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E˙BÏÚ‰aהּנרֹות ּתֹורה'1את ּב'לּקּוטי ואיתא ּדנרֹות2, ¿«¬¿ְְְִִֵֵֵֶַָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּנׁשמֹות נׁשמת3הם הוי' נר ְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

יׂשראל ּבני סּוגי ז' הם ּדהמנֹורה הּנרֹות [וז' ְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָאדם
ויׁש (חסד) ּכּמים מׁשּו מאהבה עֹובד יׁש ה', ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבעבֹודת
אדמֹו"ר ּומבאר וכּו']. (ּגבּורה) אׁש ּכרׁשפי ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָמאהבה
ּבהעלֹות גֹו' וידּבר הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבמאמרֹו ְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַָָמהר"ׁש

ׁשנה מאה לפני ׁשּנאמר הּנרֹות, ׁשהּנׁשמֹות4את ּדזה , ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּוא נרֹות הּקּב"ה5נקראים אמר ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָ

ּדכתיב הּתֹורה, זֹו ּביד נרי ּבידי, ונר ּביד נרי 6לאדם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
ּדכתיב הּנפׁש, זֹו ּבידי ונר אֹור. ותֹורה מצוה נר נר3ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

,נר את מׁשּמר אני נרי את ׁשמרּת אם אדם, נׁשמת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהוי'
הרי להבין, וצרי .נר את מכּבה אני נרי את ּכּבית ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָואם
הוי' (נר ּבּקרא מפרׁש הּוא נרֹות נקראים ׁשהּנׁשמֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹזה
נרי הּמדרׁש ּדברי את ּבּמאמר מביא ולּמה אדם), ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנׁשמת

נר נאמר ּדבּפסּוק להבין, צרי ּגם ּבידי. ונר ּביד'ied ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָ£¨¨
הּנ"ל ּובּמדרׁש הוי', נר היא ׁשהּנׁשמה אדם, ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָנׁשמת
נרי היא והּתֹורה (ּדהאדם) נר היא ׁשהּנׁשמה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאֹומר

ְַָָ(ּדהּקּב"ה).

מקֹומֹותLÈÂב) ּבכּמה הּמבאר ּבהקּדים זה 7לבאר ¿≈ְְְְְְִֵֶַַַָָָֹ
מעֹורר ׁשאהרן הּוא הּנרֹות את ּבהעלֹות ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַֹּדענין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ב לאור יצא (*`"ypz ± oeiq e"h qxhpewבשנת נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק של מאסרו התחלת יום סיון, ט"ו עם "בקשר ,

ה'תנש"א". סיון, טו בהעלותך, ג' . . ב.1)תרפ"ז* ח, (בהעלותך) ג).2)פרשתנו (כט, הנרות את בהעלותך רד"ה משלי3)פרשתנו

כז. תרע"ח4)כ, (סה"מ תרע"ח בהעלותך ד"ה גם וראה ואילך. ריד ע' תרכ"ט בסה"מ נדפס – (תשכ"ט) זה מאמר אמירת משנת
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צמיחה תהי' שעי"ז בכדי זריעה, הי' שהמאסר נתגלה תמוז די"ב הגאולה שלאחרי ,40 ובהערה שעא ס"ע לקמן וראה (*

המעיינות. בהפצת והוספה בריבוי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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oeiq `"k ,jzelrda zyxt zay .c"qa

*h"kyz'd

E˙BÏÚ‰aהּנרֹות ּתֹורה'1את ּב'לּקּוטי ואיתא ּדנרֹות2, ¿«¬¿ְְְִִֵֵֵֶַָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּנׁשמֹות נׁשמת3הם הוי' נר ְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

יׂשראל ּבני סּוגי ז' הם ּדהמנֹורה הּנרֹות [וז' ְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָאדם
ויׁש (חסד) ּכּמים מׁשּו מאהבה עֹובד יׁש ה', ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבעבֹודת
אדמֹו"ר ּומבאר וכּו']. (ּגבּורה) אׁש ּכרׁשפי ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָמאהבה
ּבהעלֹות גֹו' וידּבר הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבמאמרֹו ְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַָָמהר"ׁש

ׁשנה מאה לפני ׁשּנאמר הּנרֹות, ׁשהּנׁשמֹות4את ּדזה , ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּוא נרֹות הּקּב"ה5נקראים אמר ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָ

ּדכתיב הּתֹורה, זֹו ּביד נרי ּבידי, ונר ּביד נרי 6לאדם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
ּדכתיב הּנפׁש, זֹו ּבידי ונר אֹור. ותֹורה מצוה נר נר3ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

,נר את מׁשּמר אני נרי את ׁשמרּת אם אדם, נׁשמת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהוי'
הרי להבין, וצרי .נר את מכּבה אני נרי את ּכּבית ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָואם
הוי' (נר ּבּקרא מפרׁש הּוא נרֹות נקראים ׁשהּנׁשמֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹזה
נרי הּמדרׁש ּדברי את ּבּמאמר מביא ולּמה אדם), ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנׁשמת

נר נאמר ּדבּפסּוק להבין, צרי ּגם ּבידי. ונר ּביד'ied ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָ£¨¨
הּנ"ל ּובּמדרׁש הוי', נר היא ׁשהּנׁשמה אדם, ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָנׁשמת
נרי היא והּתֹורה (ּדהאדם) נר היא ׁשהּנׁשמה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאֹומר

ְַָָ(ּדהּקּב"ה).

מקֹומֹותLÈÂב) ּבכּמה הּמבאר ּבהקּדים זה 7לבאר ¿≈ְְְְְְִֵֶַַַָָָֹ
מעֹורר ׁשאהרן הּוא הּנרֹות את ּבהעלֹות ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַֹּדענין
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ב לאור יצא (*`"ypz ± oeiq e"h qxhpewבשנת נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק של מאסרו התחלת יום סיון, ט"ו עם "בקשר ,

ה'תנש"א". סיון, טו בהעלותך, ג' . . ב.1)תרפ"ז* ח, (בהעלותך) ג).2)פרשתנו (כט, הנרות את בהעלותך רד"ה משלי3)פרשתנו

כז. תרע"ח4)כ, (סה"מ תרע"ח בהעלותך ד"ה גם וראה ואילך. ריד ע' תרכ"ט בסה"מ נדפס – (תשכ"ט) זה מאמר אמירת משנת

ואילך). שלו ד.5)ע' פ"ד, כג.6)דב"ר ו, זה7)משלי ד"ה שלב). ע' שם שכז. (ע' הנרות את בהעלותך ד"ה פרשתנו אוה"ת

164 ע' תרפ"ט (סה"מ ואילך פ"ב תרפ"ט הבית תורת זאת ד"ה גם וראה ואילך). 127 (ע' ה'ש"ת ואילך). תעג (ע' עטר"ת בסה"מ

ובכ"מ. ואילך).

צמיחה תהי' שעי"ז בכדי זריעה, הי' שהמאסר נתגלה תמוז די"ב הגאולה שלאחרי ,40 ובהערה שעא ס"ע לקמן וראה (*

המעיינות. בהפצת והוספה בריבוי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

בתורה: נאמר ובמקדש במשכן המנורה נרות את להדליק המצוה על

˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a1‡˙È‡Â Bz¯‰'מובא, ÈËewÏ'a2ספר ¿«¬¿∆«≈¿ƒ»¿ƒ≈»
על הזקן אדמו"ר של חסידות ויקראֿבמדברֿדבריםמאמרי ≈¿B¯�c˙החומשים

המשמעות הדבריםלפי של ‰BÓLp˙הפנימית Ì‰ישראל בני BÓkשל ≈«¿»¿
·e˙kL3˙ÓL� 'ÈÂ‰ ¯� ∆»≈¬»»ƒ¿«
Ì„‡שהנשמה לנרהרי נמשלה »»
'ÊÂ]שבע‰¯B�Ó‰c ˙B¯p‰ ¿«≈¿«¿»
Ì‰כנגדÈ�a È‚eÒ 'Ê ≈≈¿≈

LÈ ,'‰ ˙„B·Úa Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬«≈
CeLÓ ‰·‰‡Ó „·BÚ≈≈«¬»»

ÌÈnkטבעם שהמים כשם ««ƒ
ונמשכים זורמים להיות

ה' את העובד כך ונשפעים,

זה מסוג משיכהמאהבה מרגיש

לאלוקות הנפש והשתפכות

„ÒÁ)שייכות הללו והתחושות ∆∆
שנמשכת החסד למידת

LÈÂושופעת שעובד) אתמי ¿≈
‡Lה' ÈÙL¯k ‰·‰‡Ó≈«¬»¿ƒ¿≈≈

ותחושה עז צימאון שלמתוך

שבוערת אש כמו הנפש כלות

והתחושות(e·b¯‰ומכלה ¿»
הגבורה למידת שייכות )הללו

'eÎÂנוספים אופנים הלאה וכן ¿
תחושותבע מתוך ה' בודת

המידות לשאר ].ששייכות
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ¯‡·Óe¿»≈«¿«¬»
'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ««¿ƒ
˙‡ E˙BÏÚ‰a 'B‚ ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«¬¿∆
È�ÙÏ ¯Ó‡pL ,˙B¯p‰«≈∆∆¡«ƒ¿≈

‰�L ‰‡Ó4,אמירת מעת ≈»»»
היינו תשכ"ט, בשנת זה מאמר

תרכ"ט, Ó‡Ók¯בשנת ‡e‰ ˙B¯� ÌÈ‡¯˜� ˙BÓLp‰L ‰Êc¿∆∆«¿»ƒ¿»ƒ≈¿«¬»
Ï"Ê e�È˙Ba¯5במדרשÈ¯� Ì„‡Ï ‰"aw‰ ¯Ó‡של הנר «≈«»««»»¿»»≈ƒ
האדםE„Èaנמצאהקדושֿברוךֿהוא נמצאE¯�Âביד האדם של È„Èaהנר ¿»¿¿≈¿¿»ƒ

הקדושֿברוךֿהוא, E„Èaביד È¯�האדם ביד הקדושֿברוךֿהוא של BÊנרו ≈ƒ¿»¿

·È˙Îc ,‰¯Bz‰6È„Èa E¯�Â .¯B‡ ‰¯B˙Â ‰ÂˆÓ ¯� Èkשל נרו «»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»¿»¿≈¿¿»ƒ
ביד ‡„Ì,הקדושֿברוךֿהואהאדם ˙ÓL� 'ÈÂ‰ ¯� ·È˙Îc ,LÙp‰ BÊ«∆∆ƒ¿ƒ≈¬»»ƒ¿«»»

לאדם ואומר ממשיך �¯Èוהקדושֿברוךֿהוא ˙‡ z¯ÓL Ì‡האדם אם ƒ»«¿»∆≈ƒ
התורה את �¯Eשומר ˙‡ ¯nLÓ È�‡נשמתו את שומר הקדושֿברוךֿהוא ¬ƒ¿«≈∆≈¿

האדם, ‡˙של ˙Èak Ì‡Â¿ƒƒƒ»∆
.E¯� ˙‡ ‰aÎÓ È�‡ È¯�≈ƒ¬ƒ¿«∆∆≈¿
‰Ê È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¬≈∆
˙B¯� ÌÈ‡¯˜� ˙BÓLp‰L∆«¿»ƒ¿»ƒ≈

‡¯wa L¯ÙÓ ‡e‰בפסוק ¿…»«¿»
�ÓL˙שבמקרא 'ÈÂ‰ ¯�)≈¬»»ƒ¿«

‰nÏÂ ,(Ì„‡מה לשם »»¿»»
‡È·Óמהר"ש אדמו"ר ≈ƒ

¯Ó‡naגםÈ¯·c ˙‡ ««¬»∆ƒ¿≈
E¯�Â E„Èa È¯� L¯„n‰«ƒ¿»≈ƒ¿»¿¿≈¿

È„Èaדברי מוסיפים מה כלומר, ¿»ƒ
הנושא לגבי הפסוק על המדרש

במאמר?. המבואר

˜eÒt·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿«»
˙ÓL� 'ÈÂ‰ ¯� ¯Ó‡�∆¡«≈¬»»ƒ¿«
¯� ‡È‰ ‰ÓLp‰L ,Ì„‡»»∆«¿»»ƒ≈
Ï"p‰ L¯„n·e ,'ÈÂ‰¬»»«ƒ¿»««
E¯� ‡È‰ ‰ÓLp‰L ¯ÓB‡≈∆«¿»»ƒ≈¿
‡È‰ ‰¯Bz‰Â (Ì„‡‰c)¿»»»¿«»ƒ

(‰"aw‰c) È¯�לא כן ואם ≈ƒ¿«»»
בדברי אין שלכאורה בלבד זו

על ותוספת חידוש המדרש

הנשמה בין ההשוואה כי הפסוק

אלא בפסוק, מופיעה כבר לנר

כי ביניהם סתירה שקיימת

"נר נקראת הנשמה בפסוק

הקדושֿ של הנר היינו הוי'",

הנשמה במדרש ואילו ברוךֿהוא

האדם!. של הנר היינו "נרך", נקראת

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·n‰ ÌÈc˜‰a ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ בתורת7·) ¿≈¿»≈∆¿«¿ƒ«¿…»¿«»¿
ּד ‰B¯p˙החסידות ˙‡ E˙BÏÚ‰a ÔÈ�Úשללפי הפנימית המשמעות ¿ƒ¿«¿«¬¿∆«≈

‰¯ˆÔBהדברים Ì‰a ‰È‰iL ˙BÓLp‰ ˙‡ ¯¯BÚÓ Ô¯‰‡L ‡e‰∆«¬…¿≈∆«¿»∆ƒ¿∆»∆»»
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zexpdו z` jzelrda

ועד למעלה, לעלֹות הרצֹון ּבהם ׁשּיהיה הּנׁשמֹות ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
טבע הּוא זה ּדרצֹון והגם אֹורֿאיןֿסֹוף. ּבעצמּות ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָליּכלל

ּבּתניא וכּמבאר נקראים8ּדהּנׁשמה, ׁשהּנׁשמֹות ּדהּטעם , ְְְְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
למעלה לעלֹות טבעֹו ׁשהּנר ּכמֹו ּכי הּוא, נרֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָּבׁשם

ׁשּתחת הּכללי האׁש (ּביסֹוד ּבׁשרׁשֹו ּגלּגל9ולידבק ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
למעלה לעלֹות הרצֹוא ּבטבע היא הּנׁשמה ּכן ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּירח)
יעלה ׁשאהרן צרי מּכלֿמקֹום חּצבה, ּבמקֹור ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻלהּכלל
למּטה הּנׁשמה ירידת עלֿידי ּכי (הּנׁשמֹות), הּנרֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָאת
וכּמבאר ׁשּבּה. הרצֹוא טבע מתעּלם ּבּגּוף, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוהתלּבׁשּותּה

ּבּדרּוׁשים ׁשהּנׁשמֹות7ּבארּכה זה על ּדמהּטעמים , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
ּדבריאהֿיצירהֿ והּנׁשמֹות אדם, זרע נקראים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָּדאצילּות

ּבהמה זרע נקראים ּדאצילּות,10עׂשּיה הּנׁשמֹות ּכי הּוא, , ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
הּוא ׁשּבהם והעלּיה הרצֹוא טבע למּטה, ּבירידתם ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָּגם
האדם רּוח ׁשם על אדם ּבׁשם נקראים ולכן ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבגּלּוי,

למעלה היא ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה11העֹולה והּנׁשמֹות , ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָ
הּנׁשמֹות רב ּומתלּבׁשֹות12(ׁשהם למּטה יֹורדֹות ּכׁשהן ,( ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ

הּגׁשמי, הּזה עֹולם ועניני הּגּוף אחר נמׁשכֹות הן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָּבּגּוף,
הּיֹורדת הּבהמה רּוח ׁשם על ּבהמה ּבׁשם נקראים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָולכן

למּטה ּולגּלֹות11היא לעֹורר היא אהרן ׁשל ועבֹודתֹו . ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹ
ּדבריאהֿ ּבּנׁשמֹות ּגם ׁשּיׁשנֹו והעלּיה הרצֹוא טבע ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאת
העלּיה ׁשּטבע הּנרֹות, את ּבהעלֹות ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָיצירהֿעׂשּיה,

ּבגּל יהיה ּוי.ׁשּבהם ְְִִֶֶֶָ

¯‡·Óeּגּלּוי13ּבדרּוׁשים] הּנרֹות ׁשהעלאת ּדהּטעם , ¿…»ְְֲִִִֵֶַַַַַַָ
עלֿידי הּוא ּדהּנׁשמֹות] והעלּיה הרצֹוא ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָטבע
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פי"ט.8) ה"י.9)ריש פ"ג יסוה"ת הל' ובכ"מ.10)רמב"ם משפטים. ר"פ תו"א וראה כו. לא, כא.11)ירמי' ג, ראה12)קהלת

עלי' בני הן דאצילות נשמות כי שבדורותינו, הנשמות כל כמעט דבי"ע) (נשמות "שהם שם בדורותתו"א אפילו כו' מועטים שהם

תעדֿו).13)הראשונים". (ע' שם עטר"ת סה"מ שלב). ע' שם ואילך. שכז (ס"ע שם פרשתנו אוה"ת
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ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚa ÏÏkÈÏ „ÚÂ ,‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ,כלומר «¬¿«¿»¿«ƒ»≈¿«¿≈
בעצמיות והתכללות העצמית המציאות איבוד כדי עד גבוהה ברמה התעלות

גדולה לאבוקה שמתקרב קטן נר (כמו האינסופי האלוקי נכללהאור ואורו

Ê‰בה ÔBˆ¯c Ì‚‰Â סוף). אין באור ולהיכלל Ú·Ëלהתעלות ‡e‰ «¬«¿»∆∆«
‰ÓLp‰c,עצמה מצד ¿«¿»»

‡È�za ¯‡·nÎÂ8ÌÚh‰c , ¿«¿…»««¿»¿«««
ÌLa ÌÈ‡¯˜� ˙BÓLp‰L∆«¿»ƒ¿»ƒ¿≈
¯p‰L BÓk Èk ,‡e‰ ,˙B¯�≈ƒ¿∆«≈

בצורהBÚ·Ëהגשמי לבעור ƒ¿
שהאש ¬»BÏÚÏ˙נמשכתכזו

BL¯La ˜·„ÈÏÂ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ»≈¿»¿
ÈÏÏk‰ L‡‰ „BÒÈa)ƒ»≈«¿»ƒ

˙ÁzL9Á¯i‰ ÏbÏbשהוא ∆«««¿««»≈«
שקיימת אש כל של השורש

‰È‡בעולם ‰ÓLp‰ Ôk (≈«¿»»ƒ
‡Bˆ¯‰ Ú·Ëaבטבעה רוצה ¿∆«»»

ו הנוכחי ממקומה ¬»BÏÚÏ˙לצאת
¯B˜Óa ÏÏk‰Ï ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ»≈ƒ¿

‰·vÁ,באלוקות שלה השורש À¿»
הזה שהרצון בנשמהואף קיים

ומהותה טבעה «ŒÏkÓƒמעצם
‰ÏÚÈ Ô¯‰‡L CÈ¯ˆ ÌB˜Ó»»ƒ∆«¬…«¬∆
(˙BÓLp‰) ˙B¯p‰ ˙‡∆«≈«¿»
להם שיגרום זה יהיה והוא

לכך, È„ÈŒÏÚהתעוררות Èkƒ«¿≈
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»¿«»
גשמי עולם שהוא הזה לעולם

Ûebaוחומרי d˙eLaÏ˙‰Â¿ƒ¿«¿»«
וחומרי, גשמי גוף שהוא

‡Bˆ¯‰ Ú·Ë ÌlÚ˙Óƒ¿«≈∆«»»
לאלוקות «∆daL.וההשתוקקות

‰k¯‡a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»«¬À»
ÌÈLe¯ca7,חסידות במאמרי «¿ƒ

ÌÈÓÚh‰Ócהטעמים אחד ¿≈«¿»ƒ
˙eÏÈˆ‡c ˙BÓLp‰L ‰Ê ÏÚכפי מהאלוקות הוא שלהם שהשורש «∆∆«¿»«¬ƒ

ארבעת מבין ביותר והנעלה הראשון העולם (שהוא האצילות בעולם שהיא

עשיה יצירה, בריאה, אצילות, הכלליים: ‡„Ì,העולמות Ú¯Ê ÌÈ‡¯˜� (ƒ¿»ƒ∆«»»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ˙BÓLp‰Âמהאלוקות הוא שלהם שהשורש ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

אלו בעולמות שהיא Ó‰a‰כפי Ú¯Ê ÌÈ‡¯˜�10,בקבלה כמבואר ƒ¿»ƒ∆«¿≈»
שהנשמות בהמה" וזרע אדם זרע ישראל בית את "וזרעתי הכתוב על וחסידות

"ועל המרכבה במעשה (ככתוב העליון" "אדם מבחינת ששורשן הגבוהות

ברֿדעת, כאדם באלוקות, גדולה ידיעה להם ויש אדם") כמראה דמות הכסא

"שהם אור' ב'תורה הזקן רבנו כדברי (אשר הנשמות ושאר אדם" "זרע נקראות

בין ההבדלים ואחד בהמה". "זרע נקראות שבדורותינו") הנשמות כל כמעט

הנשמות סוגי eÏÈˆ‡c˙,שני ˙BÓLp‰ Èk ,‡e‰"אדם "זרע Ìbשהם ƒ«¿»«¬ƒ«
‰hÓÏ Ì˙„È¯Èaלעולם ƒƒ»»¿«»

גשמי שהעולם למרות הזה,

בגוף שירדו ולמרות וחומרי

וחומרי זאתגשמי בכל ,Ú·Ë∆«
‡Bˆ¯‰להתקרב התשוקה »»
Ì‰aLלאלוקות ‰iÏÚ‰Â¿»¬ƒ»∆»∆

אדם" "זרע בחינת של בנשמות

Èel‚a ‡e‰מודעת בצורה ¿ƒ
ÌLaונרגשת, ÌÈ‡¯˜� ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈

Ì„‡‰ Áe¯ ÌL ÏÚ Ì„‡»»«≈«»»»
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰ÏBÚ‰11, »»ƒ¿«¿»

בין שההבדל הכתוב כדברי

שרוח הוא ל"בהמה" "אדם"

שואפת היינו עולה, האדם

מעלה כלפי להתעלות

Œ‰‡È¯·c ˙BÓLp‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ»
Ì‰L) ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»∆≈

הזקן רבנו מדברי ̄…·כאמור
˙BÓLp‰12Ô‰Lk ,( «¿»¿∆≈

‰hÓÏ ˙B„¯BÈ¿¿«»
Ô‰ ,Ûeba ˙BLaÏ˙Óeƒ¿«¿«≈
Ûeb‰ ¯Á‡ ˙BÎLÓ�ƒ¿»«««
ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚ È�È�ÚÂ¿ƒ¿¿≈»«∆««¿ƒ
השאיפה את מרגישות ולא

ולהתקרב למעלה לעלות

�˜¯‡ÌÈלאלוקות, ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»ƒ
Áe¯ ÌL ÏÚ ‰Ó‰a ÌLa¿≈¿≈»«≈«
‡È‰ ˙„¯Bi‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»«∆∆ƒ

‰hÓÏהמבדיל הפסוק כהמשך ¿«»
לבהמה האדם .11בין

Ô¯‰‡ ÏL B˙„B·ÚÂהנשמות הן הנרות את ומעלה BÚÏ¯¯המדליק ‡È‰ «¬»∆«¬…ƒ¿≈
B�LiL ‰iÏÚ‰Â ‡Bˆ¯‰ Ú·Ë ˙‡ ˙Bl‚Ïeובהעלם Ìbבעצם ¿«∆∆«»»¿»¬ƒ»∆∆¿«

Ú·hL ,˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ˙BÓLpa«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«¬¿∆«≈∆∆«
Èel‚a ‰È‰È Ì‰aL ‰iÏÚ‰ותשוקה רצון ירגישו הללו הנשמות וגם »¬ƒ»∆»∆ƒ¿∆¿ƒ

לאלוקות. להתקרב

ÌÈLe¯„a ¯‡·Óe13,,חסידות ‰B¯p˙במאמרי ˙‡ÏÚ‰L ÌÚh‰c ¿…»ƒ¿ƒ¿«««∆«¬»««≈
˙BÓLp‰c ‰iÏÚ‰Â ‡Bˆ¯‰ Ú·Ë Èelb]אך בטבעם בהם קיים שאכן ƒ∆«»»¿»¬ƒ»¿«¿»
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ּכתיב ּבאהרן ּכי ּדוקא, הראׁש14אהרן על הּטֹוב ּכּׁשמן ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
זקן וענין מּדֹותיו, ּפי על ׁשּיֹורד אהרן זקן הּזקן על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹיֹורד

הּתֹורה הלכֹות הּוא ּתֹורה15אהרן הּתֹורה, ועלֿידי , ְְְֲִֵַַַַָָָֹ
ּגם6אֹור (ׁשּיׁשנֹו ּדהּנׁשמה העלּיה טבע ּומאיר מתּגּלה ,ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

את ּבהעלֹות ּבּגּוף), והתלּבׁשּותּה למּטה ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָּבירידתּה
רּבֹותינּו ּדמאמר הּׁשּיכּות לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּנרֹות.
את מׁשּמר אני נרי את ׁשמרּת אם ּבּמאמר) (הּמּובא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָז"ל
נר את מׁשּמר אני ענין ּכי הּנרֹות, את לבהעלֹות ,ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַנר
(טבע ּדהּנׁשמה ׁשהּנר הּוא ּתכּבה) ׁשּלא הּנר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ(ׁשמירת
הּנר ׁשּׁשמירת וזה ּבגּלּוי, יהיה ׁשּלּה) והעלּיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהרצֹוא
עלּֿדר הּוא ּדתֹורה, הּנר ׁשמירת עלֿידי הּוא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּדהּנׁשמה
ּתֹורה. אהרן, ׁשעלֿידי הּנרֹות את ּדבהעלֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהענין

נריCÈLÓÓeג) את ׁשמרּת ּבאם להבין ּדצרי ּבּמאמר, «¿ƒְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
לזה, זה ׁשּיכּותם מהי ,נר את מׁשּמר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָאני
מה עלּֿפי זה ּומבאר ּבזה. זה ּתלּויים ׁשהם ועד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָועֹוד

ּבּמדרׁש הּׁשמים16ּדאיתא תֹולדֹות אּלה נבראּו מי ּבזכּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ
ּבני17והארץ ׁשמֹות אּלה ּבזכּות עֹומדים, הם מי ּובזכּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ
א18יׂשראל ּבזכּות עֹומדים, מי ּבזכּות ואּלה העדֹות, ּלה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

והּמׁשּפטים היא19והחּקים העֹולם ּדבריאת ׁשהּכּונה . ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּתֹורה. עלֿידי היא ּדיׂשראל והּׁשלמּות יׂשראל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָּבׁשביל
מתעּלים הם מצֹות, הּתרי"ג מקּימים ׁשּיׂשראל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּדעלֿידי
מה וזהּו עצמם. מּצד ׁשהם מּכמֹו יֹותר נעלית ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלמדרגה
ּבכדי ּגׁשמי ּבגּוף ּומתלּבׁשת למּטה יֹורדת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּׁשהּנׁשמה
ּומצֹות הּתֹורה קּיּום עלֿידי ּכי ּומצֹות, ּתֹורה ְְְְִִִִֵֵַַַָָלקּים
קדם ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר למעלה הּנׁשמה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמתעּלית
,נר את מׁשּמר אני נרי את ׁשמרּת אם וזהּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָירידתּה.
ּדתֹורה. הּנר ׁשמירת עלֿידי היא ּדהּנׁשמה הּנר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשּׁשמירת
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ונסתר נעלם È˙k·הוא Ô¯‰‡a Èk ,‡˜Âc Ô¯‰‡ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ [14 «¿≈«¬…«¿»ƒ¿«¬…¿ƒ
ÏÚ „¯BiL Ô¯‰‡ Ô˜Ê Ô˜f‰ ÏÚ „¯BÈ L‡¯‰ ÏÚ ·Bh‰ ÔÓMk«∆∆««»…≈««»»¿««¬…∆≈«

Ô¯‰‡ Ô˜Ê ÔÈ�ÚÂ ,ÂÈ˙BcÓ Ètהפנימית הרוחנית משמעותו ‰e‡לפי ƒƒ»¿ƒ¿«¿««¬…
‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰15,תורה בלקוטי מבואר לתורה הזקן בין הקשר ועל ƒ¿«»

בהן שיש משערות הוא שהזקן

אפשר ולכן המוח חיות מעט

להכאיב מבלי שערות לגזור

היא השערה וברוחניות למוח,

כנמשל היא שבה והחיות כמשל

"משל הנקראת התורה וכך

לקדושֿ כמשל היא הקדמוני"

על כי הנמשל שהוא ברוךֿהוא

להשגה באים התורה לימוד ידי

בקדושֿברוךֿהוא מסויימת

‰¯Bz ,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«»»
¯B‡6,על אור השופכת

אותה ומאירה ∆»¿lb˙Óƒ‰הנשמה
‰iÏÚ‰ Ú·Ë ¯È‡Óe≈ƒ∆«»¬ƒ»

B�LiL) ‰ÓLp‰cוהוא ¿«¿»»∆∆¿
בהעלם d˙„È¯Èaקיים Ìb«ƒƒ»»

הנשמה «»¿hÓÏ‰של
,(Ûeba d˙eLaÏ˙‰Âוזו ¿ƒ¿«¿»«

של הפנימית המשמעות

˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰aהיינו ¿«¬¿∆«≈
הרצון את מרגישות שהנשמות

בצורה לאלוקות להתקרב

גלוייה.

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Óc ˙eÎiM‰««»¿«¬««≈
¯Ó‡na ‡·en‰) Ï"Ê««»««¬»

מהר"ש אדמו"ר של ‡Ìהנזכר (ƒ
¯nLÓ È�‡ È¯� ˙‡ z¯ÓL»«¿»∆≈ƒ¬ƒ¿«≈
˙‡ E˙BÏÚ‰·Ï ,E¯� ˙‡∆≈¿ƒ¿«¬¿∆

,˙B¯p‰גם מדועוזה ההסבר «≈
הוי' "נר הפסוק באזכור די ִלא

גם להביא צורך ויש אדם" נשמת

האמורים המדרש דברי Èkƒאת
‰aÎz ‡lL ¯p‰ ˙¯ÈÓL) E¯� ˙‡ ¯nLÓ È�‡ ÔÈ�Úימשיך אלא ƒ¿«¬ƒ¿«≈∆≈¿¿ƒ««≈∆…ƒ¿∆

p‰L¯להאיר ‡e‰ dlLוהאור) ‰iÏÚ‰Â ‡Bˆ¯‰ Ú·Ë) ‰ÓLp‰c ∆«≈¿«¿»»∆«»»¿»¬ƒ»∆»
בה הירידהשקיים לאחר גם ÊÂבהעלם ,Èel‚a ‰È‰È (¯p‰ ˙¯ÈÓML ‰ ƒ¿∆¿ƒ¿∆∆¿ƒ««≈
‰ÓLp‰cמורגשת ובצורה בגלוי להאיר שימשיך להבטיח מנת ‰e‡על ¿«¿»»

E˙BÏÚ‰·c ÔÈ�Ú‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰ ,‰¯B˙c ¯p‰ ˙¯ÈÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««≈¿»«∆∆»ƒ¿»ƒ¿«¬¿
‰¯Bz ,Ô¯‰‡ È„ÈŒÏÚL ˙B¯p‰ של‡˙ תוצאה לאותה מביא הוא שאף ∆«≈∆«¿≈«¬…»

לאלוקות. להתקרב הרצון התעוררות

,¯Ó‡na CÈLÓÓe מהר"ש‚) אדמו"ר של ÔÈ·‰Ïהנ"ל CÈ¯ˆcבדברי «¿ƒ««¬»¿»ƒ¿»ƒ
לכל אומר שהקדושֿברוךֿהוא ישראלהמדרש מבני ‡˙אחד z¯ÓL Ì‡a¿ƒ»«¿»∆

È¯�התורהE¯� ˙‡ ¯nLÓ È�‡,הנשמהÌ˙eÎiL È‰Óהתורה של ≈ƒ¬ƒ¿«≈∆≈¿«ƒ«»»
הנשמה BÚÂ„ושל ,‰ÊÏ ‰Êכל היא ביניהם השייכות מדוע להבין צריך ∆»∆¿

עמוקה Ì‰Lכך „ÚÂ¿«∆≈
.‰Êa ‰Ê ÌÈÈeÏz¿ƒ∆»∆

‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Óe¿»≈∆«ƒ«
‡˙È‡cמובא L¯„na16יש, ¿ƒ»«ƒ¿»
ÈÓאחרבמקום ˙eÎÊaƒ¿ƒ

˙B„ÏB˙ ‰l‡ e‡¯·�ƒ¿¿≈∆¿
ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰17שכתוב «»«ƒ¿»»∆

"אלה" ‰Ìבהם ÈÓ ˙eÎÊ·eƒ¿ƒ≈
ÌÈ„ÓBÚ,וקיימים˙eÎÊa ¿ƒƒ¿

Ï‡¯NÈ È�a ˙BÓL ‰l‡18 ≈∆¿¿≈ƒ¿»≈
"אלה", כתוב בהם ∆≈¿l‡Â‰שגם

עצמם ישראל ÈÓבני ˙eÎÊaƒ¿ƒ
‰l‡ ˙eÎÊa ,ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿≈∆
ÌÈwÁ‰Â ˙B„Ú‰»≈¿«Àƒ

ÌÈËtLn‰Â19ודברי מצוות ¿«ƒ¿»ƒ
כתוב בהם שגם "אלה".התורה

היא המדרש דברי ומשמעות

k‰L‰�eוהתכלית והמטרה ∆««»»
‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·cƒ¿ƒ«»»ƒ
,Ï‡¯NÈ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈
‡È‰ Ï‡¯NÈc ˙eÓÏM‰Â¿«¿≈¿ƒ¿»≈ƒ
È„ÈŒÏÚc .‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿«¿≈
ÌÈÓi˜Ó Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ

˙BˆÓ ‚"È¯z‰שניתנו ««¿»ƒ¿
ÌÈlÚ˙Óבתורה, Ì‰≈ƒ¿«ƒ

‰‚¯„ÓÏדרגה¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ¿«¿≈»«¬≈≈
ÌÓˆÚ „vÓ Ì‰L BÓkÓƒ¿∆≈ƒ««¿»
המצוות. וקיום התורה ללא

e‰ÊÂהפנימי Ó‰לכךהטעם ¿∆«
‰hÓÏ ˙„¯BÈ ‰ÓLp‰M∆«¿»»∆∆¿«»

הגשמי הזה ∆∆»¿LaÏ˙Óeƒ˙לעולם
Ìi˜Ï È„Îa ÈÓLb Ûe‚a¿«¿ƒƒ¿≈¿«≈

,˙BˆÓe ‰¯Bzשגם למרות »ƒ¿
ביותר נעלה במצב היא העליונים בעולמות בהיותה לכן È„ÈŒÏÚקודם Èkƒ«¿≈

˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜בעולם רק שאפשרי גשמידבר ובגוף הגשמי הזה ƒ«»ƒ¿
‰ÓLp‰ ˙ÈlÚ˙Óגבוההלדרגה‰˙È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ƒ¿«≈«¿»»¿«¿»≈ƒ¿∆»¿»
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ז h"kyz'd ,oeiq `"k ,jzelrda zyxt zay

ּכתיב ּבאהרן ּכי ּדוקא, הראׁש14אהרן על הּטֹוב ּכּׁשמן ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
זקן וענין מּדֹותיו, ּפי על ׁשּיֹורד אהרן זקן הּזקן על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹיֹורד

הּתֹורה הלכֹות הּוא ּתֹורה15אהרן הּתֹורה, ועלֿידי , ְְְֲִֵַַַַָָָֹ
ּגם6אֹור (ׁשּיׁשנֹו ּדהּנׁשמה העלּיה טבע ּומאיר מתּגּלה ,ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

את ּבהעלֹות ּבּגּוף), והתלּבׁשּותּה למּטה ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָּבירידתּה
רּבֹותינּו ּדמאמר הּׁשּיכּות לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּנרֹות.
את מׁשּמר אני נרי את ׁשמרּת אם ּבּמאמר) (הּמּובא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָז"ל
נר את מׁשּמר אני ענין ּכי הּנרֹות, את לבהעלֹות ,ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַנר
(טבע ּדהּנׁשמה ׁשהּנר הּוא ּתכּבה) ׁשּלא הּנר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ(ׁשמירת
הּנר ׁשּׁשמירת וזה ּבגּלּוי, יהיה ׁשּלּה) והעלּיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהרצֹוא
עלּֿדר הּוא ּדתֹורה, הּנר ׁשמירת עלֿידי הּוא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּדהּנׁשמה
ּתֹורה. אהרן, ׁשעלֿידי הּנרֹות את ּדבהעלֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהענין

נריCÈLÓÓeג) את ׁשמרּת ּבאם להבין ּדצרי ּבּמאמר, «¿ƒְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
לזה, זה ׁשּיכּותם מהי ,נר את מׁשּמר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָאני
מה עלּֿפי זה ּומבאר ּבזה. זה ּתלּויים ׁשהם ועד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָועֹוד

ּבּמדרׁש הּׁשמים16ּדאיתא תֹולדֹות אּלה נבראּו מי ּבזכּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ
ּבני17והארץ ׁשמֹות אּלה ּבזכּות עֹומדים, הם מי ּובזכּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ
א18יׂשראל ּבזכּות עֹומדים, מי ּבזכּות ואּלה העדֹות, ּלה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

והּמׁשּפטים היא19והחּקים העֹולם ּדבריאת ׁשהּכּונה . ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּתֹורה. עלֿידי היא ּדיׂשראל והּׁשלמּות יׂשראל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָּבׁשביל
מתעּלים הם מצֹות, הּתרי"ג מקּימים ׁשּיׂשראל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּדעלֿידי
מה וזהּו עצמם. מּצד ׁשהם מּכמֹו יֹותר נעלית ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלמדרגה
ּבכדי ּגׁשמי ּבגּוף ּומתלּבׁשת למּטה יֹורדת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּׁשהּנׁשמה
ּומצֹות הּתֹורה קּיּום עלֿידי ּכי ּומצֹות, ּתֹורה ְְְְִִִִֵֵַַַָָלקּים
קדם ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר למעלה הּנׁשמה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמתעּלית
,נר את מׁשּמר אני נרי את ׁשמרּת אם וזהּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָירידתּה.
ּדתֹורה. הּנר ׁשמירת עלֿידי היא ּדהּנׁשמה הּנר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשּׁשמירת
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ונסתר נעלם È˙k·הוא Ô¯‰‡a Èk ,‡˜Âc Ô¯‰‡ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ [14 «¿≈«¬…«¿»ƒ¿«¬…¿ƒ
ÏÚ „¯BiL Ô¯‰‡ Ô˜Ê Ô˜f‰ ÏÚ „¯BÈ L‡¯‰ ÏÚ ·Bh‰ ÔÓMk«∆∆««»…≈««»»¿««¬…∆≈«

Ô¯‰‡ Ô˜Ê ÔÈ�ÚÂ ,ÂÈ˙BcÓ Ètהפנימית הרוחנית משמעותו ‰e‡לפי ƒƒ»¿ƒ¿«¿««¬…
‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰15,תורה בלקוטי מבואר לתורה הזקן בין הקשר ועל ƒ¿«»

בהן שיש משערות הוא שהזקן

אפשר ולכן המוח חיות מעט

להכאיב מבלי שערות לגזור

היא השערה וברוחניות למוח,

כנמשל היא שבה והחיות כמשל

"משל הנקראת התורה וכך

לקדושֿ כמשל היא הקדמוני"

על כי הנמשל שהוא ברוךֿהוא

להשגה באים התורה לימוד ידי

בקדושֿברוךֿהוא מסויימת

‰¯Bz ,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«»»
¯B‡6,על אור השופכת

אותה ומאירה ∆»¿lb˙Óƒ‰הנשמה
‰iÏÚ‰ Ú·Ë ¯È‡Óe≈ƒ∆«»¬ƒ»

B�LiL) ‰ÓLp‰cוהוא ¿«¿»»∆∆¿
בהעלם d˙„È¯Èaקיים Ìb«ƒƒ»»

הנשמה «»¿hÓÏ‰של
,(Ûeba d˙eLaÏ˙‰Âוזו ¿ƒ¿«¿»«

של הפנימית המשמעות

˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰aהיינו ¿«¬¿∆«≈
הרצון את מרגישות שהנשמות

בצורה לאלוקות להתקרב

גלוייה.

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Óc ˙eÎiM‰««»¿«¬««≈
¯Ó‡na ‡·en‰) Ï"Ê««»««¬»

מהר"ש אדמו"ר של ‡Ìהנזכר (ƒ
¯nLÓ È�‡ È¯� ˙‡ z¯ÓL»«¿»∆≈ƒ¬ƒ¿«≈
˙‡ E˙BÏÚ‰·Ï ,E¯� ˙‡∆≈¿ƒ¿«¬¿∆

,˙B¯p‰גם מדועוזה ההסבר «≈
הוי' "נר הפסוק באזכור די ִלא

גם להביא צורך ויש אדם" נשמת

האמורים המדרש דברי Èkƒאת
‰aÎz ‡lL ¯p‰ ˙¯ÈÓL) E¯� ˙‡ ¯nLÓ È�‡ ÔÈ�Úימשיך אלא ƒ¿«¬ƒ¿«≈∆≈¿¿ƒ««≈∆…ƒ¿∆

p‰L¯להאיר ‡e‰ dlLוהאור) ‰iÏÚ‰Â ‡Bˆ¯‰ Ú·Ë) ‰ÓLp‰c ∆«≈¿«¿»»∆«»»¿»¬ƒ»∆»
בה הירידהשקיים לאחר גם ÊÂבהעלם ,Èel‚a ‰È‰È (¯p‰ ˙¯ÈÓML ‰ ƒ¿∆¿ƒ¿∆∆¿ƒ««≈
‰ÓLp‰cמורגשת ובצורה בגלוי להאיר שימשיך להבטיח מנת ‰e‡על ¿«¿»»

E˙BÏÚ‰·c ÔÈ�Ú‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰ ,‰¯B˙c ¯p‰ ˙¯ÈÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««≈¿»«∆∆»ƒ¿»ƒ¿«¬¿
‰¯Bz ,Ô¯‰‡ È„ÈŒÏÚL ˙B¯p‰ של‡˙ תוצאה לאותה מביא הוא שאף ∆«≈∆«¿≈«¬…»

לאלוקות. להתקרב הרצון התעוררות

,¯Ó‡na CÈLÓÓe מהר"ש‚) אדמו"ר של ÔÈ·‰Ïהנ"ל CÈ¯ˆcבדברי «¿ƒ««¬»¿»ƒ¿»ƒ
לכל אומר שהקדושֿברוךֿהוא ישראלהמדרש מבני ‡˙אחד z¯ÓL Ì‡a¿ƒ»«¿»∆

È¯�התורהE¯� ˙‡ ¯nLÓ È�‡,הנשמהÌ˙eÎiL È‰Óהתורה של ≈ƒ¬ƒ¿«≈∆≈¿«ƒ«»»
הנשמה BÚÂ„ושל ,‰ÊÏ ‰Êכל היא ביניהם השייכות מדוע להבין צריך ∆»∆¿

עמוקה Ì‰Lכך „ÚÂ¿«∆≈
.‰Êa ‰Ê ÌÈÈeÏz¿ƒ∆»∆

‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Óe¿»≈∆«ƒ«
‡˙È‡cמובא L¯„na16יש, ¿ƒ»«ƒ¿»
ÈÓאחרבמקום ˙eÎÊaƒ¿ƒ

˙B„ÏB˙ ‰l‡ e‡¯·�ƒ¿¿≈∆¿
ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰17שכתוב «»«ƒ¿»»∆

"אלה" ‰Ìבהם ÈÓ ˙eÎÊ·eƒ¿ƒ≈
ÌÈ„ÓBÚ,וקיימים˙eÎÊa ¿ƒƒ¿

Ï‡¯NÈ È�a ˙BÓL ‰l‡18 ≈∆¿¿≈ƒ¿»≈
"אלה", כתוב בהם ∆≈¿l‡Â‰שגם

עצמם ישראל ÈÓבני ˙eÎÊaƒ¿ƒ
‰l‡ ˙eÎÊa ,ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿≈∆
ÌÈwÁ‰Â ˙B„Ú‰»≈¿«Àƒ

ÌÈËtLn‰Â19ודברי מצוות ¿«ƒ¿»ƒ
כתוב בהם שגם "אלה".התורה

היא המדרש דברי ומשמעות

k‰L‰�eוהתכלית והמטרה ∆««»»
‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·cƒ¿ƒ«»»ƒ
,Ï‡¯NÈ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈
‡È‰ Ï‡¯NÈc ˙eÓÏM‰Â¿«¿≈¿ƒ¿»≈ƒ
È„ÈŒÏÚc .‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿«¿≈
ÌÈÓi˜Ó Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ

˙BˆÓ ‚"È¯z‰שניתנו ««¿»ƒ¿
ÌÈlÚ˙Óבתורה, Ì‰≈ƒ¿«ƒ

‰‚¯„ÓÏדרגה¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ¿«¿≈»«¬≈≈
ÌÓˆÚ „vÓ Ì‰L BÓkÓƒ¿∆≈ƒ««¿»
המצוות. וקיום התורה ללא

e‰ÊÂהפנימי Ó‰לכךהטעם ¿∆«
‰hÓÏ ˙„¯BÈ ‰ÓLp‰M∆«¿»»∆∆¿«»

הגשמי הזה ∆∆»¿LaÏ˙Óeƒ˙לעולם
Ìi˜Ï È„Îa ÈÓLb Ûe‚a¿«¿ƒƒ¿≈¿«≈

,˙BˆÓe ‰¯Bzשגם למרות »ƒ¿
ביותר נעלה במצב היא העליונים בעולמות בהיותה לכן È„ÈŒÏÚקודם Èkƒ«¿≈

˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜בעולם רק שאפשרי גשמידבר ובגוף הגשמי הזה ƒ«»ƒ¿
‰ÓLp‰ ˙ÈlÚ˙Óגבוההלדרגה‰˙È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ƒ¿«≈«¿»»¿«¿»≈ƒ¿∆»¿»

בעולמות d˙„È¯Èהעליוניםלמעלה Ì„˜.גשמי וגוף הזה לעולם למטה …∆¿ƒ»»
e‰ÊÂהאמורים המדרש בדברי ליהודיהפירוש אומר z¯ÓLשהקב"ה Ì‡ ¿∆ƒ»«¿»
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zexpdח z` jzelrda

ÈtŒÏÚÂנרי את ׁשמרּת אם ּדענין ּבּמאמר ׁשּכתּוב מה ¿«ƒְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
הּתֹורה קּיּום ׁשעלֿידי הּוא נר את מׁשּמר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָאני
ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר למעלה הּנׁשמה מתעּלית ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּומצֹות
עם זה ענין ׁשּמקּׁשר ּדזה לֹומר, יׁש ירידתּה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקדם
את ּבהעלֹות ענין ּגם ּכי הּוא, הּנרֹות, את ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַּבהעלֹות

הּוא ּגם20הּנרֹות יֹותר למעלה ּבהּנׁשמֹות ׁשּנעׂשה העלּיה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
למּטה. ירידתם קדם ׁשהיּו ְְְִִֶֶַָָָָֹמּכמֹו

ּדהּדּיּוקe‡·e¯ד) להקּדים יׁש יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ
ּדהּנׁשמה הּנר [ׁשמירת הם מה מּפני ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָּבּמאמר
ׁשמרּת ּכי הּוא, ּבזה זה ּתלּויים ּדתֹורה] הּנר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּוׁשמירת
חסֿוׁשלֹום עֹובר אינֹו ׁשהאדם זה רק לא הּוא נרי ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאת

ׁשהּוא אּלא הּתֹורה צּוּוי הּתֹורהmIwnעל מצֹות ,21את ִֶֶַַָָ§©¥ְִֶַָ
ׁשּׁשמירת ּדזה ּבזה. זה ּתלּויים הם מה מּפני מדּיק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָולכן
על חסֿוׁשלֹום עֹובר ׁשאינֹו ּבזה ּתלּויה ּדהּנׁשמה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנר
צּוּוי על חסֿוׁשלֹום ּכׁשעֹובר ּכי הּוא, הּתֹורה, ְְִִִֵֶַַַָָצּוּוי

והּדּי ּבּנׁשמה. ּפגם נעׂשה מההּתֹורה הּוא ּבּמאמר ּוק ְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָָ
ּתלּויה ּדהּנׁשמה הּנר ויׁש22הּתֹורהmEIwAּׁשּׁשמירת . ְְְְִֵֶַַַָָָ§¦ְֵַָ

נׁשמֹות ּבנֹוגע ּבעּקר הּוא ּבּמאמר ׁשהּדּיּוק ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלהֹוסיף,
(ׁשהם ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה נׁשמֹות ּדבנֹוגע ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָּדאצילּות.
ּדהּנׁשמה הּנר ׁשּׁשמירת ּדזה לֹומר יׁש הּנׁשמֹות) ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹרב
ונפׁש הּגּוף ׁשאצלם ּדכיון הּוא ּדתֹורה ּבנר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָּתלּויה
הּנר ׁשמירת לכן הּנׁשמה, על ּומסּתיר מעלים ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָהּבהמית
סעיף (כנ"ל ּומצֹות הּתֹורה קּיּום עלֿידי הּוא ְְְְִִִֵַַָָָּדנׁשמתם
ּבנׁשמֹות ּבעּקר הּוא ּבּמאמר והּׁשאלה והּדּיּוק ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָב),
לּמה ּבגּלּוי, היא הּנׁשמה ׁשאצלם ּדכיון ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּדאצילּות,

ּדתֹורה. לנר הם ְְְִִֵֵָצריכים
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מה. שסט).20)ד, ע' (לקמן ס"ב ה'תשל"ד בהעלותך ד"ה גם וראה ואילך. רכ ע' תרכ"ט סה"מ המדרש21)ראה לשון יומתק ועפ"ז

על ח"ו עובר שהאדם הוא נרי" את "כבית ענינים. שני הם אלא ענין, כפל זה שאין נרי, את כבית ואם כו' נרי את שמרת אם

ח"ו עובר שאינו רק דלא הוא נרי" את ו"שמרת בפנים], כדלקמן בהנשמה, פגם שנעשה נרך", את מכבה "אני [ואז התורה מצוות

בהשימור]. שנוסף נרך", את משמר "אני [ואז התורה מצוות מקיים שהוא באם22)אלא להבין דצריך בהמאמר מ"ש יומתק ועפ"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

'נשמרת' הנשמה הזה בעולם גשמי לגוף הירידה ידי על התורה מצוות וקיום

הירידה לפני היתה בה מהדרגה למעלה ביותר, גבוהה לדרגה להתעלות וזוכה

למטה.

הרבי מוסיף כך ועל הנזכר. במאמרו מהר"ש אדמו"ר דברי ביאור כאן עד

ואומר:
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Á ¯·BÚ B�È‡L ‰Êa‡e‰ ,‰¯Bz‰ Èeeˆ ÏÚ ÌBÏLÂŒÒמובן דבר »∆∆≈≈«¿»«ƒ«»

שאלה, מעורר ‰Bz¯‰ואינו Èeeˆ ÏÚ ÌBÏLÂŒÒÁ ¯·BÚLk Èkƒ¿∆≈«¿»«ƒ«»
‰ÓLpa Ì‚t ‰NÚ�התניא שבספר התשובה' ב'אגרת הזקן רבנו (כדברי «¬∆¿»«¿»»

פוגמין הן "עבירות... ה: פרק

מלשון הוא ופגם כנודע. הנפש
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Ó‡na¯הדק...") ˜eic‰Â¿«ƒ««¬»
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Ìei˜a ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰c¿«¿»»¿»¿ƒ
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מתעלית. ≈¿LÈÂהנשמה
˜eic‰L ,ÛÈÒB‰Ï¿ƒ∆«ƒ

¯Ó‡naקיום בין הקשר אודות ««¬»
הנשמה ועליית ושמירת התורה
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על ישראל בנשמות אהרן של לפעולתו בדומה בהעלם, שהוא אלא הנמוכות

ב), סעיף (כנ"ל הנרות הדלקת ‰e‡ידי ¯Ó‡na ‰Ï‡M‰Â ˜eic‰Â¿«ƒ¿«¿≈»««¬»
,Èel‚a ‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌÏˆ‡L ÔÂÈÎc ,˙eÏÈˆ‡c ˙BÓL�a ¯wÚa¿ƒ»ƒ¿»«¬ƒ¿≈»∆∆¿»«¿»»ƒ¿ƒ
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h"kyz'd ,oeiq `"k ,jzelrda zyxt zay

‰ÊŒÈtŒÏÚÂּדזה ּבּמאמר ּׁשּכתּוב מה להבין צרי ¿«ƒ∆ְְֲִִֶֶַַַָָָָ
עלֿידי היא ּדהּנׁשמה הּנר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָׁשּׁשמירת
יׂשראל, ּבני ׁשמֹות אּלה ּכי הּוא, ּדתֹורה הּנר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשמירת
והּמׁשּפטים, והחּקים העדּות אּלה ּבזכּות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻעֹומדים
והּמצֹות הּתֹורה ּבזכּות עֹומדים ׁשּיׂשראל זה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּדלכאֹורה,
למדרגה מתעּלים הם ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ׁשעלֿידי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּוא

יֹותר ׁשּמּצד23נעלית יׂשראל ּדנׁשמֹות הּדרּגא (אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ׁשמרּת אם ּופרּוׁש ּבּתֹורה), לכאֹורה ּתלּויה אינּה ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָעצמם,
ּדהּנׁשמה הּנר ׁשּׁשמירת הּוא, נר את מׁשּמר אני נרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאת

עצמּה מּצד ּדהּנׁשמה הּנר ּדרּגת עלֿידי24(היינּו הּוא ( ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָ
הּזהר מאמר עלּֿפי זה לבאר ויׁש ּדתֹורה. הּנר 25ׁשמירת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

ּבּתניא ונאחז26הּמּובא מאיר אינֹו הּנר ׁשאֹור ּדכמֹו , ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּגּוף על ׁשֹורה הּׁשכינה אין ּכן ׁשמן, ּבלי האדםּבּפתילה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּנמׁשלּו טֹובים מעׂשים עלֿידי אּלא לּפתילה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנמׁשל
ּבּתניא ּומבאר ׁש(הׁשראת27לׁשמן. זה על ּדהּטעם , ְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

הּמצֹות קּיּום עלֿידי ּדוקא היא האדם ּגּוף על ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָהּׁשכינה
אלקה חלק ׁשהיא ּבנׁשמתֹו לֹו ּדי ו)לא טֹובים), ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ(מעׂשים
האדם, נׁשמת ּכי לּפתילה, ּכּׁשמן היא להיֹות ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָמּמעל
ואהבה ּביראה ה' עֹובד ּגמּור צּדיק ּכׁשהּוא ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָאפילּו
ּדבר הּוא רק לגמרי, ּבמציאּות ּבטלה אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּבתענּוגים,
רצֹונֹו ּפנימּיּות ׁשהן והּמצֹות ואֹוהבֹו. ה' ירא עצמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַּבפני
ּכלל ּבפניֿעצמֹו נפרד ּדבר ׁשּבהם החּיּות אין ,ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיתּבר
הׁשראת ולכן .יתּבר ּברצֹונֹו ונכלל מיחד הּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻאּלא
ּדוקא, הּמצֹות קּיּום עלֿידי היא האדם ּגּוף על ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָהּׁשכינה
הּדבר ׁשאֹותֹו הּוא ּדבר ּבאיזה הּׁשכינה הׁשראת ענין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכי
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מעתיק ולמה כו' שייכותם מהו להבין צריך שיאמר מספיק הי' דלכאורה – כו' שייכותם מהו נרך, את משמר אני נרי את שמרת

כבית"). ב"אם (ולא כו' שמרת" ב"אם רק הוא שהדיוק להדגיש היא בזה שכוונתו לומר, ויש המדרש? לשון פעם וכמ"ש23)עוד

כו'". האדם מתעלה עי"ז מצוות תרי"ג "שע"י –24)בהמאמר (21 הערה (כנ"ל שימור בה שנוסף הוא נרך" את ד"משמר והגם

המצוה, שמקיים אלא עובר שאינו רק לא הוא שמרת שענין דהגם נרי, את שמרת [וע"ד נשמר עצמו שהדבר הוא השימור ענין הרי

עצמה]. המצוה שמקיים אלא בהמצוה הוספה זה אין א.)25מ"מ, קפז, בלק) (פ' א).26)ח"ג (מד, סע"א27)פל"ה (מד, שם

ואילך).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰ÊŒÈtŒÏÚÂקיום בין הקשר אודות במאמר והשאלה שהדיוק שהוכח לאחר ¿«ƒ∆
הביאור כיצד להבין יש הגבוהות, לנשמות מתייחסים הנשמה ושמירת התורה

כלומר השאלה, את מיישב È¯ˆ¯Ó‡naאכן ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï C »ƒ¿»ƒ«∆»««¬»
הזו לשאלה È„ÈŒÏÚבמענה ‡È‰ ‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙¯ÈÓML ‰Êc¿∆∆¿ƒ««≈¿«¿»»ƒ«¿≈

,‡e‰ ‰¯B˙c ¯p‰ ˙¯ÈÓL¿ƒ««≈¿»
È�a ˙BÓL ‰l‡ Èkƒ≈∆¿¿≈
˙eÎÊa ÌÈ„ÓBÚ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒƒ¿
ÌÈwÁ‰Â ˙e„Ú‰ ‰l‡≈∆»≈¿«Àƒ

ÌÈËtLn‰Âשחוקי ונמצא ¿«ƒ¿»ƒ
הנותנים הם ומצוותיה התורה

ישראל, לנשמות וקיום כוח

Ï‡¯NiL ‰Ê ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»∆∆ƒ¿»≈
ÌÈ„ÓBÚומתקיימים˙eÎÊa ¿ƒƒ¿

‡e‰ ˙Bˆn‰Â ‰¯Bz‰«»¿«ƒ¿
‰¯Bz‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«»
ÌÈlÚ˙Ó Ì‰ ˙BˆÓeƒ¿≈ƒ¿«ƒ
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰‚¯„ÓÏ23 ¿«¿≈»«¬≈≈

הנשמה של הדרגה מאשר

עסקה לפני למעלה בהיותה

הזה בעולם ומצוות בתורה

˙BÓL�c ‡b¯c‰ Ï·‡)¬»««¿»¿ƒ¿
ÌÓˆÚ „vnL Ï‡¯NÈללא ƒ¿»≈∆ƒ««¿»

האמורה «≈‡d�Èההתעלות
,(‰¯Bza ‰¯B‡ÎÏ ‰ÈeÏz¿»ƒ¿»«»
È¯� ˙‡ z¯ÓL Ì‡ Le¯Ùe≈ƒ»«¿»∆≈ƒ
,‡e‰ E¯� ˙‡ ¯nLÓ È�‡¬ƒ¿«≈∆≈¿
‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙¯ÈÓML∆¿ƒ««≈¿«¿»»

e�ÈÈ‰)של במובן ה'שמירה' «¿
ההתעלות לא הקיום, עצם

אלא ‰p¯המיוחדת ˙b¯c«¿««≈
dÓˆÚ „vÓ ‰ÓLp‰c24( ¿«¿»»ƒ««¿»

¯p‰ ˙¯ÈÓL È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¿ƒ««≈
‰¯B˙cדווקא שייך זה ודבר ¿»

הנשמות אבל נמוכות בנשמות

בשמירת תלויה הנשמה ששמירת נאמר ולמה לו זקוקות לא לכאורה הגבוהות

התורה?.

