּה נמצא אם וכן בדיקה. ּוצריכה נּקבה, ׁשּמא לּה ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָחֹוׁשׁשין
ׁשּתחּתיו, סמּפֹון נּקב ׁשּמא חֹוׁשׁשין - לחה מלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאבעּבּוע

ּבדיקה. ְְִִָָּוצריכה
.Âּתלּויה הראה נמצאת ׁשאם זֹו, ּדר על היה הּדין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמן

אֹו ולּדפן ראה ׁשל האֹום מן היּו אם חּוטין, ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּבסרכֹות
הּסרכא את ׁשחֹותכים - הּכבד לטרּפׁש אֹו לּלב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהיּו
נמצאת אם ּבפֹוׁשרין. אֹותּה ונֹופחין הראה את ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָּומֹוציאין
ׁשלמה היא הרי - הּמים נתּבעּבע לא ואם טרפה; - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹנקּובה
ׁשּמא אֹו נקב, ּבמקֹום היתה לא זֹו וסרכא ּומּתרת, נקב ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻמּכל
,ּכ ׁשהֹורה מי ראינּו לא ּומעֹולם ּבלבד. העליֹון קרּום ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹנּקב

.ּכ ּבֹו ׁשעֹוּׂשין מקֹום ׁשמענּו ְְִֶַָָָֹולא
.Êחכמי מּדברי הּנראין הּדברים הן ׁשאּלּו ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָואף

את ּכׁשּׁשֹוחטין הּוא: ּכ ּביּׂשראל הּפׁשּוט הּמנהג ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּגמרא,
ּכבד, ׁשל הּטרּפׁש את קֹורעין - החּיה את אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּבהמה
בּסרכא, ּתלּויה נמצאה לא אם ּבמקֹומּה. הראה את ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹּובֹודקין
ׁשּבמקֹום ולּבּׂשר הראה מאזני אזן ּבין סרכא ׁשּנמצאה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאֹו
אֹו ׁשּבחזה, ּבּׂשר ּבין הּצלעֹות ׁשּבין ּבּׂשר ּבין ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָרביצתּה,
לאזן האֹום מן אֹו הּסדר על לאזן מאזן סרכא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּנמצאה

אֹותּה. מּתירין אּלּו הרי - לּה ְֲִִֵֵַַָָָהּסמּוכה
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פח             
  

.Áמקֹום לאיזה ראה ׁשל האֹום מן יֹוצא חּוט נמצא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָואם
אֹותּה. אֹוסרין - הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו ,ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָׁשּיּמׁש

.Ëלטרּפׁש אֹו לּלב מׁשּו חּוט הראה מן היה אם ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוכן
האֹום מן החּוט ׁשהיה ּבין לּורּדא, אֹו הּלב לכיס אֹו ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּכבד
- הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו האזן, מן ׁשהיה ּבין ראה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשל
חּוט אֹו ּבכיסּה ּדבּוקה ׁשּנמצאת ורּדא וכן אֹותּה. ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָאֹוסרין
לאזן מאזן הּיֹוצא וחּוט אֹותּה. אֹוסרין - לכיסּה מּמּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹיֹוצא

אֹותּה. אֹוסרין - הּסדר על ְִֵֶֶַַָֹׁשּלא
.Èלּבּׂשר האזן מן סרכא מצאּו אם ׁשּמנהגן, מקֹומֹות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיׁש

אֹותּה. אֹוסרין - ּבׁשּתיהן דבּוקה והּסרכא ׁשּבּצלעֹות, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָולעצם
מקֹומֹות ּומעּוט הּמּתירין. מן ואני האֹוסרין, מן מרי ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָואּבא

אֹוסר. ואני לבּדֹו, ּבעצם נדּבקה אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָמּתירין
.‡Èורב נקב. ּבּה יׁש ׁשּמא הראה, ׁשּנֹופחין מקֹומֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹויׁש

לחׁשׁש. ׁשּגֹורם ּדבר נֹולד לא ׁשהרי נֹופחין, אין ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּמקֹומֹות
לנּו נֹולד אם אּלא ּובּמערב ּבספרד ראה נפחנּו לא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּומעֹולם

ׁשחֹוׁש לֹו.דבר ׁשים ְִֶָָ
.Èּפי על אּלא הּדין, ּפי על אינן - ּכּלן האּלּו ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּודברים

עֹוף, ׁשּבדק ּבמי ׁשמענּו לא ּומעֹולם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמנהג,
חׁשׁש. לֹו נֹולד אם ֲִֶַָָאּלא

.‚Èׁשּיבּדק וקדם הּבטן, את וקרע הּבהמה את ׁשּׁשחט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמי
והל הראה את ונטל ּכֹוכבים עֹובד אֹו כלב ּבא הראה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאת
אֹו היתה נקּובה ׁשּמא אֹומרים: ואין מּתרת. זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֻלֹו
זֹו הרי אּלא אּסּור. מחזיקין ׁשאין היתה; דבּוקה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמא
חֹוׁשׁשין ׁשאין ּוכׁשם נטרפה. ּבּמה ׁשּיּודע עד הּתר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבחזקת
לראה נחּוׁש לא ּכ ּבהן, וכּיֹוצא ּולׁשדרה מח ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלקרּום
מנהג. ּבֹו אין מצּוי ׁשאינֹו ׁשּדבר מנהג, ּבזה ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָׁשאבדה.

.„Èקדם הראה והֹוציא הּיּׂשראל אֹו ּכֹוכבים העֹובד ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבא
ׁשאין ּפי על ואף אֹותּה, נֹופחין - קּימת היא והרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּתּבדק,
ּפּׁשּוט מּפני היּו, לא אֹו צמחין ׁשם היּו אם יֹודעין ְְְִִִִִֵָָָָָֹאנּו

ְִַָהּמנהג.
.ÂË,הראה מן מדלּדלֹות סרכֹות נמצאּו ׁשאם מקֹומֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֻיׁש

- אחר למקֹום ולא לּדפן לא ּדבּוקֹות ׁשאינן ּפי על ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹאף
ממֹון ואּבּוד הּוא, ּגדֹול הפסד זה ודבר אֹותּה. ְְְְִִֵֶֶָָָָָאֹוסרין
ולא ּבספרד, ולא ּבצרפת לא זה נהגּו לא ּומעֹולם ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֹליּׂשראל.

נֹופחין אּלא זה. ּבמנהג לנהג ראּוי ואין ּבּמערב. זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנׁשמע
מּתרת. זֹו הרי - הּנקב מן ׁשלמה נמצאת אם ּבלבד; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻאֹותּה

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ו שישי יום

  
ּבנֹו‡. ואת אֹותֹו מּתר1הּׁשֹוחט הּבּׂשר - אחד ּביֹום ְְְֵֶֶַַָָָָֻ

לא2ּבאכילה ּבנֹו ואת אתֹו ׁשּנאמר: לֹוקה; והּׁשֹוחט , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
האחרֹון. ׁשחיטת על אּלא לֹוקה ואינֹו אחד. ּביֹום ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָתׁשחטּו

מּׁשניהן3לפיכ אחד ׁשחט אם את4, וׁשחט חברֹו ּובא , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לֹוקה. חברֹו - ֲִֵֵֶַהּׁשני

.זמן ּבכל נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו מקֹום5אּסּור ּבחּלין6ּובכל , ְְְְְְִִֵֶַָָָֻ
הּנאכלין קדׁשים ּבין ׁשאינן7ּובמקּדׁשין. קדׁשים ּבין ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

ּבחּוץ8נאכלין והּׁשני ּבעזרה ׁשּׁשחט הראׁשֹון ,לפיכ אֹו9. , ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבעזרה והּׁשני ּבחּוץ אֹו10הראׁשֹון חּלין ׁשניהן ׁשהיּו ּבין , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

- קדׁשים ואחד חּלין מהן אחד ׁשהיה ּבין קדׁשים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻׁשניהן
ּבנֹו. ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה אחרֹון ׁשּׁשחט ְְֲִֶֶֶֶַַָזה

ּבלבד;‚. ּבׁשחיטה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָאין
אבל האּסּור. הּוא ׁשניהן ּבׁשחיטת - תׁשחטּו לא ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

נחר ּבידֹו11אם נתנּבל אֹו אם12הראׁשֹון וכן לׁשחט. מּתר - ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֻ
הּׁשני ונחר הראׁשֹון ּפטּור.13ׁשחט - ּבידֹו נתנּבל אֹו ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ

עצמן„. לבין ּבינם ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה את14חרׁש ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשחיטתן ׁשאין לפי אחריהם, ׁשני לׁשחט מּתר - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻהראׁשֹון

ּכלל.15ׁשחיטה ְְִָָ
אסּור‰. - נבלה ספק הּוא והרי הראׁשֹון את ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט

לֹוקה אינֹו - ׁשחטֹו ואם הּׁשני, .16לׁשחט ְְְִִִֵֵֶַָֹ
.Â,לפיכ ׁשחיטה. ׁשמּה - לאכילה ראּויה ׁשאינּה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָׁשחיטה

הּנסקל ׁשֹור אֹו טרפה אֹו ּבעזרה חּלין ׁשּׁשחט 17הראׁשֹון ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻ
ּכֹוכבים, לעבֹודת ׁשּׁשחט אֹו אדּמה, ּופרה ערּופה ְְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֻועגלה
ׁשחט אם וכן לֹוקה. - הּׁשני את וׁשחט האחרֹון ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּובא
הּוא והרי הּׁשני את וׁשחט האחרֹון ּובא האחד, את ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהראׁשֹון
אדּמה ּופרה ערּופה עגלה אֹו הּנסקל ׁשֹור אֹו ּבעזרה ְְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָָֻֻחּלין

לֹוקה. זה הרי -ֲֵֶֶ
.Êּפטּור18ׁשחטֹו - ּכֹוכבים ּבנֹו,19לעבֹודת ואת אֹותֹו מּׁשּום ְְְֲִִֶַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אב1) פירוש: בלבד, בנקבות בנו ואת אותו שחיטת על לוקים דבר של לאמיתו אבל בתורה, שכתוב כמו זכר לשון רבינו נקט
מספק. רק אסור בתו או ובנו אב אבל בתה, או שלא2)ובנה כדי ביום, בו השני את לאכול שאסור כותב גדולות הלכות ובעל

האסור. ממעשה הבן.3)יהנה או תחילה האם נשחטה בין הבדל ואין השנייה השחיטה מעשה על בא מלקות וחיוב הואיל
תחילה.4) הבן את שחט ובין תחילה האם את שחט הבית.5)בין בפני ושלא הבית לארץ.6)בפני ובחוץ שלמים,7)בארץ

ואשמות. לאכילה.8)חטאות ראויים שאינם פי על אף הנשרפים. ושעירים ופרים ואם9)עולה קדשים היה שהשני פי על אף
ופסול. הוא חוץ שחוטי שחיטה.10)כן שמה ראוייה שאינה שחיטה - בעזרה חולין משום ואסור חולין השני שהיה פי על אף

שחיטה11) אינה נחירה אבל פסול, להם גורם אחר שדבר אלא היא יפה השחיטה ששם מפני ב, שבהלכה לדינים זה לדמות ואין
תשחטו. לא כתבה: והתורה מדעתו.12)כלל שלא נבילה שחיטת13)נעשית שרק מכאן רבים, בלשון תשחטו לא אומר הכתוב

אסורה. את14)שניהם לשחוט ואסור כשרה. שחיטתם כהוגן ששחטו אותם, רואים אחרים שאילו אותם. רואים אחרים ואין
אחריהם. בידו.15)השני כנתנבל הוא לוקים16)והרי שאין מפני הארבעים, את סופג שאינו שחט שאם ומודים שם: במשנה
איסור. ספק ה17)על איסור שהוא פי על השני.18)נאה.אף ממלקות.19)את

             
  

ּבנפׁשֹו נתחּיב ּבֹו20ׁשהרי התרּו ואם ּבנֹו21. ואת אֹותֹו מּׁשּום ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַ
ּכֹוכבים עבֹודת מּׁשּום ּבֹו התרּו לֹוקה22ולא -23. ְְֲִִִֶַָֹ

.Áטהֹורה ּבבהמה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָאין
ּׂשה אֹו וׁשֹור ׁשּנאמר: תׁשחטּו24ּבלבד: לא ּבנֹו ואת אתֹו ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַֹֹ

צבי ּכיצד? ּבכלאים. ונֹוהג אחד. העז25ּביֹום על ׁשּבא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
לֹוקה - ּבנּה ואת העז הּצבּיה26וׁשחט על ׁשּבא העז אבל ; ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּבנּה ואת אֹותּה לׁשחט אסּור לֹוקה.27- אינֹו - ׁשחט ואם , ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
ּובנּה ּובנּה.28ּפרה צבּיה לא ּתֹורה, אסרה ְְְְִָָָָָָָָֹ

.Ëאת וׁשחט ּבן, וילדה נקבה הּזאת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהיתה
לֹוקה - ּבנּה ואת הּצבּיה ּבת הּבא29הּנקבה ּכלאים וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

עז ּומּמין ּכבּׂש עם30מּמין מעז ּבין העז עם מּכבּׂש ּבין , ִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָ
ּבנֹו. ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה - ְְְִִֶֶַָהּכבּׂשה

.Èאּמֹו יר עּבר המעּברת. את לׁשחט יצא31מּתר ואם הּוא. ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻֻֻ
קרקע ּגּבי על והפריס ׁשחיטה אחר חי אין32העּבר - ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻ

לֹוקה. אינֹו - ׁשחט ואם אחד, ּביֹום אֹותֹו ְְֲִִֵֶֶַָָׁשֹוחטין
.‡Èּבּנקבֹות נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו וּדאי33אּסּור ּבנּה ׁשּזה ,34. ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשניהן ׁשֹוחטין אין - אביו הּוא ׁשּזה וּדאי נֹודע ּביֹום35ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ספק ׁשהּדבר לֹוקה; אינֹו - ׁשחט ואם נֹוהג36אחד, אם ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

אי אֹו נֹוהג.ּבזכרים נֹו ְִִֵֵָ
.Èׁשחט ּכ ואחר הּפרה את לֹוקה37הּׁשֹוחט - ּבניה ׁשני ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מלקּיֹות לֹוקה38ׁשּתי - היא ׁשחט ּכ ואחר ּבניה את ׁשחט . ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּתים39אחת לֹוקה - ּבּתּה ּבן ואת ּבּתּה ואת ׁשחטּה .40. ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

לֹוקה - הּבת את ׁשחט ּכ ואחר ּבּתּה ּבן ואת ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשחטּה
אחר41אחת ּבין הּוא ּבין ,42. ֵֵֵַַַ

.‚Èלדין ּובאּו הּבת, וזה האם זה ּבהמֹות, ׁשּתי ׁשּלקחּו 43ׁשנים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ראׁשֹון יׁשחֹוט ראׁשֹון ׁשּלקח זה ואם44- למחר. ימּתין והּׁשני , ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

זכה - וׁשחט הּׁשני למחר.45קדם עד הראׁשֹון וימּתין , ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
.„Èּבּׁשנה ּפרקים צרי46ּבארּבעה - לחברֹו ּבהמה הּמֹוכר , ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

ּבּתּה אֹו אּמּה מכרּתי ּכבר לֹו: ולֹומר לאחר47להֹודיעֹו ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
למחר. עד יׁשחֹוט ולא האחרֹון זה ׁשּימּתין ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלׁשחט,

חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ערב הן: טֹוב48ואּלּו יֹום וערב , ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָ
ּפסח ׁשל עצרת49הראׁשֹון וערב הּׁשנה50, ראׁש וערב ,51. ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ליה20) "קם התלמוד: בלשון בחמורה. אותו ודנים בנו ואת אותו משום ומלקות זרה, עבודה שעבד על מיתה נתחייב זו בשחיטה
ממלקות. ונפטר מיניה". בנו.21)בדרבה ואת אותו עבירת על מלקות שתתחייב תשחטהו, אל עדים22)עדים, לו אמרו לא

מיתה. ותתחייב זו בשחיטה זרה עבודה עובד ששגג23)אתה ומפני חייב, אחר ודבר שוגגין מיתות חייבי שסובר יוחנן כר'
ואת אותו איסור היינו במעשהו, שיש אחרת עבירה על מלקות ונתחייב זה, משום בו התרו לא העדים שהרי זרה עבודה באיסור

אותו. מלקין - עופות.24)בנו ולא שה חיה, ולא שור חיה.25)ודרשינן ולדעת26)שהוא שלוקה, מודים הכול חסדא לרב
כחכמים. ופסק וחכמים אליעזר ר' מחלוקת פפא בנה27)רב ואת אותה לשחוט לכתחילה אפילו שמותר וסובר חולק הרשב"א

שם. חסדא ר' כדברי ובנה, צבייה ולא תורה אסרה ובנה שפרה הטעם אמר28)מאותו ובנו שה אומר: ובגמרא רבינו. לשון
חנניה נחלקו ובנו באב אבל הדעות, לכל בנו ואת אותו איסור נוהג שבהן הנקבות על בוודאי הכוונה אבל ובנו, צבי ולא רחמנא

שה.29)וחכמים. חלק והצבייה התיש של בבן יש כן ואם בהמה מין תיש, הוא והאב האב לזרע שחוששים שסוברים כחכמים
אחד. ביום תשחטו לא שה מקצת ואפילו "שה" הגדי.30)ודורשים ומן הרחל שחיטה31)מן טעון ואין מאבריה, כאחד שהוא

בשר כחתיכת באכילה, מתירתו אמו ששחיטת כיון בנו, ואת אותו לעניין אמו, ירך לאו עובר אחרים בדינים נאמר אם ואפילו
משום אסור שחיטה שטעון את ב: הלכה המקשה בהמה פרק חולין בתוספתא מפורש וכן בנו. ואת אותו משום בו אין הבהמה,

בנו. ואת אותו משום מותר שחיטה טעון שאינו ואת בנו ואת כמבואר32)אותו מטהרתו, אמו שחיטת ואין שחיטה צריך שאז
- פרסותיו על עמד פירוש - קרקע גבי על בהפריס מודים שחכמים כהנא רב מפרש יד: הלכה אסורות מאכלות מהלכות ה בפרק
לוקה. שאינו רבינו פסק ולכן מדרבנן היא זו ושחיטה שזורי, שמעון ר' לדעת בניגוד בנו, ואת אותו איסור בו ויש שחיטה שטעון

בוודאי33) נוהג בנו ואת אותו איסור אין ומפרש בנקבות, אלא נוהג בנו ואת אותו איסור אין והרדב"ז: משנה המגיד לפני הגירסא
שמסיים. כמו בזכרים גם נוהג מספק אבל בנקבות ובנה.34)אלא אם על תורה הקפידה למה טעם שמא35)נתן ספק משום

בזכרים. כמי.36)נוהג הלכה וספק בברייתא היא חכמים ביום.37)מחלוקת השחיטות38)בו ששתי ובן, בן כל שחיטת על
התראה. בלא מלקות שאין ואחת, אחת כל על בו כשהתרו ורק ואחת, אחת כל על וחייב בנו ואת אותו באיסור מלקות39)נעשו

ואותו. בנו באיסור נעשתה אחת שחיטה שרק מפני תשחטו40)אחת, לא בנו ואת אותו על עבר בתה בשחיטת מלקיות. שתי
אחד משם הם האיסורים ששני פי על ואף באיסור, מעשים שני עשה כן ואם הבת. שחיטת אחרי ששחטו בתה בן בשחיטת וכן

שניים. האם41)לוקה שחיטת כלפי בנו ואת אותו משום עבירות: שתי על עבר אחרונה שהייתה הבת שבשחיטת פי על אף
בתורה שנאמר האיסור שם וגם אחת, בשחיטה אחד, במעשה נעשו שתיהן אבל הבת, בן שחיטת כלפי ואותו בנו שחיטת ומשום

בנו. ואת אותו הוא, האחרון.42)אחד השוחט אתה43)ולוקה ואם ממך יותר צריך אני אומר והשני לשחוט האחד שבא
השני את לשחוט כך אחר לי יהיה אסור תשחוט אתה ואם ממך יותר צריך אני אומר והשני לשחוט כך אחר לי יהיה אסור תשחוט

קודם.44)שקניתי. זכותו שקנה ונשכר.45)מפני זריז זה הרי השני קדם לוקח46)אם וסתם סעודה לעשות ישראל דרך
מיד. לשוחטה דעתו היום.47)בהמה לשחוט לשני ואסור נשחטו כבר שרגל48)שמא מפני בשמחה מרבין היו עצרת, שמיני

הסוכות חג בערב העולם. אומות כנגד היו הסוכות חג ימי שבעת קרבנות אבל ישראל, בשביל היו וקרבנותיו וחבית. הוא לעצמו
גדולות. סעודות להכין פנוייה שעתם ואין המינים וארבעת סוכה בהכנת נאכל49)טרודים יהיה שהפסח כדי באכילה, מרבים היו

השובע. לכם",50)על דבעינן מודים הכל "דבעצרת הטעם כתבו שם ותוספות ראיה. ועולת חגיגה שלמי משום שבועות, ערב
רק לסמוך ואין ממש) ("לכם" הגוף את גם לענג ולשתות לאכול מחוייבים השבועות שבחג מודים הכל פירוש: בסעודה, ומרבים
חגיגה ושלמי ראיה שעולת מפני רש"י, של פירושו את קיבלו לא התוספות שבעלי [נראה ותפילה. תורה ידי על הנפש הנאת על
חגיגה) ושלמי ראיה (לעולת להם יש אמנם הסוכות. חג בערב להודיע צריך אינו ולמה הסוכות בחג וגם המועדות בכל מקריבים

חגי בהלכות כתב רבינו בראשון. להקריב מצוה אבל שבעה, כל שעברתשלומים דעתו ראיה ובעולת מגונה, זה הרי שהמאחר גה
תעשה. ולא עשה יפה.51)על לסימן בו עושים עניינים וכמה יפה, סימן משום בסעודה מרבים השנה תחילת שהוא מפני
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ּבנפׁשֹו נתחּיב ּבֹו20ׁשהרי התרּו ואם ּבנֹו21. ואת אֹותֹו מּׁשּום ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַ
ּכֹוכבים עבֹודת מּׁשּום ּבֹו התרּו לֹוקה22ולא -23. ְְֲִִִֶַָֹ

.Áטהֹורה ּבבהמה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָאין
ּׂשה אֹו וׁשֹור ׁשּנאמר: תׁשחטּו24ּבלבד: לא ּבנֹו ואת אתֹו ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַֹֹ

צבי ּכיצד? ּבכלאים. ונֹוהג אחד. העז25ּביֹום על ׁשּבא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
לֹוקה - ּבנּה ואת העז הּצבּיה26וׁשחט על ׁשּבא העז אבל ; ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּבנּה ואת אֹותּה לׁשחט אסּור לֹוקה.27- אינֹו - ׁשחט ואם , ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
ּובנּה ּובנּה.28ּפרה צבּיה לא ּתֹורה, אסרה ְְְְִָָָָָָָָֹ

.Ëאת וׁשחט ּבן, וילדה נקבה הּזאת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהיתה
לֹוקה - ּבנּה ואת הּצבּיה ּבת הּבא29הּנקבה ּכלאים וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

עז ּומּמין ּכבּׂש עם30מּמין מעז ּבין העז עם מּכבּׂש ּבין , ִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָ
ּבנֹו. ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה - ְְְִִֶֶַָהּכבּׂשה

.Èאּמֹו יר עּבר המעּברת. את לׁשחט יצא31מּתר ואם הּוא. ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻֻֻ
קרקע ּגּבי על והפריס ׁשחיטה אחר חי אין32העּבר - ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻ

לֹוקה. אינֹו - ׁשחט ואם אחד, ּביֹום אֹותֹו ְְֲִִֵֶֶַָָׁשֹוחטין
.‡Èּבּנקבֹות נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו וּדאי33אּסּור ּבנּה ׁשּזה ,34. ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשניהן ׁשֹוחטין אין - אביו הּוא ׁשּזה וּדאי נֹודע ּביֹום35ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ספק ׁשהּדבר לֹוקה; אינֹו - ׁשחט ואם נֹוהג36אחד, אם ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

אי אֹו נֹוהג.ּבזכרים נֹו ְִִֵֵָ
.Èׁשחט ּכ ואחר הּפרה את לֹוקה37הּׁשֹוחט - ּבניה ׁשני ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מלקּיֹות לֹוקה38ׁשּתי - היא ׁשחט ּכ ואחר ּבניה את ׁשחט . ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּתים39אחת לֹוקה - ּבּתּה ּבן ואת ּבּתּה ואת ׁשחטּה .40. ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

לֹוקה - הּבת את ׁשחט ּכ ואחר ּבּתּה ּבן ואת ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשחטּה
אחר41אחת ּבין הּוא ּבין ,42. ֵֵֵַַַ

.‚Èלדין ּובאּו הּבת, וזה האם זה ּבהמֹות, ׁשּתי ׁשּלקחּו 43ׁשנים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ראׁשֹון יׁשחֹוט ראׁשֹון ׁשּלקח זה ואם44- למחר. ימּתין והּׁשני , ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

זכה - וׁשחט הּׁשני למחר.45קדם עד הראׁשֹון וימּתין , ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
.„Èּבּׁשנה ּפרקים צרי46ּבארּבעה - לחברֹו ּבהמה הּמֹוכר , ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

ּבּתּה אֹו אּמּה מכרּתי ּכבר לֹו: ולֹומר לאחר47להֹודיעֹו ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
למחר. עד יׁשחֹוט ולא האחרֹון זה ׁשּימּתין ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלׁשחט,

חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ערב הן: טֹוב48ואּלּו יֹום וערב , ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָ
ּפסח ׁשל עצרת49הראׁשֹון וערב הּׁשנה50, ראׁש וערב ,51. ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
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ליה20) "קם התלמוד: בלשון בחמורה. אותו ודנים בנו ואת אותו משום ומלקות זרה, עבודה שעבד על מיתה נתחייב זו בשחיטה
ממלקות. ונפטר מיניה". בנו.21)בדרבה ואת אותו עבירת על מלקות שתתחייב תשחטהו, אל עדים22)עדים, לו אמרו לא

מיתה. ותתחייב זו בשחיטה זרה עבודה עובד ששגג23)אתה ומפני חייב, אחר ודבר שוגגין מיתות חייבי שסובר יוחנן כר'
ואת אותו איסור היינו במעשהו, שיש אחרת עבירה על מלקות ונתחייב זה, משום בו התרו לא העדים שהרי זרה עבודה באיסור

אותו. מלקין - עופות.24)בנו ולא שה חיה, ולא שור חיה.25)ודרשינן ולדעת26)שהוא שלוקה, מודים הכול חסדא לרב
כחכמים. ופסק וחכמים אליעזר ר' מחלוקת פפא בנה27)רב ואת אותה לשחוט לכתחילה אפילו שמותר וסובר חולק הרשב"א

שם. חסדא ר' כדברי ובנה, צבייה ולא תורה אסרה ובנה שפרה הטעם אמר28)מאותו ובנו שה אומר: ובגמרא רבינו. לשון
חנניה נחלקו ובנו באב אבל הדעות, לכל בנו ואת אותו איסור נוהג שבהן הנקבות על בוודאי הכוונה אבל ובנו, צבי ולא רחמנא

שה.29)וחכמים. חלק והצבייה התיש של בבן יש כן ואם בהמה מין תיש, הוא והאב האב לזרע שחוששים שסוברים כחכמים
אחד. ביום תשחטו לא שה מקצת ואפילו "שה" הגדי.30)ודורשים ומן הרחל שחיטה31)מן טעון ואין מאבריה, כאחד שהוא

בשר כחתיכת באכילה, מתירתו אמו ששחיטת כיון בנו, ואת אותו לעניין אמו, ירך לאו עובר אחרים בדינים נאמר אם ואפילו
משום אסור שחיטה שטעון את ב: הלכה המקשה בהמה פרק חולין בתוספתא מפורש וכן בנו. ואת אותו משום בו אין הבהמה,

בנו. ואת אותו משום מותר שחיטה טעון שאינו ואת בנו ואת כמבואר32)אותו מטהרתו, אמו שחיטת ואין שחיטה צריך שאז
- פרסותיו על עמד פירוש - קרקע גבי על בהפריס מודים שחכמים כהנא רב מפרש יד: הלכה אסורות מאכלות מהלכות ה בפרק
לוקה. שאינו רבינו פסק ולכן מדרבנן היא זו ושחיטה שזורי, שמעון ר' לדעת בניגוד בנו, ואת אותו איסור בו ויש שחיטה שטעון

בוודאי33) נוהג בנו ואת אותו איסור אין ומפרש בנקבות, אלא נוהג בנו ואת אותו איסור אין והרדב"ז: משנה המגיד לפני הגירסא
שמסיים. כמו בזכרים גם נוהג מספק אבל בנקבות ובנה.34)אלא אם על תורה הקפידה למה טעם שמא35)נתן ספק משום

בזכרים. כמי.36)נוהג הלכה וספק בברייתא היא חכמים ביום.37)מחלוקת השחיטות38)בו ששתי ובן, בן כל שחיטת על
התראה. בלא מלקות שאין ואחת, אחת כל על בו כשהתרו ורק ואחת, אחת כל על וחייב בנו ואת אותו באיסור מלקות39)נעשו

ואותו. בנו באיסור נעשתה אחת שחיטה שרק מפני תשחטו40)אחת, לא בנו ואת אותו על עבר בתה בשחיטת מלקיות. שתי
אחד משם הם האיסורים ששני פי על ואף באיסור, מעשים שני עשה כן ואם הבת. שחיטת אחרי ששחטו בתה בן בשחיטת וכן

שניים. האם41)לוקה שחיטת כלפי בנו ואת אותו משום עבירות: שתי על עבר אחרונה שהייתה הבת שבשחיטת פי על אף
בתורה שנאמר האיסור שם וגם אחת, בשחיטה אחד, במעשה נעשו שתיהן אבל הבת, בן שחיטת כלפי ואותו בנו שחיטת ומשום

בנו. ואת אותו הוא, האחרון.42)אחד השוחט אתה43)ולוקה ואם ממך יותר צריך אני אומר והשני לשחוט האחד שבא
השני את לשחוט כך אחר לי יהיה אסור תשחוט אתה ואם ממך יותר צריך אני אומר והשני לשחוט כך אחר לי יהיה אסור תשחוט

קודם.44)שקניתי. זכותו שקנה ונשכר.45)מפני זריז זה הרי השני קדם לוקח46)אם וסתם סעודה לעשות ישראל דרך
מיד. לשוחטה דעתו היום.47)בהמה לשחוט לשני ואסור נשחטו כבר שרגל48)שמא מפני בשמחה מרבין היו עצרת, שמיני

הסוכות חג בערב העולם. אומות כנגד היו הסוכות חג ימי שבעת קרבנות אבל ישראל, בשביל היו וקרבנותיו וחבית. הוא לעצמו
גדולות. סעודות להכין פנוייה שעתם ואין המינים וארבעת סוכה בהכנת נאכל49)טרודים יהיה שהפסח כדי באכילה, מרבים היו

השובע. לכם",50)על דבעינן מודים הכל "דבעצרת הטעם כתבו שם ותוספות ראיה. ועולת חגיגה שלמי משום שבועות, ערב
רק לסמוך ואין ממש) ("לכם" הגוף את גם לענג ולשתות לאכול מחוייבים השבועות שבחג מודים הכל פירוש: בסעודה, ומרבים
חגיגה ושלמי ראיה שעולת מפני רש"י, של פירושו את קיבלו לא התוספות שבעלי [נראה ותפילה. תורה ידי על הנפש הנאת על
חגיגה) ושלמי ראיה (לעולת להם יש אמנם הסוכות. חג בערב להודיע צריך אינו ולמה הסוכות בחג וגם המועדות בכל מקריבים

חגי בהלכות כתב רבינו בראשון. להקריב מצוה אבל שבעה, כל שעברתשלומים דעתו ראיה ובעולת מגונה, זה הרי שהמאחר גה
תעשה. ולא עשה יפה.51)על לסימן בו עושים עניינים וכמה יפה, סימן משום בסעודה מרבים השנה תחילת שהוא מפני



צ             
  

.ÂËּבאחרֹונה ׁשּלקח זה ּכׁשראה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה
עּתה; ׁשֹוחט ׁשהּוא ׁשחזקתֹו הּיֹום, ּבסֹוף והיה לקנֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָנחּפז
לא ׁשּמא להֹודיעֹו, צרי אינֹו - ּבּיֹום רוח היה אם ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאבל

למחר. אּלא ְְִֶָָָיׁשחֹוט
.ÊË;להֹודיען צרי - לּכּלה והּבת לחתן, האם את ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהּמֹוכר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוחטין. אחד ּביֹום ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּוּדאי
.ÊÈאחר הֹול הּיֹום - ּבנֹו ואת ּבאֹותֹו האמּור אחד ְְְֵֶֶַַַָָָיֹום

-52הּלילה רביעי ליל ּבתחּלת ראׁשֹון ׁשּׁשחט הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
חמיׁשי ליל ּתחּלת עד הּׁשני יׁשחֹוט ׁשחט53לא אם וכן . ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָֹ

הּׁשני ׁשֹוחט - הּׁשמׁשֹות ּבין קדם רביעי יֹום ּבסֹוף ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהראׁשֹון
חמיׁשי ליל הּׁשמׁשֹות54ּבתחּלת ּבין ראׁשֹון ׁשחט ליל55. ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשּׁשי ליל עד הּׁשני יׁשחֹוט לא - ּביֹום56חמיׁשי ׁשחט ואם ; ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָֹ
לֹוקה אינֹו - .57חמיׁשי ֲִִֵֶ

  
ּבאכילה,‡. מּתר הּבּׂשר - ּוׁשחטּה הּבנים על אם ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻהּלֹוקח

הּבנים. על האם תּקח לא ׁשּנאמר: האם; ׁשחיטת על ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹולֹוקה
אחר ׁשּלחּה ואם לֹוקה. - ׁשּיׁשּלחּנה קדם מתה אם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוכן

ּפטּור. - ְֶָָָׁשּלקחּה
.לקּים חּיב - לעּׂשה ׁשּנּתקה תעּׂשה לא מצות ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכן

לֹוקה. - קּימֹו לא ואם ׁשּבּה, ְְֲִִֵֶֶָֹעּׂשה
מּתחת‚. ׁשּברחה אֹו וׁשּלחּה, מּידֹו האם וחטף אחד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבא

עד - ּתׁשּלח ׁשּלח ׁשּנאמר: לֹוקה; - מּדעּתֹו ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹידֹו
ׁשּבּה. עּׂשה קּים לא והרי מעצמֹו, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיׁשּלח

ּתעּוף,„. ׁשּלא ּכדי אגּפיה וקּצץ הּבנים, על אם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנטל
עד אצלֹו אֹותּה ּומׁשהה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָוׁשּלחּה
ּברחה אֹו לזה קדם מתה ואם ּומׁשּלחּה. כנפיה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּיגּדלּו

ׁשּבּה. עּׂשה קּים לא ׁשהרי לֹוקה, - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָֹואבדה
ׁשּלחּה‰. ּומפריחּה. ּבכנפיה אֹוחז האם? מׁשּלח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוכיצד

חּיב - ּפעמים וחמׁש ארּבע אפּלּו וחזרה, וׁשּלחּה ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָוחזרה
ּתׁשּלח. ׁשּלח ׁשּנאמר: ְְֱֵֵֶֶַַַַַַַלׁשּלח;

.Âחּיב - הּבנים את ּומׁשּלח האם את נֹוטל הריני ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאֹומר:
האם. את ּתׁשּלח ׁשּלח ׁשּנאמר: האם; את ְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלׁשּלח

.Êהאם חזרה ּכ ואחר לּקן, והחזירן הּבנים את ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלקח
- אֹותּה וצד וחזר האם את ׁשּלח מּלׁשּלח. ּפטּור - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליהן
אינּה והיא אֹותּה לצּוד אּלא ּתֹורה אסרה לא מּתר. זה ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֻהרי
ׁשּלא עליהן מרחפת ׁשהיא הּבנים ּבׁשביל לפרח ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹיכֹולה
אם אבל האפרחים; על רבצת והאם ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹיּלקחּו,

מּתר. - אֹותּה וצד וחזר ידֹו מּתחת ְְִִַַַָָָָָָֻהֹוציאּה
.Á,מזּמן ׁשאינֹו טהֹור ּבעֹוף אּלא נֹוהג אינֹו האם ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּלּוח

ּכי ׁשּנאמר: ּבּפרּדס, ׁשּקננּו ועֹופֹות ועלּיה ׁשֹוב יֹוני ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכגֹון
ׁשּקננּו ויֹונים ותרנגֹולין אּוזין ּכגֹון המזּמן, אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻיּקרא;

לׁשּלח. חּיב אינֹו - ְִֵֵַַַַַָּבּבית

.Ëּביצים אֹו לאּמן צריכין ׁשאינן מפריחין האפרֹוחין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָהיּו
אּלּו הרי - טרפֹות אפרֹוחין היּו לׁשּלח. חּיב אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמּוזרֹות

מּלׁשּלח. ּופטּור מּוזרֹות, ְְִִֵֵַַָָּכביצים
.Èטמא עֹוף מּלׁשּלח. ּפטּור - הּקן על רֹובץ ׁשּמצאֹו ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָזכר

עֹוף ּביצי על רֹובץ טהֹור עֹוף אֹו טהֹור, עֹוף ּביצי על ֵֵֵֵֵֵַַָָרֹובץ
מּלׁשּלח. ּפטּור - ְִֵֵַַָָטמא

.‡Èהרי - טהֹורין והן מינּה ׁשאינן ּביצים על רֹובצת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה
טרפה האם היתה לֹוקה. אינֹו - ׁשּלח לא ואם מׁשּלח; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹזה

לׁשּלחּה. חּיב -ְְַַָָ
.Èחּיב - ׁשּיּקחּנה קדם הּקן ּבתֹו סימנין מקצת ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשחט

לֹוקה. אינֹו - ׁשּלח לא ואם ְְִִֵֵֶַַַֹלׁשּלח;
.‚Èואם לׁשּלח, חּיב - ּבּקן נֹוגעֹות ּכנפיה אם מעֹופפת: ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהיתה

ּבין חֹוצצֹות ּכנפים אֹו מטלית היתה מּלׁשּלח. ּפטּור - ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָלאו
לֹוקה. אינֹו - ׁשּלח לא ואם מׁשּלח; זה הרי - הּקן ּובין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכנפיה

.„Èאֹו העליֹון, ּבּסדר נֹוגעֹות ּוכנפיה ּביצים סדרי ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיּו
אֹו יפֹות, ּביצים ותחּתיהן מּוזרֹות ּביצים על רֹובצת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהיתה

עלׁשהית והאם הּקן על הּזכר ׁשהיה אֹו אם, ּגּבי על אם ה ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּלח לא ואם יׁשּלח; - לקח ואם יּקח; לא זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּזכר

לֹוקה. אינֹו -ֵֶ
.ÂËואינּה הּביצים ּבין אֹו האפרֹוחים ּבין יֹוׁשבת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה

ּוכנפיה הּקן ּבצד היתה אם וכן מּלׁשּלח. ּפטּור - ּבהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָנֹוגעת
מּלׁשּלח. ּפטּור - מּצּדֹו ּבּקן ְְִִִֵֵַַַָנֹוגעֹות

.ÊËּכל רֹואין: - ּביניהן והּקן אילן ּבּדי ׁשני על ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהיתה
לׁשּלח. חּיב - הּקן על ּתּפל הּבּדין יּנטלּו ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹׁשאּלּו

.ÊÈחּיב - אחת ּביצה על אֹו אחד אפרֹוח על רֹובצת ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהיתה
- חּיים ּבעלי ּגּבי על אֹו הּמים ּפני על קן הּמֹוצא ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַלׁשּלח.
ּבכל נאמר: ולא ביצים, אֹו אפרחים נאמר: לא לׁשּלח. ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹחּיב

ּבהוה. הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא הארץ, על אֹו ִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעץ
.ÁÈ.עליהן רֹובצת ׁשהאם זמן ּכל ּבּביצים לזּכֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאסּור

האפרֹוחים על אֹו הּביצים על רֹובצת היתה אפּלּו ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלפיכ
ּכׁשם חצרֹו. לֹו קנה ולא מזּמנין, אינן - וׁשֹובכֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָֹֻּבעלּיתֹו
חצרֹו לֹו ּתזּכה לא ּכ לאחרים, ּבהן לזּכֹות יכֹול ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשאינֹו

לׁשּלח. חּיב ּולפיכ ְְִֵֶַַַָָָּבהן.
.ËÈאת ּבהן לטהר ואפּלּו הּבנים על אם לּטל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאסּור

ׁשּלח לא ואם לׁשּלח. חּיב - לקח ואם מצוה. ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹהּמצרע,
עּׂשה ולא ועּׂשה, תעּׂשה לא דֹוחה עּׂשה ׁשאין לֹוקה. -ְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹ

עּׂשה. ֲֵֶדֹוחה
.Îמּכירֹו הּוא והרי מּידֹו, ּופרח הּבית לבדק עֹוף ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמקּדיׁש

הּכל לֹוקח - הּביצים על אֹו האפרֹוחים על רֹובץ ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּומצאֹו
ּבמקּדׁשין. נֹוהג האם ׁשּלּוח ׁשאין גזּבר. לידי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻּומביאן

.ׁשּל אינן ואּלּו ,ל ּתּקח הּבנים ואת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
.‡Îׁשהּוא מּפני מּלׁשּלח, ּפטּור - הּנפׁש את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעֹוף

אֹותֹו. לדּון ּדין לבית להביאֹו ְְֲִִֵֶַָֻמצּוה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחר52) הולך היום ושם בנו ואת באותו כמו אחד יום בו שנאמר בראשית ממעשה זה ולמדים שלפניו, הלילה אחר פירוש:
אחד.53)הלילה. יום ונקרא שלפניו הלילה אחר נמשך רביעי יום אחר.54)שכל יום כבר לילה.55)שהוא ספק יום ספק

חמישי.56) ליל תחילת היה רביעי סוף של השמשות בין מספק.57)שמא

              
  

  
עֹוף‡. אֹו טהֹורה חּיה ׁשחיטת ּדם לכּסֹות עּׂשה ְְְְֲִִֵַַַַַָָמצות

יאכל, אׁשר עֹוף אֹו חּיה ציד יצּוד אׁשר ׁשּנאמר: ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטהֹור.
קדם לבר חּיב לפיכ ּבעפר. וכּסהּו ּדמֹו את ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹוׁשפ
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו יי אּתה ּברּו ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיכּסה:

הּדם. ּכּסּוי על וצּונּו ְְְִִִַַָָָּבמצֹותיו
.אׁשר נאמר: לא מזּמן. ּובׁשאינֹו ּבמזּמן נֹוהג הּדם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻּכּסּוי

קדׁשי ּבין ּבמקּדׁשין, ולא ּבחּלין ונֹוהג ּבהוה. אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻֻיצּוד,
חּיב אינֹו - ּוׁשחטן עבר ואם הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּמזּבח

ּדמן. את ְֶַָָלכּסֹות
הּדם‚. את הקּדיׁש אֹו הקּדיׁשן, ּכ ואחר ועֹוף חּיה ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָׁשחט

לכּסֹות. חּיב -ְַַָ
ּבהמה„. ספק ׁשהיא ּבריה וכן וחּיה, מּבהמה הּבא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכלאים

ּבׁשּבת לחֹולה הּׁשֹוחט .מבר ואינֹו לכּסֹות, צרי - חּיה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָאֹו
ּביֹום ּכלאים אֹו ספק הּׁשֹוחט וכן ׁשּבת. לאחר לכּסֹות חּיב -ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

טֹוב. יֹום לאחר דמֹו מכּסה - ְְֶַַַָטֹוב
ּברכה‰. מבר - אחד ּבמקֹום חּיה ּומיני עֹופֹות ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָהּׁשֹוחט

לכּלן. אחד וכּסּוי לכּלן, ְְְִֶַַָָָֻֻאחת
.Â,לכּסֹות חּיב - דם מראה ּבֹו יׁש אם ּבמים: ׁשּנתערב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדם

אֹותן רֹואין - ּבהמה ּבדם אֹו ּביין נתערב ּפטּור. - לאו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָואם
ׁשחּיב הּדם מראה ׁשּיראה אפׁשר אם מים: הם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכאּלּו
ואם הּכל, לכּסֹות חּיב - מים היה אּלּו זה ּכׁשעּור ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹלכּסֹותֹו

ּפטּור. - ַָלאו
.Êּכּסתהּו אחרת. ּפעם לכּסֹותֹו חּיב אינֹו - ונתּגּלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּכּסהּו

הרּוח ׁשּכּסתהּו אחר ונתּגּלה חזר לכּסֹות. חּיב אינֹו - ְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָהרּוח
לכּסֹות. חּיב -ְַַָ

.Áחּיב - הּוא אּלא ּדם ׁשם אין אם הּסּכין, וׁשעל הּנּתז ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּדם
ְַלכּסֹות.

.Ë;לכּסֹות חּיב - נּכר רּׁשּומֹו אם ּבּקרקע: הּדם ונבלע ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָׁשחט
מּלכּסֹות. ּופטּור הרּוח, ׁשּכּסתהּו ּכמי זה הרי - לאו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָואם

.È:ׁשּנאמר לאכילה; הראּויה ׁשחיטה דם אּלא ּבכּסּוי חּיב ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאין
חּלין הּׁשֹוחט אֹו טרפה, ונמצאת הּׁשֹוחט ,לפיכ יאכל. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֻאׁשר
והּׁשֹוחט לסקילה, ּדינן ׁשּנגמר ועֹוף חּיה הּׁשֹוחט אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבעזרה,
ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה חרׁש וכן מּלכּסֹות. ּפטּור - ּבידֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָונתנּבלה

ׁשחיטתן. ּדם מּלכּסֹות ּפטּורין - עצמן לבין ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָּבינן
.‡Èׁשאין ּדק ּובחֹול ּדק ּבזבל ּובגפסית, ּבסיד מכּסין? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַּבּמה

ׁשל ּובנערת וחרּׂשים, אבנים ּובׁשחיקת לכתׁשֹו, צרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּיֹוצר
ּומגּופה וחרסית ּובלבנה ּדּקה, חרׁשים ּובנסרת ּדּקה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּפׁשּתן
ּכלי עליו ּכפה אם אבל הן. עפר מין אּלּו ׁשּכל ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָׁשּכתׁשּה;

ּבעפר. ׁשּנאמר: ּכּסּוי; זה אין - ּבאבנים ּכּסהּו ֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
.Èוסּבין וקמח ּגס, וחֹול ּגס ּבזבל מכּסים אין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻלפיכ

חּוץ עפר. מין אּלּו ׁשאין לפי מּתכֹות, ּכלי ּוׁשחיקת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּומּורסן,
עפר. ׁשּנקרא מּפני ּבהם, ׁשּמכּסין ּבלבד, הּזהב ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּׁשחיקת
לעפר. ּדק אׁשר עד ואֹומר: לֹו; זהב ועפרת ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

.‚Èּובנקרת ּובכחל, הּכבׁשן, ּפיח והּוא ּבׁשיחּור, ְְְְְְְִִִִִַַַַַָֹמכּסין
אפר אפּלּו ּבגדים. אפר ּבין עצים אפר ּבין ּובאפר. ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָּפסילים,
ּומּתר החּטאת. ּׂשרפת מעפר ּכתּוב: ׁשהרי ׁשּנּׂשרף, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבּׂשר

הּנּדחת. עיר ּבעפר ְֲִִַַַַַַלכּסֹות
.„Èּבֹו יׁשחֹוט ּכ ואחר למּטה עפר לּתן צרי ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּׁשֹוחט

ּבעפר. ויכּסה ּבכלי יׁשחֹוט לא אבל ּבעפר; יכּסה ּכ ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹואחר
.ÂËלא ואם ּבעפר. וכּסהּו ׁשּנאמר: יכּסה, הּוא ׁשּׁשחט ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּומי

עצמּה, ּבפני מצוה ׁשּזֹו לכּסֹות; חּיב - אחר וראהּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכּסהּו
לבד. ּבּׁשֹוחט ּתלּויה ְְְֵֵַַָָואינּה

.ÊËאֹו ּבסּכין אֹו ּבידֹו אּלא ּברגלֹו, יכּסה לא - ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹּוכׁשּמכּסה
ּבזּויֹות מצֹות ויהיּו ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ינהג ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָֹּבכלי,
בה ׁשּצּוה למי אּלא מצֹות, ׁשל לעצמן הּכבֹוד ׁשאין ןעליו. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ליּׁשר נר אֹותנּו וער ,ּבחׁש מּלמּׁשׁש והּצילנּו הּוא, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּברּו
נר אֹומר: הּוא וכן הּיׁשר. נתיבֹות להֹורֹות ואֹור ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַהּמעקּׁשים,

לנתיבתי. ואֹור ,ּדבר ְְְְְִִִִֶַָָלרגלי
ׁשלׁשה ּפרקיו ּומנין קדּׁשה. ספר והּוא חמיׁשי, ספר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻנגמר
ּפרקים. ועּׂשרים ׁשנים - ּביאה אּסּורי הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָוחמּׁשים:
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ׁשבעה - אסּורֹות מאכלֹות ְְְְֲֲִִִִַָָָָָהלכֹות

ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ְְְִִַָָָָָָׁשחיטה

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

לּמדני ּומׁשּפטי יי, נא רצה ּפי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָנדבֹות

    
ב. ׁשבּועֹות. הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו ארּבע. ְְְְְִִִֶַַָָהלכֹותיו
וחרמין. ערכין הלכֹות ד. נזירּות. הלכֹות ג. נדרים. ְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָהלכֹות

 
מצֹות וארּבע עּׂשה, מצות אחת מצֹות: חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָיׁש
לּׁשקר. ּבׁשמֹו לּׁשבע ׁשּלא א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹלא
ׁשּלא ד) ּבפּקדֹון. לכּפר ׁשּלא ג) לּׁשוא. ׁשמֹו לּׂשא ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֹֹב)

ּבאמת. ּבׁשמֹו לּׁשבע ה) ממֹון. ּכפירת על ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָלּׁשבע
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ׁשוא,‡. ּוׁשבּועת ּבּטּוי, ׁשבּועת הן: ׁשבּועֹות מיני ְְְְְִִֵֵַַַָָָארּבעה

ּבּטּוי ׁשבּועת העדּות. ּוׁשבּועת הּפּקדֹון, הּוא1ּוׁשבּועת ְְְִִֵַַַַָָ
תּׁשבע ּכי נפׁש אֹו ּבּתֹורה: להרעׁשּנאמר בּׂשפתים 2לבּטא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

להיטיב להּבא3אֹו ׁשּתים חלקים: לארּבעה נחלקת והיא .4, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומפני1) חרב" כמדקרות בוטה "יש הכתוב כלשון ובהתפעלותה נפשו התרגשות בשעת האדם מלב היוצא דבר הוא - בטוי לשון
הדגישה: לכן השבועה, היתר על לכתחילה המורה לשון לכתוב התורה רצתה לא ושבועות בנדרים להתרגל לאדם ראוי שאין

לח). אות ה, ויקרא תמימה (תורה והתפעלותה הנפש התרגשות בעת ממנו השבועה שיצאה כלומר, בשפתיים", כגון2)"לבטא
מחר. או היום יאכל עליהם3)שלא שידבר כגון לעשותה שבידו הטבה עמהם שייטיב לאחרים בין (שיאכל), לעצמו בין

יכבדם. או יאכל.4)לשלטונות לא או שיאכל



צי               
  

  
עֹוף‡. אֹו טהֹורה חּיה ׁשחיטת ּדם לכּסֹות עּׂשה ְְְְֲִִֵַַַַַָָמצות

יאכל, אׁשר עֹוף אֹו חּיה ציד יצּוד אׁשר ׁשּנאמר: ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטהֹור.
קדם לבר חּיב לפיכ ּבעפר. וכּסהּו ּדמֹו את ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹוׁשפ
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו יי אּתה ּברּו ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיכּסה:

הּדם. ּכּסּוי על וצּונּו ְְְִִִַַָָָּבמצֹותיו
.אׁשר נאמר: לא מזּמן. ּובׁשאינֹו ּבמזּמן נֹוהג הּדם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻּכּסּוי

קדׁשי ּבין ּבמקּדׁשין, ולא ּבחּלין ונֹוהג ּבהוה. אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻֻיצּוד,
חּיב אינֹו - ּוׁשחטן עבר ואם הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּמזּבח

ּדמן. את ְֶַָָלכּסֹות
הּדם‚. את הקּדיׁש אֹו הקּדיׁשן, ּכ ואחר ועֹוף חּיה ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָׁשחט

לכּסֹות. חּיב -ְַַָ
ּבהמה„. ספק ׁשהיא ּבריה וכן וחּיה, מּבהמה הּבא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכלאים

ּבׁשּבת לחֹולה הּׁשֹוחט .מבר ואינֹו לכּסֹות, צרי - חּיה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָאֹו
ּביֹום ּכלאים אֹו ספק הּׁשֹוחט וכן ׁשּבת. לאחר לכּסֹות חּיב -ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

טֹוב. יֹום לאחר דמֹו מכּסה - ְְֶַַַָטֹוב
ּברכה‰. מבר - אחד ּבמקֹום חּיה ּומיני עֹופֹות ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָהּׁשֹוחט

לכּלן. אחד וכּסּוי לכּלן, ְְְִֶַַָָָֻֻאחת
.Â,לכּסֹות חּיב - דם מראה ּבֹו יׁש אם ּבמים: ׁשּנתערב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדם

אֹותן רֹואין - ּבהמה ּבדם אֹו ּביין נתערב ּפטּור. - לאו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָואם
ׁשחּיב הּדם מראה ׁשּיראה אפׁשר אם מים: הם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכאּלּו
ואם הּכל, לכּסֹות חּיב - מים היה אּלּו זה ּכׁשעּור ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹלכּסֹותֹו

ּפטּור. - ַָלאו
.Êּכּסתהּו אחרת. ּפעם לכּסֹותֹו חּיב אינֹו - ונתּגּלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּכּסהּו

הרּוח ׁשּכּסתהּו אחר ונתּגּלה חזר לכּסֹות. חּיב אינֹו - ְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָהרּוח
לכּסֹות. חּיב -ְַַָ

.Áחּיב - הּוא אּלא ּדם ׁשם אין אם הּסּכין, וׁשעל הּנּתז ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּדם
ְַלכּסֹות.