¯‰f‰ ¯Ó‡Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ25‡È�za ‡·en‰26BÓÎc , ¿≈¿»≈∆«ƒ«¬««…««»««¿»ƒ¿
ÔÈ‡ Ôk ,ÔÓL ÈÏa ‰ÏÈ˙ta ÊÁ‡�Â ¯È‡Ó B�È‡ ¯p‰ ¯B‡L∆«≈≈≈ƒ¿∆¡»«¿ƒ»¿ƒ∆∆≈≈

È„ÈŒÏÚ ‡l‡ ‰ÏÈ˙tÏ ÏLÓpL Ì„‡‰ Ûeb ÏÚ ‰¯BL ‰�ÈÎM‰«¿ƒ»»«»»»∆ƒ¿»«¿ƒ»∆»«¿≈
.ÔÓLÏ eÏLÓpL ÌÈ·BË ÌÈNÚÓהזוהר דברי כאן עלÓe·‡¯עד «¬ƒƒ∆ƒ¿¿¿∆∆¿…»

È�za27L‡כך ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c ,Ûeb ÏÚ ‰�ÈÎM‰ ˙‡¯L‰) ««¿»¿««««∆∆«¿»««¿ƒ»«
,(ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ) ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡È‰ Ì„‡‰»»»ƒ«¿»«¿≈ƒ«ƒ¿«¬ƒƒ
B˙ÓL�a BÏ Èc ‡Ï(Â…«¿ƒ¿»
למרות להאיר, כדי כשלעצמה

ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆∆…»ƒ««
ÔÓMk ‡È‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ«∆∆
˙ÓL� Èk ,‰ÏÈ˙tÏ«¿ƒ»ƒƒ¿«
‡e‰Lk eÏÈÙ‡ ,Ì„‡‰»»»¬ƒ¿∆
'‰ „·BÚ ¯eÓb ˜Èc«̂ƒ»≈

‰‡¯Èaעובד הוא לכך ובנוסף ¿ƒ¿»
גם ÌÈ‚e�Ú˙aה' ‰·‰‡Â¿«¬»¿«¬ƒ

גבוהה בדרגה אהבה שהיא

הצדיק כאשר קרובביותר,

שהוא כך כדי עד לאלוקות

ממי (בשונה ה' על מתענג

שלו והאהבה רחוק, שעדיין

ותשוקה) לצמאון דומה נמשלה

מעלותיו למרות הגדולותהרי

עדיין נשמתו צדיק, אותו של

˙e‡ÈˆÓa ‰ÏËa d�È‡≈»¿≈»ƒ¿ƒ
È¯Ó‚Ïבמידה הקב"ה כלפי ¿«¿≈

עצמאית מציאות כל לה שאין

‰e‡משלה, צדיק¯˜ אותו «
È¯‡עדיין BÓˆÚ È�Ùa ¯·c»»ƒ¿≈«¿¿≈

B·‰B‡Â הגיע‰' טרם אבל ¿¬
במציאות'. 'ביטול לדרגת

˙eiÓÈ�t Ô‰L ˙Bˆn‰Â¿«ƒ¿∆≈¿ƒƒ
C¯a˙È B�Bˆ¯,הקב"ה של ¿ƒ¿»≈

¯·c Ì‰aL ˙eiÁ‰ ÔÈ‡≈««∆»∆»»
ÏÏk BÓˆÚŒÈ�Ùa „¯Ù�ƒ¿»ƒ¿≈«¿¿»

„ÁÈÓ ‡e‰ ‡l‡באחדות ∆»¿À»
ומוחלטת «¿ÏÏÎ�Â¿ƒמלאה

C¯a˙È B�Bˆ¯aמציאות חיות לאותה לייחס מסוימת.מבלי ÔÎÏÂעצמאית ƒ¿ƒ¿»≈¿»≈
Ì„‡‰ Ûeb ÏÚ ‰�ÈÎM‰ ˙‡¯L‰עצם בזכות להיות יכולה לא «¿»««¿ƒ»«»»»

שיש אלאהעובדה נשמה Èkלו ,‡˜Âc ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿«¿»ƒ
ÔÈ�Úשל B˙B‡Lהמשמעות ‡e‰ ¯·c ‰ÊÈ‡a ‰�ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ ƒ¿««¿»««¿ƒ»¿≈∆»»∆
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ט h"kyz'd ,oeiq `"k ,jzelrda zyxt zay

‰ÊŒÈtŒÏÚÂּדזה ּבּמאמר ּׁשּכתּוב מה להבין צרי ¿«ƒ∆ְְֲִִֶֶַַַָָָָ
עלֿידי היא ּדהּנׁשמה הּנר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָׁשּׁשמירת
יׂשראל, ּבני ׁשמֹות אּלה ּכי הּוא, ּדתֹורה הּנר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשמירת
והּמׁשּפטים, והחּקים העדּות אּלה ּבזכּות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻעֹומדים
והּמצֹות הּתֹורה ּבזכּות עֹומדים ׁשּיׂשראל זה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּדלכאֹורה,
למדרגה מתעּלים הם ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ׁשעלֿידי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּוא

יֹותר ׁשּמּצד23נעלית יׂשראל ּדנׁשמֹות הּדרּגא (אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ׁשמרּת אם ּופרּוׁש ּבּתֹורה), לכאֹורה ּתלּויה אינּה ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָעצמם,
ּדהּנׁשמה הּנר ׁשּׁשמירת הּוא, נר את מׁשּמר אני נרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאת

עצמּה מּצד ּדהּנׁשמה הּנר ּדרּגת עלֿידי24(היינּו הּוא ( ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָ
הּזהר מאמר עלּֿפי זה לבאר ויׁש ּדתֹורה. הּנר 25ׁשמירת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

ּבּתניא ונאחז26הּמּובא מאיר אינֹו הּנר ׁשאֹור ּדכמֹו , ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּגּוף על ׁשֹורה הּׁשכינה אין ּכן ׁשמן, ּבלי האדםּבּפתילה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּנמׁשלּו טֹובים מעׂשים עלֿידי אּלא לּפתילה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנמׁשל
ּבּתניא ּומבאר ׁש(הׁשראת27לׁשמן. זה על ּדהּטעם , ְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

הּמצֹות קּיּום עלֿידי ּדוקא היא האדם ּגּוף על ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָהּׁשכינה
אלקה חלק ׁשהיא ּבנׁשמתֹו לֹו ּדי ו)לא טֹובים), ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ(מעׂשים
האדם, נׁשמת ּכי לּפתילה, ּכּׁשמן היא להיֹות ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָמּמעל
ואהבה ּביראה ה' עֹובד ּגמּור צּדיק ּכׁשהּוא ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָאפילּו
ּדבר הּוא רק לגמרי, ּבמציאּות ּבטלה אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּבתענּוגים,
רצֹונֹו ּפנימּיּות ׁשהן והּמצֹות ואֹוהבֹו. ה' ירא עצמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַּבפני
ּכלל ּבפניֿעצמֹו נפרד ּדבר ׁשּבהם החּיּות אין ,ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיתּבר
הׁשראת ולכן .יתּבר ּברצֹונֹו ונכלל מיחד הּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻאּלא
ּדוקא, הּמצֹות קּיּום עלֿידי היא האדם ּגּוף על ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָהּׁשכינה
הּדבר ׁשאֹותֹו הּוא ּדבר ּבאיזה הּׁשכינה הׁשראת ענין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכי
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מעתיק ולמה כו' שייכותם מהו להבין צריך שיאמר מספיק הי' דלכאורה – כו' שייכותם מהו נרך, את משמר אני נרי את שמרת

כבית"). ב"אם (ולא כו' שמרת" ב"אם רק הוא שהדיוק להדגיש היא בזה שכוונתו לומר, ויש המדרש? לשון פעם וכמ"ש23)עוד

כו'". האדם מתעלה עי"ז מצוות תרי"ג "שע"י –24)בהמאמר (21 הערה (כנ"ל שימור בה שנוסף הוא נרך" את ד"משמר והגם

המצוה, שמקיים אלא עובר שאינו רק לא הוא שמרת שענין דהגם נרי, את שמרת [וע"ד נשמר עצמו שהדבר הוא השימור ענין הרי

עצמה]. המצוה שמקיים אלא בהמצוה הוספה זה אין א.)25מ"מ, קפז, בלק) (פ' א).26)ח"ג (מד, סע"א27)פל"ה (מד, שם

ואילך).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰ÊŒÈtŒÏÚÂקיום בין הקשר אודות במאמר והשאלה שהדיוק שהוכח לאחר ¿«ƒ∆
הביאור כיצד להבין יש הגבוהות, לנשמות מתייחסים הנשמה ושמירת התורה

כלומר השאלה, את מיישב È¯ˆ¯Ó‡naאכן ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï C »ƒ¿»ƒ«∆»««¬»
הזו לשאלה È„ÈŒÏÚבמענה ‡È‰ ‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙¯ÈÓML ‰Êc¿∆∆¿ƒ««≈¿«¿»»ƒ«¿≈

,‡e‰ ‰¯B˙c ¯p‰ ˙¯ÈÓL¿ƒ««≈¿»
È�a ˙BÓL ‰l‡ Èkƒ≈∆¿¿≈
˙eÎÊa ÌÈ„ÓBÚ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒƒ¿
ÌÈwÁ‰Â ˙e„Ú‰ ‰l‡≈∆»≈¿«Àƒ

ÌÈËtLn‰Âשחוקי ונמצא ¿«ƒ¿»ƒ
הנותנים הם ומצוותיה התורה

ישראל, לנשמות וקיום כוח

Ï‡¯NiL ‰Ê ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»∆∆ƒ¿»≈
ÌÈ„ÓBÚומתקיימים˙eÎÊa ¿ƒƒ¿

‡e‰ ˙Bˆn‰Â ‰¯Bz‰«»¿«ƒ¿
‰¯Bz‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«»
ÌÈlÚ˙Ó Ì‰ ˙BˆÓeƒ¿≈ƒ¿«ƒ
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰‚¯„ÓÏ23 ¿«¿≈»«¬≈≈

הנשמה של הדרגה מאשר

עסקה לפני למעלה בהיותה

הזה בעולם ומצוות בתורה

˙BÓL�c ‡b¯c‰ Ï·‡)¬»««¿»¿ƒ¿
ÌÓˆÚ „vnL Ï‡¯NÈללא ƒ¿»≈∆ƒ««¿»

האמורה «≈‡d�Èההתעלות
,(‰¯Bza ‰¯B‡ÎÏ ‰ÈeÏz¿»ƒ¿»«»
È¯� ˙‡ z¯ÓL Ì‡ Le¯Ùe≈ƒ»«¿»∆≈ƒ
,‡e‰ E¯� ˙‡ ¯nLÓ È�‡¬ƒ¿«≈∆≈¿
‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙¯ÈÓML∆¿ƒ««≈¿«¿»»

e�ÈÈ‰)של במובן ה'שמירה' «¿
ההתעלות לא הקיום, עצם

אלא ‰p¯המיוחדת ˙b¯c«¿««≈
dÓˆÚ „vÓ ‰ÓLp‰c24( ¿«¿»»ƒ««¿»

¯p‰ ˙¯ÈÓL È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¿ƒ««≈
‰¯B˙cדווקא שייך זה ודבר ¿»

הנשמות אבל נמוכות בנשמות

בשמירת תלויה הנשמה ששמירת נאמר ולמה לו זקוקות לא לכאורה הגבוהות

התורה?.

¯‰f‰ ¯Ó‡Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ25‡È�za ‡·en‰26BÓÎc , ¿≈¿»≈∆«ƒ«¬««…««»««¿»ƒ¿
ÔÈ‡ Ôk ,ÔÓL ÈÏa ‰ÏÈ˙ta ÊÁ‡�Â ¯È‡Ó B�È‡ ¯p‰ ¯B‡L∆«≈≈≈ƒ¿∆¡»«¿ƒ»¿ƒ∆∆≈≈

È„ÈŒÏÚ ‡l‡ ‰ÏÈ˙tÏ ÏLÓpL Ì„‡‰ Ûeb ÏÚ ‰¯BL ‰�ÈÎM‰«¿ƒ»»«»»»∆ƒ¿»«¿ƒ»∆»«¿≈
.ÔÓLÏ eÏLÓpL ÌÈ·BË ÌÈNÚÓהזוהר דברי כאן עלÓe·‡¯עד «¬ƒƒ∆ƒ¿¿¿∆∆¿…»

È�za27L‡כך ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c ,Ûeb ÏÚ ‰�ÈÎM‰ ˙‡¯L‰) ««¿»¿««««∆∆«¿»««¿ƒ»«
,(ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ) ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡È‰ Ì„‡‰»»»ƒ«¿»«¿≈ƒ«ƒ¿«¬ƒƒ
B˙ÓL�a BÏ Èc ‡Ï(Â…«¿ƒ¿»
למרות להאיר, כדי כשלעצמה

ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆∆…»ƒ««
ÔÓMk ‡È‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ«∆∆
˙ÓL� Èk ,‰ÏÈ˙tÏ«¿ƒ»ƒƒ¿«
‡e‰Lk eÏÈÙ‡ ,Ì„‡‰»»»¬ƒ¿∆
'‰ „·BÚ ¯eÓb ˜Èc«̂ƒ»≈

‰‡¯Èaעובד הוא לכך ובנוסף ¿ƒ¿»
גם ÌÈ‚e�Ú˙aה' ‰·‰‡Â¿«¬»¿«¬ƒ

גבוהה בדרגה אהבה שהיא

הצדיק כאשר קרובביותר,

שהוא כך כדי עד לאלוקות

ממי (בשונה ה' על מתענג

שלו והאהבה רחוק, שעדיין

ותשוקה) לצמאון דומה נמשלה

מעלותיו למרות הגדולותהרי

עדיין נשמתו צדיק, אותו של

˙e‡ÈˆÓa ‰ÏËa d�È‡≈»¿≈»ƒ¿ƒ
È¯Ó‚Ïבמידה הקב"ה כלפי ¿«¿≈

עצמאית מציאות כל לה שאין

‰e‡משלה, צדיק¯˜ אותו «
È¯‡עדיין BÓˆÚ È�Ùa ¯·c»»ƒ¿≈«¿¿≈

B·‰B‡Â הגיע‰' טרם אבל ¿¬
במציאות'. 'ביטול לדרגת

˙eiÓÈ�t Ô‰L ˙Bˆn‰Â¿«ƒ¿∆≈¿ƒƒ
C¯a˙È B�Bˆ¯,הקב"ה של ¿ƒ¿»≈

¯·c Ì‰aL ˙eiÁ‰ ÔÈ‡≈««∆»∆»»
ÏÏk BÓˆÚŒÈ�Ùa „¯Ù�ƒ¿»ƒ¿≈«¿¿»

„ÁÈÓ ‡e‰ ‡l‡באחדות ∆»¿À»
ומוחלטת «¿ÏÏÎ�Â¿ƒמלאה

C¯a˙È B�Bˆ¯aמציאות חיות לאותה לייחס מסוימת.מבלי ÔÎÏÂעצמאית ƒ¿ƒ¿»≈¿»≈
Ì„‡‰ Ûeb ÏÚ ‰�ÈÎM‰ ˙‡¯L‰עצם בזכות להיות יכולה לא «¿»««¿ƒ»«»»»

שיש אלאהעובדה נשמה Èkלו ,‡˜Âc ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿«¿»ƒ
ÔÈ�Úשל B˙B‡Lהמשמעות ‡e‰ ¯·c ‰ÊÈ‡a ‰�ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ ƒ¿««¿»««¿ƒ»¿≈∆»»∆
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zexpdי z` jzelrda

ּדוקא ׁשאז לגמרי, ּבמציאּות לֹו ּובטל ה' ּבאֹור ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָנכלל
לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה אחד. ה' ּבֹו ּומאיר ּומתּגּלה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשֹורה
הּנר ׁשמירת עלֿידי היא ּדהּנׁשמה הּנר ׁשּׁשמירת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָזה
ׁשּלּה הּבּטּול הּוא ּדהּנׁשמה הּנר ענין ּכי ,28ּדתֹורה, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

הּוא לגמרי) ּבמציאּות (ּבּטּול ּדהּנׁשמה הּבּטּול ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָּוׁשלמּות
נר נקרא ּדהּנׁשמה ׁשהּנר וזהּו הּמצֹות. קּיּום ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעלֿידי
ּכי (ּדהּקּב"ה), נרי נקרא ּומצֹות ּדתֹורה והּנר ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ(ּדהאדם),
– ּבתכלית ּבּטּול אינֹו עצמּה) (ׁשּמּצד ּדהּנׁשמה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּבּטּול
יתּבר רצֹונֹו ּפנימּיּות ׁשהּוא ּדמצֹות והּנר ּדהאדם, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָנר
הּמצֹות, את מקּים ׁשהאדם ועלֿידי ּדהּקּב"ה. נרי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּוא

נר את מׁשּמר אני ּבּנׁשמה, ּגם זה ּבּטּול 29נמׁש. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּדנֹוסףÈÚ‰Ïe¯,ה) הּׁשבּועֹות. לחג ׁשּי הּנ"ל ּדמאמר ¿»ƒְְְֲַַַַַַָָָָ
הּנרֹות את ּבהעלֹות ׁשּפרׁשת ְְְֲֵֶֶֶַַַָָלזה

הּׁשבּועֹות חג לאחרי קֹורין הּמאמר) נרׁשם30(התחלת , ְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָ
וידּבר הּמתחיל' ל'ּדּבּור ׁשּי ׁשהּוא הּמאמר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָּבהתחלת

ּבּמאמר31אנכי ׁשּמבאר ּדזה לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
הּוא ּבּנׁשמה, עלּיה נעׂשה ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי
והענין ּתֹורה. ּבמּתן ׁשּנתחּדׁש ּדיׂשראל העּלּוי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעלּֿדר
להיֹות מּיׂשראל אחד ׁשּבכל הּטבעית ּדהאהבה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָהּוא,
אפילּו אפן ּבׁשּום יתּבר מּמּנּו לּפרד ולא ּבה' ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּדבּוק
ׁשהרי ּתֹורה, מּתן קדם ּגם היתה מּמׁש, נפׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבמסירת
ּׁשּכתּוב מה ועלּֿפי מאבֹותינּו. לנּו ירּוׁשה היא זֹו ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָאהבה

מּיׂשראל32ּבּתניא אחד לכל הֹוריׁשּו ׁשהאבֹות ּדזה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
הּמרּכבה הן הן ׁשהאבֹות לזה ׁשּי זֹו ּדענין33אהבה , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשהיא היא ׁשהליכתdlhAהּמרּכבה [ּדזה להרֹוכב ְִִֶֶַָָ§¥¨ְְֲִֵֶֶַָ
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לגמרי".28) במציאות שם ותתבטל ואפס אין שתהי' "הגם ב) (כד, רפי"ט תניא ע"י29)ראה בהנשמה שנמשך שהביטול והגם

הוא השמירה דענין נרך), את משמר (אני שמירה בשם נקרא מ"מ עצמה, שמצד דהנשמה מהביטול למעלה הוא המצוות קיום

ט. סעיף כדלקמן להנשמה, שייך זה ביטול גם כי ,(24 הערה (כנ"ל נשמר עצמו נשא30)שהדבר פ' גם שקוראין שנים שיש אלא

פ' גם ולפעמים השבועות חג שלפני בהשבת לעולם קוראין במדבר שפרשת וע"ד תשכ"ט). – זו (כבשנה השבועות חג לאחרי

ואילך).31)נשא. קצג ע' תרכ"ט בסה"מ (נדפס תרכ"ט השבועות (ע'32)דחג שם לתניא והערות קיצורים וראה ב). (כג, פי"ח

ו.33)ק). פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

'‰ ¯B‡a ÏÏÎ� ¯·c‰שנכלל קטן נר (כמו העצמית מציאותו את ומאבד «»»ƒ¿»¿
גדולה) È¯Ó‚Ïבאבוקה ˙e‡ÈˆÓa BÏ ÏË·eומוחלטת מלאה בצורה »≈ƒ¿ƒ¿«¿≈

משלו, כלשהי מציאות לו שתהיה lb˙Óe‰מבלי ‰¯BL ‡˜Âc Ê‡L∆»«¿»∆ƒ¿«∆
„Á‡ '‰ Ba ¯È‡Óeכאשר רק להיות יכולה השכינה שהשראת כאמור ≈ƒ∆»

השכינה שבו האדם או הדבר

מוחלט בביטול יהיה שורה

לאלוקות.

‰Ê ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆
‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙¯ÈÓML∆¿ƒ««≈¿«¿»»
¯p‰ ˙¯ÈÓL È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¿ƒ««≈

¯p‰ ÔÈ�Ú Èk ,‰¯B˙cוהאור ¿»ƒƒ¿««≈
Ïeha‰ ‡e‰ ‰ÓLp‰c¿«¿»»«ƒ

dlL28Ïeha‰ ˙eÓÏLe , ∆»¿≈«ƒ
Ïeha) ‰ÓLp‰c¿«¿»»ƒ
‡e‰ (È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿«¿≈
˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«ƒ¿
בכוחה להיות יכול ואינו דווקא

הנשמה עצמה.של ∆¿e‰ÊÂמצד
‡¯˜� ‰ÓLp‰c ¯p‰L∆«≈¿«¿»»ƒ¿»
¯p‰Â ,(Ì„‡‰c) E¯�≈¿¿»»»¿«≈
È¯� ‡¯˜� ˙BˆÓe ‰¯B˙c¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ

,(‰"aw‰c)למרות וזאת ¿«»»
נקראת הנשמה ה'"שבפסוק "נר

האדם נר ‰Ïehaולא Èkƒ«ƒ
dÓˆÚ „vnL) ‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ««¿»

המצוות קיום ‡B�Èללא (≈
˙ÈÏÎ˙a Ïehaשגם וכאמור ƒ¿«¿ƒ

באהבה ה' את העובד צדיק

להיות יכול עדיין וביראה

נקראת הנשמה ולכן 'יש' בבחינת

¯p‰Â ,Ì„‡‰c E¯� Y≈¿¿»»»¿«≈
˙eiÓÈ�t ‡e‰L ˙BˆÓc¿ƒ¿∆¿ƒƒ

C¯a˙È B�Bˆ¯בו ומאוחד ¿ƒ¿»≈
דווקא בו, �¯Èוכלול ‡e‰≈ƒ

È„ÈŒÏÚÂ .‰"aw‰c¿«»»¿«¿≈
˙Bˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ó Ì„‡‰Lללא היא שבהם והחיות בקב"ה המאוחדות ∆»»»¿«≈∆«ƒ¿

הביטול, בתכלית אלא 'יש' של מציאות Ìbכל ‰Ê Ïeha CLÓ�ƒ¿»ƒ∆«
E¯� ˙‡ ¯nLÓ ‰"·˜‰ È�‡ ,‰ÓLpa29.האדם של נרו «¿»»¬ƒ¿«≈∆≈¿

Ï"p‰ ¯Ó‡Óc ,¯ÈÚ‰Ïe גו'‰) וידבר משנתדיבורֿהמתחיל בהעלותך ¿»ƒ¿«¬»««
E˙BÏÚ‰aתרכ"ט ˙L¯tL ‰ÊÏ ÛÒB�c .˙BÚe·M‰ ‚ÁÏ CiL«»¿««»¿»¿∆∆»»«¿«¬¿

˙BÚe·M‰ ‚Á È¯Á‡Ï ÔÈ¯B˜ (¯Ó‡n‰ ˙ÏÁ˙‰) ˙B¯p‰ ˙‡30, ∆«≈«¿»«««¬»ƒ¿«¬≈««»
¯a„ÈÂ 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac'Ï CiL ‡e‰L ¯Ó‡n‰ ˙ÏÁ˙‰a ÌL¯�ƒ¿»¿«¿»«««¬»∆«»¿ƒ««¿ƒ«¿«≈

ÈÎ�‡31חג של המאמר שהוא »…ƒ
שנה.השבועות »¿ŒÏÚÂאותה
‰ÊŒÈtשל לשייכות בהתאם ƒ∆

השבועות לחג ≈LÈהמאמר
¯‡·nL ‰Êc ,¯ÓBÏ«¿∆∆¿…»

¯Ó‡naפרשת של הנזכר, ««¬»
≈¿»∆È„ÈŒÏÚLתרכ"טבהעלותך

˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿
,‰ÓLpa ‰iÏÚ ‰NÚ�«¬∆¬ƒ»«¿»»
שירדה קודם מצבה לעומת

לעיל כמבואר הזה, ‰e‡לעולם
Ï‡¯NÈc ÈelÚ‰ C¯cŒÏÚ«∆∆»ƒ¿ƒ¿»≈
‰¯Bz ÔzÓa LcÁ˙pL∆ƒ¿«≈¿««»

מתן לפני מצבם תורה,לעומת

להלן. שיתבאר כפי

‰·‰‡‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿»«¬»
„Á‡ ÏÎaL ˙ÈÚ·h‰«ƒ¿ƒ∆¿»∆»
˜e·c ˙BÈ‰Ï Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¿»
epnÓ „¯tÏ ‡ÏÂ '‰a«¿…ƒ»≈ƒ∆
eÏÈÙ‡ ÔÙ‡ ÌeLa C¯a˙Èƒ¿»≈¿…∆¬ƒ
מהדביקות להיפרד לא כדי אם

צורך יש »ÈÒÓaƒ¿ƒ¯˙בקב"ה
LnÓ LÙ�על החייםוויתור ∆∆«»

ישראל‰È˙‰בפועל, בני אצל »¿»
,‰¯Bz ÔzÓ Ì„˜ Ìb«…∆««»
‡È‰ BÊ ‰·‰‡ È¯‰L∆¬≈«¬»ƒ
e�È˙B·‡Ó e�Ï ‰Le¯È¿»»≈¬≈

ויעקב. יצחק ÈtŒÏÚÂ¿«ƒאברהם
‡È�za ·e˙kM ‰Ó32‰Êc «∆»««¿»¿∆

ÏÎÏ eLÈ¯B‰ ˙B·‡‰L∆»»ƒ¿»
BÊ ‰·‰‡ Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈«¬»

‰·k¯n‰ Ô‰ Ô‰ ˙B·‡‰L ‰ÊÏ CiL33,גבוהה שלהם שהדרגה היינו «»¿∆∆»»≈≈«∆¿»»
העליונה המרכבה בחינת והם ÏËa‰מאד ‡È‰L ‡È‰ ‰·k¯n‰ ÔÈ�Úc¿ƒ¿««∆¿»»ƒ∆ƒ¿≈»

·ÎB¯‰Ïמשלהבביטול רצון כל לה אין שהרי ÎÈÏ‰L˙מוחלט ‰Êc] ¿»≈¿∆∆¬ƒ«
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h"kyz'd ,oeiq `"k ,jzelrda zyxt zay

מּפני לא הּוא הרֹוכב רצֹון ּכפי היא (הּסּוסים) ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹהּמרּכבה
ׁשּתהיה אהבהmdlׁשרֹוצים עלּֿדר) להרֹוכב ׁשּיכּות ְִִֶֶֶ¨¤ְֲֵֶֶַַַָָָ

ּבה') ּדבּוק יהיה ׁשהּוא הרצֹון ׁשהיא הּנ"ל ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּטבעית
ׁשּבהאהבה לֹומר, יׁש להרֹוכב], ּבּטּולם מּפני ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלא
הּמרּכבה הן הן מהאבֹות ּבירּוׁשה הּבאה ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּטבעית

ּבּטּול ׁשּבבחינת האהבה ּגם (ּבהעלם) ׁשאינֹו34ּכלּולה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אלקּות ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא רצֹונֹו וכל ּכלל, לעצמֹו ְְְְְְֱִִֶֶֶַָָֹרֹוצה

ּדדירה35ּבעֹולם הּכּונה יתּבר36וׁשּתׁשלם לֹו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻ
ְִַַּבּתחּתֹונים.

‰p‰Âּדהאדם37ידּוע והרצֹון האהבה היא ּדאהבה ¿ƒ≈ְְְֲֲִַַַָָָָָָָָָ
הּוא ׁשּלֹו והרצֹון ּכׁשהאהבה ּגם ולכן, ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָ(האֹוהב),
האהבה ענין עצם מּכלֿמקֹום, העליֹון, רצֹון ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּיׁשלם
ּבעבֹודה הּוא הּבּטּול ענין ואמּתית מציאּות. הּוא ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָוהרצֹון
וכל רצֹונֹות, ׁשּום לֹו ׁשאין עבד ּכמֹו ׁשהּוא על, ְְְְֵֶֶֶֶַַָָֹּדקּבלת
ׁשּמּצד עליו, ׁשּמּטל האדֹון על מּצד הּוא ּׁשעֹוׂשה ִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמה

הּוא ּדכיוןgxknזה לֹומר, ויׁש האדֹון. רצֹון לקּים ֶª§¨ְְְְֵֵֵַַָָָ
הרצֹון מּצד לא הּוא להרֹוכב הּמרּכבה ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּבּטּול
ּומרּכבה להרֹוכב ּבטלה להיֹות (ׁשרֹוצה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּדהּמרּכבה
הן הן מהאבֹות ּבירּוׁשה לכן הרֹוכב, מּצד אּלא ִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָאליו)
[ּולהעיר על. ּדקּבלת הּבּטּול ּגם ּבהעלם ּכלּול ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּמרּכבה,

ז"ל רּבֹותינּו נעׂשה38מּמאמר יׂשראל ׁשהקּדימּו ּבׁשעה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבחסידּות ּומבאר זה, רז לבני ּגּלה מי כּו' ּדזה39לנׁשמע ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ

עצמֹו על ּדקּבלת [ׁשּבּבּטּול לנׁשמע נעׂשה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹׁשהקּדימּו
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שם34) ובתניא ואילך. קמט ע' תר"ס בסה"מ – ובארוכה ואילך). ב (נז, פמ"א תניא ראה – הטבעית אהבה על זו דאהבה המעלה

ב"ה", העליון רצון שהוא מה כל "לעשות גם) אלא בו דבוק להיות רק (לא היא ישראל" כל שבלב הטבעית דה"אהבה א) (נח,

זו". בכוונה עצמו להרגיל אדם לכל "יש דאהרן35)ולכן אהבה היא זו שאהבה שם)) תר"ס בסה"מ (הובא א (ל, פרשתנו בלקו"ת

שבירושה המסותרת אהבה מצד מישראל אחד לכל שייך זה דענין הקודמת שבהערה תניא ראה אבל דאברהם. מאהבה שלמעלה

כמו זהו אלא ח"ו, דאהרן אה"ר למדריגת הגיע לא שאברהם שלא יבין "והמשכיל שלח) (ע' פרשתנו אוה"ת וראה מהאבות.

אברהם".ש לזה זכה שלא מה מעשיות מצוות ע"י אוא"ס להמשיך שיוכלו לישראל הכח נמשך טז.36)במ"ת נשא תנחומא ראה

רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. יז.37)בחוקותי ע' ח"ד לקמן א.38)ראה פח, על39)שבת ביאור במדבר לקו"ת

ד). (יד, שהקדימו בשעה
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מּפני לא הּוא הרֹוכב רצֹון ּכפי היא (הּסּוסים) ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹהּמרּכבה
ׁשּתהיה אהבהmdlׁשרֹוצים עלּֿדר) להרֹוכב ׁשּיכּות ְִִֶֶֶ¨¤ְֲֵֶֶַַַָָָ

ּבה') ּדבּוק יהיה ׁשהּוא הרצֹון ׁשהיא הּנ"ל ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּטבעית
ׁשּבהאהבה לֹומר, יׁש להרֹוכב], ּבּטּולם מּפני ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלא
הּמרּכבה הן הן מהאבֹות ּבירּוׁשה הּבאה ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּטבעית

ּבּטּול ׁשּבבחינת האהבה ּגם (ּבהעלם) ׁשאינֹו34ּכלּולה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אלקּות ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא רצֹונֹו וכל ּכלל, לעצמֹו ְְְְְְֱִִֶֶֶַָָֹרֹוצה

ּדדירה35ּבעֹולם הּכּונה יתּבר36וׁשּתׁשלם לֹו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻ
ְִַַּבּתחּתֹונים.

‰p‰Âּדהאדם37ידּוע והרצֹון האהבה היא ּדאהבה ¿ƒ≈ְְְֲֲִַַַָָָָָָָָָ
הּוא ׁשּלֹו והרצֹון ּכׁשהאהבה ּגם ולכן, ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָ(האֹוהב),
האהבה ענין עצם מּכלֿמקֹום, העליֹון, רצֹון ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּיׁשלם
ּבעבֹודה הּוא הּבּטּול ענין ואמּתית מציאּות. הּוא ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָוהרצֹון
וכל רצֹונֹות, ׁשּום לֹו ׁשאין עבד ּכמֹו ׁשהּוא על, ְְְְֵֶֶֶֶַַָָֹּדקּבלת
ׁשּמּצד עליו, ׁשּמּטל האדֹון על מּצד הּוא ּׁשעֹוׂשה ִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמה

הּוא ּדכיוןgxknזה לֹומר, ויׁש האדֹון. רצֹון לקּים ֶª§¨ְְְְֵֵֵַַָָָ
הרצֹון מּצד לא הּוא להרֹוכב הּמרּכבה ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּבּטּול
ּומרּכבה להרֹוכב ּבטלה להיֹות (ׁשרֹוצה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּדהּמרּכבה
הן הן מהאבֹות ּבירּוׁשה לכן הרֹוכב, מּצד אּלא ִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָאליו)
[ּולהעיר על. ּדקּבלת הּבּטּול ּגם ּבהעלם ּכלּול ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּמרּכבה,

ז"ל רּבֹותינּו נעׂשה38מּמאמר יׂשראל ׁשהקּדימּו ּבׁשעה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבחסידּות ּומבאר זה, רז לבני ּגּלה מי כּו' ּדזה39לנׁשמע ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ

עצמֹו על ּדקּבלת [ׁשּבּבּטּול לנׁשמע נעׂשה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹׁשהקּדימּו
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שם34) ובתניא ואילך. קמט ע' תר"ס בסה"מ – ובארוכה ואילך). ב (נז, פמ"א תניא ראה – הטבעית אהבה על זו דאהבה המעלה

ב"ה", העליון רצון שהוא מה כל "לעשות גם) אלא בו דבוק להיות רק (לא היא ישראל" כל שבלב הטבעית דה"אהבה א) (נח,

זו". בכוונה עצמו להרגיל אדם לכל "יש דאהרן35)ולכן אהבה היא זו שאהבה שם)) תר"ס בסה"מ (הובא א (ל, פרשתנו בלקו"ת

שבירושה המסותרת אהבה מצד מישראל אחד לכל שייך זה דענין הקודמת שבהערה תניא ראה אבל דאברהם. מאהבה שלמעלה

כמו זהו אלא ח"ו, דאהרן אה"ר למדריגת הגיע לא שאברהם שלא יבין "והמשכיל שלח) (ע' פרשתנו אוה"ת וראה מהאבות.

אברהם".ש לזה זכה שלא מה מעשיות מצוות ע"י אוא"ס להמשיך שיוכלו לישראל הכח נמשך טז.36)במ"ת נשא תנחומא ראה

רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. יז.37)בחוקותי ע' ח"ד לקמן א.38)ראה פח, על39)שבת ביאור במדבר לקו"ת

ד). (יד, שהקדימו בשעה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

·ÎB¯‰ ÔBˆ¯ ÈÙk ‡È‰ (ÌÈÒeq‰) ‰·k¯n‰לרצונותוללא ביטוי «∆¿»»«ƒƒ¿ƒ¿»≈
ÎB¯‰Ï·שלהם ˙eÎiL Ì‰Ï ‰È‰zL ÌÈˆB¯L È�tÓ ‡Ï ‡e‰…ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ¿∆»∆«»¿»≈

להגשים שלהםוכרצון ‰Ï"pשאיפה ˙ÈÚ·h‰ ‰·‰‡ C¯cŒÏÚ)שיש «∆∆«¬»«ƒ¿ƒ««
לקב"ה יהודי ‡l‡בכל ('‰a ˜e·c ‰È‰È ‡e‰L ÔBˆ¯‰ ‡È‰L∆ƒ»»∆ƒ¿∆»«∆»

·ÎB¯‰Ï ÌÏeha È�tÓƒ¿≈ƒ»¿»≈
ברירה האמורולפי],ובלית

הכלי הוא שביטול לעיל

השכינה אלוקותלהשראת וגילוי

‰·‰‡‰aL ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆¿»«¬»
‰Le¯Èa ‰‡a‰ ˙ÈÚ·h‰«ƒ¿ƒ«»»ƒ»
‰·k¯n‰ Ô‰ Ô‰ ˙B·‡‰Ó≈»»≈≈«∆¿»»
Ìb (ÌÏÚ‰a) ‰ÏeÏk¿»¿∆¿≈«
˙�ÈÁ·aL ‰·‰‡‰»«¬»∆ƒ¿ƒ«

Ïeha34,נעליתשהיא אהבה ƒ
כי הטבעית, האהבה מאשר יותר

"אהבה היא הטבעית האהבה

הביטול של והאהבה מסותרת",

ונרגשת, ניכרת אהבה היא

הוא הביטול ≈∆B�È‡Lומהות
‰ˆB¯דבר BÓˆÚÏשום ∆¿«¿

‡e‰ B�Bˆ¯ ÏÎÂ ,ÏÏk¿»¿»¿
˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¡…

ÌÏBÚa35ÌÏLzLÂ »»¿∆À¿«
‰�ek‰בריאת של והמטרה ««»»
È„c36C¯a˙È¯‰העולם BÏ ¿ƒ»ƒ¿»≈

ÌÈ�BzÁzaידור שהקב"ה ««¿ƒ
השכינה השראת ותהיה ויתגלה

התחתון. הזה בעולם למטה,

Úe„È ‰p‰Â37‡È‰ ‰·‰‡c ¿ƒ≈»«¿«¬»ƒ
Ì„‡‰c ÔBˆ¯‰Â ‰·‰‡‰»«¬»¿»»¿»»»

,(·‰B‡‰)רגשות כלומר »≈
האדם של אישיות ותחושות

ÔÎÏÂהרי אישי וברצון אישית בתחושה מדובר סוף שסוף כיון ,Ìb ¿»≈«
ÌÏLiL ‡e‰ BlL ÔBˆ¯‰Â ‰·‰‡‰Lkויתבצע ¯ˆÔBויתמלא ¿∆»«¬»¿»»∆∆À¿«¿

,ÔBÈÏÚ‰לתועלת ושאיפה ברצון ולא הקב"ה של ŒÏkÓאישיתרצונו »∆¿ƒ»
˙e‡ÈˆÓ ‡e‰ ÔBˆ¯‰Â ‰·‰‡‰ ÔÈ�Ú ÌˆÚ ,ÌB˜Óביטוי ונותן »∆∆ƒ¿«»«¬»¿»»¿ƒ

האוהב. האדם של האישית ‰Ïehaלמציאות ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡Âהאדם של «¬ƒƒƒ¿««ƒ
הנעלים‰e‡לאלוקות ולו ורגשות, רצונות של התעוררות לו יש כאשר לא

אלא ÏÚ,ביותר ˙Ïa˜c ‰„B·Úaגישה מתוך ה' את עובד האדם כאשר »¬»¿«»«…
˙B�Bˆ¯ ÌeL BÏ ÔÈ‡L „·Ú BÓk ‡e‰L,משלו Ó‰אישיים ÏÎÂ ∆¿∆∆∆≈¿¿»«

ÏÚ „vÓ ‡e‰ ‰NBÚM∆∆ƒ«…
,ÂÈÏÚ ÏhnL ÔB„‡‰»»∆À»»»
Á¯ÎÓ ‡e‰ ‰Ê „vnL∆ƒ«∆À¿»

ÔB„‡‰ ÔBˆ¯ Ìi˜Ïובמובן ¿«≈¿»»
הביטול, מעלת מצד היינו זה,

את שמבצע העבד של הגישה

ובלי להבין בלי אדונו של הרצון

לעשות רצון של רגשות לחוש

שהרי יותר הנעלית היא זאת,

יותר בטל עול בקבלת העושה

רגש. או הבנה עם מהעושה

ÏehaL ÔÂÈÎc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈»∆ƒ
‡e‰ ·ÎB¯‰Ï ‰·k¯n‰«∆¿»»¿»≈
ÔBˆ¯‰ „vÓ ‡Ï…ƒ«»»
‰ˆB¯L) ‰·k¯n‰c¿«∆¿»»∆»
·ÎB¯‰Ï ‰ÏËa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈»¿»≈

ÂÈÏ‡ ‰·k¯Óeשהרי ∆¿»»≈»
רגש ואין דעת אין )למרכבה

‡l‡הוא שלה vÓ„הביטול ∆»ƒ«
·ÎB¯‰אותה ומוביל שמוליך »≈
הטבעיתÔÎÏכרצונו, באהבה »≈

ישראל לבני «Le¯Èaƒ‰שיש
,‰·k¯n‰ Ô‰ Ô‰ ˙B·‡‰Ó≈»»≈≈«∆¿»»
של רגש בזה שיש למרות הרי

דבר של לאמתו eÏkÏאהבה »
Ïeha‰ Ìb ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««ƒ

ÏÚ ˙Ïa˜cהביטול שהוא ¿«»«…
כאמור. ביותר, הנעלה

Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡nÓ ¯ÈÚ‰Ïe]38Ï‡¯NÈ eÓÈc˜‰L ‰ÚLa ¿»ƒƒ«¬««≈«¿»»∆ƒ¿ƒƒ¿»≈
'eÎ ÚÓL�Ï ‰NÚ�ואמרה קול בת ¯Êיצאה È�·Ï ‰lb ÈÓסוד‰Ê «¬∆¿ƒ¿«ƒƒ»¿»«»∆
נעשה להקדים e„ÈÒÁa39‰Êc˙כךעלÓe·‡¯לנשמע,שיש ¿…»«¬ƒ¿∆

‡e‰ BÓˆÚ ÏÚ ˙Ïa˜c ÏehaaL] ÚÓL�Ï ‰NÚ� eÓÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«∆«ƒ¿«»«…«¿
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zexpdיב z` jzelrda

עלֿידי הּוא הרצֹון] לבעל ּבּטּול ּביֹותר, נעלה ּבּטּול ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָהּוא
ׁשהּׁשּייכּות לֹומר, ויׁש רז. המסּתרת, אהבה ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּגּלּוי

dad`Cלנׁשמע נעׂשה להקּדמת (מציאּות) מסּתרת §©£¨ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָֻ
)lEHAהיא המסּתרת אהבה ּכי הּוא, על), ּדקּבלת ¦ְְֲִִֶֶַַַַָָֹֻ

הן הן מהאבֹות ּדהּבּטּולdaMxOdּבירּוׁשה מּובן, ּומּזה .[ ִֵֵֵָָָ©¤§¨¨ְִִֶַָ
) ּתֹורה ּבמּתן ליׂשראל ׁשּנמׁשixg`lנעׂשה ׁשהקּדימּו ְְְְִִֵֶַַַָָ§©£¥ְֲִִֶֶַ

ּדמרּכבה. מהּבּטּול ּגם יֹותר נעלה ּבּטּול הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלנׁשמע)

ּבּגמראÔÈ�Ú‰Âו) ּדאיתא ר40הּוא, על עליו ּבןאמרּו ¿»ƒ¿»ְְְִַַַָָָָָָָ
ודבר ּגדֹול ּדבר הּניח ׁשּלא זּכאי ּבן ְִִֶֶַַַָָָָָָָֹיֹוחנן
ּדאּבּיי הויֹות קטן ּדבר מרּכבה, מעׂשה ּגדֹול ּדבר ְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָקטן,

ּבּמאמר ּומבאר נקרא41ורבא. מרּכבה ׁשּמעׂשה ּדהּטעם , ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
הּמרּכבה עלֿידי ּכי הּוא, ּגדֹול האדם42ּדבר מּגיע ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

לׁשם להּגיע יכֹול ׁשאינֹו למקֹום הּמרּכבה על ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרֹוכב
ׁשהחּיֹות העליֹונה, ּבּמרּכבה הּוא כן ּוכמֹו עצמֹו, ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָמּצד

הּכּסא את הּכּסא43נֹוׂשאֹות ׁשעל האדם לבחינת44ואת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אדם הּוא45לא אדם, לא לבחינת ההעלאה ועּקר . ְְֲִִִַַַַָָָָָָֹֹ

מרּכבה הּמרּכבה), הן הן (האבֹות ּדהאבֹות ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבּמרּכבה
אדם לא לבחינת אדם ּדבחינת העלּיה ּכי ְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָָָֹּדאצילּות.
ׁשהאדם היא ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה מרּכבה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשעלֿידי
מתעּלה ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה) (אדם הּכּסא ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשעל
ּדבריאהֿ אדם לגּבי אדם לא ּבחינת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלדרּגא
מרּכבה ּדהאבֹות, הּמרּכבה ועלֿידי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָיצירהֿעׂשּיה.
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א.40) כח, ואילך.41)סוכה רטז ע' תרכ"ט ובכ"מ.42)סה"מ ב. עא, יתרו תו"א גם ראה לקמן תרומה43)בהבא עה"פ בחיי ראה

הקדושה) (בנוסח לר"ה במוסף "והחיות" פיוט ספי"ד. במדב"ר ספכ"ג. שמו"ר שם]. ברד"ל וראה [ספ"ד. פרדר"א בשם יא כה,

אשכנז. כו.44)נוסח א, יחזקאל כט.45)ראה טו, שמואלֿא – הכתוב לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,¯˙BÈa ‰ÏÚ� Ïehaלא עול, קבלת מתוך לקב"ה האדם של בביטול ƒ«¬∆¿≈
עמוק הוא הביטול כמה עד שונות דרגות יש רגשות, או והשגה הבנה בעקבות

לעשות עצמם על קבלו ישראל בני כאשר לנשמע, נעשה והקדמת ופנימי.

מאד עמוק ביטול הוא הם מה ששמעו לפני אפילו התורה דברי את ולקיים

בחסידות ÏÚ·Ïהנקרא Ïehaƒ¿««
ÔBˆ¯‰שבו מצב יתכן שכן »»

לרצון בטל שלהאדם מסוים

נשאר עדיין הוא אבל הקב"ה

ויתכן לעצמו, כלשהי מציאות

לא הוא אחר רצון שכלפי

ל"בעל ביטול אבל יתבטל,

הקב"ה אל ביטול היינו הרצון"

את מבטל שהאדם באופן בעצמו

וממילאכל לחלוטין מציאותו

איזה רצון, כל כלפי הוא הביטול

È„ÈŒÏÚשיהיה ‡e‰ [«¿≈
שעה נעשהשבאותה שאמרו

אצלם היה Èelbƒונשמע
,˙¯zÒÓ‰ הנקראת‡‰·‰ «¬»«¿À∆∆

Ê¯שבדרך לסוד דומה היא כי »
נשאלת ולכאורה נעלם. הוא כלל

בהרחבה לעיל הוסבר השאלה:

ביטוי הם אהבה שרגשי

קבלתלמצי ורק האוהב של אותו

עבד כמו רגש, ללא שמקייםעול

ההכרח, מפני אדונו רצון את

הדברים ואיך אמיתי. ביטול היא

האמור עם אחד בקנה עולים

לביטול הגיעו ישראל שבני כאן

של עמוק נעשההכי הקדמת

האהבה גילוי ידי על לנשמע

מוסיף: זו שאלה על להשיב וכדי eÎÈiM‰L˙המסותרת? ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆««»
Ïeha) ÚÓL�Ï ‰NÚ� ˙Óc˜‰Ï (˙e‡ÈˆÓ) ˙¯zÒÓ ‰·‰‡c¿«¬»¿À∆∆¿ƒ¿«¿»««¬∆¿ƒ¿«ƒ

,(ÏÚ ˙Ïa˜cביניהםלמרות סתירה יש ‡‰·‰שלכאורה Èk ,‡e‰ ¿«»«…ƒ«¬»
.‰·k¯n‰ Ô‰ Ô‰ ˙B·‡‰Ó ‰Le¯Èa ‡È‰ ˙¯zÒÓ‰ומאחר «¿À∆∆ƒƒ»≈»»≈≈«∆¿»»

עד ונעלה עמוק ביטול שהיה האבות של מהביטול הוא הזו האהבה ששורש

שלמעשה אף לכן משלה, רצון שום לה שאין "המרכבה" הן שהאבות כך כדי

זו אין אהבה, של רגש כאן התעוררותיש אדרבה אלא לביטול שסותרת אהבה

ונשמע" "נעשה לומר ישראל לבני שגרמה היא המסותרת האהבה והתגלות

בתכלית]. ביטול "נעשהfÓe‰מתוך שבאמירת לעיל לפנימהאמור ונשמע" ƒ∆
ופנימי עמוק כך כל בביטול ישראל בני היו תורה Ïeha‰cמתן ,Ô·eÓ»¿«ƒ

‰NÚ� eÓÈc˜‰L È¯Á‡Ï) ‰¯Bz ÔzÓa Ï‡¯NÈÏ CLÓpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿««»¿«¬≈∆ƒ¿ƒ«¬∆
‰·k¯Óc Ïeha‰Ó Ìb ¯˙BÈ ‰ÏÚ� Ïeha ‡e‰ (ÚÓL�Ïשהיה ¿ƒ¿«ƒ«¬∆≈«≈«ƒ¿∆¿»»

יותר, גבוהה לדרגה נתעלו תורה שבמתן מובן שהרי תורה מתן לפני אצלם

ועדיין תורה במתן שנפעלה הביטול בענין ההוספה מהי להלן שיתבאר כפי

כשאמרו ישראל בבני היתה לא

ונשמע. נעשה

‡˙È‡c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â (Â¿»ƒ¿»¿ƒ»
מובא ‡Óba40e¯Ó¯‡יש, «¿»»»¿

Ôa Ô�ÁBÈ Ôa¯ ÏÚ ÂÈÏÚ»»««»»»∆
ÁÈp‰ ‡lL È‡kÊהותיר לא ««∆…ƒƒ«

ללמוד ÏB„bמבלי ¯·c»»»
ÏB„b ¯·c ,ÔË˜ ¯·„Â¿»»»»»»»
ÔË˜ ¯·c ,‰·k¯Ó ‰NÚÓ«¬≈∆¿»»»»»»
.‡·¯Â Èia‡c ˙BÈÂ‰¬»¿««≈¿»»

¯Ó‡na ¯‡·Óe41הנזכר ¿…»««¬»
תרכ"ט, »»»¿ÌÚh‰cמשנת

‡¯˜� ‰·k¯Ó ‰NÚnL∆«¬≈∆¿»»ƒ¿»
ŒÏÚ Èk ,‡e‰ ÏB„b ¯·c»»»ƒ«

‰·k¯n‰ È„È42ÚÈbÓ ¿≈«∆¿»»«ƒ«
ÏÚ ·ÎB¯‰ Ì„‡‰»»»»≈«
B�È‡L ÌB˜ÓÏ ‰·k¯n‰«∆¿»»¿»∆≈
„vÓ ÌLÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ»¿«ƒ«¿»ƒ«

BÓˆÚ,המרכבה BÓÎeללא «¿¿
‰·k¯na ‡e‰ ÔÎ≈«∆¿»»

˙BiÁ‰L ,‰�BÈÏÚ‰חיות »∆¿»∆««
העליונות ¿�B‡NB˙הקודש

ומרוממות ∆‡˙ומגביהות
‡qk‰43Ì„‡‰ ˙‡Â «ƒ≈¿∆»»»
‰qk‡העליון ÏÚL44 ∆««ƒ≈

Ì„‡ ‡Ï ˙�ÈÁ·Ï45 ƒ¿ƒ«…»»
"אדם". מבחינת שלמעלה

‰‡ÏÚ‰‰ ¯wÚÂאדם בחינת ושל הכסא ‰e‡של ,Ì„‡ ‡Ï ˙�ÈÁ·Ï ¿ƒ«««¬»»ƒ¿ƒ«…»»
‰·k¯Ó ,(‰·k¯n‰ Ô‰ Ô‰ ˙B·‡‰) ˙B·‡‰c ‰·k¯na«∆¿»»¿»»»»≈≈«∆¿»»∆¿»»

˙eÏÈˆ‡cהעליונה המרכבה ולאשכן ומדרגתו ענינו לפי עולם בכל קיימת «¬ƒ
בעולמות שהיא כפי למרכבה דאצילות המרכבה מעולםדומה שלמטה

È„ÈŒÏÚLהאצילות Ì„‡ ‡Ï ˙�ÈÁ·Ï Ì„‡ ˙�ÈÁ·c ‰iÏÚ‰ Èk .(ƒ»¬ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿ƒ«…»»∆«¿≈
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ‰·k¯Óמאצילות שלמטה ‰È‡העולמות ∆¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ

‰lÚ˙Ó (‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c Ì„‡) ‡qk‰ ÏÚL Ì„‡‰L∆»»»∆««ƒ≈»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿«∆
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c Ì„‡ Èa‚Ï Ì„‡ ‡Ï ˙�ÈÁa ‡È‰L ‡b¯„Ï¿«¿»∆ƒ¿ƒ«…»»¿«≈»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚמעלתו שעם האצילות לעולם הואהיינו עדיין בי"ע, לעולמות ביחס ¬ƒ»
העולמות. eÏÈˆ‡c˙,בכלל ‰·k¯Ó ,˙B·‡‰c ‰·k¯n‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«∆¿»»¿»»∆¿»»«¬ƒ
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h"kyz'd ,oeiq `"k ,jzelrda zyxt zay

לבחינת ּדאצילּות אדם ּדבחינת העלּיה נעׂשה ְְֲֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָּדאצילּות,
ׁשּמעׂשה וזהּו .ארי מאצילּות, ׁשּלמעלה אדם ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלא

אדם, ּכי ּגדֹול, ּדבר נקרא הּואxirfמרּכבה אנּפין, ְְִִֶָָָָָָָָ§¥ְִַ
מתעּלה הּוא הּמרּכבה ועלֿידי וצמצּום, קטנּות ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּבחינת

,ארי .lFcBלבחינת ְֲִִִַ¨

ÌÚh‰Âאף) קטן ּדבר נקראים ורבא ּדאּבּיי ׁשהּויֹות ¿«««ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
הלכֹות ּכי הּוא, ׁשּבעלּֿפה) ּבּתֹורה עּקר ְְִִִֶֶֶַַַָׁשהּוא
ׁשהּמצֹות לזה ּדנֹוסף קטּנים. ּבדברים נתלּבׁשּו ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָהּתֹורה

ּבד ּפרטינתלּבׁשּו ּכּמה מצוה ּבכל יׁש ּגׁשמּיים, ברים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָ
והגּבלה, צמצּום הּוא (ּפרטים) ההתחּלקּות ּדענין ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָּדינים,

[ועלּֿפיֿזה מרּכבה46קטנּות. מעׂשה ּבין החּלּוק , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּדענין הּקצה. אל הּקצה מן הּוא ורבא ּדאּבּיי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלהויֹות
לבחינת (אדם) הגּבלה מּבחינת הּיציאה הּוא ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָמרּכבה
ענין (ּדאמּתית ּגדֹול ּדבר – אדם) (לא ְְְֲִִִִַַָָָָָֹּבליּֿגבּול

מגּבל ׁשאינֹו ּבדבר הּוא ּדאּבּיי47הּגדלּות ּובהויֹות ,( ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֻ
ּגבּול, ּבלי העליֹון, רצֹון התלּבׁשּות ,להפ הּוא ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָורבא
עֹוד ּבּמאמר ּוממׁשי קטן]. ּדבר – מגּבלים ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָֻּבדברים
ּכי קטן, ּדבר נקראים ורבא ּדאּבּיי ׁשהּויֹות זה על ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָטעם
הּתֹורה ּפנימּיּות לגּבי קטן ּדבר היא ּדעכׁשו ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָהּתֹורה
ּולבּוׁש מׁשל היא ׁשהּתֹורה לפי וגם לעתיד. ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּתתּגּלה
ּבׁשם הּתֹורה נקראת ׁשּלכן ּבּה. הּמלּבׁש ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֻלאֹורֿאיןֿסֹוף

הּקדמֹוני קדמֹונֹו48מׁשל לבחינת ּולבּוׁש מׁשל ׁשהיא , ְְְְְִִִִֶַַַַַָָ
עֹולם קטן.49ׁשל ּדבר הּוא נמׁשל לגּבי ּומׁשל . ְְִֵֶַָָָָָָָָ

LÈÂּדבר נקראים ורבא ּדאּבּיי ׁשהּויֹות ּדלהּטעם לֹומר ¿≈ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ
קטּנים, ּבדברים נתלּבׁשה ׁשהּתֹורה מּפני ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָקטן
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שמא).46) ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח בהעלותך ד"ה ראה ריבוע) (בהחצאי לקמן גדול,47)בהבא שהוא מוגבל דבר על דכשאומרים

קטן. והוא ממנו גדולים שהם דברים ישנם אבל ממנו, קטנים שהם דברים לגבי רק היא שלו וראה48)הגדלות יד. כד, שמואלֿא

יג. כא, משפטים עה"פ פרש"י שם. ובפרש"י ב יו"ד, מכות עה"פ. ב.49)פרש"י צח, מג"א תו"א בארוכה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ì„‡ ‡Ï ˙�ÈÁ·Ï ˙eÏÈˆ‡c Ì„‡ ˙�ÈÁ·c ‰iÏÚ‰ ‰NÚ�«¬∆»¬ƒ»ƒ¿ƒ«»»«¬ƒƒ¿ƒ«…»»
CÈ¯‡ ,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL"עליון שב"כתר אנפין" "אריך בחינת ∆¿«¿»≈¬ƒ¬ƒ

העולמות. מארבעת למעלה שהוא k¯Ó·‰שבאיןֿסוף ‰NÚnL e‰ÊÂ¿∆∆«¬≈∆¿»»
,ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ ,Ì„‡ Èk ,ÏB„b ¯·c בדרך�˜¯‡ (כאשר קטנות פנים ƒ¿»»»»ƒ»»¿≈«¿ƒ

עולם של למידות הכוונה כלל

האיןֿסוף אור שלעומת האצילות

אור בהן יש מאצילות שלמעלה

˜e�Ë˙מועט) ˙�ÈÁa ‡e‰¿ƒ««¿
È„ÈŒÏÚÂ ,ÌeˆÓˆÂ¿ƒ¿¿«¿≈

‡e‰ ‰·k¯n‰"אדם" בחינת «∆¿»»
ÈÁ·Ï�˙שבקטנות ‰lÚ˙Óƒ¿«∆ƒ¿ƒ«

להיות והופך אדם" "לא

ÏB„b.מ"קטן" ,CÈ¯‡¬ƒ»
Èia‡c ˙BÈe‰L ÌÚh‰Â¿«««∆«»¿««≈
ÔË˜ ¯·c ÌÈ‡¯˜� ‡·¯Â¿»»ƒ¿»ƒ»»»»
‰¯Bza ¯wÚ ‡e‰L Û‡)«∆ƒ««»
Èk ,‡e‰ (‰tŒÏÚaL∆¿«∆ƒ
eLaÏ˙� ‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰ƒ¿«»ƒ¿«¿

,ÌÈpË˜ ÌÈ¯·„aשהולך כפי ƒ¿»ƒ¿«ƒ
ÊÏ‰ומבאר. ÛÒB�c¿»¿∆

eLaÏ˙� ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿ƒ¿«¿
,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aשהם ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

רוחניים ענינים לעומת 'קטנים'

‰nk ‰ÂˆÓ ÏÎa LÈ≈¿»ƒ¿»«»
ÔÈ�Úc ,ÌÈ�Èc ÈË¯t¿»≈ƒƒ¿ƒ¿«
(ÌÈË¯t) ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿¿»ƒ
,‰Ïa‚‰Â ÌeˆÓˆ ‡e‰ƒ¿¿«¿»»

˙e�Ë˜בלתי באור שהרי «¿
ורק דרגות חילוקי אין מוגבל

יש וההגבלה הצמצום בעקבות

בהתאם שונות ודרגות הבדלים

והגילוי. הצמצום »¿[ŒÏÚÂלמידת
‰ÊŒÈt46˜elÁ‰ ההבדל, ƒ∆«ƒ

‰·k¯Ó ‰NÚÓ ÔÈa≈«¬≈∆¿»»
‡e‰ ‡·¯Â Èia‡c ˙BÈÂ‰Ï«¬»¿««≈¿»»

עצום ומרחק ‰e‡פער ‰·k¯Ó ÔÈ�Úc .‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓƒ«»∆∆«»∆¿ƒ¿«∆¿»»
‡Ï) Ïe·bŒÈÏa ˙�ÈÁ·Ï (Ì„‡) ‰Ïa‚‰ ˙�ÈÁaÓ ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿»»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿…

(Ì„‡– גדולה עליה הוא גבול לבלי מגבול ÏB„bוהמעבר ¯·c »»»»»
Ïa‚Ó B�È‡L ¯·„a ‡e‰ ˙eÏ„b‰ ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡c)47דבר כי «¬ƒƒƒ¿«««¿¿»»∆≈À¿»

לגב בלבד, יחסית גדלות זו הרי גדול, שיהיה ככל הרי אחריםמוגבל דברים י

רק ולא אבסולוטית בגדלות באמת, גדול מוגבל לא דבר ורק ממנו. קטנים

¯ˆÔBיחסית ˙eLaÏ˙‰ ,CÙ‰Ï ‡e‰ ‡·¯Â Èia‡c ˙BÈÂ‰·e ,(«¬»¿««≈¿»»¿≈∆ƒ¿«¿¿
ÔBÈÏÚ‰,הקב"ה של העליונים וחכמתו Ïe·b,רצונו ÈÏaשירדו כפי »∆¿¿ƒ¿

למטה שירדה כפי בתורה ÌÈÏa‚Óונתלבשו ÌÈ¯·„aלעומת וקטנים ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ
מוגבל הבלתי העליון ˜ÔË].הרצון ¯·c Y»»»»

¯Ó‡na CÈLÓÓeהנזכר «¿ƒ««¬»
‰Ê ÏÚ ÌÚË „BÚ«««∆
‡·¯Â Èia‡c ˙BÈe‰L∆«»¿««≈¿»»
Èk ,ÔË˜ ¯·c ÌÈ‡¯˜�ƒ¿»ƒ»»»»ƒ

ÂLÎÚc ‰¯Bz‰התורה «»¿«¿»
כעת לנו c·¯הנגלית ‡È‰ƒ»»

˙eiÓÈ�t Èa‚Ï ÔË»̃»¿«≈¿ƒƒ
„È˙ÚÏ ‰lb˙zL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿«∆∆»ƒ
סתרי את יגלה הקב"ה כאשר

סיבהÌ‚Âהתורה. נוספתישנה ¿«
נקראים ורבא אביי שהויות לכך

קטן" Bz‰L¯‰"דבר ÈÙÏ¿ƒ∆«»
Le·Ïe ÏLÓ ‡È‰וכיסוי ƒ»»¿

LaÏn‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ï¿≈«¿À»
daרצונו היא התורה שהרי »

האיןֿסוף הקב"ה של וחכמתו

שנתלבשה העולםכפי בענייני

�˜¯‡˙הזה. ÔÎlL∆»≈ƒ¿≈
‰¯Bz‰בפסוקÏLÓ ÌLa «»¿≈¿«

È�BÓ„w‰48ÏLÓ ‡È‰L , ««¿ƒ∆ƒ»»
B�BÓ„˜ ˙�ÈÁ·Ï Le·Ïe¿ƒ¿ƒ««¿

ÌÏBÚ ÏL49רש"י כפירוש ∆»
של קדמונו "משל הפסוק: על

של משלו שהיא התורה עולם,

Èa‚Ïהקב"ה". ÏLÓe»»¿«≈
ÔË˜ ¯·c ‡e‰ ÏLÓ�ƒ¿»»»»»
הוא שהעיקר מובן שהרי

אלא אינו והמשל הנמשל,

ולכן לנמשל, להגיע אמצעי

כפי (התורה המשל בין היחס

והנמשל לעולם) שירדה

גדול. דבר לעומת קטן כדבר הוא (הקב"ה)

שהתורה לכך הסברים בכמה צורך יש מה לשם לתמוה מקום היה לכאורה

לגבי השני בהסבר התוספת ומה קטן" "דבר נקראת ורבא") דאביי ("הוויות

עוד. ומבאר הולך הזו, התמיהה את להסיר וכדי העניין. תוכן מצד הראשון,

ÔË˜ ¯·c ÌÈ‡¯˜� ‡·¯Â Èia‡c ˙BÈe‰L ÌÚh‰Ïc ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«ƒ¿«««∆«»¿««≈¿»»ƒ¿»ƒ»»»»
ÌÈpË˜ ÌÈ¯·„a ‰LaÏ˙� ‰¯Bz‰L È�tÓיש ולכן ומוגבלים ƒ¿≈∆«»ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ
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לבחינת ּדאצילּות אדם ּדבחינת העלּיה נעׂשה ְְֲֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָּדאצילּות,
ׁשּמעׂשה וזהּו .ארי מאצילּות, ׁשּלמעלה אדם ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלא

אדם, ּכי ּגדֹול, ּדבר נקרא הּואxirfמרּכבה אנּפין, ְְִִֶָָָָָָָָ§¥ְִַ
מתעּלה הּוא הּמרּכבה ועלֿידי וצמצּום, קטנּות ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּבחינת

,ארי .lFcBלבחינת ְֲִִִַ¨

ÌÚh‰Âאף) קטן ּדבר נקראים ורבא ּדאּבּיי ׁשהּויֹות ¿«««ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
הלכֹות ּכי הּוא, ׁשּבעלּֿפה) ּבּתֹורה עּקר ְְִִִֶֶֶַַַָׁשהּוא
ׁשהּמצֹות לזה ּדנֹוסף קטּנים. ּבדברים נתלּבׁשּו ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָהּתֹורה

ּבד ּפרטינתלּבׁשּו ּכּמה מצוה ּבכל יׁש ּגׁשמּיים, ברים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָ
והגּבלה, צמצּום הּוא (ּפרטים) ההתחּלקּות ּדענין ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָּדינים,

[ועלּֿפיֿזה מרּכבה46קטנּות. מעׂשה ּבין החּלּוק , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּדענין הּקצה. אל הּקצה מן הּוא ורבא ּדאּבּיי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלהויֹות
לבחינת (אדם) הגּבלה מּבחינת הּיציאה הּוא ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָמרּכבה
ענין (ּדאמּתית ּגדֹול ּדבר – אדם) (לא ְְְֲִִִִַַָָָָָֹּבליּֿגבּול

מגּבל ׁשאינֹו ּבדבר הּוא ּדאּבּיי47הּגדלּות ּובהויֹות ,( ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֻ
ּגבּול, ּבלי העליֹון, רצֹון התלּבׁשּות ,להפ הּוא ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָורבא
עֹוד ּבּמאמר ּוממׁשי קטן]. ּדבר – מגּבלים ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָֻּבדברים
ּכי קטן, ּדבר נקראים ורבא ּדאּבּיי ׁשהּויֹות זה על ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָטעם
הּתֹורה ּפנימּיּות לגּבי קטן ּדבר היא ּדעכׁשו ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָהּתֹורה
ּולבּוׁש מׁשל היא ׁשהּתֹורה לפי וגם לעתיד. ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּתתּגּלה
ּבׁשם הּתֹורה נקראת ׁשּלכן ּבּה. הּמלּבׁש ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֻלאֹורֿאיןֿסֹוף

הּקדמֹוני קדמֹונֹו48מׁשל לבחינת ּולבּוׁש מׁשל ׁשהיא , ְְְְְִִִִֶַַַַַָָ
עֹולם קטן.49ׁשל ּדבר הּוא נמׁשל לגּבי ּומׁשל . ְְִֵֶַָָָָָָָָ

LÈÂּדבר נקראים ורבא ּדאּבּיי ׁשהּויֹות ּדלהּטעם לֹומר ¿≈ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ
קטּנים, ּבדברים נתלּבׁשה ׁשהּתֹורה מּפני ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָקטן
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שמא).46) ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח בהעלותך ד"ה ראה ריבוע) (בהחצאי לקמן גדול,47)בהבא שהוא מוגבל דבר על דכשאומרים

קטן. והוא ממנו גדולים שהם דברים ישנם אבל ממנו, קטנים שהם דברים לגבי רק היא שלו וראה48)הגדלות יד. כד, שמואלֿא

יג. כא, משפטים עה"פ פרש"י שם. ובפרש"י ב יו"ד, מכות עה"פ. ב.49)פרש"י צח, מג"א תו"א בארוכה ראה
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מֹוסיף ולכן ּדתֹורה. הּלבּוׁשים מּצד הּוא קטן ּדבר ְְְִִִֵַַַַָָָָָֹֹהּתאר
הּתֹורה ּפנימּיּות לגּבי קטן ּדבר היא ּדעכׁשו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשהּתֹורה
לגּבי קטן ּדבר ׁשהיא [וגם לעתידֿלבא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּתתּגּלה
ּדבר הּתאר זה, טעם ּדעלּֿפי ּבּה], הּמלּבׁש ְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻאֹורֿאיןֿסֹוף
ּגם ּׁשּמביא [ּומה עצמּה. לּתֹורה ּבנֹוגע (ּגם) הּוא ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָקטן
יׁש קטּנים, ּבדברים נתלּבׁשה ׁשהּתֹורה הראׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָטעם
ּדאּבּיי הויֹות ּבין ׁשהחּלּוק מדּגׁש זה ּבטעם ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻלֹומר,
הּקצה, אל הּקצה מן חּלּוק הּוא מרּכבה למעׂשה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָורבא

ַַּכּנ"ל].