.Ë;לכּסֹות חּיב - נּכר רּׁשּומֹו אם ּבּקרקע: הּדם ונבלע ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָׁשחט
מּלכּסֹות. ּופטּור הרּוח, ׁשּכּסתהּו ּכמי זה הרי - לאו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָואם

.È:ׁשּנאמר לאכילה; הראּויה ׁשחיטה דם אּלא ּבכּסּוי חּיב ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאין
חּלין הּׁשֹוחט אֹו טרפה, ונמצאת הּׁשֹוחט ,לפיכ יאכל. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֻאׁשר
והּׁשֹוחט לסקילה, ּדינן ׁשּנגמר ועֹוף חּיה הּׁשֹוחט אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבעזרה,
ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה חרׁש וכן מּלכּסֹות. ּפטּור - ּבידֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָונתנּבלה

ׁשחיטתן. ּדם מּלכּסֹות ּפטּורין - עצמן לבין ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָּבינן
.‡Èׁשאין ּדק ּובחֹול ּדק ּבזבל ּובגפסית, ּבסיד מכּסין? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַּבּמה

ׁשל ּובנערת וחרּׂשים, אבנים ּובׁשחיקת לכתׁשֹו, צרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּיֹוצר
ּומגּופה וחרסית ּובלבנה ּדּקה, חרׁשים ּובנסרת ּדּקה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּפׁשּתן
ּכלי עליו ּכפה אם אבל הן. עפר מין אּלּו ׁשּכל ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָׁשּכתׁשּה;

ּבעפר. ׁשּנאמר: ּכּסּוי; זה אין - ּבאבנים ּכּסהּו ֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
.Èוסּבין וקמח ּגס, וחֹול ּגס ּבזבל מכּסים אין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻלפיכ

חּוץ עפר. מין אּלּו ׁשאין לפי מּתכֹות, ּכלי ּוׁשחיקת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּומּורסן,
עפר. ׁשּנקרא מּפני ּבהם, ׁשּמכּסין ּבלבד, הּזהב ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּׁשחיקת
לעפר. ּדק אׁשר עד ואֹומר: לֹו; זהב ועפרת ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

.‚Èּובנקרת ּובכחל, הּכבׁשן, ּפיח והּוא ּבׁשיחּור, ְְְְְְְִִִִִַַַַַָֹמכּסין
אפר אפּלּו ּבגדים. אפר ּבין עצים אפר ּבין ּובאפר. ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָּפסילים,
ּומּתר החּטאת. ּׂשרפת מעפר ּכתּוב: ׁשהרי ׁשּנּׂשרף, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבּׂשר

הּנּדחת. עיר ּבעפר ְֲִִַַַַַַלכּסֹות
.„Èּבֹו יׁשחֹוט ּכ ואחר למּטה עפר לּתן צרי ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּׁשֹוחט

ּבעפר. ויכּסה ּבכלי יׁשחֹוט לא אבל ּבעפר; יכּסה ּכ ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹואחר
.ÂËלא ואם ּבעפר. וכּסהּו ׁשּנאמר: יכּסה, הּוא ׁשּׁשחט ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּומי

עצמּה, ּבפני מצוה ׁשּזֹו לכּסֹות; חּיב - אחר וראהּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכּסהּו
לבד. ּבּׁשֹוחט ּתלּויה ְְְֵֵַַָָואינּה

.ÊËאֹו ּבסּכין אֹו ּבידֹו אּלא ּברגלֹו, יכּסה לא - ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹּוכׁשּמכּסה
ּבזּויֹות מצֹות ויהיּו ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ינהג ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָֹּבכלי,
בה ׁשּצּוה למי אּלא מצֹות, ׁשל לעצמן הּכבֹוד ׁשאין ןעליו. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ליּׁשר נר אֹותנּו וער ,ּבחׁש מּלמּׁשׁש והּצילנּו הּוא, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּברּו
נר אֹומר: הּוא וכן הּיׁשר. נתיבֹות להֹורֹות ואֹור ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַהּמעקּׁשים,

לנתיבתי. ואֹור ,ּדבר ְְְְְִִִִֶַָָלרגלי
ׁשלׁשה ּפרקיו ּומנין קדּׁשה. ספר והּוא חמיׁשי, ספר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻנגמר
ּפרקים. ועּׂשרים ׁשנים - ּביאה אּסּורי הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָוחמּׁשים:
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ׁשבעה - אסּורֹות מאכלֹות ְְְְֲֲִִִִַָָָָָהלכֹות

ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ְְְִִַָָָָָָׁשחיטה

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

לּמדני ּומׁשּפטי יי, נא רצה ּפי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָנדבֹות

    
ב. ׁשבּועֹות. הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו ארּבע. ְְְְְִִִֶַַָָהלכֹותיו
וחרמין. ערכין הלכֹות ד. נזירּות. הלכֹות ג. נדרים. ְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָהלכֹות

 
מצֹות וארּבע עּׂשה, מצות אחת מצֹות: חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָיׁש
לּׁשקר. ּבׁשמֹו לּׁשבע ׁשּלא א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹלא
ׁשּלא ד) ּבפּקדֹון. לכּפר ׁשּלא ג) לּׁשוא. ׁשמֹו לּׂשא ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֹֹב)

ּבאמת. ּבׁשמֹו לּׁשבע ה) ממֹון. ּכפירת על ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָלּׁשבע
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ׁשוא,‡. ּוׁשבּועת ּבּטּוי, ׁשבּועת הן: ׁשבּועֹות מיני ְְְְְִִֵֵַַַָָָארּבעה

ּבּטּוי ׁשבּועת העדּות. ּוׁשבּועת הּפּקדֹון, הּוא1ּוׁשבּועת ְְְִִֵַַַַָָ
תּׁשבע ּכי נפׁש אֹו ּבּתֹורה: להרעׁשּנאמר בּׂשפתים 2לבּטא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

להיטיב להּבא3אֹו ׁשּתים חלקים: לארּבעה נחלקת והיא .4, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
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ומפני1) חרב" כמדקרות בוטה "יש הכתוב כלשון ובהתפעלותה נפשו התרגשות בשעת האדם מלב היוצא דבר הוא - בטוי לשון
הדגישה: לכן השבועה, היתר על לכתחילה המורה לשון לכתוב התורה רצתה לא ושבועות בנדרים להתרגל לאדם ראוי שאין

לח). אות ה, ויקרא תמימה (תורה והתפעלותה הנפש התרגשות בעת ממנו השבועה שיצאה כלומר, בשפתיים", כגון2)"לבטא
מחר. או היום יאכל עליהם3)שלא שידבר כגון לעשותה שבידו הטבה עמהם שייטיב לאחרים בין (שיאכל), לעצמו בין

יכבדם. או יאכל.4)לשלטונות לא או שיאכל



צב              
  

לׁשעבר אֹו5ּוׁשּתים ׁשּנעּׂשה ׁשעבר ּדבר על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון . ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
וׁשּלא ׁשּיעּׂשה להיֹות ׁשעתיד ּדבר ועל נעּׂשה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

.6יעּׂשה ֵֶָ
.לֹו ׁשאפׁשר ּבדברים אּלא נֹוהגת ּבּטּוי ׁשבּועת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָואין

לׁשעבר ּכיצד לׁשעבר. ּבין להּבא ּבין ׁשאכלּתי,7לעּׂשֹותן, ? ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
לּים אבן ׁשּזרקּתי ּפלֹוני8אֹו עם ּפלֹוני ׁשּדּבר אֹו ׁשּלא9, אֹו ; ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

עם ּפלֹוני ּדּבר ׁשּלא אֹו לּים, אבן זרקּתי ׁשּלא אֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאכלּתי,
אֹו10ּפלֹוני ׁשאזרק אֹו אכל, ׁשּלא אֹו ׁשאכל להּבא? ּכיצד . ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

לּים אבן אזרק לׁשעבר11ׁשּלא ׁשּתים אּלּו הרי ּוׁשּתים12. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ְַָלהּבא.

ׁשּנׁשּבע‚. ּכגֹון והחליף, אּלּו מחלֹוקֹות מארּבע אחת ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַנׁשּבע
יאכל והּוא13ׁשּלא ׁשאכלּתי אֹו אכל, ולא ׁשּיאכל אֹו ואכל, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹ

זה ועל ׁשקר. ׁשבּועת זֹו הרי - ואכל אכלּתי ׁשּלא אכל, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלא
ּבֹו לּׁשקר14וכּיֹוצא בׁשמי תּׁשבעּו לא נׁשּבע15נאמר: ואם . ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבמזיד לֹוקה16לּׁשקר ּבׁשֹוגג17- עֹולה18. קרּבן מביא - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
וגֹומר.19ויֹורד ואׁשם ידע והּוא מּמּנּו ונעלם ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

מחלֹוקֹות„. לארּבע נחלקת ׁשוא -20ׁשבּועת האחת : ְְְְֱֲֶֶֶַַַַַַָָ
ּכן ׁשאין הּידּוע ּדבר על על21ׁשּנׁשּבע ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשל עּמּוד ועל איׁש, ׁשהּוא האּׁשה ועל אּׁשה, ׁשהּוא ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָהאיׁש
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זהב. ׁשל ׁשהּוא ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשיׁש

ׁשהּוא‰. לאדם ספק ּבֹו ׁשאין ידּוע ּדבר על ׁשּנׁשּבע - ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשנּיה
ׁשהיא זֹו האבן ועל ׁשמים, ׁשהּוא הּׁשמים על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכן.

בזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשנים. ׁשהם הּׁשנים ועל הּדבר22אבן, ׁשּזה . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשלם לאדם ספק ּבֹו ּבׁשבּועה.23אין הּדבר לצּדק ּכדי ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָ

.Âּכגֹון ּכיצד? הּמצוה. את לבּטל ׁשּנׁשּבע - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשליׁשית
ּבציצית יתעּטף ׁשּלא ּתפּלין24ׁשּנׁשּבע ילּבׁש ׁשּלא וׁשּלא25, , ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ

הּסּכֹות ּבחג ּבסּכה הּפסח26יׁשב ּבלילי מּצה יאכל ולא ,27, ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻֻ
טֹובים ּובימים ּבׁשּבתֹות ׁשּיתעּנה ּבזה.28אֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
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"לכל5) הכתוב מריבוי - להיות, העתיד על רק משמעה להטיב" או "להרע הכתוב שלשון פי על ואף אכלתי. לא או שאכלתי
שעבר. דבר על גם דורשים יבטא" שבועתו.6)אשר חילל והחליף, מאלה אחת אל נשבע שבועה7)ואם לפרש רבינו הקדים

הנלמד דבר כל כי להיטיב"? או "להרע בתורה: מפורשת להבא" "ששבועה בעוד בתורה, מפורש כתובה שאינה פי על אף לשעבר,
שיודע לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה שכן לשעבר" "שבועה להקדים הוא בדין ועוד, תחילה. לפרשו עליו חביב חכמים ממדרש
לאחר שרק נמצא לעשות לא שנשבע מה ויעשה דברו את שיחליף עד עליה חייב אינו להבא" "שבועה ואילו שקר, שנשבע בנפשו
בה יש להבא" "שבועה כורחך ועל חייב, זאת ובכל לשקר מפיו יצאה לא שבועתו ובשעת שקר, שבועתו את עשה כשהחליף זמן

זו". אף זו "לא בדרך דבריו את רבינו וסידר חידוש, הטבה.8)יותר ולא הרעה לא בה שאין פי על שהדיבור9)אף פי על אף
אחרים. של אלא עצמו של דבר זה אין וגם ממש, בו שפלוני10)אין ברשותו, זה אין שהרי בלהבא, אינה זו ששבועה פי על אף

ב"לשעבר". עליה חייב ידבר, לא או זה11)ידבר שאין בטוי שבועת משום עליה חייב אינו פלוני עם פלוני שידבר אבל
שווא. לשבועת שגרם מרדות מכת ולוקה לעשות, "הן12)באפשרותו בכלל: שהוא דבר לכל הדין והוא אכלתי. ולא אכלתי

האדם". יבטא אשר "לכל הכתוב: מריבוי - זרקתי לא או לים צרור זרקתי כגון והטבה" "הרעה משום בו אין ואפילו ולאו"
זו.13) כיכר יאכל שלא או הפיקדון14)היום, שבועת וכן לעיל, הנזכרים פלוני עם פלוני שדיבר או זרקתי לא או זרקתי כגון

העדות. שבועת וגם לקמן. תישבעו15)המפורשת לא משמעו: וגם לשעבר שבועה זוהי - שקר תהא לא שבועה בשעת שמשמעו
דברו", יחל "לא על גם שעובר הדין והוא זה. לאו בו להתרות צריך בו והמתרה להבא. שבועה זוהי - זמן לאחר לשקר כדי בשמי
ט שורש המצוות במניין שהגדיר כפי, אחת, מצוה על הרבה לאווין למנות רבינו של דרכו שאין אלא ומחליף. להבא כשנשבע

נדרו. על לעובר גם משותף שהוא יחל" "לא לאו הזכיר לא ולכן המצוות" ירבו הלאווין בריבוי לא משום16)"כי בו והתרו
זה. שעבר17)לאו ואכל יאכל שלא נשבע כגון בטוי, משבועת חלקים בשלושה רק מדובר זה וכל אחת. חסר ארבעים מלקות

נשבע", לשקר שבועתו "שמשעת מפני חייב, מעשה, עשה שלא פי על אף אכל, ולא שאכל בנשבע וכן מעשה, בו שיש לאו על
משעת שקר שבועת זו אין וגם מעשה עשה לא שהרי לוקה, אינו שקר, שבועת על שעבר פי על אף אכל ולא שיאכל הנשבע אבל

קרבן.18)שבועה. עליה שחייבים ידע לא אבל אסורה, זו ושבועה שאכל, יודע והוא אכל, שלא שנשבע קרבן19)כגון הוא
זה "ומפני סולת. האיפה עשירית מביא דלות ובדלי עוף, מביא עני היה ואם בהמה חטאת מביא עשיר היה אם אלא קבוע, שאינו
"כי ל: מצוה החינוך וכתב הקרבן". מחוייב החוטא יד השגת לפי הכול אלא אחד במין (הקרבן) יעמוד לא כי ויורד עולה נקרא
תאלמנה - אמת שאין בליבו כאומר אלוקים, ביראת מקיל הוא הנה בפיו, ששקר יודע והוא שהיה, דבר לאמת הגדול בשם הנשבע
שהשם כמו לעולם ישנהו ולא עליו שנשבע דבר אותו לקיים בפיו ואומר בליבו האדם שגומר הוא, נשבע פירוש כי ... שפתיו
שאמר כמו קיים להיותו בדבריו (גופו) שנפעל כלומר נפעל, בלשון לעולם יבוא שבועה לשון וזה ישתנה, לא קיים הוא ברוך

הוא". ברוך מחלקות.20)בקיומו התימנים: יד שלושה21)ובכתב בו שיודעים דבר שכל אדם". בני לשלושה שניכר "והוא
וידוע. מפורסם זה הרי עשרים22)אנשים שווא, שבועת משום לוקה בזול, יהיו שהפירות ונשבע יורד מטר ראה אמרו ושם

אמת.וארב שהיא שווא שבועת על חרבו וכולן בדרום היו ערים שלם,23)ע בלתי אדם עם כשמדבר ואפילו ובשכלו, בדעתו
כאיוולתו". כסיל תען "אל אומר והכתוב כך, על להישבע לו מה כי הידוע, דבר על להישבע לו המחוייבת24)אסור טלית שילבש

מחוייב שאינו בגד ללבוש יכול שהרי מצוה, ביטול זו אין בציצית יתעטף שלא סתם נשבע אם אבל ציצית, בה יטיל ולא בציצית
ציצית. בה שיעשה כדי בה ולהתעטף טלית לקנות הדין) (מצד מחוייב אדם ואין אלא25)בציצית. נשבעתי לא טוען ואפילו

באותה המצוה לבטל נשבע ונמצא הכושר שעת לו תהיה שלא אפשר אי כי ולוקה, לו שומעים אין נקי גוף צריכים שהתפילין מפני
הלך26)שעה. ובשבועות בנדרים כי מצוה, לסוכת כוונתו אלא מצוה של שאינה צל לסוכת כוונתו אין סתם סוכה אמר ואפילו

מצוה. לבטל נשבע זה הרי ולפיכך אדם. בני לשון ידובר27)אחר וכאן בניסן. עשר חמישה בליל מצה כזית לאכול שמצוה
שהרי פנים, כל על לוקה הפסח, בלילי מצה לאכול לא נשבע אם ולפיכך, הספק, מן טובים ימים שני בו שעושים לארץ בחוץ
נשבעתי לא לומר יכול שהרי ילקה, לא הפסח" ב"ליל לארץ בחוץ יאמר אם אבל התורה, מן מצה באכילת בו חייב מהם אחד ערב

הספק. על לוקין ואין עשר חמשה ספק הוא והרי אחד לילה על בהם.28)אלא להתענות ואסור

              
  

.Ê?ּכיצד לעּׂשֹות. ּבֹו ּכח ׁשאין ּדבר על ׁשּנׁשּבע - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹרביעית
רצּופים ויֹום לילה ימים ׁשלׁשה ייׁשן ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ,29ּכגֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ּכּיֹוצא ּכל וכן רצּופים ימים ׁשבעה ּכלּום יטעם ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹֹאֹו
-30ּבזה אּלּו ׁשבּועֹות מארּבע ׁשוא ׁשבּועת הּנׁשּבע ּכל . ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

אלהי ה' ׁשם את תּׂשא לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹעֹובר
לֹוקה31לּׁשוא מזיד היה ואם ּפטּור32. - ׁשֹוגג היה ואם ; ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

.33מּכלּום ְִ
.Á,ּבידֹו חברֹו ממֹון ׁשּיׁש מי ּכל ּכיצד? הּפּקדֹון ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשבּועת

עׁשקֹו אֹו ׁשּגזלֹו אֹו מלוה, ּבין ּפּקדֹון לֹו34ּבין מצא אֹו , ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ
לֹו ׁשּיׁש ממֹון מּמּנּו ותבע ּבזה, וכּיֹוצא החזירּה ולא ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאבדה
לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ּבֹו וכפר ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבידֹו
זה לאו על לֹוקין ואין ממֹון. לכפירת אזהרה זֹו - .35תכחׁשּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

עֹובר זה הרי - ּבֹו ׁשּכפר ממֹון על ׁשקר על לֹו נׁשּבע ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָואם
ּבעמיתֹו איׁש תׁשּקרּו לא נאמר: זה ועל אחר, זֹו36ּבלאו - ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַֹ

הּנקראת היא זֹו ּוׁשבּועה ממֹון. ּכפירת על לנׁשּבע ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָאזהרה
הּפּקדֹון .37ׁשבּועת ְִַַָ

.Ëמׁשּלם ּבּה? ׁשּׁשּקר הּפּקדֹון ׁשבּועת על חּיב הּוא ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָּומה
הּקרן אׁשם38את ּומקריב חמׁש, ּתֹוספת עם ּבֹו ׁשּכפר ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

וכחׁש39וּדאי ׁשּנאמר: ׁשֹוגג. ׁשהיה ּבין מזיד ׁשהיה ּבין , ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יד בתּׂשּומת אֹו ּבפּקדֹון ּכי40ּבעמיתֹו והיה וגֹומר, בגזל אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

מּמּנּו ונעלם ּבֹו נאמר ולא ואׁשם; מזיד41יחטא לחּיב -42 ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ְֵּכׁשֹוגג.

.Èּבֹו וידע ּבֹו ׁשּנתחּיב ּבּממֹון אֹו ּבּפּקדֹון ׁשּיזיד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּוא
ממֹון אצלֹו לֹו ׁשּיׁש וׁשכח ׁשגג אם אבל ׁשבּועה. ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּבׁשעת
מּכלּום ּופטּור אנּוס זה הרי - ידע ּכ ואחר ונׁשּבע, .43וכפר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

- ממֹון ּכפירת על לּׁשקר לּׁשבע ׁשאסּור ידע לא אם ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוכן
ּופטּור אנּוס זה .44הרי ֲֵֶָָ

.‡Èהּפּקדֹון ׁשבּועת ׁשגגת היא היא ּכן, ּכגֹון45אם ? ְְְִִִִֵֵַַַַָ
ׁשהיא וידע לאו, אם קרּבן עליה חּיבין אם מּמּנּו ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנעלם

ׁשגגתּה היא זֹו - ממֹון אצלֹו לֹו וׁשּיׁש -46אסּורה ּוזדֹונּה . ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָ
קרּבן. עליה ׁשחּיבין ְִֶֶֶַַָָָָָָׁשּידע

.Èממֹון עדּות ׁשּידעּו העדים ּכיצד? העדּות ,47ׁשבּועת ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ
לֹו להעיד העדּות ּבעל העידּו,48ּותבעם ולא ּבעדּותן וכפרּו , ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹ

ׁשבּועת נקראת היא זֹו - עדּות לֹו יֹודעין ׁשאינן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָונׁשּבעּו
ׁשהיּו ּבין ויֹורד, עֹולה קרּבן זֹו ׁשבּועה על וחּיבין ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעדּות.
תחטא ּכי נפׁש ׁשּנאמר: ׁשֹוגגים. ׁשהיּו ּבין ּבּה ְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָמזידין

ונעלם ּבּה נאמר ולא עד, והּוא אלה קֹול לחּיב49וׁשמעה - ְְְְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכׁשגגה. הּזדֹון ְִַַָָָעל

.‚Èׁשחּיבין מּמּנּו ׁשּנעלם ּכגֹון העדּות? ׁשבּועת ׁשגגת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד
ּוזדֹונּה ׁשקר. וׁשהיא אסּורה זֹו ׁשּׁשבּועה וידע קרּבן, ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָעליה
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לשקר.29) שבועתו יצאה ומשנשבע אפשרי, בלתי הוא זה שאי30)שדבר דבר שזה באוויר, פורח גמל שראה שנשבע כגון
דברו31)אפשר. יהיה כן אמת השם הוא כאשר כי (בשבועתו) השם לזכור טעם "והנה בפירושו: עזרא אבן אברהם ר' וכתב

אראה ואני גדולה עבירה עשה לא לשווא השם הנושא כי חושבים ורבים ... השם את מכחיש כאילו דברו יקיים לא אם והנה אמת
ואשר יפחד, כי ולנאוף לרצוח עת כל יוכל לא - קשות עבירות שהן והנואף, הרוצח אחריו, הבאים הלאווין מכל קשה היא כי להם
מרוב נשבע שלא יישבע אז עתה, נשבעת למה תוכיחנו ואם ... מספר אין שבועות אחד ביום יישבע לשווא להישבע עצמו הרגיל
הגלות להאריך תספיק לבדה העבירה זאת רק בישראל היה לא ואילו ... השבועה יקדימו שידברו דיבור כל לפני כי בה, רגילותו

מכותינו". על מכה את32)ולהוסיף ישא אשר את ה' ינקה לא "כי שנאמר עליו, לוקים מעשה בו שאין לאו שזהו פי על אף
שנשבע, במה ומותר אותו, ומנקין אותו מלקין מטה של דין בית אבל אותו (מוחלין) מנקין אין מעלה של דין בית - לשווא" שמו

כלל. עליו חלה לא השבועה במזיד.33)כי בין בשוגג בין שווא בשבועת קרבן שאין הקרבן, מן פעולתו,34)אף שכר שכובש
ואביון". עני שכיר תעשוק "לא הכתוב זה35)כלשון לאו כי ועוד, מעשה. בו שאין לאו על לוקים ואין מעשה בכפירה שאין

(ואינו באונסין וחייב גזלן עליו נעשה הפיקדון כפירת שמשעת הוא, ענשו אבל עליו. לוקין ואין קרן) (שישלם לתשלומין" "ניתן
לעדות. נפסל וגם שכר) או חינם כשומר לשקר".36)נפטר בשמי תישבעו "ולא נכתב: לו כוללת:37)וסמוך שהיא פי על אף

תחילה. בה פתח הכתוב וגם יותר ומקיפה מצוייה הפיקדון שכפירת לפי כך, נקראת ואבידה, עושק וגזל למפקיד.38)מלווה
ואכל39) שומן ואחת חלב אחת חתיכות שתי לפניו שהיו כגון עבירה, ספק על שבא תלוי" ל"אשם בניגוד וודאי, חטא על שבא

ועומדת תלוייה זה חוטא של כפרתו כי תלוי", "אשם ספקו על מביא זה כגון השנייה), (שאבדה אכל איזה יודע ואינו מהן אחת
שי ומתוךעד גזילות". "אשם במשנה נקרא הפיקדון שבועת חטא על הבא זה איל וקרבן חטאת. קרבן יביא ואז שחטא, לו יוודע

חטא. אם המסופק תלוי איש של אשם לקרבן בניגוד וודאי, שחטא איש של אשם קרבן וודאי, אשם לנקד שיש למדנו ֲַדברינו
עמו.40) ידו ששם "שותפון מפרש: עזרא ואבן במלווה. או (שותפות) להתעסק ממון בידו בטוי41)ששם לשבועת בניגוד

שגגתה. על אלא קרבן מביא אינו זה ומטעם ממנו" "ונעלם בה: לבל42)שנאמר המצוה: משרשי קכט מצוה החינוך וכתב
לו לכשיהיה בלבבו וידמה שירצה מה מחבירו ויגזול יילך הגזילה, את והשיב עליו נאמר ממון גזילת ואיסור הואיל אדם יחשוב
בתוספת ההשבה עם שאף התורה הודיעה לכן עבירה! לעוברי פתח זה ויהיה מעולם, חטא לא כאילו לו ויכופר גזילתו וישיב
כמו חזק ענשו אין אולם חטאו, נתכפר לא קרבנו את הביא ולא גזילתו את השיב אם אמנם ... וכו' לכפרה, קרבן צריך חומש

השבתה. לפני והקרבן.43)שהיה החומש למעלה,44)מן האמור תכחשו" "לא על עבר זאת בכל אבל והחומש, הקרבן מן
מכלום. שפטור - ושכח" ב"שגג רבנו שציין וזהו זה, מלאו גם שפטור ושכח" ל"שגג בניגוד ממון. לכפירת אזהרה שזוהי

הוא?45) אנוס אלה בכל והלא חומש, ותוספת קרבן עליה פיקדון.46)שחייב וזדון קרבן או47)שגגת קרקע לעדות פרט
הנתבע.48)קנס. את ולחייב והרדב"ז49)לטובתו פרשה. באותה עמה שנכתבו ויורד עולה קרבן מביאי בכל שנאמר כשם

האיפה עשירית והוא דלות בדלי הבא בקרבן יתכפר איך לשקר ונשבע נפש, לאיבוד אולי וגרם במזיד עדותו שכבש מי חוקר:
"הרגו אם טעם, ידעת אם מסיים: הוא אף נפש". בדם "עשוק שהוא אחרי וידויו לו יועיל מה מתוודה הוא אם ואפילו סולת?

זה. גם תבין נהרגים" אינם
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.Ê?ּכיצד לעּׂשֹות. ּבֹו ּכח ׁשאין ּדבר על ׁשּנׁשּבע - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹרביעית
רצּופים ויֹום לילה ימים ׁשלׁשה ייׁשן ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ,29ּכגֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ּכּיֹוצא ּכל וכן רצּופים ימים ׁשבעה ּכלּום יטעם ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹֹאֹו
-30ּבזה אּלּו ׁשבּועֹות מארּבע ׁשוא ׁשבּועת הּנׁשּבע ּכל . ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

אלהי ה' ׁשם את תּׂשא לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹעֹובר
לֹוקה31לּׁשוא מזיד היה ואם ּפטּור32. - ׁשֹוגג היה ואם ; ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

.33מּכלּום ְִ
.Á,ּבידֹו חברֹו ממֹון ׁשּיׁש מי ּכל ּכיצד? הּפּקדֹון ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשבּועת

עׁשקֹו אֹו ׁשּגזלֹו אֹו מלוה, ּבין ּפּקדֹון לֹו34ּבין מצא אֹו , ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ
לֹו ׁשּיׁש ממֹון מּמּנּו ותבע ּבזה, וכּיֹוצא החזירּה ולא ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאבדה
לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ּבֹו וכפר ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבידֹו
זה לאו על לֹוקין ואין ממֹון. לכפירת אזהרה זֹו - .35תכחׁשּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

עֹובר זה הרי - ּבֹו ׁשּכפר ממֹון על ׁשקר על לֹו נׁשּבע ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָואם
ּבעמיתֹו איׁש תׁשּקרּו לא נאמר: זה ועל אחר, זֹו36ּבלאו - ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַֹ

הּנקראת היא זֹו ּוׁשבּועה ממֹון. ּכפירת על לנׁשּבע ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָאזהרה
הּפּקדֹון .37ׁשבּועת ְִַַָ

.Ëמׁשּלם ּבּה? ׁשּׁשּקר הּפּקדֹון ׁשבּועת על חּיב הּוא ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָּומה
הּקרן אׁשם38את ּומקריב חמׁש, ּתֹוספת עם ּבֹו ׁשּכפר ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

וכחׁש39וּדאי ׁשּנאמר: ׁשֹוגג. ׁשהיה ּבין מזיד ׁשהיה ּבין , ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יד בתּׂשּומת אֹו ּבפּקדֹון ּכי40ּבעמיתֹו והיה וגֹומר, בגזל אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

מּמּנּו ונעלם ּבֹו נאמר ולא ואׁשם; מזיד41יחטא לחּיב -42 ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ְֵּכׁשֹוגג.

.Èּבֹו וידע ּבֹו ׁשּנתחּיב ּבּממֹון אֹו ּבּפּקדֹון ׁשּיזיד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּוא
ממֹון אצלֹו לֹו ׁשּיׁש וׁשכח ׁשגג אם אבל ׁשבּועה. ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּבׁשעת
מּכלּום ּופטּור אנּוס זה הרי - ידע ּכ ואחר ונׁשּבע, .43וכפר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

- ממֹון ּכפירת על לּׁשקר לּׁשבע ׁשאסּור ידע לא אם ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוכן
ּופטּור אנּוס זה .44הרי ֲֵֶָָ

.‡Èהּפּקדֹון ׁשבּועת ׁשגגת היא היא ּכן, ּכגֹון45אם ? ְְְִִִִֵֵַַַַָ
ׁשהיא וידע לאו, אם קרּבן עליה חּיבין אם מּמּנּו ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנעלם

ׁשגגתּה היא זֹו - ממֹון אצלֹו לֹו וׁשּיׁש -46אסּורה ּוזדֹונּה . ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָ
קרּבן. עליה ׁשחּיבין ְִֶֶֶַַָָָָָָׁשּידע

.Èממֹון עדּות ׁשּידעּו העדים ּכיצד? העדּות ,47ׁשבּועת ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ
לֹו להעיד העדּות ּבעל העידּו,48ּותבעם ולא ּבעדּותן וכפרּו , ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹ

ׁשבּועת נקראת היא זֹו - עדּות לֹו יֹודעין ׁשאינן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָונׁשּבעּו
ׁשהיּו ּבין ויֹורד, עֹולה קרּבן זֹו ׁשבּועה על וחּיבין ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעדּות.
תחטא ּכי נפׁש ׁשּנאמר: ׁשֹוגגים. ׁשהיּו ּבין ּבּה ְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָמזידין

ונעלם ּבּה נאמר ולא עד, והּוא אלה קֹול לחּיב49וׁשמעה - ְְְְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכׁשגגה. הּזדֹון ְִַַָָָעל

.‚Èׁשחּיבין מּמּנּו ׁשּנעלם ּכגֹון העדּות? ׁשבּועת ׁשגגת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד
ּוזדֹונּה ׁשקר. וׁשהיא אסּורה זֹו ׁשּׁשבּועה וידע קרּבן, ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָעליה
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לשקר.29) שבועתו יצאה ומשנשבע אפשרי, בלתי הוא זה שאי30)שדבר דבר שזה באוויר, פורח גמל שראה שנשבע כגון
דברו31)אפשר. יהיה כן אמת השם הוא כאשר כי (בשבועתו) השם לזכור טעם "והנה בפירושו: עזרא אבן אברהם ר' וכתב

אראה ואני גדולה עבירה עשה לא לשווא השם הנושא כי חושבים ורבים ... השם את מכחיש כאילו דברו יקיים לא אם והנה אמת
ואשר יפחד, כי ולנאוף לרצוח עת כל יוכל לא - קשות עבירות שהן והנואף, הרוצח אחריו, הבאים הלאווין מכל קשה היא כי להם
מרוב נשבע שלא יישבע אז עתה, נשבעת למה תוכיחנו ואם ... מספר אין שבועות אחד ביום יישבע לשווא להישבע עצמו הרגיל
הגלות להאריך תספיק לבדה העבירה זאת רק בישראל היה לא ואילו ... השבועה יקדימו שידברו דיבור כל לפני כי בה, רגילותו

מכותינו". על מכה את32)ולהוסיף ישא אשר את ה' ינקה לא "כי שנאמר עליו, לוקים מעשה בו שאין לאו שזהו פי על אף
שנשבע, במה ומותר אותו, ומנקין אותו מלקין מטה של דין בית אבל אותו (מוחלין) מנקין אין מעלה של דין בית - לשווא" שמו

כלל. עליו חלה לא השבועה במזיד.33)כי בין בשוגג בין שווא בשבועת קרבן שאין הקרבן, מן פעולתו,34)אף שכר שכובש
ואביון". עני שכיר תעשוק "לא הכתוב זה35)כלשון לאו כי ועוד, מעשה. בו שאין לאו על לוקים ואין מעשה בכפירה שאין

(ואינו באונסין וחייב גזלן עליו נעשה הפיקדון כפירת שמשעת הוא, ענשו אבל עליו. לוקין ואין קרן) (שישלם לתשלומין" "ניתן
לעדות. נפסל וגם שכר) או חינם כשומר לשקר".36)נפטר בשמי תישבעו "ולא נכתב: לו כוללת:37)וסמוך שהיא פי על אף

תחילה. בה פתח הכתוב וגם יותר ומקיפה מצוייה הפיקדון שכפירת לפי כך, נקראת ואבידה, עושק וגזל למפקיד.38)מלווה
ואכל39) שומן ואחת חלב אחת חתיכות שתי לפניו שהיו כגון עבירה, ספק על שבא תלוי" ל"אשם בניגוד וודאי, חטא על שבא

ועומדת תלוייה זה חוטא של כפרתו כי תלוי", "אשם ספקו על מביא זה כגון השנייה), (שאבדה אכל איזה יודע ואינו מהן אחת
שי ומתוךעד גזילות". "אשם במשנה נקרא הפיקדון שבועת חטא על הבא זה איל וקרבן חטאת. קרבן יביא ואז שחטא, לו יוודע

חטא. אם המסופק תלוי איש של אשם לקרבן בניגוד וודאי, שחטא איש של אשם קרבן וודאי, אשם לנקד שיש למדנו ֲַדברינו
עמו.40) ידו ששם "שותפון מפרש: עזרא ואבן במלווה. או (שותפות) להתעסק ממון בידו בטוי41)ששם לשבועת בניגוד

שגגתה. על אלא קרבן מביא אינו זה ומטעם ממנו" "ונעלם בה: לבל42)שנאמר המצוה: משרשי קכט מצוה החינוך וכתב
לו לכשיהיה בלבבו וידמה שירצה מה מחבירו ויגזול יילך הגזילה, את והשיב עליו נאמר ממון גזילת ואיסור הואיל אדם יחשוב
בתוספת ההשבה עם שאף התורה הודיעה לכן עבירה! לעוברי פתח זה ויהיה מעולם, חטא לא כאילו לו ויכופר גזילתו וישיב
כמו חזק ענשו אין אולם חטאו, נתכפר לא קרבנו את הביא ולא גזילתו את השיב אם אמנם ... וכו' לכפרה, קרבן צריך חומש

השבתה. לפני והקרבן.43)שהיה החומש למעלה,44)מן האמור תכחשו" "לא על עבר זאת בכל אבל והחומש, הקרבן מן
מכלום. שפטור - ושכח" ב"שגג רבנו שציין וזהו זה, מלאו גם שפטור ושכח" ל"שגג בניגוד ממון. לכפירת אזהרה שזוהי

הוא?45) אנוס אלה בכל והלא חומש, ותוספת קרבן עליה פיקדון.46)שחייב וזדון קרבן או47)שגגת קרקע לעדות פרט
הנתבע.48)קנס. את ולחייב והרדב"ז49)לטובתו פרשה. באותה עמה שנכתבו ויורד עולה קרבן מביאי בכל שנאמר כשם

האיפה עשירית והוא דלות בדלי הבא בקרבן יתכפר איך לשקר ונשבע נפש, לאיבוד אולי וגרם במזיד עדותו שכבש מי חוקר:
"הרגו אם טעם, ידעת אם מסיים: הוא אף נפש". בדם "עשוק שהוא אחרי וידויו לו יועיל מה מתוודה הוא אם ואפילו סולת?

זה. גם תבין נהרגים" אינם



צד              
  

אסּורה ׁשהיא ידע לא אם אבל קרּבן. עליה ׁשחּיבין ׁשּידע -ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ונׁשּבעּו העדּות ׁשּׁשכחּו ׁשהן50אֹו להם נֹודע ּכ ואחר , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אנּוסין אּלּו הרי - ׁשקר על וׁשּנׁשּבעּו עדּות לֹו ,51יֹודעין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַ
הּקרּבן מן אף .52ּופטּורין ְְִִַַָָ

 
מּפי‡. אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבעה אחד הּנׁשּבע ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאחד

הׁשּביעֹו אפּלּו אמן, וענה אחרים מּפי הּמׁשּבע ואחד ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻעצמֹו,
העֹונה ׁשּכל חּיב. - אמן וענה קטן אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים ְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָעֹובד
העֹונה ואחד מּפיו. ׁשבּועה ּכמֹוציא - ׁשבּועה אחר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָאמן
הן, ׁשאמר: ּכגֹון אמן, ּכענין ׁשענינֹו ּדבר האֹומר אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאמן
ּכּיֹוצא וכל זֹו, ׁשבּועה עלי קּבלּתי זֹו, ּבׁשבּועה אני מחּיב ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֻאֹו
לחּיבֹו ּבין ּדבר, לכל ּכנׁשּבע זה הרי - לׁשֹון ּבכל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָּבזה

קרּבן. לחּיבֹו ּבין ְְְְֵַַָָמלקּות
.ּבאחד אֹו המיחד ּבּׁשם אחר ׁשהׁשּביעֹו אֹו הּנׁשּבע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאחד

ׁשּׁשמֹו ּובמי חּנּון, ׁשּׁשמֹו ּבמי ׁשּנׁשּבע ּכגֹון הּכּנּויין, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַמן
- לׁשֹון ּבכל ּבהן וכּיֹוצא אּפים, אר ׁשּׁשמֹו ּובמי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָרחּום,
ׁשבּועה. הן הרי - וארּור אלה וכן גמּורה. ׁשבּועה זֹו ְְְְְֲֲֵֵֵֵָָָָָָהרי
ּכיצד? הּכּנּויין. מן ּכּנּוי אֹו הּׁשמֹות מן ׁשם ׁשּיזּכיר ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַוהּוא
אֹו חּנּון, ׁשּׁשמֹו למי אֹו לה', ארּור אֹו ּבאלה ׁשאמר: ְְְְִֶֶַַַָָָָּכגֹון
זה הרי ואכלֹו, - ּפלֹוני ּדבר ׁשּיאכל מי רחּום, ׁשּׁשמֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלמי

מינ ּבׁשאר וכן לּׁשקר. ׁשבּועֹות.נׁשּבע י ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
אכל,‚. ׁשּלא חּנּון ׁשּׁשמֹו ּבמי אֹו ּבה' ׁשבּועה האֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹֹוכן

לֹו; ויׁש ּכלּום, ּבידי ל ׁשאין איׁש; והּוא אּׁשה, ׁשּזֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָואכל;
חּיב. זה הרי - יֹודע והּוא עדּות, ל יֹודע ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשאיני

ּכּנּוי„. ולא ׁשם הזּכיר ולא ׁשבּועה אֹו ארּור אֹו אלה ְְְְִִִֵַָָָָָֹֹאמר
ולא לֹוקה אינֹו אבל עליו. ׁשּנׁשּבע ּבּדבר אסּור זה הרי -ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
מן ׁשם ּבּה ׁשּיהיה עד ׁשבּועתֹו, על עבר אם קרּבן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמביא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכּנּויין, מן ּכּנּוי אֹו המיחדים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֻהּׁשמֹות

ּכׁשבּועה.‰. - ׁשבּועה ּכּנּויי ּכל אּלא ּבלבד, הּׁשבּועה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹולא
לׁשבּועה קֹוראים והיּו עּלגים מקֹום אֹותֹו אנׁשי ׁשהיּו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָּכגֹון
ׁשבּועה ׁשּלׁשֹון ארּמּיים, ׁשהיּו אֹו 'ׁשקּוקה'; אֹו ְְְְֲִִֶֶַָָָָ'ׁשבּותה'
'מֹוהא'; ואֹומרים אֹותּה מכּנין והעּלגים 'מֹומתא', ְְְְְְִִִִִַָָָָָָּבלׁשֹונם
חּיב זה הרי - ׁשבּועה וענינֹו ׁשּמׁשמעֹו לׁשֹון ׁשאמר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכיון

ׁשבּועה. לׁשֹון ׁשהֹוציא ְְְִִֶָּכמי
.Âהן' אֹו ׁשבּועה, ּדר ּפעמים ׁשּתי לאו' 'לאו האֹומר ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָוכן

- 'ימין' וכן ּכנׁשּבע. זה הרי - ּכּנּוי אֹו ׁשם והזּכיר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָהן',
ּבימינֹו ה' נׁשּבע ׁשּנאמר: ׁשבּועה. - ּו'ּׂשמאל' ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשבּועה,
,וכ ּכ אעּׂשה ׁשּלא מבטא האֹומר: וכן עּזֹו. ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּובזרֹוע

ׁשבּועה. זֹו הרי - ּכּנּוי אֹו ׁשם ְְְֲִִִֵֵָוהזּכיר
.Êׁשּלא אֹו ׁשאעּׂשה חּנּון ׁשּׁשמֹו למי אֹו לה' אּסר ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאמר:

ּכׁשבּועה. היא הרי ׁשבּועה, ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל - ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶָָאעּׂשה
.Áולא הֹואיל - ּכמֹות ואני ואמר: נׁשּבע, חברֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹׁשמע

וזהּו ּפטּור. זה הרי חברֹו, הׁשּביעֹו ולא מּפיו ׁשבּועה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָֹהֹוציא
ּפטּור. ׁשהּוא ּבׁשבּועה ְְִִֶַָָמתּפיס

.Ëוהרי ואמר: וחזר זה, ּבּׂשר אכל ׁשּלא נׁשּבע: אם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוכן
לא ׁשהרי הּפת; על ּפטּור הּוא הרי - הּזה ּכּבּׂשר זֹו ֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּפת
ׁשהּוא ּפי על ואף התּפיסּה. אּלא עליה, מּפיו ׁשבּועה ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָהֹוציא
הּפת אֹותּה לאכל לֹו אסּור הּקרּבן, מן אֹו הּמלקּות מן ְְֱִִֶַַַַַָָָָָֹּפטּור

ּבׁשבּועה. ְְִִִֶָׁשהתּפיס
.Èאֹו הּיֹום יאכל ׁשּלא ּבלּבֹו וגמר לׁשבּועה, ׁשּנתּכּון ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמי

הֹוציא ולא ּבׁשבּועה, עליו אסּור זה וׁשּדבר יׁשּתה ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּלא
אין - בּׂשפתים לבּטא ׁשּנאמר: מּתר; זה הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבּׂשפתיו

ּבּׂשפתיו. ׁשבּועה ענין ׁשּיֹוציא עד חּיב ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּנׁשּבע
.‡Èּדבר ּבּׂשפתיו והֹוציא וטעה להּׁשבע, ּבלּבֹו ּגמר אם ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָוכן

ׁשּלא להּׁשבע הּמתּכּון ּכיצד? מּתר. זה הרי - ּבלּבֹו היה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּלא
יאכל ׁשּלא נׁשּבע ׁשבּועה להֹוציא ּוכׁשּבא ראּובן, אצל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹיאכל
לא ׁשהרי ראּובן, עם לאכל מּתר זה הרי - ׁשמעֹון ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֻאצל
ּבלּבֹו. ׁשמעֹון היה לא ׁשהרי ׁשמעֹון, ועם ּבּׂשפתיו; ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָֹהֹוציאֹו

.Èולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו ׁשבּועֹות מיני ׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָוכן
הּיֹום, יאכל ׁשּלא ּבפנינּו אחד נׁשּבע אם ,לפיכ ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשוין.
אצא ׁשּלא אּלא ּבלּבי היה לא אני ואמר: ּבֹו, והתרּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹואכל,
הרי - בלּבי היתה ׁשּלא אכילה והֹוציא לׁשֹוני וטעה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָֹהּיֹום,

עד לֹוקה, אינֹו ׁשעלזה ׁשּיאכל קדם עדים ּבפני ׁשּיֹודה ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ
ּבעת ׁשּטעה טען ולא התראה עליו ׁשּקּבל אֹו נׁשּבע; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאכילה
וכן לֹו. ׁשֹומעין אין - ּכ אחר ׁשּטען ּפי על אף ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהתראה.
על נדרּתי לא אֹו נׁשּבעּתי לא מעֹולם ואמר: ּבֹו, התרּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֹאם
היה, ּכן אמר: נדר, אֹו ׁשּנׁשּבע עליו ׁשהעידּו ואחר זה, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּדבר
- הּנדר על ּבלּבי היה ּתנאי אֹו ׁשוין, ולּבי ּפי היה לא ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹאבל

ולֹוקה. לֹו, ׁשֹומעין ְְִֵֶאין
.‚Èהיה ּבלּבי ואמר: נדרה, אׁשּת לֹו: אמרּו ּבֹו: ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָּכּיֹוצא

והּוא נדרה, לֹו: אמרּו לֹו. ׁשֹומעין - והפרּתי לּה ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָלהפר
ּבלּבי אמר: עליו העידּו אֹותם ׁשראה וכיון נדרה, לא ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹאֹומר:

לֹו. ׁשֹומעין אין - להפר ְְִֵֵָָָהיה
.„Èּפת יאכל ׁשּלא ונׁשּבע חּטין, ּפת לאכל ׁשּלא ּבלּבֹו ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹּגמר

ׁשמּה. ּפת חּטים ׁשּפת חּטים; ּבפת אסּור - ְְְִִִִֶַַַָָָסתם
.ÂËועל הּיֹום, אכל ׁשּלא ׁשבּועה ואמר: ׁשּנׁשּבע ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹמי

ּבלּבי; היה וכ ּכ לֹומר: יכֹול זה אין - נׁשּבע אני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּדעּתכם
ׁשהיה וכיון אחרים, ּדעת על אּלא ּדעּתֹו, על זה נׁשּבע ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
מּפני חּיב, - ׁשוים ּדעּתם על ׁשּנׁשּבע אחרים ׁשל ולּבם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפיו
ׁשבּועֹות. מיני ּבׁשאר וכן קם. לּבֹו ּבמקֹום אּלּו ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָׁשּלּבם

.ÊË:לֹו אֹומרים הּנׁשּבע, את הּדּינין ּכׁשּמׁשּביעין ,ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָלפיכ
ּדעּתנּו. על אּלא ,אֹות מׁשּביעים אנּו ּדעּת על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹלא

.ÊÈׁשּנאסר ואחר ּבׁשבּועה, ׁשוין ולּבֹו ּפיו והיה ׁשּנׁשּבע ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמי
לרב: ּתלמיד ׁשּיאמר ּכדי והּוא דּבּור, ּכדי ּבתֹו מּיד ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹחזר
אֹו נחמּתי, אֹו ׁשבּועה, זֹו אין ואמר: רּבי, עלי ְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשלֹום
ּׁשאסר מה ׁשהּתיר ׁשענינם אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּבי, ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחזרּתי
לטֹועה. דֹומה ׁשּזה הּׁשבּועה; ונעקרה מּתר, זה הרי -ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻ

.ÁÈוכּיֹוצא ,ל מּתר אֹו ,ּב חזר אחרים: לֹו אמרּו אם ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָֹֻוכן
אֹו הן, ואמר: דּבּור ּכדי ּבתֹו מהן וקּבל אּלּו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּבדברים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

באמת.50) שנשבעו אנסם.51)בחשבם ונשא52)שליבם יגיד לא אם בכלל: ואינם עוון, כל נושאים שאינם בלבד זו לא
הקרבן. מן פטור והאנוס הם אנוסים כי פטורים אלו הרי בו, חייב שהשוגג הקרבן מן אף אלא עוונו.

              
  

דּבּור ּכדי אחר ואם מּתר. זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ּבי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻחזרּתי
ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו -ֲֵַָֹ

.ËÈ.ּכלּום זה אין - ּבלּבֹו דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָנׁשּבע
מחּול אֹו ,ל מּתר אֹו ,ּב חזר אחרים: לֹו אמרּו אם ְְֲֲִִֵֵָָָָָֹֻוכן
ּכלּום, זה אין - דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבלּבֹו ּדבריהם וקּבל ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָל

הּׁשבּועה. ּכמֹו ּבפיו החזרה ׁשּיֹוציא ְְְֲִִֶַַַָָָעד

 
.‡- ּבאנס אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבע ׁשבּועה הּנׁשּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכל

ּכמֹו ּבאנס, מּתחּלתֹו הּנׁשּבע ואחד מּכלּום. ּפטּור זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהרי
אֹו ׁשבּועתֹו, לקּים הּניחּוהּו ולא ונאנס ׁשּנׁשּבע אֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּבארנּו,
ולּמֹוכסין. ולהֹורגין לחרמין נׁשּבעין לפיכ אּנס. ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשהׁשּביעֹו

.ממֹון ׁשּלֹוקח מאליו, העֹומד ּבמֹוכס אמרּו? מֹוכס זה ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּבאי
אבל הּמל ּברׁשּות ׁשּלֹוקח אֹו הּמדינה, מל ּברׁשּות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּקצּוב, הּדבר על לעצמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָמֹוסיף

הּׁשבּועה‚. ּבעת ּבלּבֹו ּכּונתֹו להיֹות ּבאנס הּנׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹוצרי
אינן - ׁשּבּלב אּלּו ׁשהּדברים ּפי על ואף הּפֹוטרֹו. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלדבר
- האנס מּפני ּבּׂשפתיו להֹוציא יכֹול ואינֹו הֹואיל ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹּדברים,

ׁשּבלּבֹו. ּדברים על סֹומ זה ְְֲִִֵֵֶֶַָהרי
ּובלּבֹו„. סתם, ּבּׂשר יאכל ׁשּלא לאּנס ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכיצד?

מּתר. זה הרי - חזיר ּבּׂשר יאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום יאכל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֻׁשּלא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ׁשבּועת‰. עליהן. ּפטּור - ׁשגגֹות וׁשל הבאי ׁשבּועת ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָוכן
גבֹוהה, וחֹומה ּגדֹולֹות חילֹות ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? ְְְְֲֲֵֶַַָָָָָהבאי
מצרים, ּכיֹוצאי והם הּמל ּפלֹוני חיל ׁשראיתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָונׁשּבע:
וכּיֹוצא לרקיע, עד ּגבֹוהה ּפלֹונית עיר חֹומת ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָוׁשראיתי
ּפחֹות ּבלא ּכ ׁשהּדבר ּבלּבֹו גמר לא ׁשּזה אּלּו. ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבדברים
רב אֹו החֹומה ּגבּה את לסּפר אּלא נתּכּון ולא יֹותר, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹולא

ָָהעם.
.Âהּפּקדֹון אֹו העדּות ׁשבּועת אם ּכיצד? ׁשגגֹות ׁשל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשבּועה

מּכלּום, ּפטּור ׁשהּוא ּובעדּות, ּבּפּקדֹון ׁשּׁשגג ּכגֹון - ְְִִִֵֶֶַַָָָָהיא
ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון - היא ׁשוא ׁשבּועת ואם ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּכמֹו
ׁשקר ׁשבּועת ואם מצוה. ׁשהּתפּלין ידע ולא ּתפּלין, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹילּבׁש
ׁשּנׁשּבע אֹו ׁשאכל; ונזּכר אכל, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון - ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹהיא
מּפני לֹו אׁשּתֹו ּתהנה ׁשּלא אֹו ואכל; וׁשכח יאכל, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא
וׁשּלא גנבה ׁשּלא ונֹודע ּבנֹו, את ׁשהּכתה אֹו ּכיסֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּגנבה

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָָֹהּכתה.
.Êקרּבן עליה ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשגגת זהּו אי ּכן, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאם

יֹודע והּוא אכל, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון לׁשעבר? ויֹורד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעֹולה
ידע לא אבל אסּורה, ׁשּנׁשּבע זֹו ׁשקר וׁשּׁשבּועת ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאכל
קרּבן עליה ׁשחּיבין הּׁשגגה היא זֹו קרּבן. עליה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָׁשחּיבין

לׁשעבר. ּבּטּוי ּבׁשבּועת ויֹורד ְְְִִֵֶֶַַָעֹולה
.Áּכגֹוןוכיצד להּבא? קרּבן עליה ׁשחּיבין הּׁשגגה היא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּיאכל ׁשּנׁשּבע ודּמה וׁשגג חּטים, ּפת יאכל ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
היתה, היא הּׁשבּועה מּמּנּו נעלמה ׁשּזה ואכלּה. חּטים, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפת
ׁשגגת היא זֹו עליו. ׁשּנׁשּבע החפץ את זֹוכר הּוא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי

קרּבן. עליה ׁשחּיבין להּבא ּבּטּוי ְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשבּועת
.Ëחּטים ּפת ואכל חּטים, ּפת יאכל ׁשּלא נׁשּבע אם ְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹֹאבל

ׁשהרי ּופטּור. אנּוס זה הרי - ּׂשעֹורים ּפת ׁשהּוא ּדעת ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָעל
חפץ אּלא מּמּנּו נעלם ולא ׁשבּועה, מּמּנּו נעלמה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא

עליו. ְִֶַָָׁשּנׁשּבע
.Èחפץ מּמּנּו ונעלם היתה, היא ׁשבּועה מּמּנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנעלמה

ּכגֹון ּכיצד? הּקרּבן. מן ּפטּור זה הרי - עליו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנׁשּבע
ּפת ׁשּיאכל ׁשּנׁשּבע ודּמה חּטים, ּפת לאכל ׁשּלא ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּנׁשּבע
ׁשהרי ּׂשעֹורים, ּפת ׁשהּוא ּדעת על חּטים ּפת ואכל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָחּטים,

ּופטּור. ּכאנּוס זה הרי - ּבידֹו וחפץ ׁשבּועה ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָהעלם
.‡Èמּפני ואכלֹו עליו ונצטער יאכלּנּו, ׁשּלא ּכּכר על ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹנׁשּבע

הּצער מּפני לאכלֹו לֹו ׁשּמּתר דּמה ׁשהרי ׁשֹוגג, והּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּצער,
אּלא מידיעתֹו, ׁשב ׁשאינֹו לפי הּקרּבן; מן ּפטּור זה הרי -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבטעּות. ואכלּה היא ׁשאסּורה ְֲֲִֶַַָָָָָידע
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נמּכרת‡. אינּה לּׁשבטים הּמתחּלקת יּׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָארץ

מכר ואם לצמתת. תּמכר לא והארץ ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלצמיתּות,
מעּׂשיהן ואין תעּׂשה. ּבלא עֹוברין ׁשניהם - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹלצמיתּות

ּבּיֹובל. לבעליה הּׂשדה ּתחזר אּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמֹועילין,
.ׁשאין ּבּיֹובל; יֹוצאה אינּה - ׁשנה לׁשּׁשים ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּמֹוכר

לצמיתּות. הּנמּכר אֹו סתם הּנמּכר דבר אּלא ּבּיֹובל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָחֹוזר
ׁשהם‚. ּפי על אף אחּזתֹו, ּׂשדה אֹו ּביתֹו אדם ימּכר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

אחי ימּו וכי ׁשּנאמר: העני; ּכן אם אּלא זמן, אחר ְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחֹוזרין
לעּׂשֹות אֹו ּבכיסֹו הּדמים ּולהּניח למּכר אבל מאחּזתֹו. ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹֻּומכר
אינֹו - ּובהמה עבדים אֹו ּכלים ּבהן לּקח אֹו סחֹורה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבהן
- מקֹום מּכל ּומכר עבר ואם ּבלבד. למזֹונֹות אּלא ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָרּׁשאי;

מכּורין. אּלּו ְֲִֵֵהרי

ּדין„. אחּזה. ּׂשדה ּדין ּובּׂשדה חֹומה, ערי ּבּתי ּדין ּבבית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻודנין
הּנׁשארֹות הּׁשנים לפי הּדמים את לחּׁשב אחּזתֹו: ּׂשדה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻמֹוכר
על הּלֹוקח עם מחּׁשב - לפּדֹות ׁשּירצה עת ּובכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָלּיֹובל;

הּׁשאר. לֹו ּומחזיר הּמכר, מּדמי וגֹורע ׁשאכל, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשנים

ּׂשדה‰. לֹו ּומכר ׁשנים עּׂשר לּיֹובל הּנׁשאר הרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיצד?
לגאל הּמֹוכר ורצה ׁשנים ׁשלׁש הּלֹוקח אכלּה דינר, ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹּבמאה
ׁשׁש אכלּה אם וכן ּׂשדהּו. ּומחזיר ּדינר ׁשבעים לֹו נֹותן -ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
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צה               
  

דּבּור ּכדי אחר ואם מּתר. זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ּבי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻחזרּתי
ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו -ֲֵַָֹ

.ËÈ.ּכלּום זה אין - ּבלּבֹו דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָנׁשּבע
מחּול אֹו ,ל מּתר אֹו ,ּב חזר אחרים: לֹו אמרּו אם ְְֲֲִִֵֵָָָָָֹֻוכן
ּכלּום, זה אין - דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבלּבֹו ּדבריהם וקּבל ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָל

הּׁשבּועה. ּכמֹו ּבפיו החזרה ׁשּיֹוציא ְְְֲִִֶַַַָָָעד

 
.‡- ּבאנס אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבע ׁשבּועה הּנׁשּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכל

ּכמֹו ּבאנס, מּתחּלתֹו הּנׁשּבע ואחד מּכלּום. ּפטּור זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהרי
אֹו ׁשבּועתֹו, לקּים הּניחּוהּו ולא ונאנס ׁשּנׁשּבע אֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּבארנּו,
ולּמֹוכסין. ולהֹורגין לחרמין נׁשּבעין לפיכ אּנס. ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשהׁשּביעֹו

.ממֹון ׁשּלֹוקח מאליו, העֹומד ּבמֹוכס אמרּו? מֹוכס זה ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּבאי
אבל הּמל ּברׁשּות ׁשּלֹוקח אֹו הּמדינה, מל ּברׁשּות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּקצּוב, הּדבר על לעצמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָמֹוסיף

הּׁשבּועה‚. ּבעת ּבלּבֹו ּכּונתֹו להיֹות ּבאנס הּנׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹוצרי
אינן - ׁשּבּלב אּלּו ׁשהּדברים ּפי על ואף הּפֹוטרֹו. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלדבר
- האנס מּפני ּבּׂשפתיו להֹוציא יכֹול ואינֹו הֹואיל ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹּדברים,

ׁשּבלּבֹו. ּדברים על סֹומ זה ְְֲִִֵֵֶֶַָהרי
ּובלּבֹו„. סתם, ּבּׂשר יאכל ׁשּלא לאּנס ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכיצד?

מּתר. זה הרי - חזיר ּבּׂשר יאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום יאכל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֻׁשּלא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ׁשבּועת‰. עליהן. ּפטּור - ׁשגגֹות וׁשל הבאי ׁשבּועת ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָוכן
גבֹוהה, וחֹומה ּגדֹולֹות חילֹות ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? ְְְְֲֲֵֶַַָָָָָהבאי
מצרים, ּכיֹוצאי והם הּמל ּפלֹוני חיל ׁשראיתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָונׁשּבע:
וכּיֹוצא לרקיע, עד ּגבֹוהה ּפלֹונית עיר חֹומת ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָוׁשראיתי
ּפחֹות ּבלא ּכ ׁשהּדבר ּבלּבֹו גמר לא ׁשּזה אּלּו. ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבדברים
רב אֹו החֹומה ּגבּה את לסּפר אּלא נתּכּון ולא יֹותר, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹולא

ָָהעם.
.Âהּפּקדֹון אֹו העדּות ׁשבּועת אם ּכיצד? ׁשגגֹות ׁשל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשבּועה

מּכלּום, ּפטּור ׁשהּוא ּובעדּות, ּבּפּקדֹון ׁשּׁשגג ּכגֹון - ְְִִִֵֶֶַַָָָָהיא
ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון - היא ׁשוא ׁשבּועת ואם ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּכמֹו
ׁשקר ׁשבּועת ואם מצוה. ׁשהּתפּלין ידע ולא ּתפּלין, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹילּבׁש
ׁשּנׁשּבע אֹו ׁשאכל; ונזּכר אכל, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון - ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹהיא
מּפני לֹו אׁשּתֹו ּתהנה ׁשּלא אֹו ואכל; וׁשכח יאכל, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא
וׁשּלא גנבה ׁשּלא ונֹודע ּבנֹו, את ׁשהּכתה אֹו ּכיסֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּגנבה

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָָֹהּכתה.
.Êקרּבן עליה ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשגגת זהּו אי ּכן, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאם

יֹודע והּוא אכל, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון לׁשעבר? ויֹורד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעֹולה
ידע לא אבל אסּורה, ׁשּנׁשּבע זֹו ׁשקר וׁשּׁשבּועת ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאכל
קרּבן עליה ׁשחּיבין הּׁשגגה היא זֹו קרּבן. עליה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָׁשחּיבין

לׁשעבר. ּבּטּוי ּבׁשבּועת ויֹורד ְְְִִֵֶֶַַָעֹולה
.Áּכגֹוןוכיצד להּבא? קרּבן עליה ׁשחּיבין הּׁשגגה היא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּיאכל ׁשּנׁשּבע ודּמה וׁשגג חּטים, ּפת יאכל ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
היתה, היא הּׁשבּועה מּמּנּו נעלמה ׁשּזה ואכלּה. חּטים, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפת
ׁשגגת היא זֹו עליו. ׁשּנׁשּבע החפץ את זֹוכר הּוא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי

קרּבן. עליה ׁשחּיבין להּבא ּבּטּוי ְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשבּועת
.Ëחּטים ּפת ואכל חּטים, ּפת יאכל ׁשּלא נׁשּבע אם ְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹֹאבל

ׁשהרי ּופטּור. אנּוס זה הרי - ּׂשעֹורים ּפת ׁשהּוא ּדעת ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָעל
חפץ אּלא מּמּנּו נעלם ולא ׁשבּועה, מּמּנּו נעלמה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא

עליו. ְִֶַָָׁשּנׁשּבע
.Èחפץ מּמּנּו ונעלם היתה, היא ׁשבּועה מּמּנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנעלמה

ּכגֹון ּכיצד? הּקרּבן. מן ּפטּור זה הרי - עליו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנׁשּבע
ּפת ׁשּיאכל ׁשּנׁשּבע ודּמה חּטים, ּפת לאכל ׁשּלא ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּנׁשּבע
ׁשהרי ּׂשעֹורים, ּפת ׁשהּוא ּדעת על חּטים ּפת ואכל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָחּטים,

ּופטּור. ּכאנּוס זה הרי - ּבידֹו וחפץ ׁשבּועה ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָהעלם
.‡Èמּפני ואכלֹו עליו ונצטער יאכלּנּו, ׁשּלא ּכּכר על ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹנׁשּבע

הּצער מּפני לאכלֹו לֹו ׁשּמּתר דּמה ׁשהרי ׁשֹוגג, והּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּצער,
אּלא מידיעתֹו, ׁשב ׁשאינֹו לפי הּקרּבן; מן ּפטּור זה הרי -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבטעּות. ואכלּה היא ׁשאסּורה ְֲֲִֶַַָָָָָידע
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נמּכרת‡. אינּה לּׁשבטים הּמתחּלקת יּׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָארץ

מכר ואם לצמתת. תּמכר לא והארץ ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלצמיתּות,
מעּׂשיהן ואין תעּׂשה. ּבלא עֹוברין ׁשניהם - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹלצמיתּות

ּבּיֹובל. לבעליה הּׂשדה ּתחזר אּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמֹועילין,
.ׁשאין ּבּיֹובל; יֹוצאה אינּה - ׁשנה לׁשּׁשים ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּמֹוכר

לצמיתּות. הּנמּכר אֹו סתם הּנמּכר דבר אּלא ּבּיֹובל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָחֹוזר
ׁשהם‚. ּפי על אף אחּזתֹו, ּׂשדה אֹו ּביתֹו אדם ימּכר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

אחי ימּו וכי ׁשּנאמר: העני; ּכן אם אּלא זמן, אחר ְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחֹוזרין
לעּׂשֹות אֹו ּבכיסֹו הּדמים ּולהּניח למּכר אבל מאחּזתֹו. ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹֻּומכר
אינֹו - ּובהמה עבדים אֹו ּכלים ּבהן לּקח אֹו סחֹורה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבהן
- מקֹום מּכל ּומכר עבר ואם ּבלבד. למזֹונֹות אּלא ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָרּׁשאי;

מכּורין. אּלּו ְֲִֵֵהרי

ּדין„. אחּזה. ּׂשדה ּדין ּובּׂשדה חֹומה, ערי ּבּתי ּדין ּבבית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻודנין
הּנׁשארֹות הּׁשנים לפי הּדמים את לחּׁשב אחּזתֹו: ּׂשדה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻמֹוכר
על הּלֹוקח עם מחּׁשב - לפּדֹות ׁשּירצה עת ּובכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָלּיֹובל;

הּׁשאר. לֹו ּומחזיר הּמכר, מּדמי וגֹורע ׁשאכל, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשנים

ּׂשדה‰. לֹו ּומכר ׁשנים עּׂשר לּיֹובל הּנׁשאר הרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיצד?
לגאל הּמֹוכר ורצה ׁשנים ׁשלׁש הּלֹוקח אכלּה דינר, ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹּבמאה
ׁשׁש אכלּה אם וכן ּׂשדהּו. ּומחזיר ּדינר ׁשבעים לֹו נֹותן -ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
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צו              
  

גאלּה לא ּׂשדהּו. לֹו ּומחזיר ּדינר ארּבעים לֹו נֹותן - ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹׁשנים
לּבעלים ּתחזר - הּיֹובל ׁשנת עד הּלֹוקח ּביד הּניחּה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹאּלא
.ל ימּכר תבּואת ׁשני ּבמסּפר ׁשּנאמר: דמים. ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹּבלא

.Â- ּגאלּה ׁשנים ׁשּתי ּולאחר ּפרֹות, מלאה והיא לֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמכרּה
ׁשּמכרּתי ּכמֹו ּפרֹות מלאה לי החזירּנה לֹו: לֹומר יכֹול ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאינֹו
הּׁשנה, ראׁש לפני ּפרֹות מלאה לֹו מכרּה אם ,לפיכ .ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֹל
ּבׁשּתי ּתבּואֹות ׁשלׁש אֹוכל זה הרי - ׁשנים ׁשּתי אחר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּוגאלּה
ּבלבד; ׁשנים ׁשּתי לפי אּלא עּמֹו מחּׁשב ואינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׁשנים,

הּתבּואֹות. ּפי על לא הּׁשנים, ּפי על ְֱִִִֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:
.Êׁשל הן הרי - ׁשּבתֹוכּה ׁשקמה ּופרֹות והּזמֹורֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּקנים

- ׁשּיבׁש אֹו ׁשּנכסח אילן אבל ׁשּלּה. הּפרֹות ּכׁשאר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלֹוקח
קרקע, ּבדמיו ויּלקח יּמכר יעּׂשה? ּכיצד ּבֹו. אסּורין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשניהן

מּידֹו. הּׂשדה ׁשּתּגאל עד ּפרֹותיה אֹוכל ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּלֹוקח
.Áּכׁשהיא והׁשּביחה, אילנֹות ּונטעּה אחּזה ּׂשדה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻהּלֹוקח

ּבעל ונֹותן ׁשּבתֹוכּה, האילנֹות ׁשבח ׁשמין - ּבּיֹובל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחֹוזרת
- ּבית ממּכר ויצא ׁשּנאמר: לּלֹוקח; הּׁשבח דמי ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּׂשדה

הּׁשבח. ולא חֹוזר, ְְִֵֶַַָֹממּכר
.Ë- ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוהג, ׁשהּיֹובל ּבזמן ּׂשדהּו את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּמֹוכר

ׁשני ּבמסּפר ׁשּנאמר: ׁשנים; מּׁשתי לפחֹות לגאל מּתר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻאינֹו
ׁשּנאמר: אסּור; - הּלֹוקח רצה ואפּלּו .ל ימּכר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹתבּואת
ּפחֹות אין - עמית מאת ּתקנה הּיֹובל אחר ׁשנים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבמסּפר

הּמכירה. מּיֹום לעת מעת ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֵַָָמּׁשתי
.Èואחר ׁשנים ּבׁשּתי ּתבּואֹות ׁשּתי הּלֹוקח ׁשּיאכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹוצרי

הית אם ,לפיכ תבּואת. ׁשני ׁשּנאמר: יגאל; אחתּכ ה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
אינּה - ירקֹון אֹו ׁשּדפֹון ׁשנת אֹו ׁשביעית הּׁשנים ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָמּׁשתי

הּמנין. מן ְִִַָָעֹולה
.‡Èׁשנה אכלּה אֹו ׁשנה, ואכלּה ׁשנה ּבּורה הּלֹוקח ֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָָָהּניחּה

ּבׁשנת מכרּה לּמנין. עֹולין אּלּו הרי - זרעּה ולא ׁשנה ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹונרּה
לּבעלים. חֹוזרין והּדמים נמּכרת, אינּה - עצמּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיֹובל

.Èאֹותּה אֹוכל הּלֹוקח הרי - הּיֹובל לפני אחת ׁשנה ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָמכרּה
תבּואת. ׁשני ׁשּנאמר: הּיֹובל; אחר ׁשנּיה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשנה

.‚Èראּויין ׁשאינם סלעים אֹו מים מלאים נקעים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמכר
ׁשּנאמר: ׁשנים; מּׁשתי ּבפחֹות ּפֹודה זה הרי - ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלזריעה
ׁשאינּה היא לתבּואה הראּויה ּׂשדה - תבּואת ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבמסּפר
ּפי על אף גאלּה, לא ואם ׁשנים. ׁשּתי אחר אּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹנגאלת

ּבּיֹובל. לּבעלים חֹוזרת - לזריעה ראּויה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינּה
.„Èׁשהרי ׁשנים, מּׁשתי לפחֹות נגאלין אין - אילנֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמכר

לּבעלים חֹוזרין אינן - גאלן לא ואם לתבּואֹות. ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹראּויים
לאילנֹות. ולא - לאחּזתֹו וׁשב ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבּיֹובל;

.ÂË,לׁשליׁשי וׁשני לׁשני, מכר וראׁשֹון לראׁשֹון, ּׂשדהּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָמכר
לאדֹון ּתחזר הּיֹובל ּבׁשנת - זה אחר זה מאה ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאפּלּו
קנהּו לאׁשר הּׂשדה יׁשּוב הּיֹובל ּבׁשנת ׁשּנאמר: ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהראׁשֹון;

הארץ. אחּזת לֹו לאׁשר ֲֲִֵֶֶַַָָֻמאּתֹו,
.ÊË,ּבמאתים לׁשני וראׁשֹון דינר, ּבמאה לראׁשֹון ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָמכרּה

הראׁשֹון; עם אּלא מחּׁשב אינֹו - לגאל האדֹון ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹורצה
ּבמאתים, לראׁשֹון מכרּה לֹו. מכר אׁשר לאיׁש ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
אם וכן האחרֹון. עם מחּׁשב זה הרי - ּבמאה לׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָוראׁשֹון
להּמכר ראּויה היא והרי הּלֹוקח ּביד והׁשּביחה ּבמאה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָמכר

ּבמאתים מכרּה ואם ּׁשּמכר. מה לפי מחּׁשב - ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבמאתים
מה לפי מחּׁשב - ּבמאה להּמכר ראּויה היא והרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוהכסיפה
ּכח ּומרעין אחּזה, ּׂשדה מֹוכר ּכח מיּפים ּולעֹולם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻּׁשהיא.

ֵַַהּלֹוקח.
.ÊÈּומכר אחרֹות, ּׂשדֹות לֹו והיּו אחּזתֹו ּׂשדה ְְֲֲֵֵֵַַָָָָֻהּמֹוכר

לֹו; ׁשֹומעין אין - ׁשּמכר ּׂשדה לגאל ּכדי הּׂשדֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמאֹותם
מצּוי ׁשאינֹו דבר ׁשּימצא עד - גאּלתֹו ּכדי ּומצא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּנאמר:
לֹו; ׁשֹומעין אין - לגאל לוה אם וכן ׁשּמכר. ּבׁשעה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹלֹו

ׁשּילוה. לא - ידֹו והּׂשיגה ְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:
.ÁÈׁשֹומעין אין - ׁשּמכר הּׂשדה חצי לגאל ורצה מעט ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצא

גֹואל. אינֹו אֹו ּכּלּה את ּגֹואל אֹו - גאּלתֹו ּכדי ׁשּנאמר: ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָֻֻלֹו;
הּקרב גאלֹו ּובא ׁשּנאמר: ּגֹואלים; - לגאל קרֹוביו רצּו ְְְֱֲֲִִִֶֶַַָָָָֹֹֹואם

ֵָאליו.
.ËÈ:ׁשּנאמר ּבּיֹובל; לֹו חֹוזרת זֹו הרי - מּתנה ּׂשדהּו ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹותן

הּמּתנה. את לרּבֹות - אחּזתֹו אל איׁש ְֲִֶֶַַַָָָָֻֻּתׁשבּו
.Îחלקֹו לזה זה ּומחזירין הן, ּכלקֹוחֹות - ׁשחלקּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהאחין

הּבכֹור וכן ׁשהיתה. מּכמֹות חלּקתן תּבטל ולא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻּבּיֹובל,
ונֹוטל ׁשּנטל, חלק ּבּיֹובל מחזיר - אחיו אׁשת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוהמיּבם

ׁשּכנגּדֹו. ְְֵֶֶֶַהחלק
.‡Îהּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על אף אׁשּתֹו, את הּיֹורׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֻאבל

מחזיר ואינֹו ּתֹורה, ּכׁשל לדבריהם חּזּוק עּׂשּו - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָמּדבריהם
מׁשּפחה, לבני יחזיר - הּקברֹות ּבית מּמּנה ירׁש ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבּיֹובל.
קבר דמי לֹו ּומנּכין דמיה, לֹו ויּתנּו מׁשּפחה, ּפגם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָמּׁשּום

ּבקבּורתּה. חּיב ׁשהרי ְְֲִִֵֶַָָָאׁשּתֹו,

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ב שני יום

  
גֹואלּה‡. זה הרי - חֹומה הּמּקפת עיר ּבתֹו ּבית ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר

ואפּלּו ׁשּירצה, עת ּבכל ׁשּמכר מּיֹום חדׁש עּׂשר ׁשנים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל
ׁשּלקח, הּדמים ּכל נֹותן - לפּדֹות ּוכׁשרֹוצה ׁשּמכר. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּיֹום

ּכלּום. לּלֹוקח גֹורע ְְֵֵֵַַַואינֹו
.אם עצמֹו הּמֹוכר אּלא אֹותּה, ּפֹודין הּקרֹובים ְְְִִִֵֵֶַַַָָואין

ילוה לא אבל ולפּדֹותֹו; מּנכסיו למּכר לֹו ויׁש ידֹו. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָֹֹהּׂשיגה
לחצאין. יגאל ולא ְְְְֲִִִַַַָֹויגאל,

יׁש‚. - הּמֹוכר מת אם וכן ּבנֹו. מּיד יפּדה - הּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַמת
חדׁש. עּׂשר ׁשנים ּכל לפּדֹותּה ְְְִִֵֶָָָָֹלבנֹו

מֹונין„. - הּׁשנה ּבתֹו לׁשני וראׁשֹון לראׁשֹון, ְְְְִִִִֵַַָָָמכר
ּביד הּבית החלט ראׁשֹונה ׁשנה ׁשּׁשלמה ּכיון ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻלראׁשֹון.
הּגיע לידֹו. ׁשּתבֹוא זכּות ּכל לּׁשני מכר ׁשהּמֹוכר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשני;

נחלט זֹו הרי - גאלּה ולא חדׁש עּׂשר הּלֹוקח.ׁשנים ּביד ת ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
- חדׁש עּׂשר ׁשנים ּכל גאלֹו ולא מּתנה הּבית נתן אם ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹוכן

מּתנה. לֹו ׁשּנתן זה ּביד נחלט זה ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָהרי
עד‰. ׁשּנאמר: סֹופּה; עד נחלט אינֹו - מעּברת ׁשנה ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

העּבּור. חדׁש להביא - תמימה ׁשנה לֹו ְְְִִִֶָָָָָֹֹמלאת
.Âּבראׁש ואחד ראׁשֹון אדר ּבחצי אחד ּבּתים, ׁשני ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמכר

אחד ׁשהּגיע ּכיון - ׁשני אדר ּבראׁש ׁשּמכר זה ׁשני: ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאדר
אדר ּבחצי ׁשּמכר וזה ׁשנה; לֹו עלתה הּבאה ׁשנה ׁשל ְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּבאדר
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הּבאה, ׁשנה ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא - ְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָֹראׁשֹון
העּבּור. ּבחדׁש הּלֹוקח ׁשּירד ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹמּפני

.Êלפּדֹות הּלֹוקח נמצא ולא חדׁש עּׂשר ׁשנים יֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּגיע
הּדלת את וׁשֹובר ּדין ּבבית מעֹותיו מּניח זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמּמּנּו
מעֹותיו. ויּטל יבֹוא - הּלֹוקח ׁשּיבֹוא ואימתי לביתֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹונכנס

.Á- ההקּדׁש מּיד אחר ּוגאלֹו חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש
גאלֹו ולא ההקּדׁש מּיד ׁשּנגאל מּׁשעה ׁשנה לֹו ׁשעלתה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּכיון
אּלא חֹולט, ההקּדׁש ׁשאין הּגֹואל. ּביד נחלט ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבעליו,

לדרתיו. אתֹו לּקנה ׁשּנאמר: ְֱֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹהּלֹוקח;
.Ë- הּמכר ׁשנת ּבתֹו יֹובל והּגיע חֹומה עיר ּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמכר

הּמֹוכר ׁשּירצה עד הּלֹוקח ּביד יהיה אּלא ּבּיֹובל; חֹוזר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָאינֹו
ויחלט. ׁשנה תּמלא אֹו הּמכר, ׁשנת ּכל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלגאל

.Èחֹומה מּקפת ׁשאינּה ּבעיר אֹו חצרים ּבבּתי ּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהּמֹוכר
וׁשּבדין הּׂשדה ׁשּבדין יפה ּבכח נגאל זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכראּוי
ּגֹואל, - מּיד לגאל רצה אם ּכיצד? חֹומה. הּמּקפין ְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻהּבּתים
זה הרי - גאל ולא חדׁש עּׂשר ׁשנים הּגיע הּבּתים. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכדין

ּובעת הּׂשדֹות. ּכדין הּיֹובל, ׁשנת עד מחּׁשבגֹואל - ׁשּגֹואל ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
חֹוזר - גאל ולא יֹובל הּגיע ּׁשאכל. מה לֹו וגֹורע הּמֹוכר ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹעם

הּׂשדֹות. ּכדין דמים, ּבלא ְְִִִַַַָָֹהּבית
.‡Èוהּמרחצאֹות הּגּנֹות ּכגֹון החֹומה, מן לפנים ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹּכל

אבל ּבעיר. אׁשר ׁשּנאמר: ּכּבּתים; הּוא הרי - ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָוהּׁשֹובכֹות
לעיר; ׁשחּוץ הּׂשדֹות ּכדין נגאלין - העיר ׁשּבתֹו ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהּׂשדֹות
לבית, הּדֹומה וכל ּבית - ּבעיר אׁשר הּבית וקם ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:

הּׂשדֹות. ַָֹלא
.Èנחלט אינֹו - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָּבית

ּובית ּבּה. נחלט הּבית אין - וירּוׁשלים חֹומה. ערי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכבּתי
חֹומה. ערי ּכּבתי אינֹו - ּבחֹומה ְֵֵֵַַָָָָָהּבנּוי

.‚Èּכמּקפת אינּה - חֹומתּה ׁשהּים אֹו חֹומתּה ׁשּגּגֹותיה ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻעיר
ָחֹומה.

.„Èחצרֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיהיה עד חֹומה ערי נקרא הּמקֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאין
חֹומה ויּקיפּוה יתר, אֹו ּבּתים ׁשני מהן חצר ּובכל יתר, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָאֹו
ׁשּיׁשב מקֹום אבל ּבתֹוכֹו. החצרֹות יבנּו ּכ ואחר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָּתחּלה
ּבּתים ׁשני ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ּבֹו היּו ׁשּלא אֹו הּקף, ּכ ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻואחר

החצרים. ּכבּתי ׁשּבֹו ּבּתים אּלא חֹומה, עיר אינֹו -ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
.ÂËּכּבּוׁש ּבׁשעת הּמּקפת חֹומה על אּלא סֹומכין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻאין

ׁשּכבׁש ּבׁשעה חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא עיר ּכיצד? ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהארץ.
ּכבּתי היא הרי - עּתה ׁשּמּקפת ּפי על אף הארץ, את ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻיהֹוׁשע
על אף יהֹוׁשע, ּבימי חֹומה מּקפת ׁשהיתה ועיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהחצרים;
ׁשּגלּו וכיון ּכמּקפת. היא הרי - עּתה מּקפת ׁשאינּה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻּפי

ּבימ ׁשהיּו חֹומה ערי קדּׁשת ּבטלה - ראׁשֹון יהֹוׁשע.ּבחרּבן י ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻֻ
הערים ּכל נתקּדׁשּו - הּׁשנּיה ּבּביאה עזרא ׁשעלה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּכיון
עזרא, ּבימי ׁשּביאתן מּפני העת. ּבאֹותֹו חֹומה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהּמּקפֹות
ּבימי ּביאתן מה יהֹוׁשע: ּבימי ּכביאתן - ׁשנּיה ּביאה ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשהיא
חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין מנּו - ְְְְְְִִִֵֵַָָָָֻיהֹוׁשע
ׁשמּטין מנּו - עזרא ּבימי ּביאתם אף ּבמעּׂשר; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָונתחּיבּו

ּבמעּׂשר. ונתחּיבּו חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָויֹובלֹות,
.ÊËלארץ ׁשּיּכנסּו ּבעת ׁשליׁשית, ּבביאה לבֹוא לעתיד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָוכן

חֹומה, ערי ּבּתי ויקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין למנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָיתחילּו

והביא ׁשּנאמר: ּבמעּׂשרֹות. ׁשּיכּבׁשּוהּו מקֹום ּכל ְְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָויתחּיב
מּקיׁש - וירׁשּתּה אבתי ירׁשּו אׁשר הארץ אל אלהי ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיי
נֹוהג אּתה - אבֹותי ּירּׁשת מה :אבֹותי לירּׁשת ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֻֻֻירּׁשת
ּבּה נֹוהג אּתה ירּׁשת אף האּלּו, הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֻ[ּבּה]

האּלּו. הּדברים ּכל ְְִִֵַָָָּבחּדּוׁש

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

  
נצטּוּו‡. ּכבר ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּפי על אף לוי, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשבט

ׁשׁש הם והערים ּומגרׁשיהם. לׁשבת ערים להם לּתן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָיּׂשראל
ערי ּוכׁשּמֹוסיפין עיר. וארּבעים ׁשּתים ועליהן מקלט, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָערי

ללוּים. הּכל - הּמׁשיח ּבימי אחרֹות ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹמקלט
.אלפים ׁשלׁשת ׁשהם ּבּתֹורה נתּפרׁשּו ּכבר הערים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמגרׁשי

העיר מּקיר ׁשּנאמר: וחּוצה. העיר מּקיר רּוח לכל ְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָָָאּמה
מחּוץ ּומּדתם אֹומר: הּוא ּולהּלן סביב, אּמה אלף ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוחּוצה
הראׁשֹונים אלף וגֹומר; ּבאּמה אלּפים קדמה ּפאת את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלעיר

ׁשּמֹודדין ואלּפים מגרׁש, ּוכרמים.- לּׂשדֹות - לּמגרׁש חּוץ ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
ׁשאין‚. זה, לתחּום חּוץ הּקברֹות ּבית עיר לכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָונֹותנין

יהיּו ּומגרׁשיהם ׁשּנאמר: עריהם; ּבתחּום מתיהם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָקֹוברין
לקבּורה. ולא נּתנּו לחּיים - חּיתם ּולכל ולרכׁשם ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻלבהמּתם

ולא„. עיר, מגרׁש ולא מגרׁש עיר הלוּים ּבערי עֹוּׂשין ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹאין
עריהם מגרׁש ּוּׂשדה ׁשּנאמר: מגרׁש. ּׂשדה ולא ּׂשדה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמגרׁש

יּמכר. ִֵָֹלא
יׁשּנה,‰. לא - יּמכר לא ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּומּפי

ּכמֹות מּׁשלׁשּתן אחד ּכל - והעיר והּמגרׁש הּׂשדה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא
יּׂשראל. ערי ּבׁשאר וכן לעֹולם. ְְְְִִֵֵֵֶָָָָׁשהּוא

.Âחרבתֹו יּטע ולא גּנה לעּׂשֹותֹו ּביתֹו את אדם יסּתר ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹלא
יּׂשראל. ארץ יחריבּו ׁשּלא ְֲִִִֵֶֶֶַָָֹּגּנה,

.Êמּבּתי ּבית אֹו עריהם מּׂשדה ּׂשדה ׁשּמכרּו ּולוּים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכהנים
מֹוכרין אּלא הּזה. ּכּסדר ּגֹואלין אין - ׁשּלהן חֹומה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָערי
הקּדיׁשּו ואם מּיד. וגֹואלין לּיֹובל, סמּו ואפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָהּׂשדֹות
ערי ּבּתי וגֹואלים הּיֹובל. לאחר ההקּדׁש מּיד ּגֹואלים - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּׂשדה
ּגאּלת ׁשּנאמר: ׁשנים. ּכּמה אחר אפּלּו ׁשּירצּו, זמן ּכל ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻחֹומה

ללוּים. ּתהיה ְְִִִֶַָעֹולם
.Áּכלוּים גֹואל זה הרי - לוי אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיּׂשראל

לוּים ׁשל הּׂשדֹות אֹו והערים הֹואיל לוי. ׁשאינֹו ּפי על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
ּבּבעלים. ולא אּלּו ּבמקֹומֹות ּתלּוי זה ׁשּדין לעֹולם. ּגֹואל -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

.Ëולא ּכיּׂשראל ּגֹואל - יּׂשראל אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולוי
ּבערי אּלא ללוּים' ּתהיה עֹולם 'גאּלת נאמר ׁשּלא ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּכלוּים;

ְִִַהלוּים.
.Èהן וכן ּכנען. ּבארץ ינחלּו ׁשּלא מזהרין לוי ׁשבט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּכל

הערים. את ׁשּכֹובׁשין ּבׁשעה ּבּבּזה חלק יּטלּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמזהרין
ונחלה חלק לוי ׁשבט ּכל הלוּים לּכהנים יהיה לא ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
אֹומר: הּוא וכן ּבארץ. - ונחלה ּבּבּזה, - חלק יּׂשראל; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעם
ּובן ּבּבּזה. - ּבתֹוכם ל יהיה לא וחלק תנחל, לא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבארצם
ּבארץ נחלה נטל ואם לֹוקה. - ּבּבּזה חלק ׁשּנטל ּכהן אֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלוי

מּמּנּו. אֹותּה מעבירין -ֲִִִֶַָ
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צז               
  

הּבאה, ׁשנה ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא - ְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָֹראׁשֹון
העּבּור. ּבחדׁש הּלֹוקח ׁשּירד ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹמּפני

.Êלפּדֹות הּלֹוקח נמצא ולא חדׁש עּׂשר ׁשנים יֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּגיע
הּדלת את וׁשֹובר ּדין ּבבית מעֹותיו מּניח זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמּמּנּו
מעֹותיו. ויּטל יבֹוא - הּלֹוקח ׁשּיבֹוא ואימתי לביתֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹונכנס

.Á- ההקּדׁש מּיד אחר ּוגאלֹו חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש
גאלֹו ולא ההקּדׁש מּיד ׁשּנגאל מּׁשעה ׁשנה לֹו ׁשעלתה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּכיון
אּלא חֹולט, ההקּדׁש ׁשאין הּגֹואל. ּביד נחלט ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבעליו,

לדרתיו. אתֹו לּקנה ׁשּנאמר: ְֱֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹהּלֹוקח;
.Ë- הּמכר ׁשנת ּבתֹו יֹובל והּגיע חֹומה עיר ּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמכר

הּמֹוכר ׁשּירצה עד הּלֹוקח ּביד יהיה אּלא ּבּיֹובל; חֹוזר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָאינֹו
ויחלט. ׁשנה תּמלא אֹו הּמכר, ׁשנת ּכל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלגאל

.Èחֹומה מּקפת ׁשאינּה ּבעיר אֹו חצרים ּבבּתי ּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהּמֹוכר
וׁשּבדין הּׂשדה ׁשּבדין יפה ּבכח נגאל זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכראּוי
ּגֹואל, - מּיד לגאל רצה אם ּכיצד? חֹומה. הּמּקפין ְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻהּבּתים
זה הרי - גאל ולא חדׁש עּׂשר ׁשנים הּגיע הּבּתים. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכדין

ּובעת הּׂשדֹות. ּכדין הּיֹובל, ׁשנת עד מחּׁשבגֹואל - ׁשּגֹואל ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
חֹוזר - גאל ולא יֹובל הּגיע ּׁשאכל. מה לֹו וגֹורע הּמֹוכר ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹעם

הּׂשדֹות. ּכדין דמים, ּבלא ְְִִִַַַָָֹהּבית
.‡Èוהּמרחצאֹות הּגּנֹות ּכגֹון החֹומה, מן לפנים ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹּכל

אבל ּבעיר. אׁשר ׁשּנאמר: ּכּבּתים; הּוא הרי - ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָוהּׁשֹובכֹות
לעיר; ׁשחּוץ הּׂשדֹות ּכדין נגאלין - העיר ׁשּבתֹו ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהּׂשדֹות
לבית, הּדֹומה וכל ּבית - ּבעיר אׁשר הּבית וקם ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:

הּׂשדֹות. ַָֹלא
.Èנחלט אינֹו - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָּבית

ּובית ּבּה. נחלט הּבית אין - וירּוׁשלים חֹומה. ערי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכבּתי
חֹומה. ערי ּכּבתי אינֹו - ּבחֹומה ְֵֵֵַַָָָָָהּבנּוי

.‚Èּכמּקפת אינּה - חֹומתּה ׁשהּים אֹו חֹומתּה ׁשּגּגֹותיה ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻעיר
ָחֹומה.

.„Èחצרֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיהיה עד חֹומה ערי נקרא הּמקֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאין
חֹומה ויּקיפּוה יתר, אֹו ּבּתים ׁשני מהן חצר ּובכל יתר, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָאֹו
ׁשּיׁשב מקֹום אבל ּבתֹוכֹו. החצרֹות יבנּו ּכ ואחר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָּתחּלה
ּבּתים ׁשני ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ּבֹו היּו ׁשּלא אֹו הּקף, ּכ ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻואחר

החצרים. ּכבּתי ׁשּבֹו ּבּתים אּלא חֹומה, עיר אינֹו -ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
.ÂËּכּבּוׁש ּבׁשעת הּמּקפת חֹומה על אּלא סֹומכין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻאין

ׁשּכבׁש ּבׁשעה חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא עיר ּכיצד? ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהארץ.
ּכבּתי היא הרי - עּתה ׁשּמּקפת ּפי על אף הארץ, את ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻיהֹוׁשע
על אף יהֹוׁשע, ּבימי חֹומה מּקפת ׁשהיתה ועיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהחצרים;
ׁשּגלּו וכיון ּכמּקפת. היא הרי - עּתה מּקפת ׁשאינּה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻּפי

ּבימ ׁשהיּו חֹומה ערי קדּׁשת ּבטלה - ראׁשֹון יהֹוׁשע.ּבחרּבן י ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻֻ
הערים ּכל נתקּדׁשּו - הּׁשנּיה ּבּביאה עזרא ׁשעלה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּכיון
עזרא, ּבימי ׁשּביאתן מּפני העת. ּבאֹותֹו חֹומה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהּמּקפֹות
ּבימי ּביאתן מה יהֹוׁשע: ּבימי ּכביאתן - ׁשנּיה ּביאה ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשהיא
חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין מנּו - ְְְְְְִִִֵֵַָָָָֻיהֹוׁשע
ׁשמּטין מנּו - עזרא ּבימי ּביאתם אף ּבמעּׂשר; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָונתחּיבּו

ּבמעּׂשר. ונתחּיבּו חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָויֹובלֹות,
.ÊËלארץ ׁשּיּכנסּו ּבעת ׁשליׁשית, ּבביאה לבֹוא לעתיד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָוכן

חֹומה, ערי ּבּתי ויקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין למנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָיתחילּו

והביא ׁשּנאמר: ּבמעּׂשרֹות. ׁשּיכּבׁשּוהּו מקֹום ּכל ְְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָויתחּיב
מּקיׁש - וירׁשּתּה אבתי ירׁשּו אׁשר הארץ אל אלהי ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיי
נֹוהג אּתה - אבֹותי ּירּׁשת מה :אבֹותי לירּׁשת ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֻֻֻירּׁשת
ּבּה נֹוהג אּתה ירּׁשת אף האּלּו, הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֻ[ּבּה]

האּלּו. הּדברים ּכל ְְִִֵַָָָּבחּדּוׁש

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

  
נצטּוּו‡. ּכבר ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּפי על אף לוי, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשבט

ׁשׁש הם והערים ּומגרׁשיהם. לׁשבת ערים להם לּתן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָיּׂשראל
ערי ּוכׁשּמֹוסיפין עיר. וארּבעים ׁשּתים ועליהן מקלט, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָערי

ללוּים. הּכל - הּמׁשיח ּבימי אחרֹות ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹמקלט
.אלפים ׁשלׁשת ׁשהם ּבּתֹורה נתּפרׁשּו ּכבר הערים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמגרׁשי

העיר מּקיר ׁשּנאמר: וחּוצה. העיר מּקיר רּוח לכל ְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָָָאּמה
מחּוץ ּומּדתם אֹומר: הּוא ּולהּלן סביב, אּמה אלף ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוחּוצה
הראׁשֹונים אלף וגֹומר; ּבאּמה אלּפים קדמה ּפאת את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלעיר

ׁשּמֹודדין ואלּפים מגרׁש, ּוכרמים.- לּׂשדֹות - לּמגרׁש חּוץ ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
ׁשאין‚. זה, לתחּום חּוץ הּקברֹות ּבית עיר לכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָונֹותנין

יהיּו ּומגרׁשיהם ׁשּנאמר: עריהם; ּבתחּום מתיהם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָקֹוברין
לקבּורה. ולא נּתנּו לחּיים - חּיתם ּולכל ולרכׁשם ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻלבהמּתם

ולא„. עיר, מגרׁש ולא מגרׁש עיר הלוּים ּבערי עֹוּׂשין ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹאין
עריהם מגרׁש ּוּׂשדה ׁשּנאמר: מגרׁש. ּׂשדה ולא ּׂשדה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמגרׁש

יּמכר. ִֵָֹלא
יׁשּנה,‰. לא - יּמכר לא ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּומּפי

ּכמֹות מּׁשלׁשּתן אחד ּכל - והעיר והּמגרׁש הּׂשדה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא
יּׂשראל. ערי ּבׁשאר וכן לעֹולם. ְְְְִִֵֵֵֶָָָָׁשהּוא

.Âחרבתֹו יּטע ולא גּנה לעּׂשֹותֹו ּביתֹו את אדם יסּתר ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹלא
יּׂשראל. ארץ יחריבּו ׁשּלא ְֲִִִֵֶֶֶַָָֹּגּנה,

.Êמּבּתי ּבית אֹו עריהם מּׂשדה ּׂשדה ׁשּמכרּו ּולוּים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכהנים
מֹוכרין אּלא הּזה. ּכּסדר ּגֹואלין אין - ׁשּלהן חֹומה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָערי
הקּדיׁשּו ואם מּיד. וגֹואלין לּיֹובל, סמּו ואפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָהּׂשדֹות
ערי ּבּתי וגֹואלים הּיֹובל. לאחר ההקּדׁש מּיד ּגֹואלים - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּׂשדה
ּגאּלת ׁשּנאמר: ׁשנים. ּכּמה אחר אפּלּו ׁשּירצּו, זמן ּכל ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻחֹומה

ללוּים. ּתהיה ְְִִִֶַָעֹולם
.Áּכלוּים גֹואל זה הרי - לוי אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיּׂשראל

לוּים ׁשל הּׂשדֹות אֹו והערים הֹואיל לוי. ׁשאינֹו ּפי על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
ּבּבעלים. ולא אּלּו ּבמקֹומֹות ּתלּוי זה ׁשּדין לעֹולם. ּגֹואל -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

.Ëולא ּכיּׂשראל ּגֹואל - יּׂשראל אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולוי
ּבערי אּלא ללוּים' ּתהיה עֹולם 'גאּלת נאמר ׁשּלא ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּכלוּים;

ְִִַהלוּים.
.Èהן וכן ּכנען. ּבארץ ינחלּו ׁשּלא מזהרין לוי ׁשבט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּכל

הערים. את ׁשּכֹובׁשין ּבׁשעה ּבּבּזה חלק יּטלּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמזהרין
ונחלה חלק לוי ׁשבט ּכל הלוּים לּכהנים יהיה לא ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
אֹומר: הּוא וכן ּבארץ. - ונחלה ּבּבּזה, - חלק יּׂשראל; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעם
ּובן ּבּבּזה. - ּבתֹוכם ל יהיה לא וחלק תנחל, לא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבארצם
ּבארץ נחלה נטל ואם לֹוקה. - ּבּבּזה חלק ׁשּנטל ּכהן אֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלוי

מּמּנּו. אֹותּה מעבירין -ֲִִִֶַָ
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צח              
  

ׁשּנכרתה ּבארץ אּלא אמּורים הּדברים ׁשאין לי, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָיראה
ונתחּלקה ּבניהם וירׁשּוה ּוליעקב ליצחק לאברהם ּברית ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹעליה
- יּׂשראל מּמלכי מל ׁשּכֹובׁש הארצֹות ּכל ׁשאר אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלהם;
יּׂשראל. ּככל ּובבּזתן הארצֹות ּבאֹותן והלוּים הּכהנים ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָֹהרי

עם ּובבּזתּה יּׂשראל ארץ ּבנחלת לוי זכה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹולּמה
ּדרכיו ּולהֹורֹות לׁשרתֹו יי, את לעבד ׁשהבּדל מּפני ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻאחיו?
מׁשּפטי יֹורּו ׁשּנאמר: לרּבים; הּצּדיקים ּומׁשּפטיו ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהיׁשרים
לא העֹולם: מּדרכי הבּדלּו לפיכ ליּׂשראל. ותֹורת ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹֻליעקב
לעצמן זֹוכין ולא נֹוחלין, ולא יּׂשראל, ּכׁשאר מלחמה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹֹעֹורכין
והּוא חילֹו; יי ּבר ׁשּנאמר: הּׁשם, חיל הם אּלא ּגּופן. ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבכח

להם, זֹוכה הּוא ּברּו.ונחלת חלק אני ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָ
ּבאי מּכל ואיׁש איׁש ּכל אּלא ּבלבד, לוי ׁשבט ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹולא

לעמד להּבדל מּדעֹו והבינֹו אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר ְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם,
ּכמֹו יׁשר והל יי, את לדעה ּולעבדֹו, לׁשרתֹו יי ְְְְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָלפני
הרּבים החׁשּבֹונֹות על צּוארֹו מעל ּופרק האלהים, ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשעּׂשהּו
ויהיה קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני ּבקׁשּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
ּבעֹולם לֹו ויזּכה עֹולמים, ּולעֹולמי לעֹולם ונחלתֹו חלקֹו ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָיי
ּדוד הרי ללוּים. לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ּדבר ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּזה
ּגֹורלי. ּתֹומי אּתה וכֹוסי, חלקי מנת יי אֹומר: הּׁשלֹום ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָעליו

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

אהבי יׁשליּו ירּוׁשלים ׁשלֹום ְְְֲֲִִִַָָָָֹׁשאלּו

    
סּדּורן: וזהּו ּתׁשע. ְְִִֵֶַָָהלכֹותיו
הּבחירה. ּבית הלכֹות ְְִִֵַָא.

ּבֹו. והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי הלכֹות ְְְְְִִִֵַָָב.
מקּדׁש. ּביאת הלכֹות ְְִִִַָג.
מזּבח. אּסּורי הלכֹות ְְִִִֵֵַד.

הּקרּבנֹות. מעּׂשה הלכֹות ְְֲִֵַַָָה.
ּומּוספין. ּתמידין הלכֹות ְְִִִִָו.
הּמקּדׁשין. ּפסּולי הלכֹות ְְְִִֵַָֻז.

הּכּפּורים. יֹום עבֹודת הלכֹות ְֲִִִַַח.
מעילה. הלכֹות ְְִִָט.

  



לא מצֹות וׁשלׁש עּׂשה מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ׁשׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹיׁש
ׁשּלא ב) הּמקּדׁש. ּבית לבנֹות א) פרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹתעּׂשה,
ליראה ד) ּבמעלֹות. עליו לעלֹות ׁשּלא ג) ּגזית. הּמזּבח ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹלבנֹות
ׁשמירתֹו. להׁשּבית ׁשּלא ו) סביב. לׁשמרֹו ה) הּמקּדׁש. ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹמן

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּבֹו מקריבים להיֹות מּוכן לה' ּבית לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָמצות

ׁשּנאמר: ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש אליו וחֹוגגין ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות,
מׁשה ׁשעּׂשה מׁשּכן ּבּתֹורה נתּפרׁש ּוכבר מקּדׁש". לי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ"ועּׂשּו

עּתה עד באתם לא "ּכי ׁשּנאמר: ׁשעה, לפי והיה ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹרּבנּו,
ְוגֹו'".

ארּבע-עּׂשרה ּבּגלּגל הּמׁשּכן העמידּו לארץ ׁשּנכנסּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכיון
ּבית ׁשם ּובנּו לׁשילה, ּבאּו ּומּׁשם וׁשחלקּו. ׁשּכבׁשּו ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשנה
ׁשם היתה ולא עליו, הּמׁשּכן יריעֹות ּופרּׂשּו אבנים, ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָֹׁשל
חרב. עלי ּוכׁשּמת ׁשילה, מׁשּכן עמד ׁשנה ושס"ט ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּתקרה.
ּובאּו חרב. ׁשמּואל ּוכׁשּמת מקּדׁש, ׁשם ּובנּו לנב ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹּובאּו
וימי העֹולמים. לבית ּבאּו ּומּגבעֹון מקּדׁש, ׁשם ּובנּו ְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָלגבעֹון

ׁשנה. וחמּׁשים ׁשבע וגבעֹון ְְֲִִִֶַַָָֹנב
ּכּלן הּמקֹומֹות ּכל נאסרּו ּבירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּנבנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּכיון

ּבית ׁשם ואין קרּבן. ּבהן ּולהקריב לה' ּבית ּבהן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלבנֹות
ׁשּבּה הּמֹורּיה ּובהר ּבלבד ּבירּוׁשלים אּלא הּדֹורֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלדֹורי
וזה-ּמזּבח האלהים ה' ּבית הּוא זה ּדויד "וּיאמר ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנאמר:

עד". עדי מנּוחתי "זאת ואֹומר: ליּׂשראל", ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָֹֹלעלה
העתיד ּבנין וכן ּבמלכים. מפרׁש ּכבר ׁשלמה ׁשּבנה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹּבנין

מפרׁש אינֹו ּביחזקאל, ּכתּוב ׁשהּוא אף-על-ּפי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלהּבנֹות,
ּכבנין ּבנּוהּו עזרא, ּבימי ּכׁשּבנּו ׁשני, ּבית ואנׁשי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּומבאר.

ּביחזקאל. המפרׁשים ּדברים ּומעין ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹֹׁשלמה
ּבֹו עֹוּׂשין הּבית: ּבבנין עּקר ׁשהן הּדברים הן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָואּלּו

והּוא אחד, מקֹום הּקדׁש לפני ויהיה הּקדׁשים, וקדׁש- ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹקדׁש,
אחרת מחּצה ועֹוּׂשין היכל. נקראין ּוׁשלׁשּתן אּולם, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּנקרא
ּבּמדּבר. ׁשהיּו החצר קלעי ּכעין מּמּנּו, רחֹוקה להיכל, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָסביב
הּוא מֹועד, אהל חצר ּכעין ׁשהּוא זֹו, ּבמחּצה הּמּקף ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֻוכל

מקּדׁש. נקרא והּכל עזרה. ְְְְֲִִִַַָָָָָֹהּנקרא
;הּקרּבנֹות ולׁשאר לעֹולה מזּבח ּכלים: ּבּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָועֹוּׂשין

מׁשּו האּולם לפני ּומקֹומֹו לּמזּבח, ּבֹו ׁשעֹולים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוכבׁש
ורגליהם ידיהם הּכהנים מּמּנּו לקּדׁש וכּנֹו וכּיֹור ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלדרֹום;
ׁשהּוא לדרֹום, מׁשּו ולּמזּבח האּולם ּבין ּומקֹומֹו ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָלעבֹודה,

וׁשלחן;ּׂשמ ּומנֹורה; לקטרת; ּומזּבח לּמקּדׁש; הּנכנס אל ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻ
קדׁש-הּקדׁשים. לפני הּקדׁש ּבתֹו ְְְְֳִִֵֶֶַַָָָֹֹּוׁשלׁשּתן

ׁשעליו מּימין וׁשלחן הּנכנס, מּׂשמאל ּבדרֹום ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּמנֹורה
ּומזּבח מּבחּוץ, קדׁש-הּקדׁשים ּבצד ּוׁשניהם הּפנים. ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלחם
העזרה ּבתֹו ועֹוּׂשין לחּוץ. ׁשניהם מּבין מׁשּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
ּבּתים ּבּה ּובֹונים לּכהנים. ּכאן עד ליּׂשראל, ּכאן עד ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹּגבּולין:

"לׁשּכה". נקרא מהם ּבית ּכל הּמקּדׁש. צרכי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָלׁשאר
לא ואם ּגדֹולֹות. ּבאבנים ּבֹונין והעזרה, ההיכל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּכׁשּבֹונין

הּבנין אבני את מפּצלין ואין ּבלבנים. ּבֹונין אבנים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמצאּו
מּבחּוץ, אֹותן ּומסּתתין אֹותן מפּצלין אּלא הּבית, ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָּבהר
ּגדלֹות "אבנים ׁשּנאמר: לבנין, אֹותן מכניסין ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹואחר-ּכ
"ּומּקבֹות ואֹומר: גזית"; אבני הּבית, ליּסד יקרֹות ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָאבנים

ּבהּבנתֹו". ּבּבית נׁשמע לא ברזל ּכלי ּכל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹוהּגרזן
אֹו ּבאבנים אֹו אּלא ּכלל, ּבֹולט עץ ּבֹו ּבֹונין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָואין

העזרה, ּבכל עץ ׁשל אכסדרֹות עֹוּׂשין ואין וסיד. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבלבנים
לבנים. אֹו אבנים ׁשל ְֲִִֵֶֶָָאּלא

,אבן נעקרה ואם יקרֹות. ּבאבנים העזרה ּכל את ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּומרּצפין
ונתקלקלה הֹואיל ּבמקֹומּה, עֹומדת ׁשהיא ּפי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָאף-על-
העבֹודה ּבׁשעת עליה לעמד העֹובד לכהן ואסּור ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּפסּולה,

ּבארץ. ׁשּתּקבע ִֶֶַַָָָעד
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.‡Èּכח ּכפי ּולהגּביהֹו הּבנין את לחּזק הּמבחר מן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻּומצוה
ּומפארין אלהינּו". ּבית את "(ּו)לרֹומם ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּצּבּור,
ּולהגּדיל ּבזהב אֹותֹו לטּוח יכֹולין אם ּכחן. ּכפי ּומיּפין ְְְְְְִִִִִַַַָָָָֹאֹותֹו

מצוה. זֹו הרי - ְְֲֲִֵַָָּבמעּׂשיו
.Èהקים "ּוביֹום ׁשּנאמר: ּבּלילה, הּמקּדׁש את ּבֹונין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין

ּבּבנין ועֹוסקין ּבּלילה. לא מקימין, ּבּיֹום - הּמׁשּכן" ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹאת
ּולסעד לבנֹות חּיבין והּכל הּכֹוכבים. צאת עד הּׁשחר ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹמעלֹות
ואין הּמדּבר. ּכמקּדׁש ונׁשים, אנׁשים ּובממֹונם, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּבעצמן
ּבית-הּמקּדׁש ּבנין ואין לּבנין. רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמבּטלין

יֹום-טֹוב. ֶּדֹוחה
.‚Èוזה ּגזית. אבנים ּבנין אּלא אֹותֹו עֹוּׂשין אין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמזּבח

מחּבר ׁשּיהיה - ּלי" ּתעּׂשה אדמה "מזּבח ּבּתֹורה: ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר
מחּלֹות. על-ּגּבי ולא ּכּפין על-ּגּבי לא יבנּוהּו ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבאדמה,
למדּו, הּׁשמּועה מּפי - אבנים" מזּבח "ואם ׁשּנאמר ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָוזה

חֹובה. אּלא רׁשּות ְֵֶֶָָׁשאינֹו
.„Èׁשל ּכסּכין הּצּפרן, ּבּה ׁשּתחּגר ּכדי ׁשּנפּגמה אבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל

"אבנים ׁשּנאמר: ולּמזּבח, לּכבׁש ּפסּולה זֹו הרי ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחיטה,
אבני מביאין היּו ּומהיכן ה'". מזּבח את ּתבנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלמֹות
למקֹום ׁשּמּגיעין עד חֹופרין הּקרקע. ּבתּולת מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָמזּבח?
האבנים, מּמּנּו ּומֹוציאין ּובנין, עבֹודה מקֹום ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָהּנּכר
והעזרֹות ההיכל אבני וכן מהן. ּובֹונין הּגדֹול, הּים מן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאֹו

היּו. ְֵָׁשלמֹות
.ÂËואין ּפסּולין, - ׁשּנגממּו אֹו ׁשּנפּגמּו ועזרֹות היכל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאבני

הּברזל, ּבּה ׁשּנגע אבן ּכל נגנזים. אּלא ּפדיֹון, ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלהם
הּכבׁש,אף-ע ּובנין הּמזּבח לבנין ּפסּולה נפּגמה, ׁשּלא ל-ּפי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

אבן והּבֹונה וּתחללה". עליה הנפּת חרּב "ּכי ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
"לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּבּכבׁש אֹו ּבּמזּבח ּברזל ּבּה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנגע
ּבעּׂשה. עֹובר ּפגּום, אבן והּבֹונה ּגזית". אתהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָתבנה

.ÊËּבּמזּבח ׁשּנבנית אחר ּברזל ּבּה ׁשּנגע אֹו ׁשּנפּגמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאבן
ּומלּבנין ּכׁשרֹות. והּׁשאר ּפסּולה, האבן אֹותּה - ּבּכבׁש ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
אֹותן ּוכׁשּמלּבנין ּובחג. ּבּפסח ּבּׁשנה: ּפעמים הּמזּבח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאת
ּבאבן יּגע ׁשּמא ּברזל, ׁשל ּבכפיס לא אבל ּבמּפה, מלּבנין -ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ְְִֹויפסל.
.ÊÈתעלה "ולא ׁשּנאמר: לּמזּבח, מדרגֹות עֹוּׂשין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹאין

מזּבח, ׁשל ּבדרֹומֹו ּתל ּכמֹו ּבֹונין אּלא מזּבחי"; על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹּבמעלת
ּכבׁש. הּנקרא והּוא הארץ, עד הּמזּבח מראׁש ויֹורד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמתמעט
אחת אבן הּנֹותץ וכן לֹוקה. - הּמזּבח על ּבמעלֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָוהעֹולה
ּדר ולּמזּבח האּולם מּבין אֹו ההיכל מּכל אֹו הּמזּבח ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמן
לא וגֹו', מזּבחתם את "ונּתצּתם ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהׁשחתה

אלהיכם". לה' ּכן ֱֲֵֵֶַַֹתעּׂשּון
.ÁÈּכלי וכל הּקטרת ּומזּבח וכליו, והּׁשלחן וכליה, ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּמנֹורה

עּׂשאּום ואם ּבלבד; הּמּתכת מן אּלא אֹותן עֹוּׂשין אין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשרת,
ּפסּולין. - זכּוכית ׁשל אֹו אבן אֹו עצם אֹו עץ ְְִִֵֶֶֶֶֶֶׁשל

.ËÈואם ּבדיל, ׁשל אפּלּו אֹותן עֹוּׂשין - ענּיים הּקהל ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָהיּו
והּׁשּפּודין הּמזרקֹות אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן עֹוּׂשין - ְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָהעׁשירּו
ּבּצּבּור, ּכח יׁש אם - והּמּדֹות העֹולה, מזּבח ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹוהּמגרפֹות

ז ׁשל אֹותן זהב,עֹוּׂשין אֹותן מחּפין העזרה ׁשערי אפּלּו הב. ְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
ידם. מצאה ְִָָָָאם

.Îואם הּקדׁש. לׁשם אּלא מּתחּלתן הּכלים ּכל עֹוּׂשין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאין
גבֹוּה, ּוכלי לגבֹוּה. אֹותן עֹוּׂשין אין להדיֹוט, מּתחּלתן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָנעּׂשּו
הדיֹוט, ּבהן להׁשּתּמׁש רּׁשאי - ּגבֹוּה ּבהם נׁשּתּמׁש ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעד
וקֹורֹות אבנים להדיֹוט. אסּורין - ּגבֹוּה ּבהן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּומּׁשּנׁשּתּמׁש
הּבית. להר אֹותן ּבֹונין אין לבית-הּכנסת, מּתחּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשחצבן

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ה חמישי יום

 
מּמקֹומֹו‡. אֹותֹו מׁשּנין ואין ּביֹותר, מכּון מקֹומֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָֻהּמזּבח

ּובּמקּדׁש ליּׂשראל". לעלה "וזה-ּמזּבח ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלעֹולם,
הּמרּיה"; ארץ אל ל-ול" ׁשּנאמר: אבינּו, יצחק ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹנעקד
ה' ּבית את לבנֹות ׁשלמה "וּיחל ּבדברי-הּימים: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹונאמר
אׁשר אביהּו, לדויד נראה אׁשר הּמֹורּיה ּבהר ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָּבירּוׁשלים,

היבּוסי". ארנן ּבגרן ּדויד ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֶַָָָֹהכין
.ּוׁשלמה ּדוד ּבֹו ׁשּבנה ׁשהּמקֹום הּכל, ּביד ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹּומסרת

הּמזּבח אברהם ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום הּוא ארונה, ּבגרן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמזּבח
מן ּכׁשּיצא נח ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום והּוא יצחק. עליו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹועקד
הקריב ּובֹו והבל. קין עליו ׁשהקריב הּמזּבח והּוא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתבה.
חכמים: אמרּו נברא. ּומּׁשם ּכׁשּנברא. קרּבן הראׁשֹון ְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָָָָָאדם

נברא. ּכּפרתֹו מּמקֹום ְְִִַָָָָָאדם
מאיׁש.‚. איׁש ידּועה וצּורתֹו הרּבה, מכּונֹות הּמזּבח ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻמּדֹות

עּׂשּוהּו, להּבנֹות ׁשעתיד מזּבח ּכעין הּגֹולה ּבני ׁשּבנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּומזּבח
לגרע ולא מּדתֹו על להֹוסיף מּמּנה.ואין ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹ

להן„. העיד אחד הּגֹולה: מן עּמהם עלּו נביאים ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּוׁשלׁשה
העיד ואחד מּדֹותיו, על להן העיד ואחד הּמזּבח, מקֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
אף-על-ּפי הּקרּבנֹות ּכל הּזה הּמזּבח על ׁשּמקריבין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָלהן

ּבית. ׁשם ִֵֶָָׁשאין
הּגֹולה‰. ּבני וׁשעּׂשּו ׁשלמה וׁשעּׂשה מׁשה ׁשעּׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹמזּבח

וזה מהן. אחד ּכל ּגבּה אּמֹות עּׂשר ּכּלן - להעּׂשֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻוׁשעתיד
הּמערכה מקֹום - קמתֹו" אּמֹות "וׁשלׁש ּבּתֹורה ְְֲַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
מּדת להּבנֹות, העתיד וכן הּגֹולה ּבני ׁשעּׂשּו ּומזּבח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבלבד.