נקראתÍÈLÓÓeז) ׁשהּתֹורה ּבזה ּבאּור עֹוד ּבּמאמר «¿ƒ¿ְֲִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבּטּול עצם ׁשם על ׁשהּוא קטן, ִֵֶֶַָָָָֹּדבר
ׁשּלּמּוד ּדכמֹו ּבּה. הּמלּבׁש אֹורֿאיןֿסֹוף לגּבי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻההלכה
לׁשֹוני ּתען ּבבּטּול, להיֹות צרי ּדהאדם ְְְְִִִִַַַָָָָָהּתֹורה

הּקֹורא50אמרת אחר ּכעֹונה ּבנֹוגע51, הּוא עלּֿדרֿזה , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
לאֹורֿאיןֿסֹוף ּבבּטּול ׁשהם עצמם הּתֹורה ְְְְְִִֵֵֶַַָָלהלכֹות
קטן ּדלהּפרּוׁש לֹומר, [ויׁש ּכדלקּמן. ּבהם, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּמלּבׁש
אחרים. לענינים ּביחס הּוא קטן ּדבר הּתאר ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּכפׁשּוטֹו,
מּכל קטנּתי עלּֿדר] הּבּטּול ׁשם על קטן ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּולהּפירּוׁש

וצרי52החסדים עצמֹו]. ּבֹו הּוא (ּבּטּול) הּקטנּות ,[ ְְְֲִִִַַַַָָ
ּגם הרי הּבּטּול), ׁשם על הּוא ׁש"קטן" (להּפירּוׁש ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָלהבין
נקראת ואףֿעלּֿפיֿכן להרֹוכב, ּבבּטּול היא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמרּכבה

ּגדֹול. ָָָּדבר

˙c˜�eּבׁשם ׁשּנקרא ּדהּבּטּול לֹומר, יׁש ּבזה הּבאּור ¿À«ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ואין לגמרי ּבטל ׁשהּוא הּוא, (קטנּתי), קטן ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹּדבר
'ּדּבּור הּקדׁש' ּב'אּגרת ׁשּכתּוב ּוכמֹו מעלה. ׁשּום ְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹּבֹו

קטנּתי ּומֹותרֹות53הּמתחיל' ּכׁשיריים עצמֹו שּמׂשים , ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹ
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כאמור, שונים, דינים פרטי התורה vÓ„בהלכות ‡e‰ ÔË˜ ¯·c ¯‡z‰«…«»»»»ƒ«
‰¯B˙c ÌÈLe·l‰מכסים הללו והלבושים למטה לרדת כדי נתלבשה בהם «¿ƒ¿»

אל מתייחס לא קטן" "דבר התואר הזה הביאור לפי אבל התורה, עצם על

עצמה. ÛÈÒBÓהתורה ÔÎÏÂלכך נוסף טעם מהר"ש אדמו"ר של במאמר ¿»≈ƒ
קטן" "דבר נקראת שהתורה

ÂLÎÚcוהוא ‰¯Bz‰L∆«»¿«¿»
Èa‚Ï ÔË˜ ¯·c ‡È‰ƒ»»»»¿«≈
‰lb˙zL ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ«»∆ƒ¿«∆
‡È‰L Ì‚Â] ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿«∆ƒ

ÔË˜ ¯·cומוגבלÈa‚Ï »»»»¿«≈
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡מוגבל הבלתי ≈

ÈtŒÏÚc ,[da LaÏn‰«¿À»»¿«ƒ
ÔË˜ ¯·c ¯‡z‰ ,‰Ê ÌÚË««∆«…«»»»»
‰¯BzÏ Ú‚B�a (Ìb) ‡e‰«¿≈««»

] .dÓˆÚלאחר שמעתה, אלא «¿»
מוסיף השני הטעם מה שהוסבר

לבאר יש הראשון הטעם על

יש כן אם מדוע גיסא, לאידך

כך ועל הראשון בטעם צורך

ומבאר È·nM‡הולך ‰Óe«∆≈ƒ
ÔBL‡¯‰ ÌÚË Ìb«««»ƒ
‰LaÏ˙� ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿«¿»

ÌÈpË˜ ÌÈ¯·„aופרטי ƒ¿»ƒ¿«ƒ
לכאורה והרי - כאמור הלכות,

לתורה המתייחס השני הטעם

יותר, חזק טעם הוא ≈LÈעצמה
‰Ê ÌÚËa Èk ,¯ÓBÏ«ƒ¿««∆
ÔÈa ˜elÁ‰L Lb„ÓÀ¿»∆«ƒ≈
‡·¯Â Èia‡c ˙BÈÂ‰¬»¿««≈¿»»
‡e‰ ‰·k¯Ó ‰NÚÓÏ¿«¬≈∆¿»»
Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ˜elÁƒƒ«»∆∆

Ï"pk ,‰ˆw‰שדווקא כך «»∆««
בין יש הזה הפירוש לפי

פער וה"גדלות" ה"קטנות"

מדובר ולא עלאמיתי רק

יחסית ו"גדלות" ]."קטנות"
¯·c ˙‡¯˜� ‰¯Bz‰L ‰Êa ¯e‡a „BÚ ¯Ó‡na CÈLÓÓe (Ê«¿ƒ««¬»≈»∆∆«»ƒ¿≈»»

‰ÎÏ‰‰ Ïeha ÌˆÚ ÌL ÏÚ ‡e‰L ,ÔË˜עצמםהיינו התורה דברי »»∆«≈…∆ƒ«¬»»
da LaÏn‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ Èa‚Ï.בהלכה‰¯Bz‰ „enlL BÓÎc ¿«≈≈«¿À»»ƒ¿∆ƒ«»

È�BLÏ ÔÚz ,Ïeh·a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ì„‡‰cהלומד האדם של לשונו ¿»»»»ƒƒ¿¿ƒ««¿ƒ
והלומדE˙¯Ó‡50תורה התורה, נותן הקב"ה של אומרדבריו איננו תורה ƒ¿»∆

אלא מעצמו ‰Bw¯‡דברים ¯Á‡ ‰�BÚk51,לרבנו אור' ב'תורה כמבואר ¿∆«««≈
להיות האדם אצל נפרד נעשה הדבור "אין אזי תורה לומד יהודי שכאשר הזקן

שהתורה אמרתך לשוני תען שכתוב כמו רק שלו הוא כאלו עצמו מפי יוצא

גילוי ענין שהוא האומר... אחר [חוזר] כעונה תען שלשוני אלא אמרתך היא

המשכיל יתבונן ומזה ממש. בטול בבחינת למעלה כמו למטה סוף אין אור

שהוא התורה [דברי כי ללבו בשומו התורה בעסק ופחד אימה עליו ויפול

שנאמרו ממש הוא ה' דבר לומד]

שהאדם וכשם מסיני". למשה

כלפי מתבטל תורה הלומד

‰e‡הקב"ה ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆
‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰Ï Ú‚B�a¿≈«¿ƒ¿«»
Ïeh·a Ì‰L ÌÓˆÚ«¿»∆≈¿ƒ
LaÏn‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ï¿≈«¿À»

Ôn˜Ï„k ,Ì‰aשיתבאר כפי »∆¿ƒ¿«»
ÓBÏ¯,להלן. LÈÂ]¿≈«

,BËeLÙk ÔË˜ Le¯t‰Ïcƒ¿«≈»»ƒ¿
התורה הםשדברי עצמם

"קטנות" c·¯בבחינת ¯‡z‰«…«»»
ÌÈ�È�ÚÏ ÒÁÈa ‡e‰ ÔË»̃»¿««¿ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯Á‡דברים שלגבי ומשמעו ¬≈ƒ
"קטן". הוא ממנו גדולים אחרים

Le¯Èt‰ÏeהנוכחיÏÚ ÔË˜ ¿«≈»»«
C¯cŒÏÚ] Ïeha‰ ÌLדברי ≈«ƒ«∆∆

אבינו ÏkÓיעקב Èz�Ë»̃…¿ƒƒ…
ÌÈ„ÒÁ‰52גרמו ה' שחסדי «¬»ƒ

בעיני ושפל עניו להיות לו

(Ïeha)עצמו ˙e�Ëw‰ ,[««¿ƒ
BÓˆÚ Ba ‡e‰שהתורה «¿

עצמה ומקטינה מתבטלת עצמה

הקב"ה ].לגבי
ˆÂLe¯Èt‰Ï) ÔÈ·‰Ï CÈ¯ ¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

האחרון הפירוש ««∆ÔË˜"L"לפי
,(Ïeha‰ ÌL ÏÚ ‡e‰אם «≈«ƒ

גם עצמה סיבה מאותה כן

צריך היה מרכבה" "מעשה

כי קטן" "דבר Ìbלהקרא È¯‰¬≈«
Ïeh·a ‡È‰ ‰·k¯Ó∆¿»»ƒ¿ƒ
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,·ÎB¯‰Ï¿»≈¿««ƒ≈

ÏB„b ¯·c קטן".�˜¯‡˙ "דבר ולא ƒ¿≈»»»
ÔË˜ ¯·c ÌLa ‡¯˜pL Ïeha‰c ,¯ÓBÏ LÈ ‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜�e¿À««≈»∆≈«¿«ƒ∆ƒ¿»¿≈»»»»

על( שאמר אבינו יעקב של לביטול e‰L‡עצמובדומה ,‡e‰ ,(Èz�Ë»̃…¿ƒ∆
‰ÏÚÓ ÌeL Ba ÔÈ‡Â È¯Ó‚Ï ÏËaכל לעצמו רואה שאינו היינו »≈¿«¿≈¿≈«¬»

כלשהי. "גדלות" תחושת לו שיגרום יתרון ושום e˙kL·חשיבות BÓÎe¿∆»
'L„w‰ ˙¯b‡'aהתניא ˜Èz�Ëשבספר 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac'53, ¿ƒ∆∆«…∆ƒ««¿ƒ»…¿ƒ

כך כדי עד לענווה B¯˙BÓe˙שהכוונה ÌÈÈ¯ÈLk BÓˆÚ ÌÈNn∆̆≈ƒ«¿¿ƒ«ƒ»
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מציאּות, היא ׁשהּמרּכבה וכיון .צר ׁשּום ּבֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּמׁש
ׁשעלֿידי [וכּנ"ל הרֹוכב לגּבי יתרֹון ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָועד
להּגיע יכֹול ׁשאינֹו למקֹום להּגיע הרֹוכב יכֹול ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמרּכבה
מּצד [ואדרּבה קטן. ּדבר אינּה לכן עצמֹו], מּצד ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָלׁשם
ּגדֹול לבחינת העלּיה היא ׁשעלֿידֹו ׁשּבּה, ְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָהעּלּוי
והלכֹות ּגדֹול]. ּדבר ּבׁשם הּמרּכבה ּגם נקראת ,(ארי)ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
הראׁשֹון [ּפרּוׁש ּגׁשמּיים ּבדברים ׁשּנתלּבׁשּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָהּתֹורה
ער להם אין ּגׁשמּיים ׁשּדברים ּכיון קטן'], 54ּב'דבר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

הם הרי ּבהם, הּמלּבׁשים יתּבר ּורצֹונֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻלחכמתֹו
ׁשּבהלכֹות הּבּטּול ועלֿידי קטן. ּדבר הּבּטּול, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבתכלית
ּבּתֹורה, העֹוסק ּבאדם ּגם הּבּטּול נמׁש עצמם, ְְִִֵַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה
,אמרת לׁשֹוני ּדּתען ּבאפן יהיה ׁשּלֹו הּתֹורה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלּמּוד

הּקֹורא. אחר ְֵֶַַַּכעֹונה

לאמרe‰ÊÂח) האּלה הּדברים ּכל את אלקים ,55וידּבר ¿∆ְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
ּבחסידּות הּכח51ּומבאר נּתן ּדבמּתןּֿתֹורה , ְְֲִִִַַַַַַָָֹֹ

לחזר ּדלאמר, ּבאפן יהיה האדם ׁשל הּתֹורה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּלּמּוד
ּדלכאֹורה, ,אמרת לׁשֹוני ּתען אֹומר, ׁשהּקּב"ה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּדברים
לנׁשמע, נעׂשה יׂשראל הקּדימּו מּתןּֿתֹורה לפני ּגם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהרי
ּומהּו הרצֹון, ּדבעל ּבּטּול הּוא לנׁשמע נעׂשה ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָּדהקּדמת
לגּבי ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּנתחּדׁש ּדלאמר ּבּבּטּול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹהחּדּוׁש
ּדהקּדמת ׁשהּבּטּול ּבזה, והּבאּור ונׁשמע. ּדנעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּבּטּול
לנׁשמע נעׂשה ּדהקּדמת מעלה. ּבֹו יׁש לנׁשמע ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָנעׂשה
על את מקּבלים ׁשהעם ועלֿידי מלכּות, על קּבלת ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּוא
ׁשעלֿ ּדמרּכבה, הּבּטּול ועלּֿדר] מל נעׂשה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמלכּותֹו
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LnÓלחלוטין מיותר ˆ¯Cכדבר ÌeL Ba ÔÈ‡Lרק קיים הזה והביטול «»∆≈…∆
רקבהלכות ולכן בהם המלובש סוף אין אור לגבי "דברהתורה נקראים הם

k¯n‰L·‰קטן". ÔÂÈÎÂהרוכבלמרות לגבי e‡ÈˆÓ˙ביטולה ‡È‰ ¿≈»∆«∆¿»»ƒ¿ƒ
È„ÈŒÏÚLמסוימת, Ï"pÎÂ] ·ÎB¯‰ Èa‚Ï ÔB¯˙È da LiL „ÚÂ¿«∆≈»ƒ¿¿«≈»≈¿««∆«¿≈

·ÎB¯‰ ÏBÎÈ ‰·k¯n‰«∆¿»»»»≈
B�È‡L ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿»∆≈
„vÓ ÌLÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ»¿«ƒ«¿»ƒ«

BÓˆÚהקודש חיות ולכן «¿
את ומרוממות נושאות העליונות

וכדברי לעיל, כנזכר רבנוהכסא

דרך על כמו אור': ב'תורה הזקן

שהרוכב היות עם הסוס, משל

בטל הוא והסוס העיקר הוא עליו

מקום מכל עליו הרוכב אל וטפל

מנהיג הרוכבהסוס ממקוםאת

הרוכב שאין מקום עד למקום

עצמו", מצד לשם להגיע יכול

והמרכבה שהסוס ומכאן

ÔÎÏ"מציאות"נחשבים ,[»≈
‰a¯„‡Â] .ÔË˜ ¯·c d�È‡≈»»»»»¿«¿«»

ÈelÚ‰ „vÓוהיתרוןהמעלה ƒ«»ƒ
‡È‰ B„ÈŒÏÚL ,daL∆»∆«»ƒ
ÏB„b ˙�ÈÁ·Ï ‰iÏÚ‰»¬ƒ»ƒ¿ƒ«»

,(CÈ¯‡)לעיל כמבואר ¬ƒ
ÌLa ‰·k¯n‰ Ìb ˙‡¯˜�ƒ¿≈««∆¿»»¿≈
˙BÎÏ‰Â .[ÏB„b ¯·c»»»¿ƒ¿
eLaÏ˙pL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿«¿
Le¯t] ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈
,['ÔË˜ ¯·„'a ÔBL‡¯‰»ƒ¿»»»»
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·cL ÔÂÈk≈»∆¿»ƒ«¿ƒƒ

C¯Ú Ì‰Ï ÔÈ‡54ודמיון יחס ≈»∆∆∆
C¯a˙È B�Bˆ¯e B˙ÓÎÁÏ¿»¿»¿ƒ¿»≈
Ì‰ È¯‰ ,Ì‰a ÌÈLaÏn‰«¿À»ƒ»∆¬≈≈

,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙aולא ¿«¿ƒ«ƒ
נקראים ולכן "מציאות" ˜ÔËנחשבים ¯·cעצמו על שאמר "קטנתי" (כמו »»»»

אבינו). �CLÓיעקב ,ÌÓˆÚ ‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰aL Ïeha‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ∆¿ƒ¿«»«¿»ƒ¿»
,‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ì„‡a Ìb Ïeha‰הכוח את מקבל הוא ומכך «ƒ«»»»»≈«»

‰�BÚk ,E˙¯Ó‡ È�BLÏ ÔÚzc ÔÙ‡a ‰È‰È BlL ‰¯Bz‰ „enlL∆ƒ«»∆ƒ¿∆¿…∆¿««¿ƒƒ¿»∆¿∆
‡¯Bw‰ ¯Á‡לעיל (כמובא ופחד ואימה הביטול תכלית מתוך לימוד שהוא «««≈

הזקן רבנו אור').מדברי ב'תורה

¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ e‰ÊÂ (Á55, ¿∆«¿«≈¡…ƒ≈»«¿»ƒ»≈∆≈…
,˙e„ÈÒÁa ¯‡·Óeהשאלה שבסיוםבהקדמת "לאמר" המילה שלכאורה ¿…»«¬ƒ

במתן ואילו לאחרים ולמסור לומר משמעה כלל בדרך כי מובנת לא הפסוק

אלא בעצמם נוכחים היו הדורות) שבכל הנשמות (וכל ישראל בני כל תורה

מלמדת "לאמר" שהמלה הוא ‰Ákהביאור Ôz� ‰¯BzŒÔzÓ·cלבני ƒ¿««»ƒ««…«
הדורות בכל ÔÙ‡aישראל ‰È‰È Ì„‡‰ ÏL ‰¯Bz‰ „enlL∆ƒ«»∆»»»ƒ¿∆¿…∆

,¯ÓB‡ ‰"aw‰L ÌÈ¯·c‰ ¯ÊÁÏ ,¯Ó‡Ïcגם שזהו לעיל כמובא ¿≈…«¬…«¿»ƒ∆«»»≈
הכתוב תחזורÔÚzפירוש ««

האדםÈ�BLÏותאמר של ¿ƒ
תורה של‡E˙¯Óהלומד ƒ¿»∆

הרי לעיל שנתבאר וכפי הקב"ה,

שאיננו יודע תורה הלומד כאשר

על חוזר אלא משלו דברים אומר

סיני בהר שנאמר כפי ה' דבר

אל להתבטל גורם זה הרי

מתוךהקב"ה תורה וללמוד

להבין צריך ועדיין ופחד. אימה

זה ‰¯Èבעניין ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈
‰¯BzŒÔzÓ È�ÙÏ Ìb«ƒ¿≈««»
‰NÚ� Ï‡¯NÈ eÓÈc˜‰ƒ¿ƒƒ¿»≈«¬∆
‰NÚ� ˙Óc˜‰c ,ÚÓL�Ï¿ƒ¿«¿«¿»««¬∆

ÚÓL�Ïשמקבלים היינו ¿ƒ¿«
ה' רצון את לעשות עליהם

מהו יודעים שהם לפני אפילו

Ïehaהרצון ‡e‰עמוק ƒ
ביטול ביותר, »»¿ÏÚ·cופנימי

ÔBˆ¯‰זה אין רקכי ביטול »»
ביטול אלא מסוים רצון לגבי

של מציאותמוחלט כללות

בעל בעצמו, הקב"ה כלפי האדם

אודות לעיל (כמובא הרצון

עול קבלת בדרך הביטול מעלת

רצונות כל לו שאין כעבד

כןe‰Óeמשלו), ‰LecÁאם ««ƒ
LcÁ˙pL ¯Ó‡Ïc Ïehaa«ƒ¿≈…∆ƒ¿«≈
Ïeha‰ Èa‚Ï ‰¯BzŒÔzÓa¿««»¿«≈«ƒ

ÚÓL�Â ‰NÚ�cאין והרי ¿«¬∆¿ƒ¿«
יותר עוד ביטול ישראל בבני נפעל תורה במתן האלוקות התגלות שלאחר ספק

תורה?. מתן לפני בהם היה מאשר נעלה

,‰Êa ¯e‡a‰Âתורה מתן שלפני הביטול בין בעתההבדל שנפעל לביטול ¿«≈»∆
הוא תורה L‰ÏÚÓמתן Ba LÈ ÚÓL�Ï ‰NÚ� ˙Óc˜‰c Ïeha‰∆«ƒ¿«¿»««¬∆¿ƒ¿«≈«¬»

eÎÏÓ˙,ויתרון. ÏÚ ˙Ïa˜ ‡e‰ ÚÓL�Ï ‰NÚ� ˙Óc˜‰c¿«¿»««¬∆¿ƒ¿««»«…«¿
CÏÓ ‰NÚ� B˙eÎÏÓ ÏÚ ˙‡ ÌÈÏa˜Ó ÌÚ‰L È„ÈŒÏÚÂובמובן ¿«¿≈∆»»¿«¿ƒ∆…«¿«¬∆∆∆

שלא ורוממות מעלה למלך המוסיף הוא והעם כביכול לעם, זקוק המלך זה

בו הביטולקיימים תכלית זה אין סוף סוף שכך וכיון עצמו ∆∆»¿[C¯cŒÏÚÂמצד
,‰·k¯Óc Ïeha‰משלהשאמנם רצונות לה ואין לרוכב בטלה המרכבה «ƒ¿∆¿»»
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טו h"kyz'd ,oeiq `"k ,jzelrda zyxt zay

מציאּות, היא ׁשהּמרּכבה וכיון .צר ׁשּום ּבֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּמׁש
ׁשעלֿידי [וכּנ"ל הרֹוכב לגּבי יתרֹון ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָועד
להּגיע יכֹול ׁשאינֹו למקֹום להּגיע הרֹוכב יכֹול ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמרּכבה
מּצד [ואדרּבה קטן. ּדבר אינּה לכן עצמֹו], מּצד ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָלׁשם
ּגדֹול לבחינת העלּיה היא ׁשעלֿידֹו ׁשּבּה, ְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָהעּלּוי
והלכֹות ּגדֹול]. ּדבר ּבׁשם הּמרּכבה ּגם נקראת ,(ארי)ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
הראׁשֹון [ּפרּוׁש ּגׁשמּיים ּבדברים ׁשּנתלּבׁשּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָהּתֹורה
ער להם אין ּגׁשמּיים ׁשּדברים ּכיון קטן'], 54ּב'דבר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

הם הרי ּבהם, הּמלּבׁשים יתּבר ּורצֹונֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻלחכמתֹו
ׁשּבהלכֹות הּבּטּול ועלֿידי קטן. ּדבר הּבּטּול, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבתכלית
ּבּתֹורה, העֹוסק ּבאדם ּגם הּבּטּול נמׁש עצמם, ְְִִֵַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה
,אמרת לׁשֹוני ּדּתען ּבאפן יהיה ׁשּלֹו הּתֹורה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלּמּוד

הּקֹורא. אחר ְֵֶַַַּכעֹונה

לאמרe‰ÊÂח) האּלה הּדברים ּכל את אלקים ,55וידּבר ¿∆ְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
ּבחסידּות הּכח51ּומבאר נּתן ּדבמּתןּֿתֹורה , ְְֲִִִַַַַַַָָֹֹ

לחזר ּדלאמר, ּבאפן יהיה האדם ׁשל הּתֹורה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּלּמּוד
ּדלכאֹורה, ,אמרת לׁשֹוני ּתען אֹומר, ׁשהּקּב"ה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּדברים
לנׁשמע, נעׂשה יׂשראל הקּדימּו מּתןּֿתֹורה לפני ּגם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהרי
ּומהּו הרצֹון, ּדבעל ּבּטּול הּוא לנׁשמע נעׂשה ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָּדהקּדמת
לגּבי ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּנתחּדׁש ּדלאמר ּבּבּטּול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹהחּדּוׁש
ּדהקּדמת ׁשהּבּטּול ּבזה, והּבאּור ונׁשמע. ּדנעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּבּטּול
לנׁשמע נעׂשה ּדהקּדמת מעלה. ּבֹו יׁש לנׁשמע ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָנעׂשה
על את מקּבלים ׁשהעם ועלֿידי מלכּות, על קּבלת ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּוא
ׁשעלֿ ּדמרּכבה, הּבּטּול ועלּֿדר] מל נעׂשה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמלכּותֹו
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LnÓלחלוטין מיותר ˆ¯Cכדבר ÌeL Ba ÔÈ‡Lרק קיים הזה והביטול «»∆≈…∆
רקבהלכות ולכן בהם המלובש סוף אין אור לגבי "דברהתורה נקראים הם

k¯n‰L·‰קטן". ÔÂÈÎÂהרוכבלמרות לגבי e‡ÈˆÓ˙ביטולה ‡È‰ ¿≈»∆«∆¿»»ƒ¿ƒ
È„ÈŒÏÚLמסוימת, Ï"pÎÂ] ·ÎB¯‰ Èa‚Ï ÔB¯˙È da LiL „ÚÂ¿«∆≈»ƒ¿¿«≈»≈¿««∆«¿≈

·ÎB¯‰ ÏBÎÈ ‰·k¯n‰«∆¿»»»»≈
B�È‡L ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿»∆≈
„vÓ ÌLÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ»¿«ƒ«¿»ƒ«

BÓˆÚהקודש חיות ולכן «¿
את ומרוממות נושאות העליונות

וכדברי לעיל, כנזכר רבנוהכסא

דרך על כמו אור': ב'תורה הזקן

שהרוכב היות עם הסוס, משל

בטל הוא והסוס העיקר הוא עליו

מקום מכל עליו הרוכב אל וטפל

מנהיג הרוכבהסוס ממקוםאת

הרוכב שאין מקום עד למקום

עצמו", מצד לשם להגיע יכול

והמרכבה שהסוס ומכאן

ÔÎÏ"מציאות"נחשבים ,[»≈
‰a¯„‡Â] .ÔË˜ ¯·c d�È‡≈»»»»»¿«¿«»

ÈelÚ‰ „vÓוהיתרוןהמעלה ƒ«»ƒ
‡È‰ B„ÈŒÏÚL ,daL∆»∆«»ƒ
ÏB„b ˙�ÈÁ·Ï ‰iÏÚ‰»¬ƒ»ƒ¿ƒ«»

,(CÈ¯‡)לעיל כמבואר ¬ƒ
ÌLa ‰·k¯n‰ Ìb ˙‡¯˜�ƒ¿≈««∆¿»»¿≈
˙BÎÏ‰Â .[ÏB„b ¯·c»»»¿ƒ¿
eLaÏ˙pL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿«¿
Le¯t] ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈
,['ÔË˜ ¯·„'a ÔBL‡¯‰»ƒ¿»»»»
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·cL ÔÂÈk≈»∆¿»ƒ«¿ƒƒ

C¯Ú Ì‰Ï ÔÈ‡54ודמיון יחס ≈»∆∆∆
C¯a˙È B�Bˆ¯e B˙ÓÎÁÏ¿»¿»¿ƒ¿»≈
Ì‰ È¯‰ ,Ì‰a ÌÈLaÏn‰«¿À»ƒ»∆¬≈≈

,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙aולא ¿«¿ƒ«ƒ
נקראים ולכן "מציאות" ˜ÔËנחשבים ¯·cעצמו על שאמר "קטנתי" (כמו »»»»

אבינו). �CLÓיעקב ,ÌÓˆÚ ‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰aL Ïeha‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ∆¿ƒ¿«»«¿»ƒ¿»
,‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ì„‡a Ìb Ïeha‰הכוח את מקבל הוא ומכך «ƒ«»»»»≈«»

‰�BÚk ,E˙¯Ó‡ È�BLÏ ÔÚzc ÔÙ‡a ‰È‰È BlL ‰¯Bz‰ „enlL∆ƒ«»∆ƒ¿∆¿…∆¿««¿ƒƒ¿»∆¿∆
‡¯Bw‰ ¯Á‡לעיל (כמובא ופחד ואימה הביטול תכלית מתוך לימוד שהוא «««≈

הזקן רבנו אור').מדברי ב'תורה

¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ e‰ÊÂ (Á55, ¿∆«¿«≈¡…ƒ≈»«¿»ƒ»≈∆≈…
,˙e„ÈÒÁa ¯‡·Óeהשאלה שבסיוםבהקדמת "לאמר" המילה שלכאורה ¿…»«¬ƒ

במתן ואילו לאחרים ולמסור לומר משמעה כלל בדרך כי מובנת לא הפסוק

אלא בעצמם נוכחים היו הדורות) שבכל הנשמות (וכל ישראל בני כל תורה

מלמדת "לאמר" שהמלה הוא ‰Ákהביאור Ôz� ‰¯BzŒÔzÓ·cלבני ƒ¿««»ƒ««…«
הדורות בכל ÔÙ‡aישראל ‰È‰È Ì„‡‰ ÏL ‰¯Bz‰ „enlL∆ƒ«»∆»»»ƒ¿∆¿…∆

,¯ÓB‡ ‰"aw‰L ÌÈ¯·c‰ ¯ÊÁÏ ,¯Ó‡Ïcגם שזהו לעיל כמובא ¿≈…«¬…«¿»ƒ∆«»»≈
הכתוב תחזורÔÚzפירוש ««

האדםÈ�BLÏותאמר של ¿ƒ
תורה של‡E˙¯Óהלומד ƒ¿»∆

הרי לעיל שנתבאר וכפי הקב"ה,

שאיננו יודע תורה הלומד כאשר

על חוזר אלא משלו דברים אומר

סיני בהר שנאמר כפי ה' דבר

אל להתבטל גורם זה הרי

מתוךהקב"ה תורה וללמוד

להבין צריך ועדיין ופחד. אימה

זה ‰¯Èבעניין ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈
‰¯BzŒÔzÓ È�ÙÏ Ìb«ƒ¿≈««»
‰NÚ� Ï‡¯NÈ eÓÈc˜‰ƒ¿ƒƒ¿»≈«¬∆
‰NÚ� ˙Óc˜‰c ,ÚÓL�Ï¿ƒ¿«¿«¿»««¬∆

ÚÓL�Ïשמקבלים היינו ¿ƒ¿«
ה' רצון את לעשות עליהם

מהו יודעים שהם לפני אפילו

Ïehaהרצון ‡e‰עמוק ƒ
ביטול ביותר, »»¿ÏÚ·cופנימי

ÔBˆ¯‰זה אין רקכי ביטול »»
ביטול אלא מסוים רצון לגבי

של מציאותמוחלט כללות

בעל בעצמו, הקב"ה כלפי האדם

אודות לעיל (כמובא הרצון

עול קבלת בדרך הביטול מעלת

רצונות כל לו שאין כעבד

כןe‰Óeמשלו), ‰LecÁאם ««ƒ
LcÁ˙pL ¯Ó‡Ïc Ïehaa«ƒ¿≈…∆ƒ¿«≈
Ïeha‰ Èa‚Ï ‰¯BzŒÔzÓa¿««»¿«≈«ƒ

ÚÓL�Â ‰NÚ�cאין והרי ¿«¬∆¿ƒ¿«
יותר עוד ביטול ישראל בבני נפעל תורה במתן האלוקות התגלות שלאחר ספק

תורה?. מתן לפני בהם היה מאשר נעלה

,‰Êa ¯e‡a‰Âתורה מתן שלפני הביטול בין בעתההבדל שנפעל לביטול ¿«≈»∆
הוא תורה L‰ÏÚÓמתן Ba LÈ ÚÓL�Ï ‰NÚ� ˙Óc˜‰c Ïeha‰∆«ƒ¿«¿»««¬∆¿ƒ¿«≈«¬»

eÎÏÓ˙,ויתרון. ÏÚ ˙Ïa˜ ‡e‰ ÚÓL�Ï ‰NÚ� ˙Óc˜‰c¿«¿»««¬∆¿ƒ¿««»«…«¿
CÏÓ ‰NÚ� B˙eÎÏÓ ÏÚ ˙‡ ÌÈÏa˜Ó ÌÚ‰L È„ÈŒÏÚÂובמובן ¿«¿≈∆»»¿«¿ƒ∆…«¿«¬∆∆∆

שלא ורוממות מעלה למלך המוסיף הוא והעם כביכול לעם, זקוק המלך זה

בו הביטולקיימים תכלית זה אין סוף סוף שכך וכיון עצמו ∆∆»¿[C¯cŒÏÚÂמצד
,‰·k¯Óc Ïeha‰משלהשאמנם רצונות לה ואין לרוכב בטלה המרכבה «ƒ¿∆¿»»
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zexpdטז z` jzelrda

עלֿידיֿזה להרֹוכב, ּדהּמרּכבה הּבּטּול נֹוׂשאת56ידי היא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבמּתןֿ ׁשּנתחּדׁש ּדלאמר והּבּטּול הרֹוכב]. את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּומגּביהה

ּבתכלית. ּבּטּול הּוא ְְִִַָּתֹורה

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂנּתן ׁשּבמּתןּֿתֹורה הּמצוֹות, ּבקּיּום הּוא ¿«∆∆∆ְְְִִִֶַַַַָ
יהיה האדם ׁשל הּמצֹות ׁשּקּיּום ְְִִִֶֶֶַַַָָָֹהּכח
(לא יהיה ׁשּלֹו הּמצֹות ׁשּקּיּום היינּו הּבּטּול, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַֹּבתכלית
מצֹות, ועל ׁשמים מלכּות על עליו קּבל ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹמּפני
הּצּוּוי. ּכפי להיֹות עליו ּגֹוזר הּקּב"ה ׁשּצּוּוי מּפני ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלא)

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּדּברֹות57וכּמבאר לעׂשרת ּבנֹוגע ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּכלׁשּנא ּבנֹוגע הּוא [ועלּֿדרֿזה ּתֹורה ּבמּתן מרּו ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבלׁשֹון וגם צּוּוי ּבלׁשֹון ׁשּנאמרּו ׁשּבּתֹורה] ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָהּצּוּויים
עצמֹו הּדּבּור ּכי (ּומכריחxfFBעתיד, והעֹולם האדם על ְִִִַַָ¥ְְִַַַָָָָָ
ּכן.58אֹותם להיֹות ( ְִֵָ

LÈÂזה ּבאפן הּמצֹות ּדקּיּום ּבּבּטּול ּדהּיתרֹון לֹומר ¿≈ְְְְְִִִִֶֶַַַַֹ
לפי ענינים. ּבׁשני הּוא על, ּדקּבלת הּבּטּול ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹלגּבי

עלֿידי הּוא על ּדקּבלת עליוEdW`ׁשהּבּטּול קּבל ְְִֵֶַַַַָֹ¤ִֵָָ
הּקּב"ה הּמלכים מלכי מל ׁשל עבּדֹו ויתירה59להיֹות . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּכׁשהּוא [ּגם לאדֹונֹו ּדעבד ׁשהּבּטּול עבד]clFpמּזֹו, ְְֲִִֶֶֶֶַַַ¨ֶֶ

ׁשל עבד ׁשהּוא זה הּוא ׁשענינֹו מציאּותֹו, עם ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָקׁשּור
ׁשל60האדֹון ענינֹו מּצד (לא הּוא הּנ"ל ּבאפן והּבּטּול , ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹ

הפ ּבעֹולם מציאּות ׁשּתהיה ׁשאיֿאפׁשר אּלא) ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָהאדם,
d"ATd iEEv61. ¦©¨¨
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ב.56) עא, יתרו תו"א 57.235)ראה ס"ע ח"ג תשמ"ט בהתוועדויות בהנסמן גם וראה ג). (יג, שם טבע58)במדבר שמצד היינו

הבריאה. טבע היפך לבחור חפשית בחירה להאדם שיש אלא כן. להיות מוכרחים –59)הבריאה עבד שנעשה לאחרי גם שלכן,

יותר גדול שעבוד הוא ב"ד שמכרוהו דעבד שהשעבוד זה על הטעם שזהו לומר, דיש .28 הערה שנז ע' לעיל ראה כ"כ. בטל אינו

עצמו. שלו.60)מהמוכר הציוויים לקיים מחוייב אינו אדונו של עבד שאינו דמי מבין העבד גם 61,32)שלכן הערה שם לעיל

נעשה שהקדימו ע"י שלהם מהביטול יותר נעלה ביטול הוא א) פח, (שבת כגיגית הר עליהם כפה שהקב"ה ע"י דישראל שהביטול

גם יותר נעלה ביטול הוא תורה במתן שנמשך הביטול בפנים, מ"ש וע"פ ב"ד). ומכרוהו עצמו דמכר החילוק (וע"ד לנשמע

דכפה. מהביטול

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ברוכבאבל ותוספת עילוי פועלת k¯n‰c·‰המרכבה Ïeha‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿«∆¿»»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,·ÎB¯‰Ï56·ÎB¯‰ ˙‡ ‰‰Èa‚Óe ˙‡NB� ‡È‰כמובא ¿»≈«¿≈∆ƒ≈«¿ƒ»∆»≈

בענין אתלעיל ומרוממות ש"נושאות" העליונה שבמרכבה הקודש" "חיות

"מציאות" מוגדרת המרכבה הביטול, עם יחד ולכן, Ïeha‰Âהכסא .[¿«ƒ
ŒÔzÓa LcÁ˙pL ¯Ó‡Ïc¿≈…∆ƒ¿«≈¿««
˙ÈÏÎ˙a Ïeha ‡e‰ ‰¯Bz»ƒ¿«¿ƒ

העם איננושבו המתבטל

כלל. "מציאות"

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂשנתבאר כשם ¿«∆∆∆
לימוד אודות ‰e‡התורהלעיל

ŒÔzÓaL ,˙BÂˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿∆¿««
ÌeiwL Ák‰ Ôz� ‰¯Bz»ƒ««…«∆ƒ
‰È‰È Ì„‡‰ ÏL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆»»»ƒ¿∆

,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙aמבלי ¿«¿ƒ«ƒ
ל"מציאות" עצמו יראה שהאדם

ÌeiwLכלשהי e�ÈÈ‰«¿∆ƒ
‡Ï) ‰È‰È BlL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿∆…

‡e‰L È�tÓ"כ"מציאות ƒ¿≈∆
ÏÚחשובה ÂÈÏÚ Ïaƒ̃≈»»…

,˙BˆÓ ÏÚÂ ÌÈÓL ˙eÎÏÓ«¿»«ƒ¿…ƒ¿
ÈeevL È�tÓ (‡l‡∆»ƒ¿≈∆ƒ
˙BÈ‰Ï ÂÈÏÚ ¯ÊBb ‰"aw‰«»»≈»»ƒ¿

kÈeev‰ ÈÙתורה לומד והוא ¿ƒ«ƒ
שזהו מפני רק מצוות ומקיים

של תערובת כל ללא ה' רצון

איננו שהרי משלו, רצונות

כלל. «…¿»¿nÎÂ·‡¯"מציאות"
'‰¯Bz ÈËewÏ'a57Ú‚B�a ¿ƒ≈»¿≈«

e¯Ó‡pL ˙B¯ac‰ ˙¯NÚÏ«¬∆∆«ƒ¿∆∆∆¿
ŒC¯cŒÏÚÂ] ‰¯Bz ÔzÓa¿««»¿«∆∆
Ïk Ú‚B�a ‡e‰ ‰Ê∆¿≈«»
[‰¯BzaL ÌÈÈeev‰«ƒƒ∆«»

,„È˙Ú ÔBLÏa Ì‚Â Èeeˆ ÔBLÏa e¯Ó‡pL'תורה ב'לקוטי מבואר וכך ∆∆∆¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ
תרצח, לא אומר גוזר בעצמו הדבור תורה מתן "בשעת במדבר): (פרשת

שניהם והציווי העתיד כי לעולם נראית זו בחינה תהא שלא עתיד לשון פירוש

לשון גם היא תרצח" "לא המלים משמעות כלומר, אחד". בלשון משמשין

85 בהערה (וראה רצח יהיה שלא וקביעה עתיד לשון וגם לרצוח ואיסור ציווי

לבחור חופשית בחירה לאדם שיש אלא הבריאה לטבע היא שהכוונה כאן

הבריאה) טבע ÌÏBÚ‰Âהיפך Ì„‡‰ ÏÚ ¯ÊBb BÓˆÚ ¯eac‰ Èkƒ«ƒ«¿≈«»»»¿»»
Ì˙B‡ ÁÈ¯ÎÓe)58Ôk ˙BÈ‰Ï משום) וזאת התורה פי על ולהתנהג «¿ƒ«»ƒ¿≈

לקב"ה. הבריאה כל של ביטול נפעל תורה מתן שבעת

ÔB¯˙i‰c ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«ƒ¿
˙Bˆn‰ Ìei˜c Ïehaa«ƒ¿ƒ«ƒ¿

‰Ê ÔÙ‡aהעולם מציאות שכל ¿…∆∆
וממילא העליון לרצון בטלה

התורה פי על מתנהל ≈»¿Èa‚Ïהכול
ÏÚ ˙Ïa˜c Ïeha‰כל שעם «ƒ¿«»«…

נחשב האדם זאת בכל מעלתו

מסוימת, ל"מציאות" ‰e‡עדיין
ÌÈ�È�Ú È�Laהאחד היבטים. ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ÏÚ ˙Ïa˜c Ïeha‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒ¿«»«…
‡e‰L È„ÈŒÏÚ ‡e‰האדם «¿≈∆

Bc·Ú ˙BÈ‰Ï ÂÈÏÚ Ïaƒ̃≈»»ƒ¿«¿
ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ ÏL∆∆∆«¿≈«¿»ƒ

‰"aw‰59הוא שהביטול וכיון «»»
והתבטלות החלטה של תוצאה

ופנימי עמוק הוא הרי האדם של

מסוגל שהאדם במידה רק

ואילו לזה, מעבר ולא להתבטל

מתבטלים והבריאה האדם כאשר

וגזירת ציווי מתוך הקב"ה אל

יותר הרבה ביטול זה הרי הקב"ה

והשני ופנימי. «≈È˙ÈÂƒ¯‰עמוק
Ïeha‰L ,BfÓעול קבלת של ƒ∆«ƒ
לביטול B�B„‡Ïהנמשל „·Úc¿∆∆«¬

„·Ú „ÏB� ‡e‰Lk Ìb]ולא «¿∆»∆∆
החלטה בגלל עבד נהיה

ומדעתו מרצונו שלו ]והתבטלות
,B˙e‡ÈˆÓ ÌÚ ¯eL»̃ƒ¿ƒ

‡e‰L ‰Ê ‡e‰ B�È�ÚLהמוגדרת ‰‡„ÔB"מציאות" ÏL „·Ú60, ∆ƒ¿»∆∆∆∆∆»»
Ï"p‰ ÔÙ‡a Ïeha‰Âשמתן הנעלה הביטול באדםהיינו פעל תורה ¿«ƒ¿…∆««

והגזירה הציווי מצד ÏLמלמעלהובבריאה B�È�Ú „vÓ ‡Ï) ‡e‰…ƒ«ƒ¿»∆
Èeeˆ CÙ‰ ÌÏBÚa ˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zL ¯LÙ‡ŒÈ‡L (‡l‡ ,Ì„‡‰»»»∆»∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆¿ƒ»»≈∆ƒ

‰"aw‰61לאין ועמוק נעלה ביטול כמובן, שיעור.וזה, «»»
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הּמצֹותp‰Â‰ט) וקּיּום הּתֹורה ּדלּמּוד ׁשהּבּטּול הגם ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֶַַַַָ
מּכלֿמקֹום ּבתכלית, ּבּטּול הּוא הּנ"ל ְְְִִִֶַַַָָֹּבאפן

חד ּכּוּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ׁשּיׂשראל ּבּטּול62ּכיון לכן , ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
הּוא ּגּופא זה אּדרּבה אּלא מציאּותם את ׁשֹולל אינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָזה
,נר את מׁשּמר אני נרי את ׁשמרּת אם וזהּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמציאּותם.
ּבא ׁשהאדם הּוא נר את מׁשּמר אני ׁשענין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדהגם
מּכלֿ ּדמרּכבה), מּבּטּול ּגם (ׁשּלמעלה הּבּטּול ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָלתכלית

אּדרּבה אּלא מציאּותֹו את ׁשֹולל זה אין xOWnמקֹום ְְִֵֵֶֶֶַַָָָ§©¥
ּבהעלֹות הּפסּוק על רׁש"י ׁשּפרׁש זה ּגם וזהּו .נר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאת
ּדהגם מאליה, עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא הּנרֹות, ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאת
ׁשהם היא הּנרֹות) את ּבהעלֹות) ּדהּנׁשמֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהעלּיה
ׁשּׁשּי ּבאפן הּוא מּכלֿמקֹום, הּבּטּול, לתכלית ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹּבאים
והינּו, מאליה. עֹולה ׁשלהבת עצמם, (נׁשמֹות) ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּנרֹות
עם ּוביחד ּבבּטּול, הּוא הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְְִִִִִֶַַַַָׁשּלּמּוד
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הּמצֹותp‰Â‰ט) וקּיּום הּתֹורה ּדלּמּוד ׁשהּבּטּול הגם ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֶַַַַָ
מּכלֿמקֹום ּבתכלית, ּבּטּול הּוא הּנ"ל ְְְִִִֶַַַָָֹּבאפן

חד ּכּוּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ׁשּיׂשראל ּבּטּול62ּכיון לכן , ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
הּוא ּגּופא זה אּדרּבה אּלא מציאּותם את ׁשֹולל אינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָזה
,נר את מׁשּמר אני נרי את ׁשמרּת אם וזהּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמציאּותם.
ּבא ׁשהאדם הּוא נר את מׁשּמר אני ׁשענין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדהגם
מּכלֿ ּדמרּכבה), מּבּטּול ּגם (ׁשּלמעלה הּבּטּול ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָלתכלית

אּדרּבה אּלא מציאּותֹו את ׁשֹולל זה אין xOWnמקֹום ְְִֵֵֶֶֶַַָָָ§©¥
ּבהעלֹות הּפסּוק על רׁש"י ׁשּפרׁש זה ּגם וזהּו .נר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאת
ּדהגם מאליה, עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא הּנרֹות, ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאת
ׁשהם היא הּנרֹות) את ּבהעלֹות) ּדהּנׁשמֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהעלּיה
ׁשּׁשּי ּבאפן הּוא מּכלֿמקֹום, הּבּטּול, לתכלית ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹּבאים
והינּו, מאליה. עֹולה ׁשלהבת עצמם, (נׁשמֹות) ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּנרֹות
עם ּוביחד ּבבּטּול, הּוא הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְְִִִִִֶַַַַָׁשּלּמּוד
ּגדר ּפֹורצת ׁשּׂשמחה וכיון ּובׂשמחה. ּבחּיּות ּגם ,63זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מצוה ׁשל וׂשמחה ּתֹורה ׁשל ׂשמחה עלֿידי ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלכן,
הגּבלֹות. ּבלי והּגׁשמּיים הרּוחנּיים הענינים ּכל ְְְְְְִִִִִִִִִַַַָָָָָָָנמׁשכים
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

אופטאן בעדארף מי רוחניות. אין איז מכן, יותר און כן

נמשך וערט עס אז הוי', שניהם עיני מאיר און זולת, דעם מיט

כזהר יזהירו והמשכילים יחידה, און יחיד פון חדש גילוי א

זיי בא איז הזולת לטובת איבער זיך גיבין ואס די אז הרקיע,

זוכה זאיינען און ממש, בגילוי נר"ן אין שבנפש יחידה מאיר

עצומים. לגילוים

יחיו, התמימים ותלמידים מאנ"ש כאו"א על וחובה מצוה

לבו יתן שהוא מקום בכל אשר ית' בעזרתו עליהם לקבל

התועדות זמני ולקבוע ברבים, דא"ח לימוד זמן לקבוע ודעתו

על עצמו ולתת זו, עבודה בראש חלק וליטל - פארבריינגען -

כ"ק רצון יחיו אנ"ש יקיימו ובזה החסידים. גזע של קירובם

זי"ע. הקדושים רבותינו אבותינו

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם

מ.ש. המזכיר

b jxk v"iixden w"b`
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אברהם במגן להתענות112...איתא ש"נוהגין ,

אףֿעלֿפיֿכן פולין". מלכות בכל בסיון עשרים
מו"ח שכ"ק בזמן אפילו כן, נהגו לא נשיאינו רבותינו
שם). להתענות אז נהגו (וכמה בפולין היה אדמו"ר

נשיאינו רבותינו שאצל באופן זה שאין לומר ויש
אלא בסיון, בעשרים דתענית המעלה חסֿושלום חסרה
תענית עלֿידי שלא – ישנה שבזה המעלה אדרבה:
כפורים). (שהוא) יום שלגבי פורים מעלת (עלֿדרך
בעשרים הגדולה המעלה הידוע עלֿפי ובפרט

כתר המעלה113בגימטריא עלֿדרך שזהו לומר ויש .
צדיקייא (לאתבא הצדיקים שבעבודת דתשובה

).114בתיובתא

ל" בשייכות oiletולהוסיף zeklnידוע דוקא: "

אמרו בפולין, לגור באו היהודים שראשוני שבעת
בזמן ילונו שכאן לין", "פה מלשון הוא ש"פולין"
אומה שאותה לכך האמיתי הטעם [וזהו הגלות. ומקום
מזלייהו חזי, לא שאיהו דאףֿעלֿפי למדינה, כן קראה

].115חזי

ש(חושך דוקא, בלילה היא שלינה ולהוסיף,
הלילה ענין בדוגמת הוא אומרת,116ה)גלות זאת .

הם זה במקום שהמגורים – הוא לין" ד"פה שהפירוש
יצאו לאחריֿזה אבל הגלות, בזמן לינה, של ענין רק
ארץ – יהודי כל של האמיתי למקום ויבואו מזה,
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שעדיין דאףֿעלֿפי ד"לין", באופן בכלֿזאת זה הרי –

ללון מקום וישנו עוזר, הקב"ה הרי בגלות, נמצאים
ערך). (לפי במנוחה

ישראל שבני בפולין, הטובות בשנים שהיה וכפי
במנוחה שם ש"כל117גרו באופן – מיוחדים ובזמנים ,
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להם, קראו שהגויים כפי – ["משה'קע" יהודים
ואחד אחד שבכל משה בחינת חזו דמזלייהו

ישראל119מישראל ובני אותם, ינהלו ישראל שבני [

דבני דעתם לפי וקדושים טובים לענינים זאת ניצלו
את "וניצלתם עלֿדרך ("לדעתך"), ושכלם ישראל

הנכסים120מצרים" את ניצלו שהגויים ממה (היפך
כידוע). בידיהם, היו כאשר

(כידוע ה' בעבודת רמז ישנו שצריכים121ובזה
לכל רואים): או ששומעים דבר מכל הוראה ללמוד
ורק ולילה, חושך היא שגלות לדעת, יהודי על לראש
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תקפ.112) סו"ס או"ח במג"א נזכר
סק"ח.113) סתקס"ח שם מג"א גם וראה שם.
ג.114) לה, שה"ש לקו"ת
וראה115) ובכ"מ. סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ לקו"ת ראה

ב. קנג, זח"ג
רע"א.116) צד, סנהדרין א. ג, מגילה ראה
ועוד.117) ע"ב. ריש סז, זח"ג ראה
ושלוה118) חריבה פת טפי עדיף סצ"ה: הרמ"א שו"ת ראה

במדינת כמו עלינו גברו שנאתם אין אשר .. [פולין] אלו במדינות

מהרי"ל: תשובות גם וראה משיחנו. ביאת עד והי' יתן מי אשכנז,
ומאז מקדם אשר וסביבותי' קרקוב מלכות מפולין המלך תחת ביושבי

גולה. לבני לפליטה חשבו
ג.119) ט, מג"א
כב.120) ג, שמות
וש"נ.121) ואילך. סקצ"ז כש"ט
הי"ג.122) פ"ג ת"ת הל' רמב"ם א. סה, עירובין ראה
וש"נ.123) ב. לט, יבמות
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‰ÈÏÚ
לפסח בקשר אדמו"ר מו"ח כ"ק של אימרתו ידועה

תמיד1שני אבוד", "דבר שאין הוא, שני פסח של "ענינו :

בדרך שהיה מי טמא, שהיה מי אפילו לתקן. אפשר

"לכם" ואפילו ניתן2רחוקה, זאת בכל מרצונו, זה שהיה ,

לתקן".

פנימיות של ההסברים לפעמים אמנם להבין: יש

שבתורה שבנגלה הדיעות מן אחת על מבוססים ,3התורה

ואלו אלו שהרי אחרת, כדיעה היא ההלכה כאשר אפילו

חיים אלקים לפני4דברי התורה ברכת לברך היא וחובה

בית במקום שמאי ש"בית למרות שמאי, בית דברי לימוד

משנה" איננה ,5הלל

הם אם יותר מתקבלים הדברים הרי זאת, בכל

במקרה ובמיוחד כמותה, שההלכה לדיעה גם מתאימים

" שזהו הוא הביטוי כאשר שני.epiprזה, פסח של "

הדיעה לפי אכן, "6ולכאורה: שני oinelyzשפסח

הוא, ש"ענינו שני פסח על שנאמר מובן הוא", דראשון

לתקן", אפשר תמיד אבוד", "דבר שאין

הדיעה לגבי גם הוא",zpwz`ש"7וכך דראשון

פסח הקרבת באמצעות לתקן ניתן כיצד מציינת שהתורה

במזיד. ראשון בפסח איֿהקרבה שני

כמותו שהלכה רבי, דעת לפי "רגל8אך שני שפסח ,

חיוב אלא בראשון תלוי השני ו"אין הוא", עצמו בפני

הרגלים" שאר כמו ,9בעצמו

ש" זו דיעה לפי לומר ייתכן "epiprכיצד שאין xacהוא,

cea`אפשר תמיד ,"owzl?"

.·
¯‚Â ÔË˜ È·‚Ï È˘Â˜‰Â ,ÂÊ ‰Ï‡˘Ï ËÂ˘Ù‰ ¯·Ò‰‰
גם שהרי כלל, שאלה זאת אין ביותר פשוט באופן

חלה שני פסח חובת הוא", עצמו בפני ש"רגל רבי, לדעת

בראשון פסח שהקריב ומי בראשון, הקריבו לא כאשר רק

xeq`נמנע כאשר גם ויתרֿעלֿכן: שני, פסח להביא לו

הוא ואז בשני", מקריב זה "הרי – במזיד בראשון להקריב

הכרת מן לומר10פטור מתאים לדעתו שגם אפוא ויוצא ,

אבוד". "דבר שאין הוא, שני) פסח (של ש"ענינו

המצווה בחידוש – מלכתחילה למעשה היה אכן וכך

כדי "נגרע"owzlשניתנה של מצב יגרם שלא כדי הרי ,

ה' ציווי בא אדם" לנפש ה"טמאים כי11לגבי איש "איש

השני בחודש לכם... רחוקה בדרך או לנפש טמא יהיה

אותו". יעשו הערביים בין יום עשר בארבעה

הוא" עצמו בפני "רגל שני שפסח רבי היא12ודעת

שני פסח (על עליו ש"חייבין הפרט לגבי iptaבעיקר

envrכיצד" כרת", הקריב13) ולא נאנס או ששגג מי ,

כרת" חייב בשני הקריב ולא הזיד אם .14בראשון,

הוא" עצמו בפני ש"רגל הסיבה מן מובן: אין עדיין אך

רבי פוסק15סובר בין16הרמב"ם(וכך שנתגייר "גר שגם (

לעשות חייב פסחים שני בין שהגדיל קטן וכן פסחים שני

הללו וקטן גר לגבי אפוא, להסביר, ייתכן כיצד שני". פסח

לא הם – אבוד" "דבר שאין הוא, שני) פסח (של ש"ענינו

ראשון בפסח חייבים כלל !?17היו

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

נג.1) ע' יום היום

יוד.2) ט, פרשתנו

יעל3) של ר"ה של שופר בענין סע"א) מה, (נצבים בלקו"ת הביאור וכמו

תקפו). ר"ס או"ח ואדה"ז (טושו"ע כן הלכה שאין פשוט,

ב.4) יג, עירובין

ע'5) אגרותֿקודש לוי"צ לקוטי בארוכה וראה וש"נ. רע"ב. לו, ברכות

.249 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש רסו.

בתשובות6) דלקמן הדיעות ג' ביאור וראה א. צג, פסחים נתן ר' דעת

ק"פ הל' בכס"מ בשינויים נעתק – ד סי' אברהם ברכת (בס' הרמב"ם בן ר"א

ואילך. 128 ע' לעיל וראה ז). סי' נסים מעשה וס' ה"ב. פ"ה

עקביא.7) בן חנינא דר'

נז.8) מ"ע ספה"מ ק"פ. מהל' רפ"ה רמב"ם

אברהם.9) ברכת בס' שם הרמב"ם בן הר"א לשון

בראשון10) הזיד "אם דלרבי שם בסהמ"צ ממש"כ בו וחזר ה"ב. שם

נסים מעשה בס' הרמב"ם בן הר"א בתשובת כמ"ש – חייב" הוא בשני והקריב

ד). רמג, אֿג. (רמ, נז מ"ע רס"ג לספהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור וראה שם*.