אּמֹות. ל"ב על אּמֹות ל"ב ורחּבֹו ְְְַַַָָארּכֹו
.Âחמּׁשה ּבת ּבאּמה מהן הּמזּבח, ּגבּה ׁשל אּמֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעּׂשר

אּמֹות ּכל ּוׁשאר טפחים. ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה ּומהן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָטפחים,
טפחים. נ"ח הּמזּבח ּכל וגבּה טפחים. ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹהּבנין

.Êוכנס טפחים חמּׁשה עלה וצּורתֹו: מּדתֹו היתה ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָוכ
ּוׁשני אּמה ׁשלׁשים רחב נמצא יסֹוד. זהּו טפחים, ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹחמּׁשה
ׁשלׁשים עלה טפחים. ּוׁשני אּמה ׁשלׁשים רחב על ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹטפחים
ׁשמֹונה-עּׂשר [עלה סֹובב. זהּו טפחים, חמּׁשה וכנס ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָטפחים
ועּׂשרים ׁשמֹונה רחּבֹו נמצא הּמערכה]. מקֹום זהּו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָטפחים,
וארּבעה אּמה ועּׂשרים ׁשמֹונה על טפחים וארּבעה ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָאּמה
ׁשל זוית לקרן וכֹונס טפחים, ׁשמֹונה-עּׂשר [עלה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָטפחים.
ּומקֹום קרנֹות]. ארּבע לכל מרּבע חלּול ּבנין ְְְְְְְִַַַָָָָָָָָֻהּׁשמֹונה-עּׂשר
הּכהנים רגלי מקֹום וכן סביב. מּזה ואּמה מּזה אּמה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּקרנֹות
וארּבע עּׂשרים רחּבֹו הּמערכה מקֹום נמצא סביב. ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָאּמה
וארּבעה אּמֹות וארּבע עּׂשרים על טפחים וארּבעה ְְְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָאּמֹות

ְִָטפחים.
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צט               
  

.‡Èּכח ּכפי ּולהגּביהֹו הּבנין את לחּזק הּמבחר מן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻּומצוה
ּומפארין אלהינּו". ּבית את "(ּו)לרֹומם ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּצּבּור,
ּולהגּדיל ּבזהב אֹותֹו לטּוח יכֹולין אם ּכחן. ּכפי ּומיּפין ְְְְְְִִִִִַַַָָָָֹאֹותֹו

מצוה. זֹו הרי - ְְֲֲִֵַָָּבמעּׂשיו
.Èהקים "ּוביֹום ׁשּנאמר: ּבּלילה, הּמקּדׁש את ּבֹונין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין

ּבּבנין ועֹוסקין ּבּלילה. לא מקימין, ּבּיֹום - הּמׁשּכן" ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹאת
ּולסעד לבנֹות חּיבין והּכל הּכֹוכבים. צאת עד הּׁשחר ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹמעלֹות
ואין הּמדּבר. ּכמקּדׁש ונׁשים, אנׁשים ּובממֹונם, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּבעצמן
ּבית-הּמקּדׁש ּבנין ואין לּבנין. רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמבּטלין

יֹום-טֹוב. ֶּדֹוחה
.‚Èוזה ּגזית. אבנים ּבנין אּלא אֹותֹו עֹוּׂשין אין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמזּבח

מחּבר ׁשּיהיה - ּלי" ּתעּׂשה אדמה "מזּבח ּבּתֹורה: ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר
מחּלֹות. על-ּגּבי ולא ּכּפין על-ּגּבי לא יבנּוהּו ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבאדמה,
למדּו, הּׁשמּועה מּפי - אבנים" מזּבח "ואם ׁשּנאמר ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָוזה

חֹובה. אּלא רׁשּות ְֵֶֶָָׁשאינֹו
.„Èׁשל ּכסּכין הּצּפרן, ּבּה ׁשּתחּגר ּכדי ׁשּנפּגמה אבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל

"אבנים ׁשּנאמר: ולּמזּבח, לּכבׁש ּפסּולה זֹו הרי ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחיטה,
אבני מביאין היּו ּומהיכן ה'". מזּבח את ּתבנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלמֹות
למקֹום ׁשּמּגיעין עד חֹופרין הּקרקע. ּבתּולת מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָמזּבח?
האבנים, מּמּנּו ּומֹוציאין ּובנין, עבֹודה מקֹום ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָהּנּכר
והעזרֹות ההיכל אבני וכן מהן. ּובֹונין הּגדֹול, הּים מן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאֹו

היּו. ְֵָׁשלמֹות
.ÂËואין ּפסּולין, - ׁשּנגממּו אֹו ׁשּנפּגמּו ועזרֹות היכל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאבני

הּברזל, ּבּה ׁשּנגע אבן ּכל נגנזים. אּלא ּפדיֹון, ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלהם
הּכבׁש,אף-ע ּובנין הּמזּבח לבנין ּפסּולה נפּגמה, ׁשּלא ל-ּפי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

אבן והּבֹונה וּתחללה". עליה הנפּת חרּב "ּכי ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
"לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּבּכבׁש אֹו ּבּמזּבח ּברזל ּבּה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנגע
ּבעּׂשה. עֹובר ּפגּום, אבן והּבֹונה ּגזית". אתהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָתבנה

.ÊËּבּמזּבח ׁשּנבנית אחר ּברזל ּבּה ׁשּנגע אֹו ׁשּנפּגמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאבן
ּומלּבנין ּכׁשרֹות. והּׁשאר ּפסּולה, האבן אֹותּה - ּבּכבׁש ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
אֹותן ּוכׁשּמלּבנין ּובחג. ּבּפסח ּבּׁשנה: ּפעמים הּמזּבח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאת
ּבאבן יּגע ׁשּמא ּברזל, ׁשל ּבכפיס לא אבל ּבמּפה, מלּבנין -ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ְְִֹויפסל.
.ÊÈתעלה "ולא ׁשּנאמר: לּמזּבח, מדרגֹות עֹוּׂשין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹאין

מזּבח, ׁשל ּבדרֹומֹו ּתל ּכמֹו ּבֹונין אּלא מזּבחי"; על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹּבמעלת
ּכבׁש. הּנקרא והּוא הארץ, עד הּמזּבח מראׁש ויֹורד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמתמעט
אחת אבן הּנֹותץ וכן לֹוקה. - הּמזּבח על ּבמעלֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָוהעֹולה
ּדר ולּמזּבח האּולם מּבין אֹו ההיכל מּכל אֹו הּמזּבח ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמן
לא וגֹו', מזּבחתם את "ונּתצּתם ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהׁשחתה

אלהיכם". לה' ּכן ֱֲֵֵֶַַֹתעּׂשּון
.ÁÈּכלי וכל הּקטרת ּומזּבח וכליו, והּׁשלחן וכליה, ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּמנֹורה

עּׂשאּום ואם ּבלבד; הּמּתכת מן אּלא אֹותן עֹוּׂשין אין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשרת,
ּפסּולין. - זכּוכית ׁשל אֹו אבן אֹו עצם אֹו עץ ְְִִֵֶֶֶֶֶֶׁשל

.ËÈואם ּבדיל, ׁשל אפּלּו אֹותן עֹוּׂשין - ענּיים הּקהל ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָהיּו
והּׁשּפּודין הּמזרקֹות אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן עֹוּׂשין - ְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָהעׁשירּו
ּבּצּבּור, ּכח יׁש אם - והּמּדֹות העֹולה, מזּבח ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹוהּמגרפֹות

ז ׁשל אֹותן זהב,עֹוּׂשין אֹותן מחּפין העזרה ׁשערי אפּלּו הב. ְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
ידם. מצאה ְִָָָָאם

.Îואם הּקדׁש. לׁשם אּלא מּתחּלתן הּכלים ּכל עֹוּׂשין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאין
גבֹוּה, ּוכלי לגבֹוּה. אֹותן עֹוּׂשין אין להדיֹוט, מּתחּלתן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָנעּׂשּו
הדיֹוט, ּבהן להׁשּתּמׁש רּׁשאי - ּגבֹוּה ּבהם נׁשּתּמׁש ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעד
וקֹורֹות אבנים להדיֹוט. אסּורין - ּגבֹוּה ּבהן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּומּׁשּנׁשּתּמׁש
הּבית. להר אֹותן ּבֹונין אין לבית-הּכנסת, מּתחּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשחצבן

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ה חמישי יום

 
מּמקֹומֹו‡. אֹותֹו מׁשּנין ואין ּביֹותר, מכּון מקֹומֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָֻהּמזּבח

ּובּמקּדׁש ליּׂשראל". לעלה "וזה-ּמזּבח ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלעֹולם,
הּמרּיה"; ארץ אל ל-ול" ׁשּנאמר: אבינּו, יצחק ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹנעקד
ה' ּבית את לבנֹות ׁשלמה "וּיחל ּבדברי-הּימים: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹונאמר
אׁשר אביהּו, לדויד נראה אׁשר הּמֹורּיה ּבהר ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָּבירּוׁשלים,

היבּוסי". ארנן ּבגרן ּדויד ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֶַָָָֹהכין
.ּוׁשלמה ּדוד ּבֹו ׁשּבנה ׁשהּמקֹום הּכל, ּביד ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹּומסרת

הּמזּבח אברהם ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום הּוא ארונה, ּבגרן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמזּבח
מן ּכׁשּיצא נח ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום והּוא יצחק. עליו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹועקד
הקריב ּובֹו והבל. קין עליו ׁשהקריב הּמזּבח והּוא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתבה.
חכמים: אמרּו נברא. ּומּׁשם ּכׁשּנברא. קרּבן הראׁשֹון ְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָָָָָאדם

נברא. ּכּפרתֹו מּמקֹום ְְִִַָָָָָאדם
מאיׁש.‚. איׁש ידּועה וצּורתֹו הרּבה, מכּונֹות הּמזּבח ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻמּדֹות

עּׂשּוהּו, להּבנֹות ׁשעתיד מזּבח ּכעין הּגֹולה ּבני ׁשּבנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּומזּבח
לגרע ולא מּדתֹו על להֹוסיף מּמּנה.ואין ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹ

להן„. העיד אחד הּגֹולה: מן עּמהם עלּו נביאים ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּוׁשלׁשה
העיד ואחד מּדֹותיו, על להן העיד ואחד הּמזּבח, מקֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
אף-על-ּפי הּקרּבנֹות ּכל הּזה הּמזּבח על ׁשּמקריבין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָלהן

ּבית. ׁשם ִֵֶָָׁשאין
הּגֹולה‰. ּבני וׁשעּׂשּו ׁשלמה וׁשעּׂשה מׁשה ׁשעּׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹמזּבח

וזה מהן. אחד ּכל ּגבּה אּמֹות עּׂשר ּכּלן - להעּׂשֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻוׁשעתיד
הּמערכה מקֹום - קמתֹו" אּמֹות "וׁשלׁש ּבּתֹורה ְְֲַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
מּדת להּבנֹות, העתיד וכן הּגֹולה ּבני ׁשעּׂשּו ּומזּבח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבלבד.

אּמֹות. ל"ב על אּמֹות ל"ב ורחּבֹו ְְְַַַָָארּכֹו
.Âחמּׁשה ּבת ּבאּמה מהן הּמזּבח, ּגבּה ׁשל אּמֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעּׂשר

אּמֹות ּכל ּוׁשאר טפחים. ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה ּומהן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָטפחים,
טפחים. נ"ח הּמזּבח ּכל וגבּה טפחים. ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹהּבנין

.Êוכנס טפחים חמּׁשה עלה וצּורתֹו: מּדתֹו היתה ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָוכ
ּוׁשני אּמה ׁשלׁשים רחב נמצא יסֹוד. זהּו טפחים, ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹחמּׁשה
ׁשלׁשים עלה טפחים. ּוׁשני אּמה ׁשלׁשים רחב על ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹטפחים
ׁשמֹונה-עּׂשר [עלה סֹובב. זהּו טפחים, חמּׁשה וכנס ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָטפחים
ועּׂשרים ׁשמֹונה רחּבֹו נמצא הּמערכה]. מקֹום זהּו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָטפחים,
וארּבעה אּמה ועּׂשרים ׁשמֹונה על טפחים וארּבעה ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָאּמה
ׁשל זוית לקרן וכֹונס טפחים, ׁשמֹונה-עּׂשר [עלה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָטפחים.
ּומקֹום קרנֹות]. ארּבע לכל מרּבע חלּול ּבנין ְְְְְְְִַַַָָָָָָָָֻהּׁשמֹונה-עּׂשר
הּכהנים רגלי מקֹום וכן סביב. מּזה ואּמה מּזה אּמה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּקרנֹות
וארּבע עּׂשרים רחּבֹו הּמערכה מקֹום נמצא סביב. ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָאּמה
וארּבעה אּמֹות וארּבע עּׂשרים על טפחים וארּבעה ְְְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָאּמֹות

ְִָטפחים.
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ק              
  

.Áאּמה קרן ּכל ורּבּוע טפחים, חמּׁשה וקרן קרן ּכל ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּגבּה
מקֹום וגבּה מּתֹוכן. היּו חלּולֹות הּקרנֹות וארּבע אּמה. ְְְְְֲִַַַַַַָָָָֹעל
כ"ט הּמזּבח גבּה חצי נמצא טפחים. ׁשמֹונה-עּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹהּמערכה

ּולמּטה. הּסֹובב מּסֹוף ְְִִֵַָָָטפחים
.Ëּכׁשּׁשה] הּמזּבח ּבאמצע חֹוגר היה סקרא ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָוחּוט

העליֹונים ּדמים ּבין להבּדיל ּולמּטה] הּסֹובב מּסֹוף ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָטפחים
מקֹום עד הארץ מן ּגבהֹו ונמצא הּתחּתֹונים. ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָלדמים

טפח. ּפחֹות אּמֹות ּתׁשע ֲֵֶַַַַַָָָהּמערכה
.È,הּסֹובב ּכמֹו רּוחֹותיו מארּבע מּקיף היה לא הּמזּבח ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹיסֹוד

ואֹוכל ּומערבי, צפֹון רּוח ּכל ּכנגד מׁשּו היסֹוד היה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ּדרֹומית-מזרחית וקרן אחת, אּמה ּובמזרח אחת אּמה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבדרֹום

יסֹוד. לּה היה ְָָָֹלא
.‡Èׁשני ּכמין נקבים ׁשני היּו מערבית-ּדרֹומית ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּובקרן

ּבהן יֹורדין ׁשהּדמים ׁשיתין, הּנקראין והן ּדּקין, ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָחטמין
קדרֹון. לנחל ויֹוצאין ּבאּמה, הּקרן ּבאֹותּה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּומתערבין

.È,אּמה על אּמה מקֹום היה הּקרן ּבאֹותֹו ּברצפה ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָּולמּטה
לּׁשיתין יֹורדין ׁשּבֹו ּבּה, קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ׁשל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָוטבלא

אֹותֹו. ְִַּומנּקין
.‚Èׁשלׁשים ארּכֹו מזּבח, ׁשל לדרֹומֹו ּבנּוי היה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָוכבׁש

על אּמה ּבארץּוׁשּתים אֹוכל והיה אּמה. ׁשׁש-עּׂשרה רחב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
היסֹוד על אּמה מּמּנּו ּופֹורח הּמזּבח, מּצד אּמה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָׁשלׁשים
הּכבׁש ּבין מפסיק היה מעט ואויר הּסֹובב. על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָואּמה
הּכבׁש וגבּה ּבזריקה. לּמזּבח האיברים לּתן ּכדי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלּמזּבח,

הּמערכה. ּכנגד עד ׁשתּות ּפחֹות אּמֹות ְְֲֵֶֶַַַַַָָָּתׁשע
.„Èליסֹוד ּפֹונים ׁשּבהם מּמּנּו, יֹוצאים קטּנים ּכבׁשים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּוׁשני

היתה וחּלֹון נימא. ּכמלא הּמזּבח מן ּומבּדלין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻולּסֹובב,
נקראת, היתה ּורבּובה אּמה, על אּמה ּכבׁש ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבמערבֹו
ותצא צּורתּה ׁשּתעבר עד העֹוף חּטאת ּפסּולי נֹותנין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבּה

הּׂשרפה. ְְֵֵַָלבית
.ÂË,ׁשיׁש ׁשל אחד הּכבׁש: ּבמערב היּו ׁשלחנֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּוׁשני

עליו ׁשּנֹותנין ּכסף, ׁשל ואחד האיברים; את עליו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּנֹותנין
הּׁשרת. ְֵֵַָּכלי

.ÊË,עּמּוד ּכמין אטּום ּכּלֹו אֹותֹו ּבֹונין הּמזּבח, ְְְִִִִֵֶַַַָֻּכׁשּבֹונין
ּגדֹולֹות ׁשלמֹות, אבנים מביא אּלא ּכלל, חלל ּבֹו עֹוּׂשין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָואין
לתֹו וׁשֹופ ּוממחה וקֹוניא, וזפת סיד ּומביא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָּוקטּנֹות,
ׁשל ּגּוף הּבנין ּבתֹו ונֹותן ועֹולה. ּובֹונה ּכמּדתֹו, ּגדֹול ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָמלּבן
נֹותן וכן היסֹוד. ּכמּדת ּדרֹומית-מזרחית ּבקרן אבן אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָעץ
הּגּופים ויסיר הּבנין. ׁשּיׁשלים עד וקרן, קרן ּכל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
ּבלא ּדרֹומית-מזרחית קרן ׁשּתּׁשאר ּכדי הּבנין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּבתֹו

חלּולין. הּקרנֹות ויּׁשארּו ְְְֲֲִִַָָיסֹוד,
.ÊÈוכל מעּכבין. ורּבּועֹו ויסֹודֹו מזּבח ׁשל קרנֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָארּבע

ּפסּול, הּוא הרי - ורּבּוע וכבׁש יסֹוד קרן, לֹו ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמזּבח
מעּכב ּומּדתׁשארּבעּתן רחּבֹו ּומּדת ארּכֹו מּדת אבל ין. ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָ

ּברּום אּמה על מאּמה יפחת ׁשּלא והּוא מעּכבין, אינן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹקֹומתֹו
מדּבר. מזּבח ׁשל הּמערכה מקֹום ּכׁשעּור אּמֹות, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָׁשלׁש

.ÁÈ,ּפסּול - טפח מּבנינֹו נפּגם אם מּבנינֹו: ׁשּנפּגם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמזּבח
ּפגּומה. אבן ּבּנׁשאר יהיה ׁשּלא והּוא ּכׁשר, - מּטפח ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּפחֹות

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ו שישי יום

 
ּוׁשני‡. גביעים וארּבעה ּבּתֹורה. צּורתּה מפרׁשת ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּמנֹורה

"ּובּמנרה ׁשּנאמר: הּמנֹורה, ּבקנה היּו פרחים ּוׁשני ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹכפּתֹורים
ּפרח ועֹוד ּופרחיה". ּכפּתריה מׁשּקדים גבעים ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻארּבעה
ירכּה "עד ׁשּנאמר: מנֹורה, ׁשל לירכּה סמּו היה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשליׁשי

ּפרחּה". ְִַָעד
.היּו אחרים כפּתֹורים ּוׁשלׁשה לּה. היּו רגלים ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָוׁשלׁש

מּצד ׁשלׁשה הּקנים: ׁשׁשת יֹוצאים ׁשּמהן הּמנֹורה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבקנה
גביעים ׁשלׁשה מהן וקנה קנה ּובכל זה. מּצד ּוׁשלׁשה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָזה,
ּבעּׂשּיתן. ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים והּכל ופרח, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻוכפּתֹור

ּתׁשעה.‚. והּפרחים ועּׂשרים. ׁשנים הּגביעים ּכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָנמצאת
חסר ואפּלּו זה, את זה מעּכבין וכּלן אחד-עּׂשר. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻוהּכפּתֹורים

ּכּלן. את מעּכב וארּבעים הּׁשנים מן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻאחד
מיני„. ׁשאר אבל זהב, ּכׁשעּׂשאּוה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָּבּמה

מנֹורה וכן ּופרחים. ּכפּתֹורים ּגביעים, ּבּה עֹוּׂשין אין ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמּתכֹות
מקׁשה ּכּלּה ותהיה נרֹותיה, עם ּכּכר ּכּלּה ּתהיה זהב, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻהּבאה

ה עלמן מקּפידין אין מּתכֹות מיני ׁשאר וׁשל עׁשתֹות; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּכׁשרה. - חלּולה היתה ואם ְְְְֲִִֵָָָָָָמׁשקלּה,

ׁשל‰. ׁשהיתה ּבין הּגרּוטאֹות, מן לעֹולם אֹותּה עֹוּׂשין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָואין
מּתכֹות. מיני ׁשאר ׁשל ׁשהיתה ּבין ְְִֵֵֶֶַָָָָָָזהב

.Âׁשהרי הּכּכר, מּכלל אינן הּׁשמן ּוכלי והּמחּתֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּמלקחים
"ּומלקחיה ואמר וחזר טהֹור", "זהב ּבּמנֹורה ְְְְֱֶֶַַַַַָָָָָָָָנאמר
טהֹור", זהב "נרֹותיה נאמר ולא טהֹור". זהב ְְֱֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּומחּתתיה

הּכּכר. מּכלל והם ּבּמנֹורה קבּועין ׁשהּנרֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּפני
.Êנרֹותיה וׁשבעת זה, את זה מעּכבין הּמנֹורה קני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשבעת

ׁשל ׁשהיתה ּבין זהב ׁשל ׁשהיתה ּבין זה, את זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמעּכבין
ּבּקנים. קבּועים הּנרֹות וכל מּתכֹות. מיני ְְְִִִֵֵַַַָָָָׁשאר

.Áמן הּיֹוצאים הּקנים ּבׁשׁשת הּקבּועים הּנרֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשׁשת
וזה הּמנֹורה. קני ׁשעל האמצעי לּנר ּפניהם ּכּלן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמנֹורה,
נר הּנקרא והּוא קדׁש-הּקדׁשים, ּכנגד ּפניו האמצעי ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּנר

ֲִַָמערבי.
.Ëרחב ׁשּפיהן אלּכסנדריאה, לכֹוסֹות ּדֹומין ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָהּגביעים

ׁשהן ּכרֹותּיים, ּתּפּוחים ּכמין והּכפּתֹורים קצר. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוׁשּוליהן
ּפרחי ּכמֹו והּפרחים ּכּדין. ראׁשיה ׁשּׁשני ּכביצה מעט, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻארּכין

לחּוץ. ּכפּולה ּוּׂשפתּה קערה ּכמין ׁשהן ְְְְִִֵֶַַָָָָָָהעּמּודים,
.Èוהּפרח הרגלים טפח. ׁשמֹונה-עּׂשר היה הּמנֹורה ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּגבּה

ּכפּתֹור ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק. טפחים ּוׁשני טפחים. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשלׁשה
מּמּנּו, יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק. ּוטפחים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָופרח.
הּמנֹורה. ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכים ,היל ואחד היל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד
אחד מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוטפח
וטפח הּמנֹורה. ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיל
היל אחד מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחלק.
ּוטפחים הּמנֹורה. ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחד
ּכפּתֹור גביעים, ׁשלׁשה ׁשּבהן טפחים, ׁשלׁשה נׁשּתּירּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָחלק.

ֶַָופרח.
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.‡Èׁשעליה מעלֹות, ׁשלׁש ּובּה הּמנֹורה, לפני היתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָואבן
ׁשמנּה ּכלי עליה ּומּניח הּנרֹות, את ּומטיב עֹומד ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכהן

הטבה. ּבׁשעת ּומחּתֹותיה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָּומלקחיה
.Èׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, ׁשנים-עּׂשר ארּכֹו היה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהּׁשלחן

הּבית. לרחב ורחּבֹו הּבית, לאר ארּכֹו מּנח והיה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻטפחים.
ורחּבן ּבית ׁשל לארּכֹו ארּכן ׁשּבּמקּדׁש, הּכלים ּכל ׁשאר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוכן
וכן הּבית. לרחב ארּכֹו ׁשהיה הארֹון, מן חּוץ הּבית, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹלרחב
הּדרֹום. ּובין הּצפֹון ּבין הּבית, רחב ּכנגד הּמנֹורה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹנרֹות

.‚È,ּבראׁשיהן מפּצלין לּׁשלחן, היּו זהב ׁשל סניפין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻארּבעה
ׁשנים הּפנים: לחם ׁשל הּמערכֹות ׁשּתי ּבהן סֹומכין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיּו
ּבּתֹורה הּנאמרים והם זה. מּסדר ּוׁשנים זה, ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּסדר

ְָ"ּוקּׂשֹותיו".
.„Èּכחצי מהן אחד ּכל זהב, ׁשל קנים ועּׂשרים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּוׁשמֹונה

ה חלּול, וארּבעה-עּׂשרקנה זה, לסדר ארּבעה-עּׂשר לֹו: יּו ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ׁשּמּניחין הּבזיכין ּוׁשני "מנּקּיֹותיו". הּנקראים והם זה. ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלסדר
הּנקראין הן הּמערכֹות, ּבצד הּׁשלחן על הּלבֹונה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻּבהן
הם הּפנים, לחם ּבהם ׁשעֹוּׂשין והּדפּוסין ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ּכּפֹותיו".

"קערֹותיו". ְְִִַָָָהּנקראים
.ÂËעל הראׁשֹונה החּלה נֹותן קנים: הארּבעה-עּׂשר ְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאּלּו

קנים, ׁשלׁשה ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין ונֹותן ׁשלחן, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻעצמֹו
וחמיׁשית ׁשּׁשית ּובין קנים, ׁשלׁשה וחּלה חּלה ּכל ּבין ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָוכן
נמצאּו אחרת. הּׁשּׁשית על ׁשאין לפי ּבלבד, קנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשני

ּומערכה. מערכה ּבכל ְְֲֲַַַָָָָָָָָָארּבעה-עּׂשר
.ÊË:הּבית ּפתח על מּבפנים ּבאּולם היּו ׁשלחנֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּוׁשני

ׁשל ואחד ּבכניסתֹו; הּפנים לחם עליו נֹותנין ׁשיׁש, ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
ולא ּבּקדׁש, ׁשּמעלין ּביציאתֹו. לחם עליו נֹותנין ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹזהב,

ִִמֹורידין.
.ÊÈנתּון והּוא אּמה. על אּמה מרּבע היה הּקטרת ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻמזּבח

והּמנֹורה הּׁשלחן ּבין מׁשּו לּדרֹום, הּצפֹון ּבין מכּון ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻֻּבהיכל
ּכנגד ולפנים, ההיכל מּׁשליׁש מּנחין היּו ּוׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻלחּוץ.

קדׁש-הּקדׁשים. ּובין הּקדׁש ּבין הּמבּדיל ְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהּפרכת
.ÁÈהּכהנים ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ּדד, ׁשנים-עּׂשר לֹו היּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּכּיֹור

לֹו, עּׂשּו ּומּוכני ּכאחד. מּמּנּו מקּדׁשים ּבּתמיד ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָהעֹוסקים
ׁשּבּה הּמים יהיּו ׁשּלא ּכדי חל, והיא ּתמיד, הּמים ּבּה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיהיּו
ּדבר וכל ּומקּדׁש, הּקדׁש מּכלי ׁשהּכּיֹור ּבלינה, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנפסלין

נפסל. - לן אם ּבכלי-קדׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַָֹׁשּיתקּדׁש

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

 
הארֹון‡. היה ׁשעליה ּבמערבֹו, ּבקדׁש-הּקדׁשים היתה ְְְֲֳִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאבן

ׁשלמה ׁשּבנה ּובעת אהרן. ּומּטה הּמן צנצנת ּולפניו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻמּנח.
הארֹון ּבֹו לגנז מקֹום ּבֹו ּבנה לחרב, ׁשּסֹופֹו וידע הּבית, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאת
צּוה הּמל ויאׁשּיהּו ועקלקּלֹות. עמּקֹות ּבמטמֹונּיֹות ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֻלמּטה
ללוּים "וּיאמר ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׁשּבנה ּבּמקֹום ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹּוגנזֹו
הּקדׁש ארֹון את ּתנּו לה': הּקדֹוׁשים יּׂשראל לכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמבינים
מּׂשא לכם אין יּׂשראל, מל ּדויד בן ׁשלמה ּבנה אׁשר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּבית
מּטה עּמֹו ונגנז וגֹו'". אלהיכם ה' את עבדּו עּתה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבּכתף,

ׁשני. ּבבית חזרּו לא אּלּו וכל הּמׁשחה. וׁשמן והּצנצנת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאהרן
מׁשיבין היּו לא ׁשני ּבבית ׁשהיּו ותּמים אּורים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹֻואף
ּכהן עמד "עד ׁשּנאמר: ּבהן, נׁשאלין היּו ולא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּברּוח-הּקדׁש,
להׁשלים אּלא אֹותן עֹוּׂשין היּו ולא ו[ל]תּמים". ְְְְְְִִִִֶַָָָֹֻלאּורים
ּבגדים. מחּסר יהא ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, לכהן בגדים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֹֻׁשמנה

.ּובין הּקדׁש ּבין מבּדיל ּכתל היה ראׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹּבבית
נסּתּפק ׁשני הּבית ׁשּבנּו וכיון אּמה. עביֹו ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹקדׁש-הּקדׁשים,
מּמּדת אֹו הּקדׁש מּמּדת היה הּכתל עבי אם ֳִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹלהם
עּׂשרים עביֹו קדׁש-הּקדׁשים עּׂשּו לפיכ ְְְֳֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹקדׁש-הּקדׁשים,
והּניחּו ּתמימֹות, אּמה ארּבעים הּקדׁש ועּׂשּו ּתמימֹות, ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹאּמה
ּכתל בנּו ולא קדׁש-הּקדׁשים. ּובין הּקדׁש ּבין יתרה ְְֳִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹאּמה
מּצד אחת ּפרֹוכֹות: ׁשּתי עּׂשּו אּלא ׁשני, ְְִִִֵֵֶַַַַָָָּבבית
עבי ּכנגד אּמה, ּוביניהן הּקדׁש, מּצד ואחת ְְֳֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹקדׁש-הּקדׁשים,
ׁשם היתה לא ראׁשֹון ּבמקּדׁש אבל ּבראׁשֹון. ׁשהיה ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹהּכתל
לכם הּפרכת "והבּדילה ׁשּנאמר: ּבלבד, אחת ּפרכת ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא

ְוגֹו'".
אּמה‚. מאה על אּמה מאה היה ּבני-גֹולה ׁשּבנּו ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָההיכל

אּמֹות ׁשׁש ּגבּה ּבנּו רּומֹו: מּדת היתה וכן מאה. רּום ְְִֵֵֵַַַַָָָָֹעל
אּמה. ארּבעים הּבית ּכתלי ורּום לֹו. יסֹוד ּכמֹו סתּום ְְְְְִִֵַַַַָָָָָאטּום
ּפנּוי, אּמֹות ׁשּתי ּגבּה ּגּביו ועל אּמה. ׁשּבּתקרה הּכּיּור ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹורּום
הּתקרה ועבי ּדלּפא". "ּבית- הּנקרא והּוא הּדלף, ּבֹו ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיּכנס
ועלּיה אּמה. ּגבּה ּומעזיבה אּמה. ּבית-ּדלּפא ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשעל-ּגּבי
אּמה ּגבּה ּובגּגּה אּמה. ארּבעים ּכתליה ּגבּה על-ּגּביו, ְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבנּויה
ואּמה ּתקרה. ואּמה ּבית-ּדלּפא. ּגבּה ואּמתים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּכּיּור.
סיף ּכמֹו ּברזל ׁשל וטס אּמֹות. ׁשלׁש הּמעקה וגבּה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָֹמעזיבה.
עליו ינּוחּו ׁשּלא ּכדי סביב, הּמעקה על-ּגּבי אּמה, ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּגבהֹו
אּמה. מאה הּכל הרי עֹורב". "ּכלה הּנקרא והּוא ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהעֹופֹות,

ארּבעה„. חׁשּבֹונן: וזהּו אּמה. מאה לּמזרח הּמערב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמן
ּבין ּפנּויין. מקֹומֹות ׁשלׁשה ּוביניהן מּזה, לפנים זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָּכתלים
אּמֹות; חמׁש - מּמּנּו ׁשּלפנים הּכתל ּובין הּמערבי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּכתל
ׁשליׁשי ּכתל ּובין אּמֹות; ׁשׁש - ּוׁשליׁשי ׁשני ּכתל ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַֹֹּובין
עם הּכתל עבי ׁשל הן הּמּדֹות ואּלּו אּמֹות. ׁשׁש - ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹּורביעי
- קדׁש-הּקדׁשים ואר ּכתלים. ׁשני ׁשּבין הּפנּוי ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּמקֹום
ּובין ּבינֹו הּמבּדילֹות הּפרֹוכֹות ׁשּתי ּובין אּמה. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָעּׂשרים
הּכתל ועבי אּמה. ארּבעים - הּקדׁש ואר אּמה. - ְְֳִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּקדׁש
אחת-עּׂשרה - והאּולם אּמֹות. ׁשׁש - הּׁשער ׁשּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמזרחי,
מאה הּכל נמצא אּמֹות. חמׁש - האּולם ּכתל ועבי ְֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹאּמה.

ַָאּמה.
חמׁש‰. - האּולם ּכתל עבי אּמה: מאה לּדרֹום הּצפֹון ֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמן

וכתלי אּמֹות. עּׂשר - הּקדׁש ּכתל עד אּולם ּומּכתל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹאּמֹות.
מקֹומֹות חמּׁשה ּוביניהן מּזה, לפנים זה כתלים ׁשּׁשה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּקדׁש
ׁשני ּובין אּמֹות; חמׁש - הּׁשני ּובין חיצֹון ּכתל ּבין ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹּפנּויין.
ּובין ּורביעי; ׁשליׁשי ּבין וחמׁש אּמֹות; ׁשלׁש - ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָּוׁשליׁשי
ׁשׁש. - הּפנימי וכתל חמיׁשי ּובין ׁשׁש; - וחמיׁשי ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹרביעי
מּצד אּמה וארּבעים זה מּצד אּמה ארּבעים הּכל ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹנמצא
אּמה. מאה הרי עּׂשרים. - מּבפנים הּבית ורחב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּכנגּדֹו.

.Âלהיכל היּו ּפׁשּפׁשין ּוׁשני הקטן, ׁשער והּוא ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּפׁשּפׁש
ּבּדרֹום. ואחד ּבּצפֹון אחד ׁשּבאמצע: הּגדֹול הּׁשער ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמּצּדי
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קי                
  

.‡Èׁשעליה מעלֹות, ׁשלׁש ּובּה הּמנֹורה, לפני היתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָואבן
ׁשמנּה ּכלי עליה ּומּניח הּנרֹות, את ּומטיב עֹומד ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכהן

הטבה. ּבׁשעת ּומחּתֹותיה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָּומלקחיה
.Èׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, ׁשנים-עּׂשר ארּכֹו היה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהּׁשלחן

הּבית. לרחב ורחּבֹו הּבית, לאר ארּכֹו מּנח והיה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻטפחים.
ורחּבן ּבית ׁשל לארּכֹו ארּכן ׁשּבּמקּדׁש, הּכלים ּכל ׁשאר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוכן
וכן הּבית. לרחב ארּכֹו ׁשהיה הארֹון, מן חּוץ הּבית, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹלרחב
הּדרֹום. ּובין הּצפֹון ּבין הּבית, רחב ּכנגד הּמנֹורה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹנרֹות

.‚È,ּבראׁשיהן מפּצלין לּׁשלחן, היּו זהב ׁשל סניפין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻארּבעה
ׁשנים הּפנים: לחם ׁשל הּמערכֹות ׁשּתי ּבהן סֹומכין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיּו
ּבּתֹורה הּנאמרים והם זה. מּסדר ּוׁשנים זה, ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּסדר

ְָ"ּוקּׂשֹותיו".
.„Èּכחצי מהן אחד ּכל זהב, ׁשל קנים ועּׂשרים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּוׁשמֹונה

ה חלּול, וארּבעה-עּׂשרקנה זה, לסדר ארּבעה-עּׂשר לֹו: יּו ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ׁשּמּניחין הּבזיכין ּוׁשני "מנּקּיֹותיו". הּנקראים והם זה. ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלסדר
הּנקראין הן הּמערכֹות, ּבצד הּׁשלחן על הּלבֹונה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻּבהן
הם הּפנים, לחם ּבהם ׁשעֹוּׂשין והּדפּוסין ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ּכּפֹותיו".

"קערֹותיו". ְְִִַָָָהּנקראים
.ÂËעל הראׁשֹונה החּלה נֹותן קנים: הארּבעה-עּׂשר ְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאּלּו

קנים, ׁשלׁשה ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין ונֹותן ׁשלחן, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻעצמֹו
וחמיׁשית ׁשּׁשית ּובין קנים, ׁשלׁשה וחּלה חּלה ּכל ּבין ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָוכן
נמצאּו אחרת. הּׁשּׁשית על ׁשאין לפי ּבלבד, קנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשני

ּומערכה. מערכה ּבכל ְְֲֲַַַָָָָָָָָָארּבעה-עּׂשר
.ÊË:הּבית ּפתח על מּבפנים ּבאּולם היּו ׁשלחנֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּוׁשני

ׁשל ואחד ּבכניסתֹו; הּפנים לחם עליו נֹותנין ׁשיׁש, ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
ולא ּבּקדׁש, ׁשּמעלין ּביציאתֹו. לחם עליו נֹותנין ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹזהב,

ִִמֹורידין.
.ÊÈנתּון והּוא אּמה. על אּמה מרּבע היה הּקטרת ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻמזּבח

והּמנֹורה הּׁשלחן ּבין מׁשּו לּדרֹום, הּצפֹון ּבין מכּון ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻֻּבהיכל
ּכנגד ולפנים, ההיכל מּׁשליׁש מּנחין היּו ּוׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻלחּוץ.

קדׁש-הּקדׁשים. ּובין הּקדׁש ּבין הּמבּדיל ְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהּפרכת
.ÁÈהּכהנים ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ּדד, ׁשנים-עּׂשר לֹו היּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּכּיֹור

לֹו, עּׂשּו ּומּוכני ּכאחד. מּמּנּו מקּדׁשים ּבּתמיד ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָהעֹוסקים
ׁשּבּה הּמים יהיּו ׁשּלא ּכדי חל, והיא ּתמיד, הּמים ּבּה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיהיּו
ּדבר וכל ּומקּדׁש, הּקדׁש מּכלי ׁשהּכּיֹור ּבלינה, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנפסלין

נפסל. - לן אם ּבכלי-קדׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַָֹׁשּיתקּדׁש

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

 
הארֹון‡. היה ׁשעליה ּבמערבֹו, ּבקדׁש-הּקדׁשים היתה ְְְֲֳִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאבן

ׁשלמה ׁשּבנה ּובעת אהרן. ּומּטה הּמן צנצנת ּולפניו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻמּנח.
הארֹון ּבֹו לגנז מקֹום ּבֹו ּבנה לחרב, ׁשּסֹופֹו וידע הּבית, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאת
צּוה הּמל ויאׁשּיהּו ועקלקּלֹות. עמּקֹות ּבמטמֹונּיֹות ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֻלמּטה
ללוּים "וּיאמר ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׁשּבנה ּבּמקֹום ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹּוגנזֹו
הּקדׁש ארֹון את ּתנּו לה': הּקדֹוׁשים יּׂשראל לכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמבינים
מּׂשא לכם אין יּׂשראל, מל ּדויד בן ׁשלמה ּבנה אׁשר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּבית
מּטה עּמֹו ונגנז וגֹו'". אלהיכם ה' את עבדּו עּתה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבּכתף,

ׁשני. ּבבית חזרּו לא אּלּו וכל הּמׁשחה. וׁשמן והּצנצנת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאהרן
מׁשיבין היּו לא ׁשני ּבבית ׁשהיּו ותּמים אּורים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹֻואף
ּכהן עמד "עד ׁשּנאמר: ּבהן, נׁשאלין היּו ולא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּברּוח-הּקדׁש,
להׁשלים אּלא אֹותן עֹוּׂשין היּו ולא ו[ל]תּמים". ְְְְְְִִִִֶַָָָֹֻלאּורים
ּבגדים. מחּסר יהא ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, לכהן בגדים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֹֻׁשמנה

.ּובין הּקדׁש ּבין מבּדיל ּכתל היה ראׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹּבבית
נסּתּפק ׁשני הּבית ׁשּבנּו וכיון אּמה. עביֹו ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹקדׁש-הּקדׁשים,
מּמּדת אֹו הּקדׁש מּמּדת היה הּכתל עבי אם ֳִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹלהם
עּׂשרים עביֹו קדׁש-הּקדׁשים עּׂשּו לפיכ ְְְֳֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹקדׁש-הּקדׁשים,
והּניחּו ּתמימֹות, אּמה ארּבעים הּקדׁש ועּׂשּו ּתמימֹות, ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹאּמה
ּכתל בנּו ולא קדׁש-הּקדׁשים. ּובין הּקדׁש ּבין יתרה ְְֳִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹאּמה
מּצד אחת ּפרֹוכֹות: ׁשּתי עּׂשּו אּלא ׁשני, ְְִִִֵֵֶַַַַָָָּבבית
עבי ּכנגד אּמה, ּוביניהן הּקדׁש, מּצד ואחת ְְֳֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹקדׁש-הּקדׁשים,
ׁשם היתה לא ראׁשֹון ּבמקּדׁש אבל ּבראׁשֹון. ׁשהיה ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹהּכתל
לכם הּפרכת "והבּדילה ׁשּנאמר: ּבלבד, אחת ּפרכת ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא

ְוגֹו'".
אּמה‚. מאה על אּמה מאה היה ּבני-גֹולה ׁשּבנּו ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָההיכל

אּמֹות ׁשׁש ּגבּה ּבנּו רּומֹו: מּדת היתה וכן מאה. רּום ְְִֵֵֵַַַַָָָָֹעל
אּמה. ארּבעים הּבית ּכתלי ורּום לֹו. יסֹוד ּכמֹו סתּום ְְְְְִִֵַַַַָָָָָאטּום
ּפנּוי, אּמֹות ׁשּתי ּגבּה ּגּביו ועל אּמה. ׁשּבּתקרה הּכּיּור ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹורּום
הּתקרה ועבי ּדלּפא". "ּבית- הּנקרא והּוא הּדלף, ּבֹו ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיּכנס
ועלּיה אּמה. ּגבּה ּומעזיבה אּמה. ּבית-ּדלּפא ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשעל-ּגּבי
אּמה ּגבּה ּובגּגּה אּמה. ארּבעים ּכתליה ּגבּה על-ּגּביו, ְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבנּויה
ואּמה ּתקרה. ואּמה ּבית-ּדלּפא. ּגבּה ואּמתים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּכּיּור.
סיף ּכמֹו ּברזל ׁשל וטס אּמֹות. ׁשלׁש הּמעקה וגבּה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָֹמעזיבה.
עליו ינּוחּו ׁשּלא ּכדי סביב, הּמעקה על-ּגּבי אּמה, ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּגבהֹו
אּמה. מאה הּכל הרי עֹורב". "ּכלה הּנקרא והּוא ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהעֹופֹות,

ארּבעה„. חׁשּבֹונן: וזהּו אּמה. מאה לּמזרח הּמערב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמן
ּבין ּפנּויין. מקֹומֹות ׁשלׁשה ּוביניהן מּזה, לפנים זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָּכתלים
אּמֹות; חמׁש - מּמּנּו ׁשּלפנים הּכתל ּובין הּמערבי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּכתל
ׁשליׁשי ּכתל ּובין אּמֹות; ׁשׁש - ּוׁשליׁשי ׁשני ּכתל ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַֹֹּובין
עם הּכתל עבי ׁשל הן הּמּדֹות ואּלּו אּמֹות. ׁשׁש - ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹּורביעי
- קדׁש-הּקדׁשים ואר ּכתלים. ׁשני ׁשּבין הּפנּוי ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּמקֹום
ּובין ּבינֹו הּמבּדילֹות הּפרֹוכֹות ׁשּתי ּובין אּמה. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָעּׂשרים
הּכתל ועבי אּמה. ארּבעים - הּקדׁש ואר אּמה. - ְְֳִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּקדׁש
אחת-עּׂשרה - והאּולם אּמֹות. ׁשׁש - הּׁשער ׁשּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמזרחי,
מאה הּכל נמצא אּמֹות. חמׁש - האּולם ּכתל ועבי ְֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹאּמה.

ַָאּמה.
חמׁש‰. - האּולם ּכתל עבי אּמה: מאה לּדרֹום הּצפֹון ֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמן

וכתלי אּמֹות. עּׂשר - הּקדׁש ּכתל עד אּולם ּומּכתל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹאּמֹות.
מקֹומֹות חמּׁשה ּוביניהן מּזה, לפנים זה כתלים ׁשּׁשה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּקדׁש
ׁשני ּובין אּמֹות; חמׁש - הּׁשני ּובין חיצֹון ּכתל ּבין ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹּפנּויין.
ּובין ּורביעי; ׁשליׁשי ּבין וחמׁש אּמֹות; ׁשלׁש - ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָּוׁשליׁשי
ׁשׁש. - הּפנימי וכתל חמיׁשי ּובין ׁשׁש; - וחמיׁשי ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹרביעי
מּצד אּמה וארּבעים זה מּצד אּמה ארּבעים הּכל ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹנמצא
אּמה. מאה הרי עּׂשרים. - מּבפנים הּבית ורחב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּכנגּדֹו.

.Âלהיכל היּו ּפׁשּפׁשין ּוׁשני הקטן, ׁשער והּוא ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּפׁשּפׁש
ּבּדרֹום. ואחד ּבּצפֹון אחד ׁשּבאמצע: הּגדֹול הּׁשער ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמּצּדי

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



קב         
  

על-ידי מפרׁש הּוא ועליו מעֹולם, אדם ּבֹו נכנס לא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּבּדרֹום
ּבֹו וׁשּבּצפֹון יּפתח"; לא יהיה, סגּור הּזה "הּׁשער ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹיחזקאל:
ּפתּוח למקֹום ׁשּמּגיע עד הּכתלים ׁשני ּבין ּומהּל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנכנסין.
ׁשער עד ּומהּל ההיכל, לתֹו ונכנס מּׂשמאלֹו, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלּקדׁש

ּופֹותחֹו. ְַָהּגדֹול
.Ê.אּמה עּׂשרים וגבהֹו אּמֹות עּׂשר רחּבֹו היה הּגדֹול ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשער

ּבחּוץ. ּוׁשּתים ּבפנים ׁשּתים לֹו: היּו ּדלתֹות ְְְְְְִִִִַַַַַָָוארּבע
ּכתל, ׁשל עביֹו לכּסֹות הּפתח לתֹו נפּתחֹות ְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹהחיצֹונֹות
הּדלתֹות. אחֹורי לכּסֹות הּבית לתֹו נפּתחֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָוהּפנימּיֹות

.Á,עּׂשרים ורחב אּמה ארּבעים גבֹוּה היה אּולם ׁשל ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹּפתחֹו
על-ּגּבי היּו מילא ׁשל מלּתרּיֹות וחמׁש ׁשערים. לֹו היה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
מּזה אּמה הּפתח על עֹודפת הּתחּתֹונה מלמעלה, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָּפתחֹו
מּמּנה ׁשּלמּטה על עֹודפת מחמׁשּתן אחת וכל מּזה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָואּמה
ונדּב אּמה. ׁשלׁשים העליֹונה נמצאת מּזה. ואּמה מּזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּמה

ואחת. אחת ּכל ּבין היה אבנים ְֲִֵֶֶַַָָָָָׁשל
.Ëמאחֹו וצר מּלפניו רחב ּבנינֹו היה ארי.ההיכל ּכמֹו ריו ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָ

הּמסּבה. לכתל חּוץ מּסביב ּכּלֹו לּבית מּקיפין היּו ְְִִִִִִִִִֶַַַַָָָֹֻויציעים
אמצעית ויציע ׁשׁש. ּגּבּה על ורבד חמׁש. הּתחּתֹונה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹויציע
"הּיציע ׁשּנאמר: ׁשבע. והעליֹונה ׁשבע. ּגּבּה על ורבד ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשׁש.
לּבית מּקיפים יציעים הּׁשלׁש היּו וכן וגֹו'". ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹהּתחּתנה
עד מּלמּטה האּולם לכתלי סביב וכן רּוחֹותיו. ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמּׁשלׁשה
ואּמה אּמֹות. ׁשלׁש ורבד חלק, אחת אּמה היּו: ּכ ְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָֹלמעלה
מּקפין הרבדין ונמצאּו למעלה. עד אּמֹות ׁשלׁש ורבד ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֻחלק,
ּכל ּובין למעלה, עד אּמֹות ׁשלׁש רבד ּכל רחב ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹֹלּכתלים.
אּמֹות. ארּבע רחּבֹו היה העליֹון ורבד אּמה. ורבד ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹרבד

.Èהּנקראים הם הּכתלים ׁשּבין הּפנּויים הּמקֹומֹות אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל
הּצפֹון, מן חמּׁשה לּמקּדׁש: הּמּקיפין הּתאים נמצאּו ְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָָָּתאים.
היּו, ּדיֹוטֹות וׁשלׁש הּמערב. מן ּוׁשלׁשה הּדרֹום, מן ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָוחמּׁשה
ּבּדרֹום: ּתאים חמּׁשה-עּׂשר נמצאּו ּדיֹוטא. על-ּגּבי ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָּדיֹוטא
ּבּצפֹון וכן ּגּביהן. על וחמּׁשה חמּׁשה, על-ּגּבי ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָחמּׁשה
על-ּגּבי ׁשלׁשה ּבּמערב: היּו ּתאים ּוׁשמֹונה ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָחמּׁשה-עּׂשר.
ּתאים. ל"ח הּכל אחת. ּבדיֹוטא ּגּביהן על ּוׁשנים ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשלׁשה,

.‡Èאחד הּתאים: מן ואחד אחד לכל היּו ּפתחים ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָׁשלׁשה
ׁשעל לּתא ואחד הּׂשמאל, מן לּתא ואחד הּימין, מן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלּתא
היּו האמצעית ׁשּבּדיֹוטא ּבּתא מזרחית-צפֹונית ּובקרן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּגּביו.
ּגּביו, ׁשעל לּתא ואחד מּימין, לּתא אחד ּפתחים: ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָחמּׁשה
להיכל. ואחד הּפׁשּפׁש, ּבֹו ׁשּיׁש לּתא ואחד לּמסּבה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָואחד

.Èלקרן מזרחית-צפֹונית מּקרן עֹולה היתה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָּומסּבה
עֹולה היה הּתאים. לגּגֹות עֹולין היּו ׁשּבּה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָצפֹונית-מערבית,
ׁשהּוא עד הּצפֹון ּפני ּכל את הל למערב. ּופניו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּמסּבה
ּכל את הל לדרֹום. ּפניו הפ למערב, הּגיע למערב. ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָמּגיע
ּפניו הפ לדרֹום, הּגיע לדרֹום. מּגיע ׁשהּוא עד הּמערב ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּפני
ׁשל לפתחּה מּגיע ׁשהּוא עד לדרֹום מהּל והיה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָלמזרח,

לדרֹום. ּפתּוח היה עלּיה ׁשל ׁשּפתחּה ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָעלּיה,
.‚Èׁשּבהן ארז, ׁשל ּכלֹונסֹות ׁשּתי היּו עלּיה ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָּובפתחּה

ּבעלּיה מבּדילין היּו ּפסּפסין וראׁשי עלּיה. ׁשל לגּגּה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָעֹולין
ּבעלּיה ּפתּוחין היּו ולּולין קדׁש-הּקדׁשים. לגג הּקדׁש ּגג ְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבין
ּבתבֹות, האּמנין את מׁשלׁשלין ׁשּבהן קדׁש-הּקדׁשים, ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻלבית
אחת ּופעם קדׁש-הּקדׁשים. מּבית עיניהם יזּונּו ׁשּלא ְֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכדי

ההיכל. את מלּבנין לפסח מּפסח ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבּׁשנה



      

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"א ראשון יום
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― הקפ"ז מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

עֹוד אמרֹו והּוא ּבחלב, ּבׂשר  : ְְְָָָָָ
אּמֹו" ּבחלב ּגדי "לאֿתבּׁשל  ּבפעם ְְְֲִִֵֵַַַַֹ

ּובגמרא האכילה. אּסּור ּבֹו ׁשהּכּונה ― ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָׁשנּיה
ּבּׁשּולֹוחּלין על לֹוקה ּבחלב ּבׂשר אמרּו: ְְִִֶַָָָָָֻ

מּכֹות ּובגמרא אכילתֹו. על אמרּו:ולֹוקה ְְְֲִִֶַַָָָָ
― ואכלֹו טֹוב ּביֹום ּבחלב הּנׁשה ּגיד ְְְֲִֵֶַַַַָָָָ"המבּׁשל
ּגיד, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה מלקּיֹות: חמׁש ְִִֵֵֶֶַָֻלֹוקה

ּגיד מבּׁשל מּׁשּום ולֹוקה    ְְִִֵֶַ
    מּׁשּום ולֹוקה ,ְִֶ

ּבׂשר אֹוכל מּׁשּום ולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר ְְְִֵֵֶַָָָָָָמבּׁשל

"אּפיק אמרּו: וׁשם הבערה". מּׁשּום ולֹוקה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָּבחלב,
  ועּיל הבערה   ְְֵַַָָ

"ואׁשריהם מהכא: ואזהרּתיּה הקּדׁש", ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעצי
אלהיכם" לה' ּכן לאֿתעׁשּון ּבאׁש ְְֱֲִֵֵֵֶַַָֹֹּתׂשרפּון

  חּלין ּובגמרא .להכי" אמרּו: ְְְִִֵָָָָֻ
ּבּׁשּול ּבלׁשֹון לאכילה רחמנא אּפקּה ְְֲֲִִִֵַַַָָָ

      ,
לקי" נּמי אאכילה לקי ּדאּבּׁשּול היכי ּכי ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

       .
מּפסחים ב' ּבחלב:ּובפרק ּבׂשר על אמרּו ְְְְִִֶֶַָָָָָָ

ּבגּופֹו אכילה רחמנא ּביּה ּכתב לא ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָ"להכי
   למימרא . ְְֵָ

זאת. ּוזכֹור הנאתֹו". ּדר ׁשּלא אפּלּו עליו ְֲֲִִֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּלֹוקין
לא ׁשעדין ּגדֹול ּכלל על להעיר לי ראּוי ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹוכאן
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ּגדי "לאֿתבּׁשל יתעּלה: ׁשאמרֹו והּוא, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹהזּכרּתיו
ּפעמים ׁשלׁש ּבּתֹורה נכּפל אּמֹו" ּבחלב  ְְֲִִִֵַַָָָָֹ

     הּׁשמּועה מעּתיקי ואמרּו .ְְְְִֵַַָָ
ּבֹו יׁש מהם אמרּוׁשּכלֿלאו נפרד. לענין ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ

  וחד אכילה לאּסּור "חד :ְְֲִִַַָ
לּמקׁשה ואפׁשר ּבּׁשּול". לאּסּור וחד הנאה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָלאּסּור

אּסּור מנית לּמה ולֹומר: עלי אכילתֹולהקׁשֹות ְְְֲִִִַַַָָָָָָ
הנאתֹו אּסּור מנית ולא מצות ׁשּתי ּבּׁשּולֹו ְְְְֲִִִִִֵָָָָֹֹואּסּור
אין הנאה ׁשאּסּור הּמקׁשה ידע ׁשליׁשית? ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמצוה
ואּסּור ׁשהּוא לפי עצמּה, ּבפני מצוה למנֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָראּוי

מּמיני מין ׁשהאכילה ּכיון אחד ענין אכילה ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
ּדבר ּבאיזה יתעּלה ׁשאמרֹו לפי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָההנאה.

ההנאה, מדגמֹות ּדגמא אּלא אינֹו יאכל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻׁשּלא
ּבזּולתּה, ולא ּבאכילה לא ּבֹו נהנין ׁשאין ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹוהּכּונה

אמרם והּוא לא ׁשּנאמר: "ּכלֿמקֹום ְְֱֶֶַָָָָֹ
ואחד אכילה אּסּור אחד ― ּתאכלּו לא ְְֲִִֶֶַָָָֹֹֹּתאכל,
הּכתּוב ל ׁשּיפרט עד ּבמׁשמע, הנאה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָאּסּור

 ׁשּנתּבאר ּבּנבלה" ׁשּפרט ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכדר
אׁשרּֿבׁשערי "לּגר אמרֹו: והּוא ּבּה, ההנאה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּתר

לנכרי" מכר אֹו ואכלּה ּתּתנּנה  ּולפי . ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹ
ואּסּור אכילה אּסּור למנֹות ראּוי אין הּזה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָהּכלל
מצות ׁשּתי אֹותם מנינּו ואּלּו מצות, ׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹֹהנאה
ּגם ּכן לעׂשֹות חּיבים היינּו אז ּכי ּבחלב ְְֲִִִֵַַַָָָָָָָּבבׂשר
ּבכלֿאחד ׁשּיהא הּכרם, ּובכלאי ּובערלה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחמץ
ּבפני מצוה הנאה אּסּור הּמצות, ארּבע ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹמאּלּו
הּלאו אּלא נמנה ולא ּבאּלּו ׁשּנפל וכיון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעצמּה.
הנאה אּסּור זה ּובכלל ּבלבד אכילתם ּבאּסּור ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָָׁשּבא
ּבחלב. ּבבׂשר ּגם נפל ּכ ― ׁשאמרנּו העּקר ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָּכפי
ׁשאפׁשר והיא, ּבלבד אחת ׁשאלה ּכאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנׁשארה
מאּסּור מּובן הנאה ׁשאּסּור ּכיון לֹומר: ֲִִֵֵֵֶַָָָָָלאֹומר
לּמה ּכן אם הּׁשלֹום, עליהם ׁשּבארּו ּכמֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָאכילה
ּכדי ּבחלב ּבבׂשר ׁשליׁשי ללאו הּכתּוב ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻהצר
לזה: הּתׁשּובה ׁשּבארנּו? ּכמֹו הנאתֹו, ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָלאסֹור
לׁשֹון ּבחלב ּבבׂשר נאמר ׁשּלא ּכיון לכ ְְְְְֱֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשהצר
וההנאה, האכילה ּתאסר ׁשּמּמּנּו ּתאכל" ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ"לא
הנאה. לאּסּור אחד לאו לכּפֹול הצר ְְְְֲִִִֶַָָָָָֻּולפיכ
רחמנא ּכתב לא ׁשּבגללֹו הּטעם הזּכרנּו ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹּוכבר
ּבֹו ּׁשּנזּכר ׁשּכלֿמה לפי ּבחלב, ּבבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָאכילה
אם אבל ּבאכילתֹו: ׁשּיהנה עד חּיב אינֹו ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאכילה
ּכׁשהּוא ׁשאכלֹו אֹו האּסּורין אחד ּובלע ּפיו ְֲִִִֶֶַַַַָָָָּפתח

ּבׁשעת ּומכאיבֹו ּגרֹונֹו ׁשּיּכוה עד וׂשֹורף ְְְְִִִֵֶֶַַַַָחם
זּולתי ּפטּור. זה הרי ― ּבזה: וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּבליעתֹו
לא ואפּלּו אכילתֹו על חּיב ׁשהּוא ּבחלב, ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָֹּבבׂשר

ׁשהזּכירּו ּכמֹו ּבֹו, נהנה ּכלאי וכן , ְְְְֱִִִֵֵֶֶָ
לקּמן ׁשּנבאר ּכמֹו הּכרם,     ְְְֵֶֶֶַַָָ

ּוכבר אֹותם. ּוזכֹור האּלה ּכלֿהּכללים והבן ,ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
מחּלין. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֻנתּבארּו

― הקפ"ו מּלבּׁשלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּגדי "לאֿתבּׁשל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחלב, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבׂשר

אּמֹו" ּבחלב  לֹוקה ― והמבּׁשלֹו , ְְְֲִֵֶַַַ
ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו אכלֹו, ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹאףֿעלּֿפי

ּבּתלמּוד. ְְַַמקֹומֹות

הקפ"ט― לחםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם חדׁשה, מּתבּואה ְֲֲִִֶֶָָָָָָָֹהעׂשּוי

ּבניסן     , ְִָ
תאכלּו" לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹוהּוא

 .ּכזית―לֹוקה ְְִִֵֶֶַָוהאֹוכלמּמּנּו

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
קלי מּלאכֹול ׁשהזהרנּו   ְְֱִִֶֶַָֻ

עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם חדׁשה ְֲֲִֶָָָָָָֹּתבּואה
וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּבניסן,
לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו והאֹוכל תאכלּו". ְְְִִֵֶֶַָֹֹלא

― הקצ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּכרמל      ְֶַ

החדׁש יֹום עבֹור קדם ֲֶֶָָֹ
"ולחם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָׁשּׁשה
ּוכבר הּזה". הּיֹום עדֿעצם תאכלּו לא וכרמל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹוקלי

ּבאמרם לׁשֹונם לנּו קדם לחם "אכל : ְְְֶֶַַָָָָָָ
ּובארנּו ואחד". ּכלֿאחד על חּיב ― וכרמל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָקלי
מןֿהּכללים הּתׁשיעי ּבּכלל ּבאּור ּתכלית ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָאתֿזה

למאמר עליוׁשהקּדמנּו עּין זה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
מּמנחֹות ז' ּבפרק החדׁש ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשם.

וחּלה ּומעׂשרֹות ּבּׁשביעית מקֹומֹות ְְְְְִִִַַַַָָּובכּמה
   .

― הקצ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אתֿהערלה    ְֶָָָ
לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש אמרֹו: והּוא ,ְְְִִֶֶָָָָֹ

יאכל" לא ערלים  ּכזית מּמּנּו והאֹוכל , ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ―ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
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קג          
  

ּגדי "לאֿתבּׁשל יתעּלה: ׁשאמרֹו והּוא, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹהזּכרּתיו
ּפעמים ׁשלׁש ּבּתֹורה נכּפל אּמֹו" ּבחלב  ְְֲִִִֵַַָָָָֹ

     הּׁשמּועה מעּתיקי ואמרּו .ְְְְִֵַַָָ
ּבֹו יׁש מהם אמרּוׁשּכלֿלאו נפרד. לענין ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ

  וחד אכילה לאּסּור "חד :ְְֲִִַַָ
לּמקׁשה ואפׁשר ּבּׁשּול". לאּסּור וחד הנאה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָלאּסּור

אּסּור מנית לּמה ולֹומר: עלי אכילתֹולהקׁשֹות ְְְֲִִִַַַָָָָָָ
הנאתֹו אּסּור מנית ולא מצות ׁשּתי ּבּׁשּולֹו ְְְְֲִִִִִֵָָָָֹֹואּסּור
אין הנאה ׁשאּסּור הּמקׁשה ידע ׁשליׁשית? ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמצוה
ואּסּור ׁשהּוא לפי עצמּה, ּבפני מצוה למנֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָראּוי

מּמיני מין ׁשהאכילה ּכיון אחד ענין אכילה ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
ּדבר ּבאיזה יתעּלה ׁשאמרֹו לפי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָההנאה.

ההנאה, מדגמֹות ּדגמא אּלא אינֹו יאכל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻׁשּלא
ּבזּולתּה, ולא ּבאכילה לא ּבֹו נהנין ׁשאין ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹוהּכּונה

אמרם והּוא לא ׁשּנאמר: "ּכלֿמקֹום ְְֱֶֶַָָָָֹ
ואחד אכילה אּסּור אחד ― ּתאכלּו לא ְְֲִִֶֶַָָָֹֹֹּתאכל,
הּכתּוב ל ׁשּיפרט עד ּבמׁשמע, הנאה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָאּסּור

 ׁשּנתּבאר ּבּנבלה" ׁשּפרט ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכדר
אׁשרּֿבׁשערי "לּגר אמרֹו: והּוא ּבּה, ההנאה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּתר

לנכרי" מכר אֹו ואכלּה ּתּתנּנה  ּולפי . ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹ
ואּסּור אכילה אּסּור למנֹות ראּוי אין הּזה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָהּכלל
מצות ׁשּתי אֹותם מנינּו ואּלּו מצות, ׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹֹהנאה
ּגם ּכן לעׂשֹות חּיבים היינּו אז ּכי ּבחלב ְְֲִִִֵַַַָָָָָָָּבבׂשר
ּבכלֿאחד ׁשּיהא הּכרם, ּובכלאי ּובערלה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחמץ
ּבפני מצוה הנאה אּסּור הּמצות, ארּבע ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹמאּלּו
הּלאו אּלא נמנה ולא ּבאּלּו ׁשּנפל וכיון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעצמּה.
הנאה אּסּור זה ּובכלל ּבלבד אכילתם ּבאּסּור ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָָׁשּבא
ּבחלב. ּבבׂשר ּגם נפל ּכ ― ׁשאמרנּו העּקר ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָּכפי
ׁשאפׁשר והיא, ּבלבד אחת ׁשאלה ּכאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנׁשארה
מאּסּור מּובן הנאה ׁשאּסּור ּכיון לֹומר: ֲִִֵֵֵֶַָָָָָלאֹומר
לּמה ּכן אם הּׁשלֹום, עליהם ׁשּבארּו ּכמֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָאכילה
ּכדי ּבחלב ּבבׂשר ׁשליׁשי ללאו הּכתּוב ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻהצר
לזה: הּתׁשּובה ׁשּבארנּו? ּכמֹו הנאתֹו, ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָלאסֹור
לׁשֹון ּבחלב ּבבׂשר נאמר ׁשּלא ּכיון לכ ְְְְְֱֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשהצר
וההנאה, האכילה ּתאסר ׁשּמּמּנּו ּתאכל" ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ"לא
הנאה. לאּסּור אחד לאו לכּפֹול הצר ְְְְֲִִִֶַָָָָָֻּולפיכ
רחמנא ּכתב לא ׁשּבגללֹו הּטעם הזּכרנּו ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹּוכבר
ּבֹו ּׁשּנזּכר ׁשּכלֿמה לפי ּבחלב, ּבבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָאכילה
אם אבל ּבאכילתֹו: ׁשּיהנה עד חּיב אינֹו ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאכילה
ּכׁשהּוא ׁשאכלֹו אֹו האּסּורין אחד ּובלע ּפיו ְֲִִִֶֶַַַַָָָָּפתח

ּבׁשעת ּומכאיבֹו ּגרֹונֹו ׁשּיּכוה עד וׂשֹורף ְְְְִִִֵֶֶַַַַָחם
זּולתי ּפטּור. זה הרי ― ּבזה: וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּבליעתֹו
לא ואפּלּו אכילתֹו על חּיב ׁשהּוא ּבחלב, ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָֹּבבׂשר

ׁשהזּכירּו ּכמֹו ּבֹו, נהנה ּכלאי וכן , ְְְְֱִִִֵֵֶֶָ
לקּמן ׁשּנבאר ּכמֹו הּכרם,     ְְְֵֶֶֶַַָָ

ּוכבר אֹותם. ּוזכֹור האּלה ּכלֿהּכללים והבן ,ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
מחּלין. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֻנתּבארּו

― הקפ"ו מּלבּׁשלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּגדי "לאֿתבּׁשל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחלב, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבׂשר

אּמֹו" ּבחלב  לֹוקה ― והמבּׁשלֹו , ְְְֲִֵֶַַַ
ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו אכלֹו, ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹאףֿעלּֿפי

ּבּתלמּוד. ְְַַמקֹומֹות

הקפ"ט― לחםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם חדׁשה, מּתבּואה ְֲֲִִֶֶָָָָָָָֹהעׂשּוי

ּבניסן     , ְִָ
תאכלּו" לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹוהּוא

 .ּכזית―לֹוקה ְְִִֵֶֶַָוהאֹוכלמּמּנּו

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
קלי מּלאכֹול ׁשהזהרנּו   ְְֱִִֶֶַָֻ

עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם חדׁשה ְֲֲִֶָָָָָָֹּתבּואה
וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּבניסן,
לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו והאֹוכל תאכלּו". ְְְִִֵֶֶַָֹֹלא

― הקצ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּכרמל      ְֶַ

החדׁש יֹום עבֹור קדם ֲֶֶָָֹ
"ולחם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָׁשּׁשה
ּוכבר הּזה". הּיֹום עדֿעצם תאכלּו לא וכרמל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹוקלי

ּבאמרם לׁשֹונם לנּו קדם לחם "אכל : ְְְֶֶַַָָָָָָ
ּובארנּו ואחד". ּכלֿאחד על חּיב ― וכרמל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָקלי
מןֿהּכללים הּתׁשיעי ּבּכלל ּבאּור ּתכלית ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָאתֿזה

למאמר עליוׁשהקּדמנּו עּין זה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
מּמנחֹות ז' ּבפרק החדׁש ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשם.

וחּלה ּומעׂשרֹות ּבּׁשביעית מקֹומֹות ְְְְְִִִַַַַָָּובכּמה
   .

― הקצ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אתֿהערלה    ְֶָָָ
לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש אמרֹו: והּוא ,ְְְִִֶֶָָָָֹ

יאכל" לא ערלים  ּכזית מּמּנּו והאֹוכל , ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ―ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
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הלכה לארץ ּבחּוצה הערלה אכילת ואּסּור ְְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָָָערלה.
ּבארץ הּוא הּתֹורה לׁשֹון אבל מּסיני: ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹלמׁשה

ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ב שני יום

.ˆ˜ .˜ .ˆ˜ ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
.ÂÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקצ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
הּכרם ּכלאי     ְִֵֶֶַ

ּֿפן" ּבהם: יתעּלה אמרֹו והּוא ּבלבד, (ְְְְִִֶֶֶַָָָ
הּזרע"ּתקּד המלאה ׁש  ּבקּבלה ּובא , ְְְִֵֶַַַַַָָָָ

 ,"אׁש ּפןּֿתּוקד ― "ּפןּֿתקּדׁש :ְִֵֶֶַַ
ל קדם ּוכבר ּבהם. להנֹות ׁשאסּור ְְְֵֶֶַַָָָָָּכלֹומר:

    ּכלֿמקֹום ְַָָָהּכלל:
מצות אּלא אינֹו ― ואל ּפן הּׁשמר, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:

מּפסחים ב' ּובפרק ּכׁשאמרּו:לאֿתעׂשה. , ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָֹ
ּדר אּלא עליהן לֹוקין אין ׁשּבּתֹורה ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ"ּכלֿאּסּורין
לא אכילתֹו ׁשּנאסרה ּכלּֿדבר ּכלֹומר: ― ְְֱֲֲִֶֶַָָָָָָָָֹהנאתן"
אמרּו ― ּבכ נהנה אם אּלא אכילתֹו על ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָיתחּיב
הּכרם ּבכלאי מֹודים הּכל אּבּיי: "אמר :ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹאחרּֿכ
מאי הנאתן. ּדר ׁשּלא אפּלּו עליהן ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלֹוקין
"ּפןֿ ּדכתיב: אכילה, ּבהּו ּכתיב ּדלא ְְְְֲֲִִִִֶַָָָטעמא?
ּדיני נתּבארּו ּוכבר אׁש". ּתּוקד ּפן ― ְְְֲִִִֵֵֶַַָָּתקּדׁש
חֹובה אינּה היא וגם ּכלאים. ּבמּסכת זֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמצוה
יׂשראל. ארץ ׁשל הּכרם ּבכלאי אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמןֿהּתֹורה

― הקנ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּתרּומה מּמּנּו הפרׁשּו ׁשּלא הּדבר והּוא ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹֻהּטבל,
אתֿ יחּללּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִֶֶַַַַָֹּומעׂשרֹות,

לה'" אׁשרֿירימּו את יׂשראל ּבני קדׁשי  ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ
חּיב ― טבל אֹוכל ּכלֹומר: זה, על העֹובר ,ְֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכאן: ּׁשאמר מּמה ּכ על הרמז ׁשמים. ּבידי ִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמיתה
"ואתֿ ּבּתרּומֹות: ואמר אתֿקדׁשי", יחּללּו ְְְְְְְֵֶֶַַַָָֹ"ולא

תמּותּו" ולא תחּללּו לא בניֿיׂשראל קדׁשי ְְְְְְִֵֵֵַָָָֹֹ
 ויליף ,  חּלּול חּלּול ְִִֵָ

ּולׁשֹון ׁשּבארנּו. ּכמֹו מיתה, עון ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹמּתרּומה
סנהדרין ׁשהּואּגמרא טבל לאֹוכל "מּנין : ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבני אתֿקדׁשי "ולאֿיחּללּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹּבמיתה?
לּתרם ּבעתידים ― לה' אׁשרֿירימּו את ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָיׂשראל

 חּלּול וילף מדּבר" הּכתּוב ,ְְִֵֵַַָָ
ּכאּלּו לּתרם" "ּבעתידים ּבאמרם רצּו ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָמּתרּומה.

להרים עתידים ׁשהם קדׁשים יחּללּו לא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹאמר:
אׁשרֿירימּו "את יתעּלה: אמרֹו והּוא לה', ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאֹותם
אמר: זה ּפסּוק ואחרי עתיד, ּבלׁשֹון ְְֲִִֵֶַַַָָָלה'"
אתֿקדׁשיהם" ּבאכלם אׁשמה עון אֹותם ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ"והּׂשיאּו

 מּכֹות ּובגמרא ,יכֹול" אמרּו: ְְִַָָָָ
מּמּנּו הּורם ׁשּלא הּטבל על אּלא חּיבין יהיּו ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלא
נּטלה ולא ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו נּטלה ְְְְְִִִִֶָָָָָָֹּכלֿעּקר;
מעׂשר ולא ראׁשֹון מעׂשר מעׂשר, ּתרּומת ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַֹמּמּנּו

מּנין? עני מעׂשר ואפּלּו ּתלמּודׁשני ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָ
וגֹו'" ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל לֹומר:  ְְֱִֶֶַַָֹֹ

"וׂשבעּו בׁשערי "ואכלּו אֹומר: הּוא ּולהּלן ,ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
  מעׂשר ּכאן אף עני מעׂשר ּלהּלן מה ,ְְֲִַַַַַַַָָָ

ּכלֿזה אבל לאכל". ּתּוכל לא רחמנא: ואמר ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹעני,
ּבתרּומה אּלא אינֹו מיתה עון אּולם ְְְֲִִֵֶַָָָָֹלמלקּות.
מעׂשר ׁשהאֹוכל לפי מעׂשר, ּותרּומת ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָּגדֹולה
חּיב ― מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּתפרׁש קדם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֻראׁשֹון
אֹותם ּבצּותֹו ללוּים יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹמיתה,

מןֿהּמעׂשר מעׂשר להפריׁש : ְְֲֲִִֵֵַַַַ
תמּותּו", ולא תחּללּו לא בניֿיׂשראל ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ"ואתֿקדׁשי
ּבטבלֹו. ראׁשֹון מעׂשר אכילת על לאו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָׁשּזה
ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו מיתה, עליו חּיבין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּולפיכ
קדם טבל ׁשהאֹוכל מּכלֿזה: הּיֹוצא ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּדמאי.
― מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻׁשּתפרׁש
יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמה ואזהרּתיּה מיתה, ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָֹחּיב
זֹו; ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו יׂשראל", בני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָאתֿקדׁשי
הפרׁשת קדם הּתרּומֹות הפרׁשת אחר טבל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹוהאֹוכל
מ"ּלאֿ ואזהרּתיּה מלקּות. חּיב ― ְְְְְִֵַַַַַַַָָֹּכלֿהּמעׂשרֹות
ואל זה ּוזכֹור ."ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹתּוכל
ּבכּמה הּטבל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּתטעה
מעׂשרֹות. ּומּסכת ּותרּומֹות ּדמאי ּבמּסכת ְְְְְֶֶֶֶַַַַַמקֹומֹות

― הקצ"ד מּלׁשּתֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אבל ּבפרּוׁש, ּברּור ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ,נס ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹיין
יאכלּו זבחימֹו חלב "אׁשר זרה: ּבעבֹודה ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנאמר

נסיכם" יין יׁשּתּו  אף אסּור זבח מה . ְְִִֵֶַַָָָ
ולֹוקין ּבהנאה אסּור ׁשהּוא יֹודע ואּתה אסּור. ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָיין
על והראיה ּבכלֿהּתלמּוד. ׁשמפרסם ּכמֹו ְְְְְְְֶַַַָָָָָָָֻעליו,
נמנה וׁשהּוא ּדאֹוריתא מאּסּורי נס יין ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָהיֹות
עבֹודה ּבגמרא אמרם לאֿתעׂשה, מצות ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹמּכלל

ּתרויהּוזרה ּדאמרי לקיׁש וריׁש יֹוחנן "רּבי : ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
 ּבין ׁשּבּתֹורה ּכלֿאּסּורין :ִִֵֶַָָ
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― ּבמינן ׁשּלא ּבין ּבמינן ְְִִֵֶָָֹ
טעם ּבנֹותן   ְֵַַ
― ּדבמינן נס ויין מּטבל חּוץ ,ְְְִִֵֶֶֶֶָ

הרי טעם". ּבנֹותן ― ּבמינן וׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹּבמהּֿׁשהּוא,
וגם ּתֹורה. ׁשל מאּסּורין נס ׁשּיין ּברּורה ראיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזֹו

ּבספרי  התּדרּדרּות אפן ּכׁשהזּכירּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַֹ
אמרּו: מֹואב, ּבנֹות אל לזנֹות ּבׁשּטים ְְְְְִִִִֵֶָָָיׂשראל
מּיין אצלּה יין מלא והּצרצּור נכנס ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ"והּוא
ליׂשראל ּגֹוים ׁשל יין נאסר לא ועדין ― ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהעּמֹונים
ׁשאמר ּומּמה וגֹו'". ׁשּתׁשּתה רצֹונ לֹו: אמרה ―ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ
ׁשאחרּֿכ ספק ּבלי מׁשמע נאסר" לא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ"ועדין

אמרם אבל נאסר. עׂשר ׁשמנה ּבכלל ְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹ
ׁשּגזרּו יינםּדבר ׁשּמּכללם   ְְִֵֶֶָָָָָָ

 אמרם ּגם וכן ,  ׁשאני" : ְְֵֵַָָָ
רּבנן" ּביּה ּדאחמרּו נס יין  ְְֵֵֶֶַַָָָ

     הרי ―ֲֵ
יינם סתם ּבזה ּכּונתם       ְֵֶַַָָָָָ

  נס יין אבל עצמֹו: נס יין לא ,ְֲֵֵֶֶֶֶַָֹ
אמרם ידעּת והרי מןֿהּתֹורה: אסּור הּוא ְְְֲִֵַַַַָָָָָָעצמֹו

  ׁשלׁשה" :יינֹות ְֵָֹ
ּבּפרקים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָהם".

זרה. ּדעבֹודה ֲֲִַַָָָָהאחרֹונים

― הקמ"ו ּבהמההּמצוה לׁשחט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹ
הכׁשר ּלֹו וׁשאין מּמּנּו, נאכל ואחרּֿכ ועֹוף ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹחּיה
"וזבחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד. ּבׁשחיטה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָאּלא

"צּוית ּכאׁשר וגֹו' ּומּצאנ מּבקר  ְְְְֲִִִִִֶַָֹ
ספרי ּולׁשֹון , מה ― "וזבחּת : ְְְְִֵַָָָ

ּכאׁשר ּבׁשחיטה. חּלין אף ּבׁשחיטה ְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻֻמקּדׁשין
הּקנה על מׁשה ׁשּנצטּוה מלּמד ― צּוית ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּוׁשט ועל אחד רב ועל ְְֵֶֶַַַָֹ
ּבּבהמה" ׁשנים רב ועל ּבעֹוף   ְְְְִֵַַַָֹ

        
ֿוכל זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵָָָָ

מּסכת ּכלֹומר: לּה, המיחדת ּבּמּסכּתא ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהלכֹותיה
ִֻחּלין.

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

.‡˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הק"א מּלׁשחֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

ּבחּלין, ּבין ּבּקדׁשים ּבין אחד ּביֹום ּובנּה ְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָֻּבהמה

תׁשחטּו לא ואתּֿבנֹו "אתֹו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִֶֶַָֹֹוהּוא
אחד" ּביֹום  ― וׁשחט ׁשעבר ּומי . ְְִֶֶַַָָָ

ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָלֹוקה.
מחּלין. ִֵֻה'

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

.ÊÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקמ"ז הּדםהּמצוה ּבכּסּוי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא החּיה, אֹו העֹוף ׁשחיטת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָּבעת
ּבעפר" וכּסהּו אתּֿדמֹו וׁשפ"  ּוכבר . ְְְִֶֶַָָָָָָ

מחּלין. ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֻנתּבארּו

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ה חמישי יום

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הש"ו מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ

והאפרֹוחים, האם ּכּלֹו, קןֿהעֹוף את ציד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּבׁשעת
עלֿהּבנים" האם "לאֿתּקח יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹוהּוא

  :אמרֹו והּוא לעׂשה נּתק זה ולאו .ְְְֲִֵֶַַָָ
אתֿהאם" ּתׁשּלח "ׁשּלח ׁשּלא וכלֿזמן . ְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּבּה עׂשה קּים ולא יׁשּלח    ְְֲִֵֵֵֶַַָֹ

― ׁשּיׁשּלחּנה קדם האם ׁשּמתה ּכגֹון ,ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
חּלין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻלֹוקה.

 .

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ו שישי יום

.ÁÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקמ"ח הּקן,הּמצוה ּבׁשּלּוח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ

ואתֿ אתֿהאם ּתׁשּלח "ׁשּלח יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָוהּוא
"ל ּתּקח הּבנים  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִִִִֵַַָָָָ

מחּלין. אחרֹון ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָֻמצוה

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

.‡Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשלישֿישבתקודשכ"גֿכ"זמנחֿםאבה'תש"ע
― הס"א לעבֹורהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֻ

אמרֹו והּוא ּבּטּוי, ׁשבּועת "ולאֿעל יתעּלה: ְְְְְִִֶַַַָֹ
לּׁשקר" בׁשמי תּׁשבעּו  ּוׁשבּועת . ְְְִִִֶַַָָ

לנּו ׁשאפׁשר ּדברים על ׁשּנּׁשבע היא ְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבּטּוי
מּצד מניעה ּבלי לעׂשֹותם ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִִֶַַַָָָֹלעׂשֹותם
נעׂשהּו ׁשּלא אֹו ׁשּנעׂשהּו מהם ּדבר על ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתֹורה
עליו. ּׁשּנׁשּבענּו מה לקּים חּיבים אנּו הרי ―ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
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קה           
  

― ּבמינן ׁשּלא ּבין ּבמינן ְְִִֵֶָָֹ
טעם ּבנֹותן   ְֵַַ
― ּדבמינן נס ויין מּטבל חּוץ ,ְְְִִֵֶֶֶֶָ

הרי טעם". ּבנֹותן ― ּבמינן וׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹּבמהּֿׁשהּוא,
וגם ּתֹורה. ׁשל מאּסּורין נס ׁשּיין ּברּורה ראיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזֹו

ּבספרי  התּדרּדרּות אפן ּכׁשהזּכירּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַֹ
אמרּו: מֹואב, ּבנֹות אל לזנֹות ּבׁשּטים ְְְְְִִִִֵֶָָָיׂשראל
מּיין אצלּה יין מלא והּצרצּור נכנס ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ"והּוא
ליׂשראל ּגֹוים ׁשל יין נאסר לא ועדין ― ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהעּמֹונים
ׁשאמר ּומּמה וגֹו'". ׁשּתׁשּתה רצֹונ לֹו: אמרה ―ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ
ׁשאחרּֿכ ספק ּבלי מׁשמע נאסר" לא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ"ועדין

אמרם אבל נאסר. עׂשר ׁשמנה ּבכלל ְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹ
ׁשּגזרּו יינםּדבר ׁשּמּכללם   ְְִֵֶֶָָָָָָ

 אמרם ּגם וכן ,  ׁשאני" : ְְֵֵַָָָ
רּבנן" ּביּה ּדאחמרּו נס יין  ְְֵֵֶֶַַָָָ

     הרי ―ֲֵ
יינם סתם ּבזה ּכּונתם       ְֵֶַַָָָָָ

  נס יין אבל עצמֹו: נס יין לא ,ְֲֵֵֶֶֶֶַָֹ
אמרם ידעּת והרי מןֿהּתֹורה: אסּור הּוא ְְְֲִֵַַַַָָָָָָעצמֹו

  ׁשלׁשה" :יינֹות ְֵָֹ
ּבּפרקים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָהם".

זרה. ּדעבֹודה ֲֲִַַָָָָהאחרֹונים

― הקמ"ו ּבהמההּמצוה לׁשחט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹ
הכׁשר ּלֹו וׁשאין מּמּנּו, נאכל ואחרּֿכ ועֹוף ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹחּיה
"וזבחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד. ּבׁשחיטה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָאּלא

"צּוית ּכאׁשר וגֹו' ּומּצאנ מּבקר  ְְְְֲִִִִִֶַָֹ
ספרי ּולׁשֹון , מה ― "וזבחּת : ְְְְִֵַָָָ

ּכאׁשר ּבׁשחיטה. חּלין אף ּבׁשחיטה ְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻֻמקּדׁשין
הּקנה על מׁשה ׁשּנצטּוה מלּמד ― צּוית ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּוׁשט ועל אחד רב ועל ְְֵֶֶַַַָֹ
ּבּבהמה" ׁשנים רב ועל ּבעֹוף   ְְְְִֵַַַָֹ

        
ֿוכל זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵָָָָ

מּסכת ּכלֹומר: לּה, המיחדת ּבּמּסכּתא ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהלכֹותיה
ִֻחּלין.

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

.‡˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הק"א מּלׁשחֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

ּבחּלין, ּבין ּבּקדׁשים ּבין אחד ּביֹום ּובנּה ְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָֻּבהמה

תׁשחטּו לא ואתּֿבנֹו "אתֹו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִֶֶַָֹֹוהּוא
אחד" ּביֹום  ― וׁשחט ׁשעבר ּומי . ְְִֶֶַַָָָ

ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָלֹוקה.
מחּלין. ִֵֻה'

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

.ÊÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקמ"ז הּדםהּמצוה ּבכּסּוי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא החּיה, אֹו העֹוף ׁשחיטת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָּבעת
ּבעפר" וכּסהּו אתּֿדמֹו וׁשפ"  ּוכבר . ְְְִֶֶַָָָָָָ

מחּלין. ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֻנתּבארּו

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ה חמישי יום

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הש"ו מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ

והאפרֹוחים, האם ּכּלֹו, קןֿהעֹוף את ציד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּבׁשעת
עלֿהּבנים" האם "לאֿתּקח יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹוהּוא

  :אמרֹו והּוא לעׂשה נּתק זה ולאו .ְְְֲִֵֶַַָָ
אתֿהאם" ּתׁשּלח "ׁשּלח ׁשּלא וכלֿזמן . ְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּבּה עׂשה קּים ולא יׁשּלח    ְְֲִֵֵֵֶַַָֹ

― ׁשּיׁשּלחּנה קדם האם ׁשּמתה ּכגֹון ,ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
חּלין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻלֹוקה.

 .

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ו שישי יום

.ÁÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקמ"ח הּקן,הּמצוה ּבׁשּלּוח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ

ואתֿ אתֿהאם ּתׁשּלח "ׁשּלח יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָוהּוא
"ל ּתּקח הּבנים  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִִִִֵַַָָָָ

מחּלין. אחרֹון ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָֻמצוה

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

.‡Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשלישֿישבתקודשכ"גֿכ"זמנחֿםאבה'תש"ע
― הס"א לעבֹורהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֻ

אמרֹו והּוא ּבּטּוי, ׁשבּועת "ולאֿעל יתעּלה: ְְְְְִִֶַַַָֹ
לּׁשקר" בׁשמי תּׁשבעּו  ּוׁשבּועת . ְְְִִִֶַַָָ

לנּו ׁשאפׁשר ּדברים על ׁשּנּׁשבע היא ְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבּטּוי
מּצד מניעה ּבלי לעׂשֹותם ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִִֶַַַָָָֹלעׂשֹותם
נעׂשהּו ׁשּלא אֹו ׁשּנעׂשהּו מהם ּדבר על ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתֹורה
עליו. ּׁשּנׁשּבענּו מה לקּים חּיבים אנּו הרי ―ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
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ׁשּנאמר: הּׁשבּועה, אֹותּה על מּלעבֹור ְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָֻוהזהרנּו
ׁשבּועֹות ּובגמרא לּׁשקר". בׁשמי ְְְְְִִִִֶַָָָָֹ"ולאֿתּׁשבעּו

נׁשּבע ׁשקר? ׁשבּועת "איזֹוהי ְְְִִֵֶֶַַָאמרּו:
להחליף"      ְֲִַ

       ,
והחליף" נׁשּבע "אימא: ואמרּו: אתֿזה ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָותּקנּו

ּדבר על ׁשּנׁשּבע ּכלֹומר: ועׂשה ְְְִֶַַַָָָָ
ג' ּבפרק נתּבאר וׁשם עליו. ּׁשּנׁשּבע מּמה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהפ

ּתמּורה ּבמּסכת וגם ׁשקרמּׁשבּועֹות ׁשּׁשבּועת , ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָ
אמרם: והּוא ּבּטּוי, ׁשבּועת איֿקּיּום היא ―ְְְִִִִַָָ

ּדמי?" היכי ׁשקר "ׁשבּועת   ְִֵֵֶֶַָ
 ׁשקר ׁשבּועת היא אי ְְִֵֶֶַַּכלֹומר:

מעׂשה? ּבּה ׁשאין     ֲֵֶֶַָ
ׁשּזֹוהי ׁשּקדמּולפי הּדברים ּכּונת ְְְִִִֶֶַַַָָָ

ׁשם נימא "אי ―  ִֵָָ
  התם ― ואכל אֹוכל ְֶַַָָָֹׁשּלא

עבד מעׂשה ולא אֹוכל ּדאמר: אּלא ; ְֲֲֲֶֶַַַַַָֹ
וכּו'" עלּה אתאמר והא לקי מי ההּוא ― ְְְֲֲִִֵַַַַָָָאכל
       

      העֹובר .ֵָ
לֹוקה ― מזיד הּוא אם זה, לאו על   ִִֵֶֶַָ

    ― ׁשֹוגג הּוא ואם :ְִֵ
ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָמביא

עׂשה מּמצות 'ג ּבפרק אמרֹו והּוא , ְְְְֲִִֵֶֶָֹ
עלמּׁשבּועֹות ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת "זֹוהי : ְְִִִִֶַַַָ

ויֹורד", עֹולה קרּבן ׁשגגתּה ועל מלקּות ְְְְְְִֵֶַַָָָָָזדֹונּה
ׁשאמרּתי ׁשּזה ודע זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָוׁשם
מֹורה זה אין מלקּות, חּיב ּבּה ׁשהּמזיד זֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבמצוה
ּבלי אפּלּו מלקּות עליה ׁשחּיבים עברה איזֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
איזֹו על אֹומר ׁשּתׁשמעני ּכלֿמקֹום אּלא ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָזדֹון,
ּבמהּֿׁשּקדם ּבין ― מלקּות עליה ׁשחּיבים ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעברה
ּבכ חּיב ׁשאינֹו ּדע ― לקּמן ּבמהּֿׁשּיבֹוא ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָּובין
ּכמֹו והתראה, ּבעדים ּדוקא, מזיד הּוא אם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאּלא
ּבמּסכת וההתראה העדים מּתנאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנתּבאר

הּמטעהסנהדרין אֹו האנּוס אֹו הּׁשֹוגג אבל ; ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻ
ּכלֿׁשּכן ּכרת, ולא מלקּות לא ּכלל, חּיב אינֹו ―ְְְֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
זאת. ודע ּבכלֿהּמצות, נֹוהג וזה ּדין. ּבית ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹמיתת
חּיב ׁשהּמזיד ונאמר, הּמצות ּבמקצת נבאר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹאבל

מיתה, אֹו הּואמלקּות אם קרּבן חּיב ׁשהּוא ְְִִֶַַָָָָ
― חטא ּבאֹותֹו חּיביםׁשֹוגג ּכלֿחטא ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶַָָֹ

קרּבן ׁשגגתֹו על     ְְִַָָָ
      ּכל אבל :ֲָֹ

ּדין ּבית ּומיתת מלקּות אֹו ּכרת עליו ּׁשחּיבים ְִִִֵֵֶַַַַָָָָמה
וידּוע והתראה ּבעדים אּלא ּבכ חּיבים ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאין
למזיד. ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא אינּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשההתראה
עליו. לחזֹור מּמּני ּתבּקׁש ואל זה ּכלל ודע
יוםשבתקודשכ"זמנחֿםאבה'תש"ע

ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
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(‡Ó).ÌÈÓ˙ ‰‰:אמת גורל Â.Â‡ˆÈ‰תן ÌÚנקיים
הגורל: ‰ÌÚ.(Ó‰)מן Â„ÙÈÂלשאול לו התירו

ÏÈÁ.(ÁÓ)שבועתו: ˘ÚÈÂ:חיל ‡È()ויאסף
. בני ושניהם קיש, של אחיו שאול, דוד היה ונר

הימים בדברי נר, נקרא אביאל וגם לג)אביאל, ח ,(א

האפלים במבואות לרבים נרות מדליק רבהשהיה (ויקרא

ב) ˘‡ÏÂ.():ט ‰‡Âשאול כשהיה הוה, לשון
אליו: אוספו היה חיל, גבור איש ÚÂ˙‰(‡)רואה

.'‰ È„ ÏÂ˜Ï ÚÓ˘הזהר עתה נסכלת, אחת פעם
בעצמך:

 
(‡Ó).ÌÈÓ˙ ‰‰:במקרה ולא בהשגחה הגורל שיפול
(‚Ó).˙È˘Ú ‰Ó:שעשית העון ‡ÂÓ˙.מה È‰אני מוכן

אתרעם: ולא ‡ÌÈ‰Ï.(Ó„)למות ‰˘ÚÈ ‰Î,שבועה ענין הוא
יעשה רעה וכזאת כזאת אמר, כאלו הוא והרי פירש, ולא וגזם

וכו': אלהים ÂÓÈ˙.(Ó‰)לי ˙ÂÈ‰שימות הראוי מן וכי
גדולה: תשועה ידו על באה אשר וגנאיÏÈÏÁ‰.יונתן, חולין

להמיתו: ÂÎÂ'.הוא ˙Ú˘Ó ÏÂÙÈ Ì‡,ומליצה גוזמא ענין הוא
מאומה לו יעשה שלא לומר: ורצה אומרים, שהבריות כדרך

‡ÌÈ‰Ï.רע: ÌÚ ÈÎעם טובה עשה הזה היום לומר: רצה
ידע ולא היה שוגג ובודאי נפש, בשאט במזיד השבועה על עובר יהיה כן אם ואיך נפשו, בסכנת לעמו להושיע אלהים

‰ÌÚ.מהשבועה: Â„ÙÈÂ:הומת ולא המיתה, מן פדאוהו האלה ÌÈ˙˘ÏÙ.(ÂÓ)בהדברים ÈÁ‡Ó:עוד רדפם ולא למקומו שב
(ÊÓ).‰ÎÂÏÓ‰ „ÎÏ:האויב והחריד והצליח, באויביו נלחם כי פקפוק, מבלי בידו להיות בה התחזק לומר: ÏˆÈÂ(ÁÓ)רצה
.'ÂÎÂ:להחרימו ה' בדבר שמואל לו שאמר עד החרימו, לא אבל מידו, הציל ישראל את כיÈÂ˘ÈÂ.(ËÓ)רק בושת, איש הוא

הימים לג)בדברי ח ירובשת(א גם נקרא ירובעל וכן בושת, איש והוא אשבעל, במקומו וזכר ישוי, זכר כא)לא יא ואף(שמואלֿב
במלחמה שאול בני נהרגו ב)בעת לא את(לקמן פה זכר שלא ומה ומלך, חי ונשאר בושת, איש הוא כי וזהו ישוי, חשב לא ,

ההיא: בעת עדיין נולד לא אולי הימים, בדברי וגם במלחמה, מתו אשר שאול בבני הנחשב ˘‡ÏÂ.()אבינדב „Â„היה נר
שאול: ‡Ï‡È.(‡)דוד :אביאל בן היה מהם אחד כל ונר, מאספוÂ‡‰.()קיש היה וכו', גבור איש שאול ראה כאשר

ÂÎÂ'.(‡)אליו: ÁÏ˘ È˙Â‡אומר אשר ה' דברי לקול שמע ולזה אמת, בפי ה' ודבר הדבר שנתקיים רואה והנך לומר, רצה
לעמלק: הנמצא כל את להחרים זר דבר היותו על בדבריו תפקפק ולא לישראל:È˙„˜Ù.()לך, עמלק עשה אשר את אני זוכר

.ÂÏ Ì˘ ˘‡:ביאור לתוספת שונות במלות הדבר כפל

 
(‡Ó).‰‰כמו כא)תנה, כט אשתי:(בראשית את הבה :.ÌÈÓ˙

ואמת: שלם דבר לומר רוצה תם, יחרידÚÈ˘È.(ÊÓ)מלשון
וכן כט)ויבלבל, לד שם(איוב על והוא ירשיע, ומי ישקיט והוא :

ובלבול: חרדה הרשע ביד אסיפה,ÚÈÂ˘.(ÁÓ)שנכון ענין
יח)כמו כד חיל:(במדבר עושה וישראל :.ÏÈÁ:חיל אנשי

.Â‰ÒÂ˘כמו ורמיסה, דריכה יד)ענין ב וישוסו:(שופטים שוסים :
().ÏÈÁ :המלחמה תחבולות היודע Â‰ÙÒ‡ÈÂ.הוא

אליו: זכרון:È˙„˜Ù.()הכניסו שימה:˘Ì.ענין מלשון

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' מנ"א, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... ובקרבנו לחודש אלול חדש החשבון דכל השנה, ומחשבה טובה הרי הקב"ה מצרפה למעשה, 

הרי מחשבה טובה בהכנה דאלול, הן בהסוג דאדם למקום - אני לדודי ודודי לי, הן בסוג דאדם לחברו - 

איש לרעהו ומתנות לאביונים, תהי' התחלה טובה להמעשה אף שתבוא אח"כ ואשר הקב"ה יצרפם יחד 

ועי"ז יתעלו ממקום טהור לקדוש יותר, וכמבואר בתניא דבאתערותא דלתתא אתערותא דלעילא למקום 

נעלה ועליון יותר, ובמילא באות ההשפעות מבלי מניעות ועכובים ע"ד המבואר בלקו"ת סוף פ' קרח.

בברכה המחכה לבשורות טובות.
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            ¤£¦¥«©§¦³©¦§¨¨Æ£¨¨´©§¦§¦½−Ÿ§¥´¨®§¨¨̧¨¹¨¦³¦Æ§¨¤©½¦
 ©©«©§¥−¥¨«

            ©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½Ÿ¦̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¨«£´§¤½¤©©−©¦§¨¥®§©¨´§©½§−
             ¦§¥¬§Ÿ̈«³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¨©¾§¦¥²£¤¨¨¬Ÿ£¨¥−§¦§¨¥®£¤¨¬ŸÆ©¤½¤
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(‡Ó).ÌÈÓ˙ ‰‰:אמת גורל Â.Â‡ˆÈ‰תן ÌÚנקיים
הגורל: ‰ÌÚ.(Ó‰)מן Â„ÙÈÂלשאול לו התירו

ÏÈÁ.(ÁÓ)שבועתו: ˘ÚÈÂ:חיל ‡È()ויאסף
. בני ושניהם קיש, של אחיו שאול, דוד היה ונר

הימים בדברי נר, נקרא אביאל וגם לג)אביאל, ח ,(א

האפלים במבואות לרבים נרות מדליק רבהשהיה (ויקרא

ב) ˘‡ÏÂ.():ט ‰‡Âשאול כשהיה הוה, לשון
אליו: אוספו היה חיל, גבור איש ÚÂ˙‰(‡)רואה

.'‰ È„ ÏÂ˜Ï ÚÓ˘הזהר עתה נסכלת, אחת פעם
בעצמך:

 
(‡Ó).ÌÈÓ˙ ‰‰:במקרה ולא בהשגחה הגורל שיפול
(‚Ó).˙È˘Ú ‰Ó:שעשית העון ‡ÂÓ˙.מה È‰אני מוכן

אתרעם: ולא ‡ÌÈ‰Ï.(Ó„)למות ‰˘ÚÈ ‰Î,שבועה ענין הוא
יעשה רעה וכזאת כזאת אמר, כאלו הוא והרי פירש, ולא וגזם

וכו': אלהים ÂÓÈ˙.(Ó‰)לי ˙ÂÈ‰שימות הראוי מן וכי
גדולה: תשועה ידו על באה אשר וגנאיÏÈÏÁ‰.יונתן, חולין

להמיתו: ÂÎÂ'.הוא ˙Ú˘Ó ÏÂÙÈ Ì‡,ומליצה גוזמא ענין הוא
מאומה לו יעשה שלא לומר: ורצה אומרים, שהבריות כדרך

‡ÌÈ‰Ï.רע: ÌÚ ÈÎעם טובה עשה הזה היום לומר: רצה
ידע ולא היה שוגג ובודאי נפש, בשאט במזיד השבועה על עובר יהיה כן אם ואיך נפשו, בסכנת לעמו להושיע אלהים

‰ÌÚ.מהשבועה: Â„ÙÈÂ:הומת ולא המיתה, מן פדאוהו האלה ÌÈ˙˘ÏÙ.(ÂÓ)בהדברים ÈÁ‡Ó:עוד רדפם ולא למקומו שב
(ÊÓ).‰ÎÂÏÓ‰ „ÎÏ:האויב והחריד והצליח, באויביו נלחם כי פקפוק, מבלי בידו להיות בה התחזק לומר: ÏˆÈÂ(ÁÓ)רצה
.'ÂÎÂ:להחרימו ה' בדבר שמואל לו שאמר עד החרימו, לא אבל מידו, הציל ישראל את כיÈÂ˘ÈÂ.(ËÓ)רק בושת, איש הוא

הימים לג)בדברי ח ירובשת(א גם נקרא ירובעל וכן בושת, איש והוא אשבעל, במקומו וזכר ישוי, זכר כא)לא יא ואף(שמואלֿב
במלחמה שאול בני נהרגו ב)בעת לא את(לקמן פה זכר שלא ומה ומלך, חי ונשאר בושת, איש הוא כי וזהו ישוי, חשב לא ,

ההיא: בעת עדיין נולד לא אולי הימים, בדברי וגם במלחמה, מתו אשר שאול בבני הנחשב ˘‡ÏÂ.()אבינדב „Â„היה נר
שאול: ‡Ï‡È.(‡)דוד :אביאל בן היה מהם אחד כל ונר, מאספוÂ‡‰.()קיש היה וכו', גבור איש שאול ראה כאשר

ÂÎÂ'.(‡)אליו: ÁÏ˘ È˙Â‡אומר אשר ה' דברי לקול שמע ולזה אמת, בפי ה' ודבר הדבר שנתקיים רואה והנך לומר, רצה
לעמלק: הנמצא כל את להחרים זר דבר היותו על בדבריו תפקפק ולא לישראל:È˙„˜Ù.()לך, עמלק עשה אשר את אני זוכר

.ÂÏ Ì˘ ˘‡:ביאור לתוספת שונות במלות הדבר כפל

 
(‡Ó).‰‰כמו כא)תנה, כט אשתי:(בראשית את הבה :.ÌÈÓ˙

ואמת: שלם דבר לומר רוצה תם, יחרידÚÈ˘È.(ÊÓ)מלשון
וכן כט)ויבלבל, לד שם(איוב על והוא ירשיע, ומי ישקיט והוא :

ובלבול: חרדה הרשע ביד אסיפה,ÚÈÂ˘.(ÁÓ)שנכון ענין
יח)כמו כד חיל:(במדבר עושה וישראל :.ÏÈÁ:חיל אנשי

.Â‰ÒÂ˘כמו ורמיסה, דריכה יד)ענין ב וישוסו:(שופטים שוסים :
().ÏÈÁ :המלחמה תחבולות היודע Â‰ÙÒ‡ÈÂ.הוא

אליו: זכרון:È˙„˜Ù.()הכניסו שימה:˘Ì.ענין מלשון
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 ¬¨¨¦«


(„).ÌÏÂÚÏ ÈÓ˘ ‰È‰È ÌÈÏ˘ÂÈזה קובל הפסוק

אני הקב"ה שאמר בבית לעכומ"ז מזבחו' שבנה מנשה
לשון בסמוך שאמר פסוק וגם שם שמי שישכון רוצה

הוא: È˙קובלנא ‰˘Ú ˘‡ ÏÓÒ‰ ÏÒ ˙‡ Ì˘ÈÂ
.'Â‚Â ÌÈ‰Ï‡‰:רגל את להסיר אוסיף ולא הפסוק וגם

(Â).ÈÂÚ„ÈÂ Â‡ ‰˘ÚÂשהרבה לפי בוי"ו מלא
עשה: אשר הסמל פסל על הוסיף והוא לעשות

(Ê).ÌÂÏÈÚÏ:לעולם(Á)Ï‚ ˙‡ ÈÒ‰Ï ÛÈÒÂ‡ ‡ÏÂ
.Ï‡˘Èהוא קובלנא והכל מעלה של פסוק על מוסב

שלמה ואל דוד אל אמרתי כך אומר הקב"ה כלומר

לא הבטחתים וגם לעולם שם שמי אשים הזה בבית
ישמרו אם רק האדמה מעל ישראל רגל להסיר אוסיף
נסתלקה ידו שעל נמצא וגו' מנשה ויתע ועתה וגו'

ידו: על בגלות עדיין אנו וגם ÔÂÁÈ‚Ï(È„)שכינה
.ÏÁ:מקום שם גיחון נחל ÏÂÚÏ.אצל ÒÂוסבב

עופל: במלאכ' הבנוי' המגדלים חוזק משם
(ÂË).‰ˆÂÁ ÍÏ˘ÈÂהעין מן גנזם ולא שברם ולא

אשר הפסילים ולכל כדכתיב בנו בהם נכשל לפיכך
שהשליך ממקום אותם שלקח וגו' אביו מנשה עשה

אותם:

 
(„).'ÂÎÂ Ó‡ ˘‡:עשה מה ראו לומר עליו קובל המקרא כאלו

.ÌÈÏ˘ÂÈ:בירושלים אשר ה' ÂˆÁ˙.(‰)בבית È˙˘עזרת
ישראל: ועזרת ÂÎÂ'.(Â)כהנים ÈÚ‰ ‡Â‰Â:המולך עבודת הוא

.'ÂÎÂ ÔÂÚÂ:כשפים מעשה ÂÎÂ'.(Ê)הם ˙Èשעשה הסמל פסל
האלהים: בבית לעולם:ÌÂÏÈÚÏ.שמה ÂÎÂ'.(Á)כמו ÛÈÒÂ‡ ‡ÏÂ

ולשלמה: לדוד שאמר ה' מדברי זה ‰‚ÌÈÂ.(Ë)גם ÔÓמן יותר
וכו': ‰'.(È)הגוים „ÈÂ:הנביאים ממערבמיÚÓ‰.(È„)ע"י

בנחל: ההולך בשערÂÏÂ‡.גיחון לבוא החומה משך משם
שםמגדל: והוא העופל את וסבב ומשםהלך הדגים

 
().˘ÈÂ‰:גרש(‚).ÌÈÓ˘‰ ‡ˆ:ומזלות כוכבים
(Ê).ÏÓÒ‰הקנאה סמל וכן מה ח)צורה Ú˙ÈÂ.(Ë):(יחזקאל

תועה: בדרך אותם שמיעה:‰ÂÈ˘.(È)הוליך ענין
(‡È).ÌÈÁÂÁלהוליכה החיה בלחיי המשימים טבעת הוא

בלחייך חחים ונתתי כמו לא)בע"כ מליצה(שם בל' ואמר
נחושת:ÌÈ˙˘Á.ושאלה: של ˆ‰ÎÂ.(È)שלשלאות

צרה: נאÏÁ‰.מל' חל כמו תפלה יג)ענין :(מ"א
(‚È).˙ÚÈÂ'ה לו ויעתר כמו התפלה כה)קבל :(בראשית

(„È).ÏÁ:בעמק

    

 

ב עמוד י דף       
          
  (לד (שמות     

           
          



   
    

   

   

(31   ֲֵֶַַַַָָ
(32    ֵֵֶֶַַַַָָ
(33 ֵֵֶַַָָ
(34       ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ

       ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָֹ
(35         ְְְִֶַַָָָָָָָ

        ְְֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
       ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻ

(36   ְִִֵַָ
(37   ְִִֵֶֶַָ
(38     ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻ

   ְֶֶָָָָ
(39    ְְְִִֶֶַַָָֻ
(40       ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

           ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
        ֵֶֶַַַָָָָָ

ְָ
(41     ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָ
(42       ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

        ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ִֵ

(43    ְְֲִִִֶַַָָֹ
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(31   ֲֵֶַַַַָָ
(32    ֵֵֶֶַַַַָָ
(33 ֵֵֶַַָָ
(34       ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ

       ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָֹ
(35         ְְְִֶַַָָָָָָָ

        ְְֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
       ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻ

(36   ְִִֵַָ
(37   ְִִֵֶֶַָ
(38     ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻ

   ְֶֶָָָָ
(39    ְְְִִֶֶַַָָֻ
(40       ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

           ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
        ֵֶֶַַַָָָָָ

ְָ
(41     ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָ
(42       ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

        ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ִֵ

(43    ְְֲִִִֶַַָָֹ

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט מנ"א, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיו"ד מנ"א והקודמים,

וכן  הזולת  על  בהשפעה  ההשתדלות  בציבור  בתפלה  שלו  הזהירות  אודות  שכותב  ממה  נהניתי 

החזרה בע"פ בהליכתו לעבודתו, אשר ענין טהרת האויר עי"ז אין די באר וכמובא בכרוז ההתעוררות של 

כ"ק מו"ח אדמו"ר על דבר חזרת משניות ע"פ, ומהנכון שידע בע"פ איזה פרקים מתניא ויחזרם ג"כ בע"פ 

בהליכתו ובחזירתו...

בשאלתו באיזה אופן יחלק מעשר שמפריש לצדקה, עניתי לאחד על שאלתו בכגון דא שאם ברצונו 

ישלח באופן המותר המחצה לחלק על דעתי והמחצה יחלק בעצמו וממנה החצי על מוסדות כ"ק מו"ח 

אדמו"ר באה"ק ת"ו והחצי כראות בעיניו. ועל פי אזהרת רז"ל שלא לדקדק בצדקה צריך להפריש עכ"פ 

איזה סכום יותר ממעשר...

בברכה בכהנ"ל.
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המשך בעמוד חלק
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שבועות. פרק רביעי - שבועת העדות דף לה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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 אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה מנ"א, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... תוכן כוונתי בזה הנה בציורו הוא ובפרט בהיראת שמים שלו צריך הי' להיות זקנו מגודל, כי אף 

אם תמצא לומר שמחזיק הוא בלבב שלם )וספק אצלי בזה( שהדין כדעת המתירים בזה ולא כדעת אדמו"ר 

הצמח צדק, הרי בתור רב וספיריטועל לידער שצריך לשמש דוגמא מהו תואר איש ירא שמים ובמילא 

ידי זה מביא אחרים למכשול לעבור ח"ו על חמשה לאוין דאורייתא,  גם בענין הנ"ל, על  לומדים ממנו 

וכמבואר בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה זי"ע, נדפסה בקונט' בקור שיקאגא.