יֿיא.11) שם, פרשתנו

ועוד.12) שם. הרי"פ ביאור שם. נסים מעשה בס' הבבלי ר"ד שאלת ראה

(13.17 הערה וראה וה"ב. סה"א שם רמב"ם

והזיד14) בראשון ששגג ב) (צג, שם עקביא בן ור"ח ר"נ לדעת משא"כ

פטור. בשני

חייבין17) שהגדיל וקטן שנתגייר דגר הא כתב לא שם שהרמב"ם להעיר

וגם לאח"ז, הלכות כמה כ"א הוא", בפ"ע ד"רגל א' להלכה בהמשך – בפ"ש

הוא. בפ"ע דמצוה כשמכריח שם בסהמ"צ הזכירם לא

וראה15) חייבין, ד"ה שם פרש"י קמיפלגי", "במאי ע"א שם, פסחים

כרת. חייב סד"ה שם פרש"י

ה"ז.16) שם

i"yxy my g"lva la` .iax zrcl `le b"x zrcl wx edfy my ycg xe`a azk "ipyd z` dyr elit`e oey`xd lr zxk aiig"c oinelyz d"c my migqt i"yxta y"n oke (*

.n"k`e .my t"ixd xe`ia d`xe .iaxc `ail` mb ok l"q
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נג.1) ע' יום היום

יוד.2) ט, פרשתנו

יעל3) של ר"ה של שופר בענין סע"א) מה, (נצבים בלקו"ת הביאור וכמו

תקפו). ר"ס או"ח ואדה"ז (טושו"ע כן הלכה שאין פשוט,

ב.4) יג, עירובין

ע'5) אגרותֿקודש לוי"צ לקוטי בארוכה וראה וש"נ. רע"ב. לו, ברכות

.249 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש רסו.

בתשובות6) דלקמן הדיעות ג' ביאור וראה א. צג, פסחים נתן ר' דעת

ק"פ הל' בכס"מ בשינויים נעתק – ד סי' אברהם ברכת (בס' הרמב"ם בן ר"א

ואילך. 128 ע' לעיל וראה ז). סי' נסים מעשה וס' ה"ב. פ"ה

עקביא.7) בן חנינא דר'

נז.8) מ"ע ספה"מ ק"פ. מהל' רפ"ה רמב"ם

אברהם.9) ברכת בס' שם הרמב"ם בן הר"א לשון

בראשון10) הזיד "אם דלרבי שם בסהמ"צ ממש"כ בו וחזר ה"ב. שם

נסים מעשה בס' הרמב"ם בן הר"א בתשובת כמ"ש – חייב" הוא בשני והקריב

ד). רמג, אֿג. (רמ, נז מ"ע רס"ג לספהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור וראה שם*.

יֿיא.11) שם, פרשתנו

ועוד.12) שם. הרי"פ ביאור שם. נסים מעשה בס' הבבלי ר"ד שאלת ראה

(13.17 הערה וראה וה"ב. סה"א שם רמב"ם

והזיד14) בראשון ששגג ב) (צג, שם עקביא בן ור"ח ר"נ לדעת משא"כ

פטור. בשני

חייבין17) שהגדיל וקטן שנתגייר דגר הא כתב לא שם שהרמב"ם להעיר

וגם לאח"ז, הלכות כמה כ"א הוא", בפ"ע ד"רגל א' להלכה בהמשך – בפ"ש

הוא. בפ"ע דמצוה כשמכריח שם בסהמ"צ הזכירם לא

וראה15) חייבין, ד"ה שם פרש"י קמיפלגי", "במאי ע"א שם, פסחים

כרת. חייב סד"ה שם פרש"י

ה"ז.16) שם

i"yxy my g"lva la` .iax zrcl `le b"x zrcl wx edfy my ycg xe`a azk "ipyd z` dyr elit`e oey`xd lr zxk aiig"c oinelyz d"c my migqt i"yxta y"n oke (*

.n"k`e .my t"ixd xe`ia d`xe .iaxc `ail` mb ok l"q
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.‚
ÌÈÁÒÙ‰ È�˘ ÔÈ· ÏÈ„‚‰˘ ÔË˜‰ È·‚Ï ˜ÂÁ„ ¯·Ò‰
"חייב שהוא פסחים" שני בין שהגדיל "קטן על

לפחות) דחוק, (באופן להסביר אפשר שני", פסח לעשות

ש"אין הענין שני בפסח שקיים לגביו לומר ייתכן כיצד

דיעה אף וקיימת פסח, קרבן על נמנה קטן אבוד": דבר

מדאורייתא הוא אבות" לבית יתרֿעלֿכן:18ש"שה .

בראשון,19הרמב"ם – קטן על – עליו שחטו ש"אם פוסק

למצוות קשר לו שיש אפוא רואים שני)". (מפסח פטור

הפסח במקרה20קרבן ולכן, .`ly,בראשון עליו שחטו

פסח לעשות ש"חייב הדין הרי פסחים, שני בין והגדיל

אבוד" דבר שאין הוא, "וענינו תשלומין, כעין מהווה שני"

בראשון עבורו מקריבים היו אם שהרי ראשון, פסח (לגבי

שני). מפסח פטור היה

שנתגייר, גר לגבי גם לומר ניתן כיצד קשה, עדיין אך

אבוד"? דבר ש"אין ראשון, לפסח קשר שום לו היה שלא

.„
ÔÂ˜È˙‰ ÔÈ�Ú ˙‡ ˙‡Ë·Ó È·¯ ˙Ú„ ‡˜Â„

ש"רגל רבי דעת דוקא שאדרבא, הוא, זה לענין ההסבר

דבר ש"אין הענין את יותר מבטאת הוא", עצמו בפני

או הוא", דראשון ש"תשלומין הדיעות, שאר מאשר אבוד"

כדלהלן: הוא", דראשון "תקנתא

או דראשון" "תשלומין הוא שני שפסח הדיעות לפי

ראשון פסח להקרבת העיקרי הזמן הרי דראשון", "תקנתא

את "לתקן" או "להשלים" שניתן אלא ניסן, בי"ד הוא

daegdפסח קבעהשל לא התורה אך עליו, החלה ראשון

onfלפסח .21אחר

" בהתבטאותו דיוקו ולפי רבי, לדעת כן לא lbxאך

של לזמן בנוסף התורה, נתנה זה לפי הוא". עצמו בפני

– רגל ראשון, כאשרonfפסח הפסח. להקרבת אייר בי"ד

להשלמת בנוסף זה, הרי אייר בי"ד הפסח את מקריבים

הראשון הפסח איֿהקרבת של פסח22החסרון הקרבת גם ,

עצמה הוא23בפני אייר י"ד ,epnf"מועדו" – הפסח 24של

פסח .25של

מפני שני בפסח חייבים אין רבי של לדעתו כלומר,

שזהו (כדיעות ניסן מי"ד פסח קרבן חובת שנשארה

שבו זמן הוא באייר שי"ד מפני אלא תקנתא) או תשלומין

ניסן. בי"ד הקריבו לא אם פסח, קרבן להקריב חייבים

להקריב צריך איננו בראשון הפסח את שהקריב (מי

מצרים). יציאת על אחד קרבן רק שקיים מפני שני, בפסח

דבר שאין הוא, ענינו שני "פסח באימרה ולפיכך,

דבר לתקן" אפשר ש"תמיד לכך רק הכוונה אין אבוד"

אלא כללי, באופן אותו ומשלימים הפסידו לכך26שכבר

פרטיו בכל בדיוק נעשה מתרחשת27שהדבר הפעולה ,

.28בשלמותה
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אלא ראשון של תשלומין אינו שני פסח שם: פסחים ממאירי ולהעיר

בו אין בראשון חיוב תורת עליו היתה שלא מי מקום מכל .. הוא בפ"ע מצוה

שהגדיל קטן או פסחים שני בין שנתגייר גר מיהא ולשיטתנו כלל. שני חיוב

opi`.כלל בפ"ש חייבין

משמע חייב, בסד"ה שם ומלשונו .15 שבהערה פסחים רש"י ראה אבל

ואכ"מ. כרת. חייב בשני הקריב שלא הנ"ל גר רבי דלדעת קצת

א.18) לו, נדרים ראה

ה"ז.19) שם

פ"ב20) נזירות הלכות צפע"נ שם. הרמב"ם ובמפרשי שם, כס"מ ראה

לקו"ש ובארוכה (ס"ז), 255 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש וראה א), (כ, הי"ט

ואילך. 69 ע' חכ"ו

הקריב21) לא ה' "קרבן ר"נ לדעת (ע"ב) שם בפסחים ecrenaוכמפורש

oey`xaשם הבבלי הר"ד מ"ש וראה שם. עקביא בן ר"ח מדעת להעיר אבל ,"

ע"ש. כו' עשי' חיוב לענין מדובק אחד זמן הוא הזמן כי סובר, הוא כי לדעתו:

בפנים. לקמן ראה – רבי לדעת משא"כ

בשני22) הקרבתו הוא בפ"ע דרגל רבי שלדעת מה בפשטות מובן עפ"ז

לדעת גם כי ,(10 והערה ס"ב (כנ"ל בראשון שהזיד מכרת הואפוטרתו ו

כדלקמן. יותר, בשלימות שהוא אלא כבפנים, לראשון תשלומין

כשהזיד23) לרבי (10 הערה (הנ"ל בסהמ"צ הרמב"ם שלדעת אלא

בתור דפ"ש הזמן נתנה התורה כי מכרת, פוטרתו בשני הקרבתו אין בראשון

שאין רחוקה בדרך או טמא שהי' מי כמו א"ע, הפקיע לא באם רק תשלומין,

אלא חיוב עליו כשיש אפילו או ,(35 שבהערה צפע"נ (ראה פסח חיוב עליו

פסח החיוב וכן דפסח הזמן לו כשהי' משא"כ ששגג, או אחר, באונס שנאנס

לפ"ר. תשלומין בתור דפ"ש הזמן לו ניתן לא הקריב, ולא שהזיד אלא

סע"א.24) שם פסחים

(25" הלשון חילוק "lbxשזהו והלשון dyrבפ"ע" zevnעצמו בפני

מורה בפ"ע" עשה "מצות כי לפנ"ז), שם הרמב"ם (שהביא כו'" את ודוחה

xab`על aeigdעל בפ"ע" ו"רגל ,onfd.

מי26) אפילו פאריכטען אלעמאל קען "מען הלשון: בכפל מרמזו ַַָואולי

אפילו און רחוקה. בדרך שהי' מי טמא, געוועןmklשהי' איז ,epevxaדאס ָ

טמא, שהיה מי אפילו לתקן, ניתן (=תמיד זיין מתקן מען קען פונדעסטוועגן

ואפילו רחוקה. בדרך שהיה היהmklמי לתקן)".epevxaשזה ניתן זאת בכל ,

מיותר. זיין" מתקן .. "פונדעסטוועגן דלכאורה

אלעמאל קען מען פארפאלען קיין ניטא איז "עס בזה: ענינים שב' ַַַָָוי"ל

שלימות. מל' לתשלומין הכוונה לתקן)", ניתן תמיד אבוד! (אין פאריכטען

שהי' בזה מדובר הלשון שהי'xqgוהמשך מי "אפילו הלשון (וכפשטות *

זיין". מתקן מען "קען זה שגם ברצונו") .. כו' טמא

בנוגע27) ואילך) 239 (ע' ח"ג [המתורגם] בלקו"ש ממשנ"ת ולהעיר

הענין בזה יש השמיני יום אחר כשמל גם ותוס' הרמב"ם דלדעת למילה,

עיי"ש. בזמנה. דמילה

ניתן28) להם גם כי בשלימות, הוא נגרע" "למה בקשתם ומילוי התיקון

– פסח".onf"רגל

aixwd `le cifd m`" f`y) "oey`xa aixwd `le qp`p e` bbyy in" enk xzei dhnl mipte` yi el xqgay s`e .`xwa miyxetnd dwegx jxca 'idy in `nh 'idy in hwpe (*

x`eanke ,'ek `nh 'idy dfa dzid epecfy epiide "epevxa oreerb fi` q`c f` mkl elit` oe`" k"yna llkp f"k ik ,r"ta mhxtl v"i` ,a"d my m"anx ± ("zxk aiig ipya

."oey`xa cifn df ixd"c c"d my m"anxa
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ראשון פסח בין שנתגייר "גר של ענינו מובן זה לפי

שהם שהעובדה פסחים", שני בין שהגדיל וקטן שני לפסח

שלא למרות שני", פסח לעשות עשייתexiqgd"חייבין את

המחסור את להשלים כדי רק בא הוא אין שהרי הפסח,

י"ד בזמן עצמה בפני חובה יוצר הוא אלא העבר, של

ש29באייר הללו, והקטן הגר גם שייכים ולכך במצב, הרי

במצוות. חייבים הם אייר בי"ד נמצאים הם שבו

.‰
"ÔÈÓÂÏ˘˙" ‚˘ÂÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ È˙˘

מהווה רבי לדעת שגם לומר יש לעיל המוסבר לפי

שתי יש "תשלומין" לביטוי תשלומין. שני פסח

ב) גרעון. מחסור, השלמת א) –zenilyמשמעויות:

בו נוספת זאת בכל בדבר, חסרון שאין .zenilyלמרות

ל"שנה": בקשר "תמימה" לביטוי בדומה וזאת

חודש30הגמרא את "להביא היא ש"תמימה" אומרת,

נקראת היא העיבור חודש ללא שגם למרות העיבור",

בה.31שנה חסר זאת בכל ,

המקדש בית עבודת לגבי גם אומרים שיש32וכך ,

כדוגמת עבודה", אחריה "יש אם תמה, שאינה עבודה

["עבודה זריקה". אחריה שיש והולכה קבלה "שחיטה,

– הדבר" את ומתממת גומרת שהיא "עבודה היא תמה"

– וכדומה] המים ניסוך והקטרה, זריקה כדוגמת

נעשתה והיא עצמה, בעבודה גרעון שאין למרות

אחריה שיש כיוון תמה, מלאכה היא אין זאת בכל כראוי,

הדבר", את ומתממת "גומרת שלאחריה והעבודה עבודה,

העבודה את משלימה .zncewdהיא

ש"אףֿעלֿפי הקודמות העבודות לגבי נאמר [ולכן,

הקרבנות מעבודות בעבודה יתעסקו שלא מוזהרים שהזרים

תמה]. עבודה על אלא מיתה חייבין אין

בצדקה שנמצאים הענינים לשני בדומה "די33זאת :

אשר לפרנסו... עליו מצווה אתה אפילוxqgiמחסורו לו

– כך על ונוסף לפניו", לרוץ ועבד עליו לרכוב סוס

לו. חסר הדבר שאין למרות "לעשרו",

.Â
ÔÈÓÂÏ˘˙·˘ "˙ÂÓÈÏ˘"‰

לראשון תשלומין השני ש"אין שהקביעה לומר יש כך

עצמו" בפני רגל "תשלומין"34אלא כאן שאין לציין באה

– עצמו" בפני "רגל אלא החסר, השלמת של במשמעות

בשלימותו. מתרחש הדבר

גר אצל גם התשלומין ענין קיים זו ובמשמעות

להקריב לו היה אסור כן שלפניֿ שלמרות גם35שנתגייר, ,

את מאבד הוא אין – אבוד" דבר "אין zenilydלגביו

הפסח. שבהקרבת

חיד"א של הידוע דיוקו לפי יותר יומתקו אלו 36דברים

" "xbבביטוי ולא שאומריםiebשנתגייר", כפי שנתגייר"

"car" שכברohwשנשתחרר", כיוון – ועוד שהגדיל",

גיורו גוי,lretaלפני בהיותו עוד לו, יש גר. כבר הוא

קדושה נשמה של הדבר37ניצוץ הגיע הגילוי שאל אלא ,

קשר לו היה ראשון בפסח שגם אפוא ויוצא גיורו, עם

לפסח מלשון38מסויים – תשלומין מהווה שני ופסח ,

ראשון. פסח אל שלו בקשר – שלימות

.Ê
¯ÂÒÁÓ ˙ÓÏ˘‰ ‡È‰ Û‡ Y ˙ÂÓÈÏ˘ ˙‚˘‰

מילה: אותה על הם לעיל המובאים ההסברים שני

מלשון "תשלומין" לפירוש שגם מובן ולפיכך "תשלומין",

מילוי – תשלומין של הפשוט להסבר קשר יש "שלימות"

כדלהלן:xqgdוהשלמת ,

הוא הרי הקודם, המצב על הוספה אפשרות שזו כיוון

מה כל היא השלימות כחסר. להגיעokziyנחשב היה

אליו.

בגש זו לתופעה לעיל,בדומה שהוזכר כמו מיות,

אליו, מתרגל שהוא לאחר הרי בעושר, זוכה אדם שכאשר

לו", "יחסר אשר דבר אלא לגביו, ומותרות עושר זה אין

לפניו". לרוץ ב"עבד מדובר אם ואפילו

נחשבת הרי הנפש, בעבודת במחשבה, וברוחניות,

זאת, קיבל כבר כאילו כ"עושר", לכך והרצון המחשבה
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לשם29) ובהשמטות בסופו). ב' טור (ב, בתחלתו לרמב"ם מצפע"נ להעיר

ועוד. ב). נד, (הפלאה

א.30) לא, ערכין

אוה"ת31) וראה ס"כ. אה"ע מהד"ק נו"ב שו"ת א. סג, נדרים ר"ן ראה

ה). (ס"ד, ח יט, לתהלים להצ"צ אור) (יהל

(וראה32) תמה עבודה ד"ה שם ובפרש"י א כד, יומא לקמן בהבא ראה

ב). קטו, זבחים

ב.33) סז, כתובות

רפ"ה.34) ק"פ הל' הרמב"ם לשון

כמו35) "דהוי רחוקה בדרך שהי' מי לגבי שם הפלאה מצפע"נ להעיר

ע"ש. הפסח" עשיית בגדר שאינו מי

ג.36) אות ג' מערכת קדמות מדבר

התוס'37) בעלי תשובות בספר (הובא מרוטונבורג מהר"ם תשובות ראה

סי"ט)). רפו, ע' – תשי"ד יארק (ניו ָמכת"י

פרשתנו38) ואוה"ח מרמב"ן יד.להעיר ט,
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ראשון פסח בין שנתגייר "גר של ענינו מובן זה לפי

שהם שהעובדה פסחים", שני בין שהגדיל וקטן שני לפסח

שלא למרות שני", פסח לעשות עשייתexiqgd"חייבין את

המחסור את להשלים כדי רק בא הוא אין שהרי הפסח,

י"ד בזמן עצמה בפני חובה יוצר הוא אלא העבר, של

ש29באייר הללו, והקטן הגר גם שייכים ולכך במצב, הרי

במצוות. חייבים הם אייר בי"ד נמצאים הם שבו

.‰
"ÔÈÓÂÏ˘˙" ‚˘ÂÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ È˙˘

מהווה רבי לדעת שגם לומר יש לעיל המוסבר לפי

שתי יש "תשלומין" לביטוי תשלומין. שני פסח

ב) גרעון. מחסור, השלמת א) –zenilyמשמעויות:

בו נוספת זאת בכל בדבר, חסרון שאין .zenilyלמרות

ל"שנה": בקשר "תמימה" לביטוי בדומה וזאת

חודש30הגמרא את "להביא היא ש"תמימה" אומרת,

נקראת היא העיבור חודש ללא שגם למרות העיבור",

בה.31שנה חסר זאת בכל ,

המקדש בית עבודת לגבי גם אומרים שיש32וכך ,

כדוגמת עבודה", אחריה "יש אם תמה, שאינה עבודה

["עבודה זריקה". אחריה שיש והולכה קבלה "שחיטה,

– הדבר" את ומתממת גומרת שהיא "עבודה היא תמה"

– וכדומה] המים ניסוך והקטרה, זריקה כדוגמת

נעשתה והיא עצמה, בעבודה גרעון שאין למרות

אחריה שיש כיוון תמה, מלאכה היא אין זאת בכל כראוי,

הדבר", את ומתממת "גומרת שלאחריה והעבודה עבודה,

העבודה את משלימה .zncewdהיא

ש"אףֿעלֿפי הקודמות העבודות לגבי נאמר [ולכן,

הקרבנות מעבודות בעבודה יתעסקו שלא מוזהרים שהזרים

תמה]. עבודה על אלא מיתה חייבין אין

בצדקה שנמצאים הענינים לשני בדומה "די33זאת :

אשר לפרנסו... עליו מצווה אתה אפילוxqgiמחסורו לו

– כך על ונוסף לפניו", לרוץ ועבד עליו לרכוב סוס

לו. חסר הדבר שאין למרות "לעשרו",

.Â
ÔÈÓÂÏ˘˙·˘ "˙ÂÓÈÏ˘"‰

לראשון תשלומין השני ש"אין שהקביעה לומר יש כך

עצמו" בפני רגל "תשלומין"34אלא כאן שאין לציין באה

– עצמו" בפני "רגל אלא החסר, השלמת של במשמעות

בשלימותו. מתרחש הדבר

גר אצל גם התשלומין ענין קיים זו ובמשמעות

להקריב לו היה אסור כן שלפניֿ שלמרות גם35שנתגייר, ,

את מאבד הוא אין – אבוד" דבר "אין zenilydלגביו

הפסח. שבהקרבת

חיד"א של הידוע דיוקו לפי יותר יומתקו אלו 36דברים

" "xbבביטוי ולא שאומריםiebשנתגייר", כפי שנתגייר"

"car" שכברohwשנשתחרר", כיוון – ועוד שהגדיל",

גיורו גוי,lretaלפני בהיותו עוד לו, יש גר. כבר הוא

קדושה נשמה של הדבר37ניצוץ הגיע הגילוי שאל אלא ,

קשר לו היה ראשון בפסח שגם אפוא ויוצא גיורו, עם

לפסח מלשון38מסויים – תשלומין מהווה שני ופסח ,

ראשון. פסח אל שלו בקשר – שלימות

.Ê
¯ÂÒÁÓ ˙ÓÏ˘‰ ‡È‰ Û‡ Y ˙ÂÓÈÏ˘ ˙‚˘‰

מילה: אותה על הם לעיל המובאים ההסברים שני

מלשון "תשלומין" לפירוש שגם מובן ולפיכך "תשלומין",

מילוי – תשלומין של הפשוט להסבר קשר יש "שלימות"

כדלהלן:xqgdוהשלמת ,

הוא הרי הקודם, המצב על הוספה אפשרות שזו כיוון

מה כל היא השלימות כחסר. להגיעokziyנחשב היה

אליו.

בגש זו לתופעה לעיל,בדומה שהוזכר כמו מיות,

אליו, מתרגל שהוא לאחר הרי בעושר, זוכה אדם שכאשר

לו", "יחסר אשר דבר אלא לגביו, ומותרות עושר זה אין

לפניו". לרוץ ב"עבד מדובר אם ואפילו

נחשבת הרי הנפש, בעבודת במחשבה, וברוחניות,

זאת, קיבל כבר כאילו כ"עושר", לכך והרצון המחשבה
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לשם29) ובהשמטות בסופו). ב' טור (ב, בתחלתו לרמב"ם מצפע"נ להעיר

ועוד. ב). נד, (הפלאה

א.30) לא, ערכין

אוה"ת31) וראה ס"כ. אה"ע מהד"ק נו"ב שו"ת א. סג, נדרים ר"ן ראה

ה). (ס"ד, ח יט, לתהלים להצ"צ אור) (יהל

(וראה32) תמה עבודה ד"ה שם ובפרש"י א כד, יומא לקמן בהבא ראה

ב). קטו, זבחים

ב.33) סז, כתובות

רפ"ה.34) ק"פ הל' הרמב"ם לשון

כמו35) "דהוי רחוקה בדרך שהי' מי לגבי שם הפלאה מצפע"נ להעיר

ע"ש. הפסח" עשיית בגדר שאינו מי

ג.36) אות ג' מערכת קדמות מדבר

התוס'37) בעלי תשובות בספר (הובא מרוטונבורג מהר"ם תשובות ראה

סי"ט)). רפו, ע' – תשי"ד יארק (ניו ָמכת"י

פרשתנו38) ואוה"ח מרמב"ן יד.להעיר ט,
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נמצא הוא שם אדם של שרצונו שבמקום הרי39כיוון ,

"יחסר אשר כדבר אצלו נחשבים כבר זו ושלימות זה עושר

של ומילוי השלמה זוהי הרי אותם מקבל הוא וכאשר לו",

לו. החסר

של הענין אצלו נחשב כן לפני שכבר גלוי, שמים כלפי

אבל לו, שיחסר כדבר לפניו..." רצים איש "חמישים

רואות" שעיניו מה אלא לדיין "אין בגשמיות, .40למטה,

אחרי רק לו יחסר אשר דבר שזהו מתגלה לפועל בהלכה

אליו. והתרגל זה עושר שקיבל

.Á
˙ÂÂˆÓÏ ¯˘˜ ¯·Î ‰È‰ ¯‚Ï˘ ‰Ï‚˙Ó ¯ÂÈ‚‰ ¯Á‡Ï
הרי שני, פסח לבין ראשון פסח בין שנתגייר גר ולגבי

כברiptlעוד הוא בפועל, כברxbשנתגייר לעיל, כמוסבר ,

למרות ולפיכך, קדושה, נשמה של ניצוץ בו יש גוי בהיותו

מתגלה זאת בכל הגיור, לאחר רק הענין מתגלה שבגלוי

התורה למצוות קשר לו היה שמלכתחילה למפרע, גם 41אז

נשמתו). (מבחינת

השני הפסח שהקרבת בלבד זו שלא יוצא, ולכן

כי החסר, את משלים אף הוא אלא שלימות, לו מוסיפה

הפסח קרבן בהקרבת משהו לו "חסר" היה הנשמה מצד

ראשון. בפסח

.Ë
ÈÁ¯Î‰ ‡Â‰ ˙Â„‰È‰ ˙ˆÙ‰· ˜ÂÒÈÚ‰

עד היא: ה', בעבודת ואחד אחד לכל מכך ההוראה

והיהדות, התורה בהפצת ההתעסקות להיות צריכה כמה

המעיינות. בהפצת ובמיוחד

בהפצת העבודה אכן, לעצמו: להרהר עלול יהודי

ובמיוח והיהדות, חשובה,התורה היא המעיינות, בהפצת ד

לו שתיווסף שלימות רק זוהי בלבד, מצוה הידור זהו אך

בכך? ההכרח מהו אך זאת, יעשה אם

בלבד, כשלימות אצלו שנחשבה שמה אומרים, כך על

בדברים מחסורו, השלמת דבר, של כאמיתו להיות יכול

בהם נשמתו.gxkdשיש ולשורש הרוחנית לעבודתו

הבעש"ט: נשמה,42וכדברי הזה לעולם שולח הקב"ה

כאשר זאת וכל שנה, שמונים או שבעים כאן חיה והיא

בכלל, בגשמיות ליהודי טובה עשיית היא השליחות מטרת

ברוחניות. ובפרט

שטובה ליהודיefייתכן, לעשות עליו ביוםdfשהיה

dfיפסיד הוא ואם לעולם, נשמתו ירידת של התכלית היא

פוגם הוא מכך: ולמעלה בשלימותו, גורע הוא הרי זאת,

נשמתו. ירידת מטרת בעיקר

איזו יודעים איננו מה, עד יודע אתנו שאין וכיוון

העיסוק הרי למטה, הנשמה ירידת סיבת היא פעולה

ואכול חטוף של באופן להתבצע צריך היהדות בהפצת

ושתי לידו.43חטוף הדבר בא עוד כל ,

האמיתית לגאולה זוכים זאת בשניdnilydeבאמצעות ,

יגיע ואז הגלות, חסרונות כל יושלמו אז המילה: מובני

הדעת עץ חטא לפני ממצבו יותר נעלית לשלימות העולם

מילואו על דעולם והארץ", השמים תולדות ("אלה

פרץ"44נברא תולדות "אלה – (`ln45.

הרמב"ם לא46ובלשון שם יהיה לא הזמן "ובאותו :

במובן – (שלימות ותחרות קנאה ולא מלחמה ולא רעב

מושפעת תהיה שהטובה חסרון), של ענין יהיה שלא

daxd'ה את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה ולא ...

ממש). – (שלימות בלבד"

בימינוב במהרה צדקנו משיח בביאת ממש, קרוב

ממש.

(n"yz ipy gqt zgiyn)
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וש"נ.39) לח, סי' הוספות כש"ט ראה

וש"נ.40) רע"א. קלא, ב"ב

הר41) דבמעמד להורות שנתגייר גר שאמר דזה שם קדמות מדבר ראה

הזה. הגר נפש נמצא שם התורה שקבלנו סיני

נא.42) ע' יום היום .67 ע' תש"ה סה"ש .1126 ע' ח"ג לקו"ד

(43.22 ע' ומעין לקונטרס מבוא ראה

העולם44) דהי' ושם ג. פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר (ב"רxqgראה שבת שבא עד

ספ"י).

ו.45) פי"ב, ב"ר

מלכים.46) הל' סוף



כג

שם אלקים - המתקתו

האותיות  החלפת  ידי  על  היא  אלקים  שם  המתקת 
הקודמות  באותיות  מ"ה,  שמספרן  לה"י,  האמצעיות, 
להן, כד"ט, שמספרן ל"ג. והיינו המתקת הדין בשרשו1.

והיינו, שמחסרין ממ"ה, לה"י, חלק רביעי, כי עיקר 
העשיה,  עולם  הרביעי,  בעולם  הוא  הקשות  הגבורות 
בריאה  אצילות  שבעולמות  והגבורות  להסירן.  וצריך 

יצירה הם ממותקות בערך הגבורות שבעולם העשיה.
)ליקוטים ואגרות עמ' שכג, תורת לוי יצחק עמ' פב(

האות אל"ף של שם אלקים היא הדין הקשה ביותר 
בשם אלקים.

וראיה לזה, כי המתקת שם אלקים היא על ידי החלפת 
האותיות להי"ם באותיות הקודמות, כדט"ם, מה שאין 
כן האל"ף אינה מתחלפת בקודמת לה, ונשארת אל"ף 
כמו שהיתה. וזה מורה שהיא דין קשה ונשארת דין כמו 

שהיתה.
ואם כי גם האות מ"ם נשארת כמו שהיתה,

פתוחה,  מ"ם  באות  מתחלפת  המ"ם  בעצם  הנה 
גם  היא  רק מפני שבאכדט"ם  הקודמת למ"ם סתומה, 
היא  בעצם  אבל  סתומה,  מ"ם  היא  לכן  התיבה,  בסוף 
האות  כמו  כך  כל  קשה  דין  אינה  כן,  אם  מתחלפת. 

אל"ף, שאינה מתחלפת כלל.
ולכן בכי טובים דודיך מיין2, שרומז בראשי תיבות 
לשם זה, יש רק כדט"ם, והאות אל"ף אינה, כי האל"ף 
סתומה  המ"ם  כן  שאין  מה  מתחלפת.  אינה  בעצם 
מתחלפת במ"ם פתוחה הקודמת לה, וכאן היא בראש 

התיבה, בתיבת מיין, שהיא מ"ם פתוחה.
)תורת לוי יצחק עמ' יח(

חמין במוצאי שבת מלוגמא )רפואה, רש"י(3.

הק"כ  להמתקת  רמז  ק"כ,  גימטריא   — מלוגמ"א 
צירופים של שם אלקים, גבורה.

ובתיבת מלוגמ"א יש רמז להמתקת שלש האותיות 

1( פרי עץ חיים שער חג המצות פ"א.
2( שיר השירים א, ב.

3( שבת קיט, ב.

הקודמות  באותיות  לה"י,  אלקים,  שם  של  האמצעיות 
להן — כד"ט. מלוגמ"א — מו"ם ל"ג.

מו"ם — מספר שם אלקי"ם.
כד"ט,  אותיות  בשלש  אלקים  שם  המתקת   — ל"ג 

שמספרן ל"ג.
)ליקוטים ואגרות עמ' רנו(

תחום שבת

מילין,  י"ב  הוא  מדאורייתא  שבת  תחום  שיעור 
ומדרבנן הוא מיל אחד4. אם כן, התחום דרבנן הם י"ב 

בתחום דאורייתא.
והענין הוא,

דאורייתא — הוא בז"א.
הדיבור,  עולם  במלכות,  הוא   — מדבריהם  דרבנן, 

ששם הוא תורה שבעל פה, מלכות5.
ז"א ומלכות, היקף השמש הוא  וירח,  והנה בשמש 
במשך שנה אחת, והיקף הירח הוא במשך חודש. אם 
כן, בהיקף אחד של השמש, ז"א, יש י"ב היקפים של 

הלבנה, מלכות.
)הערות לזהר א עמ' קעב(

תפארת

תפארת היא קו האמצעי של ז"א.
ז"א, חסד, מאשר  יותר לראשית  ואף שהיא סמוכה 
לסוף ז"א, יסוד, כי הרי בינה לבין חסד יש רק הפסק 
יסוד, יש הפסק של  - גבורה, ובינה לבין  ספירה אחת 

שתי ספירות - נצח והוד,
עם כל זה היא נחשבת לאמצע ז"א, כי נצח והוד הם 
תרין פלגי גופא6, שנחשבים כאחד, ובהם הוא שם אחד, 
וגבורה  חסד   – באמצע  היא  תפארת  כן,  אם  צבאות. 

למעלה ממנה, ונצח-הוד ויסוד למטה ממנה.

)הערות לזהר א עמ' קלא(

4( ראה שו"ע אדמו"ר הזקן או"ח סי' שצו, א.
5( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.

6( ראה זח"ג )רע"מ( רלו, א.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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חוברת ט 

מאבק על קצבת המזון
כחודש לפני שהגעתי, חדלו לתת לבעלי את קצבת הלחם שחילקו לכולם. מתוך רצון שבעלי ישוב 
לקבל את הקצבה, החילותי להתרוצץ בין פגישות רשמיות במשרדים השונים כדי להשתדל אצל מכרים 
שעלה בידי לרכוש בין הפקידים הבכירים במוסדות הממשלתיים, ואף הלכתי אליהם לבתיהם, אם כי 

שם לא היה זה באופן רשמי.

הם רצו מאוד לעזור לי, אך הדבר לא התאפשר, משום שבאותה עת הונהגה שם מערכת מסודרת 
של כרטיסים, שבאמצעותה ניתן היה לתת לחם רק לאנשים עובדים, ואילו בעלי לא יכול היה לעבוד - הן 

בשל מצב בריאותו והן בגלל הקשיים בשמירת השבת.

לעצמי הצלחתי לדאוג לקצבת מזון, באמצעות מסמכים לא כשרים שהציגו אותי כמפונה מאזור 
החזית, כך שנאלצו לתת לי את קצבת הלחם כשם שנתנו לכל המפונים. השיג זאת עבורי קומוניסט אחד, 
יהודי, שהיה הממונה על מחלקת המפונים. אך למען בעלי הוא לא יכול היה להתערב, מאחר שבעלי 

היה אסיר גולה.

מטבע הדברים, כל כמה שניסינו לקמץ באכילה - קצבת הלחם שלי, אותה חילקנו לשניים, היתה 
זעומה מכדי להספיק לשנינו. יצאתי איפוא לבדי, יום אחד לפני חג הפסח, מחפשת דרכים ואמצעים 

כדי להבטיח שלא נישאר רעבים לחלוטין.

בביקורי אצל עורך דין מסויים, מצאתי חוק הקובע שחובה לתת את קצבת הלחם לכל אלו שגילם 
למעלה משבעים שנה, גם אם אינם עובדים. העתקתי מתוך החוק את הפרטים, והלכתי עם ההעתק אל 
לו את התעודה  וכשהראיתי  אותי, כמובן, במי המדובר,  כך ב"איספולקום". הלה שאל  האחראי על 
עם השם הרשום בה - ענה לי מיד שלאדם זה הוא לא ייתן לחם אם הוא לא יעבוד, אף אם יהיה בן 
מאה!... דבריו היו מנוגדים לחוקים בענייני כלכלת הציבור, אולם כך הוא רצה. הוא סבר ש"מי יאמר 

לו מה תעשה".

מבלי להתחשב בפסק דינו של האחראי, עלה בידי להגיע אל מבקר מטעם הממשלה שהגיע לערוך 
ביקורת במחוז, וקיבלתי ממנו פקודה בכתב: לגולה ששמו כך וכך חובה לתת את קצבת הלחם הניתנת 

לכל העובדים, בהיותו זכאי לכך בשל גילו.

***

זכרונות מרשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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המשך ביאור למהכת נדה ליום חמישי עמ' א
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כסה  המשכן  את  הקים  וביום   – טו  ט, 
הענן את המשכן לאהל העדות ובערב יהי' על 

המשכן כמראה אש עד בוקר

הענן  כסה  המשכן  את  הקים  וביום  זו  בפרשה  כתוב  א. 
את המשכן לאהל העדות ובערב יהי' על המשכן כמראה אש 
וגו'  ולפי העלות הענן  וגו'  יכסנו  יהי' תמיד הענן  כן  עד בקר 
וצריך לעמוד  ענין במלות שונות1  ויש בפסוקים האלה כפל 

עליהם.
ונראה לעניות דעתי שיובנו עם מאמרם ז"ל במדבר רבה 
להקים  לישראל  הקב"ה  שאמר  בשעה  סימון  א"ר  יב  פרק 
את המשכן רמז למלאכי השרת שיעשו אף הם משכן, ובעת 
שהוקם למטן הוקם למעלן והוא משכן הנער ששמו מט"ט 
בימי  ישראל  על  לכפר  צדיקים  של  נפשותיהם  מקריב  שבו 
גלותם ולכך כתב את המשכן שמשכן אחר הוקם עמו וכה"א 

מכון לשבתך פעלת ה' וגו'.
וכן  למקום  ממקום  שגולים  לגלות  רומז  המשכן  כי  הרי 
המשכן הי' מיטלטל והולך, ולכן אמר הכתוב ויהי ביום כלות 
זכו ישראל  משה לשון צרה לפי שרומז לימי הגלות, שאילו 
יורד  והי'  ישראל  לארץ  נכנסין  היו  ממצרים  ליציאתם  תכף 
פרשת  בזהר  כדאיתא  השמים  מן  בנוי  המקדש  בית  להם 

פינחס רכ"ח א' עיין שם.
עליהם  ונגזר  במדבר  נשתהו  בחורב  עגל  בעשותם  אך 
לעשות משכן לרמוז לימי הגלות שבכל מקום שגלו שכינה 
המשכן  גם  דהיינו  המשכן  את  הקים  וביום  זש"ה  עמהם, 
להיות עדות  וכו'  הענן  הנ"ל כסה  העליון כמו שבא במאמר 
ובערב  כי  לאות  למשמרת  וזה  בתוכם,  שהשכינה  לישראל 
דוקא,  על  אש,  כמראה  המשכן  על  יהי'  הגלות  בזמן  דהיינו 
דהיינו המשכן למעלה ששם מקריב נפשותיהם של צדיקים 
בימי גלות, וזהו עד בקר שהוא עת הגאולה, ובזה אתי שפיר 
יהי' על  כסה הענן, וסיים בלשון עתיד  שהתחיל בלשון עבר 

המשכן דהיינו בימי הגלות.
ובמסורה פרשה זו, ובערב ד', וסי' ובערב יהי' על המשכן, 
ובערב תאמר מי יתן בקר )דברים כח, סז(, ובערב חתרתי לי 
י"ב, ומקטירים לה' עולות בבקר ובערב דברי  בקיר יחזקאל 
בזמן  מדבר  המשכן  על  יהי'  ובערב  כי  הכונה  י"ג,  ב'  הימים 
הגלות, שאז בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן 
פ"ה  בברכות  דאיתא  בקיר  לי  חתרתי  ובערב  ואז  וכו',  בקר 
ברזל  חומת  נפסקה  המקדש  בית  שחרב  מיום  אלעזר  א"ר 
ישראל  תפלת  תעלה  ואם  שבשמים,  לאביהם  ישראל  בין 
וזה  למעלה צריך לסתור באותו הקיר עד שתעבור התפלה 

1( ויש בפסוקים האלה כפל ענין במלות שונות: עיין עוד בזה לקמן סימן מו. נ. נה. נו. 

נז. נט.

יהי' בתפלות הצבור שהן אל כביר לא ימאס שאין תפלתם 
וזהו ומקטירים לה' עולות בבקר ובערב כי תפלות  נמאסת, 
מוגש  מוקטר  מקום  ובכל  אמרו  גם  תקנום,  תמידין  כנגד 
בכל  בתורה  שעוסקין  שבבבל  חכמים  תלמידי  אלו  לשמי 

מקום מעלה עליהם כאילו מקטירים ומגישים לשמי.
זזה שכינה מישראל  יכסנו שלא  יהי' תמיד הענן  כן  וזהו 

ומראה אש לילה זה הגלות הדומה ללילה.
עשר  דר"ה  בפ"ד  איתא  האהל,  מעל  הענן  העלות  ולפי 
מתעכבת  שהיתה  ז"ל  רש"י  ופירש  שכינה  נסעה  מסעות 
כן  ואחרי  יחזרו ישראל בתשובה,  ממסע למסע לראות אם 

יסעו בני ישראל, שגם הם הלכו בגלות.
ובמקום אשר ישכן שם הענן וכו' הוא מ"ש בחגיגה פ"ב 
כל  את  לכבוש  שהלך  הצפון  מן  בא  סערה  רוח  והנה  וארא 
העולם לפני נבוכדנאצר הרשע וכל כך למה כדי שלא יאמרו 
בניו ע"כ.  אומות העולם ביד אומה שפלה מסר הקב"ה את 
על פי  הנה כי השכינה קדמה להכין להם מקום בימי גלותם 
שנים  שתי  להקדים  גזר  יתברך  שהוא  ישראל  בני  יסעו  ה' 
לונושנתם2 דשקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו, ועל פי ה' יחנו 
כי רק לו יתברך נודע הקץ ואין לישראל לצאת מהגלות כי אם 
על פיו יתברך כי השבע השביע את בני ישראל לאמר שלא 

ידחקו את הקץ3 כנודע.
כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו, זה הי' בגלגל שחנו 
שם י"ד שנה, ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים רבים זה 
משכן שילה שהאריך קצו שס"ט שנה כדאיתא בזבחים פי"ד 
יע"ש. אחר כך חרבה שילה ובאו לנוב וזה שכתוב ויש אשר 
יהי' הענן ימים מספר על המשכן שהיו י"א שנה לבד ואחר 
כך באו לגבעון, וזהו על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו, וכשחרבה 
נוב ומת שאול ומלך דוד תחתיו הי' ראוי שיבנה בית המקדש 
וכן הי' רוצה דוד שאמר הנה אנכי יושב בבית ארזים וארון ה' 
בתוך היריעה, ויהי בלילה ההוא וישלח ה' ביד נתן הנביא לומר 
ויש אשר יהי' הענן  לדוד לא אתה תבנה הבית לשבתי, וזהו 
מערב עד בקר ונעלה הענן בבקר ונסעו אך לא רצה הקב"ה 
מן הטעמים הכתובים אצלנו במ"א רק ששלמה יבנה הבית, 
כי  עליו  על המשכן לשכון  הענן  וכו' בהאריך  יומים  או  וזהו 
היו מקטירים בבמה אשר בגבעון, עד שבא שלמה המלך ע"ה 
זה בית  ה'  ויסעו מהר  לג(  )י,  וזהו  וגם הוא חרב,  ובנה הבית 

המקדש4*...
גבול בנימין חלק א דרוש לה

ד  וגאולה על התורה פרשת ואתחנן פרק  ילקוט משיח  שתי שנים לונושנתם: עיין   )2

פסוק כה, ובהנסמן שם.

3( שלא ידחקו את הקץ כנודע: עיין כתובות קיא.

*4( עיין המשך הפירוש לקמן סימן קט.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בהעלותך
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(á)úøpä-úà Eúìòäa åéìà zøîàå ïøäà-ìà øac©¥Æ¤©«£½Ÿ§¨«©§−̈¥¨®§©«£«Ÿ§Æ¤©¥½Ÿ
:úBøpä úòáL eøéàé äøBðnä éðt ìeî-ìà¤Æ§¥´©§½̈¨¦−¦§©¬©¥«

i"yx£E˙ÏÚ‰a∑אז חלׁשה הּנׂשיאים, חנּכת אהרן ׁשּכׁשראה לפי הּנׂשיאים? לפרׁשת הּמנֹורה ּפרׁשת נסמכה לּמה ¿«¬…¿ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
מּׁשּלהם, ּגדֹולה ׁשּל ,חּיי הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ׁשבטֹו. ולא הּוא לא ּבחנּכה עּמהם היה ּכׁשּלא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻּדעּתֹו,

הּנרֹות את ּומיטיב מדליק ׁשּצריE˙ÏÚ‰a∑.ׁשאּתה "עלּיה", לׁשֹון ּבהדלקתן ּכתּוב עֹולה, ׁשהּלהב ׁשם על ְִִֵֵֶֶַַַָ¿«¬…¿ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּכהן ׁשעליה הּמנֹורה, לפני היתה ׁשּמעלה מּכאן, רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ועֹוד מאליה. עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלהדליק

ּומיטיב ‰B�n¯‰.עֹומד È�t ÏeÓŒÏ‡∑מנֹורה ׁשל ּבגּוף אּלא ּבּקנים ׁשאינֹו האמצעי נר מּול Ú·L˙.אל e¯È‡È ִֵֵ∆¿≈«¿»ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ»ƒƒ¿«
˙B¯p‰∑הּמערבּיים ׁשלׁשה וכן ׁשּבהן, הּפתילֹות האמצעי למּול ּפֹונים הּמזרחּיים ׁשלׁשת הּקנים. ׁשׁשת ׁשעל ׁשּׁשה «≈ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

צרי הּוא לאֹורּה יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ולּמה? האמצעי, למּול הּפתילֹות .ראׁשי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã4 'nr gi zegiy ihewl)(9

הּנרֹות את ּומטיב מדליק ב)ׁשאּתה ח, (רש"י ְִִֵֵֶֶַַַָ
הּכהנים.ׁשאּתה ידי על נקרבּו הּנׂשיאים קרּבנֹות ואּלּו הּמנֹורה, את הדליק עצמֹו אהרן ּומטיב- אתמדליק הן עׂשה אהרן - ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

(הקרבת הּגמר את ולא קרּבן) (הבאת ההתחלה את עׂשּו הּנׂשיאים ואּלּו (הדלקתם), הּגמר את והן הּנרֹות) (הטבת ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹההתחלה

הּנרֹותהּקרּבן). החיצֹון.את הּמזּבח על נקרבּו הּנׂשיאים קרּבנֹות ואּלּו ּבפנים, היתה הּנרֹות הדלקת - ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 316 'nr a"g y"ewl t"r)
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הּנרֹות: ׁשבעת יאירּו הּמנֹורה ּפני אל־מּול את־הּנרת ב)ּבהעלתָך (ח, ְְֲַֹֽ�ֵֶַ�ֶֹ�ְֵ�ְַ�ָָ�ְִִַ�ֵַֽ
אדם" נׁשמת ה' "נר כז)ּכתיב כ, ה'.(משלי ּבאֹור מאירה מּיׂשראל אחד ּכל ׁשּנׁשמת , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ה'. אֹור על הּמסּתירֹות העלמֹות ּבכּמה ּומכּסה הּלב ּבעמק טמּון אּלא לּכל, ּגלּוי אינֹו נׁשמתם ׁשאֹור יׂשראל מּבני ּכאּלּו יׁשנם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻאְך

יׂשראל ּבנׁשמֹות הּסּוגים ׁשבעת ׁשהם הּנרֹות", "ׁשבעת ּבכל ּולגּלֹות "להעלֹות" ּגדֹול, ּכהן אהרן עבֹודת כט,וזֹוהי במדבר לקו"ת (ראה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ

מאליה"ג) עֹולה ׁשלהבת ׁש"ּתהא עד נׁשמתם, ׁשל ה'" "נר א)את כא, לקֹונם.(שבת ּבעבֹודתם מאליה ותתלהט ּתתלהב ׁשּנׁשמתם , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ּבזר" "ּכׁשרה זֹו ה"ז)ו"הדלקה" פ"ט המקדש ביאת הל' :(רמב"ם ְְְְֵַָָָָ

מצּוה "זר" וגם ואחד אחד ּכל אּלא יׂשראל, נׁשמֹות והדלקת הּנרֹות" ּב"העלאת הּמצּוה הּוא הּכהן אהרן ׁשרק האדם, יאמר ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻאל

לּתֹורה" ּומקרבן הּברּיֹות את אֹוהב ׁשלֹום, ורֹודף ׁשלֹום אֹוהב אהרן, ׁשל מּתלמידיו מי"ב)"הוי פ"א ואחד(אבות אחד ּכל ׁשחֹובת , ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

מאליה". עֹולה ׁשלהבת ׁש"ּתהא עד ה'", ה"נר את ּולהדליק ּולהעלֹות ּומכּסה, נעלם נׁשמתם ׁשאֹור אּלּו את לקרב רמב"ןהיא ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב C˙e˜Ï„‡a dÏ ¯ÓÈ˙Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈«≈¿«¿»»»
ÔÈ¯‰�Ó ÔB‰È ‡z¯�Ó Èt‡ Ï·˜Ï ‡i�ÈˆBaƒ«»»√≈«≈¿«¿»¿¿«¬ƒ

:‡i�ÈˆB· ‡Ú·Lƒ¿»ƒ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מנֹורה ּפרׁשת נסמכה לּמה .ּבהעלת ְְְְְֲִַַָָָָָָֹ(ב)

אהרן ׁשּכׁשראה לפי הּנׂשיאים, ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָֹֻלחנּכת

עּמהם היה ׁשּלא דעּתֹו חלׁשה הּנׂשיאים ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֻחנּכת

הּקדֹוׁש לֹו אמר ׁשבטֹו, ולא הּוא לא ְְֲִַַַָָָֹֹֻּבחנּכה

ׁשאּתה מּׁשּלהם, ּגדֹולה ׁשל חּיי הּוא ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָּברּו

לׁשֹון וערב, ּבקר הּנרֹות את ּומטיב ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמדליק

אּגדה: מּמדרׁש ְִִִַַַָָרׁש"י

‡ÏÂ,הּנרֹות ּבהדלקת נחמֹו לּמה לי נתּברר ¿…ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

ׁשּׁשּבחֹו וערב ּבקר ּבקטרת נחמֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶָֹֹֹולא

,ּבאּפ קטֹורה יׂשימּו י) לג (דברים הּכתּוב ְְִֶַַָָָּבֹו

יֹום ּובעבֹודת חבּתין, ּובמנחת הּקרּבנֹות, ְְְְֲֲִִִַַַַָָָּובכל

לפני ונכנס ּבֹו, אּלא ּכׁשרה ׁשאינּה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּכּפּורים

לׁשרתֹו ּבהיכלֹו עֹומד ה' קדֹוׁש וׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֵֶָָולפנים,

אלהינּו.: מׁשרתי ּכּלֹו וׁשבטֹו ּבׁשמֹו, ְְְְְְֱִִֵֵֵָָֹֻּולבר

„BÚÂוהלא הּזֹו, הּדעת לחליׁשּות ּטעם מה ¿ֲֲִַַַַַַַַַֹ

ׁשהקריב נׂשיאים, מּׁשל ּגדֹול ְְְִִִִִֶֶָָָקרּבנֹו

הּמּלּואים. ימי ּכל הרּבה קרּבנֹות ההם ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָּבּימים

ׁשהיּו ּתאמר וחלׁשהואם ּבהם ונצטּוה חֹובה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹ

לחנּכת ּכמֹוהם נדבה הקריב ׁשּלא על ְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֻדעּתֹו

חֹובה בּה ׁשּנחמֹו הּנרֹות הדלקת ּגם ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמזּבח,

לדרׁש הּזֹו, ההּגדה ענין אבל עליה. ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָונצטּוה

ׁשהיתה נרֹות ׁשל חנּכה על הּפרׁשה מן ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻרמז

ּובניו, אהרן ידי על ׁשני לֹומרּבבית רצֹוני ְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ

ּובניו: ּגדֹול ּכהן ְִֵַָָָָֹחׁשמֹונאי

ÔBLl·eלרּבנּו סתרים ּבמגּלת מצאתיה הּזה «»ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

ואמר: הּזֹו, האּגדה ׁשהזּכיר ְְִִִִֶַַַָָָָנּסים

עׂשר ׁשנים ׁשהקריבּו ּכיון ּבּמדרׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָראיתי

לֹו אמר וכּו', לוי ׁשבט הקריב ולא ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹׁשבטים

למׁשה, הּוא ּברּו ‡‰¯Ôהּקדֹוׁש Ï‡ ¯ac ְֶַָָ«≈∆«¬…

,ÂÈÏ‡ z¯Ó‡Âהדלקת ּבּה ׁשּיׁש אחרת חנּכה יׁש ¿»«¿»≈»ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

בני ידי על ליׂשראל בּה עֹוׂשה ואני ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנרֹות

והיא ׁשמם, על ׁשּקרּויה וחנּכה ּותׁשּועה ְְְְֲִִִֶַַָָָָֻנּסים

ּפרׁשה הסמי ּולפיכ חׁשמֹונאי, ּבני ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֻחנּכת

עכ"ל: הּמזּבח, חנּכת לפרׁשת ְְֲִֵַַַַָָֻזֹו

È˙È‡¯Â(ה בהעלותך (תנחומא ּבילמדנּו עֹוד ¿»ƒƒְִֵַ

לֹו אמר ו), (טו רּבה ּבמדרׁש ְְְִֵַַָָָוכן

לאהרן אמר ל למׁשה, הּוא ּברּו ְְֱֲֵֶַַָָֹֹהּקדֹוׁש

הּקרּבנֹות מּוכן, אּתה מּזאת לגדֹולה ּתתירא, ְְְִִִֵַַַָָָָָָֹאל

אבל נֹוהגין, הן קּים הּמקּדׁש ׁשּבית זמן ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָּכל

לעֹולם e¯È‡È,הּנרֹות ‰¯B�Ó‰ È�t ÏeÓ Ï‡ ְֵַָ∆¿≈«¿»»ƒ

אינן ּבני את לבר ל ׁשּנתּתי הּברכֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָוכל

לעֹולם: ְְִֵָּבטלין

‰p‰Âקּים הּמקּדׁש ּבית ׁשּכׁשאין ידּוע ּדבר ¿ƒ≈ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּנרֹות אף חרּבנֹו מּפני ּבטלין ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֻוהקרּבנֹות

חנּכת לנרֹות אּלא רמזּו לא אבל ְְְֲֲֵֵֶַָָָֹֻּבטלֹות,

חרּבן לאחר אף נֹוהגת ׁשהיא ְְְִִֶֶֶַַַַָָֻחׁשמֹונאי

לחנּכת הּסמּוכה ּכהנים ּברּכת וכן ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָֹֻּבגלּותנּו.

לחנּכת סמּוכין ּדרׁשּו לעֹולם, נֹוהגת ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֻהּנׂשיאים

jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i oey`x meil inei xeriy
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i"yx£Ô¯‰‡ Ôk NÚiÂ∑(ספרי)ׁשּנה ׁשּלא אהרן, ׁשל ׁשבחֹו .להּגיד «««≈«¬…ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ
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אהרן ּכן ֹ�ֲַֽ�ֵַ�ַַוּיעׂש
ׁשּנה ׁשּלא אהרן ׁשל ׁשבחֹו ובפרש"י)להּגיד ג. (ח, ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ה'? מּצּוּוי ׁשּנה ׁשּלא ׁשבחֹו זהּו וכי אהרן, ׁשל הּגדֹול הּׁשבח מה להבין, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוצריְך

האדם עבֹודת ידי על הּבאה התּגּלּות אֹופּנים, ׁשני ׁשּמּלמעלה ּבּגּלּויים ׁשּיׁש ידּוע הענינים: ּפנימּיּות ע"ד ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

מּתנה ּבדרְך ּובאה הּנבראים, מּגדר למעלה ׁשהיא עליֹונה התּגּלּות ויׁש ּדלעילא", אתערּותא ּדלתּתא "ּבאתערּותא הּזהר ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּובלׁשֹון

לׁשם". מּגעת ּדלתּתא אתערּותא ׁשאין ּדלעילא "אתערּותא הּזהר ּובלׁשֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹמּלמעלה,

ׁשּבּה האֹור הּנה עׂשּיתּה לאחר ואף הּנבראים, עׂשּית ללא – מאליה" נעׂשית הּקּב"ה ידי "על רׁש"י: אֹומר הּמנֹורה עׂשּית על ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוהּנה

ּבידי ורק אְך ּתלּוי זה ׁשאף – ּביׂשראל" ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל "עדּות ׁשהיה הּמערבי ּבּנר ּכּמדּגׁש טבעי אֹור היה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻלא

הדלקתּה ּבאפן לדּיק צרְך ׁשאין לחׁשב מקֹום והיה טבעי היה לא הּמנֹורה ׁשאֹור ּפי על דאף – אהרן ׁשל ׁשבחֹו וזהּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹהּקּב"ה.

מהּצּוּוי. אהרן ׁשּנה לא כן ּפי על אף מּׁשמּיא, הּוא ׁשהּנפעל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹּכיון

ממׁשיכֹו הּקּב"ה מקֹום מּכל האדם, מעבֹודת למעלה הּוא הּנמׁשְך ׁשהאֹור ּפי על דאף הּוא, אהרן עבֹודת ׁשּנצרכת לזה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּטעם

הּמהר"ל ּובלׁשֹון האדם, עבֹודת לאחר ד)רק ח, פרשתינו גו"א הּמנֹורה, עׂשּית ּפעל(ּגּבי צריְך הּכל הּׁשם, ׁשּפֹועל מעׂשה ּכל הּוא ּד"ּכְך ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

מ ּכל לדעת מׁשה צריְך היה ּולפיכְך ידֹו.. על ּגֹומר יתּברְך והׁשם ּגֹומרלמּטה והּקּב"ה יכֹול ּׁשהיה מה ּכפי ּפעל והיא הּמנֹורה, עׂשה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ידֹו". רמב"ןעל ַָ

(ã)dçøt-ãò dëøé-ãò áäæ äL÷î äøðnä äNòî äæå§¤̧©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬©¦§−̈
ïk äLî-úà ýåýé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬

ô :äøðnä-úà äNò̈¨−¤©§Ÿ̈«
i"yx£‰¯�n‰ ‰NÚÓ ‰ÊÂ∑(שם)"וזה" נאמר לכ ּבּה, ׁשּנתקּׁשה לפי ּבאצּבע, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ∑L˜Ó‰.ׁשהראהּו ¿∆«¬≈«¿…»ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָƒ¿»

נקׁשן" לדא "ּדא לׁשֹון (געׁשלאגען) ּבלעז הבטדי"ץ ע)(דניאל ּבכּׁשיל. וחֹות ּבקרנס ּומּקיׁש היתה זהב ּכּכר ׁשל ׁשת ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
חּבּור ידי על איברים איברים נעׂשית ולא ּכתּקּונן, איבריה dÁ¯tŒ„Ú.לפּׁשט dÎ¯ÈŒ„Ú∑הּׁשּדה היא "ירכּה" ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ«¿≈»«ƒ¿»ְִִֵַָָ

הּׂשרים ׁשּלפני ּכסף מנֹורת ּכדר חלּול, הרגלים, dÁ¯tŒ„Ú.ׁשעל dÎ¯ÈŒ„Ú∑וכל ּכּלּה מנֹורה ׁשל ּגּופּה ּכלֹומר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ«¿≈»«ƒ¿»ְְְֶַָָָָֻ

‡„Ï˜ג ‡z¯�Ó Èt‡ Ï·˜Ï Ô¯‰‡ Ôk „·ÚÂ«¬«≈«¬…»√≈«≈¿«¿»«¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡‰�ÈˆBaƒ»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

d„ÈLד „Ú ·‰„ ‡„È‚� ‡z¯�Ó „·BÚ ÔÈ„Â¿≈«¿«¿»¿ƒ»¿««ƒ«
˙È ÈÈ ÈÊÁ‡ Èc eÊÁk ‡È‰ ‡„È‚� dpLBL „Ú«««¿ƒ»ƒ¿≈ƒ«¬≈¿»»

:‡z¯�Ó ˙È „·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬«»¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אהרן ׁשל ּבכבֹודֹו ּומלאחריה מּלפניה ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּנׂשיאים

עּמהם: נמנה ְִִֶֶָָֹׁשּלא

‡"¯Âלהֹודיע הּפרׁשה, זאת נסמכה ּכי אמר ¿ְְְִִִַַַָָָָָֹ

ׁשם ּכי ּבּלילה, ּגם יהיה הּדּבּור ְְִִִִֶַַַַָָּכי

ּככה אינּנּו וזה יּכבה. ולא ּדלּוק הּנר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיהיה

א) בא (מכילתא ׁשאמרּו רּבֹותינּו, ּדעת ְֵֶַַַַָעל

ידע ואּלּו ּבּיֹום. אּלא עּמֹו נדּבר לא ְְֲִִִֶַַַַָָֹֹוהלא

ׁשאר לנבּואת מׁשה נבּואת ּבין מה ְְְִֵֶַַַָר"א

הּכתּוב ּׁשאמר מה והּוא ּכן. חׁשב לא ְְִִֵֶַַַַַָָָֹהּנביאים,

ּבחלֹום אתוּדע אליו ּבּמראה ז) ו יב ְְֲֵֶַַַַָָָ(להלן

נבּואתֹו ׁשאין מׁשה, עבּדי כן לא ּבֹו. ְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹאדּבר

מּמׁש: ּבּלילה החלֹום ּכי ְֲֲִַַַַַָָּבחלֹום

Ï·‡ּכאׁשר הּוא, האּלה ּבּפרׁשּיֹות הּסּדּור ¬»ֲִִֵֶֶַַַָָָ

הּכתּוב ּבא ּכי הספר) (בתחלת ְִִֵַַָָּפרׁשּתי

וכל הּקרּבנֹות ּתֹורת להּׁשלים הּזה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָּבּספר

אמר והּנה מֹועד. ּבאהל לעׂשֹות ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹֻהמחּיב

ויקחּו וגו' ּתצּוה ואּתה כ) כז (שמות ְְְְְִִִֶַַָָמּתחּלה

ולא ּתמיד, נר להעלת ז זית ׁשמן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאלי

ׁשּידליקּו ּבמׁשמע והיה המנֹורה, ׁשם ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָהזּכיר

(שם ּבעׂשּיתּה ׁשאמר ּכמֹו ּבהּמצאּה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּבמנֹורה

עבר על והאיר נרֹותיה את והעלה לז) ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָכה

ידליקּו ּתּׁשבר אֹו ּתאבד אּולי אם אבל ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפניה,

ההדלקה, מעּכב הּמנֹורה ואין מנֹורה, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבלּתי

ואחר לעֹולם. ּתמיד נר להעלת הּמצוה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹּכי

ב) כד (ויקרא ּולדֹורֹות מּיד וצּוה הֹוסיף ְְִִִֵָָּכן

זית ׁשמן אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָצו

הּטהרה הּמנרה על ד) פסוק (שם ואמר ,ְְְַַַַָָָָֹֹז

ּבּמנֹורה אּלא יער ׁשּלא הּנרֹות, את ְֲֲֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹיער

ְַָהּטהֹורה:

Ô‡Î·e,הּמׁשּכן הּקמת להזּכיר הּׁשלים ּכאׁשר ¿»ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

וצּוה הּנרֹות, ּדיני ּכל עֹוד ְְִִִִֵֵַָָהּׁשלים

אל לדֹורֹות ּדֹולקֹות ּכּלן הּנרֹות ׁשבעת ְְְְִִֵֶֶַַָֻׁשּיהיּו

ּבמעׂשה הזּכיר ּכאׁשר הּמנֹורה, ּפני ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָמּול

עבר על והאיר נרתיה את "והעלה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמנֹורה

ׁשּיאירּו ּבלּתי ולא מנֹורה ּבלּתי לא ְְְְִִִִִֶֶָָָָֹֹּפניה",

הּזאת ּבּפרׁשה הזּכיר ולא ּפניה. עבר אל ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻּכּלם

ּבּמקּדׁש. ּכן ּגם ׁשּיהיה ללּמד מֹועד", ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ"ּבאהל

חּלֹו ׁשאין ּבעבּור ּכי יחׁשב, ּבאהלאּולי נֹות ְְֲִֵֶֶַַַַֹֹ

ׁשּיהיּו ּבּמקּדׁש אבל הּזאת, לאֹורה יצטר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹמֹועד

ּכן, יצטר לא ד) ו (מ"א ׁשקפים חּלֹוני ְְִִֵֵֵַָָֹֻׁשם

מֹועד": "ּבאהל ּבכאן הזּכיר לא ְְְְִִִֵֶָָֹֹלפיכ

וטעם ‡‰¯Ô.(ג) Ôk NÚiÂהיה ׁשהּוא לֹומר ְַַ«««≈«¬…ֶַָָ

ּפי על ואף ימיו. ּכל אֹותן ְְִִַַַַָָָָהּמדליק

כז (שמות ׁשּנאמר ּכמֹו ּבבניו, ּכׁשרה ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּמצוה

אהרן אֹותֹו יער הּואכא) היה אבל ּובניו, ֲֲֲַַָָָָָֹֹ

לדבר הרֹומזת הּזאת הּגדֹולה ּבּמצוה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמזּדרז

נׂשּגב: וסֹוד ְְְִֶָעליֹון

ÈÏe‡Â(ג כד (ויקרא מּפסּוק זה לֹו נרמז ¿«ְִִֶַָ

אֹותֹו יער וגו' העדת לפרכת ְֲִֵֶַָָֹֹֻמחּוץ

ּבימיו. הּׁשם ּבחר בֹו ּכי ּבקר, עד מערב ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאהרן

עּתה ּגם אמר זה Â‚Â'ּומּפני Ô¯‰‡ Ï‡ ¯ac" ְִֵֶַַַָָ«≈∆«¬…
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i"yx£Ô¯‰‡ Ôk NÚiÂ∑(ספרי)ׁשּנה ׁשּלא אהרן, ׁשל ׁשבחֹו .להּגיד «««≈«¬…ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 'nr g"lg y"ewl t"r)

dPW `NW ± oxd` lW FgaW¦§¤©£Ÿ¤Ÿ¦¨

אהרן ּכן ֹ�ֲַֽ�ֵַ�ַַוּיעׂש
ׁשּנה ׁשּלא אהרן ׁשל ׁשבחֹו ובפרש"י)להּגיד ג. (ח, ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ה'? מּצּוּוי ׁשּנה ׁשּלא ׁשבחֹו זהּו וכי אהרן, ׁשל הּגדֹול הּׁשבח מה להבין, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוצריְך

האדם עבֹודת ידי על הּבאה התּגּלּות אֹופּנים, ׁשני ׁשּמּלמעלה ּבּגּלּויים ׁשּיׁש ידּוע הענינים: ּפנימּיּות ע"ד ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

מּתנה ּבדרְך ּובאה הּנבראים, מּגדר למעלה ׁשהיא עליֹונה התּגּלּות ויׁש ּדלעילא", אתערּותא ּדלתּתא "ּבאתערּותא הּזהר ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּובלׁשֹון

לׁשם". מּגעת ּדלתּתא אתערּותא ׁשאין ּדלעילא "אתערּותא הּזהר ּובלׁשֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹמּלמעלה,

ׁשּבּה האֹור הּנה עׂשּיתּה לאחר ואף הּנבראים, עׂשּית ללא – מאליה" נעׂשית הּקּב"ה ידי "על רׁש"י: אֹומר הּמנֹורה עׂשּית על ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוהּנה

ּבידי ורק אְך ּתלּוי זה ׁשאף – ּביׂשראל" ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל "עדּות ׁשהיה הּמערבי ּבּנר ּכּמדּגׁש טבעי אֹור היה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻלא

הדלקתּה ּבאפן לדּיק צרְך ׁשאין לחׁשב מקֹום והיה טבעי היה לא הּמנֹורה ׁשאֹור ּפי על דאף – אהרן ׁשל ׁשבחֹו וזהּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹהּקּב"ה.

מהּצּוּוי. אהרן ׁשּנה לא כן ּפי על אף מּׁשמּיא, הּוא ׁשהּנפעל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹּכיון

ממׁשיכֹו הּקּב"ה מקֹום מּכל האדם, מעבֹודת למעלה הּוא הּנמׁשְך ׁשהאֹור ּפי על דאף הּוא, אהרן עבֹודת ׁשּנצרכת לזה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּטעם

הּמהר"ל ּובלׁשֹון האדם, עבֹודת לאחר ד)רק ח, פרשתינו גו"א הּמנֹורה, עׂשּית ּפעל(ּגּבי צריְך הּכל הּׁשם, ׁשּפֹועל מעׂשה ּכל הּוא ּד"ּכְך ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

מ ּכל לדעת מׁשה צריְך היה ּולפיכְך ידֹו.. על ּגֹומר יתּברְך והׁשם ּגֹומרלמּטה והּקּב"ה יכֹול ּׁשהיה מה ּכפי ּפעל והיא הּמנֹורה, עׂשה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ידֹו". רמב"ןעל ַָ

(ã)dçøt-ãò dëøé-ãò áäæ äL÷î äøðnä äNòî äæå§¤̧©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬©¦§−̈
ïk äLî-úà ýåýé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬

ô :äøðnä-úà äNò̈¨−¤©§Ÿ̈«
i"yx£‰¯�n‰ ‰NÚÓ ‰ÊÂ∑(שם)"וזה" נאמר לכ ּבּה, ׁשּנתקּׁשה לפי ּבאצּבע, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ∑L˜Ó‰.ׁשהראהּו ¿∆«¬≈«¿…»ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָƒ¿»

נקׁשן" לדא "ּדא לׁשֹון (געׁשלאגען) ּבלעז הבטדי"ץ ע)(דניאל ּבכּׁשיל. וחֹות ּבקרנס ּומּקיׁש היתה זהב ּכּכר ׁשל ׁשת ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
חּבּור ידי על איברים איברים נעׂשית ולא ּכתּקּונן, איבריה dÁ¯tŒ„Ú.לפּׁשט dÎ¯ÈŒ„Ú∑הּׁשּדה היא "ירכּה" ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ«¿≈»«ƒ¿»ְִִֵַָָ

הּׂשרים ׁשּלפני ּכסף מנֹורת ּכדר חלּול, הרגלים, dÁ¯tŒ„Ú.ׁשעל dÎ¯ÈŒ„Ú∑וכל ּכּלּה מנֹורה ׁשל ּגּופּה ּכלֹומר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ«¿≈»«ƒ¿»ְְְֶַָָָָֻ

‡„Ï˜ג ‡z¯�Ó Èt‡ Ï·˜Ï Ô¯‰‡ Ôk „·ÚÂ«¬«≈«¬…»√≈«≈¿«¿»«¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡‰�ÈˆBaƒ»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

d„ÈLד „Ú ·‰„ ‡„È‚� ‡z¯�Ó „·BÚ ÔÈ„Â¿≈«¿«¿»¿ƒ»¿««ƒ«
˙È ÈÈ ÈÊÁ‡ Èc eÊÁk ‡È‰ ‡„È‚� dpLBL „Ú«««¿ƒ»ƒ¿≈ƒ«¬≈¿»»

:‡z¯�Ó ˙È „·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬«»¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אהרן ׁשל ּבכבֹודֹו ּומלאחריה מּלפניה ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּנׂשיאים

עּמהם: נמנה ְִִֶֶָָֹׁשּלא

‡"¯Âלהֹודיע הּפרׁשה, זאת נסמכה ּכי אמר ¿ְְְִִִַַַָָָָָֹ

ׁשם ּכי ּבּלילה, ּגם יהיה הּדּבּור ְְִִִִֶַַַַָָּכי

ּככה אינּנּו וזה יּכבה. ולא ּדלּוק הּנר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיהיה

א) בא (מכילתא ׁשאמרּו רּבֹותינּו, ּדעת ְֵֶַַַַָעל

ידע ואּלּו ּבּיֹום. אּלא עּמֹו נדּבר לא ְְֲִִִֶַַַַָָֹֹוהלא

ׁשאר לנבּואת מׁשה נבּואת ּבין מה ְְְִֵֶַַַָר"א

הּכתּוב ּׁשאמר מה והּוא ּכן. חׁשב לא ְְִִֵֶַַַַַָָָֹהּנביאים,

ּבחלֹום אתוּדע אליו ּבּמראה ז) ו יב ְְֲֵֶַַַַָָָ(להלן

נבּואתֹו ׁשאין מׁשה, עבּדי כן לא ּבֹו. ְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹאדּבר

מּמׁש: ּבּלילה החלֹום ּכי ְֲֲִַַַַַָָּבחלֹום

Ï·‡ּכאׁשר הּוא, האּלה ּבּפרׁשּיֹות הּסּדּור ¬»ֲִִֵֶֶַַַָָָ

הּכתּוב ּבא ּכי הספר) (בתחלת ְִִֵַַָָּפרׁשּתי

וכל הּקרּבנֹות ּתֹורת להּׁשלים הּזה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָּבּספר

אמר והּנה מֹועד. ּבאהל לעׂשֹות ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹֻהמחּיב

ויקחּו וגו' ּתצּוה ואּתה כ) כז (שמות ְְְְְִִִֶַַָָמּתחּלה

ולא ּתמיד, נר להעלת ז זית ׁשמן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאלי

ׁשּידליקּו ּבמׁשמע והיה המנֹורה, ׁשם ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָהזּכיר

(שם ּבעׂשּיתּה ׁשאמר ּכמֹו ּבהּמצאּה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּבמנֹורה

עבר על והאיר נרֹותיה את והעלה לז) ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָכה

ידליקּו ּתּׁשבר אֹו ּתאבד אּולי אם אבל ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפניה,

ההדלקה, מעּכב הּמנֹורה ואין מנֹורה, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבלּתי

ואחר לעֹולם. ּתמיד נר להעלת הּמצוה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹּכי

ב) כד (ויקרא ּולדֹורֹות מּיד וצּוה הֹוסיף ְְִִִֵָָּכן

זית ׁשמן אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָצו

הּטהרה הּמנרה על ד) פסוק (שם ואמר ,ְְְַַַַָָָָֹֹז

ּבּמנֹורה אּלא יער ׁשּלא הּנרֹות, את ְֲֲֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹיער

ְַָהּטהֹורה:

Ô‡Î·e,הּמׁשּכן הּקמת להזּכיר הּׁשלים ּכאׁשר ¿»ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

וצּוה הּנרֹות, ּדיני ּכל עֹוד ְְִִִִֵֵַָָהּׁשלים

אל לדֹורֹות ּדֹולקֹות ּכּלן הּנרֹות ׁשבעת ְְְְִִֵֶֶַַָֻׁשּיהיּו

ּבמעׂשה הזּכיר ּכאׁשר הּמנֹורה, ּפני ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָמּול

עבר על והאיר נרתיה את "והעלה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמנֹורה

ׁשּיאירּו ּבלּתי ולא מנֹורה ּבלּתי לא ְְְְִִִִִֶֶָָָָֹֹּפניה",

הּזאת ּבּפרׁשה הזּכיר ולא ּפניה. עבר אל ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻּכּלם

ּבּמקּדׁש. ּכן ּגם ׁשּיהיה ללּמד מֹועד", ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ"ּבאהל

חּלֹו ׁשאין ּבעבּור ּכי יחׁשב, ּבאהלאּולי נֹות ְְֲִֵֶֶַַַַֹֹ

ׁשּיהיּו ּבּמקּדׁש אבל הּזאת, לאֹורה יצטר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹמֹועד

ּכן, יצטר לא ד) ו (מ"א ׁשקפים חּלֹוני ְְִִֵֵֵַָָֹֻׁשם

מֹועד": "ּבאהל ּבכאן הזּכיר לא ְְְְִִִֵֶָָֹֹלפיכ

וטעם ‡‰¯Ô.(ג) Ôk NÚiÂהיה ׁשהּוא לֹומר ְַַ«««≈«¬…ֶַָָ

ּפי על ואף ימיו. ּכל אֹותן ְְִִַַַַָָָָהּמדליק

כז (שמות ׁשּנאמר ּכמֹו ּבבניו, ּכׁשרה ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּמצוה

אהרן אֹותֹו יער הּואכא) היה אבל ּובניו, ֲֲֲַַָָָָָֹֹ

לדבר הרֹומזת הּזאת הּגדֹולה ּבּמצוה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמזּדרז

נׂשּגב: וסֹוד ְְְִֶָעליֹון

ÈÏe‡Â(ג כד (ויקרא מּפסּוק זה לֹו נרמז ¿«ְִִֶַָ

אֹותֹו יער וגו' העדת לפרכת ְֲִֵֶַָָֹֹֻמחּוץ

ּבימיו. הּׁשם ּבחר בֹו ּכי ּבקר, עד מערב ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאהרן

עּתה ּגם אמר זה Â‚Â'ּומּפני Ô¯‰‡ Ï‡ ¯ac" ְִֵֶַַַָָ«≈∆«¬…



jzelrdaכח zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i oey`x meil inei xeriy

ּבּה ּגדֹול∑dÎ¯ÈŒ„Ú.הּתלּוי אבר לׁשּמׁש∑dÁ¯tŒ„Ú.ׁשהּוא "עד" ודר מקׁשה. הּכל – ׁשּבּה ּדק מעׂשה ׁשהּוא ַָָ«¿≈»ֵֶָָ«ƒ¿»ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּכמֹו זה, טו)ּבלׁשֹון זית"(שופטים ועדּֿכרם ועדֿקמה "מּגדיׁש :.'B‚Â ‰‡¯‰ ¯L‡ ‰‡¯nk∑הראהּו אׁשר ּכּתבנית ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ««¿∆¬∆∆¿»¿ְְֲִֶֶַַָ

ׁשּנאמר ּכמֹו כה)ּבהר, וגֹו'"(שמות בתבניתם ועׂשה "ּוראה :.‰¯�n‰Œ˙‡ ‰NÚ Ôk∑:אּגדה ּומדרׁש ׁשעׂשאּה. מי ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָ≈»»∆«¿…»ְֲִִֶַַָָָָ
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ידי מאליהעל .נעׂשית ְֲֵֵֵֵֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 60 'nr g"kg `"e`ae .33 'nr g"lg y"ewl oiieri)

zFcFard x`W lr dxFpOd lW Dzlrn©£¨¨¤©§¨©§¨¨£

את־הּמנרה: עׂשה ּכן את־מׁשה יהוה הראה אׁשר ּכּמראה . . הּמנרה מעׂשה ְֶַָָֹֽ�ָ�ֵֶ�ֶֹ�ְָ�ְֶֶָ�ֲֶ�ְַַ�ְַָֹ�ֲֵֶַֽ�ְוזה
מאליה נעׂשית הּקּב"ה ידי על אּגדה ּומדרׁש ׁשעׂשאּה, מי . . עׂשה ובפרש"י)ּכן ד. (ח, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

הּׁשאלה ועוד)ידּועה אוה"ח אלׁשיְך, למדנּו(אּברּבנאל, ּכבר הּמנֹורה מעׂשה ועל הּמנֹורה, הדלקת ּבמצות עֹוסקים הּקֹודמים ּדהּפסּוקים , ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּתרּומה לא)ּבפרׁשת ׁשנית?(כה, ּולכתבּה לׁשּנֹותּה הּכתּוב ׁשהצרְך לכאן, הּמנֹורה ּדעׂשּית הּׁשּיכּות ּומהי ּבאריכּות, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

רׁש"י): ׁשל (לדרּכֹו הּבאּור לֹומר ְְְִֵֵֶַַַַויׁש

השי"ת לֹו ׁשאמר ּוכפי הּנׂשיאים, ידי על הּקרּבנֹות הקרבת על נחמתֹו היא אהרן ידי על הּנרֹות הדלקת ריׁשהּנה ּברׁש"י (הּובא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּובּמהּפרׁשתנּו) הּבית, חנּכת ענינם היה הּנׂשיאים קרּבנֹות ׁשּגם אף ּגדלה", "ׁשּלֹו מּדּוע לבאר ּובכדי מּׁשּלהם". ּגדֹולה "ׁשּלָך – ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

ׁשּנעׂשתה ּבעׂשּיתּה, העֹוסק הּפסּוק הּובא הּמנֹורה, ּבהדלקת ׁשעסקינן אף לכן, הּנה וכיו"ב, הּמזּבח חנּכת על הּמנֹורה חנּכת ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻּגדלה

"ׁשּלָך – אהרן ידי על הּמנֹורה חנּכת מעלת ענין יּובן ּדבזה עצמֹו), הּקּב"ה ידי על (ּולהּמדרׁש ה' הראה אׁשר הּמראה ּפי ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻעל

מּׁשּלהם".ּגדֹול ה ְִֶֶָָ

רׁש"י ׁשּכתב מה ּפי על הּוא ה'", הראה אׁשר "ּכּמראה נעׂשתה הּמנֹורה ׁשּדוקא לכְך א)והּטעם כד, "הּוא(אמור ׁשּבּה הּמערבי ׁשּנר ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

מיחד. ׁשכינה" "ּגּלּוי ׁשל ּבאפן היתה עׂשּיתּה ּגם ולכן ליׂשראל", ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל רמב"ןעדּות ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å):íúà zøäèå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà ç÷©µ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¦«©§−̈Ÿ¨«

i"yx£ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Á˜∑לּמקֹום ׁשּמׁשים להיֹות ׁשּתזּכּו אׁשריכם ּבדברים: .קחם «∆«¿ƒƒְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(æ)úàhç éî íäéìò äfä íøäèì íäì äNòú-äëå§Ÿ©«£¤³¨¤Æ§©«£½̈©¥¬£¥¤−¥´©¨®
:eøähäå íäéãâá eñaëå íøNa-ìk-ìò øòú eøéáòäå§¤«¡¦³©̧©Æ©¨§¨½̈§¦§¬¦§¥¤−§¦¤¨«

i"yx£˙‡hÁ ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ‰f‰∑ׁשּבהם מתים טמאי מּפני הּפרה, אפר ˙Ú¯.ׁשל e¯È·Ú‰Â∑רּבי ּבדברי מצאתי «≈¬≈∆≈«»ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ¿∆¡ƒ««ְְִִִֵַָָ
קרּוי והמצרע מתים", "זבחי קרּויה: והיא אלילים עבֹודת ׁשעבדּו הּבכֹורֹות על ּכּפרה ׁשּנּתנּו לפי הּדרׁשן: ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹמׁשה

ּכמצרעים ּתגלחת הזקיקם – ."מת" ְְְִִִִֵַַַָָֹ

(ç)éðL-øôe ïîMá äìeìa úìñ Búçðîe ø÷a-ïa øt eç÷ìå§¨«§Æ©´¤¨½̈¦̧§¨½−Ÿ¤§¨´©¨®¤©¥¦¬
:úàhçì çwz ø÷a-ïá¤¨−̈¦©¬§©¨«

i"yx£¯˜aŒÔa ¯t eÁ˜ÏÂ∑זרה ּבעבֹודה צּבּור קרּבן והּוא עלה", האחד את "ועׂשה ׁשּכתּוב ּכמֹו עֹולה, .והּוא ¿»¿«∆»»ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
È�L ¯Ùe∑(ת"כ)נאכלת לא חּטאת אף נאכלת, לא עֹולה מה :ל לֹומר "ׁשני"? לֹומר ּתלמּוד ר"מ)מה דברי ּובזֹו(ע"כ , «≈ƒְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ÓÈÓÏ¯:ה ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èkc˙eו Ï‡¯NÈ È�a BbÓ È‡ÂÏ ˙È ·¯»̃≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈
:ÔB‰˙È»¿

ÔB‰ÈÏÚז Èc‡ ÔB‰È‡Bk„Ï ÔB‰Ï „aÚz ÔÈ„Îe¿≈«¿≈¿¿«≈«≈¬≈
Ïk ÏÚ ¯tÒÓ Ôe¯aÚÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡iÓ«»¿«»»¿«¿¿«¿««»

:ÔekcÈÂ ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ÔB‰¯Naƒ¿¿ƒ«¿¿≈¿ƒ«

zÏÒ‡ח d˙Á�Óe È¯Bz ¯a ¯Bz Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ¿¬≈À¿»
·qz È¯Bz ¯a ÔÈ�z ¯B˙Â ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,"E˙ÏÚ‰aואל אהרן אל "ּדּבר אמר ולא ¿«¬…¿ְְֲֵֶֶַַַָֹֹ

ּבהעלתכם": ְְֲֶַָָֹּבניו

וטעם ‰n�¯‰.(ד) ‰NÚÓ ‰ÊÂׁשּצרי לרמז ְַַ¿∆«¬≈«¿…»ְִִֶָֹ

מעּכב הּוא ּכי מקׁשה, ׁשּתהיה ְְְְִִִֵֶֶַָלדֹורֹות

מעׂשה ּבפרּוׁש ּתחּלה הזּכיר ּולכ ְְְְֲִִִֵֵַָָָּבּה.

בּה ׁשהיּו ׁשּלּה ּבּמעׂשה הזּכיר ולא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּמקׁשה,

והזּכיר מׁשּקדים. ּוגביעים וכפּתֹורים ְְְְְְִִִִִִִַָָֻקנים

,"·‰Ê"לעׂשֹותּה לדֹורֹות מצוה יהיה כן ּכי »»ְְְֲִִִֵֶַָָ

והחזיר אלהינּו. ּבית את לרֹומם "L˜Ó‰מּמּנּו ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֹƒ¿»

,"‡È‰לא מקׁשה אּלא ּבה מעּכב ׁשאין לֹומר ƒְְִֵֵֶֶַַָָָֹ

אמרּו וכ ׁשּבּה, יּפּוים ׁשאר ׁשּכן וכל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָהּזהב,

מנחֹות ּובמּסכת סא) (בהעלתך ּבספרי ְְְְִִֵֶֶַַָרּבֹותינּו

(כח.):

הׁשּתּדל הּוא ּכי הּנזּכר, מׁשה עׂשה. ּכן ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוטעם

אמרּו וכ ּבצּוּוי. אֹותּה ועׂשה ְְְְְִִָָָָָָּבלּמּודּה

ׁשּכׁשם מׁשה, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע (שם) ְְְְְִִִִֵֶֶֶַּבספרי

ורׁש"י עׂשה. ּכן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְִֵֶַַַָָָָָׁשאמר

NÚ‰ּכתב, Ôkאּגדה ּומדרׁש ׁשעׂשאּה. מי ַָ≈»»ְֲִִֶַַָָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש ידי על ג) בהעלותך ְֵַַָָ(תנחומא

מאליה: נעׂשית ֲֵֵֵֶַָהּוא

ונצטּוּו והלוּים הּבכֹורֹות ׁשּנמנּו אחר ְְְְְְִִִִֶַַַַַ(ה)

להם ונתן ּובמׁשמרּתם ּבעבֹודתם ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָהלוּים

ּובא ּבּמנֹורה. הּכהנים מצות הּׁשלים ְְְֲֲִִִִַַַָָָָֹהעגלֹות,

והצר לעבד, ׁשּיתחילּו הלוּים ּבמצות ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַֹֻלצּוֹות

הּסמ טעם וזה עליהם, ּולכּפר אֹותם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלטהר

ּבכאן: הּזֹו ְַַָָָָהּפרׁשה

jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i ipy meil inei xeriy

זרה עבֹודה לחּטאת להביא להם היה ׁשּׂשעיר היתה, ׁשעה ׁשהֹוראת אני ואֹומר ּכהנים, ּבתֹורת לדבריו סמ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹיׁש
העֹולה ּפר .עם ִַָָ

(è)zìä÷äå ãòBî ìäà éðôì íiåìä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥−´Ÿ¤¥®§¦̧§©§½̈
:ìàøNé éða úãò-ìk-úà¤¨£©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£˙„ÚŒÏkŒ˙‡ zÏ‰˜‰Â∑וי קרּבנם על ויעמדּו יבֹואּו ּתחּתיהם, ּכּפרה קרּבן נתּונים ׁשהלוּים אתלפי סמכּו ¿ƒ¿«¿»∆»¬«ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
עליהם .ידיהם ְֲֵֵֶֶ

(é)ìàøNé-éðá eëîñå ýåýé éðôì íiåìä-úà záø÷äå§¦§©§¨¬¤©«§¦¦−¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¯§¥«¦§¨¥²
:íiåìä-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©©«§¦¦«

(àé)éðäåéða úàî ýåýé éðôì äôeðz íiåìä-úà ïøäà ó §¥¦Á©«£¸Ÿ¤©«§¦¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¥¥−§¥´
:ýåýé úãáò-úà ãáòì eéäå ìàøNé¦§¨¥®§¨¾©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰Ùe�z ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Ô¯‰‡ ÛÈ�‰Â∑:זֹו ּבפרׁשה נאמרּו ּתנּופֹות ׁשלׁש חי. ּתנּופה טעּון מצרע ׁשאׁשם ּכדר ¿≈ƒ«¬…∆«¿ƒƒ¿»ְְְְְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
הארֹון עליהם: הּקדׁשים קדׁש ׁשעבֹודת לפי ה'", עבדת את לעבד "והיּו ּבם: נאמר לכ קהת, לבני ְְְְְֱֲֲֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהראׁשֹונה
יריעֹות הּקדׁש: עבֹודת היתה עליהם ׁשאף לה'", "ּתנּופה ּבם: נאמר לכ ּגרׁשֹון, לבני הּׁשנּיה וגֹו'. ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻוהּׁשלחן
מררי לבני והּׁשליׁשית הּקדׁשים, קדׁש ּבבית הּנראֹות מררי) ּבני מּׂשא ּביד קרׁשים ּדאּלּו ּוקרסים, (צ"ל: .ּוקרׁשים ְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

(áé)äNòå íéøtä Làø ìò íäéãé-úà eëîñé íiåìäå§©«§¦¦Æ¦§§´¤§¥¤½©−´Ÿ©¨¦®Â©«£¥Â
øtëì ýåýéì äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà¤¨«¤¨̧©¹̈§¤¨«¤¨³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½§©¥−

:íiåìä-ìò©©«§¦¦«

(âé)zôðäå åéðá éðôìå ïøäà éðôì íiåìä-úà zãîòäå§©«£©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®§¥«©§¨¬
:ýåýéì äôeðz íúàŸ¨²§¨−©«Ÿ̈«

(ãé):íiåìä éì eéäå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà zìcáäå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«

ß oeiq c"i ipy mei ß

(åè)èå ãòBî ìäà-úà ãáòì íiåìä eàáé ïë-éøçàåzøä §©«£¥¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤¥®§¦«©§¨´
:äôeðz íúà zôðäå íúàŸ½̈§¥«©§¨¬Ÿ¨−§¨«

(æè)úçz ìàøNé éða CBzî éì änä íéðúð íéðúð ék¦Á§ª¦̧§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´¦§¨¥®©Á©Á
:éì íúà ézç÷ì ìàøNé éðaî ìk øBëa íçø-ìk úøèt¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¨©¬§¦Ÿ−̈¦«

i"yx£ÌÈ�˙� ÌÈ�˙�∑לׁשיר נתּונים למּׂשא, .ּפתיחת∑Ët¯˙.נתּונים ¿Àƒ¿Àƒְְְִִִַָָƒ¿«ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr bi zegiy ihewl)

לׁשיר נתּונים למּׂשא, טז)נתּונים ח, (רש"י ְְְְִִִַָ
ּבּמדּבר ּבפרׁשת ּכן ּפרׁש ט)לא "(ג, נאמר ׁשם ּדהּנה לֹומר, ויׁש לֹו". הּמה נתּונים נתּונים ּולבניו, לאהרן הּלוּים את "ונתּתה ",לֹו- ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לסּיע הּלוּים על הּטל ׁשּבּה הּמׁשּכן, ׁשמירת לעבֹודת מּׂשאלּכהניםוהּכּונה על קאי ׁשהּכפל אפֹוא, לפרׁש, אין ׁשּלהם. ּבעבֹודה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

חֹובת ׁשהם "הּלוּיםוׁשיר, נאמר ּכאן אְך וׁשיר.ליעצמם. מּׂשא - הּלוּים לעבֹודת ּגם ׁשהּכּונה לפרׁש אפׁשר ולכן ," ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

(æé)íBéa äîäaáe íãàa ìàøNé éðáa øBëa-ìë éì ék¦´¦³¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈©§¥¨®§À
:éì íúà ézLc÷ä íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä©Ÿ¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§©¬§¦Ÿ¨−¦«

LB�Î˙Âט ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k Ïk ˙È»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

È�aי ÔeÎÓÒÈÂ ÈÈ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»¿»¿ƒ¿¿¿≈
:È‡ÂÏ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿≈«≈»≈

ÔÓיא ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ È‡ÂÏ ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬…»≈»≈¬»»√»¿»ƒ
:ÈÈ„ ‡�ÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿«»»¿»»«¿»

i¯Bz‡יב LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÎÓÒÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿»¿≈«≈«»
ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È „aÚÂ¿ƒ≈»««»»¿»«¬»»√»¿»

:È‡ÂÏ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»«≈»≈

È‰B�aיג Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È Ì˜˙e¿≈»≈»≈√»«¬…¿»»¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e¿≈»¿¬»»√»¿»

ÔB‰ÈÂיד Ï‡¯NÈ È�a BbÓ È‡ÂÏ ˙È L¯Ù˙Â¿«¿≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ¿«¿ƒ√»«≈»≈

ÔkLÓטו ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ ÔeÏÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈»≈»≈¿ƒ¿«»«¿«
:‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e ÔB‰˙È Èk„˙e ‡�ÓÊƒ¿»¿«≈»¿¿≈»¿¬»»

È�aטז BbÓ ÈÓ„˜ Ôep‡ ÔÈL¯ÙÓ ‡L¯Ù‡ È¯‡¬≈«¿»»«¿¿ƒƒ√»«ƒ¿≈
‡lÎ ‡¯Îea ‡cÏÂ Ïk Á˙t ÛÏÁ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«¿«»«¿»¿»…»

:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙È·¯˜ Ï‡¯NÈ È�aÓƒ¿≈ƒ¿»≈»≈ƒ»¿√»»

L�‡a‡יז Ï‡¯NÈ È�·a ‡¯Îea ÏÎ ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»
‡¯Îea Ïk ˙ÈÏË˜c ‡ÓBÈa ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ»¿√»»



כט jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i ipy meil inei xeriy

זרה עבֹודה לחּטאת להביא להם היה ׁשּׂשעיר היתה, ׁשעה ׁשהֹוראת אני ואֹומר ּכהנים, ּבתֹורת לדבריו סמ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹיׁש
העֹולה ּפר .עם ִַָָ

(è)zìä÷äå ãòBî ìäà éðôì íiåìä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥−´Ÿ¤¥®§¦̧§©§½̈
:ìàøNé éða úãò-ìk-úà¤¨£©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£˙„ÚŒÏkŒ˙‡ zÏ‰˜‰Â∑וי קרּבנם על ויעמדּו יבֹואּו ּתחּתיהם, ּכּפרה קרּבן נתּונים ׁשהלוּים אתלפי סמכּו ¿ƒ¿«¿»∆»¬«ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
עליהם .ידיהם ְֲֵֵֶֶ

(é)ìàøNé-éðá eëîñå ýåýé éðôì íiåìä-úà záø÷äå§¦§©§¨¬¤©«§¦¦−¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¯§¥«¦§¨¥²
:íiåìä-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©©«§¦¦«

(àé)éðäåéða úàî ýåýé éðôì äôeðz íiåìä-úà ïøäà ó §¥¦Á©«£¸Ÿ¤©«§¦¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¥¥−§¥´
:ýåýé úãáò-úà ãáòì eéäå ìàøNé¦§¨¥®§¨¾©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰Ùe�z ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Ô¯‰‡ ÛÈ�‰Â∑:זֹו ּבפרׁשה נאמרּו ּתנּופֹות ׁשלׁש חי. ּתנּופה טעּון מצרע ׁשאׁשם ּכדר ¿≈ƒ«¬…∆«¿ƒƒ¿»ְְְְְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
הארֹון עליהם: הּקדׁשים קדׁש ׁשעבֹודת לפי ה'", עבדת את לעבד "והיּו ּבם: נאמר לכ קהת, לבני ְְְְְֱֲֲֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהראׁשֹונה
יריעֹות הּקדׁש: עבֹודת היתה עליהם ׁשאף לה'", "ּתנּופה ּבם: נאמר לכ ּגרׁשֹון, לבני הּׁשנּיה וגֹו'. ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻוהּׁשלחן
מררי לבני והּׁשליׁשית הּקדׁשים, קדׁש ּבבית הּנראֹות מררי) ּבני מּׂשא ּביד קרׁשים ּדאּלּו ּוקרסים, (צ"ל: .ּוקרׁשים ְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

(áé)äNòå íéøtä Làø ìò íäéãé-úà eëîñé íiåìäå§©«§¦¦Æ¦§§´¤§¥¤½©−´Ÿ©¨¦®Â©«£¥Â
øtëì ýåýéì äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà¤¨«¤¨̧©¹̈§¤¨«¤¨³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½§©¥−

:íiåìä-ìò©©«§¦¦«

(âé)zôðäå åéðá éðôìå ïøäà éðôì íiåìä-úà zãîòäå§©«£©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®§¥«©§¨¬
:ýåýéì äôeðz íúàŸ¨²§¨−©«Ÿ̈«

(ãé):íiåìä éì eéäå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà zìcáäå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«

ß oeiq c"i ipy mei ß

(åè)èå ãòBî ìäà-úà ãáòì íiåìä eàáé ïë-éøçàåzøä §©«£¥¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤¥®§¦«©§¨´
:äôeðz íúà zôðäå íúàŸ½̈§¥«©§¨¬Ÿ¨−§¨«

(æè)úçz ìàøNé éða CBzî éì änä íéðúð íéðúð ék¦Á§ª¦̧§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´¦§¨¥®©Á©Á
:éì íúà ézç÷ì ìàøNé éðaî ìk øBëa íçø-ìk úøèt¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¨©¬§¦Ÿ−̈¦«

i"yx£ÌÈ�˙� ÌÈ�˙�∑לׁשיר נתּונים למּׂשא, .ּפתיחת∑Ët¯˙.נתּונים ¿Àƒ¿Àƒְְְִִִַָָƒ¿«ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr bi zegiy ihewl)

לׁשיר נתּונים למּׂשא, טז)נתּונים ח, (רש"י ְְְְִִִַָ
ּבּמדּבר ּבפרׁשת ּכן ּפרׁש ט)לא "(ג, נאמר ׁשם ּדהּנה לֹומר, ויׁש לֹו". הּמה נתּונים נתּונים ּולבניו, לאהרן הּלוּים את "ונתּתה ",לֹו- ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לסּיע הּלוּים על הּטל ׁשּבּה הּמׁשּכן, ׁשמירת לעבֹודת מּׂשאלּכהניםוהּכּונה על קאי ׁשהּכפל אפֹוא, לפרׁש, אין ׁשּלהם. ּבעבֹודה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

חֹובת ׁשהם "הּלוּיםוׁשיר, נאמר ּכאן אְך וׁשיר.ליעצמם. מּׂשא - הּלוּים לעבֹודת ּגם ׁשהּכּונה לפרׁש אפׁשר ולכן ," ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

(æé)íBéa äîäaáe íãàa ìàøNé éðáa øBëa-ìë éì ék¦´¦³¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈©§¥¨®§À
:éì íúà ézLc÷ä íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä©Ÿ¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§©¬§¦Ÿ¨−¦«

LB�Î˙Âט ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k Ïk ˙È»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

È�aי ÔeÎÓÒÈÂ ÈÈ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»¿»¿ƒ¿¿¿≈
:È‡ÂÏ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿≈«≈»≈

ÔÓיא ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ È‡ÂÏ ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬…»≈»≈¬»»√»¿»ƒ
:ÈÈ„ ‡�ÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿«»»¿»»«¿»

i¯Bz‡יב LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÎÓÒÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿»¿≈«≈«»
ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È „aÚÂ¿ƒ≈»««»»¿»«¬»»√»¿»

:È‡ÂÏ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»«≈»≈

È‰B�aיג Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È Ì˜˙e¿≈»≈»≈√»«¬…¿»»¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e¿≈»¿¬»»√»¿»

ÔB‰ÈÂיד Ï‡¯NÈ È�a BbÓ È‡ÂÏ ˙È L¯Ù˙Â¿«¿≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ¿«¿ƒ√»«≈»≈

ÔkLÓטו ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ ÔeÏÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈»≈»≈¿ƒ¿«»«¿«
:‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e ÔB‰˙È Èk„˙e ‡�ÓÊƒ¿»¿«≈»¿¿≈»¿¬»»

È�aטז BbÓ ÈÓ„˜ Ôep‡ ÔÈL¯ÙÓ ‡L¯Ù‡ È¯‡¬≈«¿»»«¿¿ƒƒ√»«ƒ¿≈
‡lÎ ‡¯Îea ‡cÏÂ Ïk Á˙t ÛÏÁ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«¿«»«¿»¿»…»

:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙È·¯˜ Ï‡¯NÈ È�aÓƒ¿≈ƒ¿»≈»≈ƒ»¿√»»

L�‡a‡יז Ï‡¯NÈ È�·a ‡¯Îea ÏÎ ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»
‡¯Îea Ïk ˙ÈÏË˜c ‡ÓBÈa ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ»¿√»»



jzelrdaל zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i ipy meil inei xeriy

i"yx£¯BÎaŒÏÎ ÈÏ Èk∑עד לי אֹותם ולקחּתי מצרים, ּבכֹורי ּבין עליהם ׁשהגנּתי הּדין ּבקו הּבכֹורֹות היּו ׁשּלי ƒƒ»¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
אתֿהלוּים" "ואּקח ועכׁשו ּבעגל, .ׁשּטעּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(çé):ìàøNé éðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà çwàå̈«¤©−¤©«§¦¦®©¬©¨§−¦§¥¬¦§¨¥«

(èé)íéðúð íiåìä-úà äðzàå|éða CBzî åéðáìe ïøäàì ¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹§ª¦´§©«£´Ÿ§¨À̈¦»§¥´
øtëìe ãòBî ìäàa ìàøNé-éða úãáò-úà ãáòì ìàøNé¦§¨¥¼©«£ºŸ¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤¥½§©¥−

âð ìàøNé éðáa äéäé àìå ìàøNé éða-ìòúLâa ó ©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ¤½¤§¤¬¤
:Lãwä-ìà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¤©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ‰�z‡Â∑אחד ּבמקרא אזּכרֹותיהן ׁשּנכּפלּו חּבתן, להֹודיע זה ּבמקרא יׂשראל" "ּבני נאמר ּפעמים חמׁש »∆¿»¿ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ח חמּׁשה רּבהּכמנין ּבבּמדּבר ראיתי וכ ּתֹורה. �‚Û.מׁשי Ï‡¯NÈ È�·a ‰È‰È ‡ÏÂ∑אל לגׁשת יצטרכּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֻ¿…ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆ְְִֶֶֶֶָָֹ

נגף יהיה – יּגׁשּו ׁשאם .הּקדׁש, ְְִִִֶֶֶֶֶַֹ

(ë)ìëk íiåìì ìàøNé-éða úãò-ìëå ïøäàå äLî Nòiå©©̧©¤¯§©«£²Ÿ§¨£©¬§¥«¦§¨¥−©«§¦¦®Â§ÂŸ
éða íäì eNò-ïk íiåìì äLî-úà ýåýé äeö-øLà£¤¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½¥¨¬¨¤−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£'B‚Â ˙„ÚŒÏÎÂ Ô¯‰‡Â ‰LÓ NÚiÂ∑ידיהם את סמכּו ויׂשראל הניפם ואהרן העמידן .מׁשה «««…∆¿«¬…¿»¬«¿ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

(àë)ðiå íäéãâa eñaëéå íiåìä eàhçúiåíúà ïøäà ó ©¦§©§´©«§¦¦À©§©§Æ¦§¥¤½©¨̧¤©«£¬ŸŸ¨²
:íøäèì ïøäà íäéìò øtëéå ýåýé éðôì äôeðz§−̈¦§¥´§Ÿ̈®©§©¥¯£¥¤²©«£−Ÿ§©«£¨«

(áë)ãòBî ìäàa íúãáò-úà ãáòì íiåìä eàa ïë-éøçàå§©«£¥¥º¨´©«§¦¦À©«£³Ÿ¤£«Ÿ̈¨Æ§´Ÿ¤¥½
äLî-úà ýåýé äeö øLàk åéðá éðôìå ïøäà éðôì¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ

ñ :íäì eNò ïk íiåìä-ìò©©«§¦¦½¥−¨¬¨¤«
i"yx£eNÚ Ôk 'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k∑ׁשבח עּכבלהּגיד לא מהן ׁשאחד ּבהם, והּנעׂשה .העֹוׂשין «¬∆ƒ»¿≈»ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)äìòîå äðL íéøNòå Lîç ïaî íiåìì øLà úàæ−Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧§¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨
:ãòBî ìäà úãáòa àáö àáöì àBáé̈Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌiÂÏÏ ¯L‡ ˙‡Ê∑ּבהם ּפֹוסלין הּמּומין ואין ּבהם ּפֹוסלין ÌÈ¯NÚÂ.ׁשנים LÓÁ ÔaÓ∑אֹומר אחר ּובמקֹום …¬∆«¿ƒƒְְְִִִִֵֶֶַָָָƒ∆»≈¿∆¿ƒְֵֵַָ
ד) ּכיצד?(במדבר הא ׁשנה". ׁשלׁשים "מּבן כז): ׁשלׁשים(חולין ּובן ׁשנים, חמׁש ולֹומד עבֹודה הלכֹות ללמד ּבא כ"ה מּבן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

רֹואה אינֹו ׁשּׁשּוב ׁשנים, ּבחמׁש ּבמׁשנתֹו יפה סימן ראה ׁשּלא לתלמיד מּכאן רמב"ן.עֹובד. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

È�·aיח ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜Â¿»≈ƒ»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

È‰B�·ÏÂיט Ô¯‰‡Ï ÔÈ¯ÈÒÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È·‰ÈÂƒ»ƒ»≈»≈¿ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
È�a ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ È�a BbÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿«¿≈
È�a ÏÚ ‡¯tÎÏe ‡�ÓÊ ÔkLÓa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»«¿≈
·¯˜Óa ‡˙BÓ Ï‡¯NÈ È�·a È‰È ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿«

:‡L„e˜Ï Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿¿»

„·�Èכ ‡zL�k ÏÎÂ Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈
‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk È‡ÂÏÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:Ï‡¯NÈ È�a ÔB‰Ï e„·Ú Ôk È‡ÂÏÏ¿≈»≈≈¬»¿¿≈ƒ¿»≈

Ì¯‡Âכא ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ È‡ÂÏ eikc‡Â¿ƒ«ƒ≈»≈¿«»¿≈«¬≈
ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ô¯‰‡«¬…»¿¬»»√»¿»¿««¬≈

:ÔB‰È‡Bk„Ï Ô¯‰‡«¬…¿«≈

ÔB‰�ÁÏtכב ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«≈»≈¿ƒ¿«»»¿«¿
‡Ók È‰B�a Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ ‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»√»«¬…¿»»¿ƒ¿»
e„·Ú Ôk È‡ÂÏ ÏÚ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆«≈»≈≈¬»

:ÔB‰Ï¿

ÓÈÓÏ¯:כג ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈ�Lכד ÔÈ¯NÚÂ LÓÁ ¯aÓ È‡ÂÏÏ Èc ‡c»ƒ¿≈»≈ƒ«»≈¿«¿ƒ¿ƒ
ÔkLÓ ÔÁÏÙa ‡ÏÈÁ ‡ÏÈÁÏ È˙ÈÈ ‡lÚÏe¿≈»≈≈«¬»»≈»¿»¿««¿«

:‡�ÓÊƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לדֹורֹות ּבּמצוה והּׁשלים ÌÈ�L(כד) LÓÁ ÔaÓ ְְְְִִִַָƒ∆»≈»ƒ

.‡·ˆ ‡·ˆÏ ‡B·È ‰ÏÚÓÂ ‰�L ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ»»»«¿»»ƒ¿…»»

חמׁש מּבן אֹומר הּוא ּכאן רׁש"י: ְִִֵֵֶַַָָָוכתב

אֹומר הּוא ג) ד (לעיל אחר ּובמקֹום ְְְִֵֵֶַָועׂשרים,

חמׁש מּבן כיצד, הא ׁשנה, ׁשלׁשים ְִִִֵֵֶֶַָָָָמּבן

ולֹומד עבֹודה, הלכֹות ללמד יבא ְְְְְֲִִִֵֶָָֹֹועׂשרים

לתלמיד מּכאן עֹובד, ל' ּובן ׁשנים ְְִִִֵֵֶַָָָחמׁש

ּבמׁשנתֹו יפה סימן ראה ׁשּלא רּבֹו לפני ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּיֹוׁשב

יהיה ּכן ואם רֹואה. אינֹו ׁשּוב ׁשנים ְְִִִֵֵֵֶֶָָחמׁש

ˆ·‡",ּפרּוׁש ‡·ˆÏ ‡B·È"להּקהל ׁשּיבֹוא ֵ»ƒ¿…»»ְִֵֶָָ

עּמהם ׁשּיעמד מֹועד, אהל ּבעבֹודת ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבּנקהלים

ּכדי ּובּלילה ּבּיֹום עבֹודתם ּתמיד ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָויראה

ּובמעׂשה. ּבתלמּוד עבֹודה הלכֹות ְְְְְֲֲִִֶֶַַָֹׁשּילמד

"לעבד ּכאן אמר לא ּכמֹוּולכ עבֹודה" ְְֲֲַַָָָָֹֹ

אמר אּלא למעלה, ˆ·‡ׁשּנאמר ‡·ˆÏ" ְְֱֶֶֶַַַָָָƒ¿…»»

"„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„B·Úaהּצֹובאים עם ּבא ׁשּיהיה «¬«…∆≈ְְִִִֶֶַָ

ֲַָּבעבֹודה:

Ï·‡,לרּבֹותינּו הּכל ּדברי זה אם ידעּתי לא ¬»ְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹ

ּבספרי אֹותּה ׁשֹונה אני יחיד ּבלׁשֹון ְְְֲִִִִִֶָָָּכי

אֹומר אחד ּכתּוב אֹומר נתן רּבי סג) ִֵֵֶַָָָָ(בהעלותך

ÌÈ¯NÚÂ LÓÁ ÔaÓּדברי ׁשהם נראה וגם וכו'. ƒ∆»≈¿∆¿ƒְְְִִֵֵֶֶַ

jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyily meil inei xeriy

(äë)ãáòé àìå äãáòä àávî áeLé äðL íéMîç ïaîe¦¤Æ£¦¦´¨½̈¨−¦§¨´¨«£Ÿ̈®§¬Ÿ©«£−Ÿ
:ãBò«

i"yx£„BÚ „·ÚÈ ‡ÏÂ∑וׁשרת" וזהּו עגלֹות. ולטעֹון ולׁשיר ׁשערים לנעילת הּוא חֹוזר אבל ּבּכתף, מּׂשא עבֹודת ¿…«¬…ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכתרּגּומֹו אחֹוהי", "עם – רמב"ן.אתֿאחיו" ְְֲִִֶֶַָ

(åë)ì ãòBî ìäàa åéçà-úà úøLåäãáòå úøîLî øîL §¥¥¸¤¤¹̈§³Ÿ¤¥Æ¦§´Ÿ¦§¤½¤©«£Ÿ̈−
ô :íúøîLîa íiåìì äNòz äëk ãáòé àì́Ÿ©«£®Ÿ¨²¨©«£¤¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«

i"yx£˙¯ÓLÓ ¯ÓLÏ∑הּמּסעֹות ּבׁשעת ּולהֹוריד ּולהקים לאהל סביב .לחנֹות ƒ¿…ƒ¿∆∆ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹ

ß oeiq e"h iyily mei ß

è(à)úéðMä äðMa éðéñ-øaãîá äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈´¤¤´§¦§©Â¦©Â©¨¨̧©¥¦¹
:øîàì ïBLàøä Lãça íéøöî õøàî íúàöì§¥¨̧¥¤¯¤¦§©²¦©¬Ÿ¤¨«¦−¥«Ÿ

i"yx£ÔBL‡¯‰ L„Áa∑למדּת אּיר, עד נאמרה לא הּספר ׁשּבראׁש ספרי)ּפרׁשה פ"ק. ּומאחר(פסחים מקּדם סדר ׁשאין «…∆»ƒְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻ
הקריבּו לא ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ׁשּכל יׂשראל, ׁשל ּגנּותן ׁשהּוא מּפני ּבזֹו? ּפתח לא ולּמה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּבּתֹורה.

ּבלבד זה ּפסח רמב"ן.אּלא ְִֶֶֶַַָ

ÁÏt�‡כה ÏÈÁÓ ·e˙È ÔÈ�L ÔÈLÓÁ ¯aÓeƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈≈»¿»»
:„BÚ ÁÏÙÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿«

hÓÏ¯כו ‡�ÓÊ ÔkLÓa È‰BÁ‡ ÌÚ LnLÈÂƒ««ƒ¬ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ«
È‡ÂÏÏ „aÚz ÔÈ„k ÁÏÙÈ ‡Ï ‡�ÁÏÙe ‡¯hÓ«»»»¿»»»ƒ¿»¿≈«¿≈¿≈»≈

:ÔB‰˙¯hÓa¿«¿«¿

zLa‡א È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«¿«»
‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ ‡˙È�ƒ̇¿≈»¿ƒ«¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»

:¯ÓÈÓÏ ‰‡Ó„«̃¿»»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבהלכֹות ללמד הּתלמידים ׁשּנהגּו ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹאסמכּתא,

ׁשנים: חמׁש ֲִֵָָָעבֹודה

ÏÚÂואהרן מׁשה ּביד הּנמנים הּפׁשט, ּדר ¿«ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹ

אׁשר והם ומעלה, ׁשנה ל' מּבן ְְֲִֵֶֶַָָָָָהיּו

ועל עבֹודתֹו על איׁש איׁש אֹותם ְְֲִִִִַַָָהפקיד

ידע אׁשר כל ּכי צּוה ּבכאן אבל ְֲֲִִֵֶַַָָָָָמּׂשאֹו,

יהיה ׁשנה וחמׁש עׂשרים לכלל ׁשּבא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבעצמֹו

לעבד נפׁשֹו אּות ּבכל ויבא לעבֹודה, ְְְֲֲֵַַַַָָָָָֹֹּכׁשר

ּפקיד יהיה לא אבל ּבעבֹודה, ּולסּיעם ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָֹעּמהם

ידּועה: עבֹודה על ְֲִַָָָנגיד

ÌÚh‰Â,ּבעׂשירֹותיו לּבֹו נֹותן אדם כל ּכי ּבזה, ¿«««ְִִִֵֶַָָָָָ

ּבהגיעֹו וידע הּטבעים, ּבהן יׁשּתּנּו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָּכי

ׁשכניו ּבֹו ידעּו ּכי לׁשלׁשים, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶָלעׂשרים

אבלּוקרֹוביו ויֹודיעּוהּו. ויֹולדיו ואּמֹו ואביו ְְְְְְֲִִִָָָָ

לא ולכן ,ּכ ּכל ּבֹו ירּגיׁשּו לא לכ"ה ְְְְִִֵַַָָָֹֹּבהּגיעֹו

ׁשלׁשים מּבן רק למנֹות ׁשּיטרח למׁשה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָצּוה

כג א (דה"י ּדוד אמר וכן ּבהן. נֹודע ְִִֵֶֶַַָָָָׁשהאיׁש

ומעלה: ׁשנה ׁשלׁשים מּבן הלוּים וּיּספרּו ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָג),

‡"¯Âהּוא ׁשלׁשים מּבן ּכי הּפׁשט, ּבדר אמר ¿ְְְִִִֶֶֶַַָָ

האהל. לעבֹודת כ"ה ּומּבן מּׂשא ֲֲִֶֶַַַַַָָֹלעבֹודת

כג) ד (לעיל ּכן ּגם נאמר ׁשם ּכי נכֹון, ְֱִֵֵֶֶַַָָואינּנּו

מֹועד, ּבאהל עבֹודה לעבד צבא לצבא הּבא ְְֲֲִֵֶַַָָָָָֹֹֹּכל

ועֹוד, ּולמּׂשא. לעבד כד) פסוק (שם ְְְֱֲֶַַַָֹונאמר

אּלה כח) כד כג א (דה"י ּבּמקּדׁש ּכתיב ְְִִִֵֶַָּכי

האבֹות ראׁשי אבֹותיהם לבית לוי ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָבני

ּבמ עׂשהלפקּודיהם לגלּגלתם ׁשמֹות סּפר ְְְְְְִִֵֵֵֶַָֹֹֻ

ׁשנה עׂשרים מּבן ה' ּבית לעבדת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהּמלאכה

יׂשראל אלהי ה' הניח ּדויד אמר ּכי ְְֱִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹומעלה.

ללוּים וגם לעֹולם. עד ּבירּוׁשלים וּיׁשּכן ְְְְְִִִִִַַַַַַָָֹלעּמֹו

לעבדתֹו. ּכליו ּכל ואת הּמׁשּכן את לׂשאת ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאין

לוי ּבני מסּפר הּמה האחרֹונים דויד בדברי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָּכי

ּבני ליד מעמדם ּכי ּולמעלה. ׁשנה עׂשרים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָמּבן

הּלׁשכֹות. ועל החצרֹות על ה' ּבית לעבדת ְְֲֲֲֵֵַַַַַַַָֹֹאהרן

הּבית מּׁשּיּבנה דהאחרֹונים, בדברי ּכי ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹיאמר,

על רק עבֹודתם ואין ּבּכתף מּׂשא להם ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָואין

עׂשרים מּבן אֹותם מנה הּלׁשכֹות, ועל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהחצרֹות

ואם ׁשלׁשים, מּבני ּומּתחילה ומעלה, ְְְְְִִִִִֵַָָָָָׁשנה

חמׁש מּבן אֹותם ׁשּימנה חּיב היה ר"א ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכדברי

ְְִֶועׂשרים:

אבל ּבּכתף, מּׂשא עבֹודת עֹוד. יעבד ולא ְֲֲֲֵַַַַָָָֹֹ(כה)

ולטען ּולׁשיר ׁשערים לנעילת הּוא ְְְְְִִִִִֵַָֹחֹוזר

סג) (בהעלתך ּבספרי אבל רׁש"י. לׁשֹון ְְֲֲִִִַָָָעגלֹות,

ׁשערים לנעילת ׁשחֹוזר מּגיד אּלא אמרּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלא

גרׁשֹון: ּבני ְְְֲֵֵַַולעבֹודת

ÔÎÂהיּו לא לּמה הרב, ּכדברי ׁשאם נראה, ¿≈ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

ולנעילתממּנין לׁשיר עׂשרים ּבני אֹותם ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ

ולּמה ׁשּיזקינּו, עד העגלֹות ולטען ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹׁשערים

אּלא חמּׁשים ועד ׁשלׁשים מּבן מנינם ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָהיה

מררי ּובני גרׁשֹון ּבני ועֹוד ּבלבד. ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָּבמּׂשא

ּכן. נמנּו לּמה ּבזקנים, ּכׁשרה עבֹודתם ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשּכל

מּבן הארֹון ּבמּׂשא ּפקּדתם ׁשהיּו ּכיון ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻאּלא

אֹותם ממּנין היּו לא חמּׁשים, ּבן ועד ְְְֲִִִִֶַַָָֹׁשלׁשים

אּלא לוּים ׁשל עבֹודה עּקר ׁשהּוא ְְֲִִִִֶֶֶַָָלׁשיר

ראּויים לׁשיר הממּונים ׁשּכל למּׂשא, ְְְְְִִִִִֶַַָָּבראּוים

מּבן קהת ּבני ׁשּנמנּו ּומּתֹו ּכּלם. ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻּבעבֹודת

ּכּלם נמנּו לׁשיר, אפּלּו חמּׁשים ועד ְְְְֲֲִִִִִִַָֻׁשלׁשים

ּבׁשנים מררי ּובני גרׁשֹון ּבני יהיּו ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹּכן,

אבל ּבֹו. ּפסּולים קהת ּובני לׁשיר ּכׁשרים ְְְְְֲִִִֵֵֵָָאּלּו

ּכׁשרים ּכּלם עגלֹות לטען אֹו ׁשערים ְְְְֲִִִִִֵַָָָֹֻלנעילת

ֵהם:

„BÚÂׁשנה ׁשלׁשים מּבן מז) ד (לעיל ּכתּוב ¿ְִִֶָָָ

הּבאו ּכל ׁשנה חמּׁשים ּבן ועד מעלה ְְֲִִֶַַַָָָָָָ

ּבאהל מּׂשא ועבֹודת עבֹודה עבֹודת ְֲֲֲֲֶַַַַַָָֹֹלעבד

אף יכֹול (כד.) חּלין ּבׁשחיטת ודרׁשּו ְְְִִִֵַַָָֻמֹועד,

לעבד לֹומר ּתלמּוד ּכן, עֹולמים ּובית ְְֲִִֵֵַַַָֹֹּבׁשילה

אּלא אמרּתי לא מּׂשא, ועבֹודת עבֹודה ְֲֲֲִֶַַַַַָָָָֹעבֹודת

עבֹודה" "עבֹודת והרי ּבּכתף. ׁשעבֹודה ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָּבזמן

ּבסדר רׁש"י למעלה ׁשּכתב ּכמֹו הּׁשיר, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהיא

ּבזמן נפסלּו לׁשיר אף ּכן אם מז), (ד ְְְְִִִִֵַַָנׂשא

ּבּכתף: ֲֵֶַָָׁשעבֹודה

ÔÎÂוּיּספרּו ג) כג א (דה"י נאמר דוד ּבדברי ¿≈ְְְֱִִִֵֶַַָָ

וכתּוב ומעלה, ׁשנה ׁשלׁשים מּבן ְְְְִִִִֶַָָָָָָהלוּים

מלאכת על לנּצח מאּלה ה) ד פסוקים ְְֵֵֵֶֶֶַַַ(שם

וארּבעת וגו' אלף וארּבעה עׂשרים ה' ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָּבית

להּלל. עׂשיתי אׁשר ּבּכלים לה' מהּללים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאלפים

ּבּכתף מּׂשא להם ׁשהיה הּבית ׁשּנבנה עד ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכי

אבל למּׂשא. ּבראּוים אּלא ּבׁשיר ממּנים היּו ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹלא

הּבית לצר עׂשרים, מּבן למנֹותם ּדוד ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹחזר

הקודם): הדבור (סוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶֶָּכׁשּנבנה

ּבחדׁש מצרים מארץ לצאתם הּׁשנית ּבּׁשנה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ(א)

(ספרי חכמים אמרּו מּכאן ְֲִִִָָָָהראׁשֹון.

ּומאחר מקּדם אין ו:) פסחים סד, ְְֵָָֻֻבהעלותך

ּכאׁשר ּכי היה, הּזה האחּור וטעם ְֲִִֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה.