וכיון שהוא כבר לאחר הנשואין שלו לאריכות ימים ושנים טובות, הנה גם שאלת השידוך אינה 

מונעת זה, וההסברה היחידה שיש לי מפני מה אינו נוהג באופן כזה הוא רק מפני התנועה פון נאכגעבן דער 

וועלט, וכטענת הנביא עוד בזמן בית ראשון שכמה מבני ישראל הכריזו נהי' ככל הגויים, ועל אחת כמה 

וכמה שחזקה תנועה זו בדרך דעקבתא דמשיחא, ומה שהדגשתי בזה חניך ליובאוויטש הוא מטעם הפשוט 

מפני שרק חניכי ליובאוויטש מילידי אמריקה מקפידים על זה וענינים כמו אלה...

בברכת הצלחה בעניניו הכלליים ועניניו הפרטיים
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המשך ביאור למס' שבועות ליום שישי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו מנ"א, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

)וכידוע  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  כשאהי'  הנה  כבקשתו 

ומפורסם ענין ההליכה על קברי צדיקים ומובא גם בשו"ע בכ"מ. ושקיל וטרי בזה באריכות בשו"ת מנחת 

אלעזר חלק א' סי' ס"ח( אזכיר את כל אלו שכותב במכתבו, כבקשתו, והשי"ת יזכה את כל אחד מאתנו 

לבשר איש לרעהו אך טוב וגדול זכות ההשתדלות בהשפעה על הסביבה לקרב את לבם לאבינו שבשמים 

להמשיך להאדם ולב"ב את כל המצטרך להם.

בכבוד וברכה לבריאות הנכונה ולהצלחה.
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המשך ביאור למס' שבועות ליום קמישי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט מנחם אב, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... מה ששואל אודות לימוד היום-יומי של שיעור חומש עם פירש"י הנה מובן הכוונה שבזה הוא 

דבר יום ביומו, ומובן ג"כ שבאונס הרי יש להשלים בלילה שאחרי היום או גם במשך השבוע...

בברכה.



קמו   


             

    

                 
                 
                   

               
ד סעיף הנר תחת הנתנים כלים דין רסה, סימן ב חלק

1

2

3

4

 
 להתיר מנת על התנאים ג' לכל וצריך -

גרמא של באופן שיהיה א. בידים)לכתחילה: יבטל ב.(שלא ,
יום. מבעוד הכלי שיתן ג. הכלי, לביטול יתכוין שלא

•
     

Âשבתוך היין את פוטר הסעודה שלפני שיין מקום וכל
שתה אפילו כלל אחרונה ברכה לאחריו לברך א"צ הסעודה
היין כמו המזון בברכת הוא שנפטר לפי כשיעור הסעודה לפני
בברכה שנפטרו כיון אחת שתיה הם ששניהם הסעודה שבתוך
היין לפטור שלא וכיון הסעודה לפני המבדיל אבל אחת ראשונה
הסעודה בתוך יין לשתות כלל בדעתו שאין או הסעודה שבתוך
כשיעור שתה אם הסעודה לפני אחרונה ברכה אחריו לברך צריך
המזון ברכת קודם ונזכר הסעודה לפני בירך ולא שכח (ואם
המזון ברכת לאחר עד נזכר לא ואם ג') מעין מיד לברך צריך
כמו בדיעבד היין על ג' מעין פוטרת המזון שברכת לברך א"צ

שיתבאר.

אבל למצוה אלא שאינו הבדלה ביין אמורים דברים במה
אין אפילו אחריו לברך א"צ בחול הסעודה לפני יין השותה
הסעודה שלפני שיין לפי הסעודה בתוך יין לשתות כלל בדעתו
ומכלל אכילה לתאוות אדם להמשיך מעיים בני לפתוח בא
הבאים דברים כשאר המזון בברכת נפטר לכן הוא הסעודה

ליי"ש. הדין והוא הסעודה מחמת

לברך צריך בחול הסעודה לפני משקין שאר השותה אבל
שאינו כיון הסעודה בתוך ג"כ לשתות דעתו ואפילו אחריהם
שבתוך המשקין את הסעודה שלפני המשקין בברכת פוטר
הסעודה שבתוך משקין שאר שהרי ראשונה מברכה הסעודה
ברכת אחר אפילו ונזכר בירך ולא שכח (ואם כלל ברכה א"צ
רבות נפשות בורא פוטרת אינה המזון שברכת לברך צריך המזון

בדיעבד): אפילו

Êאם אבל המזון לברכת כוס לו כשאין אמורים דברים במה
ברכה כלל לברך א"צ הכוס על המזון ברכת לברך דעתו
לפי לכתחלה אפילו הסעודה שלפני המשקין על אחרונה
המזון. ברכת של הכוס אחר שיברך אחרונה בברכה שנפטרים

מן יסתלק ובזה הסעודה לפני מרביעית פחות ישתה מקום ומכל
אחריו לברך המזון לברכת כוס לו יהיה רביעית שתה ואם הספק

שש משקין לפטור אחרונה רוצהברכה אם הסעודה לפני תה
שנתבאר כמו למשקין ברכה המצריכים סברת מספק להסתלק
שהם כיון הסעודה שלפני משקין אחר לברך א"צ דבריהם שלפי

ראשונה: מברכה הסעודה שבתוך המשקין את פוטרים

Áא"צ הכוס על שמקדש טוב ויום בשבת אבל בחול זה וכל
לפי משקין שאר של הוא אפילו הכל לדברי אחריו לברך
נפטר ולכן סעודה במקום אלא קידוש שאין לסעודה שייך שהוא
הסעודה. מחמת בא שהוא הסעודה שלפני יין כמו המזון בברכת

קודם הסעודה לאחר הסעודה מחמת הבאים לדברים דומה ואינו
הסעודה גמר אחר בימיהם רגילים שהיו כמו המזון ברכת
דבר וכל ולשתיה פירות לאכילת ולקבוע הפת מן ידיהם למשוך
כגון הסעודה מחמת הבאים דברים אפילו לפניהם אז שמביאים
לקנוח ולא ולשובע למזון שנאכלים ירקות ומיני לפתן מיני
נפטרים ואינן אחרונה ברכה גם טעונים כן פי על ואף ולתענוג
שיתבאר כמו הסעודה עיקר בתוך באו ולא הואיל המזון בברכת
הפת מן ידיהם סילקו שכבר לאחר שבא מה שכל לפי קע"ז בסי'
המוציא שהן בברכותיה עמה להפטר לפת טפל נחשב אינו
שדעתם בשעה הסעודה מחמת הבאים דברים אבל המזון וברכת
התחילו לא שעדיין אע"פ הימנה מסולקות ידיהם ואין הפת על

אחרונה. מברכה בברכתה להפטר אליה טפלים הם בה

ברכה בלא הזה מהעולם ליהנות שלא ראשונה מברכה לא אבל
שם: שיתבאר כמו בתחלה

Ëהפת מן ידיהם משכו שכבר לאחר לפניהם הבא יין ואפילו
שאינו אע"פ המזון בברכת שנפטר לאחריו לברך צריך אין
ראוי היה הלב סועד שהיין שכיון לפי הסעודה מכלל נחשב
אלא הפת אחר כמו גמורות ברכות שלש אחריו לברך לתקן
ג' במעין לו די עליו סעודה לקבוע אדם בני דרך שאין מפני
לאכילה קביעות שהיא מתוך קבע של בסעודה כששותהו אבל

לכתחלה. אפילו המזון בברכת ונפטר לשתיה קביעות זו הרי

מן ידיהם שמשכו לאחר הסעודה גמר אחר משקין שאר אבל
לאחריהם. ברכה טעונים הפת
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שלאחר זה דין במדינתינו שייך אם יתבאר קע"ז סי' ולקמן
הסעודה.

היין על ראשונה ברכה לברך צריכים היו לא בימיהם) (ואף
היין בברכת שנפטר לפי המזון ברכת קודם הסעודה שלאחר
או הסעודה אחר גם לשתות אז בדעתו היה אם הסעודה שלפני
יום או הקזה יום או טוב יום או שבת הוא אם בסתם אפילו
היין על סעודתו לקבוע דרכו אדם כל שסתם למרחץ שנכנס
נקרא אינו ולכן כך כל מצוי היין שאין במקומות אף אלו בימים

נמלך. שהוא בעצמו יודע א"כ אלא הסתם מן נמלך

אינו הסעודה בתוך אלא הסעודה לפני יין על בירך לא אם אבל
לפוטרו נתכוין א"כ אלא הסעודה שלאחר היין את בסתם פוטר
בא שאינו גרועה שתייתו הסעודה שבתוך שהיין לפי בפירוש
לשתות רגילין היו שלא שבמעיו האכילה לשרות אלא לשתיה
הסעודה שלאחר והיין בלבד לשרות מעט אלא הסעודה בתוך
שלא החשוב את הגרוע שיפטור בדין ואינו לשתיה בא הוא

בכוונה.

המזון ברכת עד הפת מן ידינו למשוך רגילים אנו שאין ועכשיו
בברכת ונפטר לשרות בא הוא הסעודה גמר שלאחר היין גם הרי

הסעודה. שבתוך יין

ולערוך הפת מן ידיהם למשוך שרגילים גדולות בסעודות (רק
היין אין המזון ברכת קודם שתיה ולקבוע מגדים במיני השולחן
בדעתו היה א"כ אלא הסעודה בתוך שבירך היין בברכת נפטר

לפטרו.

שאר על לברך שא"צ כמו לברך א"צ משקים שאר על אבל
לפי הסעודה גמר אחר שמביאים הסעודה מחמת הבאים דברים

שנתבאר. מטעם המוציא בברכת שנפטרים

קודם הסעודה אחר שתיה לקבוע דרכם שאין במקומות אבל
הסעודה בגמר יין ששותין אף גדולות בסעודות המזון ברכת
א"צ לשתיה עצמן קובעין שאין כיון מגדים מיני כשאוכלין
היה ומתחלה הסעודה צורך היא זו שתיה גם כי ולברך לחזור

הסעודה). בתוך שבירך היין בברכת לפוטרה עליה גם דעתו

הסעודה בתוך ששותה מה כל אבל הסעודה שלאחר ביין זה וכל
שהוא יודע א"כ אלא בסתם אפילו ענין בכל אחת בברכה לו די

נמלך:

Èלבית שנכנס מי כגון המלכה שמה ספק המלכת ואפילו
כוס לו והושיטו לשתיה שמסובין חבורה שם ויש חבירו
על ולברך לחזור צריך אחר כוס לו הושיטו ואח"כ עליו ובירך
כיון לו יתנו אם יודע היה לא הראשון על כשבירך כי השני
הכוס כל עדיין שתה לא אפילו לשתיה עמהם קבוע אינו שהוא

אצלו שהיה בעוד אחר כוס לו והושיטו תחלה לו ייןשנתנו
לו. שהושיטו האחר הכוס על לברך צריך הראשון מכוס

שהיה בעוד כוס לו והביאו המסובין עם קבוע שהיה מי משא"כ
יין עוד שיביאו יודע היה שלא אע"פ הראשון מכוס לפניו
אם יודעים היו (ולא לשתות התחילו שכבר אחר זו בסעודה
שהיה מאחר מקום מכל ר"ו) בסימן שיתבאר כמו יין עוד יביאו
קובע אדם שלפעמים יין לשתיית קבע ויש המסובין עם קבוע
שהכין ממה יותר ושותה לשתיה משתיה ונגרר היין על עצמו
ישתה יותר לו יביאו שאם מתחלה בדעתו היה הרי בראשונה
ג"כ. לו יתנו עוד יביאו שאם שיודע מאחר נמלך זה ואין מהם

וכן מספק נמלך זה הרי לו יתנו אם כלל יודע אינו אם אבל
שמסתפקים אנשים בהם ויש רבים שהמסובים גדולות בסעודות

כוס: כל על לברך המסופקים צריכים הכוס להם יגיע אם

‡Èהכוס על שבירך בשעה בפירוש דעתו היה אם אבל
אפילו יותר לו שיתנו מה כל על בברכתו שיצא הראשון
יתנו שאם דעתו שהיתה אלא כלל לו יתנו אם לו ספק היה אם
האחר כוס על לברך א"צ זו בברכה חובתו ידי יצא יותר לו

לו. שיושיטו

ונתכוין רי"ג בסי' שיתבאר דרך על לכולם אחד בירך אם וכן
על לברך א"צ המברך של בברכתו יצא לו יתנו שאם המסופק

לו. שיושיטו הכוס

בתוך לכולם אחד שיברך כך לנהוג אין לכתחלה מקום ומכל
לשמוע דעתם ואין פנוי הבליעה בית שאין משום הסעודה
שיצאו אמן אחריו לענות יוכלו לא וגם המברך מפי הברכה
ונמצא לוושט קנה יקדים שמא בסעודה משיחין אין כי בברכתו

סכנה. לידי בא

לברכה דעתכם תנו כלומר מרנן סברי להם אומר אם לפיכך
ויתנו אכילתם ויניחו הבליעה בית שיפנו כדי חובתכם ידי לצאת
נוהגין. וכן לכולם מברך אחד אמן ויענו הברכה לשמוע דעתם

כגון היין על שמברכין מקום בכל המנהג נתפשט זה ומטעם
אומר בברכתו לצאת לכולם מברך אחד אם והבדלה בקידוש
בין היין בברכת לחלוק שלא כדי מרנן ברשות ולא מרנן סברי
בתוך להם הבא יין ובין הסעודה בשעת שלא מברכין אם

הסעודה:

של עיקרן על לעמוד הרוצה אך וקע"ו, קע"ה סי' בהעתק חסר
בס ימצא הכרך]דברים שבסוף הנהנין ברכת בסדר [לקמן ידור

לסי' ששייך מה דהיינו חסרון שום בלי ומפורש כתוב הכל
ומה [כ"א] (י"ט) סעיף עד י"ג מסעיף י"ב בפרק ימצא קע"ה

הפרק סוף עד י"א מסעיף בפ"ד ימצא קע"ו לסי' ששייך

וֿיא סעיפים בסעודה היין ברכת דין קעד, סימן א חלק

מחמת‡ הבאים דברים הם אם הסעודה בתוך הבאים דברים
בין עליהם סעודה לקבוע שדרך דברים דהיינו הסעודה
וביצים וגבינה וירקות ודגים בשר כגון הפת את בהם ללפת
וכל ודייסא ותרדין כרוב כגון ולהשביע למזון בין מלוחים ומיני
ברכה א"צ ולמזון לתבשיל אלא ללפת באין שאינן קדרה מעשה
ולא פוטרתם המוציא שברכת פת בלא אוכלם אפילו לפניהם
לאכול דרכם שאין (שכיון פוטרתם המזון שברכת לאחריהם
הם הרי בלבד סעודה בשעת אלא הפירות כמו היום כל אותם
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קמז    

שלאחר זה דין במדינתינו שייך אם יתבאר קע"ז סי' ולקמן
הסעודה.

היין על ראשונה ברכה לברך צריכים היו לא בימיהם) (ואף
היין בברכת שנפטר לפי המזון ברכת קודם הסעודה שלאחר
או הסעודה אחר גם לשתות אז בדעתו היה אם הסעודה שלפני
יום או הקזה יום או טוב יום או שבת הוא אם בסתם אפילו
היין על סעודתו לקבוע דרכו אדם כל שסתם למרחץ שנכנס
נקרא אינו ולכן כך כל מצוי היין שאין במקומות אף אלו בימים

נמלך. שהוא בעצמו יודע א"כ אלא הסתם מן נמלך

אינו הסעודה בתוך אלא הסעודה לפני יין על בירך לא אם אבל
לפוטרו נתכוין א"כ אלא הסעודה שלאחר היין את בסתם פוטר
בא שאינו גרועה שתייתו הסעודה שבתוך שהיין לפי בפירוש
לשתות רגילין היו שלא שבמעיו האכילה לשרות אלא לשתיה
הסעודה שלאחר והיין בלבד לשרות מעט אלא הסעודה בתוך
שלא החשוב את הגרוע שיפטור בדין ואינו לשתיה בא הוא

בכוונה.

המזון ברכת עד הפת מן ידינו למשוך רגילים אנו שאין ועכשיו
בברכת ונפטר לשרות בא הוא הסעודה גמר שלאחר היין גם הרי

הסעודה. שבתוך יין

ולערוך הפת מן ידיהם למשוך שרגילים גדולות בסעודות (רק
היין אין המזון ברכת קודם שתיה ולקבוע מגדים במיני השולחן
בדעתו היה א"כ אלא הסעודה בתוך שבירך היין בברכת נפטר

לפטרו.

שאר על לברך שא"צ כמו לברך א"צ משקים שאר על אבל
לפי הסעודה גמר אחר שמביאים הסעודה מחמת הבאים דברים

שנתבאר. מטעם המוציא בברכת שנפטרים

קודם הסעודה אחר שתיה לקבוע דרכם שאין במקומות אבל
הסעודה בגמר יין ששותין אף גדולות בסעודות המזון ברכת
א"צ לשתיה עצמן קובעין שאין כיון מגדים מיני כשאוכלין
היה ומתחלה הסעודה צורך היא זו שתיה גם כי ולברך לחזור

הסעודה). בתוך שבירך היין בברכת לפוטרה עליה גם דעתו

הסעודה בתוך ששותה מה כל אבל הסעודה שלאחר ביין זה וכל
שהוא יודע א"כ אלא בסתם אפילו ענין בכל אחת בברכה לו די

נמלך:

Èלבית שנכנס מי כגון המלכה שמה ספק המלכת ואפילו
כוס לו והושיטו לשתיה שמסובין חבורה שם ויש חבירו
על ולברך לחזור צריך אחר כוס לו הושיטו ואח"כ עליו ובירך
כיון לו יתנו אם יודע היה לא הראשון על כשבירך כי השני
הכוס כל עדיין שתה לא אפילו לשתיה עמהם קבוע אינו שהוא

אצלו שהיה בעוד אחר כוס לו והושיטו תחלה לו ייןשנתנו
לו. שהושיטו האחר הכוס על לברך צריך הראשון מכוס

שהיה בעוד כוס לו והביאו המסובין עם קבוע שהיה מי משא"כ
יין עוד שיביאו יודע היה שלא אע"פ הראשון מכוס לפניו
אם יודעים היו (ולא לשתות התחילו שכבר אחר זו בסעודה
שהיה מאחר מקום מכל ר"ו) בסימן שיתבאר כמו יין עוד יביאו
קובע אדם שלפעמים יין לשתיית קבע ויש המסובין עם קבוע
שהכין ממה יותר ושותה לשתיה משתיה ונגרר היין על עצמו
ישתה יותר לו יביאו שאם מתחלה בדעתו היה הרי בראשונה
ג"כ. לו יתנו עוד יביאו שאם שיודע מאחר נמלך זה ואין מהם

וכן מספק נמלך זה הרי לו יתנו אם כלל יודע אינו אם אבל
שמסתפקים אנשים בהם ויש רבים שהמסובים גדולות בסעודות

כוס: כל על לברך המסופקים צריכים הכוס להם יגיע אם

‡Èהכוס על שבירך בשעה בפירוש דעתו היה אם אבל
אפילו יותר לו שיתנו מה כל על בברכתו שיצא הראשון
יתנו שאם דעתו שהיתה אלא כלל לו יתנו אם לו ספק היה אם
האחר כוס על לברך א"צ זו בברכה חובתו ידי יצא יותר לו

לו. שיושיטו

ונתכוין רי"ג בסי' שיתבאר דרך על לכולם אחד בירך אם וכן
על לברך א"צ המברך של בברכתו יצא לו יתנו שאם המסופק

לו. שיושיטו הכוס

בתוך לכולם אחד שיברך כך לנהוג אין לכתחלה מקום ומכל
לשמוע דעתם ואין פנוי הבליעה בית שאין משום הסעודה
שיצאו אמן אחריו לענות יוכלו לא וגם המברך מפי הברכה
ונמצא לוושט קנה יקדים שמא בסעודה משיחין אין כי בברכתו

סכנה. לידי בא

לברכה דעתכם תנו כלומר מרנן סברי להם אומר אם לפיכך
ויתנו אכילתם ויניחו הבליעה בית שיפנו כדי חובתכם ידי לצאת
נוהגין. וכן לכולם מברך אחד אמן ויענו הברכה לשמוע דעתם

כגון היין על שמברכין מקום בכל המנהג נתפשט זה ומטעם
אומר בברכתו לצאת לכולם מברך אחד אם והבדלה בקידוש
בין היין בברכת לחלוק שלא כדי מרנן ברשות ולא מרנן סברי
בתוך להם הבא יין ובין הסעודה בשעת שלא מברכין אם

הסעודה:

של עיקרן על לעמוד הרוצה אך וקע"ו, קע"ה סי' בהעתק חסר
בס ימצא הכרך]דברים שבסוף הנהנין ברכת בסדר [לקמן ידור

לסי' ששייך מה דהיינו חסרון שום בלי ומפורש כתוב הכל
ומה [כ"א] (י"ט) סעיף עד י"ג מסעיף י"ב בפרק ימצא קע"ה

הפרק סוף עד י"א מסעיף בפ"ד ימצא קע"ו לסי' ששייך

וֿיא סעיפים בסעודה היין ברכת דין קעד, סימן א חלק

מחמת‡ הבאים דברים הם אם הסעודה בתוך הבאים דברים
בין עליהם סעודה לקבוע שדרך דברים דהיינו הסעודה
וביצים וגבינה וירקות ודגים בשר כגון הפת את בהם ללפת
וכל ודייסא ותרדין כרוב כגון ולהשביע למזון בין מלוחים ומיני
ברכה א"צ ולמזון לתבשיל אלא ללפת באין שאינן קדרה מעשה
ולא פוטרתם המוציא שברכת פת בלא אוכלם אפילו לפניהם
לאכול דרכם שאין (שכיון פוטרתם המזון שברכת לאחריהם
הם הרי בלבד סעודה בשעת אלא הפירות כמו היום כל אותם
הפת בברכת נפטרים ולכן הסעודה עיקר שהוא לפת טפלים

פת). בלא שאוכלם אע"פ

כל שאז הפת על סעודתו כשקבע אמורים דברים (במה
הפת מחמת באים הם) מזון מיני ולא לפתן מיני שהם המאכלים
מעט ואוכל פת לאכול חפץ אינו אם אבל אליה טפלים הם לכן
אם להסתפק יש המאכלים לפטור המוציא עליה ומברך פת
כיון אפשר או מחמתה באין שאינן כיון בברכתה נפטרים
עליהם יברך ולכן פוטרתם הפת עליהם סעודה לקבוע שדרכם

טוב): יום או בשבת לא אם הפת על ולא

הסעודה בתוך הבאים דברים דין קעז, סימן א חלק
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קמח   

 

"אֿל הוא שהקב"ה - בתפלה העיקרית ההתבוננות

עולם"

והעיקרית הפנימית שהמטרה נתבאר, הקודם בפרק

האהבה את משינתה לעורר היא שחרית תפלת של

מרובה התבוננות ידי על אברהם), (בחינת המסותרת

בתפלה.

שהנקודה מבאר, זה והעיקריתובפרק שלהכללית

בענין היא שבתפלה ה' בגדולת התבוננות עניני כל

הקב של הפנימיה"אחדותו תוכנו שאיןלפי היינו שום,

שוםמציאות לנבראים אין כי יתברך, בלעדו (אמיתית)

אלקות. אלא אינה מציאותם וכל עצמם בפני מציאות

המעוררת היא היא זה, בענין הדעת והעמקת וההתבוננות

אדם. כל בלב המסותרת לה', האהבה את

" שמע: בקריאת הכתובים המשך פירוש וזהו שמע-

גו' אחדישראל גו'ואהבת,ה' אלקיך ה' -את "

) לה' האהבה בהכרה"ואהבת"שהתעוררות תלוי' (

ב אחד"והתבוננות אחר"ה' במקום רבינו וכלשון ,

ויסודן,ראשית"ש והיראה, האהבה המעוררים הדברים

ונאמנה הטהורה האמונה ואחדותוהיא ."יתברךביחודו

שכדי - הענינים שני בין הקשר את להבין כדי והנה,

בענין להתבונן האדם צריך לה' הטבעית האהבה את לעורר

האמיתיתאחדותו המציאות ית' הוא כיצד (היינו דוקא ית'

האהבה: מדת של גדרה את תחלה לבאר יש - היחידה)

האמיתית -מהותה היא האהבה מדת של והפנימית

אלהדביקות ומתקרב נמשך שהאדם כלומר: בהאהוב.

ש עד מהותו.נדבק"אהובו בכל בו "

בכל באהובו ומתדבק מתקרב אמיתי אוהב ולכן,

במחשבתו אליו דומה נעשה הזמן שבמשך עד פנימיותו,

וכדומה. ובהליכותיו ברגשותיו ובהשקפתו,

ה' אהבת של הפנימית מהותה ה': באהבת הוא וכך

- באלקותהיא ומשתוקקהדביקות נמשך שהאדם היינו ,

" ושכל ית' בקדושתו להיכלל לבו תהי'פינהבכל בנפשו "

באלקות.מלאה" "

לה' אמיתית שאהבה לכך הטעם היטב יובן ובזה -

הם הזה עולם לתענוגי כפיבסתירהואהבה לזו, זו

האש שישכנו אפשר שאי דכשם הלבבות בחובת שמובא

ה' אהבת בלב ביחד תשכון לא כן אחד, בכלי והמים

הזה: עולם ואהבת

רק הי' מסוים לדבר האהבה ענין והעונגאילו ההנאה

דברים משני ליהנות יכול שאדם במוחש רואים הרי מהדבר,

ההנאות. שתי בין סתירה שום ואין אחת בבת הפכיים

(כמו ורוחניים עדינים מדברים להתענג יכול אדם למשל:

לו שיש לכך כלל סתירה זו ואין וכו'), נגינה חכמה, עניני

וסובא. זולל והוא גסים ממאכלים גם מרובה הנאה

הוא ענינה לדבר אמיתית שאהבה מאחר אבל

היא לאלקות והאהבה האהוב, בהדבר הדביקותהדביקות

דבוק להיות יכול אינו שאדם ופשוט, מובן הרי - ית' בו

גם נמשך לבבו יהי' בשעה ובה ונפשו, לבו בכל באלקות

לחלוטין סותרים דברים שני הם שהרי חומריות, לתאוות

לזה. זה

שכל הכוונה אין גיסא לאידך כי להדגיש, יש [אמנם,

אין הזה עולם לתענוגי כלשהי משיכה לאדם שיש זמן

ה'. אהבת לידי להגיע כלל ביכולתו

יותר בלבו נמשך שהאדם שככל היא הכוונה אלא

התאוה ויותר יותר אצלו מתמעטת ממילא בדרך לאלקות,

נמשך שאדם ככל לאידך, וכן חומריות, לתאוות והמשיכה

מהיכולת יותר מתרחק הוא כך הזה, עולם לתענוגי יותר

לאלקות]. בלב ומשיכה אהבה להרגיש

כן: על יתר

ש היא האלקות של מלבדו"האמת עוד היינו"אין ,

מציאותשאין אעשום כי ית', בלעדו שהקב"אמיתית ה"פ

כ לעינינו נראה שהוא באופן העולם את ברא "יש"אכן

מצד רק זה הרי לעצמו, וההסתרומציאות שלההעלם

" ומסתיראלקיםשם המעלים והצמצום) הגבורה (מדת "

ה שאמת"על האלקית מלבדו"" עוד שכל"אין ומאחר ;

- הנבראים לגבי רק הוא וההסתר אינםשהםההעלם

הקב לגבי לא אבל - האמת את ח"רואים עצמו שהרי"ה ו,

ית', לפניו ומעלים מסתיר והעלם והסתר צמצום שום אין

" כאורהואצלו ובכחשכה ית' שקמי' נמצא, - ידיעתו""

""ית' הנה דהיינו, קמי', חשיב כלא . . הוא הנברא היש

במציאות ."שבטל

שהאדם ככל הואמתדבקולפיכך, הרי באלקות, יותר

" שהיא כפי האלקית בהאמת יותר ית'דבוק ,"בידיעתו

" מלבדוהיינו עוד עצם"שאין ממילא ובדרך ובהכרח ,

(כ העולם מתמעטתיש"מציאות מאלקות) נפרד ודבר "

דביקות לידי מגיע האדם וכאשר ויותר; יותר בעיניו

בלבואמיתית מקום אין דברבאלקות, חוץלשום שהוא

" שמע בקריאת אומרים זה ועל ה'מאלקות, את ואהבת

."מאדךובכלנפשךובכללבבךבכלאלקיך
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" היא האדם שנשמת מאחר ממעלוהנה, אלקה חלק

האהבה"ממש לכן להקבהטבעית, הנשמה היא"של ה

אמיתית דביקות של שהנשמהאהבה רבינו ובלשון ,

הוא" שהגוף [מאחר הגוף מן ולצאת ליפרד בטבעה חשקה

ב"יש" החיים חיי בה' ומקורה בשרשה ולידבק הגם"] ה,

לגמרי במציאות שם ותתבטל ואפס אין [ולכן,שתהי' "

השם קידוש על לה' נפש המסירת ענין בא זו אהבה מכח

חייו את ולמסור מציאותו כל על לוותר מוכן שהאדם -

ית']; עבורו

בהמית ובנפש גשמי בגוף נתלבשה שהנשמה היות אך

האהבה לכן קדושתה, על ומסתירים הטבעיתהמעלימים

השי אל בבחינת"שלה והיא האדם בלב מסותרת ת

וכדי"שינה" רבה.לעוררה, ויגיעה בעבודה צורך יש

האהבה? את המעוררת העבודה ומהי

דבוקשמוחו- האלקיתיהי' "באמת שהיא קמי'כפי

שום"ית' ואין האמיתית המציאות הוא ית' הוא אשר ,

זה ענין לומד שהאדם ידי על וזאת, בלעדו. מציאות

ומוסיף בוריו, על לאשורו שמבינו עד רבות פעמים

הואומתבונן זה ידי ועל הדעת, בהעמקת הרבה בזה

ומכניס" שהיאמחדיר"" עד ומחשבתו, במוחו זו אמת "

ובהתאמתות.מונחת" בוודאות אצלו "

" שהדבר פועלמונחולאחר המוח הרי במוחו, היטב "

האלקית להאמת בהתאם יהיו הלב רגשי שגם הלב על

" הם הזה עולם ותאוות רצונות שכל כך כלאשבמוחו,

""חשיבי ה' לאהבת אלא מקום בלבו ואין ובכל, לבבך בכל

מאדך ובכל ."נפשך

ב וההתבוננות שההכרה אחד"ונמצא מביאהה' "

" - לה' האהבה ."ואהבתלהתעוררות

של הזה העיקרי היסוד (בקיצור) יבאר זה בפרק

דאע ית', שהקב"אחדותו עולמות"פ ריבוי ברא ה

" מקום מכל ית'ונבראים, מקוםבידיעתו תופסים אינם "

האמיתית המציאות ית' והוא ממש, חשיבי וכלא כלל

היחידה;

זה בדבר ההתבוננות כיצד יבאר ואילך שלישי ומפרק

האדם. בלב לאלקות האהבה את מעוררת

       
   

מעוררים ידה שעל - בתפלה ההתבוננות עיקר
בחינ את הואמהשינה - לה') (האהבה "אברהם" ת

אֿל ה' בשם שם "ויקרא באברהם: שכתוב בענין

"אֿלעולם לומר לו הי' הרי תמוה: ולכאורה ."
אלקהה הוא שהשי"ת היינו ולמהשלעולם", העולם,

"אֿל "?עולםנאמר

"אֿל כי הוא, הענין ביאור משמעוהאך עולם"
עולם שקיים היינו העולם, של האֿל הוא שהקב"ה
יתברך והוא עצמו, בפני ודבר יש" "מציאות שהוא

עליו. ושולט אותו ומקיים מחי'

היא:] האמת [אבל

    
העולם, את ברא שהקב"ה לאחר גם האמת, לפי

ודבר עצמו בפני "יש" מציאות העולם נעשה נפרדלא

שלא תמיד למקורו צריך שהוא מאחר מאלקות,
כמו אינה העולמות התהוות "כי - מציאותו תתבטל

יש שהוא האדם, מכח הנפעלת גשמית מישפעולה

מציאות לו יש שכבר בדבר היא שפעולתו קודם[היינו

- כסף מחתיכת כלי העושה אומן כמו הפעולה,
שהאדם רק הכלי] עשיית לפני גם קיים הכסף שחומר
לאחר ולפיכך שלו", הכח ידי על הצורה את משנה
עוד "צריך הדבר אין שוב פעולתו, את סיים שהאדם

גמור". יש הי' מתחלה שגם מאחר הפועל, לכח

" (אינה העולמות התהוות מיש[אבל היא"יש אלא) ,

" ובריאה והנבראים"מאיןישהתהוות העולמות ולפיכך ,

[- מאלקות נפרד דבר אינם

      
   

והזיו האור כמו אלא אינה העולם מציאות
השמש לזיו "שאין לפי אשר השמש, מן המתפשט
תמיד הוא "צריך לכן השמש", זולת כלל אחרת סיבה
בלילה שהרי עצמו, בפני נפרד דבר ואינו להשמש
וכך הזיו". הי' כלא הי' לארץ מתחת הולך שהשמש
זולתו אחרת סיבה שום להם שאין היות בנבראים: גם

" ממש", המוחלט "מאין ונבראו צריכיםית', הם כן על
כל שצריך הזיו כמו מאין, להתהוותם מקורם אל תמיד

להמאור". רגע

אֿל הוי' בשם וצווח עומד הי' ש"אברהם וזהו
העולםעולם באי לכל ומפרסם מכריז שהי' כלומר ,"

העולם נעשה לא עולמו את הקב"ה שברא לאחר שאף
מציאות שום לו אין כי עצמו, בפני נפרד דבר
- עולם" "אֿל וזהו מאלקות. נפרדת "עצמאית",
נעשה לא העולם פירוש, חד", "כולא והעולם שאלקות
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קמט    

" היא האדם שנשמת מאחר ממעלוהנה, אלקה חלק

האהבה"ממש לכן להקבהטבעית, הנשמה היא"של ה

אמיתית דביקות של שהנשמהאהבה רבינו ובלשון ,

הוא" שהגוף [מאחר הגוף מן ולצאת ליפרד בטבעה חשקה

ב"יש" החיים חיי בה' ומקורה בשרשה ולידבק הגם"] ה,

לגמרי במציאות שם ותתבטל ואפס אין [ולכן,שתהי' "

השם קידוש על לה' נפש המסירת ענין בא זו אהבה מכח

חייו את ולמסור מציאותו כל על לוותר מוכן שהאדם -

ית']; עבורו

בהמית ובנפש גשמי בגוף נתלבשה שהנשמה היות אך

האהבה לכן קדושתה, על ומסתירים הטבעיתהמעלימים

השי אל בבחינת"שלה והיא האדם בלב מסותרת ת

וכדי"שינה" רבה.לעוררה, ויגיעה בעבודה צורך יש

האהבה? את המעוררת העבודה ומהי

דבוקשמוחו- האלקיתיהי' "באמת שהיא קמי'כפי

שום"ית' ואין האמיתית המציאות הוא ית' הוא אשר ,

זה ענין לומד שהאדם ידי על וזאת, בלעדו. מציאות

ומוסיף בוריו, על לאשורו שמבינו עד רבות פעמים

הואומתבונן זה ידי ועל הדעת, בהעמקת הרבה בזה

ומכניס" שהיאמחדיר"" עד ומחשבתו, במוחו זו אמת "

ובהתאמתות.מונחת" בוודאות אצלו "

" שהדבר פועלמונחולאחר המוח הרי במוחו, היטב "

האלקית להאמת בהתאם יהיו הלב רגשי שגם הלב על

" הם הזה עולם ותאוות רצונות שכל כך כלאשבמוחו,

""חשיבי ה' לאהבת אלא מקום בלבו ואין ובכל, לבבך בכל

מאדך ובכל ."נפשך

ב וההתבוננות שההכרה אחד"ונמצא מביאהה' "

" - לה' האהבה ."ואהבתלהתעוררות

של הזה העיקרי היסוד (בקיצור) יבאר זה בפרק

דאע ית', שהקב"אחדותו עולמות"פ ריבוי ברא ה

" מקום מכל ית'ונבראים, מקוםבידיעתו תופסים אינם "

האמיתית המציאות ית' והוא ממש, חשיבי וכלא כלל

היחידה;

זה בדבר ההתבוננות כיצד יבאר ואילך שלישי ומפרק

האדם. בלב לאלקות האהבה את מעוררת

       
   

מעוררים ידה שעל - בתפלה ההתבוננות עיקר
בחינ את הואמהשינה - לה') (האהבה "אברהם" ת

אֿל ה' בשם שם "ויקרא באברהם: שכתוב בענין

"אֿלעולם לומר לו הי' הרי תמוה: ולכאורה ."
אלקהה הוא שהשי"ת היינו ולמהשלעולם", העולם,

"אֿל "?עולםנאמר

"אֿל כי הוא, הענין ביאור משמעוהאך עולם"
עולם שקיים היינו העולם, של האֿל הוא שהקב"ה
יתברך והוא עצמו, בפני ודבר יש" "מציאות שהוא

עליו. ושולט אותו ומקיים מחי'

היא:] האמת [אבל

    
העולם, את ברא שהקב"ה לאחר גם האמת, לפי

ודבר עצמו בפני "יש" מציאות העולם נעשה נפרדלא

שלא תמיד למקורו צריך שהוא מאחר מאלקות,
כמו אינה העולמות התהוות "כי - מציאותו תתבטל

יש שהוא האדם, מכח הנפעלת גשמית מישפעולה

מציאות לו יש שכבר בדבר היא שפעולתו קודם[היינו

- כסף מחתיכת כלי העושה אומן כמו הפעולה,
שהאדם רק הכלי] עשיית לפני גם קיים הכסף שחומר
לאחר ולפיכך שלו", הכח ידי על הצורה את משנה
עוד "צריך הדבר אין שוב פעולתו, את סיים שהאדם

גמור". יש הי' מתחלה שגם מאחר הפועל, לכח

" (אינה העולמות התהוות מיש[אבל היא"יש אלא) ,

" ובריאה והנבראים"מאיןישהתהוות העולמות ולפיכך ,

[- מאלקות נפרד דבר אינם

      
   

והזיו האור כמו אלא אינה העולם מציאות
השמש לזיו "שאין לפי אשר השמש, מן המתפשט
תמיד הוא "צריך לכן השמש", זולת כלל אחרת סיבה
בלילה שהרי עצמו, בפני נפרד דבר ואינו להשמש
וכך הזיו". הי' כלא הי' לארץ מתחת הולך שהשמש
זולתו אחרת סיבה שום להם שאין היות בנבראים: גם

" ממש", המוחלט "מאין ונבראו צריכיםית', הם כן על
כל שצריך הזיו כמו מאין, להתהוותם מקורם אל תמיד

להמאור". רגע

אֿל הוי' בשם וצווח עומד הי' ש"אברהם וזהו
העולםעולם באי לכל ומפרסם מכריז שהי' כלומר ,"

העולם נעשה לא עולמו את הקב"ה שברא לאחר שאף
מציאות שום לו אין כי עצמו, בפני נפרד דבר
- עולם" "אֿל וזהו מאלקות. נפרדת "עצמאית",
נעשה לא העולם פירוש, חד", "כולא והעולם שאלקות
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קנ   

תלוי קיומו שכל מאחר עצמו", בפני [מציאות] "ענין
האלקית. בהחיות תמיד

" הם שהנבראים זה וזיו[והנה, הארה התפשטות

יתברך "מאורו הוא בזה הדיוק - כלומר,"יתברךמאורו" ,

רק ית' ועצמותו ממהותו התפשטות אינם הנבראים

את ולהחיות לברוא ית' מאתו הנמשכת האלקית מהחיות

רק אלא אינה עצמה זו חיות אשר וזיוהנבראים, הארה

בחינת רק הם שהנבראים (ונמצא ית' ועצמותו ממהותו

דהארה" ית').הארה ממנו "

שממשיך:] וזהו

      
וזיו הארה "התפשטות הם שהנבראים מאורוזה

הנבראיםיתברך של מקורם שגם היא, בזה הכוונה ,"
" רק ית'האורהוא ברצונו עלה דכאשר הקב"ה, של "

"אור" ית' מאתו הקב"ה המשיך העולם את לברוא
הנבראים. כל של חיותם הוא זה אלקי ואור אלקי,

ביאור: ליתר

מאמר של הפנימית המשמעות הסוד, תורת פי על
בעשרה הכתובמאמרותרז"ל ושל העולם, נברא

נעשובדבר" שמים פיוה' היא,וברוח צבאם" כל
הוא ה'" האלקיתש"דבר והחיות שהמשיךהכח

"התהוות היא וממנה ית', ועצמותו ממהותו הקב"ה
וחיותם ליש מאין ותחתונים עליונים העולמות כל
אלקית חיות יש ונברא נברא שלכל היינו וקיומם",

ה'") ולקיימו;מיוחדת("דבר להחיותו בו המלובשת

" רק הוא זה ה'" והארהזיו"דבר ממהותוו בלבד "
המתפשט השמש וזיו אור (כמו כביכול ית', ועצמותו
לברוא ברצונו כשעלה ית' ממנו שהאיר השמש) מן

העולם. את

התהוות היא שממנה האלקית שהחיות זה, ויסוד -
לנו נותן בלבד, והארה" "זיו היא הנבראים כל וקיום
"בידיעתו (כיצד ית' אחדותו בענין יותר עמוקה הבנה
מקום תופסים אינם הנבראים וכל העולמות כל ית'"

להלן. בפרטיות שיבואר כפי כלל),

" שאופן - שבדבר החידוש החיותהמשכת[להבנת "

מן המתפשט וזיו אור כמו רק הוא ית' ממנו האלקית

ב אשר ולבאר להקדים יש - המתפשטתהמשכה"השמש "

" החסידות בלשון הנקראים אופנים, שני יש "אורממקורה

:"שפע"ו

ל מכלישפע"דוגמא מים ומשפיע המערה בגשמיות: "

עצמם הם הראשון, בכלי שהיו שהמים כך אחר, לכלי

שינוינשפעים" כל ללא השני הכלי אל ונמשכים "

במהותם.

ל המוסרשפע"ודוגמא רב רוחנית: בהשפעה "

" שהוא הסברא הרי שכלית, סברא "משפיעלתלמיד

בשכלו מובנת שהיא כפי עצמה סברא אותה היא לתלמיד

(ו מגלה אינו הרב אם [ואף הרב את"משפיע"של לתלמיד (

לעצמו), הדבר את מבין שהוא (כפי שבסברא העומק כל

עכ לו מוסר הוא הרי מקום ""מכל מאותהחלקפ מסויים "

הרב]. בשכל מובנת שהיא כפי עצמה סברא

" של באופן השפעה לעומת ""שפעאך יש "המשכה,

" של באופן שום"אורמהמקור נמשך שלא באופן היינו ,

"חלק" או "מהות" ישנה אלא המקור, מן שלהמשכה" "

בלבד. חיצונית הארה

ל המתפשטאור"משל השמש וזיו אור הוא בגשמיות "

כלל עצמו השמש כדור מגוף חלק שאינו השמש, מן

כדור חומר מעצם כלום נמצא לא השמש באור (שהרי

בלבד חיצונית הארה רק הוא השמש אור אלא השמש)

" )."אּפשיין(כמו ָ

ל נוסף הדברהמשכה"משל עצם של השפעה ללא "

" של באופן במראה"אוראלא הנראית אדם צורת :

" כלום"שפיגל(הנקראת אין שבמראה בצורה כמובן, .(

במראה הנראית ודמותו האדם, של ועצמותו ממהותו

" אלא בלבד.הארהאינה חיצונית "

" בהמשכת דבר: של משפעכללו יש "מהות""

משאנמשך"ה ממש, """ בהמשכת זיואורכ רק קיים "

בלבד.

מאתו שנמשכה האלקית שהחיות בנמשל, הוא וכך

א והנבראים, העולמות כל את להחיות כדי ינהית'

"המשכה" של באופן ועצמותושפע" שמהותו (שנאמר "

" זיונמשכהית' רק היא אלא זו), בהמשכה ונמצאת "

" היינו ית', ממנו בלבד חיצוניתוהארה שלהתפשטות "

אלקות.

ממנו האלקית החיות המשכת אופן בהבנת לסיכום:

ענינים: שלשה יש העולמות, והתהוות בריאת בשביל ית'

הנמשכת האלקית החיות (ב) ית'. ועצמותו מהותו (א)

" של באופן ית' בלבדמאתו מתהווים"הארה מההארה (ג) .

זו. מהארה אלא אינם וקיומם מציאותם שכל נבראים

בו שיש - לעניננו יותר הדומה משל רבינו יביא ועתה

הנ ענינים שלשה ל."מעין
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שממשיך:] וזהו

       
   

מכח אינה ופירות ואילנות עשבים צמיחת כידוע,
כל אין שהרי (בלבד), בארץ והנטוע הנזרע הגרעין
ממנו, הגדל הפרי אל הנטוע הגרעין בין ודמיון ערך
במיני גם וכך שלו; והעלים הענפים עם האילן אל וכן
ואף שלהם. לגרעין דמיון להם שאין וירקות, זרעונים
מקום, מכל לגרעין, דומה הפרי שבהם תבואה במיני
אחד מגרעין שהרי לזריעה, בערך שלא היא הצמיחה

גרעינים; מאות צומחים

כן הגרעיןטעםוכמו מן אינם וכו' ומראהו הפרי
הנרגשת התפוח שמתיקות מתוק, תפוח וכמו עצמו,
זו (לא גינה זרעוני ורוב בגרעין, כלל היתה לא לחיך
נאכלים אינם אף) אלא לחיך, ערב טעמם שאין בלבד

כלל.

הגרעין מן אינה הפרי שצמיחת כרחך על כן, ואם
כעין היא אלא מאיןבלבד, יש הצומח"בריאה מה"כח

וכו', הארץ" "תדשא במאמר בארץ הקב"ה שהטביע
ופירות אילנות עשבים להצמיח כח לארץ ניתן שבכך

בשנה. שנה מדי תמיד ליש מאין

הכח מעצמות אינו הצומח מהכח הצמיחה [ואופן

שממשיך:] וכמו בלבד, מהארה אלא הצומח

      
   

הצומח מכח היא הפרי שצמיחת אף אמנם,
הפרי שגוף הכוונה אין בודאי הרי - (כנ"ל) שבארץ
שהרי הצומח, הכח ועצמות" "ממהות הוא הצומח
הוא הנצמח הפרי ואילו רוחני, כח הוא הצומח הכח

לחיך). (הנרגש גשמי טעם עם גשמי פרי

כלומר:

שבארץ הצומח" מה"כח הפרי שצמיחת ברור זה
באופן ועצמותאינה היאשמהות הצומח" ה"כח

ה"שפע" ענין דרך על - הפרי להצמיח המתפשטת
ועצמות" מ"מהות המשכה שהוא לעיל), (שנתבאר
בהכרח "שפע" של באופן בהמשכה כי - המשפיע

עצמו; המשפיע כמהות תישאר שההשפעה

שכלית סברא המלמד מרב - הנ"ל במשל וכמו
במוחו ונכנסת לתלמיד הנמסרת שהסברא לתלמידו,

אותה שכלהיא אםמהות (אף עצמו הרב שכל כמו

הרב); אצל שהיא כפי העמקות את בה אין

הכח כחהמתפשטואם (שהוא הצומח )רוחנימכח
התפשטות ועצמותוהוא הי'ממהותו לא הכח, של

צמיחה ממנו שתתהווה הגשמיגשמיתשייך (שהרי
הפכים). שני הם והרוחני

     
   

מכח המתפשט שהכח לומר, צריך כרחך על אלא,
ממהות בלבד" "הארה הוא הפרי להצמיח הצומח
מאומה זו בהארה ואין הרוחני, הצומח הכח ועצמות
האור כעין היא והרי - הצומח הכח ועצמות ממהות
ממהות מאומה בו שאין השמש מן המתפשט והזיו

עצמה. השמש

        
      

     
"הארה רק היא הצומח הכח ש"התפשטות" מאחר
מקורו, ועצמות ממהות מאומה בה ואין ממקורו בלבד"
ממהותה שאינו גשמי פרי ממנה להתהוות יכול לכן
ואילו רוחני כח היא שההארה כלל, זו הארה של וערכה
לחיך. הנרגשים גשמיים טעמים לו ויש גשמי הוא הפרי

כלומר:

של באופן היא ממקורה "הארה" שהמשכת כשם
מהות" בהארהשינוי אין (שהרי כלל),ממהות" המקור

גם "שינויההתהוותכך של באופן היא מההארה
שהוא עד ממנו, ההתהוות ונתגשם ש"נתעבה מהות",

ועשב פרי מאין, יש זוגשמיבריאה שהארה היינו ,"
שיכו עד מדריגות כך כל לירד ממנהיכולה להיעשות ל
אחרת). "מהות" (שהוא גשמי פרי

[לסיכום:

" הם שהנבראים לכך ביותר המכוון התפשטותהמשל

וזיו הצומחית'מאורוהארה מכח המתהווה הפרי הוא "

ידי על היא זו צמיחה כי שבארץ, בלבדהארההרוחני

זו והארה הצומח) הכח ועצמות ממהות (ולא הצומח מכח

(יורדת מדריגות ריבוי ומתגשם"ומתצמצמת )"מתעבה

הפרי מציאות שכל והיות גשמי; פרי ממנה שיתהוה כדי

כמו הוא הפרי הרי זו, מהארה רק היא וטעמו הגשמי

זו.התפשטות" הארה של "

כל את המחי' האלקית החיות בנמשל: גם וכך

רק היא בעלמאהנבראים ית'הארה ממנו המתפשטת
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קני    

שממשיך:] וזהו

       
   

מכח אינה ופירות ואילנות עשבים צמיחת כידוע,
כל אין שהרי (בלבד), בארץ והנטוע הנזרע הגרעין
ממנו, הגדל הפרי אל הנטוע הגרעין בין ודמיון ערך
במיני גם וכך שלו; והעלים הענפים עם האילן אל וכן
ואף שלהם. לגרעין דמיון להם שאין וירקות, זרעונים
מקום, מכל לגרעין, דומה הפרי שבהם תבואה במיני
אחד מגרעין שהרי לזריעה, בערך שלא היא הצמיחה

גרעינים; מאות צומחים

כן הגרעיןטעםוכמו מן אינם וכו' ומראהו הפרי
הנרגשת התפוח שמתיקות מתוק, תפוח וכמו עצמו,
זו (לא גינה זרעוני ורוב בגרעין, כלל היתה לא לחיך
נאכלים אינם אף) אלא לחיך, ערב טעמם שאין בלבד

כלל.

הגרעין מן אינה הפרי שצמיחת כרחך על כן, ואם
כעין היא אלא מאיןבלבד, יש הצומח"בריאה מה"כח

וכו', הארץ" "תדשא במאמר בארץ הקב"ה שהטביע
ופירות אילנות עשבים להצמיח כח לארץ ניתן שבכך

בשנה. שנה מדי תמיד ליש מאין

הכח מעצמות אינו הצומח מהכח הצמיחה [ואופן

שממשיך:] וכמו בלבד, מהארה אלא הצומח

      
   

הצומח מכח היא הפרי שצמיחת אף אמנם,
הפרי שגוף הכוונה אין בודאי הרי - (כנ"ל) שבארץ
שהרי הצומח, הכח ועצמות" "ממהות הוא הצומח
הוא הנצמח הפרי ואילו רוחני, כח הוא הצומח הכח

לחיך). (הנרגש גשמי טעם עם גשמי פרי

כלומר:

שבארץ הצומח" מה"כח הפרי שצמיחת ברור זה
באופן ועצמותאינה היאשמהות הצומח" ה"כח

ה"שפע" ענין דרך על - הפרי להצמיח המתפשטת
ועצמות" מ"מהות המשכה שהוא לעיל), (שנתבאר
בהכרח "שפע" של באופן בהמשכה כי - המשפיע

עצמו; המשפיע כמהות תישאר שההשפעה

שכלית סברא המלמד מרב - הנ"ל במשל וכמו
במוחו ונכנסת לתלמיד הנמסרת שהסברא לתלמידו,

אותה שכלהיא אםמהות (אף עצמו הרב שכל כמו

הרב); אצל שהיא כפי העמקות את בה אין

הכח כחהמתפשטואם (שהוא הצומח )רוחנימכח
התפשטות ועצמותוהוא הי'ממהותו לא הכח, של

צמיחה ממנו שתתהווה הגשמיגשמיתשייך (שהרי
הפכים). שני הם והרוחני

     
   

מכח המתפשט שהכח לומר, צריך כרחך על אלא,
ממהות בלבד" "הארה הוא הפרי להצמיח הצומח
מאומה זו בהארה ואין הרוחני, הצומח הכח ועצמות
האור כעין היא והרי - הצומח הכח ועצמות ממהות
ממהות מאומה בו שאין השמש מן המתפשט והזיו

עצמה. השמש

        
      

     
"הארה רק היא הצומח הכח ש"התפשטות" מאחר
מקורו, ועצמות ממהות מאומה בה ואין ממקורו בלבד"
ממהותה שאינו גשמי פרי ממנה להתהוות יכול לכן
ואילו רוחני כח היא שההארה כלל, זו הארה של וערכה
לחיך. הנרגשים גשמיים טעמים לו ויש גשמי הוא הפרי

כלומר:

של באופן היא ממקורה "הארה" שהמשכת כשם
מהות" בהארהשינוי אין (שהרי כלל),ממהות" המקור

גם "שינויההתהוותכך של באופן היא מההארה
שהוא עד ממנו, ההתהוות ונתגשם ש"נתעבה מהות",

ועשב פרי מאין, יש זוגשמיבריאה שהארה היינו ,"
שיכו עד מדריגות כך כל לירד ממנהיכולה להיעשות ל
אחרת). "מהות" (שהוא גשמי פרי

[לסיכום:

" הם שהנבראים לכך ביותר המכוון התפשטותהמשל

וזיו הצומחית'מאורוהארה מכח המתהווה הפרי הוא "

ידי על היא זו צמיחה כי שבארץ, בלבדהארההרוחני

זו והארה הצומח) הכח ועצמות ממהות (ולא הצומח מכח

(יורדת מדריגות ריבוי ומתגשם"ומתצמצמת )"מתעבה

הפרי מציאות שכל והיות גשמי; פרי ממנה שיתהוה כדי

כמו הוא הפרי הרי זו, מהארה רק היא וטעמו הגשמי

זו.התפשטות" הארה של "

כל את המחי' האלקית החיות בנמשל: גם וכך

רק היא בעלמאהנבראים ית'הארה ממנו המתפשטת
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קנב   

" יורדתהמשכה(ולא זו והארה ית'), ועצמותו ממהותו "

) כך כל ומתגשם"ומתצמצמת שיכולה"מתעבה עד (

הנבראים מציאות וכל - גשמית מציאות ממנה להתהוות

כן ועל לקיומם) תמיד בה (ותלויים זו מהארה אלא אינו

זו. הארה של וזיו התפשטות כמו רק הם

ידי על רק היא שהבריאה - זה שענין ימשיך, ועתה

כמוהארה ית', ממנו הצומחהארתהמתפשטת הכח

" בדרך (ולא פרי הענין"שפעלהצמיח כל כיצד מלמדנו, - (

הקב אצל כלל מקום תופס אינו העולמות ה;"דבריאת

" בין בההבדל פרט עוד מוסיף זה, "אורולצורך

הנשפע"ל המשל פי על - מ"" הצומח"ל הכח :]"הארת

      
      

    
אינה הרוחני, הצומח מכח זו הארה" "התפשטות
ומתפשטים הנמשכים מים שפע של "התפשטות" כמו
במקום שהיו שהמים נמוך, למקום גבוה ממקום

הם השני,עצמםהראשון למקום ובאים נמשכים
התפשטותם ידי על המיםנחסריםולפיכך אותם

הראשון. ממקומם

       
       


(שממנה הרוחני הצומח מכח ה"התפשטות" אבל
בלבד וזיו "הארה" שהיא כיון הנה גשמי), פרי נתהווה
שינוי שום גורמת היא אין "שפע"), (ולא הצומח מכח
ידי על כלום ממנו נחסר ולא הצומח, הכח בעצם
לחזור יכול הצומח הכח ולכן זאת; התפשטות

מספר. אין עד פירות, ועוד עוד ולהצמיח

השמש, מן המתפשטים והארה לזיו דומה זה והרי
נחסר ולא השמש, בגוף שינוי שום גורמים שאינם

ממנה. האור התפשטות ידי על כלום בשמש

את המחי' האלקית שהחיות היות בנמשל, גם וכך
לכן - ית' ממנו בלבד והארה זיו היא הנבראים כל
במהותו שינוי שום גורמת אינה העולם בריאת

ית'. ועצמותו

      


את האמת") ("חכמי המקובלים כינו זה מטעם
יתברך מאתו הנמשכת האלקית החיות התפשטות

ולא - ו"הארה" "אור" בשם העולמות, את להחיות
מים" ב"שפע מתאים "שפע" השם כי "שפע", בשם
אחר למקום אחד ממקום נמשכים עצמם שהמים כיון
היא ית' ממנו האלקית החיות התפשטות אבל כנ"ל,

אינו שה"אור" כשם כי "אור", של מהותבאופן

(ועצמות האלקיתמקורהמאור החיות כך האור),
ועצמותו ממהותו המשכה בה אין לעולמות, הנמשכת

ית'. ממנו והארה זיו רק היא אלא ית',

זו והתפשטות להמשכה המקובלים קראו ולכן
המשכת כיצד מובן זה פי על כי ו"הארה", "אור" בשם
שום גורמת אינה העולמות להחיות ית' ממנו החיות

יתברך. ועצמותו במהותו שינוי

" לענין משל עוד רבינו מביא והארה[ועתה "זיו

אם אף לכן ואשר הדבר, ועצמות מהות שאיננה

שינוי שום גורמת אינה ועצומה, גדולה היא ההתפשטות

במקורה:]

     
     [נגרם]

     
      

ומכל עצמה, מהנפש נמשכות האדם מחשבות כל
כל במשך בפועל חושב שהאדם המחשבות כל מקום,

בנפשימ גרעון או שינוי שום פועלות אינן חייו י
קץ, אין עד מחשבות לחשוב יכולה הנפש עצמה.
וכמובן כלל, נגרעת לא זו מוגבלת בלתי ויכולת
ידי על אויסגעשעּפט"), ניט ("ווערט נפסקת שאיננה
ימי כל במשך האדם מנפש הנובעות המחשבות ריבוי

חייו.