ׁשּנצטּוּו הּמצֹות להזּכיר הרביעי הּזה הּספר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבא

להּׁשלים רצה לׁשעּתם, סיני ּבמדּבר ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָיׂשראל

הּמדּבר: ימי ּכל ותּקּונֹו מֹועד אהל ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹענין

¯ÈkÊ‰Âּומעמד האהל ּומקֹום הּדגלים ּתחּלה ¿ƒ¿ƒְְְֲִִֶַַַָָָֹ

למּׂשאֹו הּמׁשמרֹות ותּקּון ְְְְְִִַַָָָָמׁשרתיו

הּנׂשיאים קרּבנֹות והזּכיר האהל, עבֹודת ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹלכל

ּכל ּבהן אֹותֹו יּׂשאּו אׁשר העגלֹות ְֲֲִִֵֶֶֶָָָָׁשהביאּו

ה ּבחנּכתעת קרּבנֹותם והּׁשלים ּבּמדּבר, יֹותם ְְְְְֱֲִִִֵַַַָָָָֻ

לכן, ׁשאחר אֹו ּבניסן מאחד ׁשהיּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמזּבח

אֹותם ׁשהזהיר אזהרה להזּכיר ׁשב ּכ ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָואחר
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ּבהלכֹות ללמד הּתלמידים ׁשּנהגּו ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹאסמכּתא,

ׁשנים: חמׁש ֲִֵָָָעבֹודה

ÏÚÂואהרן מׁשה ּביד הּנמנים הּפׁשט, ּדר ¿«ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹ

אׁשר והם ומעלה, ׁשנה ל' מּבן ְְֲִֵֶֶַָָָָָהיּו

ועל עבֹודתֹו על איׁש איׁש אֹותם ְְֲִִִִַַָָהפקיד

ידע אׁשר כל ּכי צּוה ּבכאן אבל ְֲֲִִֵֶַַָָָָָמּׂשאֹו,

יהיה ׁשנה וחמׁש עׂשרים לכלל ׁשּבא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבעצמֹו

לעבד נפׁשֹו אּות ּבכל ויבא לעבֹודה, ְְְֲֲֵַַַַָָָָָֹֹּכׁשר

ּפקיד יהיה לא אבל ּבעבֹודה, ּולסּיעם ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָֹעּמהם

ידּועה: עבֹודה על ְֲִַָָָנגיד

ÌÚh‰Â,ּבעׂשירֹותיו לּבֹו נֹותן אדם כל ּכי ּבזה, ¿«««ְִִִֵֶַָָָָָ

ּבהגיעֹו וידע הּטבעים, ּבהן יׁשּתּנּו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָּכי

ׁשכניו ּבֹו ידעּו ּכי לׁשלׁשים, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶָלעׂשרים

אבלּוקרֹוביו ויֹודיעּוהּו. ויֹולדיו ואּמֹו ואביו ְְְְְְֲִִִָָָָ

לא ולכן ,ּכ ּכל ּבֹו ירּגיׁשּו לא לכ"ה ְְְְִִֵַַָָָֹֹּבהּגיעֹו

ׁשלׁשים מּבן רק למנֹות ׁשּיטרח למׁשה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָצּוה

כג א (דה"י ּדוד אמר וכן ּבהן. נֹודע ְִִֵֶֶַַָָָָׁשהאיׁש

ומעלה: ׁשנה ׁשלׁשים מּבן הלוּים וּיּספרּו ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָג),

‡"¯Âהּוא ׁשלׁשים מּבן ּכי הּפׁשט, ּבדר אמר ¿ְְְִִִֶֶֶַַָָ

האהל. לעבֹודת כ"ה ּומּבן מּׂשא ֲֲִֶֶַַַַַָָֹלעבֹודת

כג) ד (לעיל ּכן ּגם נאמר ׁשם ּכי נכֹון, ְֱִֵֵֶֶַַָָואינּנּו

מֹועד, ּבאהל עבֹודה לעבד צבא לצבא הּבא ְְֲֲִֵֶַַָָָָָֹֹֹּכל

ועֹוד, ּולמּׂשא. לעבד כד) פסוק (שם ְְְֱֲֶַַַָֹונאמר

אּלה כח) כד כג א (דה"י ּבּמקּדׁש ּכתיב ְְִִִֵֶַָּכי

האבֹות ראׁשי אבֹותיהם לבית לוי ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָבני

ּבמ עׂשהלפקּודיהם לגלּגלתם ׁשמֹות סּפר ְְְְְְִִֵֵֵֶַָֹֹֻ

ׁשנה עׂשרים מּבן ה' ּבית לעבדת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהּמלאכה

יׂשראל אלהי ה' הניח ּדויד אמר ּכי ְְֱִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹומעלה.

ללוּים וגם לעֹולם. עד ּבירּוׁשלים וּיׁשּכן ְְְְְִִִִִַַַַַַָָֹלעּמֹו

לעבדתֹו. ּכליו ּכל ואת הּמׁשּכן את לׂשאת ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאין

לוי ּבני מסּפר הּמה האחרֹונים דויד בדברי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָּכי

ּבני ליד מעמדם ּכי ּולמעלה. ׁשנה עׂשרים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָמּבן

הּלׁשכֹות. ועל החצרֹות על ה' ּבית לעבדת ְְֲֲֲֵֵַַַַַַַָֹֹאהרן

הּבית מּׁשּיּבנה דהאחרֹונים, בדברי ּכי ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹיאמר,

על רק עבֹודתם ואין ּבּכתף מּׂשא להם ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָואין

עׂשרים מּבן אֹותם מנה הּלׁשכֹות, ועל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהחצרֹות

ואם ׁשלׁשים, מּבני ּומּתחילה ומעלה, ְְְְְִִִִִֵַָָָָָׁשנה

חמׁש מּבן אֹותם ׁשּימנה חּיב היה ר"א ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכדברי

ְְִֶועׂשרים:

אבל ּבּכתף, מּׂשא עבֹודת עֹוד. יעבד ולא ְֲֲֲֵַַַַָָָֹֹ(כה)

ולטען ּולׁשיר ׁשערים לנעילת הּוא ְְְְְִִִִִֵַָֹחֹוזר

סג) (בהעלתך ּבספרי אבל רׁש"י. לׁשֹון ְְֲֲִִִַָָָעגלֹות,

ׁשערים לנעילת ׁשחֹוזר מּגיד אּלא אמרּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלא

גרׁשֹון: ּבני ְְְֲֵֵַַולעבֹודת

ÔÎÂהיּו לא לּמה הרב, ּכדברי ׁשאם נראה, ¿≈ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

ולנעילתממּנין לׁשיר עׂשרים ּבני אֹותם ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ

ולּמה ׁשּיזקינּו, עד העגלֹות ולטען ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹׁשערים

אּלא חמּׁשים ועד ׁשלׁשים מּבן מנינם ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָהיה

מררי ּובני גרׁשֹון ּבני ועֹוד ּבלבד. ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָּבמּׂשא

ּכן. נמנּו לּמה ּבזקנים, ּכׁשרה עבֹודתם ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשּכל

מּבן הארֹון ּבמּׂשא ּפקּדתם ׁשהיּו ּכיון ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻאּלא

אֹותם ממּנין היּו לא חמּׁשים, ּבן ועד ְְְֲִִִִֶַַָָֹׁשלׁשים

אּלא לוּים ׁשל עבֹודה עּקר ׁשהּוא ְְֲִִִִֶֶֶַָָלׁשיר

ראּויים לׁשיר הממּונים ׁשּכל למּׂשא, ְְְְְִִִִִֶַַָָּבראּוים

מּבן קהת ּבני ׁשּנמנּו ּומּתֹו ּכּלם. ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻּבעבֹודת

ּכּלם נמנּו לׁשיר, אפּלּו חמּׁשים ועד ְְְְֲֲִִִִִִַָֻׁשלׁשים

ּבׁשנים מררי ּובני גרׁשֹון ּבני יהיּו ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹּכן,

אבל ּבֹו. ּפסּולים קהת ּובני לׁשיר ּכׁשרים ְְְְְֲִִִֵֵֵָָאּלּו

ּכׁשרים ּכּלם עגלֹות לטען אֹו ׁשערים ְְְְֲִִִִִֵַָָָֹֻלנעילת

ֵהם:

„BÚÂׁשנה ׁשלׁשים מּבן מז) ד (לעיל ּכתּוב ¿ְִִֶָָָ

הּבאו ּכל ׁשנה חמּׁשים ּבן ועד מעלה ְְֲִִֶַַַָָָָָָ

ּבאהל מּׂשא ועבֹודת עבֹודה עבֹודת ְֲֲֲֲֶַַַַַָָֹֹלעבד

אף יכֹול (כד.) חּלין ּבׁשחיטת ודרׁשּו ְְְִִִֵַַָָֻמֹועד,

לעבד לֹומר ּתלמּוד ּכן, עֹולמים ּובית ְְֲִִֵֵַַַָֹֹּבׁשילה

אּלא אמרּתי לא מּׂשא, ועבֹודת עבֹודה ְֲֲֲִֶַַַַַָָָָֹעבֹודת

עבֹודה" "עבֹודת והרי ּבּכתף. ׁשעבֹודה ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָּבזמן

ּבסדר רׁש"י למעלה ׁשּכתב ּכמֹו הּׁשיר, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהיא

ּבזמן נפסלּו לׁשיר אף ּכן אם מז), (ד ְְְְִִִִֵַַָנׂשא

ּבּכתף: ֲֵֶַָָׁשעבֹודה

ÔÎÂוּיּספרּו ג) כג א (דה"י נאמר דוד ּבדברי ¿≈ְְְֱִִִֵֶַַָָ

וכתּוב ומעלה, ׁשנה ׁשלׁשים מּבן ְְְְִִִִֶַָָָָָָהלוּים

מלאכת על לנּצח מאּלה ה) ד פסוקים ְְֵֵֵֶֶֶַַַ(שם

וארּבעת וגו' אלף וארּבעה עׂשרים ה' ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָּבית

להּלל. עׂשיתי אׁשר ּבּכלים לה' מהּללים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאלפים

ּבּכתף מּׂשא להם ׁשהיה הּבית ׁשּנבנה עד ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכי

אבל למּׂשא. ּבראּוים אּלא ּבׁשיר ממּנים היּו ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹלא

הּבית לצר עׂשרים, מּבן למנֹותם ּדוד ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹחזר

הקודם): הדבור (סוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶֶָּכׁשּנבנה

ּבחדׁש מצרים מארץ לצאתם הּׁשנית ּבּׁשנה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ(א)

(ספרי חכמים אמרּו מּכאן ְֲִִִָָָָהראׁשֹון.

ּומאחר מקּדם אין ו:) פסחים סד, ְְֵָָֻֻבהעלותך

ּכאׁשר ּכי היה, הּזה האחּור וטעם ְֲִִֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה.

ׁשּנצטּוּו הּמצֹות להזּכיר הרביעי הּזה הּספר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבא

להּׁשלים רצה לׁשעּתם, סיני ּבמדּבר ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָיׂשראל

הּמדּבר: ימי ּכל ותּקּונֹו מֹועד אהל ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹענין

¯ÈkÊ‰Âּומעמד האהל ּומקֹום הּדגלים ּתחּלה ¿ƒ¿ƒְְְֲִִֶַַַָָָֹ

למּׂשאֹו הּמׁשמרֹות ותּקּון ְְְְְִִַַָָָָמׁשרתיו

הּנׂשיאים קרּבנֹות והזּכיר האהל, עבֹודת ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹלכל

ּכל ּבהן אֹותֹו יּׂשאּו אׁשר העגלֹות ְֲֲִִֵֶֶֶָָָָׁשהביאּו

ה ּבחנּכתעת קרּבנֹותם והּׁשלים ּבּמדּבר, יֹותם ְְְְְֱֲִִִֵַַַָָָָֻ

לכן, ׁשאחר אֹו ּבניסן מאחד ׁשהיּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמזּבח

אֹותם ׁשהזהיר אזהרה להזּכיר ׁשב ּכ ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָואחר
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את־הּפסח בני־יׂשראל ויעׂשּו . . הראׁשֹון ּבחדׁש . . הּׁשנית ּבּׁשנה . . יהוה ַָ�ֶַ�ְְִֵֵָֽ�ְֲַֽ�ִֶָֹֽ�ִַ�ֵַָ�ַָ�ְָ�ְֵַַוידּבר
יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ׁשּכל יׂשראל, ׁשל ּגנּותן ׁשהּוא מּפני ּבזֹו, ּפתח לא ולּמה . . אּיר עד נאמרה לא הּספר ׁשּבראׁש ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּפרׁשה

ּבלבד זה ּפסח אּלא הקריבּו לא ובפרש"י)ּבּמדּבר א־ב. (ט, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹ

מפרׁשים הקׁשּו ועוד)ּכבר כאן. ושפ"ח רא"ם ּכלל(ראה נתחּיבּו לא הּׁשנים ׁשּבׁשאר מּפני הּוא זה", ּפסח אּלא הקריבּו ׁש"לא זה הרי , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

רש"י ׁשּכתב ּוכמֹו ּבּמדּבר, הּפסח את כה)להקריב יב, ּבּמדּבר(בא נתחּיבּו ולא לארץ, ּבביאתם ּפסח] [קרּבן זֹו מצוה הּכתּוב "ּתלה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ונדחקּו הּפסח? את אז הקריבּו ׁשּלא ּבזה יׂשראל ׁשל ּגנּותן מהי ּכן ואם הּדּבּור", ּפי על הּׁשנית ּבּׁשנה ׁשעׂשּו אחד ּפסח ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאּלא

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ְְִִֵַָלבאר

ּתבעּו הּפסח, קרּבן את להקריב יכלּו ּדכׁשּלא אדם", לנפׁש ה"טמאים אֹודֹות מדּבר זֹו ּבפרׁשה ּדהּנה חדׁש. ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻויׁש

ונ הּקּב"ה להם והסּכים ה'", קרּבן את הקריב לבלּתי נּגרע "לּמה ׁשני.מהּקּב"ה ּפסח מצות להם תן ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ׁשני, ּפסח להם נתן הּפסח, להקריב הּקּב"ה מאת ּכׁשּבּקׁשּו יׂשראל, מּבני מּועט מסּפר אם ּומה וחֹומר, קל הּדברים הרי ּכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָואם

ׁשּכן ּכל ּבּמדּבר, ׁשּׁשהּו הּׁשנים ּבׁשאר ּגם הּפסח את להקריב הם ׁשרֹוצים יתּברְך מהׁשם מבּקׁשים היּו ּכּלֹו יׂשראל ּכלל אם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻהרי

הּפסח! את להקריב להם ונֹותן עּמהם, מסּכים ׁשהיה וחֹומר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוקל

הּׁשנים. ּבׁשאר הּפסח קרּבן את להקריב ּבּקׁשּו ׁשּלא יׂשראל" ׁשל "ּגנּותן ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוזֹוהי

(â)eNòz íéaøòä ïéa äfä Lãça íBé-øNò äòaøàa§©§¨¨´¨¨«Â©¸Ÿ¤©¤¹¥¯¨«©§©²¦©«£¬
:Búà eNòz åéètLî-ìëëe åéúwç-ìëk Bãòîa BúàŸ−§«Ÿ£®§¨ªŸ¨¬§¨¦§¨−̈©«£¬Ÿ«

i"yx£ÂÈ˙wÁŒÏÎk∑ׁשנה ּבן זכר, ּתמים, ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות מּמקֹום∑ÂÈËtLÓŒÏÎÎe.אּלּו ּגּופֹו ׁשעל מצֹות אּלּו ¿»À…»ְְִִֵֶֶֶָָָָָ¿»ƒ¿»»ְִִֵֶַָ
ׁשעל ׁשנה. ּבן זכר, ּתמים, ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות אחרים: (ספרים חמץ. ּולבעּור למּצה ימים ׁשבעת ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאחר,

חמץ) ּובעּור מּצה לגּופֹו: ׁשחּוץ קרּבֹו; ועל ּכרעיו על ראׁשֹו צליֿאׁש, רמב"ן.ּגּופֹו: ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

d�ÓÊa:ב ‡ÁÒt ˙È Ï‡¯NÈ È�a Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈

ÔÈaג ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a¿«¿¿««¿»»¿«¿»»≈≈
d˙¯Êb ÏÎk d�ÓÊa d˙È Ôe„aÚz ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈¿ƒ¿≈¿»¿≈»≈

:d˙È Ôe„aÚz dÏ ÈÊÁc ÏÎÎe¿»¿»≈≈«¿¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

רּבֹותינּו ּדעת ועל הּפסח. מצות יׁשּכחּו ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַֹׁשּלא

לפי ּבלבד, זֹו ּבׁשנה אּלא ּבּמדּבר נהגה ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָֹלא

ועבדים זכרים מילת והיתה ּבּמדּבר מלּו ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

ּבהם: ְֶֶֶַָמעּכבת

ÔÎzÈÂנצטּוּו ׁשּלא ּבעבּור זֹו, למצוה ׁשהצר ¿ƒ»≈ְְְְֲִִֶֶַַַָֹֻ

אּלא ּדֹורֹות ּפסח ּבעׂשּית ְֲִִִֶֶַַַָָמּתחּלה

תבאּו ּכי והיה כה) יב (שמות ּדכתיב ְְִִִֶָָָָָֹּבארץ,

ּדּבר ּכאׁשר לכם ה' יּתן אׁשר הארץ ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאל

ׁשם נאמר ועֹוד הּזאת. העבדה את ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָֹֹּוׁשמרּתם

הּכנעני ארץ אל ה' יביא כי והיה ה) יג ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָ(שם

הּזה. ּבחדׁש הּזאת העבדה את ועבדּת ְְֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹוגו'

ׁשּיעׂשּו וצּוה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רצה ְְְֲִֶַַַָָָָָָועכׁשיו

ׁשּנעׂשּו והּנּסים ּגאּלתם זכר ׁשּתהיה ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻאֹותֹו,

האבֹות מן להם נעּתק ולאבֹותיהם ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָלהם

לדֹור ּובניהם לבניהם ּובניהם לבניהם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָהרֹואים

אל תבאּו ּכי "והיה ּתחּלה אמר והּנה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹאחרֹון.

ּבחּוצה נֹוהגת זֹו מצוה ׁשאין לֹומר ְְִֵֶֶֶֶַָָָָהארץ",

בּה ׁשּינהגּו צּוה ועכׁשיו לדֹורֹות, ְְְְֲִִֶֶַָָָָָלארץ

ְִַָּבּמדּבר:

ÏÚÂאּלא אֹותּה עׂשּו לא רּבֹותינּו, ּדעת ¿«ֵֶַַַָָָֹ

יכֹולין היּו ׁשּלא ּבלבד, זֹו ְְְִִֶָָָָֹּבׁשנה

ולא ועבדים ּבנים להם ׁשּנֹולדּו לפי ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹלעׂשֹותּה

ׁשהיה ׁשהזּכירּו הּטעם מן אֹותם לּמֹול ְְִִִִֶֶַַַָָָָיכלּו

(עא:): ּביבמֹות ׁשמפרׁש ּכמֹו לסּכנה, ְְְִֶֶַָָָָָֹלהם

Ï·‡:אמרּו סז) (בהעלתך ‡˙ּבספרי eNÚiÂ ¬»ְְְִִָ««¬∆

ÔBL‡¯a ÁÒt‰יׂשראל ּבגנּות וגו', «∆«»ƒְְִִֵָ

ּבלבד, זה ּפסח אּלא עׂשּו ׁשּלא מדּבר ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב

ּומנחה הּזבחים כה) ה (עמוס אֹומר הּוא ְְְִִֵֵַָָוכן

כן ּדרׁשּו ׁשנה. ארּבעים בּמדּבר לי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהּגׁשּתם

ה ה)מן (פסוק ׁשאמר הּזה ‡˙ּכתּוב eNÚiÂ ִֶֶַַַָָ««¬∆

ÔÈa L„ÁÏ ÌBÈ ¯NÚ ‰Úa¯‡a ÔBL‡¯a ÁÒt‰«∆«»ƒ¿«¿»»»»«…∆≈

.È�ÈÒ ¯a„Óa ÌÈa¯Ú‰ודי מיּתר, הּמקרא ּכי »«¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ»ְְְִִַַָָֻ

אׁשר ּככל הּפסח את "וּיעׂשּו ׁשּיאמר ְֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹּבּמה

והּמדּבר הּיֹום הזּכיר אבל מׁשה", את ה' ְְְֲִִִִֶֶַַָָָצּוה

הּזה, ּבּיֹום רק ּבּמדּבר אֹותֹו עׂשּו ׁשּלא ְְִִֶֶַַַַָָֹֹלרמז

גנּותן: ְְָוהּוא

ÔÎzÈÂּבענין קלקלתם הּוא הּזה ׁשהּגנּות ¿ƒ»≈ְְְְִֶֶַַַַָָָ

נׁשבה ולא נתנּדּו ׁשּמּמּנה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹהּמרגלים,

נאסרּו ּולפיכ מלּו, ולא הּצפֹונית הרּוח ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹלהם

ׁשּתהיה אֹו נזּופים. והיּו הּקדׁשים, ְְְְֳִִִֶֶַָָָּבכל

טו) בא (מכילתא האֹומר ּכדברי הּזֹו ְְְִֵֵַַַָָָהּבריתא

והיּו ּבֹו, מעּכבת ועבדיו זכריו מילת ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָאין

והּוא אֹותֹו, עׂשּו ולא ונתעצלּו לעׂשֹותֹו ְְְְְֲִִַַַָָֹרּׁשאין

ּגדֹול: ְָגנּות

Ï·‡היה ּכי ּבעיני, נכֹון יֹותר הּוא הראׁשֹון ¬»ְִִֵֵַָָָָ

מּניחם היה ולא לעׂשֹותֹו מכריחם ְְֲִִֶַַַָָָָֹמׁשה

והׁשּבתת ׁשבעה הּמּצֹות חג אבל ּכרת. ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָּבחּיּוב

חֹובת ׁשהן בֹו, ׁשּנהגּו לֹומר הצר לא ְֲֵֵֶֶַַַָָֹֻחמץ

ּבהם נאמר ּוכבר מקֹום, ּבכל הּנֹוהגת ְְֱֶֶֶֶַַַָָָָהּגּוף

עֹולם: חּקת לדֹורֹותיכם יז) יב ְֵֶַָֻ(שמות

אּלּו רׁש"י, ּבפרּוׁש ּכתּוב חּקתיו. ּככל ְְִֵֵַָָָֹֻ(ג)

ׁשנה, ּבן זכר תמים ׂשה ׁשּבגּופֹו ְְִִֶֶֶָָָָָמצוֹות

לׁשבעת ּגּופֹו ׁשעל מצוֹות אּלּו מׁשּפטיו, ְְְְְִִִֵֶַַָָָּוככל

הּוא, סֹופר וטעּות חמץ. ּולבעּור למּצה ְְְִִֵֵַָָָָימים

ׁשנה, ּבן זכר תמים ׂשה ׁשּבגּופֹו, מצוֹות ְְִִֶֶֶֶָָָָָָאּלא

ועל ּכרעיו על ראׁשֹו אׁש צלי ּגּופֹו, ְְְִֵֶַַַָָֹׁשעל

ולא חמץ, ּובעּור מּצה לגּופֹו, ׁשחּוץ ְְְִִֵֶַָָֹקרּבֹו,

נאמר ׁשני ּבפסח וכן ּכאן. הּכתּוב ּבהן ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּדּבר

וחמץ ּומּצה יד), (בפסוק ּומׁשּפטיו ְְִֵַָָָָָֹֻחּקתיו

אחד: יֹום אּלא נֹוהג ואינֹו ּבּבית, ְִִֵֵֶֶַַָָעּמֹו

Â¯v˜,אֹותֹו ּתעׂשּו הערּבים ּבין לאמר הּכתּוב ¿ƒ≈ְֲִֵֵַַַַָָֹ

אֹותֹו, ּתעׂשּו מׁשּפטיו ּוככל חּקתיו ְְְֲִַָָָָָֹֻּככל

הּנזּכר הּיֹום ּבאֹותֹו ׁשאין האכילה ּדיני ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָלרּבֹות

ּפרׁש ׁשּכבר יאכל, ׁשאחריו ּבּלילה ּכי ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּכתּוב,

ּבּלילה הּבׂשר את ואכלּו ח) יב (שמות ְְְֶַַַָָָָָׁשם

ּבין עׂשר ּבארּבעה הּׁשני ּבחדׁש וכן וגו'. ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּזה

יאכלהּו ּומררים מּצֹות על אֹותֹו יעׂשּו ְְְֲִִַַַַַָֹֹֻהערּבים

האכילה ּבעת יאכלּוהּו טעמֹו יא), ְְֲֲִֵַָָֹ(פסוק

ראׁשֹון: ּפסח ׁשל ּבּצּואה ׁשם ְִִֶֶֶֶַַַַָָָהּנזּכרת

jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyily meil inei xeriy

(ã):çñtä úNòì ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥¬¤²¤§¥¬¦§¨¥−©«£¬©¨«©
i"yx£'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑(ספרי)נאמר ּכבר והלא לֹומר? ּתלמּוד כג)מה אּלא(ויקרא ה'? מֹועדי את מׁשה וידּבר : «¿«≈…∆¿ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

מעׂשה ּבׁשעת והזהירם וחזר להם, אמר מּסיני מֹועדים ּפרׁשת .ּכׁשּׁשמע ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ä)Lãçì íBé øNò äòaøàa ïBLàøa çñtä-úà eNòiå©©«£´¤©¤¿©¨«¦¿§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤
äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk éðéñ øaãîa íéaøòä ïéa¥¬¨«©§©−¦§¦§©´¦¨®Â§ÂŸ£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½

:ìàøNé éða eNò ïk¥¬¨−§¥¬¦§¨¥«

(å)eìëé-àìå íãà Lôðì íéàîè eéä øLà íéLðà éäéå©§¦´£¨¦À£¤̧¨³§¥¦Æ§¤´¤¨½̈§Ÿ¨«§¬
ïøäà éðôìå äLî éðôì eáø÷iå àeää íBia çñtä-úNòì©«£«©¤−©©´©®©¦§§º¦§¥¬¤²§¦§¥¬©«£−Ÿ

:àeää íBia©¬©«
i"yx£Ô¯‰‡ È�ÙÏÂ ‰LÓ È�ÙÏ∑(ספרי),זה אחר זה לֹומר יּתכן ולא ּוׁשאלּום; ּבאּו הּמדרׁש ּבבית יֹוׁשבין ּכׁשּׁשניהם ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈«¬…ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

לֹו? מּנין אהרן יֹודע, היה לא מׁשה .ׁשאם ֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

(æ)Lôðì íéàîè eðçðà åéìà änää íéLðàä eøîàiåÂ©«Ÿ§Â¨«£¨¦³¨¥̧¨Æ¥½̈£©¬§§¥¦−§¤´¤
ýåýé ïaø÷-úà áéø÷ä ézìáì òøbð änì íãàBãòîa ¨¨®¨´¨¦¨©À§¦§¦̧©§¦¹¤¨§©³§Ÿ̈Æ§´Ÿ£½

:ìàøNé éða CBúa§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ú¯b� ‰nÏ∑(שם)ויאכל טהֹורים, ּבכהנים עלינּו הּדם יּזרק לֹו: אמרּו ּבטמאה. קרבים קדׁשים אין להם: אמר »»ƒ»«ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹֻ

לטמאים iהּבׂשר
ראם) כ"ג לטהורים. אּׁשה(ס"א: ילּוד אׁשרי רּבֹו. מּפי לׁשמע הּמבטח ּכתלמיד ואׁשמעה, עמדּו להם: אמר . ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

הּׁשכינה עם מדּבר היה רֹוצה ׁשהיה זמן ׁשּכל מבטח, פ"ק)ׁשּכ ידי(סנהדרין על להאמר זֹו ּפרׁשה היתה ּוראּויה . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ
זּכאי עלֿידי זכּות ׁשּמגלּגלין ידיהן, על ׁשּתאמר אּלּו ׁשּזכּו אּלא ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ּכׁשאר .מׁשה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

(ç)ýåýé äeöi-äî äòîLàå eãîò äLî íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®¦§´§¤§§½̈©§©¤¬§Ÿ̈−
ô :íëì̈¤«

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)àîè äéäé-ék Léà Léà øîàì ìàøNé éða-ìà øac| ©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´¦´¦¦«§¤´¨¥´
çñô äNòå íëéúøãì Bà íëì ä÷çø Cøãá Bà Lôðì̈¤¿¤Á§¤¸¤§Ÿ¹̈À¨¤Àµ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¬¨¤−©

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰˜Á¯ C¯„· B‡∑.ׁשחיטה זמן ּכל העזרה לאסקּפת חּוץ ׁשהיה אּלא וּדאי, ׁשרחֹוקה לא לֹומר עליו נקּוד ¿∆∆¿…»ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבּבי עּמֹו וחמץ מּצה – ׁשני ּבאכילתֹוּפסח עּמֹו אּלא חמץ אּסּור ואין טֹוב, יֹום ׁשם ואין .ת ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(121 'nr gi zegiy ihewl)

וחמץ ּבּביתמּצה י)עּמֹו ט, (רש"י ְִִֵַַַָָ
ּכזכּיֹות". לֹו נעׂשּו "זדֹונֹות לטֹוב, הרע את ּגם הֹופכת הּתׁשּובה ּכי ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ לכן הּתׁשּובה. לעבֹודת רֹומז ׁשני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻּפסח

אחת". ּבׁשעה עֹולמֹו קֹונה "יׁש ּוכמאמר חדא", ּוברגעא חדא "ּבׁשעּתא היא הּתׁשּובה ּכי אחד, יֹום הּוא ׁשני ּפסח רמב"ןולכן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

aÚÓÏ„ד Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆¿«
:‡ÁÒtƒ¿»

NÚ¯‡ה ˙Úa¯‡a ÔÒÈ�a ‡ÁÒt ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ¿»¿ƒ«¿«¿¿««¿»
È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa ‡iLÓL ÔÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ»¿«¿»≈ƒ¿«»¿«¿¿»¿ƒ»
È�a e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

�LÙ‡ו ÈÓËÏ ÔÈ·‡ÒÓ BÂ‰ Èc ‡i¯·‚ BÂ‰Â«¬À¿«»ƒ¬¿»¬ƒƒ¿≈«¿»
‡ÓBÈa ‡ÁÒt „aÚÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡L�‡„∆¡»»¿»¿ƒ¿∆¿«ƒ¿»¿»
‡ÓBÈa Ô¯‰‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ e·È¯˜e ‡e‰‰«¿ƒ√»…∆¿»»«¬…¿»

:‡e‰‰«

ÔÈ·‡ÒÓז ‡�Á�‡ dÏ Ôep‡‰ ‡i¯·‚ e¯Ó‡Â«¬»À¿«»»ƒ≈¬«¿»¿»¬ƒ
ÏÈ„a Ú�Ó˙� ‡ÓÏ ‡L�‡„ ‡LÙ� ÈÓËÏƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»ƒ¿¿«¿ƒ
È�a B‚a d�ÓÊa ÈÈ„ ‡�a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ‡Ïc¿»¿»»»»À¿»»«¿»¿ƒ¿≈¿¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

Ó‰ח ÚÓL‡c „Ú eÎÈ¯B‡ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿…∆ƒ«¿ƒ¿»»
:ÔBÎÏ Èc ÏÚ ÈÈ Ì„˜ „wt˙‡„¿ƒ¿«≈√»¿»«ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:ט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èי ¯·b ¯·b ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿«¬≈
‡Á¯‡· B‡ ‡L�‡„ ‡LÙ� ÈÓËÏ ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»ƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»¿»
Ì„˜ ‡ÁÒt „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï B‡ ÔBÎÏ ‡˜ÈÁ¿̄ƒ»¿¿»≈¿«¿≈ƒ¿»√»

:ÈÈ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ¯Á˜‰.(י) C¯„·ׁשהיה רׁש"י ּכתב ְַַ¿∆∆¿…»ִֶַַָָָ

הּׁשחיטה, זמן ּכל העזרה לאסקּפת ְְְְֲִַַַַָָָָָֻחּוץ

ואני הּזאת. הּדעת ּכפי ּבּנּקּוד נרמז ְְְֲִִִִַַַַַַַֹוהּוא

אליעזר, רּבי ׁשיטת לֹו ּתפס לּמה עליו ֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּתמּה

מן עקיבא, רּבי ׁשל ּבׁשיטתֹו לתּפס ְְְֲִִִִִֶַַָָָֹוהּנכֹון

ּבּגמרא האמֹוראים ּדעת וכן ולחּוץ, ְְְִִִֵַַַַַָָָָָהּמֹודיעים

יכֹול ׁשאינֹו ּכל עּולא ּדאמר צג:) ְֵֶַָָָָ(פסחים

מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו והּוא ׁשחיטה. ּבׁשעת ְְְְְִִִִֵֶַָָָלּכנס

ׁשּלא ּבמקֹום הערּבים ּבין ּבתחּלת העֹומד ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹּכי



לג jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyily meil inei xeriy

(ã):çñtä úNòì ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥¬¤²¤§¥¬¦§¨¥−©«£¬©¨«©
i"yx£'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑(ספרי)נאמר ּכבר והלא לֹומר? ּתלמּוד כג)מה אּלא(ויקרא ה'? מֹועדי את מׁשה וידּבר : «¿«≈…∆¿ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

מעׂשה ּבׁשעת והזהירם וחזר להם, אמר מּסיני מֹועדים ּפרׁשת .ּכׁשּׁשמע ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ä)Lãçì íBé øNò äòaøàa ïBLàøa çñtä-úà eNòiå©©«£´¤©¤¿©¨«¦¿§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤
äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk éðéñ øaãîa íéaøòä ïéa¥¬¨«©§©−¦§¦§©´¦¨®Â§ÂŸ£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½

:ìàøNé éða eNò ïk¥¬¨−§¥¬¦§¨¥«

(å)eìëé-àìå íãà Lôðì íéàîè eéä øLà íéLðà éäéå©§¦´£¨¦À£¤̧¨³§¥¦Æ§¤´¤¨½̈§Ÿ¨«§¬
ïøäà éðôìå äLî éðôì eáø÷iå àeää íBia çñtä-úNòì©«£«©¤−©©´©®©¦§§º¦§¥¬¤²§¦§¥¬©«£−Ÿ

:àeää íBia©¬©«
i"yx£Ô¯‰‡ È�ÙÏÂ ‰LÓ È�ÙÏ∑(ספרי),זה אחר זה לֹומר יּתכן ולא ּוׁשאלּום; ּבאּו הּמדרׁש ּבבית יֹוׁשבין ּכׁשּׁשניהם ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈«¬…ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

לֹו? מּנין אהרן יֹודע, היה לא מׁשה .ׁשאם ֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

(æ)Lôðì íéàîè eðçðà åéìà änää íéLðàä eøîàiåÂ©«Ÿ§Â¨«£¨¦³¨¥̧¨Æ¥½̈£©¬§§¥¦−§¤´¤
ýåýé ïaø÷-úà áéø÷ä ézìáì òøbð änì íãàBãòîa ¨¨®¨´¨¦¨©À§¦§¦̧©§¦¹¤¨§©³§Ÿ̈Æ§´Ÿ£½

:ìàøNé éða CBúa§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ú¯b� ‰nÏ∑(שם)ויאכל טהֹורים, ּבכהנים עלינּו הּדם יּזרק לֹו: אמרּו ּבטמאה. קרבים קדׁשים אין להם: אמר »»ƒ»«ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹֻ

לטמאים iהּבׂשר
ראם) כ"ג לטהורים. אּׁשה(ס"א: ילּוד אׁשרי רּבֹו. מּפי לׁשמע הּמבטח ּכתלמיד ואׁשמעה, עמדּו להם: אמר . ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

הּׁשכינה עם מדּבר היה רֹוצה ׁשהיה זמן ׁשּכל מבטח, פ"ק)ׁשּכ ידי(סנהדרין על להאמר זֹו ּפרׁשה היתה ּוראּויה . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ
זּכאי עלֿידי זכּות ׁשּמגלּגלין ידיהן, על ׁשּתאמר אּלּו ׁשּזכּו אּלא ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ּכׁשאר .מׁשה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

(ç)ýåýé äeöi-äî äòîLàå eãîò äLî íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®¦§´§¤§§½̈©§©¤¬§Ÿ̈−
ô :íëì̈¤«

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)àîè äéäé-ék Léà Léà øîàì ìàøNé éða-ìà øac| ©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´¦´¦¦«§¤´¨¥´
çñô äNòå íëéúøãì Bà íëì ä÷çø Cøãá Bà Lôðì̈¤¿¤Á§¤¸¤§Ÿ¹̈À¨¤Àµ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¬¨¤−©

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰˜Á¯ C¯„· B‡∑.ׁשחיטה זמן ּכל העזרה לאסקּפת חּוץ ׁשהיה אּלא וּדאי, ׁשרחֹוקה לא לֹומר עליו נקּוד ¿∆∆¿…»ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבּבי עּמֹו וחמץ מּצה – ׁשני ּבאכילתֹוּפסח עּמֹו אּלא חמץ אּסּור ואין טֹוב, יֹום ׁשם ואין .ת ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(121 'nr gi zegiy ihewl)

וחמץ ּבּביתמּצה י)עּמֹו ט, (רש"י ְִִֵַַַָָ
ּכזכּיֹות". לֹו נעׂשּו "זדֹונֹות לטֹוב, הרע את ּגם הֹופכת הּתׁשּובה ּכי ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ לכן הּתׁשּובה. לעבֹודת רֹומז ׁשני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻּפסח

אחת". ּבׁשעה עֹולמֹו קֹונה "יׁש ּוכמאמר חדא", ּוברגעא חדא "ּבׁשעּתא היא הּתׁשּובה ּכי אחד, יֹום הּוא ׁשני ּפסח רמב"ןולכן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

aÚÓÏ„ד Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆¿«
:‡ÁÒtƒ¿»

NÚ¯‡ה ˙Úa¯‡a ÔÒÈ�a ‡ÁÒt ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ¿»¿ƒ«¿«¿¿««¿»
È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa ‡iLÓL ÔÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ»¿«¿»≈ƒ¿«»¿«¿¿»¿ƒ»
È�a e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

�LÙ‡ו ÈÓËÏ ÔÈ·‡ÒÓ BÂ‰ Èc ‡i¯·‚ BÂ‰Â«¬À¿«»ƒ¬¿»¬ƒƒ¿≈«¿»
‡ÓBÈa ‡ÁÒt „aÚÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡L�‡„∆¡»»¿»¿ƒ¿∆¿«ƒ¿»¿»
‡ÓBÈa Ô¯‰‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ e·È¯˜e ‡e‰‰«¿ƒ√»…∆¿»»«¬…¿»

:‡e‰‰«

ÔÈ·‡ÒÓז ‡�Á�‡ dÏ Ôep‡‰ ‡i¯·‚ e¯Ó‡Â«¬»À¿«»»ƒ≈¬«¿»¿»¬ƒ
ÏÈ„a Ú�Ó˙� ‡ÓÏ ‡L�‡„ ‡LÙ� ÈÓËÏƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»ƒ¿¿«¿ƒ
È�a B‚a d�ÓÊa ÈÈ„ ‡�a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ‡Ïc¿»¿»»»»À¿»»«¿»¿ƒ¿≈¿¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

Ó‰ח ÚÓL‡c „Ú eÎÈ¯B‡ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿…∆ƒ«¿ƒ¿»»
:ÔBÎÏ Èc ÏÚ ÈÈ Ì„˜ „wt˙‡„¿ƒ¿«≈√»¿»«ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:ט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èי ¯·b ¯·b ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿«¬≈
‡Á¯‡· B‡ ‡L�‡„ ‡LÙ� ÈÓËÏ ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»ƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»¿»
Ì„˜ ‡ÁÒt „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï B‡ ÔBÎÏ ‡˜ÈÁ¿̄ƒ»¿¿»≈¿«¿≈ƒ¿»√»

:ÈÈ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ¯Á˜‰.(י) C¯„·ׁשהיה רׁש"י ּכתב ְַַ¿∆∆¿…»ִֶַַָָָ

הּׁשחיטה, זמן ּכל העזרה לאסקּפת ְְְְֲִַַַַָָָָָֻחּוץ

ואני הּזאת. הּדעת ּכפי ּבּנּקּוד נרמז ְְְֲִִִִַַַַַַַֹוהּוא

אליעזר, רּבי ׁשיטת לֹו ּתפס לּמה עליו ֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּתמּה

מן עקיבא, רּבי ׁשל ּבׁשיטתֹו לתּפס ְְְֲִִִִִֶַַָָָֹוהּנכֹון

ּבּגמרא האמֹוראים ּדעת וכן ולחּוץ, ְְְִִִֵַַַַַָָָָָהּמֹודיעים

יכֹול ׁשאינֹו ּכל עּולא ּדאמר צג:) ְֵֶַָָָָ(פסחים

מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו והּוא ׁשחיטה. ּבׁשעת ְְְְְִִִִֵֶַָָָלּכנס

ׁשּלא ּבמקֹום הערּבים ּבין ּבתחּלת העֹומד ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹּכי



jzelrdaלד zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h iriax meil inei xeriy

(àé)eNòé íéaøòä ïéa íBé øNò äòaøàa éðMä Lãça©¸Ÿ¤©¥¦¹§©§¨¨̧¨¨¬²¥¬¨«©§©−¦©«£´
:eäìëàé íéøøîe úBvî-ìò BúàŸ®©©¬§Ÿ¦−«Ÿ§ª«

(áé)Bá-eøaLé àì íöòå ø÷a-ãò epnî eøéàLé-àì«Ÿ©§¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤§¤−¤´Ÿ¦§§®
:Búà eNòé çñtä úwç-ìëk§¨ª©¬©¤−©©«£¬Ÿ«

(âé)úBNòì ìãçå äéä-àì Cøãáe øBäè àeä-øLà Léàäå§¨¦Á£¤¸¨¹§¤´¤«Ÿ¨À̈§¨©Æ©«£´
ék äénòî àåää Lôpä äúøëðå çñtä|àì ýåýé ïaø÷ ©¤½©§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¦´¨§©´§Ÿ̈À³Ÿ

:àeää Léàä àOé Bàèç Bãòîa áéø÷ä¦§¦Æ§´Ÿ£½¤§¬¦¨−¨¦¬©«

(ãé)çñtä úwçk ýåýéì çñô äNòå øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨¸¦§¤¹¥À§¨³¨¤̧©Æ©«Ÿ̈½§ª©¬©¤²©
çøæàìe øbìå íëì äéäé úçà äwç äNòé ïk BètLîëe§¦§¨−¥´©«£¤®ª¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½§©¥−§¤§©¬

ñ :õøàä̈¨«¤
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ ¯b ÌÎz‡ ¯e‚ÈŒÈÎÂ∑(ספרי צג. אחת(פסחים "חּקה לֹומר ּתלמּוד מּיד? ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ¿ƒ»ƒ¿∆≈¿»»∆«ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

יעׂשה וכּמׁשּפט ּכחּקה חבריו, עם ּפסח לעׂשֹות עת ּובא ּגר אּתכם וכיֿיגּור מׁשמעֹו: ּכ אּלא רמב"ן.וגֹו'", ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

ß oeiq f"h iriax mei ß

(åè)ïkLnä-úà ïðòä äqk ïkLnä-úà íé÷ä íBéáe§Æ¨¦´¤©¦§½̈¦¨³¤«¨¨Æ¤©¦§½̈
Là-äàøîk ïkLnä-ìò äéäé áøòáe úãòä ìäàì§−Ÿ¤¨«¥ª®¨¤¹¤¦«§¤¯©©¦§¨²§©§¥¥−

:ø÷a-ãò©«Ÿ¤
i"yx£˙„Ú‰ Ï‰‡Ï ÔkLn‰∑העדּות ללּוחֹות אהל להיֹות העׂשּוי ÔkLn‰ŒÏÚ.הּמׁשּכן ‰È‰È∑על "הוה ּכמֹו «ƒ¿»¿…∆»≈Àְְְִִֵֶֶַָָָֹƒ¿∆««ƒ¿»ְֶַֹ

הּפרׁשה לׁשֹון ּכל וכן רמב"ן.הּמׁשּכן", ְְְִֵַַָָָָָ

(æè):äìéì Là-äàøîe epqëé ïðòä ãéîú äéäé ïk¥µ¦«§¤´¨¦½¤«¨−̈§©¤®©§¥¥−¨«§¨

(æé)éða eòñé ïë éøçàå ìäàä ìòî ïðòä úBìòä éôìe§¦º¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´¨½Ÿ¤§©´£¥¥½¦§−§¥´
éða eðçé íL ïðòä íL-ïkLé øLà íB÷îáe ìàøNé¦§¨¥®¦§À£¤³¦§¨¨Æ¤«¨½̈¨¬©«£−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«

ÔÈaיא ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‡�È�˙ ‡Á¯Èa¿«¿»ƒ¿»»¿«¿¿««¿»»≈
ÔÈ¯¯Óe ¯Èht ÏÚ d˙È Ôe„aÚÈ ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈««ƒ¿»ƒ

:dpÏÎÈÈ≈¿À≈

Ï‡יב ‡Ó¯‚Â ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡LÈ ‡Ï»«¿¬ƒ≈««¿»¿«¿»»
:d˙È Ôe„aÚÈ ‡ÁÒt ˙¯Êb ÏÎk da Ôe¯a˙Èƒ¿¿≈¿»¿≈«ƒ¿»«¿¿»≈

Ú�Ó˙ÈÂיג ‰Â‰ ‡Ï Á¯‡·e ÈÎ„ ‡e‰„ ‡¯·‚Â¿«¿»¿¿≈¿…«»¬»¿ƒ¿¿«
dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÁÒt „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««
Ïa˜È d·BÁ d�ÓÊa ·È¯˜ ‡Ï ÈÈ„ ‡�a¯˜ È¯‡¬≈À¿»»«¿»»»ƒ¿ƒ¿≈≈¿«≈

:‡e‰‰ ‡¯·b«¿»«

ÁÒt‡יד „aÚÈÂ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
„aÚÈ Ôk dÏ ÈÊÁ„ÎÂ ‡ÁÒt ˙¯Ê‚k ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈≈«¿≈
‡·ÈvÈÏe ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ È‰È „Á ‡ÓÈ¿̃»»«¿≈¿¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»

È˙טו ‡��Ú ‡ÙÁ ‡�kLÓ ˙È Ì˜z‡c ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»«»«¿¿»¬»¬»»»
‰Â‰ ‡LÓ¯·e ‡˙e„‰Ò„ ‡�kLÓÏ ‡�kLÓ«¿¿»¿«¿¿»¿«¬»¿«¿»¬»

:‡¯Ùˆ „Ú ‡˙M‡ eÊÁk ‡�kLÓ ÏÚ««¿¿»¿≈∆»»««¿»

‡M˙‡טז eÊÁÂ dÏ ÈÙÁ ‡��Ú ‡¯È„˙ ‰Â‰ Ôk≈¬»¿ƒ»¬»»»≈≈¿≈∆»»
:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

kLÓ�‡יז ÈÂlÚÓ ‡��Ú ˙e˜lzÒ‡ ÌeÙÏe¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈«¿¿»
È¯Lc ‡¯˙‡·e Ï‡¯NÈ È�a ÔÈÏË� Ôk ¯˙·e»«≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»≈

:Ï‡¯NÈ È�a Ô¯L Ônz ‡��Ú Ôn«̇»¬»»«»»»¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

היא רחֹוקה ּדר הּׁשחיטה ּבעת לעזרה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָיּגיע

ּופטּור: ָלֹו

ÔÎzÈÂלֹו רחֹוקה ּדר ׁשהיא הּנקּודה, ׁשּטעם ¿ƒ»≈ְְִֶֶֶֶַַַָָ

ּולכ מּמׁש, רחֹוקה לא הּפסח ְְֲִֶַַַַַָָָֹּבעׂשּית

יג) (בפסוק ואמר ‰È‰,חזר ‡Ï C¯„·eולא ְַַָָ¿∆∆…»»ְֹ

ּולמי לטמא הּכתּוב וצּוה "רחֹוקה". ְְְְְִִִִֵַָָָָהזּכיר

הּדין והּוא הּׁשני, לעׂשֹות רחֹוקה ּבדר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהיה

ואפּלּו הראׁשֹון עׂשה ׁשּלא מי לכל ְְֲִִִֶַַַַָָָָֹוהּטעם

רּבֹותינּו ּכדברי הּׁשני, לעׂשֹות ׁשחּיב ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבמזיד

שם): (פסחים

‡ÏÂהּׁשני ׁשּיעׂשּו לֹומר אּלא הּכתּוב הזּכיר ¿…ְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

הראׁשֹון, מּלעׂשֹות הּטמא ולמנע ְְְֲִִִִֵַַַָָֹּברׁשּות,

ׁשה מי ועֹוׂשהאבל הראׁשֹון מן ּפטּור ּבּדר יה ְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָ

וׁשחטּו וצּוה ּבראׁשֹון לצאת רצה ואם ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָהּׁשני,

הּוא מיחס צב:) (שם לן ּדקימא הרצה, ְְְֵַַָָָָָֻעליו

ּברכה. עליו ּתבא עביד ואי עילּויה רחמנא ְְְֲִִִַָָָָָָָָָָֹדחס

הּכתּוב הזּכיר ׁשּלכ ּבּדרBÁ¯"˜‰",ויּתכן ּכי ְְְִִִֵֶַָָָ¿»ִֶֶַ

לעׂשֹות ּבידֹו הראׁשֹון,הּקרֹובה אֹו הּׁשני ְְֲִִֵַַַָָָ

לערב: ויאכל ויבא עליו ויזרקּו ְְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּיׁשחטּו

וטעם b¯.(יד) ÌÎz‡ ¯e‚È ÈÎÂאת לצּוֹות ְַַ¿ƒ»ƒ¿∆≈ְֶַ

יצּוה ּכאׁשר מדּבר ׁשל זה ּבפסח ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּגרים

ּבא ּבסדר ּׁשאמר מה ּכי ויּתכן ליׂשראל. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבֹו

ּגר אּת יגּור וכי מח) יב (שמות ּפרעה ְְְִִֵֶַָֹאל

הּפרׁשה ּכי מצרים, ּפסח על הּוא פסח, ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָועׂשה

ּפרׁשּתי ּכאׁשר נאמרה, מצרים ּפסח על ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָההיא

הּגרים ּכי ּבמׁשמע והיה מג). (בפסוק ְְְִִֵַַַָָָׁשם

ׁשאף ּפסח יעׂשּו רב ערב מּמצרים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַהּיֹוצאים

אחרי הּמתּגיירים אבל הּנס, ּבאֹותֹו היּו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָהם

ּבפסח יתחּיבּו לא יׂשראל ּבארץ אֹו ּבּמדּבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹכן

ואֹותנּו ּבכלל אבֹותיהם אֹו הם היּו ְְֲִֵֵֶֶַָָֹׁשּלא

הצר לפיכ כג), ו (דברים מּׁשם ְְִִִַָָֻהֹוציא

ּובארץ: ּבּמדּבר ּדֹורֹות ּבפסח לחּיבם ְְְְְִֶֶַַַָָָָָּבכאן

יחזר עּתה הּמׁשּכן. את הקים ּוביֹום ְְֲִִֶַַַָָָֹ(טו)

ׁשּנצטּוּו והּמצוֹות הּנסיעה, ּבעניני ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָלסּפר

עכׁשיו ּבהן ׁשּנצטּוה החצֹוצרֹות ּכגֹון ְְְְֲִֶֶַַַָָָָּבּה,

הּמחנֹות: את ּולמּסע העדה למקרא ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָלהיֹותן

העדּות. לאהל הּמׁשּכן את הענן ּכּסה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוטעם

אהל אּלא מכּסה הענן היה ׁשּלא ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹלהּגיד

הּמׁשּכן: חצר לא ְֲִֵַַָָֹהעדּות,
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i"yx£Ô�Ú‰ ˙BÏÚ‰∑,"הענן "ועלה הענן" עלֹות "ּולפי לכּתב יּתכן ולא הענן". "ונעלה וכן "אסּתּלקּות", ּכתרּגּומֹו: ≈»∆»»ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּכמֹו ועלּיה, צּמּוח אּלא סּלּוק לׁשֹון זה יח)ׁשאין א מּים"(מלכים עלה ּככףֿאיׁש קטּנה "הּנהֿעב :. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(çé)eðçé ýåýé ét-ìòå ìàøNé éða eòñé ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈À¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬§Ÿ̈−©«£®
:eðçé ïkLnä-ìò ïðòä ïkLé øLà éîé-ìk̈§¥À£¤̧¦§¯Ÿ¤«¨¨²©©¦§−̈©«£«

i"yx£eÚÒÈ '‰ ÈtŒÏÚ∑יׂשרא ׁשהיּו ּכיון הּמׁשּכן: ּבמלאכת עלׁשנינּו ונמׁש מתקּפל הענן עּמּוד היה נֹוסעים, ל «ƒƒ¿ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
מחנה ּדגל ונסע ה'" "קּומה אֹומר: ׁשּמׁשה עד מהּל היה ולא ותקעּו, והריעּו ּתקעּו קֹורה; ּכמין יהּודה ּבני ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּגּבי

ּבּספרי זֹו e�ÁÈ.יהּודה. '‰ ÈtŒÏÚÂ∑ּבני ּגּבי על ונמׁש ועֹולה מתּמר הענן עּמּוד חֹונים, יׂשראל ׁשהיּו ּכיון ְְִֵַָ¿«ƒ«¬ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ה' "עלּֿפי אֹומר: הוי יׂשראל", אלפי רבבֹות ה' "ׁשּובה אמר: ׁשּמׁשה עד נפרׂש היה ולא סּכה, ּכמין ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻיהּודה

.ּובידֿמׁשה" ְֶַֹ

(èé)éøàäáeeøîLå íéaø íéîé ïkLnä-ìò ïðòä C §©«£¦¯¤«¨²̈©©¦§−̈¨¦´©¦®§¨«§¯
:eòqé àìå ýåýé úøîLî-úà ìàøNé-éðáרמב"ן §¥«¦§¨¥²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¦¨«

(ë)ét-ìò ïkLnä-ìò øtñî íéîé ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤¯¤«¨²̈¨¦¬¦§−̈©©¦§¨®©¦³
:eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨«

i"yx£LÈÂ∑ּופעמים tÒÓ¯.ּכלֹומר: ÌÈÓÈ∑מעטים .ימים ¿≈ְְִַָ»ƒƒ¿»ִִָָֻ

(àë)ïðòä äìòðå ø÷a-ãò áøòî ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤´¤©½Ÿ¤§©«£¨¯¤«¨²̈
:eòñðå ïðòä äìòðå äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aa©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨§©«£¨¬¤«¨−̈§¨¨«

(áë)éøàäa íéîé-Bà Lãç-Bà íéîé-BàïkLnä-ìò ïðòä C «Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À§©«£¦¸¤«¨³̈©©¦§¨Æ
ìåéìò ïkL:eòqé Búìòäáe eòqé àìå ìàøNé-éðá eðçé ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬§¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦¨®§¥¨«Ÿ−¦¨«

i"yx£ÌÈÓÈŒB‡∑ּכמֹו כה)ׁשנה, ּגאּלתֹו"(ויקרא ּתהיה ."ימים »ƒְְְִִֶָָָָֻ

(âë)úøîLî-úà eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé ét-ìò©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨®¤¦§¤³¤
ô :äLî-ãéa ýåýé ét-ìò eøîL ýåýé§Ÿ̈Æ¨½̈©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

é(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íúà äNòz äL÷î óñk úøöBöç ézL Eì äNò£¥´§À§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤¦§−̈©«£¤´Ÿ¨®
:úBðçnä-úà òqîìe äãòä àø÷îì Eì eéäå§¨³§Æ§¦§¨´¨«¥½̈§©©−¤©©«£«

i"yx£EÏŒ‰NÚ∑("מל ּביׁשרּון "ויהי ,ּכמל לפני ּתֹוקעין EÏ.(ׁשּיהיּו ‰NÚ∑עֹוׂשה אּתה – ל (עׂשה מּׁשּל ¬≈¿ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָֻ¬≈¿ְְֲִֵֶֶַָ
אחר) ולא ּבהם ‰Ú„‰.ּומׁשּתּמׁש ‡¯˜ÓÏ∑,אלי לאסף ותקראם העם ּוׁשאר הּסנהדרין עם לדּבר ּכׁשּתרצה ְְִֵֵֶַַָֹ¿ƒ¿»»≈»ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ÏÚÂיח Ï‡¯NÈ È�a ÔÈÏË� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«
ÏÚ ‡��Ú È¯L Èc ÈÓBÈ Ïk Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»»»≈ƒ»≈¬»»«

:Ô¯L ‡�kLÓ«¿¿»»»

ÔÈ‡ÈbÒיט ÔÈÓBÈ ‡�kLÓ ÏÚ ‡��Ú ˙eÎ¯B‡·e¿»¬»»««¿¿»ƒ«ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ï‡¯NÈ È�a Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿«≈¿»«¿»

:ÔÈÏË� ‡ÏÂ¿»»¿ƒ

kLÓ�‡כ ÏÚ ÔÈ�Ó„ ÈÓBÈ ‡��Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈¿ƒ¿«««¿¿»
:ÔÈÏË� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»»¿ƒ

ˆÙ¯‡כא „Ú ‡LÓ¯Ó ‡��Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈«¿»««¿»
ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ B‡ ÔÈÏË�Â ‡¯Ùˆa ‡��Ú ˜lzÒÓeƒ¿«≈¬»»¿«¿»¿»¿ƒ≈»¿≈≈

:ÔÈÏË�Â ‡��Ú ˜lzÒÓeƒ¿««¬»»¿»¿ƒ

ÔcÚaכב ÔcÚ B‡ ‡Á¯È B‡ ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡¿≈ƒ«¿»ƒ»¿ƒ»
È‰BÏÚ È¯LÓÏ ‡�kLÓ ÏÚ ‡��Ú ˙eÎ¯B‡a¿»¬»»««¿¿»¿ƒ¿≈¬ƒ
d˙e˜lzÒ‡·e ÔÈÏË� ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È�a Ô¯L»»¿≈ƒ¿»≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿«»≈

:ÔÈÏË�»¿ƒ

„ÈÈכג ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»
ÏÚ ÔÈ¯Ë� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È ÔÈÏË�»¿ƒ»«¿«≈¿»«¿»»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

aÚz„ב „È‚� ÛÒÎc Ô¯ˆBˆÁ ÔÈz¯z CÏ „·Úƒ≈»«¿≈¬¿«ƒ¿«¿ƒ«¿≈
˙È ‡Ïh‡Ïe ‡zL�Î ‡Ú¯ÚÏ CÏ ÔÈÂ‰ÈÂ Ô‰˙È»¿≈ƒ∆¿»»¿«¿»¿ƒ¿»¿«»»»

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ‰Ô�Ú.(יט) CÈ¯‡‰·eיארי אם ּכי לֹומר ְַַ¿«¬ƒ∆»»ֲִִִַַ

והּמקֹום רּבים, ימים הּמׁשּכן על ְְִִִֶַַַַָָָָָהענן

חפצים והיּו ּבעיניהם טֹוב אינּנּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָההּוא

ּפי על אף הּמקֹום, מן לנסע מאד ְְְִִִִִַַַַַָֹֹּומתאּוים

טעם וזה הּׁשם. רצֹון על יעברּו לא e¯ÓLÂכן ְְְֵֵֶַַַַַַֹ¿»¿

,eÚqÈ ‡ÏÂ '‰ ˙¯ÓLÓ ˙‡ Ï‡¯NÈ È�·ּכי ¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿∆∆¿…ƒ»ִ

לא מצותֹו מׁשמרת ּומּׁשמרם הּׁשם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹמּיראת

ּכׁשנים מסּפר ימים הענן יהיה אם וכן ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָיּסעּו.

ועּנה מאד יגעים העם והיּו ימים, ׁשלׁשה ְְְְְִִִֵָָָָָָֹאֹו

אחרי ללכת הּׁשם רצֹון יעׂשּו ּכחם, ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹבּדר

ֶָָהענן:

¯tÒÂיעמדּו ׁשּלא יׁש ּכי כא), (פסוק עֹוד ¿ƒ≈ְִֵֶַַֹ

ּפי על אף ּבּבקר ויסעּו אחד לילה ְְְִִֶֶַַַַַָָֹרק

הענן יעמד ולפעמים להם. ּגדֹול טרח ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהּוא

ּבּמקֹום ּובאּו הּלילה ּכל הלכּו ּכי ולילה, ְְְִַַַַָָָָָָָָיֹומם

ההּוא הּיֹום ּכל ׁשם הענן וינּוח ּבּבקר ְֶֶַַַַַָָָָָֹההּוא

והּוא ונסעּו. הּׁשני ּבּבקר ונעלה הּלילה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹוכל

סבּורים העם היּו ּכי הראׁשֹון, מן ּגדֹול ְִִִִַָָָָָֹטרח

מּׂשאם והּניחּו העגלֹות ּופרקּו ׁשם ְְְֲִִֶַַַָָָָָָׁשּיעמדּו

יחזרּו הענן ּובהעלֹות ,הּדר מן הּבאים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכמנהג

אֹו .לּדר ּתּקּון להם לעׂשֹות יּוכלּו ולא ְְְֲִִֶֶֶַַָֹֹלטען

ּבּלילה: ויּסעּו כב), (פסוק ְְְִִַַַָיֹומים

ÔÎzÈÂּכמסּפר ׁשעׂשּו ּבּמּסעֹות להם ׁשארע ¿ƒ»≈ְֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

הענן עמד ּכי אחר, ּבענין ולא ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבכאן



לה jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h iriax meil inei xeriy

i"yx£Ô�Ú‰ ˙BÏÚ‰∑,"הענן "ועלה הענן" עלֹות "ּולפי לכּתב יּתכן ולא הענן". "ונעלה וכן "אסּתּלקּות", ּכתרּגּומֹו: ≈»∆»»ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּכמֹו ועלּיה, צּמּוח אּלא סּלּוק לׁשֹון זה יח)ׁשאין א מּים"(מלכים עלה ּככףֿאיׁש קטּנה "הּנהֿעב :. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(çé)eðçé ýåýé ét-ìòå ìàøNé éða eòñé ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈À¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬§Ÿ̈−©«£®
:eðçé ïkLnä-ìò ïðòä ïkLé øLà éîé-ìk̈§¥À£¤̧¦§¯Ÿ¤«¨¨²©©¦§−̈©«£«

i"yx£eÚÒÈ '‰ ÈtŒÏÚ∑יׂשרא ׁשהיּו ּכיון הּמׁשּכן: ּבמלאכת עלׁשנינּו ונמׁש מתקּפל הענן עּמּוד היה נֹוסעים, ל «ƒƒ¿ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
מחנה ּדגל ונסע ה'" "קּומה אֹומר: ׁשּמׁשה עד מהּל היה ולא ותקעּו, והריעּו ּתקעּו קֹורה; ּכמין יהּודה ּבני ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּגּבי

ּבּספרי זֹו e�ÁÈ.יהּודה. '‰ ÈtŒÏÚÂ∑ּבני ּגּבי על ונמׁש ועֹולה מתּמר הענן עּמּוד חֹונים, יׂשראל ׁשהיּו ּכיון ְְִֵַָ¿«ƒ«¬ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ה' "עלּֿפי אֹומר: הוי יׂשראל", אלפי רבבֹות ה' "ׁשּובה אמר: ׁשּמׁשה עד נפרׂש היה ולא סּכה, ּכמין ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻיהּודה

.ּובידֿמׁשה" ְֶַֹ

(èé)éøàäáeeøîLå íéaø íéîé ïkLnä-ìò ïðòä C §©«£¦¯¤«¨²̈©©¦§−̈¨¦´©¦®§¨«§¯
:eòqé àìå ýåýé úøîLî-úà ìàøNé-éðáרמב"ן §¥«¦§¨¥²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¦¨«

(ë)ét-ìò ïkLnä-ìò øtñî íéîé ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤¯¤«¨²̈¨¦¬¦§−̈©©¦§¨®©¦³
:eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨«

i"yx£LÈÂ∑ּופעמים tÒÓ¯.ּכלֹומר: ÌÈÓÈ∑מעטים .ימים ¿≈ְְִַָ»ƒƒ¿»ִִָָֻ

(àë)ïðòä äìòðå ø÷a-ãò áøòî ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤´¤©½Ÿ¤§©«£¨¯¤«¨²̈
:eòñðå ïðòä äìòðå äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aa©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨§©«£¨¬¤«¨−̈§¨¨«

(áë)éøàäa íéîé-Bà Lãç-Bà íéîé-BàïkLnä-ìò ïðòä C «Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À§©«£¦¸¤«¨³̈©©¦§¨Æ
ìåéìò ïkL:eòqé Búìòäáe eòqé àìå ìàøNé-éðá eðçé ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬§¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦¨®§¥¨«Ÿ−¦¨«

i"yx£ÌÈÓÈŒB‡∑ּכמֹו כה)ׁשנה, ּגאּלתֹו"(ויקרא ּתהיה ."ימים »ƒְְְִִֶָָָָֻ

(âë)úøîLî-úà eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé ét-ìò©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨®¤¦§¤³¤
ô :äLî-ãéa ýåýé ét-ìò eøîL ýåýé§Ÿ̈Æ¨½̈©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

é(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íúà äNòz äL÷î óñk úøöBöç ézL Eì äNò£¥´§À§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤¦§−̈©«£¤´Ÿ¨®
:úBðçnä-úà òqîìe äãòä àø÷îì Eì eéäå§¨³§Æ§¦§¨´¨«¥½̈§©©−¤©©«£«

i"yx£EÏŒ‰NÚ∑("מל ּביׁשרּון "ויהי ,ּכמל לפני ּתֹוקעין EÏ.(ׁשּיהיּו ‰NÚ∑עֹוׂשה אּתה – ל (עׂשה מּׁשּל ¬≈¿ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָֻ¬≈¿ְְֲִֵֶֶַָ
אחר) ולא ּבהם ‰Ú„‰.ּומׁשּתּמׁש ‡¯˜ÓÏ∑,אלי לאסף ותקראם העם ּוׁשאר הּסנהדרין עם לדּבר ּכׁשּתרצה ְְִֵֵֶַַָֹ¿ƒ¿»»≈»ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ÏÚÂיח Ï‡¯NÈ È�a ÔÈÏË� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«
ÏÚ ‡��Ú È¯L Èc ÈÓBÈ Ïk Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»»»≈ƒ»≈¬»»«

:Ô¯L ‡�kLÓ«¿¿»»»

ÔÈ‡ÈbÒיט ÔÈÓBÈ ‡�kLÓ ÏÚ ‡��Ú ˙eÎ¯B‡·e¿»¬»»««¿¿»ƒ«ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ï‡¯NÈ È�a Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿«≈¿»«¿»

:ÔÈÏË� ‡ÏÂ¿»»¿ƒ

kLÓ�‡כ ÏÚ ÔÈ�Ó„ ÈÓBÈ ‡��Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈¿ƒ¿«««¿¿»
:ÔÈÏË� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»»¿ƒ

ˆÙ¯‡כא „Ú ‡LÓ¯Ó ‡��Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈«¿»««¿»
ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ B‡ ÔÈÏË�Â ‡¯Ùˆa ‡��Ú ˜lzÒÓeƒ¿«≈¬»»¿«¿»¿»¿ƒ≈»¿≈≈

:ÔÈÏË�Â ‡��Ú ˜lzÒÓeƒ¿««¬»»¿»¿ƒ

ÔcÚaכב ÔcÚ B‡ ‡Á¯È B‡ ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡¿≈ƒ«¿»ƒ»¿ƒ»
È‰BÏÚ È¯LÓÏ ‡�kLÓ ÏÚ ‡��Ú ˙eÎ¯B‡a¿»¬»»««¿¿»¿ƒ¿≈¬ƒ
d˙e˜lzÒ‡·e ÔÈÏË� ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È�a Ô¯L»»¿≈ƒ¿»≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿«»≈

:ÔÈÏË�»¿ƒ

„ÈÈכג ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»
ÏÚ ÔÈ¯Ë� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È ÔÈÏË�»¿ƒ»«¿«≈¿»«¿»»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

aÚz„ב „È‚� ÛÒÎc Ô¯ˆBˆÁ ÔÈz¯z CÏ „·Úƒ≈»«¿≈¬¿«ƒ¿«¿ƒ«¿≈
˙È ‡Ïh‡Ïe ‡zL�Î ‡Ú¯ÚÏ CÏ ÔÈÂ‰ÈÂ Ô‰˙È»¿≈ƒ∆¿»»¿«¿»¿ƒ¿»¿«»»»

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ‰Ô�Ú.(יט) CÈ¯‡‰·eיארי אם ּכי לֹומר ְַַ¿«¬ƒ∆»»ֲִִִַַ

והּמקֹום רּבים, ימים הּמׁשּכן על ְְִִִֶַַַַָָָָָהענן

חפצים והיּו ּבעיניהם טֹוב אינּנּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָההּוא

ּפי על אף הּמקֹום, מן לנסע מאד ְְְִִִִִַַַַַָֹֹּומתאּוים

טעם וזה הּׁשם. רצֹון על יעברּו לא e¯ÓLÂכן ְְְֵֵֶַַַַַַֹ¿»¿

,eÚqÈ ‡ÏÂ '‰ ˙¯ÓLÓ ˙‡ Ï‡¯NÈ È�·ּכי ¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿∆∆¿…ƒ»ִ

לא מצותֹו מׁשמרת ּומּׁשמרם הּׁשם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹמּיראת

ּכׁשנים מסּפר ימים הענן יהיה אם וכן ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָיּסעּו.

ועּנה מאד יגעים העם והיּו ימים, ׁשלׁשה ְְְְְִִִֵָָָָָָֹאֹו

אחרי ללכת הּׁשם רצֹון יעׂשּו ּכחם, ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹבּדר

ֶָָהענן:

¯tÒÂיעמדּו ׁשּלא יׁש ּכי כא), (פסוק עֹוד ¿ƒ≈ְִֵֶַַֹ

ּפי על אף ּבּבקר ויסעּו אחד לילה ְְְִִֶֶַַַַַָָֹרק

הענן יעמד ולפעמים להם. ּגדֹול טרח ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהּוא

ּבּמקֹום ּובאּו הּלילה ּכל הלכּו ּכי ולילה, ְְְִַַַַָָָָָָָָיֹומם

ההּוא הּיֹום ּכל ׁשם הענן וינּוח ּבּבקר ְֶֶַַַַַָָָָָֹההּוא

והּוא ונסעּו. הּׁשני ּבּבקר ונעלה הּלילה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹוכל

סבּורים העם היּו ּכי הראׁשֹון, מן ּגדֹול ְִִִִַָָָָָֹטרח

מּׂשאם והּניחּו העגלֹות ּופרקּו ׁשם ְְְֲִִֶַַַָָָָָָׁשּיעמדּו

יחזרּו הענן ּובהעלֹות ,הּדר מן הּבאים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכמנהג

אֹו .לּדר ּתּקּון להם לעׂשֹות יּוכלּו ולא ְְְֲִִֶֶֶַַָֹֹלטען

ּבּלילה: ויּסעּו כב), (פסוק ְְְִִַַַָיֹומים

ÔÎzÈÂּכמסּפר ׁשעׂשּו ּבּמּסעֹות להם ׁשארע ¿ƒ»≈ְֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

הענן עמד ּכי אחר, ּבענין ולא ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבכאן
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חצֹוצרֹות ידי על ‡˙B�Án‰Œ˙.ּתקראם ÚqÓÏe∑:אֹומר אּתה נמצאת לסימן; ּבהם ּתתקעּו מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת ְְְֲִֵֵַָ¿««∆««¬ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
חצֹוצרֹות ועלּֿפי מׁשה ועלּֿפי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עלּֿפי נֹוסעים: היּו ׁשלׁשה ּתעׂשה∑L˜Ó‰.עלּֿפי מהעׁשת ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹƒ¿»ֲֵֶֶֶַָ

הּקרנס .ּבהּקׁשת ְְַַַָָֻ

(â)éìà eãòBðå ïäa eò÷úåìäà çút-ìà äãòä-ìk E §¨«§−¨¥®§«£³¥¤̧Æ¨¨´¥½̈¤¤−©¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£Ô‰a eÚ˜˙Â∑"מֹועד אהל אלּֿפתח ּכלֿהעדה אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: העדה, למקרא סימן והּוא .ּבׁשּתיהן, ¿»¿»≈ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

(ã)éìà eãòBðå eò÷úé úçàa-íàåéôìà éLàø íéàéNpä E §¦§©©−¦§®̈§«£³¥¤̧Æ©§¦¦½¨¥−©§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£eÚ˜˙È ˙Á‡aŒÌ‡Â∑אל יעידתן הן ואף הּנׂשיאים". אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: הּנׂשיאים, למקרא סימן הּוא ¿ƒ¿««ƒ¿»ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבּספרי ּבא הּוא ׁשוה ּומּגזרה מֹועד, אהל .ּפתח ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

(ä):äîã÷ íéðçä úBðçnä eòñðå äòeøz ízò÷úe§©§¤−§¨®§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥«§¨
i"yx£‰Úe¯z ÌzÚ˜˙e∑היתרים הּמקראֹות מן ּבּספרי נדרׁש הּוא ּכ ּותקיעה. ּתרּועה ּתקיעה, הּמחנֹות: מּסע סימן ¿«¿∆¿»ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָ

לד) .(ר"ה

(å)äðîéz íéðçä úBðçnä eòñðå úéðL äòeøz ízò÷úe§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥¨®¨
:íäéòñîì eò÷úé äòeøzרמב"ן §¨¬¦§§−§©§¥¤«

(æ):eòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úà ìéä÷äáe§©§¦−¤©¨¨®¦§§−§¬Ÿ¨¦«
i"yx£'B‚Â Ï‰w‰Œ˙‡ ÏÈ‰˜‰·e∑העדה ּמקרא מה אתֿהּמחנֹות". ּולמּסע העדה למקרא ל "והיּו אֹומר ׁשהּוא לפי ¿«¿ƒ∆«»»¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּמחנֹות ּמּסע מה יכֹול ּבׁשּתיהם. הּמחנֹות מּסע אף וגֹו'", ּבהן "ותקעּו ׁשּנאמר: ּובׁשּתיהן, ּכהנים ּבׁשני ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹּתֹוקע
הּמחנֹות? את למּסע העדה מקרא ּבין חּלּוק אין ּומעּתה ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע העדה מקרא אף ותֹוקע, ּומריע ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּתֹוקע

סימןּתלמּו הרי לּנׂשיאים, הּדין והּוא העדה, למקרא ּתרּועה ׁשאין לֹומר וגֹו'", אתֿהּקהל "ּובהקהיל לֹומר ד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
עלֿידי – ּבׁשּתים הּמחנֹות ּומּסע ּתרּועה, ּבהם אין וזֹו וזֹו ּבאחת, נׂשיאים וׁשל ּבׁשּתים העדה מקרא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָלׁשלׁשּתם:

ּותקיעה .ּתרּועה ְְִָָ

zL�k‡ג Ïk C˙ÂÏ Ôe�n„ÊÈÂ Ô‰a ÔeÚ˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿¿≈¿ƒ¿«¿¿»»»¿ƒ¿»
:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

C˙ÂÏד Ôe�n„ÊÈÂ ÔeÚ˜˙È ‡„Áa Ì‡Â¿ƒ«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿«¿¿»»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ‡i·¯·«̄¿¿«»≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈

Ô¯Lcה ‡˙È¯MÓ ÔeÏhÈÂ ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿«
:‡Óecƒ̃»

È¯MÓ˙‡ו ÔeÏhÈÂ ˙e�È�z ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»
:ÔB‰È�ÏhÓÏ ÔeÚ˜˙È ‡·aÈ ‡ÓB¯c Ô¯Lcƒ¿«»»«»»ƒ¿¿¿«¿»≈

˙Ôe·aÈ:ז ‡ÏÂ ÔeÚ˜˙z ‡Ï‰˜ ˙È L�ÎÓ·e¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿¿¿»¿«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וחדׁש ויֹומים ולילה ויֹומם ּבקר ועד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמערב

הּׁשעּורין אּלּו הּכתּוב הזּכיר ּולכ ְְְִִִִֵַַָָָָוׁשנה,

ּתחּלה, הזּכיר ּכאׁשר רּבֹות ׁשנים ועמד ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבפרטן.

וּתׁשבּו מו) א (דברים ׁשאמר ּבקּדׁש ְְְֵֵֶַַָָּכגֹון

יׁשבּתם: אׁשר ּכּימים רּבים ימים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָבקדׁש

ּפרׁש ּתימנה. החנים הּמחנֹות ונסעּו ְְֲִֵֵַַַַָָָֹ(וֿז)

ׁשּתי למּסעהּכתּוב הראׁשֹונה ּתרּועֹות, ְְְִֵַַַָָָ

מחנֹות למּסע והּׁשנית ה) (פסוק הּמזרח ְְְֲֲִִֵַַַַַַָמחנֹות

ואמר Ì‰ÈÚÒÓÏ,הּדרֹום. eÚ˜˙È ‰Úe¯z ְַַָָ¿»ƒ¿¿¿«¿≈∆

ׁשּיתקעּו לֹומר מסעיהם, לכל ּכן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָׁשּיתקעּו

יּמה החֹונים הּמחנֹות למּסע ׁשליׁשית ְְְֲִִִַַַַַָָָּתרּועה

ּדגל לכל ּכי צפֹונה, החֹונים למּסע ְְְִִִִֶֶַַַָָָּורביעית

ּדגל "ונסע יפרׁש ּכאׁשר עצמֹו, ּבפני ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּסע

ּדגל "ונסע כב) (פסוק אפרים" בני ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָמחנה

ׁשנּויה היא וכ כה), "(פסוק דן בני ְְְֲִֵֵַָָָמחנה

יג): (פרק הּמׁשּכן מלאכת ׁשל ְְְִֶֶֶַַַָָָּבּבריתא

Ï·‡ּכׁשם אי ׁשנּו עג) (בהעלותך ּבספרי ¬»ְְְִִִֵָ

לּמערב ּתֹוקע ּכ ולּדרֹום לּמזרח ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּתֹוקע

לֹומר ּתלמּוד Ì‰ÈÚÒÓÏולּצפֹון, eÚ˜˙È ‰Úe¯z ְְַַַָ¿»ƒ¿¿¿«¿≈∆

לכל ׁשלׁש אֹומרים ויׁש לׁשּתיהן, אחת ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּתקיעה

מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו הּוא וכן ּכאן. עד ורּוח, ְְְְִֵֶַַַָָרּוח

ׁשּפרׁשּתי: ּכמֹו רּוח לכל ׁשּיתקעּו ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָּבאמת

.Ì‰ÈÚÒÓÏ eÚ˜˙È ‰Úe¯zּפרׁשּתי ּכבר ¿»ƒ¿¿¿«¿≈∆ְְִֵַָ

כג (ויקרא הּכהנים אל אמר ְֱֲִֵֶֶַֹֹּבסדר

כן ּכי הּדין, למּדת רמז הּתרּועה ּכי ְְִִִִֵֶֶַַַָכד)

ּביד ה' ּפי על כג) ט (לעיל ּבּמּסעֹות ְִַַַַָָּכתּוב

(להלן וכתּוב ּבּמלחמה, המנּצחת והיא ְְְְִִֶַַַַַָָָמׁשה,

וגו' ּבארצכם מלחמה תבאּו וכי ט) ְְְְְִִֶַָָָֹפסוק

פסוק (להלן מׁשה אמר ּכן ועל ְֲֵֵֶֶַַַָֹוהרעתם,

ּפרׁשּתי ּוכבר ,מּפני מׂשנאי וינסּו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻלה)

ג). כ (שמות הּדּברֹות ּבעׂשרת הּפנים ְֲִִֶֶַַַָסֹוד

ּבתרּועה, נפלה יריחֹו חֹומת ּכי ּתראּו ְְְְְִִִִֵַָָָוכן

(יהוש אליכםּדכתיב אמרי יֹום עד י) ו ע ְְֲִִִֵֶַָ

וּיריעּו כ) פסוק (שם ּוכתיב והריעתם, ְֲִִִִֶַַָָֹהריעּו

ּולכ החֹומה, וּתּפל גדֹולה ּתרּועה ְְְִַַָָָָָָֹהעם

ראּוים הּקהל את ּובהקהיל חרם. ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהיתה

רחמים, למּדת רמז הּפׁשּוטה ּכי ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָלתקיעה,

יאמר ּכן על ׁשבים, לקּבל ּפׁשּוטה ימינֹו ְְְִִִֵֵַַַָָֹּכי

רבבֹות ה' ׁשּובה לו) פסוק (להלן ְְִָֹֻ(ּו)בנחה

ּוביֹום י) (פסוק ּוכתיב יׂשראל, ְְְְִִֵֵַָאלפי

הּמלחמה ּכי ּותקעּתם, ּובמֹועדיכם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָׂשמחתכם

לרחמים. והּׂשמחה והּמֹועדים ְְְְְֲֲִִִִַַַָָלתרּועה

לפניה ּפׁשּוטה העּתיקּו, לג:) (ר"ה ְְְְִֵֶֶַָָָורּבֹותינּו

ׁשּלא ּבאמצע, ּותרּועה לאחריה ְְְְֲֶֶֶַַָָָָֹּופׁשּוטה

הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ּבראׁש ּבּנטיעֹות ְְְְִִִֵַַַַָָֹיקּצץ

וזֹו לתקיעה זֹו הּכּונה אבל הּקרּבן, ְְְְֲִִַַַַָָָָָָועל

יבין: והּמׂשּכיל ְְְִִִַַָָלתרּועה,
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(ç)úwçì íëì eéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä ïøäà éðáe§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬¨¤²§ª©¬
:íëéúøãì íìBò−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£eÚ˜˙È Ô¯‰‡ È�·e∑הּללּו ּובּמּסעֹות .ּבּמקראֹות ¿≈«¬…ƒ¿¿ְִַַַַָָָ

(è)íëúà øøvä øvä-ìò íëöøàa äîçìî eàáú-éëå§¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À©©©Æ©Ÿ¥´¤§¤½
íëéäìà ýåýé éðôì ízøkæðå úøööça íúòøäå©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:íëéáéàî ízòLBðå§«©§¤−¥«Ÿ§¥¤«

(é)íëLãç éLàøáe íëéãòBîáe íëúçîN íBéáe§¸¦§©§¤´§«£¥¤»§¨¥´¨§¥¤¼
eéäå íëéîìL éçáæ ìòå íëéúìò ìò úøööça ízò÷úe§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´©§¥¤®§¨¸
ô :íëéäìà ýåýé éðà íëéäìà éðôì ïBøkæì íëì̈¤³§¦¨Æ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ∑(יא ערכין מדּבר(ספרי. הּכתּוב צּבּור ‡ÌÎÈ‰Ï.ּבקרּבן '‰ È�‡∑זכרֹונֹות עם מלכּיֹות למדנּו מּכאן «……≈∆ְְְִֵַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְְִִִַַָָֻ
– אלהיכם" ה' "אני זכרֹונֹות. הרי "לזּכרֹון" ׁשֹופרֹות, הרי – "ּותקעּתם" ׁשּנאמר: וכּו'וׁשֹופרֹות, מלכּיֹות .זֹו ְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr bi zegiy ihewl)

מדּבר הּכתּוב צּבּור י)ּבקרּבן י, (רש"י ְְְִֵַַַָָ
הּמלחמה נצחֹון על ׁשּנקּבע ׂשמחה יֹום היינּו – ׂשמחתכם" "ּוביֹום נאמר לזה ּובהמׁשְך מאֹויביכם", "ונֹוׁשעּתם נאמר הּקֹודם ְְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּבּפסּוק

ׁשּגם מּובן צּבּור, ּבעניני מדּברת הּפרׁשה ׁשּכל ּומּכיון "ּובמֹועדיכם"). נאמר ּתכף ׁשהרי לׂשמחה", ל"מֹועדים ׁשהּכּונה לֹומר ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ(ּדאין

צּבּור. ּבקרּבן מדּבר ׁשלמיכם" ו"זבחי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָ"עֹולֹותיכם

ß oeiq f"i iying mei ß

(àé)Lãça íéøNòa éðMä Lãça úéðMä äðMa éäéå©§¦º©¨¨¯©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´©®Ÿ¤
:úãòä ïkLî ìòî ïðòä äìòð©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«

i"yx£È�M‰ L„Áa∑סיון ּבראׁשֿחדׁש ׁשהרי ּבחֹורב, עׂשּו ימים עׂשרה חסר חדׁש עׂשר ׁשנים אֹומר: אּתה נמצאת «…∆«≈ƒְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹ
הּבאה לּׁשנה ּבאּיר עׂשרים עד נסעּו ולא ׁשם .חנּו ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹ

(áé)ïðòä ïkLiå éðéñ øaãnî íäéòñîì ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦¨®©¦§¬Ÿ¤«¨−̈
:ïøàt øaãîa§¦§©¬¨¨«

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓÏ∑אחרֹון ּומי ראׁשֹון מי ּדגליהם, למּסע המפרׁש Ô¯‡t.ּכּמׁשּפט ¯a„Óa∑ּבמדּבר הּתאוה קברֹות ¿«¿≈∆ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹ¿ƒ¿«»»ְְְֲִִַַַָ
זה מּמּסע חנּו וׁשם היה, .ּפארן ְִֶַָָָָָָָ

(âé):äLî-ãéa ýåýé ét-ìò äðLàøa eòñiå©¦§−¨¦«Ÿ¨®©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(ãé)íúàáöì äðLàøa äãeäé-éðá äðçî ìâc òqiå©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«§¨²¨¦«Ÿ−̈§¦§Ÿ¨®
:áãðénò-ïa ïBLçð Bàáö-ìòåרמב"ן §©̧§¨½©§−¤©¦«¨¨«

BˆÁaˆ¯˙‡ח ÔeÚ˜˙È ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�·e¿≈«¬…»¬«»ƒ¿¿«¬¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿ƒ¿«¬»¿»≈

ÏÚט ÔBÎÚ¯‡a ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«»»¿»»¿«¿¬«
‡˙¯ˆBˆÁa Ôe·aÈ˙e ÔBÎÏ ÔÈ˜ÈÚÓc È˜ÈÚÓ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿«¿«¬¿»»
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡·ËÏ ÔBÎÈ�¯Îec ÏeÚÈÈÂ¿≈¿»≈¿»»√»¿»¡»»

:ÔBÎÈ‡�qÓ Ôe˜¯t˙˙Â¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈

ÈLÈ¯·eי ÔBÎÈ„ÚBÓ·e ÔBÎ˙Â„Á ÌBÈ·e¿∆¿«¿¿¬≈¿≈≈
ÔBÎ˙ÂÏÚ ÏÚ ‡˙¯ˆBˆÁa ÔeÚ˜˙˙Â ÔBÎÈÁ¯È«¿≈¿ƒ¿¿«¬¿»»«¬»»¿
‡�¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ� ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»¿¿¿»»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔBÎ‰Ï‡ Ì„√̃»¡»»¬»¿»¡»»

˙�È�‡יא ‡Á¯Èa ‡˙È�˙ ‡zLa ‰Â‰Â«¬»¿«»ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¿»»
ÈÂlÚÓ ‡��Ú ˜lzÒ‡ ‡Á¯ÈÏ ÔÈ¯NÚa¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¬»»≈ƒ»≈

:‡˙e„‰Ò„ ‡�kLÓ«¿¿»¿«¬»

a„nÓ¯‡יב ÔB‰È�ÏhÓÏ Ï‡¯NÈ È�· eÏË�e¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»≈ƒ«¿¿»
:Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ‡��Ú ‡¯Le È�ÈÒ„¿ƒ»¿»¬»»¿«¿¿»¿»»

Èa„‡יג ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‡˙ÈÓ„˜a eÏË�e¿»¿«¿≈»«≈¿»«¿»ƒ»
:‰LÓ„¿…∆

ÈÓ„˜a˙‡יד ‰„e‰È È�a ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏË�e¿«≈««¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈»
:·„�ÈnÚ ¯a ÔBLÁ� dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ¿≈≈¿«≈≈«¿««ƒ»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ידעּתי לא עּמינדב. ּבן נחׁשֹון צבאֹו ועל ְְְְִִֶַַַַָָָָֹ(יד)

הּדגלים, נׂשיאי ׁשם ּבכאן יזּכיר ְְְְִִִֵֵַַָָָָלּמה

היּו ּכי לרמז ּתאמר ואם זה. הזּכיר ְְְְִִִִִֶֶַָָֹֹׁשּכבר

(לעיל הּדגלים ּבפרׁשת זה נרמז ּכבר ְְְְִִִֶַַַָָָָָחּיים,

לא הּמּסע עת ועד הּמנין מּיֹום ּכי ג) ְְִִִֵַַַַַָֹב

הּכתּוב ּבא אּולי הּפקדים. מּכל אחד ְִִֵֶַַַָָָָֻמת

ּבראׁש הּנׂשיא יל ּבדר ּבלכּתם ׁשּגם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלֹומר,

ּבגדּוד ּכמל ויׁשּכן מצותֹו ׁשּיעׂשּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָֹצבאֹו

ולא רֹועה, להם אין אׁשר ּכצאן ילכּו ְְְְֲֵֵֶֶֶָֹֹֹולא

מׁשּוח יעׂשּו ּכאׁשר לזה אחר להם ְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּימּנּו

ְִָָמלחמה:



לז jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iying meil inei xeriy

(ç)úwçì íëì eéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä ïøäà éðáe§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬¨¤²§ª©¬
:íëéúøãì íìBò−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£eÚ˜˙È Ô¯‰‡ È�·e∑הּללּו ּובּמּסעֹות .ּבּמקראֹות ¿≈«¬…ƒ¿¿ְִַַַַָָָ

(è)íëúà øøvä øvä-ìò íëöøàa äîçìî eàáú-éëå§¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À©©©Æ©Ÿ¥´¤§¤½
íëéäìà ýåýé éðôì ízøkæðå úøööça íúòøäå©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:íëéáéàî ízòLBðå§«©§¤−¥«Ÿ§¥¤«

(é)íëLãç éLàøáe íëéãòBîáe íëúçîN íBéáe§¸¦§©§¤´§«£¥¤»§¨¥´¨§¥¤¼
eéäå íëéîìL éçáæ ìòå íëéúìò ìò úøööça ízò÷úe§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´©§¥¤®§¨¸
ô :íëéäìà ýåýé éðà íëéäìà éðôì ïBøkæì íëì̈¤³§¦¨Æ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ∑(יא ערכין מדּבר(ספרי. הּכתּוב צּבּור ‡ÌÎÈ‰Ï.ּבקרּבן '‰ È�‡∑זכרֹונֹות עם מלכּיֹות למדנּו מּכאן «……≈∆ְְְִֵַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְְִִִַַָָֻ
– אלהיכם" ה' "אני זכרֹונֹות. הרי "לזּכרֹון" ׁשֹופרֹות, הרי – "ּותקעּתם" ׁשּנאמר: וכּו'וׁשֹופרֹות, מלכּיֹות .זֹו ְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr bi zegiy ihewl)

מדּבר הּכתּוב צּבּור י)ּבקרּבן י, (רש"י ְְְִֵַַַָָ
הּמלחמה נצחֹון על ׁשּנקּבע ׂשמחה יֹום היינּו – ׂשמחתכם" "ּוביֹום נאמר לזה ּובהמׁשְך מאֹויביכם", "ונֹוׁשעּתם נאמר הּקֹודם ְְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּבּפסּוק

ׁשּגם מּובן צּבּור, ּבעניני מדּברת הּפרׁשה ׁשּכל ּומּכיון "ּובמֹועדיכם"). נאמר ּתכף ׁשהרי לׂשמחה", ל"מֹועדים ׁשהּכּונה לֹומר ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ(ּדאין

צּבּור. ּבקרּבן מדּבר ׁשלמיכם" ו"זבחי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָ"עֹולֹותיכם

ß oeiq f"i iying mei ß

(àé)Lãça íéøNòa éðMä Lãça úéðMä äðMa éäéå©§¦º©¨¨¯©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´©®Ÿ¤
:úãòä ïkLî ìòî ïðòä äìòð©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«

i"yx£È�M‰ L„Áa∑סיון ּבראׁשֿחדׁש ׁשהרי ּבחֹורב, עׂשּו ימים עׂשרה חסר חדׁש עׂשר ׁשנים אֹומר: אּתה נמצאת «…∆«≈ƒְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹ
הּבאה לּׁשנה ּבאּיר עׂשרים עד נסעּו ולא ׁשם .חנּו ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹ

(áé)ïðòä ïkLiå éðéñ øaãnî íäéòñîì ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦¨®©¦§¬Ÿ¤«¨−̈
:ïøàt øaãîa§¦§©¬¨¨«

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓÏ∑אחרֹון ּומי ראׁשֹון מי ּדגליהם, למּסע המפרׁש Ô¯‡t.ּכּמׁשּפט ¯a„Óa∑ּבמדּבר הּתאוה קברֹות ¿«¿≈∆ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹ¿ƒ¿«»»ְְְֲִִַַַָ
זה מּמּסע חנּו וׁשם היה, .ּפארן ְִֶַָָָָָָָ

(âé):äLî-ãéa ýåýé ét-ìò äðLàøa eòñiå©¦§−¨¦«Ÿ¨®©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(ãé)íúàáöì äðLàøa äãeäé-éðá äðçî ìâc òqiå©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«§¨²¨¦«Ÿ−̈§¦§Ÿ¨®
:áãðénò-ïa ïBLçð Bàáö-ìòåרמב"ן §©̧§¨½©§−¤©¦«¨¨«

BˆÁaˆ¯˙‡ח ÔeÚ˜˙È ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�·e¿≈«¬…»¬«»ƒ¿¿«¬¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿ƒ¿«¬»¿»≈

ÏÚט ÔBÎÚ¯‡a ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«»»¿»»¿«¿¬«
‡˙¯ˆBˆÁa Ôe·aÈ˙e ÔBÎÏ ÔÈ˜ÈÚÓc È˜ÈÚÓ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿«¿«¬¿»»
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡·ËÏ ÔBÎÈ�¯Îec ÏeÚÈÈÂ¿≈¿»≈¿»»√»¿»¡»»

:ÔBÎÈ‡�qÓ Ôe˜¯t˙˙Â¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈

ÈLÈ¯·eי ÔBÎÈ„ÚBÓ·e ÔBÎ˙Â„Á ÌBÈ·e¿∆¿«¿¿¬≈¿≈≈
ÔBÎ˙ÂÏÚ ÏÚ ‡˙¯ˆBˆÁa ÔeÚ˜˙˙Â ÔBÎÈÁ¯È«¿≈¿ƒ¿¿«¬¿»»«¬»»¿
‡�¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ� ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»¿¿¿»»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔBÎ‰Ï‡ Ì„√̃»¡»»¬»¿»¡»»

˙�È�‡יא ‡Á¯Èa ‡˙È�˙ ‡zLa ‰Â‰Â«¬»¿«»ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¿»»
ÈÂlÚÓ ‡��Ú ˜lzÒ‡ ‡Á¯ÈÏ ÔÈ¯NÚa¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¬»»≈ƒ»≈

:‡˙e„‰Ò„ ‡�kLÓ«¿¿»¿«¬»

a„nÓ¯‡יב ÔB‰È�ÏhÓÏ Ï‡¯NÈ È�· eÏË�e¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»≈ƒ«¿¿»
:Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ‡��Ú ‡¯Le È�ÈÒ„¿ƒ»¿»¬»»¿«¿¿»¿»»

Èa„‡יג ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‡˙ÈÓ„˜a eÏË�e¿»¿«¿≈»«≈¿»«¿»ƒ»
:‰LÓ„¿…∆

ÈÓ„˜a˙‡יד ‰„e‰È È�a ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏË�e¿«≈««¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈»
:·„�ÈnÚ ¯a ÔBLÁ� dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ¿≈≈¿«≈≈«¿««ƒ»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ידעּתי לא עּמינדב. ּבן נחׁשֹון צבאֹו ועל ְְְְִִֶַַַַָָָָֹ(יד)

הּדגלים, נׂשיאי ׁשם ּבכאן יזּכיר ְְְְִִִֵֵַַָָָָלּמה

היּו ּכי לרמז ּתאמר ואם זה. הזּכיר ְְְְִִִִִֶֶַָָֹֹׁשּכבר

(לעיל הּדגלים ּבפרׁשת זה נרמז ּכבר ְְְְִִִֶַַַָָָָָחּיים,

לא הּמּסע עת ועד הּמנין מּיֹום ּכי ג) ְְִִִֵַַַַַָֹב

הּכתּוב ּבא אּולי הּפקדים. מּכל אחד ְִִֵֶַַַָָָָֻמת

ּבראׁש הּנׂשיא יל ּבדר ּבלכּתם ׁשּגם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלֹומר,

ּבגדּוד ּכמל ויׁשּכן מצותֹו ׁשּיעׂשּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָֹצבאֹו

ולא רֹועה, להם אין אׁשר ּכצאן ילכּו ְְְְֲֵֵֶֶֶָֹֹֹולא

מׁשּוח יעׂשּו ּכאׁשר לזה אחר להם ְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּימּנּו

ְִָָמלחמה:



jzelrdaלח zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iying meil inei xeriy

(åè):øòeö-ïa ìàðúð øëùOé éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦¨¨®§©§¥−¤¨«

(æè):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

(æé)éàNð éøøî éðáe ïBLøâ-éðá eòñðå ïkLnä ãøeäå§©−©¦§¨®§¨«§³§¥¥«§Æ§¥´§¨¦½«Ÿ§¥−
:ïkLnä©¦§¨«

i"yx£ÔkLn‰ „¯e‰Â∑ׁשּנאמר הארֹון, את ּבּה וכּסּו הּפרכת את ּופרקּו ּובניו אהרן נכנסּו יהּודה, ּדגל ׁשּנֹוסע ּכיון ¿««ƒ¿»ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ד) והארֹון(במדבר ּבעגלֹות, אֹותֹו וטֹוענין הּמׁשּכן ּפֹורקין מררי ּובני ּגרׁשֹון ּובני הּמחנה", ּבנסע ּובניו אהרן "ּובא :ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

"ונסעּו ּכ ואחר ראּובן, מחנה ּדגל ׁשּנסע עד הּמֹוטֹות על ּונתּונין מכּסין עֹומדים קהת ּבני מּׂשא ׁשל הּקדׁש ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּוכלי
רמב"ן.הּקהתים" ְִַָ

(çé)øeöéìà Bàáö-ìòå íúàáöì ïáeàø äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥−§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½¡¦−
:øeàéãL-ïa¤§¥«

(èé):écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«

(ë):ìàeòc-ïa óñéìà ãâ-éðá ähî àáö-ìòå§©§−̈©¥´§¥¨®¤§¨−̈¤§¥«

(àë)ïkLnä-úà eîé÷äå Lc÷nä éàNð íéúäwä eòñðå§¨«§Æ©§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨®§¥¦¬¤©¦§−̈
:íàa-ãò©Ÿ¨«

i"yx£Lc˜n‰ È‡N�∑המקּדׁשים ּדברים ‡˙ÔkLn‰Œ.נֹוׂשאי eÓÈ˜‰Â∑להם קֹודמים ׁשהיּו מררי, ּובני ּגרׁשֹון ּבני …¿≈«ƒ¿»ְְְִִֵַָָֻ¿≈ƒ∆«ƒ¿»ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
חֹונים, והם יהּודה. מחנה ּבדגל נראה החניה וסימן ׁשֹוכן, הענן ּכׁשהיה הּמׁשּכן את מקימין היּו ּדגלים, ׁשני ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָמּסע
ּוכׁשּבאים הּמׁשּכן, את מקימין מררי ּובני ּגרׁשֹון ּבני היּו האחרֹונים, ּדגלים ׁשני עם מאחריהם ּבאים קהת ּבני ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָועדין
הּמקרא מׁשמעּות וזהּו והּמזּבחֹות; והּמנֹורה והּׁשלחן הארֹון ּבֹו ּומכניסין מכֹונֹו על אֹותֹו מֹוצאים קהת, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻּבני

קהת ּבני ׁשל - "ּבֹואם" טרם – "עד" אֹותֹו - הּמׁשּכן מקימי - ."והקימּו" ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(áë)Bàáö-ìòå íúàáöì íéøôà-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥«¤§©−¦§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½
:ãeäénò-ïa òîLéìà¡¦«¨−̈¤©¦«

(âë):øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðî éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«

�˙�‡Ïטו ¯Î˘OÈ È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈
:¯Úeˆ ¯a«»

a¯טז ·‡ÈÏ‡ ÔÏe·Ê È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À¡ƒ»«
:ÔBÏÁ≈

È�·eיז ÔBL¯‚ È�a ÔÈÏË�Â ‡�kLÓ ˜¯t˙Óeƒ¿»≈«¿¿»¿»¿ƒ¿≈≈¿¿≈
:‡�kLÓ ÈÏË� È¯¯Ó¿»ƒ»¿≈«¿¿»

ÏÚÂיח ÔB‰ÈÏÈÁÏ Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏË�e¿«≈««¿ƒ¿≈¿≈≈¿«
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ dÏÈÁ≈≈¡ƒ«¿≈

Ï‡ÈÓÏLיט ÔBÚÓL È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a«ƒ«»

a¯כ ÛÒÈÏ‡ „‚ È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈÓÈ˜Óeכא ‡Lc˜Ó ÈÏË� ˙‰˜ È�a ÔÈÏË�Â¿»¿ƒ¿≈¿»»¿≈«¿¿»¿ƒƒ
:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú ‡�kLÓ ˙È»«¿¿»«≈≈

ÔB‰ÈÏÈÁÏכב ÌÈ¯Ù‡ È�a ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏË�e¿«≈««¿ƒ¿≈∆¿«ƒ¿≈≈
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈≈¡ƒ»»««ƒ

Ï‡ÈÏÓbכג ‰M�Ó È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּובני גרׁשֹון בני ונסעּו הּמׁשּכן והּורד ְְְְְְְִֵֵֵַַָָ(יז)

ּכי הּזה, ּבענין הּכתּובים מׁשמעּות ְְְְִִִִֶַַַָָָָמררי.

הּמׁשּכן, ּבפרּוק יתחילּו יהּודה ּדגל נסע ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחרי

את והֹורידּו ּובניו אהרן ׁשּיבא ּפרּוקֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹּותחּלת

ּובא ה) ד (לעיל ׁשּנאמר וזהּו ,הּמס ְֱֶֶֶֶַַָָָָֹּפרכת

ּכלֹומר וגו', והֹורידּו הּמחנה ּבנסע ּובניו ְְְֲֲִִֶַַַַַָָֹֹאהרן

לכּסֹות יׁשלימּו וכאׁשר הראׁשֹון, הּמחנה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָֹּבנסע

וכ קהתהארֹון ּבני מּׂשא ׁשל הּקדׁש ּכלי ל ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹ

העגלֹות על ויטענּו ּכּלֹו הּמׁשּכן הלוּים ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָֻיֹורידּו

יהּודה, דגל אחרי מררי ּובני גרׁשֹון בני ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָויסעּו

ּונתּונים מכּוסים עֹומדים הּקדׁש ּוכלי ְְְְְִִִֵֶַָָֹוהארֹון

ראּובן: ּדגל ׁשּנסע עד הּמֹוטֹות ְֵֶֶֶַַַַָעל

‰È‰ÈÂּבתֹו הלוּים מחנה מֹועד אהל ּפרּוׁשונסע ¿ƒ¿∆ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹ

מֹועד אהל ׁשּיּסע יז), ב (לעיל ֲִֵֶֶַַַֹהּמחנֹות

ּכי הּנזּכרֹות, הּמחנֹות ּבתֹו הלוּיים מחנה ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָוכל

יהּודה ּדגל ּבין נֹוסעים והּמררים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָהּגרׁשּונים

ראּובן ּדגל ּבין נֹוסעים והּקהתים ראּובן, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָלדגל

הּטעם ויזּכיר עֹוד, יפרׁש ּכאׁשר אפרים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָלדגל

כא): (פסוק ּבֹואם טרם הּמׁשּכן ְִִֶֶֶַָָָׁשּיקימּו

Ï·‡(יג (פרק הּמׁשּכן מלאכת ׁשל ּבבריתא ¬»ְְְְִֶֶֶַַָָָ

ותקעּו והריעּו ּתקעּו הּזה: ּכּלׁשֹון ְְְְִִִֵֶַַָָָָראיתי

(פסוק ׁשּנאמר ּתחּלה, יהּודה ׁשל ּדגלֹו ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָונסע

נכנסּו ּבראׁשנה, יהּודה בני מחנה ּדגל וּיּסע ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹיד)

את בּה וכּסּו הּפרכת את ּופרקּו אהרן ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹבני

ּובניו אהרן ּובא ה) ד (לעיל ׁשּנאמר ֱֲֶֶַַָָָָָֹהארֹון,

ונסע ותקעּו והריעּו ּתקעּו וגו', הּמחנה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹּבנסע

ּובני גרׁשֹון בני נכנסּו מּיד ראּובן, מחנה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָּדגל

ּבעגלֹות אֹותֹו וטענּו הּמׁשּכן את ּופרקּו ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָמררי

(פסוק ׁשּנאמר קהת, ּבני ּבא עד ְְְֱֱִֵֶֶֶַַָֹוהעמידּוהּו

את והקימּו הּמקּדׁש נׂשאי הּקהתים ונסעּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹכא)

ונסע ותקעּו והריעּו ּתקעּו ּבֹואם, עד ְְְְְְִִֵַַַָָָָָהּמׁשּכן

את ּופרקּו קהת ּבני נכנסּו מּיד אפרים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָּדגל

טו) ד (לעיל ׁשּנאמר ּבּכתף, וטענּוהּו ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָהּמקּדׁש

וגו': ּובניו אהרן ְֲִַָָָֹוכּלה

‡nLÂות והריעּו ּתקעּו ּפרּוׁשּה, לנסעּכ קעּו ¿∆»ְְְְְִִֵֵַָָָָֹ

גרׁשֹון ּבני מקּדימין ּומּיד ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָּדגל

ּבני קדם ונסעּו הּמׁשּכן ּופרקּו מררי ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹּובני

ּדגל ׁשּיּסע ותקעּו והריעּו ּתקעּו וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָראּובן,

הּקדׁש ּכלי וטֹוענין קהת ּבני ּומקּדימים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹאפרים

למדּו אפרים. ּבני קדם ונֹוסעים ּכתפיהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹעל

להם ותכף ּבתקיעֹות ׁשהיּו הלוּים נסיעת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָעל

ׁשאחריהם: הּדגל ְֲִֵֶֶֶֶַַַנסיעת

jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iying meil inei xeriy

(ãë):éðBòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§¨¦®£¦¨−¤¦§¦«

(äë)íúàáöì úðçnä-ìëì óqàî ïã-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤µ¤©«£¥´§¥½̈§©¥¬§¨©©«£−Ÿ§¦§Ÿ¨®
:écLénò-ïa øæòéçà Bàáö-ìòå§©§¨½£¦¤−¤¤©¦«©¨«

i"yx£˙�Án‰ŒÏÎÏ Ûq‡Ó∑,ּבאחרֹונה נֹוסע היה ּבאֹוכלֹוסין, מרּבה ּדן ׁשל ׁשבטֹו ׁשהיה לפי ירּוׁשלמי: ּתלמּוד ¿«≈¿»««¬…ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
מאּב ׁשהיה מי מןוכל לּה ּומּפיק מהּלכין, היּו ּכתיבה ּדאמר: ּכמאן אתיא לֹו. מחזירֹו היה ּדבר ב)ד "ּכאׁשר(במדבר : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

לכלֿהּמחנת" "מאּסף מן לּה ּומּפיק מהּלכין, היּו ּכקֹורה ּדאמרי: ואית יּסעּו". ּכן .יחנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` zegiy ihewl)

לֹו מחזירֹו היה ּדבר ׁשהיה ׁשּמאּבד מי כה)וכל י, (רש"י ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ּכל הּמאּבד זה ׁשֹוטה, "איזהּו רז"ל הּיצרמהאמרּו ּבגלל אְך לאלקּות, ּבּטּול "מה", מּלמעלה נּתן יהּודי לכל ּכלֹומר: לֹו". ּׁשּנֹותנים ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

אְך ה"מה"; אּבּוד להיֹות עלּול לּמׁשּכן, קרֹובים ּבראׁש, ׁשּצעדּו ּבּמחנֹות אֹותֹו. לאּבד הּוא עלּול (ׁשֹוטה), ּוכסיל" זקן ה"מלְך ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹהרע,

יׂשראל. ּבני לכל אֹותֹו ׁשּמׁשיבים אּלא ּבלבד, זֹו ולא ׁשלם. ה"מה" – רגל ּבחינת ּבּסֹוף, ׁשּצעד ּדן, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבמחנה

(åë):ïøëò-ïa ìàéòât øLà éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«

(æë):ïðéò-ïa òøéçà éìzôð éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«

(çë):eòqiå íúàáöì ìàøNé-éðá éòñî älà¥²¤©§¥¬§¥«¦§¨¥−§¦§Ÿ¨®©¦¨«
i"yx£ÈÚÒÓ ‰l‡∑מסעיהם סדר נסעּו∑eÚqiÂ.זה ההּוא .ּבּיֹום ≈∆«¿≈ְֵֵֶֶֶַ«ƒ»ְַַָ

(èë)äLî ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤ÀÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´¤¼
íéòñð|ïzà Búà ýåýé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà «Ÿ§¦´£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½Ÿ−¤¥´

-ìò áBè-øac ýåýé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì̈¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬¦¤−©
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£··Á∑(ספרי)ׁשּנאמר יתרֹו, ד)הּוא לֹומר(שופטים ּתלמּוד ּומה מׁשה". חֹותן חבב "מּבני ב): "וּתבאנה(שמות : …»ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
היּו הרּבה וׁשמֹות "אּבא", אביהן לאבי קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות מלּמד, אביהן"? יתראלֿרעּואל ׁשּיּתרלֹו: ׁשם על – ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

וכּו' הּתֹורה את ׁשחּבב על – חֹובב ּבּתֹורה, אחת ‡ÌB˜n‰ŒÏ.ּפרׁשה e�Á�‡ ÌÈÚÒ�∑(ספרי)ׁשלׁשה עד – מּיד ְִֵֶֶַַַַַָָָָָָ…¿ƒ¬«¿∆«»ְִַָָֹ
ּומּפני ּבּמתאֹוננים. ׁשחטאּו אּלא יׂשראל, לארץ להּכנס מנת על נסעּו הראׁשֹון זה ׁשּבמּסע לארץ; נכנסין אנּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָימים

נכנס ׁשהּוא ּוכסבּור עליו, ּגזרה נגזרה לא ׁשעדין עּמהם? עצמֹו מׁשה ׁשּתף רמב"ן.מה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

(ì)ézãìBî-ìàå éöøà-ìà-íà ék Cìà àì åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥¨−´Ÿ¥¥®¦¯¦¤©§¦²§¤«©§¦−
:Cìà¥¥«

i"yx£Èz„ÏBÓŒÏ‡Â Èˆ¯‡ŒÏ‡∑(ספרי)מׁשּפחּתי ּבׁשביל אם נכסי, ּבׁשביל .אם ∆«¿ƒ¿∆«¿ƒְְְְְִִִִִִִִַַָ

a¯כד Ô„È·‡ ÔÓÈ�· È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»«
:È�BÚ„bƒ¿ƒ

ÏÎÏכה LÈ�ÎÓ Ô„ È�a ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏË�Â¿»≈≈««¿ƒ¿≈»«¿≈¿»
¯a ¯ÊÚÈÁ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯MÓ«ƒ¿»»¿≈≈¿«≈≈¬ƒ∆∆«

:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

Ï‡ÈÚ‚tכו ¯L‡ È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈
:Ô¯ÎÚ ¯a«»¿»

‡Ú¯ÈÁכז ÈÏzÙ� È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¬ƒ«
:Ô�ÈÚ ¯a«≈»

ÔB‰ÈÏÈÁÏכח Ï‡¯NÈ È�a È�ÏhÓ ÔÈl‡ƒ≈«¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈≈
:eÏË�e¿»

È„Ó�‡‰כט Ï‡eÚ¯ ¯a ··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…»«¿≈ƒ¿»»»
Èc ‡¯˙‡Ï ‡�Á�‡ ÔÈÏË� ‰LÓ„ È‰eÓÁ¬ƒ¿…∆»¿ƒ¬«¿»¿«¿»ƒ
·ÈËB�Â ‡�nÚ ‡˙È‡ ÔBÎÏ Ôz‡ d˙È ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»»≈∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
:Ï‡¯NÈ ÏÚ ‡·Ë ‰‡˙È‡Ï ÏÈlÓ ÈÈ È¯‡ CÏ»¬≈¿»«ƒ¿«¿»»»»«ƒ¿»≈

È˙e„lÈÏeל ÈÚ¯‡Ï Ô‰l‡ ÏÊ‡ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈∆»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ
:ÏÊ‡≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(שמות ּפרׁשּתי ּכבר לחבב. מׁשה וּיאמר ְְְִֵֶֶַַָָֹֹ(כט)

ליתרֹו ׁשּקראּו חדׁש ׁשם חֹובב ּכי טז) ְְְִִֵֶָָָָב

ּכל דר זה ּכי יׂשראל, לתֹורת ׁשב ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָּכאׁשר

אחר: ׁשם יקרא לעבדיו ּכי ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָהּמתּגּיר

‰p‰Âלֹו ואמר עּמהם ללכת פניו חּלה מׁשה ¿ƒ≈ְִִֶֶֶֶַָָָָָָ

CÏ,סתם e�·Ë‰Âלֹו ׁשּיּתנּו חׁשב והּוא ְַ¿≈«¿»ְְִֶַָ

ולא ּובקר וצאן ּובגדים וזהב ּכסף הּׁשלל ְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹֹמן

חפץ, היה לא ּכן ועל ּבתֹוכם, נחלה לֹו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹתהיה

‡CÏ,וענה Èz„ÏBÓ Ï‡Â Èˆ¯‡ Ï‡ Ì‡ Èkּכי ְָָƒƒ∆«¿ƒ¿∆«¿ƒ≈≈ִ

מׁשה לֹו אמר אז וכבֹוד. ּונכסים נחלה לי ְְֲִִֶַַָָָָָָׁשם

,e�˙‡ ·ÊÚz ‡� Ï‡ּתהיה הּמדּבר, מּדעּת ּכי «»«¬……»ְְְְִִִִֶַַָ

אׁשר הּדר ותֹורנּו הארצֹות ּבכּבּוׁש לעינים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלנּו

ההּוא הּטֹוב ּומּכל בּה, ה'נעלה ייטיב אׁשר ֲֲִִֵֶֶַַַָָ

טֹובה ּבארץ אחּזה לֹו לתת רמז ,ל נטיב ְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֻלנּו

ּבכּבּוׁש יעזרם אׁשר ועזרתֹו טרחֹו על ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבׂשכרֹו

ועׂשה ּבזה אליו נתרּצה ּכי ּדעּתי ועל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהארץ.

אמרּו וכ א), יח (שמות ׁשם הזּכרּתי ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֶַַָָָכן

חֹותן קיני ּבני ה"ד) פ"א (בכורים ְְִִִֵֵֵַּבירּוׁשלמי

ּדכתיב וקֹורין, מביאין e�·Ë‰Âמׁשה e�z‡ ‰ÎÏ ְְְִִִִִֶ¿»ƒ»¿≈«¿

:CÏ»



לט jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iying meil inei xeriy

(ãë):éðBòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§¨¦®£¦¨−¤¦§¦«

(äë)íúàáöì úðçnä-ìëì óqàî ïã-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤µ¤©«£¥´§¥½̈§©¥¬§¨©©«£−Ÿ§¦§Ÿ¨®
:écLénò-ïa øæòéçà Bàáö-ìòå§©§¨½£¦¤−¤¤©¦«©¨«

i"yx£˙�Án‰ŒÏÎÏ Ûq‡Ó∑,ּבאחרֹונה נֹוסע היה ּבאֹוכלֹוסין, מרּבה ּדן ׁשל ׁשבטֹו ׁשהיה לפי ירּוׁשלמי: ּתלמּוד ¿«≈¿»««¬…ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
מאּב ׁשהיה מי מןוכל לּה ּומּפיק מהּלכין, היּו ּכתיבה ּדאמר: ּכמאן אתיא לֹו. מחזירֹו היה ּדבר ב)ד "ּכאׁשר(במדבר : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

לכלֿהּמחנת" "מאּסף מן לּה ּומּפיק מהּלכין, היּו ּכקֹורה ּדאמרי: ואית יּסעּו". ּכן .יחנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` zegiy ihewl)

לֹו מחזירֹו היה ּדבר ׁשהיה ׁשּמאּבד מי כה)וכל י, (רש"י ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ּכל הּמאּבד זה ׁשֹוטה, "איזהּו רז"ל הּיצרמהאמרּו ּבגלל אְך לאלקּות, ּבּטּול "מה", מּלמעלה נּתן יהּודי לכל ּכלֹומר: לֹו". ּׁשּנֹותנים ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

אְך ה"מה"; אּבּוד להיֹות עלּול לּמׁשּכן, קרֹובים ּבראׁש, ׁשּצעדּו ּבּמחנֹות אֹותֹו. לאּבד הּוא עלּול (ׁשֹוטה), ּוכסיל" זקן ה"מלְך ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹהרע,

יׂשראל. ּבני לכל אֹותֹו ׁשּמׁשיבים אּלא ּבלבד, זֹו ולא ׁשלם. ה"מה" – רגל ּבחינת ּבּסֹוף, ׁשּצעד ּדן, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבמחנה

(åë):ïøëò-ïa ìàéòât øLà éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«

(æë):ïðéò-ïa òøéçà éìzôð éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«

(çë):eòqiå íúàáöì ìàøNé-éðá éòñî älà¥²¤©§¥¬§¥«¦§¨¥−§¦§Ÿ¨®©¦¨«
i"yx£ÈÚÒÓ ‰l‡∑מסעיהם סדר נסעּו∑eÚqiÂ.זה ההּוא .ּבּיֹום ≈∆«¿≈ְֵֵֶֶֶַ«ƒ»ְַַָ

(èë)äLî ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤ÀÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´¤¼
íéòñð|ïzà Búà ýåýé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà «Ÿ§¦´£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½Ÿ−¤¥´

-ìò áBè-øac ýåýé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì̈¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬¦¤−©
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£··Á∑(ספרי)ׁשּנאמר יתרֹו, ד)הּוא לֹומר(שופטים ּתלמּוד ּומה מׁשה". חֹותן חבב "מּבני ב): "וּתבאנה(שמות : …»ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
היּו הרּבה וׁשמֹות "אּבא", אביהן לאבי קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות מלּמד, אביהן"? יתראלֿרעּואל ׁשּיּתרלֹו: ׁשם על – ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

וכּו' הּתֹורה את ׁשחּבב על – חֹובב ּבּתֹורה, אחת ‡ÌB˜n‰ŒÏ.ּפרׁשה e�Á�‡ ÌÈÚÒ�∑(ספרי)ׁשלׁשה עד – מּיד ְִֵֶֶַַַַַָָָָָָ…¿ƒ¬«¿∆«»ְִַָָֹ
ּומּפני ּבּמתאֹוננים. ׁשחטאּו אּלא יׂשראל, לארץ להּכנס מנת על נסעּו הראׁשֹון זה ׁשּבמּסע לארץ; נכנסין אנּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָימים

נכנס ׁשהּוא ּוכסבּור עליו, ּגזרה נגזרה לא ׁשעדין עּמהם? עצמֹו מׁשה ׁשּתף רמב"ן.מה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

(ì)ézãìBî-ìàå éöøà-ìà-íà ék Cìà àì åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥¨−´Ÿ¥¥®¦¯¦¤©§¦²§¤«©§¦−
:Cìà¥¥«

i"yx£Èz„ÏBÓŒÏ‡Â Èˆ¯‡ŒÏ‡∑(ספרי)מׁשּפחּתי ּבׁשביל אם נכסי, ּבׁשביל .אם ∆«¿ƒ¿∆«¿ƒְְְְְִִִִִִִִַַָ

a¯כד Ô„È·‡ ÔÓÈ�· È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»«
:È�BÚ„bƒ¿ƒ

ÏÎÏכה LÈ�ÎÓ Ô„ È�a ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏË�Â¿»≈≈««¿ƒ¿≈»«¿≈¿»
¯a ¯ÊÚÈÁ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯MÓ«ƒ¿»»¿≈≈¿«≈≈¬ƒ∆∆«

:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

Ï‡ÈÚ‚tכו ¯L‡ È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈
:Ô¯ÎÚ ¯a«»¿»

‡Ú¯ÈÁכז ÈÏzÙ� È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¬ƒ«
:Ô�ÈÚ ¯a«≈»

ÔB‰ÈÏÈÁÏכח Ï‡¯NÈ È�a È�ÏhÓ ÔÈl‡ƒ≈«¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈≈
:eÏË�e¿»

È„Ó�‡‰כט Ï‡eÚ¯ ¯a ··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…»«¿≈ƒ¿»»»
Èc ‡¯˙‡Ï ‡�Á�‡ ÔÈÏË� ‰LÓ„ È‰eÓÁ¬ƒ¿…∆»¿ƒ¬«¿»¿«¿»ƒ
·ÈËB�Â ‡�nÚ ‡˙È‡ ÔBÎÏ Ôz‡ d˙È ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»»≈∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
:Ï‡¯NÈ ÏÚ ‡·Ë ‰‡˙È‡Ï ÏÈlÓ ÈÈ È¯‡ CÏ»¬≈¿»«ƒ¿«¿»»»»«ƒ¿»≈

È˙e„lÈÏeל ÈÚ¯‡Ï Ô‰l‡ ÏÊ‡ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈∆»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ
:ÏÊ‡≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(שמות ּפרׁשּתי ּכבר לחבב. מׁשה וּיאמר ְְְִֵֶֶַַָָֹֹ(כט)

ליתרֹו ׁשּקראּו חדׁש ׁשם חֹובב ּכי טז) ְְְִִֵֶָָָָב

ּכל דר זה ּכי יׂשראל, לתֹורת ׁשב ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָּכאׁשר

אחר: ׁשם יקרא לעבדיו ּכי ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָהּמתּגּיר

‰p‰Âלֹו ואמר עּמהם ללכת פניו חּלה מׁשה ¿ƒ≈ְִִֶֶֶֶַָָָָָָ

CÏ,סתם e�·Ë‰Âלֹו ׁשּיּתנּו חׁשב והּוא ְַ¿≈«¿»ְְִֶַָ

ולא ּובקר וצאן ּובגדים וזהב ּכסף הּׁשלל ְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹֹמן

חפץ, היה לא ּכן ועל ּבתֹוכם, נחלה לֹו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹתהיה

‡CÏ,וענה Èz„ÏBÓ Ï‡Â Èˆ¯‡ Ï‡ Ì‡ Èkּכי ְָָƒƒ∆«¿ƒ¿∆«¿ƒ≈≈ִ

מׁשה לֹו אמר אז וכבֹוד. ּונכסים נחלה לי ְְֲִִֶַַָָָָָָׁשם

,e�˙‡ ·ÊÚz ‡� Ï‡ּתהיה הּמדּבר, מּדעּת ּכי «»«¬……»ְְְְִִִִֶַַָ

אׁשר הּדר ותֹורנּו הארצֹות ּבכּבּוׁש לעינים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלנּו

ההּוא הּטֹוב ּומּכל בּה, ה'נעלה ייטיב אׁשר ֲֲִִֵֶֶַַַָָ

טֹובה ּבארץ אחּזה לֹו לתת רמז ,ל נטיב ְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֻלנּו

ּבכּבּוׁש יעזרם אׁשר ועזרתֹו טרחֹו על ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבׂשכרֹו

ועׂשה ּבזה אליו נתרּצה ּכי ּדעּתי ועל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהארץ.