המחשבות שהמשכת משום הוא, הדבר וטעם
רבות מחשבות כלולות שבנפש באופן אינה מהנפש
מחשבה אזי מסויימת מחשבה חושב שאדם פעם וכל
אלא הנפש, ממהות ומתגלית נמשכת זו פרטית
הנפש מן המתפשטות "הארות" כמו רק הן המחשבות
ולפיכך השמש), מן המתפשט השמש וזיו אור (כמו
ידי על מאומה נחסרת ואינה כלל משתנית הנפש אין
ולא כלל משתנית השמש שאין (כמו המחשבות נביעת

ממנה). המתפשט האור ידי על מאומה ממנה נחסר

בעלמא" "הארה כמו רק הן שהמחשבות ומאחר
רבות למחשבות שגם מובן, הנפש, מן המתפשטת
עצמה הנפש לגבי כלל מקום תפיסת שום אין מאד
וענין בעלמא" "הארה שהוא - השמש שלאור (כמו
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השמש לגבי מקום תפיסת שום אין - בלבד חיצוני
עצמה).

" בגדר הביאור "הארה[לאחר לעומת וכיצד"שפע" ,

שוםהארה"ה לה ואין במקורה שינוי שום פועלת איננה "

" בענין לנמשל חוזר - מקורו לגבי מקום אֿלתפיסת

(עולם בחינת"" . . אלא עצמו בפני ענין העולם שאין

יתברך מאורו וזיו הארה ):]"התפשטות

       
פירוש:

הכח למהות הפרי יחס הרי הנ"ל שבמשלים כשם
בעלמא", "הארה כמו רק הוא שבארץ הרוחני הצומח
צמיחת מחמת מאומה משתנה הצומח הכח אין ולכן
בדרך היא מהנפש המחשבות המשכת וכן הפרי;
במאומה משתנית הנפש אין ולכן בלבד "הארה"

- ממנה הנובעות מהמחשבות כתוצאה

והתפשטות הארה רק הוא "העולם בנמשל, גם כך
(עם הבריאה גדר כל כלומר, ית'", האלקיממנו הכח

בעלמא" "הארה אלא אינו הבריאה) כל מקור שהוא
ית'. ועצמותו ממהותו "המשכה" בו ואין הקב"ה, של

[ולפיכך:]

       


"התפשטות בדרך רק הוא הבריאה ענין שכל היות
כל עצמו הקב"ה לגבי לפיכך כנ"ל, ית', ממנו הארה"
כלל), במציאות שאינו דבר (כמו "כלא" הם העולמות
לגבי מקום ותפיסת חשיבות שום להם שאין היינו

(ה" מקוםהקב"ה תפיסת העדר (כמשל עצמו מאור")
כנ"ל). הנפש, עצם לגבי האדם מחשבות ריבוי של

         
העולמות שבריאת לכך הטעם גם הוא גופא זה
ה' "אני כמ"ש בהקב"ה, ח"ו שינוי שום גורמת אינה

שניתי". לא

פירוש:

בגדר אינו שהקב"ה הוא האמונה מעיקרי אחד
את ומקיים ומחי' מהווה שהקב"ה ואע"פ שינוי,
העולם ממאורעי ח"ו מתפעל "אינו זה כל עם העולם
בו פועלים אינן שכולם עצמו, מהעולם ולא ושינוייו
הקב"ה שאין בלבד זו לא היינו ח"ו", שינוי שום

גםמהשינוייםמתפעל אלא עניןעצםשבנבראים,

עושה נברא כאשר כי שינוי, בו פועל אינו הבריאה
וכוחות בזה עסוק הוא מעשה בשעת הרי פעולה, איזו

מתפעלתמלובשיםנפשו שנפשו ונמצא בעשי',
הנפש מצב דומה אינו שהרי העשי', ידי על ומשתנית
ית', אצלו משא"כ העשי'; בשעת למצבה העשי' קודם
כל את ומקיים ומהווה בורא שהוא אע"פ הרי
עושה זו פעולה אין מקום מכל והנבראים, העולמות

ו"התפעלות". שינוי שום בו

עולמות ברא הקב"ה למעשה והרי למה? כך וכל
ניתן ואיך אותם, ומקיים ומחיה מהווה והוא ונבראים

יתברך? בו שינוי שום גורם זה שאין להבין

היא והנבראים העולמות כל התהוות שכאמור אלא
ידי הארהאורועל אלא שאינו בלבד, הקב"ה של

עצמו, בהקב"ה שינוי שום פועל זה אין ולכן בעלמא,
לעיל. כמבואר

ועוד: זאת

קמי' ש"כולא תופסיםכלאמאחר ואין חשיב
העולמות כל הקב"ה שאצל היינו ית'", נגדו מקום
שבריאת בלבד זו לא אשר נמצא "כלא", נחשבים
ו"התפעלות" שינוי שום גורמת אינה העולמות

שינויבהקב"ה שום גורמת שאינה מזו, יתירה אלא ,
כדברבאחדותו ית' אצלו נחשבים העולמות שהרי -

כלל. במציאות שאינו

כלומר:

הוא ה' אחדות המושג של הפנימי התוכן
הוא היחידהשהקב"ה מציאותהמציאות שום ואין

ומציאות כיש עצמם מרגישים שהנבראים וזה מלבדו;
שם של וההסתר ההעלם מצד רק הוא עצמם בפני
שום קיים שלא מובן (שבה ית' בידיעתו אבל אלקים,
נחשבים והנבראים העולמות כל ח"ו), והסתר העלם
"יחודו ענין וזהו כלל, במציאות שאינו כדבר "כלא",

הוא לבדו שהוא - ממשואחדותו בלעדו ".ואפס

     
"אתה השחר תפלת בנוסח הלשון דיוק פירוש זהו
העולם". משנברא הוא אתה העולם נברא שלא עד הוא
שגם מלמדנו הוא" אתה . . הוא "אתה הלשון כפל
כמו ממש "אתה" אותו ית' הוא העולם שנברא לאחר
עולם כי . . שינוי שום "בלי העולם, שנברא קודם
שום פועלים אינן העליונים, העולמות כל וכן הזה,

שהי'באחדותושינוי שכמו ליש, מאין בהבראם ית'
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קנג    

השמש לגבי מקום תפיסת שום אין - בלבד חיצוני
עצמה).

" בגדר הביאור "הארה[לאחר לעומת וכיצד"שפע" ,

שוםהארה"ה לה ואין במקורה שינוי שום פועלת איננה "

" בענין לנמשל חוזר - מקורו לגבי מקום אֿלתפיסת

(עולם בחינת"" . . אלא עצמו בפני ענין העולם שאין

יתברך מאורו וזיו הארה ):]"התפשטות

       
פירוש:

הכח למהות הפרי יחס הרי הנ"ל שבמשלים כשם
בעלמא", "הארה כמו רק הוא שבארץ הרוחני הצומח
צמיחת מחמת מאומה משתנה הצומח הכח אין ולכן
בדרך היא מהנפש המחשבות המשכת וכן הפרי;
במאומה משתנית הנפש אין ולכן בלבד "הארה"

- ממנה הנובעות מהמחשבות כתוצאה

והתפשטות הארה רק הוא "העולם בנמשל, גם כך
(עם הבריאה גדר כל כלומר, ית'", האלקיממנו הכח

בעלמא" "הארה אלא אינו הבריאה) כל מקור שהוא
ית'. ועצמותו ממהותו "המשכה" בו ואין הקב"ה, של

[ולפיכך:]

       


"התפשטות בדרך רק הוא הבריאה ענין שכל היות
כל עצמו הקב"ה לגבי לפיכך כנ"ל, ית', ממנו הארה"
כלל), במציאות שאינו דבר (כמו "כלא" הם העולמות
לגבי מקום ותפיסת חשיבות שום להם שאין היינו

(ה" מקוםהקב"ה תפיסת העדר (כמשל עצמו מאור")
כנ"ל). הנפש, עצם לגבי האדם מחשבות ריבוי של

         
העולמות שבריאת לכך הטעם גם הוא גופא זה
ה' "אני כמ"ש בהקב"ה, ח"ו שינוי שום גורמת אינה

שניתי". לא

פירוש:

בגדר אינו שהקב"ה הוא האמונה מעיקרי אחד
את ומקיים ומחי' מהווה שהקב"ה ואע"פ שינוי,
העולם ממאורעי ח"ו מתפעל "אינו זה כל עם העולם
בו פועלים אינן שכולם עצמו, מהעולם ולא ושינוייו
הקב"ה שאין בלבד זו לא היינו ח"ו", שינוי שום

גםמהשינוייםמתפעל אלא עניןעצםשבנבראים,

עושה נברא כאשר כי שינוי, בו פועל אינו הבריאה
וכוחות בזה עסוק הוא מעשה בשעת הרי פעולה, איזו

מתפעלתמלובשיםנפשו שנפשו ונמצא בעשי',
הנפש מצב דומה אינו שהרי העשי', ידי על ומשתנית
ית', אצלו משא"כ העשי'; בשעת למצבה העשי' קודם
כל את ומקיים ומהווה בורא שהוא אע"פ הרי
עושה זו פעולה אין מקום מכל והנבראים, העולמות

ו"התפעלות". שינוי שום בו

עולמות ברא הקב"ה למעשה והרי למה? כך וכל
ניתן ואיך אותם, ומקיים ומחיה מהווה והוא ונבראים

יתברך? בו שינוי שום גורם זה שאין להבין

היא והנבראים העולמות כל התהוות שכאמור אלא
ידי הארהאורועל אלא שאינו בלבד, הקב"ה של

עצמו, בהקב"ה שינוי שום פועל זה אין ולכן בעלמא,
לעיל. כמבואר

ועוד: זאת

קמי' ש"כולא תופסיםכלאמאחר ואין חשיב
העולמות כל הקב"ה שאצל היינו ית'", נגדו מקום
שבריאת בלבד זו לא אשר נמצא "כלא", נחשבים
ו"התפעלות" שינוי שום גורמת אינה העולמות

שינויבהקב"ה שום גורמת שאינה מזו, יתירה אלא ,
כדברבאחדותו ית' אצלו נחשבים העולמות שהרי -

כלל. במציאות שאינו

כלומר:

הוא ה' אחדות המושג של הפנימי התוכן
הוא היחידהשהקב"ה מציאותהמציאות שום ואין

ומציאות כיש עצמם מרגישים שהנבראים וזה מלבדו;
שם של וההסתר ההעלם מצד רק הוא עצמם בפני
שום קיים שלא מובן (שבה ית' בידיעתו אבל אלקים,
נחשבים והנבראים העולמות כל ח"ו), והסתר העלם
"יחודו ענין וזהו כלל, במציאות שאינו כדבר "כלא",

הוא לבדו שהוא - ממשואחדותו בלעדו ".ואפס

     
"אתה השחר תפלת בנוסח הלשון דיוק פירוש זהו
העולם". משנברא הוא אתה העולם נברא שלא עד הוא
שגם מלמדנו הוא" אתה . . הוא "אתה הלשון כפל
כמו ממש "אתה" אותו ית' הוא העולם שנברא לאחר
עולם כי . . שינוי שום "בלי העולם, שנברא קודם
שום פועלים אינן העליונים, העולמות כל וכן הזה,

שהי'באחדותושינוי שכמו ליש, מאין בהבראם ית'
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קנד   

הוא כן הבראם, קודם ומיוחד יחיד הוא לבדו הוא
דכולא משום שבראם, אחר ומיוחד יחיד הוא לבדו

ממש". ואפס וכאין חשיב כלא קמי'

" בענין יותר עמוקה להבנה באים עולם[ומכאן "אֿל

" אינו שהעולם עצמו- בפני :"ענין

" אינו שהעולם לכך שהסיבה לעיל בפנינתבאר ענין

לצורךעצמו האלקי לכח זקוק הוא ורגע רגע שבכל לפי היא "

בשמש). תמיד תלוי קיומו שכל השמש וזיו אור (כמו קיומו

היינו מזו, יתירה נמצא כאן שנתבאר מה לפי אך

כל ממש ית' הבריאהשלפניו כלל;גדר מקום תופס אינו

המתפשט הזיו ידי על רק הוא הבריאה ענין שכל מאחר כי

ו ית', בהארה"ממנו כלל שינוי שום פועלת אינה ,"מאור""

נמצא, הרי כלל, מקום תופס הזיו אין המאור שלגבי

ית' בשבידיעתו תפיסתעצמו"מאור"(היינו שום אין ,(

להבריאה. כלל מקום

כלומר:

תמיד הזקוקה עולם של מציאות שישנה העובדה גם

וההסתר ההעלם מצד רק היא - קיומה בשביל ה' לדבר

התגלות יש זה והסתר מהעלם שכתוצאה אלקים, שם של

" של באופן שהיא נתינת"הארהמאלקות שישנה כך ,

מהותו מצד שהוא כפי אבל הבריאה; לגדר מקום

ח כלל משתנה (שאינו ית' ההארה"ועצמותו ידי על ו

ממנ ית')הנמשכת תופסו אינו הבריאה גדר כל הרי

כלל .מקום

בהקב מתדבק כשאדם להיכלל"ולפיכך, ורוצה ה,

" שהיא כפי האלקית ית'באמת בידיעתו . . אזי"קמי' ,

ל במציאות"יבוא מאלקות"ביטול חוץ בעולם ענין ששום ,

דבר של לאמיתו כי ההכרה בגלל אצלו, מקום תופס אינו

מלבדו" עוד כלל"אין מקום תופסים העולמות אין כי ,

ממש]. חשיבי כלא קמי' וכולא ית' קמי'
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'העצמי שעשועי' בחי' הא' שעשועי', מיני ב' יש
אע"פ ממנו שחוץ זולתו בדבר שהן שעשועין והב'
באשתו או בבנו האב שעשועי כמו בו משתעשע שעצמותו
אין בבנו משתעשע ממש שעצמותו שגם ביותר האהובה
בדבר השעשועי' שמלובש אלא העצמיים שעשועים נק' זה
דבר באיזה המשתעשע וכן וכה"ג, הבן שהוא זולתו נפרד
בשכל שבנפש התענוג כח ויריד' המשכ' בחי' שזהו חכמה
גם בגילוי הבא רצון או מתענוג גם וכמ"כ בלבד, זה
בתענוג כמו זה רצון או בתענוג בעצמו שמשתעשע
העצמיי' שעשועי' בחי' זה אין ואוהבו שבבנו ושעשועי'
ואין הנפש מן שנמשך פרטי כח רק הוא זה תענוג הרי כי
טרם ההיולי התענוג כח שבה הנפש עצמו' לגבי ערך לו
אבל כידוע, כו' מה דבר בגלוי תענוג בחי' כל שנמשך
בבחי' האדם שמשתעשע מה היינו העצמיי' שעשועי'
אלא מנפשו הנמשך ותענוג ברצון לא ממש נפשו עצמו'
עצמו באהבת כמו יחידה בחי' שהוא ממש בעצמותו
תענוג בחי' הוא זו שבאהבה שהתענוג נפשו, חיי שאוהב
שבנפשו ההיולי הפשוט התענוג כח בחי' שהוא עצמי
בבח רו"ש בבחי' ג"כ הנפש בעצמו' שמשתעשע י'והוא

הבא בתענוג ממש הנ"ל ע"ד יחד והתפשטות הסתלקות
הנפש בעריבו' [או לאב דבן משעשועי' כמו זולתו מדבר
בדבר התענוג שבא דגם וכה"ג, הרחיצה או הכל"ז שמן

עריבות הנק' נפשו בעצמו' משתעשע אח"כ הרי זולתו
וכן בעצמותה רו"ש בבחי' העצמי' לנפשו שתערב הנפש

וכידוע]. וכה"ג ומשגל במאכל התענוג
'שעשועי בחי' בענין למעלה יובן מכ"ז

רו"ש בבחי' שהוא המאציל שבעצמו' העצמיי'
אין בס"י שאי' אע"פ דהנה כנ"ל, ואו"ח או"י בבחי' ג"כ
ראשית הוא שהעונג לפי היינו כו', העונג מן למעלה לך
המקור שהוא המאציל של העצמו' מבחי' ההמשכה
בזה שיש כו' להאציל ברצונו שעלה מה בחי' והוא לחכמה
זה לתענוג מקור ויש כידוע דאצי' עתיק ונק' התענוג בחי'
התענוג הוא ממנו ולמטה כו', סתימאה עתיקא הנק' והוא
שהוא שבחכמ' אדם של התענוג עד"מ כמו דאצי' שבחכמ'
כו' שבנפש ההיולי התענוג כח עצם לגבי פרטי' הארה
שחוץ בתענוג א"ס אור הארת בחי' רק הוא כ"ז אך כנ"ל.
אבל דאבי"ע, להשתל' מקור להיו' בשביל שהוא ממנו
התפשטות בחי' לו' יתכן לא ממש המאציל בעצמות
כמו ממנו שיתענג זולתו דבר שום אין כי במציאות התענוג
הוא דשם השעשועי' בחי' אלא וכה"ג, בבנו האב שעשועי
שעשועי עד"מ כמו דוקא בעצמותו המלך שעשועי הנק'
העצמיים שעשועי' הנק' והוא הנ"ל בעצמותה הנפש
לבחי' מקור נמצא שמשם ממש המאציל שבעצמות
וע"כ דאצי' עתיק שנק' הנאצל התענוג מציאות התהוות
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תענוג לכל מקור שיהי' כדי (וגם כידוע דעתיקין עתיק' נק'
כי וז"ש ההיולי, הפשוט התענוג עצם יריד' בחי' הוא הרי
ג"כ דע"י ע"י שנק' התענוגים כל מקור חיים מקור עמך
לך אין בס"י (ומ"ש כו') הפשוט התע' בעצמו' נכלל עמך
מן נאצל שלא דאצי' העונג היינו העונג מן למעלה
הוא הנאצל תענוג ואותו לאצי', תענוג בחי' רק המאציל
זולתו נפרד בדבר שמתענג שבאדם הגשמי תענוג כמו רק
עצמו' לגבי דוגמתו ולא מיני' לא כלל ערך לו אין אבל
לך אין בס"י דמ"ש (ואפשר כו') והשעשועי' התענוג

השעשועי' עצמו' בבחי' מדבר הוא העונג מן למעלה
בעל יש שהרי לו' א"א זה גם אך כו', המאציל שבעצמות
שלמעלה ממש הנפש עצמו' כמו השעשועי' ובעל התענוג
בה ימצא לא שהרי שבה העצמיי' שעשועי' מבחי' גם
זה דבר (ויובן כו') לפרקים רק העצמיי' הללו שעשועי'
שבעטרה ההיולית התפארת בענין במ"א שמבואר כמו
פאר מיני כל של היולי כח בה שיש הראש ע"ג שהי' קודם

הלו אדם בכל להיות שעתיד שהואותפארת אותה בש
כו'). אחר פאר ממנה יש ולזולתו מיוחד באופן בה מתפאר
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איךÙÒÂ˙ÏÂ˙מו) הנ"ל ענין היטב באר להבין ביאור
ולעשות טעמו לשנות יוכל דוקא שבעוה"ז
והתיקון התהו ענין בהקדים ויובן בעוה"ב, משא"כ תשו'
רק היו התהו שבבחי' כך הוא ביניהם ההפרש שעיקר
שנק' אדום בארץ שמלכו זמ"ל והן בלבד נקודות בבחי'
מהם נעשו ובתיקון הנקודים, עולם ונק' נקודות ז' בשם
ומוי"ו כו' אבא פרצוף נעשה חכמה נקודת מבחי' פרצופים
הנוק' פרצוף נעשה הז' ומנקודה ז"א פרצוף נעשה נקודות
פרצוף ספירה נקודה בין ההפרש וענין בע"ח, כמבואר
לבד חסד בחי' היא החסד נקודת א' בחי' הוא שהנקודה
החסד שבחי' מיו"ד כלולה בחי' כל וכאשר כו' גבורה וכן
נבנית וכאשר ספירה, נק' כו' חג"ת חב"ד בחי' מעשר כלול
המוחי' הם שבו חב"ד דהיינו אדם פרצוף של קומה בציור
עד"מ האיברים פרטי שאר וכן כו' וגופא זרועות הם וחג"ת
מענין האחד משלים ב' ע"פ זה ויובן פרצוף. נק' אז
יש בהאילן דהנה בארץ הנטוע הגרעין מן האילן צמיחת
האילן וענפי ממנו הצומחת והפרי העץ דברים ריבוי
וכ"ז וגרעינין, ופרי קליפה יש עצמה בהפרי גם וכן והעלין
היו אלו בחינות שכל בהכרח וצ"ל האחד מגרעין צומח
זריעת ע"י מהארץ וגדלו צמחו שהרי בהגרעין כלולים
היו לא בהגרעין בהתכללות שבהיותם אלא דוקא הגרעין
יחד כלולים כולם כ"א בפ"ע בחי' כל התחלקות בבחי'
בארץ הגרעין זריעת ע"י ואח"כ הגרעין הוא א' בבחי'
כל מוציא הצומח כח אזי שבארץ הצומח בכח שנכלל
להצמיח הגילוי אל מהעלם בהגרעין הכלולים כחות פרטי
וגרעיניהן בקליפתן רבים ופירות ועלין ענפים בו שיש אילן
בבחי' בפ"ע לגילוי יוצאת בחי' שכל כו' ועוקציהן
והתהוות גידול מן הוא השני והמשל מזולתה, התחלקות
רמ"ח בו יש שהולד ואם, האב מזרע האשה בבטן הולד

ולב מוח הפנימים ואיברים ורגלים ידים וגוף ראש איברים
בחינה רק שהיא הטפה מן והתהוותו כו' מעיים ובני וכרס
הרמ"ח פרטי כל בהעלם הי' בהטפה שבאמת אך א'
רמ"ח שם שכלול האב ממוח נמשכת שהטפה (לפי איברים
בלק"א כמ"ש איברים ברמ"ח המתפשטים הנפש כחות
שא"א י"ז ר"פ הקדושה שער בר"ח ועיין פנ"א וע"ש פ"ג
אלא כו') איברים כל חימום ע"י אלא לצאת הזרע לטפת
שהייתה ע"י ואח"כ בהטפה יחד התכללות בבחי' שהיו
ממש איברים רמ"ח בבנין ולד מזה נתהוה האם בבטן
כו'. הגילוי אל מהעלם שבהטפה כחות יציאת ע"י דהיינו
נתהוה שהאילן שאע"פ אלו משלים משני המובן ואמנם
היינו עכ"ז ואם אב טפת ע"י והולד הגרעין נטיעת ע"י
המצמיח שהוא שבארץ הצומח הכח ע"י ג"כ דוקא
ואז הארץ לרוות גשם ג"כ צ"ל ולכן הגרעין ע"י הנטיעה
להיות הזה הכח בה יש באשה וכן כו' והצמיחה והולידה
ממה אוכל הולד ג"כ וצ"ל מהטפה ברחמה הולד התהוות
והיינו כו' מתגדל ג"כ שעי"ז לידה ירחי בט' אוכלת שאמו
אילן להיות מהגרעין הגילוי אל מהעלם זו שיציאה משום
גדול ובשינוי ברכה ותוספת הגדלה שהיא ולד ומהטפה
הפירות של ועצמותן מהותן שהרי ממש למהות ממהות
ועצמותו ממהותו מעלה למעלה ועצום רב בעילוי מעולה
ועצום רב בעילוי מעולה האדם גוף מהות וכן הגרעין של
והגרעין שהטפה ואע"פ כו' הטפה ממהות מאד מאד
הוא עכ"ז האילן ופירות הגוף איברי מעין במהותם כוללים
שבארץ הצומח כח שע"י אלא כו' הרבה המהות בשינוי
כו' הגרעין ע"י הפירות שמצמיח הוא כו' תדשא ממאמר
(ועיין הנקבה בבטן הטפה מן הולד הגדלת וכעד"ז
למעלה יובן מזה והנמשל צדקות). זורע ע"פ באגה"ק
מבחי' התיקון פרצופי שהגדלת והתיקון התוהו בענין

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



קנה    

תענוג לכל מקור שיהי' כדי (וגם כידוע דעתיקין עתיק' נק'
כי וז"ש ההיולי, הפשוט התענוג עצם יריד' בחי' הוא הרי
ג"כ דע"י ע"י שנק' התענוגים כל מקור חיים מקור עמך
לך אין בס"י (ומ"ש כו') הפשוט התע' בעצמו' נכלל עמך
מן נאצל שלא דאצי' העונג היינו העונג מן למעלה
הוא הנאצל תענוג ואותו לאצי', תענוג בחי' רק המאציל
זולתו נפרד בדבר שמתענג שבאדם הגשמי תענוג כמו רק
עצמו' לגבי דוגמתו ולא מיני' לא כלל ערך לו אין אבל
לך אין בס"י דמ"ש (ואפשר כו') והשעשועי' התענוג

השעשועי' עצמו' בבחי' מדבר הוא העונג מן למעלה
בעל יש שהרי לו' א"א זה גם אך כו', המאציל שבעצמות
שלמעלה ממש הנפש עצמו' כמו השעשועי' ובעל התענוג
בה ימצא לא שהרי שבה העצמיי' שעשועי' מבחי' גם
זה דבר (ויובן כו') לפרקים רק העצמיי' הללו שעשועי'
שבעטרה ההיולית התפארת בענין במ"א שמבואר כמו
פאר מיני כל של היולי כח בה שיש הראש ע"ג שהי' קודם

הלו אדם בכל להיות שעתיד שהואותפארת אותה בש
כו'). אחר פאר ממנה יש ולזולתו מיוחד באופן בה מתפאר
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איךÙÒÂ˙ÏÂ˙מו) הנ"ל ענין היטב באר להבין ביאור
ולעשות טעמו לשנות יוכל דוקא שבעוה"ז
והתיקון התהו ענין בהקדים ויובן בעוה"ב, משא"כ תשו'
רק היו התהו שבבחי' כך הוא ביניהם ההפרש שעיקר
שנק' אדום בארץ שמלכו זמ"ל והן בלבד נקודות בבחי'
מהם נעשו ובתיקון הנקודים, עולם ונק' נקודות ז' בשם
ומוי"ו כו' אבא פרצוף נעשה חכמה נקודת מבחי' פרצופים
הנוק' פרצוף נעשה הז' ומנקודה ז"א פרצוף נעשה נקודות
פרצוף ספירה נקודה בין ההפרש וענין בע"ח, כמבואר
לבד חסד בחי' היא החסד נקודת א' בחי' הוא שהנקודה
החסד שבחי' מיו"ד כלולה בחי' כל וכאשר כו' גבורה וכן
נבנית וכאשר ספירה, נק' כו' חג"ת חב"ד בחי' מעשר כלול
המוחי' הם שבו חב"ד דהיינו אדם פרצוף של קומה בציור
עד"מ האיברים פרטי שאר וכן כו' וגופא זרועות הם וחג"ת
מענין האחד משלים ב' ע"פ זה ויובן פרצוף. נק' אז
יש בהאילן דהנה בארץ הנטוע הגרעין מן האילן צמיחת
האילן וענפי ממנו הצומחת והפרי העץ דברים ריבוי
וכ"ז וגרעינין, ופרי קליפה יש עצמה בהפרי גם וכן והעלין
היו אלו בחינות שכל בהכרח וצ"ל האחד מגרעין צומח
זריעת ע"י מהארץ וגדלו צמחו שהרי בהגרעין כלולים
היו לא בהגרעין בהתכללות שבהיותם אלא דוקא הגרעין
יחד כלולים כולם כ"א בפ"ע בחי' כל התחלקות בבחי'
בארץ הגרעין זריעת ע"י ואח"כ הגרעין הוא א' בבחי'
כל מוציא הצומח כח אזי שבארץ הצומח בכח שנכלל
להצמיח הגילוי אל מהעלם בהגרעין הכלולים כחות פרטי
וגרעיניהן בקליפתן רבים ופירות ועלין ענפים בו שיש אילן
בבחי' בפ"ע לגילוי יוצאת בחי' שכל כו' ועוקציהן
והתהוות גידול מן הוא השני והמשל מזולתה, התחלקות
רמ"ח בו יש שהולד ואם, האב מזרע האשה בבטן הולד

ולב מוח הפנימים ואיברים ורגלים ידים וגוף ראש איברים
בחינה רק שהיא הטפה מן והתהוותו כו' מעיים ובני וכרס
הרמ"ח פרטי כל בהעלם הי' בהטפה שבאמת אך א'
רמ"ח שם שכלול האב ממוח נמשכת שהטפה (לפי איברים
בלק"א כמ"ש איברים ברמ"ח המתפשטים הנפש כחות
שא"א י"ז ר"פ הקדושה שער בר"ח ועיין פנ"א וע"ש פ"ג
אלא כו') איברים כל חימום ע"י אלא לצאת הזרע לטפת
שהייתה ע"י ואח"כ בהטפה יחד התכללות בבחי' שהיו
ממש איברים רמ"ח בבנין ולד מזה נתהוה האם בבטן
כו'. הגילוי אל מהעלם שבהטפה כחות יציאת ע"י דהיינו
נתהוה שהאילן שאע"פ אלו משלים משני המובן ואמנם
היינו עכ"ז ואם אב טפת ע"י והולד הגרעין נטיעת ע"י
המצמיח שהוא שבארץ הצומח הכח ע"י ג"כ דוקא
ואז הארץ לרוות גשם ג"כ צ"ל ולכן הגרעין ע"י הנטיעה
להיות הזה הכח בה יש באשה וכן כו' והצמיחה והולידה
ממה אוכל הולד ג"כ וצ"ל מהטפה ברחמה הולד התהוות
והיינו כו' מתגדל ג"כ שעי"ז לידה ירחי בט' אוכלת שאמו
אילן להיות מהגרעין הגילוי אל מהעלם זו שיציאה משום
גדול ובשינוי ברכה ותוספת הגדלה שהיא ולד ומהטפה
הפירות של ועצמותן מהותן שהרי ממש למהות ממהות
ועצמותו ממהותו מעלה למעלה ועצום רב בעילוי מעולה
ועצום רב בעילוי מעולה האדם גוף מהות וכן הגרעין של
והגרעין שהטפה ואע"פ כו' הטפה ממהות מאד מאד
הוא עכ"ז האילן ופירות הגוף איברי מעין במהותם כוללים
שבארץ הצומח כח שע"י אלא כו' הרבה המהות בשינוי
כו' הגרעין ע"י הפירות שמצמיח הוא כו' תדשא ממאמר
(ועיין הנקבה בבטן הטפה מן הולד הגדלת וכעד"ז
למעלה יובן מזה והנמשל צדקות). זורע ע"פ באגה"ק
מבחי' התיקון פרצופי שהגדלת והתיקון התוהו בענין
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קנו   

והאילן מהטפה הולד גידול כעין הוא הנ"ל דתוהו נקודות
העלם בבחי' שכוללת אע"פ דהנקודה מהגרעין, והפירות
מוחי' שהוא פרצוף בחי' בתיקון ממנה אח"כ שנתחלק מה
וקיצור גדול בהעלם הכל הי' בהנקודה הרי כו' ודרועי'
בעולם שאח"כ אלא כו' הולד לגבי הטפה כערך נמרץ
להיות הגילוי אל מההעלם שיצא שנתתקן היינו התיקון
הולד כשגדל עד"מ שבאדם כמו והנה שלם. פרצוף מזה
ומתחלה כו' המותרות שהם וצפרנים שערות גם נגדלים אז
למעלה כמ"כ האיברים כל עם יחד כלולים היו בהטפה
אבל א' בהתכללות היה הכל דתוהו נקודות בבחי' ג"כ
דהיינו בפ"ע ניכרת בחי' כל ונעשה בגילוי יצאו בתיקון
חב"ד ומוחי' ראש בחי' ואח"כ כתר בחי' נתקן שבתחלה
ושערות צפרנים בחי' ג"כ שיצאו עד כו' חג"ת ואח"כ
יניקה העיבור מזמני זמן דבכל בע"ח ומבואר כנודע,
מאימא לנוק' מלמעלה עליונים אורות נמשכים ומוחי'
סוף אין עד למעלה ומלמעלה יומין עתיק ומבחי' עילאה
הוא דוקא שעי"ז לידה ירחי ז' או ט' כל בנוק' המתלבשי'
אימא בבטן הז"א גידול ועד"ז הנוק' בבטן הנשמות גידול
מהגרעין פירות עם האילן בגידול במשל כנ"ל והיינו כו'
ה' דבר בחי' שהוא שבארץ הצומח כח ע"י אלא זה שאין
לרוות גשמי' המשכת ג"כ צ"ל ולכן כו' תדשא ממאמר
גידול למעלה כך שבה, הצומח כח שיתגלה הארץ
אורות המשכת ע"י הוא דתוהו מהנקודות הפרצופים
כו', זה גידול נעשה שעי"ז בהנוק' ב"ה מא"ס עליונים
יהי' כאשר רק מעצמו יוציא לא הצומח שהכח וכמו
ונכלל בארץ שנקבר הגרעין זריעת ע"י מ"ן העלא' מתחלה
כך האילן להגדיל הצומח כח נמשך אז הצומח בכח
שנזכר הבירורים וה"ע בתחלה מ"ן העלא' צ"ל למעלה
ואח" בע"י שבו ז"ת מבחי' העלו דאו"א בע"ח כתמיד

העלו זו"נ ועד"ז ולתקנם לבררם המברר אור נמשך עי"ז
מנקודות שנפל ממה הוא זו והעלא' כו' באו"א למעלה
לשם עי"ז נמשך ואח"כ מ"ן בבחי' עולים שהן דתוהו
בבחי' ולעשותם לתקנם ב"ה מא"ס עליונים אורות
וכן הטפה מן הנקבה בבטן הולד גידול וכמשל פרצופים
שהתשובה הטעם היטב יובן ומעתה כו': הגרעין מן האילן
היום המעשה עולם שהוא דוקא בעוה"ז רק מועלת אינה
דתוהו נקודות בין ההפרש ענין מבואר דהנה לעשותם,
בבחי' הכחות כל שנכלל הם שהנקודות דתיקון לפרצופים
ממנו ליגדל שיוכל מה בהעלם בגרעין שיש כמו א' נקודה
פרטי שכל כו' וגרעיניהן ופירות וענפים ועלין אילן אח"כ
מזה זה ועצמותן במהותן ושונים המחולקים אלו בחי'
התחלקות בלי יחד בהתכללות היו הם צמיחתן לאחר
מהות א' כל להיות יוצאים הצמיחה ע"י ואח"כ בהגרעין
וזה כו' העץ על הפירות מעלת כמו מזולתו ומשונה בפ"ע
שהנקודות ידוע למעלה וכמ"כ הצומח, כח ע"י נעשה
מאחר והנה רע, בהם ונתערב בשבה"כ ונשברו נפלו דתוהו

נמצא ביחד שונות הבחינות כל שכלול נקודות בבחי' שהיו
נמצא מהטוב חלק שבכל בתכלית הטוב עם נתערב שהרע
העץ כח עם הפרי כח כלול שבגרעין כמו וזה רע קצת
יחד, והשליא הולד נכלל בהטפה וכן כאחד ממש
התיקון בעולם נכללים להיות מתתקנים דתוהו וכשנקודות
הכחות שיוצאים שענינם פרצופים בחי' הוא ששם
כו' הגרעין מן והאילן הפרי כגידול הגילוי אל מההעלם
ניכר במהות בחי' כל ונעשה הטפה, מן והשליא והולד
מן הטוב ג"כ מתברר אז א"כ זולתו, ממהות ומובדל בפ"ע
וכמו יחד מעורבים יהיו ולא און פועלי כל ויתפרדו הרע
הבדל וכן הפרי כשגדלה הפרי מן הפרי קליפת הבדל
כו', פסולת בבחי' שיוצאים נדה דמי וכן הולד מן השליא
עליונים אורות המשכת ע"י הוא זה ותיקון זה ובירור
וכנ"ל, בתיקון להכלל תוהו בחי' המתקנים ב"ה מא"ס
דא"ק ממצחא שנמשך מ"ה שם בחי' הוא אלו ואורות
בחכמה המברר הוא מ"ה שם כי לתיקון תוהו בחי' לתקן
מדריגות בו יש זה שבירור מ"ה אות נת"ל וכבר אתברירו,
באצילות נכלל דתוהו דנקודות מניצוצות שהמובחר רבות
בבריאה ונכלל נתברר באצי' נכלל להיות יכול שלא ומה
ביצי' ונכלל נתברר בבריאה נכלל להיות יכול שלא ומה
הסיגים הוא העשי' בקדושת נכלל להיות יכול שלא ומה
הבירור קודם עדיין הוא עוה"ז והנה בקליפות, שנדחו
המותרים הדצ"ח וחיות שקיום פ"ז ח"א בלק"א וכמ"ש
מעורב טוב מעט רק רע ככולו רובו כו' נוגה מקליפת הוא
שע"י והיינו ק"נ לברר בתומ"צ עבודתינו וכל כו' בתוכו
לאהפכא המברר מ"ה שם את ממשיכים התומ"צ עסק
הבירור לאחר הוא וג"ע עוה"ב אמנם לנהורא חשוכא
כבר דתוהו שהנקודות דהיינו הרע מן הטוב נברר שכבר
ומציאותו מהותו ניכר בחי' כל שאז פרצופים בבחי' נעשו
כיון המברר מ"ה שם נסתלק הרי בג"ע שם לזאת ואי
דבר לך ואין בא מקומו על א' וכל הכל שם נברר שכבר
מחשוכא לאתהפכא לשם א"א וא"כ מקום לו שאין
האילן גדלו שכבר שלאחר הנ"ל במשלים וכמו לנהורא
אחר וכן כו' פירות מעלין ולהעשות לשנות א"א והפירות
רגל נשאר הרגל אלא ראש מרגל להעשות א"א הולד גידול
הבירור קודם שהוא בעוה"ז אמנם הראש, הוא והראש
הזמן הוא עתה לכן כו' ומתקן המברר מ"ה שם ומאיר
תחשך לא אשר עד דהיינו התשו' ומהני תשובה לעשות
מ"ה ששם מאחר כי המברר מ"ה שם יסתלק שלא השמש
נבררו שלא דתוהו הנקודות ולתקן לברר מאיר המברר
לא חשך גם דקמי' הסוכ"ע ב"ה א"ס הארת והוא עדיין
ממש ומרירו לאור ממש חושך להפוך ויוכל יחשיך
שבעוד תדשא ממאמר הצומח בכח עד"מ וכמו למיתקו
מאה להצמיח ה' ברכת להיות יוכל הפירות גדלו שלא
יוכל הולד שנצטייר קודם בהטפה וכן כו' שערים
יום מ' עד וכמארז"ל כך או כך הולד ולהיות להשתנות
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כח שאותו מפני והיינו כו' זכר שיהי' רחמים לבקש יוכל
ביכלתו שיש כמו הולד מגדל או הפירות המצמיח האלקי
ביכול' יש כמ"כ הולד ולהצטייר הפירות ולהצמיח להגדיל
הגידול נגמר שכבר לאחר אבל ית', הרצון כפי בו לשנות
דבר שישונה דרך אין ואז האלקי כח אותו מסתלק שוב
שוא תפלת הוא יום מ' אחר שהמתפלל ארז"ל ולכן בהולד
וכאו"א הבירור לאחר שהוא בעוה"ב בנמשל וכמ"כ כו'
כמו לטוב הרע שיהופך להשתנות א"א בא מקומו על
הלכך כו' הולד בריאת לאחר ראש הרגל שיעשה שא"א
שם העליונים שבעולמות הביטול רואה הרע שגם אע"פ
מרע להתהפך לו א"א עכ"ז משתחוים לך השמים וצבא

אבל כו' המברר מסתלק הבירור דלאחר משום והיינו שלו
הקצה אל מהקצה טעמו לשנות האדם יוכל בעוה"ז
עולמו שקנה דרודייא בן אלעזר ר' כמו כרגע תשו' ולעשות
ומאיר הבירור קודם הוא שעוה"ז משום דהיינו א' בשעה
ע"ד וזה כו', מחשוכא לאהפכא יוכל ולכך המברר מ"ה ש'

ויד לשמן שאמר מי רחב"ד וידליקשאמר לחומץ יאמר ליק
וכמ"ש המחי' הצירוף ושינוי התהפכות להיות שיוכל
מלפני מיני' לעיל כמ"ש דהיינו מים אגם הצור ההפכי
יכול הכל הוא הא"ס ית' שהוא כו' ארץ חולי אדון
אתהפכא להיות כן גם ועד"ז לחסדים הגבורות שיהופכו

כו': לנהורא חשוכא
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‰Î˘Ó‰‰Â,הקדש בשקל השקל מחצית בחי' ע"י הוא
וא"ו קדוש וקדוש, קדש יש דהנה הוא והענין
הוא, ברוך הקדוש בשם ית' שמו שקראו הגמ' מל' הוא
כי וממלא, סובב הוא ית' שהוא מה על הוא זה ששם
שבבחי' ממכ"ע, בחי' הוא וברוך סוכ"ע, בחי' הוא קדוש
האמונה לחזק וכדי לעיל, כמשנ"ת נש"י אמונת היא זו
לחזק שתוכל עד יותר הגבוה מבחי' שיומשך בהכרח
בזהר ממ"ש שנודע קדש בחי' המשכת וז"ע האמונה,
שזהו היינו שמובדלת, בגרמי' פי' בגרמי', מלה היא שקדש
והיינו בעצם, בעלמין ההשפעה מבחי' שלמעלה בחי'
מה הוא סוכ"ע בחי' כי סוכ"ע, מבחי' למעלה שזהו
הוא בגרמי' מלה קדש אבל כנ"ל, עכ"פ לעלמין ששייך
משה המשיך זו שבחי' עלמין מבחי' שלמעלה אוא"ס בחי'
והיינו טעמא, פסיק לא משה שמשה לפי והוא דוקא,
שאברהם טעמא פסיק אברהם אברהם בענין במ"א כמ"ש
משה משה אבל דבי"ע, אברהם עם א' בערך אינו דאצי'
שרשו עם ממש שוה הי' שלמטה שמשה טעמא פסיק לא
ואלה ע"פ בביאור בת"א מזה ע' למעלה, שהוא כמו
הוא ולכן לוי, מבית איש וילך ובד"ה בסופו, המשפטי'
דחכ' מ"ה בחי' בגרמי' מלה קדש בחי' הממשיך הוא
ואז בהאמונה, דעת בחי' שיומשך עד האמונה לחזק בנש"י
אביך אלקי את דע וכמ"ש שלימה, עבודה היא העבודה
בהאמונה נמשך אשר הדעת שע"י פי' שלם, בלב ועבדהו

כו'. העבודה שלימות שה"ע שלם בלב ועבדהו עי"ז
‰‰Âכמארז"ל קרבנות לוקחי' היו השקל מחצית מתרומת

בהבמ עושים היו מה התרומה דשקלי' רפ"ד שנה
ונת' הצבור, קרבנות וכל כו' ומוספי' תמידי' בה לוקחי'

נה"ב בירור בחי' שהוא בעבודה הקרבנות ענין שורש במ"א
ג"כ היא שהתפלה תיקנו, קרבנות במקום תפלה ועכשיו
לזהב כור לכסף מצרף ג') י"ז (משלי וז"ש נה"ב, בירור
לזהב כור אברהם, דא לכסף מצרף בזהר ופי' ה', לבות בוחן
כ"א) כ"ז (משלי וכתי' יעקב, דא לבות בוחן יצחק, דא
ע"י שכמו פי' מהללו, לפי איש לזהב כור לכסף מצרף
הפסולת מן והכסף הזהב ומנקי' מבררי' והכור המצרף
שלו הבירור בחי' הוא מהללו לפי איש כן בהם, המעורב
אחד בה' בהתבוננותו והשבח ההילול ערך לפי בתפלה
והמשכת וממלא בסובב האמונה בחי' הוא אחד, ושמו
באמונה דעת להמשיך אמונה ורעה שה"ע בהם הדעת
להקדים צריך לזה לבוא ובכדי כו'. רואה כאילו שיהי'
החוחי' כל ולהכרית עריצי' לזמר הוא פסוד"ז תחלה
ההתבוננו' ע"י והוא ומבחוץ, מבית ומעכבי' המונעי'
ימי בששת שנברא מה כל והילול המלאכי' ושירת בביטול
ומאליו ממילא בדרך ונבראו צוה הוא כי ואיך בראשית,
שניתי, לא הוי' אני ולכן באורך, במ"א ד"ז ביאור וכמשנ"ת
בלי שנבה"ע לאחר הוא ואתה שנבה"ע קודם הוא ואתה
עכשיו שגם אחד ה' כי מפני והיינו וכלל, כלל שינוי שום
מציאות שום יש שלא ומיוחד אחד הוא שנבה"ע לאחר
ולכן ונפסדי' הוים הם שנברא מה וכל ית', זולתו אמיתי
הם שגם תמצא שפיר בהו דייקת וכד אמיתי. מציאות אינם
הנ"ל, כמוכה מי בד"ה כמ"ש ונעלם המוסתר אלקות כחות
שם ברוך אח"כ אומרים שאנו שז"ע ית' שמו מכח ונתהוו
הלזה בהילול האריכות ערך ולפי ועד. לעולם מלכותו כבוד
זה ערך לפי ותבונתו בינתו במוח בהתבוננו' הדעת והעמקת
שאומרים וזהו תפלה. זו שבלב העבודה בחי' הוא ממש
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קנז    

כח שאותו מפני והיינו כו' זכר שיהי' רחמים לבקש יוכל
ביכלתו שיש כמו הולד מגדל או הפירות המצמיח האלקי
ביכול' יש כמ"כ הולד ולהצטייר הפירות ולהצמיח להגדיל
הגידול נגמר שכבר לאחר אבל ית', הרצון כפי בו לשנות
דבר שישונה דרך אין ואז האלקי כח אותו מסתלק שוב
שוא תפלת הוא יום מ' אחר שהמתפלל ארז"ל ולכן בהולד
וכאו"א הבירור לאחר שהוא בעוה"ב בנמשל וכמ"כ כו'
כמו לטוב הרע שיהופך להשתנות א"א בא מקומו על
הלכך כו' הולד בריאת לאחר ראש הרגל שיעשה שא"א
שם העליונים שבעולמות הביטול רואה הרע שגם אע"פ
מרע להתהפך לו א"א עכ"ז משתחוים לך השמים וצבא

אבל כו' המברר מסתלק הבירור דלאחר משום והיינו שלו
הקצה אל מהקצה טעמו לשנות האדם יוכל בעוה"ז
עולמו שקנה דרודייא בן אלעזר ר' כמו כרגע תשו' ולעשות
ומאיר הבירור קודם הוא שעוה"ז משום דהיינו א' בשעה
ע"ד וזה כו', מחשוכא לאהפכא יוכל ולכך המברר מ"ה ש'

ויד לשמן שאמר מי רחב"ד וידליקשאמר לחומץ יאמר ליק
וכמ"ש המחי' הצירוף ושינוי התהפכות להיות שיוכל
מלפני מיני' לעיל כמ"ש דהיינו מים אגם הצור ההפכי
יכול הכל הוא הא"ס ית' שהוא כו' ארץ חולי אדון
אתהפכא להיות כן גם ועד"ז לחסדים הגבורות שיהופכו

כו': לנהורא חשוכא
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‰Î˘Ó‰‰Â,הקדש בשקל השקל מחצית בחי' ע"י הוא
וא"ו קדוש וקדוש, קדש יש דהנה הוא והענין
הוא, ברוך הקדוש בשם ית' שמו שקראו הגמ' מל' הוא
כי וממלא, סובב הוא ית' שהוא מה על הוא זה ששם
שבבחי' ממכ"ע, בחי' הוא וברוך סוכ"ע, בחי' הוא קדוש
האמונה לחזק וכדי לעיל, כמשנ"ת נש"י אמונת היא זו
לחזק שתוכל עד יותר הגבוה מבחי' שיומשך בהכרח
בזהר ממ"ש שנודע קדש בחי' המשכת וז"ע האמונה,
שזהו היינו שמובדלת, בגרמי' פי' בגרמי', מלה היא שקדש
והיינו בעצם, בעלמין ההשפעה מבחי' שלמעלה בחי'
מה הוא סוכ"ע בחי' כי סוכ"ע, מבחי' למעלה שזהו
הוא בגרמי' מלה קדש אבל כנ"ל, עכ"פ לעלמין ששייך
משה המשיך זו שבחי' עלמין מבחי' שלמעלה אוא"ס בחי'
והיינו טעמא, פסיק לא משה שמשה לפי והוא דוקא,
שאברהם טעמא פסיק אברהם אברהם בענין במ"א כמ"ש
משה משה אבל דבי"ע, אברהם עם א' בערך אינו דאצי'
שרשו עם ממש שוה הי' שלמטה שמשה טעמא פסיק לא
ואלה ע"פ בביאור בת"א מזה ע' למעלה, שהוא כמו
הוא ולכן לוי, מבית איש וילך ובד"ה בסופו, המשפטי'
דחכ' מ"ה בחי' בגרמי' מלה קדש בחי' הממשיך הוא
ואז בהאמונה, דעת בחי' שיומשך עד האמונה לחזק בנש"י
אביך אלקי את דע וכמ"ש שלימה, עבודה היא העבודה
בהאמונה נמשך אשר הדעת שע"י פי' שלם, בלב ועבדהו

כו'. העבודה שלימות שה"ע שלם בלב ועבדהו עי"ז
‰‰Âכמארז"ל קרבנות לוקחי' היו השקל מחצית מתרומת

בהבמ עושים היו מה התרומה דשקלי' רפ"ד שנה
ונת' הצבור, קרבנות וכל כו' ומוספי' תמידי' בה לוקחי'

נה"ב בירור בחי' שהוא בעבודה הקרבנות ענין שורש במ"א
ג"כ היא שהתפלה תיקנו, קרבנות במקום תפלה ועכשיו
לזהב כור לכסף מצרף ג') י"ז (משלי וז"ש נה"ב, בירור
לזהב כור אברהם, דא לכסף מצרף בזהר ופי' ה', לבות בוחן
כ"א) כ"ז (משלי וכתי' יעקב, דא לבות בוחן יצחק, דא
ע"י שכמו פי' מהללו, לפי איש לזהב כור לכסף מצרף
הפסולת מן והכסף הזהב ומנקי' מבררי' והכור המצרף
שלו הבירור בחי' הוא מהללו לפי איש כן בהם, המעורב
אחד בה' בהתבוננותו והשבח ההילול ערך לפי בתפלה
והמשכת וממלא בסובב האמונה בחי' הוא אחד, ושמו
באמונה דעת להמשיך אמונה ורעה שה"ע בהם הדעת
להקדים צריך לזה לבוא ובכדי כו'. רואה כאילו שיהי'
החוחי' כל ולהכרית עריצי' לזמר הוא פסוד"ז תחלה
ההתבוננו' ע"י והוא ומבחוץ, מבית ומעכבי' המונעי'
ימי בששת שנברא מה כל והילול המלאכי' ושירת בביטול
ומאליו ממילא בדרך ונבראו צוה הוא כי ואיך בראשית,
שניתי, לא הוי' אני ולכן באורך, במ"א ד"ז ביאור וכמשנ"ת
בלי שנבה"ע לאחר הוא ואתה שנבה"ע קודם הוא ואתה
עכשיו שגם אחד ה' כי מפני והיינו וכלל, כלל שינוי שום
מציאות שום יש שלא ומיוחד אחד הוא שנבה"ע לאחר
ולכן ונפסדי' הוים הם שנברא מה וכל ית', זולתו אמיתי
הם שגם תמצא שפיר בהו דייקת וכד אמיתי. מציאות אינם
הנ"ל, כמוכה מי בד"ה כמ"ש ונעלם המוסתר אלקות כחות
שם ברוך אח"כ אומרים שאנו שז"ע ית' שמו מכח ונתהוו
הלזה בהילול האריכות ערך ולפי ועד. לעולם מלכותו כבוד
זה ערך לפי ותבונתו בינתו במוח בהתבוננו' הדעת והעמקת
שאומרים וזהו תפלה. זו שבלב העבודה בחי' הוא ממש
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קנח   

להתחיל מהראוי הי' שלכאו' בשמו"ע חטאנו כי לנו סלח
נמוכה היותר מדריגה לך אין שהרי בזה התפלה הקדמת
חטאי' שלמה ובני אני והייתי מל' חסרון ל' שהוא מהחוטא
לו שחסר איך בזה להתחיל מהראוי והי' הכל, שחסר
שמתחילי' ומה"ע החסרון, וימולא שיומשך ומבקש
בהתחלת וגם אני, מודה משנתו בקומו תחלה בהודאה
וק"ש, ק"ש ברכת ואח"כ פסוד"ז, ואח"כ לה', הודו התפלה
אריכות שאחר חטאנו כי לנו סלח אומר בתפלה ואח"כ
אך כו'. מובן אינו שלכאו' שחטא, אומר אז כ"כ התפלה
שמאחר בעיניו ישר איש דרך התפלה שקודם הוא כן באמת

מאומ חטא קרובשלא שהוא לו נדמה מצוה, עשה וגם ה
במוח שמתבונן לאחר אמנם חטא, שלא וכ"ש לאלקות
שענין מבין ה"ה המלאכי', ביטול ענין היטב הדק בינתו

בק"ש ואח"כ ולרביע, לשליש אפי' מגיע אינו ביטולו
דעת בבחי' ויחו"ת יחו"ע אחד ושמו אחד ה' בהתבוננו'
אחד מה' מרוחק שהוא איך א"ע מוצא ה"ה והכרה,
ה"ה ית' מצותיו בקיום שעשה מה וכל הריחוק בתכלית
כדבעי מצות ועול שמים מלכות עול קבלת בלתי לגרמי'
כדי שמוע אם לוהי' שמע קדמה למה מארז"ל שז"ע למהוי
עומ"צ עליו יקבל ואח"כ תחלה עומ"ש עליו שיקבל
עד בתוככם והתהלכתי ד"ה מן זה דבר ביאור כמשנ"ת
חטאנו, כי לנו סלח בתפלה אומר ואז ך"ט, ישראל, שובה
והפחיתות החסרון בעצמו ומכיר ויודע הרבה לו שחסר פי'
כל מקור הרצון בעל מאוא"ס שיומשך סליחתו ומבקש שלו
קיים שלא על בהרצון והחסרונו' הפגמי' שיתמלא הרצונות

העבודה. ענין שורש וזהו כו', למהוי כדבעי ית' רצונו
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Ê"ÎÂבהתגלות אצלו שהנה"א דלהיות הנה"א, מצד הוא
פ"ו שנת"ל הדמיוני בהתפעלות (וכמו"כ כנ"ל קצת
הענינים בכל רוצה הוא ע"כ התעוררות) איזה בו יש הרי
מתחיל הוא ע"כ כנ"ל אמיתי רצון שאינו רק הטובים
וחוזר ומתעוררת נפסקת ההתעוררות גם (שכן כו' ומפסיק
וחוזר ומתגלה ומתעלמת מתגלית גופא ההארה וגם ונפסק
לא כי עדיין דבר בשום רוצה אינו הנה"ב מצד אבל כו'),
הכללי חיצוני הביטל רק מאומה, הנה"ב על עדיין פעל
בכח רק הוא הנה"ב על דבר איזה פועל אם וגם הנ"ל,
בירור, בדרך לא איהם) פון עפעס אפגעריסען (בל"א וחיל

על עומד איננו לנה"ב, הנוגע דבר לאיזה בא כאשר ולכן
הטבעית בהמדה (ביותר בתוקפו עודנו הנה"ב כי נפשו
באופן כלל נזדכך ולא פ"ו) כמשנת"ל לחלקו עתה המגיע
דוקא הוא דנה"ב שהזיכוך פ"ד וכמשנת"ל הנ"ל, העבודה
קירוב ע"י שלו הטבעית שנחלש האמיתית, בהעבודה
הנה"ב גם יוכל העבודה שבאופן וביותר לאלקות, נפשו
באופן להשתדל צריכים שכן (ונת' האלקי הענין את להבין
לאלקות, אהבה לידי ג"כ בא הוא ועי"ז ההתבוננות)
כו' דנה"ב היש וביטל כליון נעשה אש ברשפי ובאהבה

באורך: כמשנת"ל
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משכ לא עב ב מוע הבא שאלת תומ"צ. וב בלהת צ הלות בזמ וא
וש שלא הבתו  "תש לא ה' וש"א פת השה ואכש פשה בכלות לתומ"צ
  וומל מה המושע להב"ה העל להוות שצ ע ' מפ שזה אלא עמו. ה'

תוה אלא וב וא בל

‰p‰Âּבאֹותֹו היּו אׁשר יׂשראל ּכל הּנה ּתֹורה, מּתן ּבעת ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
אׁשר יׂשראל נׁשמֹות וכל ּבגּוף, מלּבׁשים ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֻמעמד
הרי אמן, ּבימינּו ּבמהרה הּמׁשיח ּביאת עד ּבגּוף ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָיתלּבׁשּו

לקּים ּבנינּו, ּובני ּבנינּו, על עלינּו, קּבלנּו אחד ּכאיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכּלנּו
ואמרּו הּיהּודים", וקּבלּו "קּימּו ּוכתיב והּמצוה, הּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָאת
הּגלּות ּדבזמן והינּו ּכבר", ּׁשּקּבלּו מה "קּימּו ז"ל ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָרּבֹותינּו
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וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על ועּכּובים הּמניעֹות הּנה אז ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָאׁשר
הּוא ּדוקא אז הּנה ּביֹותר, וׁשלֹום חס הּמה ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹהּמצות
מרּדכי ּבזמן ּוכמֹו ּומצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום העבֹודה ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָהתּגּברּות
גאנצער ּדער ּבּיהּודים, יד לׁשלח ּבּקׁש המן אׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹואסּתר

ּגעווען איז זיינער הּיהּודים,ידוועלען את ּולאּבד להׁשמיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַ
הּיונים ּבמלחמת וכן הּיהדּות, את לּצלן רחמנא ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלעקר
ּבאלקי חלק לכם ׁשאין הּׁשֹור קרן על לכם "ּכתבּו ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאמרּו
ׂשאת ּביתר יׂשראל ּבני התּגּברּו ּדוקא אז הּנה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל",
ּוכמֹו נפׁש, ּבמסירּות ּומצוֹות הּתֹורה את וקּימּו עז ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָּוביתר
ואּתם ׁשניתי לא הוי' "אני ּכתיב ּדהּנה אחר, ּבמקֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּכתּוב
ואֹומר מתמיּה ּדהּנביא ּפרּוׁש כליתם", לא יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבני
מׁשּנה אינֹו יתּבר הּוא ּכי רֹואים אּתם הלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹליׂשראל,
יעזב", לא ונחלתֹו עּמֹו הוי' יּטׁש לא "ּכי ּכאמּור ְְְֲֲֲִִַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּבהבטחתֹו,
"ּכבׂשה ּוכמאמר ּבמּוחׁש, אלקית הׁשּגחה רֹואה אחד ְְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָֹוכל
אּתם לּמה ּכן אם מׁשּתּמרת", והיא זאבים ׁשבעים ּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחת
אחרי נמׁשכים אּתם אין מּדּוע כליתם? לא יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבני

ּדא איז אמת ּדער הּנפׁש? ּבכלֹות ּומצוֹות מיטוהּתֹורה אז , ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּפרטית הׁשּגחה קלאר אזֹוי ּדאטזזעהט מען האט , ְְְִֶֶַַָָָָָָ

ּגעגעּבען איּבער זיין הּתֹורהיזּגעדארפט להתעּסקּות ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָ
ּבצּוק הּפרנסה טרּדת היא לזה הּסּבה אמנם ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָוהעבֹודה.
מי יׁש ׁשֹונים. ּובאפנים חלּוקֹות ּבמדרגֹות ׁשהם ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַָָָהעּתים,
מחֹו ׁשּנתטמטם הּוא החלי ּדענין לּצלן, רחמנא חֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשהּוא
הרע וׁשלֹום חס אׁשר האסּורים, ּבבית חבּוׁש ׁשהּוא אֹו ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָולּבֹו

"רׁשע ׁשּכתּוב ּכמֹו הּטֹוב על הרע)מתּגּבר את(הּיצר מכּתיר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
טֹוב)הּצּדיק" עניני(יצר ׁשל ּבלּבּולים ּברּבּוי ּבּים יֹורד אֹו , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

לּצלן רחמנא ׁשּנמסר הינּו ּבּמדּבר, הֹול ׁשהּוא אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעֹולם,
"וחׁשב ּכתיב אמנם וחמרּיּותֹו. העֹולם לגׁשמּיּות ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָרק
עליֹון אל ּובחסדי נּדח", מּמּנּו יּדח לבלּתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָמחׁשבֹות

אביֹוןמת לימין יעמד "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו מּמרֹום, רּוח עֹורר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹ
צּדיק אז הּנה ּבתׁשּובה, ּומתעֹורר נפׁשֹו" מּׁשפטי ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָֹלהֹוׁשיע
ּכל ּדהרי צּדיקים", ּכּלם ועּמ" ׁשּכתּוב ּוכמֹו נחלץ, ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמּצרה
מּמעל. אלקּה חלק היא נׁשמתֹו הרי מּיׂשראל ואחד ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
ּבּה יׁש הרי ּונׁשמה נׁשמה ּדבכל אֹותֹו", "מׁשּביעין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָוזהּו
נּסח וזהּו עליו, ּולהתּגּבר הרע הּיצר את ּלנּצח ּבמה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻהּׂשבע
יׂשראל ּכל ּדהלא טֹובֹות", לחּיבים "הּגֹומל זֹו ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹּברכה
"ולּמדּתם ּוכתיב הּמצות, ּובקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֻמחּיבים
סּבה איזה מּצד ואם עׂשה, מצות ׁשהיא ּבניכם", את ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאתם
הם ּומצוֹות ּדתֹורה ּבזה, האׁשם הּוא הלא זה, קּים ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹלא
רק הם הּגלּות ׁשּבזמן ועּכּובים הּמניעֹות וכל ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָנצחּיים,
ולכן אתכם", אלקיכם ה' מנּסה "ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹנסיֹונֹות
לחּיבים "הּגֹומל ואֹומר לעצמֹו חֹוב מזּכיר זֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּבברכה
ּגם ּגֹומל יתּבר ׁשהּוא יתּבר הּׁשם מחסדי ׁשּזהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָטֹובֹות",
אּלא טֹוב "אין ּוכמאמר טֹוב, ׁשּגמלני טֹובֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָלחּיבים
היא חּיים "עץ ׁשּכתּוב ּכמֹו האמּתי טֹוב ׁשהּוא ְֲִִִִֵֶֶַָָָּתֹורה",
הם הּתֹורה מחזיקי ּדגם מאּׁשר", ותֹומכיה ּבּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻלּמחזיקים

טּוב. ּבכל ּומברכים ְְְִִָָָֹֻמאּׁשרים
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קנט    

וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על ועּכּובים הּמניעֹות הּנה אז ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָאׁשר
הּוא ּדוקא אז הּנה ּביֹותר, וׁשלֹום חס הּמה ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹהּמצות
מרּדכי ּבזמן ּוכמֹו ּומצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום העבֹודה ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָהתּגּברּות
גאנצער ּדער ּבּיהּודים, יד לׁשלח ּבּקׁש המן אׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹואסּתר

ּגעווען איז זיינער הּיהּודים,ידוועלען את ּולאּבד להׁשמיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַ
הּיונים ּבמלחמת וכן הּיהדּות, את לּצלן רחמנא ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלעקר
ּבאלקי חלק לכם ׁשאין הּׁשֹור קרן על לכם "ּכתבּו ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאמרּו
ׂשאת ּביתר יׂשראל ּבני התּגּברּו ּדוקא אז הּנה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל",
ּוכמֹו נפׁש, ּבמסירּות ּומצוֹות הּתֹורה את וקּימּו עז ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָּוביתר
ואּתם ׁשניתי לא הוי' "אני ּכתיב ּדהּנה אחר, ּבמקֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּכתּוב
ואֹומר מתמיּה ּדהּנביא ּפרּוׁש כליתם", לא יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבני
מׁשּנה אינֹו יתּבר הּוא ּכי רֹואים אּתם הלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹליׂשראל,
יעזב", לא ונחלתֹו עּמֹו הוי' יּטׁש לא "ּכי ּכאמּור ְְְֲֲֲִִַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּבהבטחתֹו,
"ּכבׂשה ּוכמאמר ּבמּוחׁש, אלקית הׁשּגחה רֹואה אחד ְְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָֹוכל
אּתם לּמה ּכן אם מׁשּתּמרת", והיא זאבים ׁשבעים ּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחת
אחרי נמׁשכים אּתם אין מּדּוע כליתם? לא יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבני

ּדא איז אמת ּדער הּנפׁש? ּבכלֹות ּומצוֹות מיטוהּתֹורה אז , ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּפרטית הׁשּגחה קלאר אזֹוי ּדאטזזעהט מען האט , ְְְִֶֶַַָָָָָָ

ּגעגעּבען איּבער זיין הּתֹורהיזּגעדארפט להתעּסקּות ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָ
ּבצּוק הּפרנסה טרּדת היא לזה הּסּבה אמנם ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָוהעבֹודה.
מי יׁש ׁשֹונים. ּובאפנים חלּוקֹות ּבמדרגֹות ׁשהם ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַָָָהעּתים,
מחֹו ׁשּנתטמטם הּוא החלי ּדענין לּצלן, רחמנא חֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשהּוא
הרע וׁשלֹום חס אׁשר האסּורים, ּבבית חבּוׁש ׁשהּוא אֹו ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָולּבֹו

"רׁשע ׁשּכתּוב ּכמֹו הּטֹוב על הרע)מתּגּבר את(הּיצר מכּתיר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
טֹוב)הּצּדיק" עניני(יצר ׁשל ּבלּבּולים ּברּבּוי ּבּים יֹורד אֹו , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

לּצלן רחמנא ׁשּנמסר הינּו ּבּמדּבר, הֹול ׁשהּוא אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעֹולם,
"וחׁשב ּכתיב אמנם וחמרּיּותֹו. העֹולם לגׁשמּיּות ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָרק
עליֹון אל ּובחסדי נּדח", מּמּנּו יּדח לבלּתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָמחׁשבֹות

אביֹוןמת לימין יעמד "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו מּמרֹום, רּוח עֹורר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹ
צּדיק אז הּנה ּבתׁשּובה, ּומתעֹורר נפׁשֹו" מּׁשפטי ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָֹלהֹוׁשיע
ּכל ּדהרי צּדיקים", ּכּלם ועּמ" ׁשּכתּוב ּוכמֹו נחלץ, ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמּצרה
מּמעל. אלקּה חלק היא נׁשמתֹו הרי מּיׂשראל ואחד ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
ּבּה יׁש הרי ּונׁשמה נׁשמה ּדבכל אֹותֹו", "מׁשּביעין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָוזהּו
נּסח וזהּו עליו, ּולהתּגּבר הרע הּיצר את ּלנּצח ּבמה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻהּׂשבע
יׂשראל ּכל ּדהלא טֹובֹות", לחּיבים "הּגֹומל זֹו ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹּברכה
"ולּמדּתם ּוכתיב הּמצות, ּובקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֻמחּיבים
סּבה איזה מּצד ואם עׂשה, מצות ׁשהיא ּבניכם", את ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאתם
הם ּומצוֹות ּדתֹורה ּבזה, האׁשם הּוא הלא זה, קּים ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹלא
רק הם הּגלּות ׁשּבזמן ועּכּובים הּמניעֹות וכל ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָנצחּיים,
ולכן אתכם", אלקיכם ה' מנּסה "ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹנסיֹונֹות
לחּיבים "הּגֹומל ואֹומר לעצמֹו חֹוב מזּכיר זֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּבברכה
ּגם ּגֹומל יתּבר ׁשהּוא יתּבר הּׁשם מחסדי ׁשּזהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָטֹובֹות",
אּלא טֹוב "אין ּוכמאמר טֹוב, ׁשּגמלני טֹובֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָלחּיבים
היא חּיים "עץ ׁשּכתּוב ּכמֹו האמּתי טֹוב ׁשהּוא ְֲִִִִֵֶֶַָָָּתֹורה",
הם הּתֹורה מחזיקי ּדגם מאּׁשר", ותֹומכיה ּבּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻלּמחזיקים

טּוב. ּבכל ּומברכים ְְְִִָָָֹֻמאּׁשרים

   

  

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

היה.יד. רצונו היא.טו.כל הלא רטית.טז.האמת הה רור כ כל רואי.יז.ורימ להיות צריכי היו הלא

•
 

      
       
      
       

      
       
         
         

      
      
        

  
         
        

       
        
      
       


       
       
        
        



***

        
         

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



קס   

         
      
      
        
     

  
       
       
       
      
        
       
        

       
           
        
        
          
         
        
        
         
       
       
        
       

 

***

         
     

       
       
        

      
       
        
        

       
        
       
       

      
      
         
         

         
       

      
       
      
         
        
       

     
        
        

        
       

    

***

      
      
      
         
        

        
       
       

    
       
      
       
       
          
      

        
       
      
         
       

       
        
        
         
         
       
       
     


        

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

   

         
       
        
         

  
       
          

       
     

        
    

      
         
         

    
        
       
        

        
         
        

   
        
         

      
       
      
       
       
       
        


        
       
        
      

    
       
         
       

 
       
       
         
         

     

        
       

 

***

        
       

        
         
         
      
      
      
        
       
       


     
        
      
        
         
       
         
      
       
       
        
       

      
        
         
         

        
      
        
         
          
       
        

  
       
       
         
        
       

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



קסי    

         
       
        
         

  
       
          

       
     

        
    

      
         
         

    
        
       
        

        
         
        

   
        
         

      
       
      
       
       
       
        


        
       
        
      

    
       
         
       

 
       
       
         
         

     

        
       

 

***

        
       

        
         
         
      
      
      
        
       
       


     
        
      
        
         
       
         
      
       
       
        
       

      
        
         
         

        
      
        
         
          
       
        

  
       
       
         
        
       

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



קסב   

         
      

        
       
       

  
        
        
         
       
        

     
        
        

         
      
        

    
       
       

    
         

   
       
         
      

  

    

•

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

      

   

של מברכתו בא זה שכל ידע שגם וכפי - יצחק יוסף - בבן כבר נפקד שב"ה קערפיל, יעקב
החסידות. של ברוחה יחונך שבנו החלטה לידי הגיע - הבעלֿשםֿטוב

עשרה שלוש בגיל נדירים. בכישרונות מבורך היה במיוחד המעלות. בכל שניחן כמי התגלה הילד
משניות. ובמספר בתנ"ך בקי כבר היה חמש בגיל הברכות. בכל בקי והיה לקרוא יצחק יוסף כבר ידע

מיוחד. עילוי הוא הילד כי ברור היה

היה הנראה כפי בנו. עבור כמלמד שאריי, דרך שעברו האורחים אחד את קערפיל יעקב בחר לכן
קערפיל. יעקב מפני זהותו את העלים שלא הנסתרים מהצדיקים אחד זה אורח

העילוי עם ללמוד כדי הבעלֿשםֿטוב ידי על במיוחד לשאריי נשלח זה נסתר שצדיק גם, מסתבר
הצעיר.

הציל אותו דוד, הבחור עם גם אלא - יצחק יוסף - שלו בנו עם רק לא התעסק קערפיל יעקב
החולה. אחיו בת עם קערפיל יעקב שידכו דוד גדל כאשר בישיבה. תורה ללמוד ושלחו משמד,

- הנסתר הצדיק - מלמד אותו אצל קערפיל יעקב של בנו - יצחק יוסף למד רצופות שנים שש
הנראה וכפי הנסתר, הצדיק של עצתו ולפי גדול. למדן באמת להיות יצחק יוסף הפך זה זמן במשך

במינסק. המקומית לישיבה בנו את קערפיל יעקב שלח עצמו, הבעלֿשםֿטוב של ציוויו לפי גם

יצחק יוסף - הצעיר הבחור של בגדלותו הבחינו שם ורק בישראל. ואם כעיר אז התפרסמה מינסק
משאריי". "העילוי בתואר והוכתר -

ולא זקן, היה כבר עתה הרי מבוגר, בגיל כבר היה יצחק יוסף של לידתו בזמן אשר קערפיל יעקב
מסחרו. בעסקי יותר להמשיך רצה
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עצמו והוא שלו, ילדיו הם היו כאילו להם דאג אשר ואחותו אחיו וחתני לבני עסקיו את חילק לכן
להיות רצו ברכה, ציפה - והאמא קערפיל, יעקב - האבא במינסק. לגור עברו זוגתו ברכה ציפה עם יחד
בו. השתעשעו וכולם כעילוי, ותהילה לשם התפרסם ששמו לאחר ובמיוחד יצחק, יוסף בנם עם יחד

תמך הוא הבעלֿשםֿטוב, וחסידי הנסתרים הצדיקים עם קשור קערפיל יעקב היה זמן באותו
בבע גם כמו אלו נסתרים רחבה.בצדיקים ביד עצמו לֿשםֿטוב

יוסף היה יכול לכן, הנסתרים. והחסידים לצדיקים וועד בית היה במינסק קערפיל יעקב של ביתו
תורת בכל בקי ונהיה החסידות, של החדשה דרכה את לתוכו לקלוט להתחיל מצעירותו, יצחק,

החסידות.

שבידו, מהמזומן התפרנס אשר - קערפיל יעקב - האבא החליט בישיבה, למד יצחק שיוסף בזמן
הוא בטלוסט. זמן באותו שהיה לבעלֿשםֿטוב, נסיעה מחדש לערוך - פנוי זמן מספיק לו היה ולכן
ממקורבי אז היה כבר הוא לבעלֿשםֿטוב, שיביאהו למישהו זקוק היה לא כבר - קערפיל יעקב -

הגדול. הצדיק

מעוניין היה הוא הבעלֿשםֿטוב, אל הפעם בנסיעתו מיוחדת כוונה הייתה קערפיל יעקב לר'
למינסק. משאריי עימו שהביא רכושו, כל עם יעשה מה מהבעלֿשםֿטוב, אוזניו במו לשמוע

תשעת שאר את ואילו לבנו, עשירית רק ישאיר רכושו, מכל כי הבעלֿשםֿטוב לו הורה ואמנם,
לצדקה. לחלקם הבעלֿשםֿטוב לו הורה החלקים

הוראת אחר ומיד תיכף למלא קערפיל יעקב החל חשבונות, מיני כל ולערוך להתבונן מבלי
צרכי עבור רבות נתן במיוחד, החשובים, העניינים לכל צדקה לחלק החל רחבה ביד הבעלֿשםֿטוב.
של הנסתרים והשלוחים הצדיקים לכל מפגש נקודת להיות הפך במינסק ביתו הנסתרים. הצדיקים

צרכיהם. כל את להם וסיפק הבעלֿשםֿטוב,

גדל פרסומו אשר - יצחק יוסף העילוי - קערפיל יעקב של בנו על עין גם שם הבעלֿשםֿטוב
עצמו שםֿטוב הבעלֿ לה, ּומעבר הסביבה, בכל גם אלא במינסק רק לא הדהד שמו ואשר ליום, ִֵֵֵֶמיום

הצעיר. העילוי של לימודו אופן את סידר

זה מכתב להעביר עליו וציוה קערפיל יעקב לידי שמסר מכתב עלֿידי זאת עשה הבעלֿשםֿטוב
משה ר' את הבעלֿשםֿטוב מינה זה במכתב במינסק. התגורר אשר ניסן משה ר' הנסתר הצדיק לידי

יצחק. יוסף - הצעיר לעילוי דרך כמורה ניסן

התווה אותו הלימודים סדר במינסק. המתגוררים הנסתרים ראש אז היה ניסן משה ר'
שנים. שש של לתקופה היה ניסן משה ר' ידי על יצחק יוסף - הצעיר העילוי עבור הבעלֿשםֿטוב

מרכז ששימשה סמארגאן, בישיבת שנתיים יצחק יוסף ילמד כן שאחרי הורה אף הבעלֿשםֿטוב
בנו מאיר, נחום בשם אחד עם יצחק יוסף יתחבר בסמארגאן ששם לכך דאג אף הוא לחסידות. הכנה

הנסתרים. הצדיקים אחד של

הוא לסמארגאן, יצחק יוסף הגיע כאשר במלואו. מולא הבעלֿשםֿטוב שציווה מה שכל מובן,
שהו מאיר נחום עם התחבר לימודיםבאמת - הבעלֿשםֿטוב הוראת לפי - למדו שניהם לעיל. זכר

החסידות. בתורת חדרים לחדרי שהכניסום בסתר, מסויימים

בשם: הוכתר בה תעודה בסמארגאן מהישיבה עמו הביא במינסק, להוריו יצחק יוסף ר' שב כאשר
משאריי". עילוי יצחק יוסף ר' הרב "מורנו
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קסג    

עצמו והוא שלו, ילדיו הם היו כאילו להם דאג אשר ואחותו אחיו וחתני לבני עסקיו את חילק לכן
להיות רצו ברכה, ציפה - והאמא קערפיל, יעקב - האבא במינסק. לגור עברו זוגתו ברכה ציפה עם יחד
בו. השתעשעו וכולם כעילוי, ותהילה לשם התפרסם ששמו לאחר ובמיוחד יצחק, יוסף בנם עם יחד

תמך הוא הבעלֿשםֿטוב, וחסידי הנסתרים הצדיקים עם קשור קערפיל יעקב היה זמן באותו
בבע גם כמו אלו נסתרים רחבה.בצדיקים ביד עצמו לֿשםֿטוב

יוסף היה יכול לכן, הנסתרים. והחסידים לצדיקים וועד בית היה במינסק קערפיל יעקב של ביתו
תורת בכל בקי ונהיה החסידות, של החדשה דרכה את לתוכו לקלוט להתחיל מצעירותו, יצחק,

החסידות.

שבידו, מהמזומן התפרנס אשר - קערפיל יעקב - האבא החליט בישיבה, למד יצחק שיוסף בזמן
הוא בטלוסט. זמן באותו שהיה לבעלֿשםֿטוב, נסיעה מחדש לערוך - פנוי זמן מספיק לו היה ולכן
ממקורבי אז היה כבר הוא לבעלֿשםֿטוב, שיביאהו למישהו זקוק היה לא כבר - קערפיל יעקב -

הגדול. הצדיק

מעוניין היה הוא הבעלֿשםֿטוב, אל הפעם בנסיעתו מיוחדת כוונה הייתה קערפיל יעקב לר'
למינסק. משאריי עימו שהביא רכושו, כל עם יעשה מה מהבעלֿשםֿטוב, אוזניו במו לשמוע

תשעת שאר את ואילו לבנו, עשירית רק ישאיר רכושו, מכל כי הבעלֿשםֿטוב לו הורה ואמנם,
לצדקה. לחלקם הבעלֿשםֿטוב לו הורה החלקים

הוראת אחר ומיד תיכף למלא קערפיל יעקב החל חשבונות, מיני כל ולערוך להתבונן מבלי
צרכי עבור רבות נתן במיוחד, החשובים, העניינים לכל צדקה לחלק החל רחבה ביד הבעלֿשםֿטוב.
של הנסתרים והשלוחים הצדיקים לכל מפגש נקודת להיות הפך במינסק ביתו הנסתרים. הצדיקים

צרכיהם. כל את להם וסיפק הבעלֿשםֿטוב,

גדל פרסומו אשר - יצחק יוסף העילוי - קערפיל יעקב של בנו על עין גם שם הבעלֿשםֿטוב
עצמו שםֿטוב הבעלֿ לה, ּומעבר הסביבה, בכל גם אלא במינסק רק לא הדהד שמו ואשר ליום, ִֵֵֵֶמיום

הצעיר. העילוי של לימודו אופן את סידר

זה מכתב להעביר עליו וציוה קערפיל יעקב לידי שמסר מכתב עלֿידי זאת עשה הבעלֿשםֿטוב
משה ר' את הבעלֿשםֿטוב מינה זה במכתב במינסק. התגורר אשר ניסן משה ר' הנסתר הצדיק לידי

יצחק. יוסף - הצעיר לעילוי דרך כמורה ניסן

התווה אותו הלימודים סדר במינסק. המתגוררים הנסתרים ראש אז היה ניסן משה ר'
שנים. שש של לתקופה היה ניסן משה ר' ידי על יצחק יוסף - הצעיר העילוי עבור הבעלֿשםֿטוב

מרכז ששימשה סמארגאן, בישיבת שנתיים יצחק יוסף ילמד כן שאחרי הורה אף הבעלֿשםֿטוב
בנו מאיר, נחום בשם אחד עם יצחק יוסף יתחבר בסמארגאן ששם לכך דאג אף הוא לחסידות. הכנה

הנסתרים. הצדיקים אחד של

הוא לסמארגאן, יצחק יוסף הגיע כאשר במלואו. מולא הבעלֿשםֿטוב שציווה מה שכל מובן,
שהו מאיר נחום עם התחבר לימודיםבאמת - הבעלֿשםֿטוב הוראת לפי - למדו שניהם לעיל. זכר

החסידות. בתורת חדרים לחדרי שהכניסום בסתר, מסויימים

בשם: הוכתר בה תעודה בסמארגאן מהישיבה עמו הביא במינסק, להוריו יצחק יוסף ר' שב כאשר
משאריי". עילוי יצחק יוסף ר' הרב "מורנו
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קסד   

מהצדיקים לאחד ברכה ציפה אמו מסרה פטירתו, לאחר ימים. האריך לא קערפיל יעקב אביו,
שכסף הייתה צוואתה יצחק. יוסף של ירושתו שהיו זהב, רובל מאות שלוש אלפיים של סכום הנסתרים
בענייני אופן בשום יתעסק שלא אך מחייתו, צרכי את יצחק יוסף בנה ישאב ממנה כ"קרן" ישמש זה

העבודה. ועל התורה על ישב אלא מסחר,

האמת. לעולם - ברכה ציפה - יצחק יוסף של אמו גם נאספה מכן לאחר קצר זמן

יהודיות ועיירות ערים שכן מכל הרי למזל" "זקוק ז"ל חכמינו אומרים בהיכל" תורה ספר "אפילו
שלמות. מדינות ובוודאי לכך, שזקוקות

ופעם זו במדינה פעם היהדות, אור - התורה" "אור האיר ישראל, עם של ההיסטוריה במהלך
וחכמה. לתורה מרכז אחרת עיר הייתה ופעם זו עיר הייתה פעם ועיירות בערים היה גם כך זו. במדינה

התחרו אפילו הללו הערים ויהדות. תורה מרכז היו אחת בבת ערים שכמה קרה קרובות לעיתים
חכמה". תרבה סופרים "קנאת - התורה בלימוד השנייה על תעלה מי בשנייה האחת ביניהם

העם בחיי דרך לעצמה סללה החסידות שתורת לפני עוד זרח, תורה, של כמרכז מינסק של אורה
בעבודת הבעלֿשםֿטוב של החדשה שדרכו לפני הרבה בקרבה, לפעם החלה החסידות רוח ְֵָהיהודי.

הרחב. היהודי בעולם הוכרה הבורא,

התניא בעל של ודודו לאה דבורה של בעלה יצחק, יוסף שר' מכך בזה, להיווכח אפשר היה
תורה, ללמוד נשלח לשם במינסק, דווקא מרוחה וספג החסידות, תורת את הכיר חב"ד, של מייסדה

דין. בעלמא חייהם לסיום עד להתגורר יותר מאוחר הוריו עברו ולשם

התורה בגדולי התפרסמה שמינסק עד רב זמן ארך הרי שנים, באותם ההתפתחויות במהלך
שבהם. התורה לומדי בגדלות ידועות בכלל נהיו וליטא שפולין עד זו בצורה נמשך זה שבה. והישיבות

אל מקרוב להתוודע צריכים הללו, בשנים התורה "נדידת" במצב מדוייקת המחשה לקבל כדי
ופורטוגל. מספרד הגירושים שמאז ההתפתחויות

נוראי. רושם וליטא, בפולין היהודים על ובמיוחד המדינות בכל היהודים על עשו אלו גירושים
במדינות שגרו היהודים החלו הקתולית, הכנסייה של מהסתתה כתוצאה היו אלו שגירושים בידעם

מנוחה. תהיה לא להם גם שמא להיבהל האחרות הקתוליות
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רפ"בב מ"ח כ"ז ב' "ה,

מוהר"ש אי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

שי' פייויש

וברכה. שלום

לפה לשלוח שיוכלו אופן להם כותב שי' הר"ש חתני

וטוב במחנם. גדולים מפירמעס דאויער' שילוח ע"י סחורה

פה, בשמם לדבר יכול הי' אשר ואמעריקא, לונדון של יותר

בלי להכא מהתם הכסף סכומי להביא זה באופן יכול והי'

בהקורסן. היזק

ישתדלו בזה להם יכתוב אשר כל כי בקשתי ע"כ אשר

לשמוע יעזור והשי"ת כפולה. טובה והיתה במילואו לקיים

בגו"ר. טוב אך להשמיע

ידידו והדו"ש, כאו"נ ברכה והי'

יי"ש

יחיו. וב"ב דודו גיסיו, בשלום גיני יפרוש
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קסה אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב מו"ה יוסף שי' הלוי

שלום וברכה!

כיון שלא כל חדש  - למרות מה שכותב במכתבו לבקר בעיר עליזאבעטויל  זה  ... כדאי הי' בכל 

ואפי' שנה נוסעים לאפריקה, ואם בשביל נפש אחת כדאי הי' לכ"ק אדמו"ר מוהר"ש זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע לנסוע ביחוד ממארינבאד לפאריז וכידוע הסיפור בזה אף שהי' מייקר כל רגע ושעה מזמנו, עאכו"כ 

בהנוגע לכאו"א מאתנו, ובשביל כמה נפשות ובפרט שגם קבוץ הגשמיות ישנו בדבר, ואף שפשוט שאין 

לנו הכחות והודאיות שהי' לכ"ק אדמו"ר מוהר"ש בנסיעתו הוא, הנה יש להתפלל על הסייעתא דשמיא 

מבלי להביט על ההכשרות מלמטה ולמעט במציאות עצמו, שאז מתקרבים ביותר וביותר להיות לשלוחו 

של אדם העליון כמותו כביכול כמבואר כ"ז בלקו"ת ריש פרשת ויקרא וכמבואר בספרי האחרונים בענין 

שליחות שיש בזה כמה ענינים אם שרק שהמעשה מוציא את המשלח או שהמעשה נעשית מעשה המשלח 

או שהשליח עצמו נעשה המשלח כו' )שהוא ע"ד המבואר במעלת עבד פשוט, בהמשך תרס"ו ובכ"מ(...

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכל הנ"ל.

 

 ב"ה,  י"ט מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

האברך יצחק יהודה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב מנ"א, בו אתה כותב שהנך לומד בישיבת תומכי תמימים בלוד ובערב יום 

הכפורים הבע"ל יהי' הבר מצוה שלך והתחלת להניח תפילין.

בהדגשה  אתך  שילמדו  שלך  והר"י  הר"מ  את  ותבקש  ומוצלחת,  טובה  בשעה  שיהי'  רצון  ויהי 

הדרושה ריש פרק מ"א בתניא קדישא בהאמור שם בהנוגע לתפילין, כי כמו שהמתחילים בהנחת תפילין 

והשי"ת  ברוחניות,  להכנה  בהנוגע  הדין  הוא  הנה  ערוך,  שולחן  ע"פ  חיובם  לזמן  הכנה  בתור  בגשמיות 

יצליחך.

וכדאי אשר בלי נדר הנה מהיום ועד הבר מצוה תפריש בכל יום חול לפני התפלה איזה פרוטות 

לצדקה, ותאמר קאפיטל תהלים י"ג לאחר התפלה, נוסף על השיעור תהלים כפי שנחלק התהלים לימי 

החדש, והשי"ת יצליחך גם בזה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



קסו  

   
                   

 
  

מעצמו והרי בזה, התנא מחדש מה א. במשנתנו: השאלות
מזו: ויתרה בכבודו. חייב בתורה ענין ממנו שלמד שמאחר מובן
לעיל ששנינו כפי לכבדו, חייב מאומה ממנו למד לא אם 1גם

"הלומד מדייק התנא ב. כשלך". עליך חביב חברך כבוד "יהי
האדם")מחבירו מן "הלומד (ולא שאפילו2" חבירוללמדך

ממנו שגדול במי שכן וכל כבוד, בו לנהוג צריך אליו) .3(השוה
"הלומד נקט לא למה לעיל4"מתלמידווקשה: ששנינו 5(וכפי

יתירה. רבותא שהוא כשלך"), עליך חביב תלמידך כבוד "יהי
"צריך הדיוק וכיו"ב).לנהוגג. לכבדו" "צריך (ולא כבוד" בו

"הלומד ולומר: בלשונו לקצר להתנא לי' הוה לכאורה ד.
כבוד". בו לנהוג צריך אחת אות אפילו מחבירו

והביאור:

ש"צריך מחדש תמידיתלנהוגהתנא בהנהגה – כבוד" ,6בו
חייב כדבעי שלא לכאורה מתנהג שחברו בשעה שגם היינו
חביב חברך כבוד מ"יהי יותר וזהו ולכבדו. זכות לכף לדונו

בנפשוכשלךעליך הנה כדבעי שלא מתנהג שהאדם בשעה כי ,"
הוא תכסהנבזהפנימה פשעים כל על הרי שבגלוי (אף בעיניו

אפילו ממנו כשלמד – לחבירו בנוגע ואילו עצמו): את אהבתו
בתמידות. כבוד" בו לנהוג "צריך – אחת אות

"הלומד מדייק כימחבירוולכן מתלמידיו", "הלומד ולא "
ויראה באימה רבו לפני לישב צריך שהתלמיד לא7מאחר הרי ,

שלא כשמתנהג (גם בתלמידו כבוד לנהוג הרב שעל לומר יתכן
עליך "חביב התלמיד כבוד שיהי' רק ממנו ותובעים כדבעי),

".כשלך

וכו'", אחת הלכה או אחד "פרק ומפרט בלשונו מאריך והתנא
תורה. בלומדי סוגים חמשה על רומזים אלו ענינים חמשה כי

אין אך בכללותו, הענין את ומבין לומד הוא אחד: פרק
אמנם נכנס הוא אחת: הלכה הדברים. פרטי גם להבין בכחו
כבר מחולק שהוא כפי ה"פרק" את לומד והוא הדברים, לפרטי
פסוקה, הלכה של באופן ענין כל "לוקח" אבל פרטיות, להלכות
הוא אחד: פסוק בוריו. על הענין פרטי הבנת לכלל מגיע ואינו
מפרט הוא אחד: דבור שבכתב). (בתורה יותר בפרטיות לומד
אחת: אות דבורים). כמה ישנם פסוק (בכל יותר עוד הענין את
ביכלתו – התורה והבנת בלימוד יותר הנעלית הדרגא היינו

אחתללמוד הלכות.אות של תילים תילי בה ולמצוא

של באופן לומד "חבירו" אם הבדל שאין מלמדינו, והתנא
כבוד בו לנהוג חייב הוא – אחת" "אות של באופן או אחד" .8"פרק

וז"ל בזה, טוב שם הבעל פירוש קאמר9ידוע מאי "וקשה :
הדין מן לבא דיו למימר לי' הוה קשה עוד בלבד, דברים שני

כנדון פרה10להיות היא התורה הגון מרב לומר דכשאדם ופי' ,
כנודע אצלו מרשע11ורבה אלא12וכשלומד ורבה פרה אינו אזי

שלמד דוד מה אמר ולזה ממנו. שלמד כמו כפשוטו נשאר
רשע דהי' בלבד דברים שני רק13מאחיתופל ורבה פרה הי' ולא

רבי, קראו הכי ואפילו ממנו שלמד כמו בלבד דברים שני נשאר
על ורבה פרה התורה דאז צדיקים שניהם דהיינו מחבירו הלומד

כבוד". בו לנהוג שצריך וכמה כמה אחת

דוד שלמד דברים" שה"שני מאחר בזה: לדקדק ויש
דברי היו עשהתורהמאחיתופל שדוד ועד סמךמעשה, על

ולהורידם14זה לשנותם אחיתופל של בכחו הוא איך ,
"בלבד"? בבחינת שיהיו ממדריגתם,

בזה: והביאור

אמרו אביו15רז"ל הקב"ה, באדם, הן שותפין "שלשה
ובלשון הקב"ה. של מכחו באה כפשוטה שהולדה ז.א. ואמו",
אחד "מאיש (כי סוף אין בבחינת הוא ההולדה כח החסידות:
בכח הוא ההולדה עיקר זה ומשום דורות"), כמה להיות יוכל

דוקא סוף גם16האין מולידים שאינם אדם בני כמה יש "ולכן ,
שם מאיר שאינו מפני רק וזהו בשלימות, ישנו המוליד שכח

כו'" האלקי הוא17האור כן גשמית, בהולדה שהוא וכשם .
שהאדם זה ידי על רק אפשרית זו הולדה בתורה: ב"הולדה"
שמים. ביראת שלומד היינו בלימודו, הקב"ה את "משתף"
יתברך התורה נותן שממשיך זה ידי על יותר: נעלית ובדרגא
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מ"י.1.1.1.1. רפ"ד).2.2.2.2.פ"ב (לעיל אדם" מכל "הלומד 4.4.4.4.מד"ש.3.3.3.3.ע"ד
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  (כו (יא, ¿≈»…ƒ≈

ׁשהיא ּבאלקּות, הראּיה ּדרּגת ה'ראה', את לכם נֹותן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאני

ׁשמיעה ּדֹומה אינֹו ּכמאמר והבנה, ׁשמיעה מּדרּגת מעלה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָלמעלה

ּוׁשלמּותּה זֹו, ּדרּגה ׁשל מעין ּביׂשראל ּפעל רּבנּו מׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלראּיה.

צדקנּו. מׁשיח ידי על ְְְְִִִֵֵֶַַַּתתגּלה

ׁשּמסּפר ּבּמה לראֹות נּתן לׁשמיעה ראּיה ּבין ההבּדל ּגדל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ(את

סֹודֹות מעלה ׁשל ּביׁשיבה ׁשמע ׁשנתֹו ּבעת ׁשּפעם האריז"ל, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָעל

את למסר יכֹול היה לא ׁשנה ׁשמֹונים ּדֹורׁש היה ׁשאם ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹנפלאים,

ּבׁשעה ראּיה ּבבחינת ּׁשהּׂשיג ׁשּמה לנּו, הרי ּׁשהּׂשיג. מה ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ׁשמיעה). ּבדר למסר ּכדי ׁשנה ׁשמֹונים צרי היה אחת, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
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ׁשּיהּודי מקֹום ׁשּבכל ותרץ, ּבפרּוׁש. 'ירּוׁשלים' ּבּתֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמקֹום

לצד מתּפּללים ולכן ּבֹו. ּבֹוחר ׁשה' מקֹום זה הרי לה', ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמתּפּלל

זה ּולפי לארץ. ּבחּוץ ּגם מקֹום, ּבכל קּיימת היא ּכי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָירּוׁשלים,

אלקה, לֹו אין ּכאּלּו לארץ ּבחּוץ הּדר ּכל ּׁשאמרּו מה ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמבאר

הּגאּלה. על ּכלל חֹוׁשב אינֹו האדם ּכאׁשר קבע, לדירת ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻׁשהּכּוונה
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  (ל (יב, ∆ƒ¿…∆¡…≈∆

      ,ב זרה עבודה (רמב"ם ∆…ƒ¿««∆∆¬»»≈«ƒ

ב)

העבֹודֹות, ּדרכי לידע ּדין ּבית על חּיּוב יׁש כן ּפי על ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָואף

עבֹודתֹו ּדר היא ׁשּזֹו ׁשּידעּו עד ּכֹוכבים עֹובד סֹוקלין (שםׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ב) ּכדיג, זרה עבֹודה ספרי קֹורין ּדין ּבית ׁשּכאׁשר לֹומר, ויׁש .ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

מבּטלים עצמּה זֹו ּבקריאה הּנה העֹולם, מן עֹובדיה את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלבער

הּתֹורה. ּבלּמּוד הּנעלית ּדרּגתם ּבאמצעּות וזאת אֹותּה, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹוׁשֹוללים

ּגם אּלא הּׂשכל, ׁשּמעל אמּונה, מּצד רק אינֹו ׁשהּבּטּול ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָוהיינּו,

וכ נעלית; ּבדרּגה הּתֹורה והּׂשגת הבנת עצמֹו, הּׂשכל ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָמּצד

נתינת ׁשּיׁש היכן ּגם זרה) עבֹודה (ׁשלילת ה' אחדּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻמדּגׁשת

זרה. לעבֹודה מקֹום      ֲַָָָָ
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   (א (יד, »ƒ«∆¡…≈∆

טֹוב ׁשם הּבעל ּתֹורת אותידּועה הוספות - קה"ת - טוב שם (כתר ְֵַַַַָ

לעתקלג) להֹוריו ׁשּנֹולד יחיד ּכבן ה' ּבעיני יקר יהּודי ׁשּכל ,ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

עֹוסק הּוא ּכאׁשר ׁשּגם אפֹוא, מּובן .מּכ יֹותר ועֹוד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָזקנתם,

לׁשּכח לֹו אסּור ,מל ּבן ׁשל ּכבֹודֹו לפי ׁשאינם חּלין, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻּבעניני

ּבחסידּות, וכּמבאר הקב"ה. הּמלכים מלכי מל ׁשל ּבנֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהּוא

איׁש למעלת - ּבּׁשביה ּבהיֹותֹו אפילּו - הּׂשר מעלת ּדֹומה ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשאינֹו

הדיֹוט.    
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טֹוב ׁשם הּבעל ּתֹורת אותידּועה הוספות - קה"ת - טוב שם (כתר ְֵַַַַָ

לעתקלג) להֹוריו ׁשּנֹולד יחיד ּכבן ה' ּבעיני יקר יהּודי ׁשּכל ,ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

עֹוסק הּוא ּכאׁשר ׁשּגם אפֹוא, מּובן .מּכ יֹותר ועֹוד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָזקנתם,

לׁשּכח לֹו אסּור ,מל ּבן ׁשל ּכבֹודֹו לפי ׁשאינם חּלין, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻּבעניני

ּבחסידּות, וכּמבאר הקב"ה. הּמלכים מלכי מל ׁשל ּבנֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהּוא

איׁש למעלת - ּבּׁשביה ּבהיֹותֹו אפילּו - הּׂשר מעלת ּדֹומה ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשאינֹו

הדיֹוט.    
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אף ה', את לנּסֹות מּתר מעׂשר ׁשּבמצות ׁשם, ּבּגמרא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻמבאר

טז)ּדכתיב ו, ׁשּנאמר(ואתחּנן ּוכמֹו ה', את תנּסּו י)לא ג, :(מלאכי ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹ

. . ּבזאת נא ּובחנּוני . . האֹוצר ּבית אל הּמעׂשר ּכל את ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהביאּו

להלכה נפסק וכן הּׁשמים. ארּבֹות את לכם אפּתח לא (טוראם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

סרמ"ז) צדקה הלכות חּוץיו"ד ה', את לנּסֹות אסּור ּדבר ׁשּבכל ,ְְֶֶַָָָָ

רק אמּור ׁשהּדבר ּדעה הביא ׁשם הרמ"א והּנה, זה. ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמּדבר

חסידים ּבספר איתא וכן האחרֹונים, רב הסּכמת אבל ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבמעׂשר.

צדקה.(סקמ"ד) ּבׁשאר ּגם ה' את לנּסֹות ׁשּמּתר ,    ְְְִֶֶַַַָָָֻ
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ּכחֹו ּבכל ּולהׁשּתּדל לפרנסתֹו, ּכלי לעׂשֹות רק עליו ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָֹהאדם

היינּו וכּדֹומה, אֹונאה ׁשל ּופסלת סיג מּכל טהֹור יהיה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּכלי

ה', לברּכת ראּוי ּכלי יהיה ואז הּתֹורה. ּדיני ּפי על הּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיהיה

לּמקֹום ּתל הּפרנסה ב. ּבריוח. ּפרנסה לֹו ּתהיה א. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּובׁשנים:
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  (יז (טז, ƒ¿«¿«»

לעיל ואּלּו מּתנה, לׁשֹון נקט י)ּכאן יד.(פסוק נדבת מּסת נקט ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

ולכן רש"י), (ּכפרּוׁש ּבעׁשיר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָויׁש

ּונתינת ּפּקדֹון, ּבגדר היא עׁשירּות ׁשהרי נדבה, לׁשֹון מתאים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלא

את לעני להעביר - ותפקיד חֹובה מּלּוי הּכל ּבס היא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהּצדקה

ּבסבר נתינה, ּבדר זֹו צדקה לתת עליו א העני. ׁשל ׁשּלֹו, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהּכסף

מדּבר לעיל ואּלּו נֹותן. יפה ּבעין הּנֹותן ּכל ּכמאמר יפֹות, ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻּפנים

לפרנס ּכדי לֹו נּתן ׁשּכסּפֹו יּתכן ּכזה ּובאדם עׁשיר, ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבאדם

הּכתּוב, ּומלּמדנּו ׁשּלֹו. ּכסף זה ענּיים; ּבׁשביל לא ּביתֹו, ּבני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאת

לצדקה. מּכסּפֹו ּולהפריׁש לב נדיב להיֹות עליו כן ּפי על ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשאף

לתת זֹוכה נדבה ּבדר צדקה ׁשּנֹותן מי ּכי למּתנה, נדבה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָוקדמה

מּתנה. ּבדר    ְֶֶַָָ
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ּונתינת ּפּקדֹון, ּבגדר היא עׁשירּות ׁשהרי נדבה, לׁשֹון מתאים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלא

את לעני להעביר - ותפקיד חֹובה מּלּוי הּכל ּבס היא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהּצדקה

ּבסבר נתינה, ּבדר זֹו צדקה לתת עליו א העני. ׁשל ׁשּלֹו, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהּכסף

מדּבר לעיל ואּלּו נֹותן. יפה ּבעין הּנֹותן ּכל ּכמאמר יפֹות, ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻּפנים

לפרנס ּכדי לֹו נּתן ׁשּכסּפֹו יּתכן ּכזה ּובאדם עׁשיר, ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבאדם

הּכתּוב, ּומלּמדנּו ׁשּלֹו. ּכסף זה ענּיים; ּבׁשביל לא ּביתֹו, ּבני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאת

לצדקה. מּכסּפֹו ּולהפריׁש לב נדיב להיֹות עליו כן ּפי על ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשאף

לתת זֹוכה נדבה ּבדר צדקה ׁשּנֹותן מי ּכי למּתנה, נדבה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָוקדמה

מּתנה. ּבדר    ְֶֶַָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה מנ"א, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מז' מנ"א והקודם לו, בו שואל חוות דעתי אדות סידור זמנו לשנה הבע"ל.

הנה לדעתי יקדיש זמנו ללימוד תורת הנגלה ותורת החסידות במסירה ונתינה ושקידה אמיתית, 

היינו שקידה לא רק בזמן אלא גם בנפש, ובמילא - גם אחרי הצהרים ילמד בהישיבה, ומובטחני שברצון 

חזק, הנה יביא החשק ללימוד שיש אצלו לידי פועל טוב, וילמד לא רק בסבלנות כמו שכותב, אלא מתוך 

עונג.

יוצא מזה - לדעתי - הוא רק המסיבות שבת שעורך בשביל תלמידי בתי בספר של הרשת במקומות 

שונים, וכמו שכותב בפרטיות במכתבו דט' תמוז. וישמש זה ג"כ סגולה ללמודו הוא במשך כל השבוע, 

וכהבטחת רבינו הזקן, אשר עי"ז נעשה מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה. והשי"ת יצליחו.

בברכת הצלחה.

מ. שניאורסאהן
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זמני יום ראשון ויום שבת
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:545:588:468:489:189:2010:2810:2919:4019:3520:0520:0019:1620:10באר שבע )ק(

5:505:548:448:469:169:1810:2610:2719:4219:3720:0820:0319:0820:13חיפה )ק(

5:495:538:448:469:159:1710:2510:2619:4119:3620:0720:0118:5720:10ירושלים )ק(

5:535:578:468:479:189:2010:2810:2919:4119:3520:0620:0119:1620:12תל אביב )ק(

5:255:338:398:439:119:1410:2710:3020:3520:2621:0920:5920:1021:16אוסטריה וינה )ק(

7:177:119:189:159:509:4710:4210:4017:3617:4118:0318:0717:2218:18אוסטרליה מלבורן )ח(

5:355:428:458:489:179:2010:3210:3420:3120:2221:0420:5420:0620:58אוקראינה אודסה )ק(

5:115:198:248:288:569:0010:1310:1520:2120:1120:5520:4519:5520:49אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:315:408:468:519:199:2310:3610:3920:5120:4121:2721:1620:2521:20אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:215:308:398:439:119:1510:2810:3120:4620:3621:2221:1120:2021:15אוקראינה קייב )ק(

5:015:098:148:178:468:4910:0210:0420:0920:0020:4220:3319:4320:37אוקראינה דונייצק )ק(

6:036:119:129:159:449:4810:5911:0120:5520:4621:2721:1820:3021:33איטליה מילאנו )ק(

6:096:098:438:429:139:1210:1510:1518:3118:3118:5318:5218:1318:56אקוואדור קיטו )ח(

7:457:399:489:4510:2010:1711:1411:1118:1518:1918:4118:4518:0018:56ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:468:3910:4610:4211:1711:1312:0812:0618:5719:0219:2519:3018:4319:34ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

6:046:099:049:069:369:3910:4810:5020:2120:1420:4920:4219:5720:46ארה״ב בולטימור )ק(

5:495:548:528:549:239:2610:3610:3820:1520:0820:4420:3719:5120:50ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:505:558:528:549:249:2610:3710:3820:1520:0820:4420:3619:5120:50ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:216:279:269:299:5710:0011:1111:1320:5620:4821:2621:1820:3221:31ארה״ב דטרויט )ק(

6:386:419:289:3010:0110:0211:1011:1020:1720:1220:4220:3719:5520:47ארה״ב היוסטן )ק(

6:006:058:568:589:289:2910:3810:3919:5819:5220:2420:1819:3520:29ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:456:479:319:3210:0410:0511:1111:1220:0920:0520:3420:2919:4820:39ארה״ב מיאמי )ק(

5:455:518:468:499:199:2210:3210:3420:1120:0320:4020:3219:4720:47ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:395:458:458:479:169:1910:2910:3120:1420:0720:4420:3619:5020:48ארה״ב שיקאגו )ק(

6:486:459:129:119:419:4010:4110:3918:3018:3218:5318:5418:1318:58בוליביה לא פאס )ח(

6:046:139:229:269:549:5811:1211:1521:3221:2222:0921:5721:0522:18בלגיה אנטוורפן )ק(

6:056:149:239:279:549:5911:1211:1521:3221:2222:0821:5721:0622:17בלגיה בריסל )ק(

5:015:128:288:338:599:0410:2010:2321:0220:5021:4421:3020:3421:34בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:376:338:518:499:239:2110:1910:1817:4917:5218:1318:1517:3318:22ברזיל ס.פאולו )ח(

6:226:188:378:359:089:0610:0510:0417:3717:3918:0018:0217:2118:09ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:195:298:398:439:119:1510:2910:3220:5320:4221:3021:1820:2621:38בריטניה לונדון )ק(

5:205:308:448:489:159:2010:3510:3821:0920:5821:4921:3620:4221:58בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:225:328:438:489:159:2010:3410:3721:0220:5121:4021:2820:3521:32גרמניה ברלין )ק(

5:495:589:079:119:389:4210:5610:5821:1321:0321:4921:3820:4721:42גרמניה פרנקפורט )ק(

6:136:158:548:559:279:2810:3310:3319:1619:1319:3919:3618:5619:40הודו בומביי )ח(

6:086:108:518:519:239:2310:2910:2919:1319:1019:3619:3318:5319:37הודו פונה )ח(

5:185:268:308:339:029:0510:1810:2020:2120:1220:5520:4519:5620:49הונגריה בודפשט )ק(

5:576:038:599:029:319:3410:4410:4620:2320:1620:5320:4520:0020:49טורקיה איסטנבול )ק(

6:256:309:249:269:569:5811:0811:0920:3720:3121:0520:5920:1421:03יוון אתונה )ק(

5:415:498:518:559:249:2710:3910:4220:4020:3121:1321:0320:1521:07מולדובה קישינב )ק(
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)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:057:079:529:5310:2210:2310:2910:2920:2120:1720:4420:4020:0020:44מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:417:349:349:3010:0710:0310:5610:5417:3017:3718:0018:0617:1918:10ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:205:248:128:148:438:449:529:5318:5918:5519:2419:1918:3819:23נפאל קטמנדו )ח(

7:037:039:329:3210:0510:0511:0711:0719:1919:1819:4019:3919:0019:43סינגפור סינגפור )ח(

4:525:018:138:188:458:4910:0410:0620:3220:2121:1020:5820:0521:02פולין ורשא )ק(

6:256:238:458:449:189:1610:1710:1618:0418:0518:2718:2717:4718:31פרו לימה )ח(

6:196:279:299:3310:0110:0411:1611:1821:1421:0521:4621:3720:4921:52צרפת ליאון )ק(

6:196:289:349:3810:0610:1011:2311:2521:3321:2422:0821:5821:0822:15צרפת פריז )ק(

5:465:468:228:228:528:529:569:5518:1918:1818:4118:4018:0018:44קולומביה בוגוטה )ח(

6:026:099:099:129:419:4410:5510:5720:4420:3721:1521:0720:2021:21קנדה טורונטו )ק(

5:345:418:438:479:159:1810:3010:3220:2620:1820:5820:4920:0121:04קנדה מונטריאול )ק(

5:545:588:478:499:219:2310:3110:3219:4919:4420:1620:1019:2720:14קפריסין לרנקה )ק(

5:285:398:599:049:299:3510:5110:5521:4221:2922:2522:1121:1422:34רוסיה מוסקבה )ק(

5:576:049:079:119:409:4310:5510:5820:5720:4921:3121:2120:3221:25רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

5:586:069:129:159:439:4710:5911:0121:0520:5621:3821:2920:4021:44שוייץ ציריך )ק(

6:006:018:378:389:109:1010:1510:1518:4918:4619:1119:0918:2919:13תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
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כניסתהכוכבים

שבת
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:057:079:529:5310:2210:2310:2910:2920:2120:1720:4420:4020:0020:44מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:417:349:349:3010:0710:0310:5610:5417:3017:3718:0018:0617:1918:10ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:205:248:128:148:438:449:529:5318:5918:5519:2419:1918:3819:23נפאל קטמנדו )ח(

7:037:039:329:3210:0510:0511:0711:0719:1919:1819:4019:3919:0019:43סינגפור סינגפור )ח(

4:525:018:138:188:458:4910:0410:0620:3220:2121:1020:5820:0521:02פולין ורשא )ק(

6:256:238:458:449:189:1610:1710:1618:0418:0518:2718:2717:4718:31פרו לימה )ח(

6:196:279:299:3310:0110:0411:1611:1821:1421:0521:4621:3720:4921:52צרפת ליאון )ק(

6:196:289:349:3810:0610:1011:2311:2521:3321:2422:0821:5821:0822:15צרפת פריז )ק(

5:465:468:228:228:528:529:569:5518:1918:1818:4118:4018:0018:44קולומביה בוגוטה )ח(

6:026:099:099:129:419:4410:5510:5720:4420:3721:1521:0720:2021:21קנדה טורונטו )ק(

5:345:418:438:479:159:1810:3010:3220:2620:1820:5820:4920:0121:04קנדה מונטריאול )ק(

5:545:588:478:499:219:2310:3110:3219:4919:4420:1620:1019:2720:14קפריסין לרנקה )ק(

5:285:398:599:049:299:3510:5110:5521:4221:2922:2522:1121:1422:34רוסיה מוסקבה )ק(

5:576:049:079:119:409:4310:5510:5820:5720:4921:3121:2120:3221:25רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

5:586:069:129:159:439:4710:5911:0121:0520:5621:3821:2920:4021:44שוייץ ציריך )ק(

6:006:018:378:389:109:1010:1510:1518:4918:4619:1119:0918:2919:13תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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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
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