אמרּו וכ א), יח (שמות ׁשם הזּכרּתי ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֶַַָָָכן

חֹותן קיני ּבני ה"ד) פ"א (בכורים ְְִִִֵֵֵַּבירּוׁשלמי

ּדכתיב וקֹורין, מביאין e�·Ë‰Âמׁשה e�z‡ ‰ÎÏ ְְְִִִִִֶ¿»ƒ»¿≈«¿

:CÏ»



jzelrdaמ zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy

(àì)ék eðúà áæòz àð-ìà øîàiå|eðúðç zòãé ïk-ìò ©¾Ÿ¤©¨−©«£´ŸŸ¨®¦´©¥´¨©À§¨£Ÿ¥̧Æ
:íéðéòì eðl úééäå øaãna©¦§½̈§¨¦¬¨¨−§¥¨«¦

i"yx£·ÊÚz ‡�ŒÏ‡∑ׁשּיׁש היה סבּור מחּבה; יתרֹו נתּגּיר לא יאמרּו: ׁשּלא ּבּקׁשה, לׁשֹון אּלא "נא" אין «»«¬…ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ
לֹו והל הּניחם חלק, להם ׁשאין ׁשראה עכׁשו ּבארץ, חלק a„na¯.לּגרים e�˙�Á zÚ„È ÔkŒÏÚ Èk∑ּכי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָƒ«≈»«¿»¬…≈«ƒ¿»ִ

לנּו ׁשּנעׂשּו ּוגבּורֹות נּסים וראית ּבּמדּבר, חנֹותנּו ידעּת אׁשר על זאת לעׂשֹות ל zÚ„È.נאה ÔkŒÏÚ Èk∑ ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹƒ«≈»«¿»
ּכמֹו ידעּת, אׁשר על לח)ּכמֹו: בני"(בראשית לׁשלה לאֿנתּתיה "ּכיֿעלּֿכן יח): עברּתם"(שם "ּכיֿעלּֿכן יט): :(שם ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבאּו" עלּֿכן לג)"ּכי ּפני"(שם ראיתי עלּֿכן "ּכי :.ÌÈ�ÈÚÏ e�l ˙ÈÈ‰Â∑,אחר ּדבר ּכתרּגּומֹו. עבר, לׁשֹון ִִִִֵֵֶַַָָָ¿»ƒ»»¿≈»ƒְְְֵַַַָָָ
עתיד: ּכגלּגללׁשֹון עלינּו חביב ׁשּתהא אחר: ּדבר עינינּו. מאיר ּתהיה מעינינּו ׁשּיתעּלם ודבר ּדבר ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר י)עינינּו, אתֿהּגר"(דברים "ואהבּתם :. ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

(áì)äéäå eðnò Cìú-ék äéäå|áéèéé øLà àeää áBhä §¨−̈¦«¥¥´¦¨®§¨¨´©´©À£¤̧¥¦¯
:Cì eðáèäå eðnò ýåýé§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«

i"yx£'B‚Â ‡e‰‰ ·Bh‰ ‰È‰Â∑יריחֹו ׁשל ּדׁשנּה היה הארץ את מחּלקין יׂשראל ּכׁשהיּו אמרּו: לֹו? היטיבּו ּטֹובה מה ¿»»««¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ
ּכ ּובין ּכ ּובין יּטלּנּו, הּוא ּבחלקֹו הּמקּדׁש ּבית ׁשּיּבנה מי אמרּו: מּלחלק; והּניחּוהּו אּמה, ת"ק על אּמה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹת"ק

וגֹו'" הּתמרים מעיר עלּו מׁשה חתן קיני "ּובני ׁשּנאמר: רכב, ּבן ליֹונדב יתרֹו, לבני א)נתנּוהּו .(שופטים ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

(âì)ìL Cøc ýåýé øäî eòñiåýåýé-úéøa ïBøàå íéîé úL ©¦§Æ¥©´§Ÿ̈½¤−¤§´¤¨¦®©«£¸§¦«§Ÿ̈¹
ìL Cøc íäéðôì òñð:äçeðî íäì øeúì íéîé úL Ÿ¥´©¦§¥¤À¤µ¤§´¤¨¦½¨¬¨¤−§¨«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL C¯c∑ׁשהיה אחד, ּביֹום הלכּו ימים ׁשלׁשת מהל ∆∆¿…∆»ƒְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹ
מּיד לארץ להכניסם חפץ הּוא ּברּו ÌÈÓÈ.הּקדֹוׁש ˙LÏL C¯c Ì‰È�ÙÏ ÚÒ� '‰Œ˙È¯a ÔB¯‡Â∑(יד ב"ב זה(ספרי. ְְִִֵֶַַָָָָָָָ«¬¿ƒ…≈ƒ¿≈∆∆∆¿…∆»ƒֶ

מקֹום להם לתּקן ימים ׁשלׁשת ּדר לפניהם ּומקּדים מּנחים, לּוחֹות ׁשברי ּובֹו לּמלחמה עּמהם הּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻהארֹון
רמב"ן.חניה ַָָ

(ãì)ñ :äðçnä-ïî íòñða íîBé íäéìò ýåýé ïðòå©«£©̄§Ÿ̈²£¥¤−¨®§¨§¨−¦©©«£¤«
i"yx£ÌÓBÈ Ì‰ÈÏÚ '‰ Ô�ÚÂ∑למּטה ואחד למעלה ואחד רּוחֹות מארּבע ארּבע ּבמסעיהם: ּכתּובים עננים ׁשבעה «¬«¬≈∆»ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

נחׁשים והֹורג הּנמּו את ּומגּביּה הּגבּה את מנמי לפניהם, ‰Án�‰.ועקרּביםואחד ÔÓ∑חנּיתן .מּמקֹום ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹƒ««¬∆ְֲִִָָ

ß oeiq g"i iyiy mei ß

gäëåôä ð(äì)äîe÷ äLî øîàiå ïøàä òñða éäéå|ýåýé ©§¦²¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©´Ÿ¤¤®¨´§Ÿ̈À
éáéà eöôéåéàðNî eñðéå Eéðtî E:E §¨ª̧Æ«Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«

i"yx£Ô¯‡‰ ÚÒ�a È‰ÈÂ∑ּכדי ּכאן? נכּתב ולּמה מקֹומֹו; זה ׁשאין לֹומר ּומּלאחריו, מּלפניו סימנּיֹות לֹו עׂשה «¿ƒƒ¿…«»»…ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
הּקדׁש ּכתבי ּבכל ּכדאיתא וכּו', לפרענּות ּפרענּות ּבין קטז)להפסיק ‰'.(שבת ‰Óe˜∑לפניהם מקּדים ׁשהיה לפי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻֻ»ְְְִִִֵֶֶַָָ

יֹותר. ּתתרחק ואל לנּו והמּתן עמד אֹומר: מׁשה היה ימים, ׁשלׁשת בויקהל)מהל ‡EÈ·È.(תנחומא eˆÙÈÂ∑המכּנסין. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ¿»À…¿∆ְִַָֻ
EÈ‡�NÓ eÒ�ÈÂ∑הרֹודפים והיהEÈ‡�NÓ.אּלּו ׁשאמר מי את ׂשֹונא יׂשראל את הּׂשֹונא ׁשּכל יׂשראל, ׂשֹונאי אּלּו , ¿»À¿«¿∆ְִֵָ¿«¿∆ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּנאמר פג)העֹולם, ראׁש",(תהילים נׂשאּו ּומׂשנאי" סֹוד": יערימּו עלֿעּמ" הם? .ּומי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

Ôkלא ÏÚ È¯‡ ‡�˙È ˜BaLz ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿»»»¬≈«≈
Ô¯e·‚e ‡¯a„Óa Ô¯L ‡�ÈÂ‰ „k zÚ„È¿««¿«¬≈»»«¿«¿¿»¿«

:CÈ�ÈÚ· ‡˙ÈÊÁ ‡�Ï Ô„È·Ú˙‡c¿ƒ¿¬ƒ«»»¬≈»¿≈»ƒ

Ècלב ‡e‰‰ ‡·Ë È‰ÈÂ ‡�nÚ ÏÊ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈≈ƒ»»ƒ≈»»«ƒ
:CÏ ·ÈËB�Â ‡�nÚ ÈÈ ·ÈËBÈƒ¿»ƒ»»¿≈»

„ÈÈלג ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯ehÓ eÏË�e¿»ƒ»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»
ÏË� ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡Â ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ«¬¿»»«¿»»≈
‰‡�˜˙‡Ï ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔB‰ÈÓ„√̃»≈«¬«¿»»ƒ¿«¿¿»»

:È¯LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÔB‰Ï¿¬«≈≈¿≈

ÔB‰ÏhÓaלד ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È Ô�ÚÂ«¬«¿»»«¿»¬≈ƒ»»¿ƒ«¿
:‡˙È¯LÓ ÔÓƒ«¿ƒ»

ÈÈלה ÈÏb˙‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â ‡�B¯‡ ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¬»«¬«…∆ƒ¿¿≈¿»
ÔÓ C··„ ÈÏÚa Ôe˜¯ÚÈÂ CÈ‡�Ò Ôe¯ca˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«¿»ƒ»¿«¬≈¿»»ƒ

:CÓ„√̃»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁש ּדר ה' מהר וּיסעּו על(לג) ימים. לׁשת ְְִִֵֶֶֶַַַָ

לפניהם והל הענן נסע הּפׁשט, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדר

לפני הענן אחרי הֹול והארֹון ימים, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשלׁשת

ּבערב הּׁשליׁשי יֹום עד ּבּמקֹום ׁשכן ולא ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹהעם,

טֹוב מקֹום וׁשם ּפארן, ּבמדּבר הענן ְְְִֶֶַַָָָָָָָׁשּׁשכן

טעם וזה Áe�Ó‰,לחנֹותם, Ì‰Ï ¯e˙Ïּובׁשכן ְֲֶַַַָ»»∆¿»ְִֹ

ולא הארֹון. ׁשם והביאּו הּמׁשּכן הקימּו ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹהענן

ּבּלילה: ּגם הלכּו אם ְְְִִֵַַַָָָנתּפרׁש

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr bk zegiy ihewl)

העֹולם והיה ׁשאמר מי את לה)ׂשֹונא י, (רש"י ְִֵֶֶַָָָָָ
ויפּוצּו אלקים "יקּום ּבתהּלים והיהנאמר ׁשאמר מי – ּוברׁש"י אלקים; ׁשם נאמר ּבּכתּובים הוי'; ׁשם נאמר ׁשּבחּמׁש הרי אֹויביו". ְְְְְְֱֱֱֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשהּוא אלקים, ׁשם יֹותר, למּטה הּדבר נמׁשְך ּבּכתּובים הוי'; ׁשם – אֹויבָך" "יפּוצּו ׁשל הּׁשרׁש מאיר ּבחּמׁש לבאר: ויׁש ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻהעֹולם.

ּובּתֹורה העֹולם; ׁשל להעלם ּומקֹור ּפהׁשרׁש עצמֹו.ׁשּבעל העֹולם העלם לתֹוְך הּדבר נמׁשְך ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 73 'nr b"kg y"ewl t"r)

d"ATd i`pFU ± l`xUi i`pFU§¥¦§¨¥§¥©¨¨

מּפניָך: מׂשנאיָך ִֶֶָֽ�ְְַ�ְָֻוינסּו
העֹולם והיה ׁשאמר מי את ׂשֹונא יׂשראל את הּׂשֹונא ׁשּכל יׂשראל, ׁשֹונאי ובפרש"י)אּלּו לה. (י, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ׂשֹונאי על ּדקאי ּבפׁשטּות לֹומר יׁש הרי יׂשראל, ׂשֹונאי על "מׂשּנאיָך" ּופירׁש מּפׁשּוטֹו, הּכתּוב את רׁש"י הֹוציא מּדּוע לעּין, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָיׁש

ַָָהּקּב"ה?

ׁשּיׂשנא אפׁשר איְך ּבהּקּב"ה, ּכלל מאמין אינֹו ּדבאם ּבהּקּב"ה, מאמין ׁשאינֹו מי על ּכאן מדּבר ׁשּלא ּפׁשּוט ּדהּנה ּבזה, לבאר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻויׁש

ּבהּקּב"ה. הּוא ּדמאמין ּכרחְך ועל ְְְֲִַַַָָָָאֹותֹו?

מּמילא יֹודע העֹולם", והיה ׁשאמר ּוב"מי ּבהּקּב"ה, הּוא מאמין אם הרי ח"ו, ה'" "ׂשֹונאי ׁשל מציאּות ּכלל יּתכן איְך ּכן, אם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָאְך

יתּברְך? להׁשם ח"ו ׂשנאה לֹו ׁשּתהיה ׁשּיְך ואיְך מהּקּב"ה, מּגיעים וקּיּומֹו חּיּותֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּכל

יׂשראל, ׂשֹונאי על אם ּכי ּכלל, להיֹות אפׁשר ׁשאי ּדבר ּדזהּו ּבעצמֹו, הּקּב"ה ׂשֹונאי על ּכאן מדּבר לא ׁשאכן רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻולכן

וק"ל. העֹולם". והיה ׁשאמר מי את ׂשֹונא יׂשראל את הּׂשֹונא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָו"ּכל

ׁשּלפנ"ז) אֹויביָך" "ויפּוצּו על ּגם רׁש"י ּכן פי' לא מּדּוע ׁשּבאר ׂשיחֹות, ּבלּקּוטי הּדברים ּבמקֹור רמב"ן.(ועּין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

(åì):ìàøNé éôìà úBááø ýåýé äáeL øîàé äçðáe§ª−ŸŸ©®¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬¦§¨¥«
gäëåôä ðô

i"yx£'‰ ‰·eL∑וכן מרּגֹוע, לׁשֹון ּתרּגמֹו ל)מנחם ּתּוׁשעּון"(ישעיה ונחת "ּבׁשּובה :.Ï‡ ˙B··¯Ï‡¯NÈ ÈÙ∑,מּגיד »ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָƒ¬«¿≈ƒ¿»≈ִַ
רבבֹות ּוׁשּתי אלפים מּׁשני ּפחּותים ּביׂשראל ׁשֹורה הּׁשכינה .ׁשאין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

àé(à)ýåýé òîLiå ýåýé éðæàa òø íéððàúîk íòä éäéå©§¦³¨¨Æ§¦§´Ÿ§¦½©−§¨§¥´§Ÿ̈®©¦§©³§Ÿ̈Æ
:äðçnä äö÷a ìëàzå ýåýé Là ía-øòázå Btà øçiå©¦´©©½©¦§©¨Æ¥´§Ÿ̈½©−Ÿ©¦§¥¬©©«£¤«

i"yx£ÌÈ��‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ∑(ספרי)הּוא וכן רׁשעים, אּלא העם אין «¿ƒ»»¿ƒ¿…¿ƒְְִֵֵֶָָָָ
יז)אֹומר ואֹומר(שמות הּזה". לעם אעׂשה "מה יג): ׁשּנאמר(ירמיה "עּמי", קרּואים: ּכׁשרים, ּוכׁשהם הּזה". הרע "העם : ְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ה) עּמי"(שמות את "ׁשּלח ו): ל"(מיכה מהֿעׂשיתי "עּמי :.ÌÈ��‡˙Ók∑מבּקׁשים עלילה, לׁשֹון אּלא מתאֹוננים אין ְִִִִֶֶַַַַָ¿ƒ¿…¿ƒְְְְְֲִִִִֵֶַָָ

ּבׁשמׁשֹון אֹומר הּוא וכן הּמקֹום, מאחרי לפרׁש האי יד)עלילה הּואֿמבּקׁש"(שופטים תאנה "ּכי :.'‰ È�Ê‡a Ú¯∑ ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֹ«¿»¿≈
ׁשלׁשה הּזה ּבּדר לּבטנּו ּכּמה לנּו, "אֹוי אמרּו: ויקניט. ּבאזניו ׁשּתבֹוא ׁשּמתּכּונים ה', ּבאזני רעה ׁשהיא ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּתֹואנה

"הּדר מעּנּוי נחנּו ׁשּלא ‡Bt.ימים, ¯ÁiÂ∑מּיד לארץ ׁשּתּכנסּו לטֹובתכם, מתּכּון הייתי ‰Án�‰.אני ‰ˆ˜a∑ ְִִֵֶֶֶַַָֹ«ƒ««ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָƒ¿≈««¬∆
ּובּגדֹולים ׁשּבהם ּבּקצינים אֹומר: מנסיא ּבן ׁשמעֹון רּבי רב. ערב אּלּו לׁשפלּות, ׁשּבהם רמב"ן.ּבּמקצין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

B‚aלו C¯˜È· È¯L ÈÈ ·ez ¯Ó‡ È‰B¯LÓ·e¿ƒ¿ƒ¬«¿»¿≈ƒ»»¿
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ˙Â·ƒ̄¿««¿«»¿ƒ¿»≈

ÈÈא Ì„˜ LÈa ÔÈÙ˜zÒÓ „k ‡nÚ ‰Â‰Â«¬»«»«ƒ¿«¿ƒƒ√»¿»
ÔB‰a ˙˜Ï„e dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»¿≈»¿≈¿≈«¿
ÈÙÈÒa ˙‡ÈˆLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡∆»»ƒ√»¿»¿≈ƒ«ƒ¿»≈

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּלפניו סימן לֹו עׂשה הארן. ּבנסע ויהי ְְְִִִִַַָָָָָָָֹֹ(לה)

ולּמה מקֹומֹו. זה ׁשאין לֹומר ְְְֲִֵֶֶַַָָָּומּלאחריו

לפרענּות, ּפרענּות ּבין להפסיק ּכדי ּכאן, ְְְְְְִֵֵַַָָָָֻֻּכתב

לׁשֹון קטז.), (שבת הּקדׁש ּכתבי ּבכל ְְְִִִֵֶַָָָֹּכדאיתא

הּזֹו הּפרענּות מה הרב לנּו ּפרׁש ולא ְְִֵֵַַַַָָָָֹֻרׁש"י.

ּבּכתּוב ּכאן נזּכר לא ּכי ּבּה, להפסיק ְְְְִִִֶַַַַָָָֹֻׁשהצר

הארֹון: ּבנסע ויהי קדם ְְְִִֶַַָָָֹֹֻּפרענּות

ÔBLÏÂהעם ויהי ׁשנּיה ּפרענּות ׁשם, הּגמרא ¿»ְְְְִִַַָָָָָָָֻ

ּפרענּות א), יא (להלן ְְְְִִָֹֻּכמתאננים

לג), (פסוק ה' מהר וּיסעּו ּדכתיב ְְִִִִֵַַָראׁשֹונה

ה'. מאחרי ׁשּסרּו מלּמד חנינא רּבי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָואמר

ימים ׁשלׁשת ּבתֹו ׁשם, ּבפרּוׁשיו הרב ְְְְִֵֶַַָָָָָוכתב

על להתרעם האספסּוף ּתאוה התאּוּו ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָלמּסעם

ּבה': למרד ּכדי ְְִֵַַָָֹהּבׂשר

el‡Âהעם ויהי ּפרענּות ׁשהרי ּתּמּה, ּדברי ¿≈ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻ

ּתאוה וׁשל ראׁשֹונה ּכתּובה ְְְְְֲִִִֶַָָָֹּכמתאננים

הרב סבר אּולי סמּוכֹות. ּוׁשּתיהן ְְְִֵֶַַַָָָׁשנּיה,

הראׁשֹונה על רמז ּכסדרן, ׁשּלא ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹׁשּנכּתבּו

חׁשבּו נסעם מעת ׁשּמא ּכי ה'", "מהר ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָּבאמרֹו

ואחר הּׁשנּיה את וכתב והפסיק ּכן, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָלעׂשֹות

ריח: אֹו טעם ּבזה ואין לראׁשֹונה. חזר ְִֵֵֶַַַַָָָָָּכ

Ï·‡,ּבאּגדה אֹותֹו מצאּו הּזה הּמדרׁש ענין ¬»ְְְִִֶַַַַָָָָָ

הּבֹורח ּכתינֹוק ּבׂשמחה סיני מהר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשּנסעּו

לנּו ויּתן ירּבה ׁשּמא אמרּו הספר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּבית

מחׁשבּתם ׁשהיה ה', מהר וּיסעּו וזהּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָמצוֹות,

וזהּו ה', הר ׁשהּוא מּפני מּׁשם עצמן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלהּסיע

ׁשלׁש יהיּו ׁשּלא והפסיק, ראׁשֹונה. ְְְְִִִִֶָָָֹֻּפרענּות

מחזקים ונמצאּו לזֹו זֹו סמּוכֹות ְְְְְְִִָָָֻֻֻּפרענּיֹות

ּפי על אף "ּפרענּות" החטא וקרא ְְְְְִֵַַַָָָָֻֻּבפרענּות.

אלמלא וׁשּמא ּפרענּות. מּמּנּו להם ארע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלא

מּיד: לארץ מכניסם היה זה ְְִִֶֶֶַָָָָָָָחטאם

מּגזרת ר"א אמר ּכמתאננים. העם ויהי ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ(א)

יד), ד (ירמיה אֹונ מחׁשבֹות וכן ְְְֵֵַאֹון,

יכּסה לּמה ּכי נכֹון, ואינּנּו און. ּדברי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּדּברּו

עׂשה ּכאׁשר יּגידּנּו ולא חטאם על ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹהּכתּוב

הּמקֹומֹות: ְְַָּבכל
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העֹולם והיה ׁשאמר מי את לה)ׂשֹונא י, (רש"י ְִֵֶֶַָָָָָ
ויפּוצּו אלקים "יקּום ּבתהּלים והיהנאמר ׁשאמר מי – ּוברׁש"י אלקים; ׁשם נאמר ּבּכתּובים הוי'; ׁשם נאמר ׁשּבחּמׁש הרי אֹויביו". ְְְְְְֱֱֱֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשהּוא אלקים, ׁשם יֹותר, למּטה הּדבר נמׁשְך ּבּכתּובים הוי'; ׁשם – אֹויבָך" "יפּוצּו ׁשל הּׁשרׁש מאיר ּבחּמׁש לבאר: ויׁש ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻהעֹולם.

ּובּתֹורה העֹולם; ׁשל להעלם ּומקֹור ּפהׁשרׁש עצמֹו.ׁשּבעל העֹולם העלם לתֹוְך הּדבר נמׁשְך ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 73 'nr b"kg y"ewl t"r)

d"ATd i`pFU ± l`xUi i`pFU§¥¦§¨¥§¥©¨¨

מּפניָך: מׂשנאיָך ִֶֶָֽ�ְְַ�ְָֻוינסּו
העֹולם והיה ׁשאמר מי את ׂשֹונא יׂשראל את הּׂשֹונא ׁשּכל יׂשראל, ׁשֹונאי ובפרש"י)אּלּו לה. (י, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ׂשֹונאי על ּדקאי ּבפׁשטּות לֹומר יׁש הרי יׂשראל, ׂשֹונאי על "מׂשּנאיָך" ּופירׁש מּפׁשּוטֹו, הּכתּוב את רׁש"י הֹוציא מּדּוע לעּין, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָיׁש

ַָָהּקּב"ה?

ׁשּיׂשנא אפׁשר איְך ּבהּקּב"ה, ּכלל מאמין אינֹו ּדבאם ּבהּקּב"ה, מאמין ׁשאינֹו מי על ּכאן מדּבר ׁשּלא ּפׁשּוט ּדהּנה ּבזה, לבאר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻויׁש

ּבהּקּב"ה. הּוא ּדמאמין ּכרחְך ועל ְְְֲִַַַָָָָאֹותֹו?

מּמילא יֹודע העֹולם", והיה ׁשאמר ּוב"מי ּבהּקּב"ה, הּוא מאמין אם הרי ח"ו, ה'" "ׂשֹונאי ׁשל מציאּות ּכלל יּתכן איְך ּכן, אם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָאְך

יתּברְך? להׁשם ח"ו ׂשנאה לֹו ׁשּתהיה ׁשּיְך ואיְך מהּקּב"ה, מּגיעים וקּיּומֹו חּיּותֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּכל

יׂשראל, ׂשֹונאי על אם ּכי ּכלל, להיֹות אפׁשר ׁשאי ּדבר ּדזהּו ּבעצמֹו, הּקּב"ה ׂשֹונאי על ּכאן מדּבר לא ׁשאכן רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻולכן

וק"ל. העֹולם". והיה ׁשאמר מי את ׂשֹונא יׂשראל את הּׂשֹונא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָו"ּכל

ׁשּלפנ"ז) אֹויביָך" "ויפּוצּו על ּגם רׁש"י ּכן פי' לא מּדּוע ׁשּבאר ׂשיחֹות, ּבלּקּוטי הּדברים ּבמקֹור רמב"ן.(ועּין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

(åì):ìàøNé éôìà úBááø ýåýé äáeL øîàé äçðáe§ª−ŸŸ©®¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬¦§¨¥«
gäëåôä ðô

i"yx£'‰ ‰·eL∑וכן מרּגֹוע, לׁשֹון ּתרּגמֹו ל)מנחם ּתּוׁשעּון"(ישעיה ונחת "ּבׁשּובה :.Ï‡ ˙B··¯Ï‡¯NÈ ÈÙ∑,מּגיד »ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָƒ¬«¿≈ƒ¿»≈ִַ
רבבֹות ּוׁשּתי אלפים מּׁשני ּפחּותים ּביׂשראל ׁשֹורה הּׁשכינה .ׁשאין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

àé(à)ýåýé òîLiå ýåýé éðæàa òø íéððàúîk íòä éäéå©§¦³¨¨Æ§¦§´Ÿ§¦½©−§¨§¥´§Ÿ̈®©¦§©³§Ÿ̈Æ
:äðçnä äö÷a ìëàzå ýåýé Là ía-øòázå Btà øçiå©¦´©©½©¦§©¨Æ¥´§Ÿ̈½©−Ÿ©¦§¥¬©©«£¤«

i"yx£ÌÈ��‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ∑(ספרי)הּוא וכן רׁשעים, אּלא העם אין «¿ƒ»»¿ƒ¿…¿ƒְְִֵֵֶָָָָ
יז)אֹומר ואֹומר(שמות הּזה". לעם אעׂשה "מה יג): ׁשּנאמר(ירמיה "עּמי", קרּואים: ּכׁשרים, ּוכׁשהם הּזה". הרע "העם : ְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ה) עּמי"(שמות את "ׁשּלח ו): ל"(מיכה מהֿעׂשיתי "עּמי :.ÌÈ��‡˙Ók∑מבּקׁשים עלילה, לׁשֹון אּלא מתאֹוננים אין ְִִִִֶֶַַַַָ¿ƒ¿…¿ƒְְְְְֲִִִִֵֶַָָ

ּבׁשמׁשֹון אֹומר הּוא וכן הּמקֹום, מאחרי לפרׁש האי יד)עלילה הּואֿמבּקׁש"(שופטים תאנה "ּכי :.'‰ È�Ê‡a Ú¯∑ ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֹ«¿»¿≈
ׁשלׁשה הּזה ּבּדר לּבטנּו ּכּמה לנּו, "אֹוי אמרּו: ויקניט. ּבאזניו ׁשּתבֹוא ׁשּמתּכּונים ה', ּבאזני רעה ׁשהיא ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּתֹואנה

"הּדר מעּנּוי נחנּו ׁשּלא ‡Bt.ימים, ¯ÁiÂ∑מּיד לארץ ׁשּתּכנסּו לטֹובתכם, מתּכּון הייתי ‰Án�‰.אני ‰ˆ˜a∑ ְִִֵֶֶֶַַָֹ«ƒ««ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָƒ¿≈««¬∆
ּובּגדֹולים ׁשּבהם ּבּקצינים אֹומר: מנסיא ּבן ׁשמעֹון רּבי רב. ערב אּלּו לׁשפלּות, ׁשּבהם רמב"ן.ּבּמקצין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

B‚aלו C¯˜È· È¯L ÈÈ ·ez ¯Ó‡ È‰B¯LÓ·e¿ƒ¿ƒ¬«¿»¿≈ƒ»»¿
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ˙Â·ƒ̄¿««¿«»¿ƒ¿»≈

ÈÈא Ì„˜ LÈa ÔÈÙ˜zÒÓ „k ‡nÚ ‰Â‰Â«¬»«»«ƒ¿«¿ƒƒ√»¿»
ÔB‰a ˙˜Ï„e dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»¿≈»¿≈¿≈«¿
ÈÙÈÒa ˙‡ÈˆLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡∆»»ƒ√»¿»¿≈ƒ«ƒ¿»≈

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּלפניו סימן לֹו עׂשה הארן. ּבנסע ויהי ְְְִִִִַַָָָָָָָֹֹ(לה)

ולּמה מקֹומֹו. זה ׁשאין לֹומר ְְְֲִֵֶֶַַָָָּומּלאחריו

לפרענּות, ּפרענּות ּבין להפסיק ּכדי ּכאן, ְְְְְְִֵֵַַָָָָֻֻּכתב

לׁשֹון קטז.), (שבת הּקדׁש ּכתבי ּבכל ְְְִִִֵֶַָָָֹּכדאיתא

הּזֹו הּפרענּות מה הרב לנּו ּפרׁש ולא ְְִֵֵַַַַָָָָֹֻרׁש"י.

ּבּכתּוב ּכאן נזּכר לא ּכי ּבּה, להפסיק ְְְְִִִֶַַַַָָָֹֻׁשהצר

הארֹון: ּבנסע ויהי קדם ְְְִִֶַַָָָֹֹֻּפרענּות

ÔBLÏÂהעם ויהי ׁשנּיה ּפרענּות ׁשם, הּגמרא ¿»ְְְְִִַַָָָָָָָֻ

ּפרענּות א), יא (להלן ְְְְִִָֹֻּכמתאננים

לג), (פסוק ה' מהר וּיסעּו ּדכתיב ְְִִִִֵַַָראׁשֹונה

ה'. מאחרי ׁשּסרּו מלּמד חנינא רּבי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָואמר

ימים ׁשלׁשת ּבתֹו ׁשם, ּבפרּוׁשיו הרב ְְְְִֵֶַַָָָָָוכתב

על להתרעם האספסּוף ּתאוה התאּוּו ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָלמּסעם

ּבה': למרד ּכדי ְְִֵַַָָֹהּבׂשר

el‡Âהעם ויהי ּפרענּות ׁשהרי ּתּמּה, ּדברי ¿≈ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻ

ּתאוה וׁשל ראׁשֹונה ּכתּובה ְְְְְֲִִִֶַָָָֹּכמתאננים

הרב סבר אּולי סמּוכֹות. ּוׁשּתיהן ְְְִֵֶַַַָָָׁשנּיה,

הראׁשֹונה על רמז ּכסדרן, ׁשּלא ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹׁשּנכּתבּו

חׁשבּו נסעם מעת ׁשּמא ּכי ה'", "מהר ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָּבאמרֹו

ואחר הּׁשנּיה את וכתב והפסיק ּכן, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָלעׂשֹות

ריח: אֹו טעם ּבזה ואין לראׁשֹונה. חזר ְִֵֵֶַַַַָָָָָּכ

Ï·‡,ּבאּגדה אֹותֹו מצאּו הּזה הּמדרׁש ענין ¬»ְְְִִֶַַַַָָָָָ

הּבֹורח ּכתינֹוק ּבׂשמחה סיני מהר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשּנסעּו

לנּו ויּתן ירּבה ׁשּמא אמרּו הספר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּבית

מחׁשבּתם ׁשהיה ה', מהר וּיסעּו וזהּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָמצוֹות,

וזהּו ה', הר ׁשהּוא מּפני מּׁשם עצמן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלהּסיע

ׁשלׁש יהיּו ׁשּלא והפסיק, ראׁשֹונה. ְְְְִִִִֶָָָֹֻּפרענּות

מחזקים ונמצאּו לזֹו זֹו סמּוכֹות ְְְְְְִִָָָֻֻֻּפרענּיֹות

ּפי על אף "ּפרענּות" החטא וקרא ְְְְְִֵַַַָָָָֻֻּבפרענּות.

אלמלא וׁשּמא ּפרענּות. מּמּנּו להם ארע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלא

מּיד: לארץ מכניסם היה זה ְְִִֶֶֶַָָָָָָָחטאם

מּגזרת ר"א אמר ּכמתאננים. העם ויהי ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ(א)

יד), ד (ירמיה אֹונ מחׁשבֹות וכן ְְְֵֵַאֹון,

יכּסה לּמה ּכי נכֹון, ואינּנּו און. ּדברי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּדּברּו

עׂשה ּכאׁשר יּגידּנּו ולא חטאם על ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹהּכתּוב

הּמקֹומֹות: ְְַָּבכל



jzelrdaמב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy

(á)ò÷Lzå ýåýé-ìà äLî ìltúiå äLî-ìà íòä ÷òöiå©¦§©¬¨−̈¤¤®©¦§©¥³¤Æ¤§Ÿ̈½©¦§©−
:Làä̈¥«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ ÌÚ‰ ˜ÚˆiÂ∑(ספרי)ואמר אביו ׁשל אֹוהבֹו אצל הּבן והל ּבנֹו, על ׁשּכעס ּבׂשרֿודם למל מׁשל «ƒ¿«»»∆…∆ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
מאּבא עלי ּובּקׁש צא ‰‡L.לֹו: Ú˜LzÂ∑(שם)היתה – הרּוחֹות לאחת חזרה ׁשאּלּו ּבארץ, ּבמקֹומּה ׁשקעה ֵֵֵַַַָָ«ƒ¿«»≈ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָ

הרּוח אֹותֹו ּכל והֹולכת .מקּפלת ְְֶֶֶֶַַָָ

(â)Là íá äøòá-ék äøòáz àeää íB÷nä-íL àø÷iå©¦§¨²¥«©¨¬©−©§¥¨®¦¨«£¨¬−̈¥¬
:ýåýéרמב"ן §Ÿ̈«

(ã)ekáiå eáLiå äåàz eeàúä Baø÷a øLà óñôñàäå§¨«©§ªÆ£¤´§¦§½¦§©−©«£¨®©¨ª´©¦§À
:øNa eðìëàé éî eøîàiå ìàøNé éða íb©µ§¥´¦§¨¥½©´Ÿ§½¦¬©«£¦¥−¨¨«

i"yx£ÛÒÙÒ‡‰Â∑מּמצרים ּבצאתם עליהם ׁשּנאספּו רב ערב עּמהם(שם)∑e·LiÂ.אּלּו וּיבּכּו יׂשראל ּבני ÈÓ.ּגם ¿»«¿Àְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ«»Àְְְִִִֵֵֶַַָָƒ
¯Na e�ÏÎ‡È∑נאמר ּכבר והלא ּבׂשר? להם היה לא יב)וכי ואם(שמות וגֹו'". ּובקר וצאן אּתם עלה רב "וגםֿערב : «¬ƒ≈»»ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

נאמר לארץ ּבכניסתם והלא אכלּום, לב)ּתאמר: ׁשּמבּקׁשים(במדבר אּלא וגֹו'", ראּובן לבני היה רב "ּומקנה : ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
רמב"ן.עלילה ֲִָ

(ä)úà ípç íéøöîa ìëàð-øLà äâcä-úà eðøëæ̈©̧§Æ¤©¨½̈£¤Ÿ©¬§¦§©−¦¦¨®¥´
íéìöaä-úàå øéöçä-úàå íéçháàä úàå íéàMwä©¦ª¦À§¥Æ¨«£©¦¦½§¤¤«¨¦¬§¤©§¨¦−

:íéîeMä-úàå§¤©¦«
i"yx£ÌpÁ ÌÈ¯ˆÓa ÏÎ‡�Œ¯L‡∑והל חּנם, ּדגים להם נֹותנים ׁשּמצריים ּתאמר נאמראם ּכבר ה)א "ותבן(שמות : ¬∆…«¿ƒ¿«ƒƒ»ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

מן חּנם "חּנם"? אֹומר ּומהּו חּנם? להם נֹותנים היּו ּדגים חּנם, להם נֹותנים היּו לא ּתבן אם לכם". ְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹלאֿיּנתן
‰ÌÈ‡Mw.(ספרי)הּמצֹות קׁשים∑‡˙ ׁשהם מּפני מאּלּו? חּוץ ּדבר, לכל מׁשּתּנה הּמן מה מּפני ׁשמעֹון: רּבי אמר ְִַ≈«ƒÀƒְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבּספרי ּכדאיתא כּו' למל מׁשל הּתינֹוק. מּפני ּובצל ׁשּום ּתאכלי אל לאּׁשה: אֹומרים הם∑‰ÌÈ‡Mw.לּמניקֹות. ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ«ƒÀƒֵ
ּבלעז (גורקען) ּבֹוצינּיא∑‰ÈˆÁ¯.בורק"ש∑‡·ÌÈÁh.קוקומברו"ש ית ותרּגּומֹו (לויך), פוריל"ש ּכריׁשין ְַַ¬«ƒƒ∆»ƒְְְִִִַַָָ

רמב"ן.וכּו' ְ

ÈÈב Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ ÁÂˆe¿««»«…∆¿«ƒ…∆√»¿»
:‡˙M‡ ˙ÚwzL‡Â¿ƒ¿«¿«∆»»

‡¯Èג ‡z˜Ïc ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»«¿∆¿»¬≈
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ÔB‰a ˙˜Ï„¿≈«¿∆»»ƒ√»¿»

zÏ‡L‡ד eÏÈ‡L ÔB‰È�È· Èc ÔÈ·¯·¯ÚÂ«¬«¿¿ƒƒ≈≈¿ƒ¿∆¿»
ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È�a Û‡ BÎ·e e·˙Â¿»¿«¿≈ƒ¿»≈«¬»«

:‡¯Òa ‡�pÏÎÈÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»

‡ÔÈÏÎה ‡�ÈÂ‰c ‡i�e� ˙È ‡�Á�‡ Ô¯ÈÎc¿ƒ«¬«¿»»«»«¬≈»»¿ƒ
‡iÁÈh·‡ ˙ÈÂ ‡i�ÈˆBa ˙È ÔbÓ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ«»¿»¬«ƒ«»

:ÈÓe˙Â ÈÏˆe·e È˙¯Îe¿»≈¿≈¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔBÎp‰Âסיני מהר נתרחקּו ּכאׁשר ּכי ּבעיני, ¿«»ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַ

ּבתֹו ּובאּו ליּׁשּוב, קרֹוב ְְִֶָָָָׁשהיה

היּו הראׁשֹון ּבּמּסע והּנֹורא הּגדֹול ְְִִַַַַַַָָָָָהּמדּבר

ואי ּנעׂשה, מה לאמר ּבעצמם ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹמצטערים

ּנׁשּתה, ּומה ּנאכל ּומה הּזה, ּבּמדּבר ְְְִִִֶֶֶַַַַַָֹנחיה

מּמּנּו, נצא ּומתי והעּנּוי העמל נסּבל ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹואי

חטאיו על ּגבר חי אדם ּיתאֹונן מה ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָמּלׁשֹון

על ּומצטער ּכֹואב לׁשֹון ׁשהּוא לט), ג ְִֵֵֶַָָ(איכה

צערי, ּבן יח) לה (בראשית אֹוני ּבן וכן ְְֲִִֵֶֶַַעצמֹו,

ח): יט (ישעיה ואבלּו הּדּיגים ְְְִַַָָָואנּו

¯L‡ÎÂּכֹואבים היּו ּכי הּכתּוב אמר ¿«¬∆ֲִִַַָָָ

החטא. וסּפר הזּכיר ּכבר ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָּומצטערים

ּבמר"ÌÈ��‡˙Ók",ואמר מדּברים היּו ּכי ְַָ¿ƒ¿…¿ƒְְְִִַַָ

ּכאׁשר ּבעינינפׁשם רע והיה הּכֹואבים. יעׂשּו ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ּובטּוב ּבׂשמחה אחריו ללכת להם ׁשהיה ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָה',

היּו והם להם, נתן אׁשר טֹובה ּכל מרב ְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלבב

על ּומתרעמים מתאננים ּומכרחין ְְְְֲֲִִִִִִַַַָֹֻּכאנּוסים

וּיׁשבּו ד) (פסוק ּבּׁשנּיה אמר ּולכ ְְְִִַַַָָָָָָֻענינם.

הראׁשֹון חטאם היה ּכי יׂשראל, ּבני ּגם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָוּיבּכּו

וּיׁשּובּו ּבּמדּבר, הנאֹותיהם חסרֹון על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָלהתרעם

מּוסר לקחּו ולא ההּוא, ּכענין לעׂשֹות ְְְֲִַַָָָָֹעֹוד

בם: ׁשּבערה הּׁשם אׁש ֲֵֵֶַַָָָעל

וטעם Ú·z¯‰.(ג) ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÌL ‡¯˜iÂ ְַַ«ƒ¿»≈«»««¿≈»

הּמחנה ּבקצה האׁש בֹו ירדה אׁשר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָלּמקֹום

רק ההּוא, הּמקֹום מן נסעּו ולא כן. ְְְִֵַַַָָָֹקראּו

העיר ׁשם וקראּו תאוה התאּוּו ההיא ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָּבחניה

הּתאוה: קברֹות הּמקֹום ְֲִַַַָָאֹו

וטעם ‰˙‡ee(ד) Ba¯˜a ¯L‡ ÛeÒÙÒ‡‰Â ְַַ¿»«¿¬∆¿ƒ¿ƒ¿«

.‰Â‡z,ּבּמדּבר חּסרֹון להם היה ׁשּלא «¬»ְִִֶֶַָָָָָֹ

ּבֹו עֹוׂשים והיּו לׂשֹובע הּמן להם היה ְִִֶַַָָָָָָּכי

ּכאׁשר מאד חׁשּוב ּבטעם ׁשֹונים ְְְֲִִֶַַַַַָֹמטעּמים

רּבה ּתאוה ּבנפׁשֹותם המׁשילּו אבל ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָיסּפר,

והּמאכלים והעפר הּפחמים לאכל ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכמתאּוים

ְִִַָהּנבאׁשים:

.¯Na e�ÏÎ‡È ÈÓ e¯Ó‡iÂלכל היה לא ּכי «…¿ƒ«¬ƒ≈»»ְִָָָֹ

על אף יֹום, ּבכל לאכל ּבׂשר ְֱֶַַָָָָָֹהעם

למקצתם והיה רּבֹות. ּפעמים מּמּנּו ׁשאכלּו ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָּפי

הּמחנֹות ּכמנהג הּגדֹולים, מּמּנּו ואכלּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָמקנה

ה) (פסוק אמרּו ּבּדגים אבל הּיֹוקר. ְְֲִֶַַָָָּומקֹומֹות

,‰‚c‰ ˙‡ e�¯ÎÊלא ּכי הּנׁשּכחֹות, ּכזֹוכר »«¿∆«»»ְְִִֵַָֹ

הּנה: ועד מּמצרים צאתם מּיֹום דגים ְְְִִִִִֵֵַַָָָָאכלּו

וטעם ÌpÁ.(ה) ÌÈ¯ˆÓa ÏÎ‡� ¯L‡לפי ְַַ¬∆…«¿ƒ¿«ƒƒ»ְִ

מעבידין הּמצרּים הּדּיגים היּו ּכי ְְֲִִִִִִִַַַַָָּפׁשּוטֹו,

ה למׁש ּבּמצּודהאֹותן ׁשּנאחזים ּדגים ְְֱִִִֶֶַַָָָָֹ

ּכמנהג הּדגים מן להם נֹותנין והיּו ְְְְְִִִִִֶַַַָָָּובּמכמֹורֹות,

והאבּטיחים והּקּׁשּואים מכמֹורת. ּפֹורׂשי ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָּכל

הרּבה ּבמצרים והּׁשּומים והּבצלים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָוהחציר

חֹופרין היּו וכאׁשר הּירק, ּכגן היא ּכי ְְְְֲִִִֶַַַָָָֹמאד,

אֹוכלין היּו ּבּׂשדה עבֹודה ּובכל ּבּגנֹות ְְֲִִֶֶַַָָָָָלהן

הירקֹות: ְִַָמן

B‡עֹוׂשים הּמל עבּדי יׂשראל ׁשם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהיּו

צר ּבלחם אֹותם מפרנס והיה ְְְְְְֵֶֶַַַָָָמלאכּתֹו,

ּבּגּנֹות ונכנסין ּבעיר נפֹוצים והיּו לחץ, ְְְְְִִִִִִַַַַָָָּובמים

מכלים ואין הירקֹות מן אֹוכלין והיּו ְְְְְִִִֵַַַָָָּובּׂשדֹות

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy

(å):eðéðéò ïnä-ìà ézìa ìk ïéà äLáé eðLôð äzòå§©¨²©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ¦§¦−¤©¨¬¥¥«
i"yx£e�È�ÈÚ Ôn‰ŒÏ‡∑ּבערב מן ּבּׁשחר רמב"ן.מן ∆«»≈≈ֶֶַַַָָָ

(æ):çìãaä ïéòk Bðéòå àeä ãb-òøæk ïnäå§©¾̈¦§©©−®§¥−§¥¬©§«Ÿ©
i"yx£„bŒÚ¯Êk Ôn‰Â∑הּוא ּברּו והּקדֹוׁש עינינּו", אלֿהּמן "ּבלּתי אֹומרים: יׂשראל זה, אמר לא זה ׁשאמר מי ¿«»ƒ¿««ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

חׁשּוב הּוא וכ ּכ והּמן ּבני, ּמתלֹוננים מה על עֹולם ּבאי ראּו ּכלֹומר: וגֹו'". ּכזרעּֿגד "והּמן ּבּתֹורה: .הכּתיב ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
„bŒÚ¯Êk∑קוליינדר"י זרע ּכגּדא קריסט"ל∑ÁÏ„a.עגל טֹובה אבן .ׁשם ƒ¿««ְִֶַָָֹ¿…«ְְִֵֶֶָָ

(ç)äëãna eëã Bà íéçøá eðçèå eè÷ìå íòä eèL̈ÁÁ¨¨̧§¨«§¹§¨«£´¨«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈
ì íòèk Bîòè äéäå úBâò Búà eNòå øeøta eìMáeãL ¦§Æ©¨½§¨¬Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©§©¬

:ïîMä©¨«¤
i"yx£eËL∑עמל ּבלא אישבני"ר, טּיּול לׁשֹון אּלא "ׁשיט" B‚Â'.אין ÌÈÁÈ¯a e�ÁËÂ∑ּבּקדרה ולא ּבריחים ירד לא »ְְִִֵֶַָָָֹ¿»¬»≈«ƒ¿ְְִֵֵַַַָָָֹֹ

ולמבּׁשלין ולנדֹוכין לנטחנין טעמֹו היה מׁשּתּנה אּלא ּבּמדֹוכה, ‰ÔÓM.קדרה∑e¯ta¯.ולא „LÏ∑ׁשל לחלּוח ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻ«»ְֵָ¿««»∆ְֶַַ
לֹו: ודֹומה ּדֹונׁש. ּפרׁשֹו ּכ לב)ׁשמן, ּבחרבֹוני(תהילים לחלּוחי נהּפ – יסֹוד והּלמ"ד קיץ", ּבחרבני לׁשּדי נהּפ" : ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ּפרׁשּוהּו ורּבֹותינּו לׁשֹון(ספרי)קיץ. הּׁשמן, לׁשד לֹומר אפׁשר ואי ׁשמן. אצל ׁשדים ענין אין א ׁשדים, (דבריםלׁשֹון ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
נקּודלב) ׁשהּמ"ם עכׁשו הּמ"ם. ּתחת למּטה וטעמֹו (צירה) קטן קמץ נקּוד הּמ"ם היה ּכן ׁשאם יׁשּורּון, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָוּיׁשמן

קטן ּבפּתח נקּודה ואינּה ּגדֹול ּבקמץ הּנקּודה והּׁשי"ן הּוא, ׁשמן לׁשֹון הּׁשי"ן, ּתחת והּטעם (סּגֹול) קטן ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּפּתח
ּוקטּופה ּבׁשמן הּנּלֹוׁשה ּכעּסה – ּד'בׁש ׁש'מן ל'יׁש נֹוטריקֹון: לׁשֹון "לׁשד" אחר: ּדבר ּפסּוק. סֹוף ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמּפני
ּבׁשמן, הּנּלֹוׁשה ׁשהעּסה ּדֹונׁש; ׁשל לפתרֹונֹו נֹוטה ּבמׁשחא" "ּדליׁש ּדמתרּגם: אֹונקלּוס ׁשל ותרּגּום ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבדבׁש.

ּבּה יׁש ׁשמן .לחלּוחית ְִֵֶֶַָ

(è):åéìò ïnä ãøé äìéì äðçnä-ìò ìhä úãøáe§¤¯¤©©²©©©«£¤−¨®§¨¥¥¬©−̈¨¨«

(é)çúôì Léà åéúçtLîì äëa íòä-úà äLî òîLiå©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ§¦§§Ÿ½̈¦−§¤´©
:òø äLî éðéòáe ãàî ýåýé óà-øçiå Bìäà̈«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ§½Ÿ§¥¥¬¤−¨«

i"yx£ÂÈ˙ÁtLÓÏ ‰Îa∑"למׁשּפחתיו" אמרּו ורּבֹותינּו ּבגלּוי. ּתרעמּתן לפרסם ּובֹוכים, נאספים מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות …∆¿ƒ¿¿…»ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
להם– הּנאסרֹות עריֹות ׁשל מׁשּפחֹות עסקי .(ספרי)על ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

(àé)änìå Ecáòì úòøä äîì ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ§©§¤½§¨²¨
éðéòa ïç éúöî-àìäfä íòä-ìk àOî-úà íeNì E «Ÿ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À¤©¨²¨¨¨¬©¤−

:éìò̈¨«

‡Ô‰lו ÌÚcÓ Ïk ˙ÈÏ ‡·È‡˙ ‡�LÙ� ÔÚÎe¿««¿»»»ƒ»≈»ƒ»«∆»≈
:‡��ÈÚ ‡pÓÏ¿«»≈»»

eÊÁkז dÂÊÁÂ ‡e‰ ‡cb Ú¯Ê ¯·k ‡pÓe«»¿«¿««»¿∆¿≈¿≈
:‡ÁÏ„·¿…¿»

iÁÈ¯a‡ח ÔÈÁË È·ˆc ÔÈË˜ÏÂ ‡nÚ ÔÈËÈL«¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»≈»ƒ¿≈«»
dÏ ÔÈÏM·Óe ‡zÎ„na CÈ‡„ È·ˆ„ B‡¿»≈»ƒ«¿À¿»¿«¿ƒ≈
dÓÚË ‰Â‰Â ÔˆÈ¯b d˙È ÔÈ„·ÚÂ ‡¯„˜a¿ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»«¬»«¬≈

:‡ÁLÓa LÈÏc ÌÚËkƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»

�Á˙ט ‡ÈÏÈÏ ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡lË ˙Á� „ÎÂ¿«»≈«»««¿ƒ»≈¿»»≈
:È‰BÏÚ ‡pÓ«»¬ƒ

b·¯י ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÎa ‡nÚ ˙È ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆»«»»«¿«¿¬«¿¿«
È�ÈÚ·e ‡„ÁÏ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e d�kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈¿≈»¿»«¿»«¬»¿≈≈

:LÈa ‰LÓ…∆ƒ

‡·‡zL‡יא ‡ÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»«¿∆¿»
CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ‡Ï ‡ÓÏe Cc·ÚÏ¿«¿»¿»»«¿»ƒ«¬ƒ√»»
:ÈÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk ÏeËÓ ˙È ‰‡eLÏ¿«»»»¿»«»»≈»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

על להם ונֹותנים ,הּמל עבּדי ּכמנהג ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּדבר

אׁשר קטּנים ּדגים הּמל מּמנת היאֹור ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָׂשפת

ּבסדר ּפרׁשּתי ּכאׁשר ּבמצרים, ּדמים להם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאין

יׂשראל, ּבני ּתלּונת וזאת יא). (א ׁשמֹות ְְְְְְִֵֵֵֶַָֹואּלה

על מתאֹוננים היּו והּנה האספסּוף. ּתלּונת ְְְְְֲִִִֵַַַָָֹלא

ונאכלה", בׂשר ּלנּו "ּתנה עליו וצֹועקים ְְְֲִֵֶָָָָָָָֹמׁשה,

יג): (בפסוק יזּכיר ְֲִֶַַּכאׁשר

וטעם L·È‰.(ו) e�LÙ�טבעם ׁשּנתחּמם ְַַ«¿≈¿≈»ְְִִֵֶַָ

אּונקלּוס. ּכדברי לּה, ויבׁשה הּתאוֹות ְְְְְְֲִֵֵַַָָָֹמרב

L·È‰אֹו e�LÙ�ללחלח ּכל לּה אין ּכי «¿≈¿≈»ְְִֵֵַַָֹ

ויׁשיב ּבּגּוף הּלחּות מֹוליד הּמאכל ּכי ְֲִִִַַַַַָָָאֹותּה,

ואמרּו רוה. e�È�ÈÚ,הּנפׁש Ôn‰ Ï‡ ÈzÏa ְְֶֶֶַָָƒ¿ƒ∆«»≈≈

אינּנּו ּבֹו חּיים אנּו אׁשר הּמזֹון ֲֲִִֵֶֶֶַַָָׁשאפּלּו

ּבֹו, ּוׂשבעה ּדׁשנה נפׁשנּו ׁשּתהיה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָּבידינּו

עת ּבכל אליו עינינּו ונּׂשא לֹו נתאּוה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָאבל

ּבלּתי ּכל אין והּנה לנּו, יבא ּבאּולי ְְְִִִִֵֵַָָֹֹּכי

(יומא הּידּוע הּמׁשל אמרּו הּמן. ְֶֶַַַַָָָָָּתֹוחלת

למי ּבסּלֹו ּפת לֹו ׁשּיׁש מי דֹומה אינֹו ְְִִֵֵֶֶַַעד:),

מעלֹות ּכּמה הּכתּוב וסּפר ּבסּלֹו. ּפת לֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָׁשאין

ׁשּטעמֹו ואמר ‰ÔÓM,ּבּמן, „LÏ ÌÚËk ְֲֶַַַָָ¿««¿««∆∆

הּוא ּכי ּתיבׁש, לא אֹוכליו נפׁש ּכי ְְִִִִֶֶַַָֹלהּגיד

אֹוכליו נפׁש ותהיה וירוה רוהילחלח ּכגן ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

מים: ְִַָּוכמֹוצא
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(å):eðéðéò ïnä-ìà ézìa ìk ïéà äLáé eðLôð äzòå§©¨²©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ¦§¦−¤©¨¬¥¥«
i"yx£e�È�ÈÚ Ôn‰ŒÏ‡∑ּבערב מן ּבּׁשחר רמב"ן.מן ∆«»≈≈ֶֶַַַָָָ

(æ):çìãaä ïéòk Bðéòå àeä ãb-òøæk ïnäå§©¾̈¦§©©−®§¥−§¥¬©§«Ÿ©
i"yx£„bŒÚ¯Êk Ôn‰Â∑הּוא ּברּו והּקדֹוׁש עינינּו", אלֿהּמן "ּבלּתי אֹומרים: יׂשראל זה, אמר לא זה ׁשאמר מי ¿«»ƒ¿««ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

חׁשּוב הּוא וכ ּכ והּמן ּבני, ּמתלֹוננים מה על עֹולם ּבאי ראּו ּכלֹומר: וגֹו'". ּכזרעּֿגד "והּמן ּבּתֹורה: .הכּתיב ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
„bŒÚ¯Êk∑קוליינדר"י זרע ּכגּדא קריסט"ל∑ÁÏ„a.עגל טֹובה אבן .ׁשם ƒ¿««ְִֶַָָֹ¿…«ְְִֵֶֶָָ

(ç)äëãna eëã Bà íéçøá eðçèå eè÷ìå íòä eèL̈ÁÁ¨¨̧§¨«§¹§¨«£´¨«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈
ì íòèk Bîòè äéäå úBâò Búà eNòå øeøta eìMáeãL ¦§Æ©¨½§¨¬Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©§©¬

:ïîMä©¨«¤
i"yx£eËL∑עמל ּבלא אישבני"ר, טּיּול לׁשֹון אּלא "ׁשיט" B‚Â'.אין ÌÈÁÈ¯a e�ÁËÂ∑ּבּקדרה ולא ּבריחים ירד לא »ְְִִֵֶַָָָֹ¿»¬»≈«ƒ¿ְְִֵֵַַַָָָֹֹ

ולמבּׁשלין ולנדֹוכין לנטחנין טעמֹו היה מׁשּתּנה אּלא ּבּמדֹוכה, ‰ÔÓM.קדרה∑e¯ta¯.ולא „LÏ∑ׁשל לחלּוח ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻ«»ְֵָ¿««»∆ְֶַַ
לֹו: ודֹומה ּדֹונׁש. ּפרׁשֹו ּכ לב)ׁשמן, ּבחרבֹוני(תהילים לחלּוחי נהּפ – יסֹוד והּלמ"ד קיץ", ּבחרבני לׁשּדי נהּפ" : ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ּפרׁשּוהּו ורּבֹותינּו לׁשֹון(ספרי)קיץ. הּׁשמן, לׁשד לֹומר אפׁשר ואי ׁשמן. אצל ׁשדים ענין אין א ׁשדים, (דבריםלׁשֹון ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
נקּודלב) ׁשהּמ"ם עכׁשו הּמ"ם. ּתחת למּטה וטעמֹו (צירה) קטן קמץ נקּוד הּמ"ם היה ּכן ׁשאם יׁשּורּון, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָוּיׁשמן

קטן ּבפּתח נקּודה ואינּה ּגדֹול ּבקמץ הּנקּודה והּׁשי"ן הּוא, ׁשמן לׁשֹון הּׁשי"ן, ּתחת והּטעם (סּגֹול) קטן ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּפּתח
ּוקטּופה ּבׁשמן הּנּלֹוׁשה ּכעּסה – ּד'בׁש ׁש'מן ל'יׁש נֹוטריקֹון: לׁשֹון "לׁשד" אחר: ּדבר ּפסּוק. סֹוף ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמּפני
ּבׁשמן, הּנּלֹוׁשה ׁשהעּסה ּדֹונׁש; ׁשל לפתרֹונֹו נֹוטה ּבמׁשחא" "ּדליׁש ּדמתרּגם: אֹונקלּוס ׁשל ותרּגּום ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבדבׁש.

ּבּה יׁש ׁשמן .לחלּוחית ְִֵֶֶַָ

(è):åéìò ïnä ãøé äìéì äðçnä-ìò ìhä úãøáe§¤¯¤©©²©©©«£¤−¨®§¨¥¥¬©−̈¨¨«

(é)çúôì Léà åéúçtLîì äëa íòä-úà äLî òîLiå©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ§¦§§Ÿ½̈¦−§¤´©
:òø äLî éðéòáe ãàî ýåýé óà-øçiå Bìäà̈«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ§½Ÿ§¥¥¬¤−¨«

i"yx£ÂÈ˙ÁtLÓÏ ‰Îa∑"למׁשּפחתיו" אמרּו ורּבֹותינּו ּבגלּוי. ּתרעמּתן לפרסם ּובֹוכים, נאספים מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות …∆¿ƒ¿¿…»ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
להם– הּנאסרֹות עריֹות ׁשל מׁשּפחֹות עסקי .(ספרי)על ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

(àé)änìå Ecáòì úòøä äîì ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ§©§¤½§¨²¨
éðéòa ïç éúöî-àìäfä íòä-ìk àOî-úà íeNì E «Ÿ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À¤©¨²¨¨¨¬©¤−

:éìò̈¨«

‡Ô‰lו ÌÚcÓ Ïk ˙ÈÏ ‡·È‡˙ ‡�LÙ� ÔÚÎe¿««¿»»»ƒ»≈»ƒ»«∆»≈
:‡��ÈÚ ‡pÓÏ¿«»≈»»

eÊÁkז dÂÊÁÂ ‡e‰ ‡cb Ú¯Ê ¯·k ‡pÓe«»¿«¿««»¿∆¿≈¿≈
:‡ÁÏ„·¿…¿»

iÁÈ¯a‡ח ÔÈÁË È·ˆc ÔÈË˜ÏÂ ‡nÚ ÔÈËÈL«¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»≈»ƒ¿≈«»
dÏ ÔÈÏM·Óe ‡zÎ„na CÈ‡„ È·ˆ„ B‡¿»≈»ƒ«¿À¿»¿«¿ƒ≈
dÓÚË ‰Â‰Â ÔˆÈ¯b d˙È ÔÈ„·ÚÂ ‡¯„˜a¿ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»«¬»«¬≈

:‡ÁLÓa LÈÏc ÌÚËkƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»

�Á˙ט ‡ÈÏÈÏ ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡lË ˙Á� „ÎÂ¿«»≈«»««¿ƒ»≈¿»»≈
:È‰BÏÚ ‡pÓ«»¬ƒ

b·¯י ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÎa ‡nÚ ˙È ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆»«»»«¿«¿¬«¿¿«
È�ÈÚ·e ‡„ÁÏ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e d�kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈¿≈»¿»«¿»«¬»¿≈≈

:LÈa ‰LÓ…∆ƒ

‡·‡zL‡יא ‡ÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»«¿∆¿»
CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ‡Ï ‡ÓÏe Cc·ÚÏ¿«¿»¿»»«¿»ƒ«¬ƒ√»»
:ÈÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk ÏeËÓ ˙È ‰‡eLÏ¿«»»»¿»«»»≈»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

על להם ונֹותנים ,הּמל עבּדי ּכמנהג ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּדבר

אׁשר קטּנים ּדגים הּמל מּמנת היאֹור ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָׂשפת

ּבסדר ּפרׁשּתי ּכאׁשר ּבמצרים, ּדמים להם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאין

יׂשראל, ּבני ּתלּונת וזאת יא). (א ׁשמֹות ְְְְְְִֵֵֵֶַָֹואּלה

על מתאֹוננים היּו והּנה האספסּוף. ּתלּונת ְְְְְֲִִִֵַַַָָֹלא

ונאכלה", בׂשר ּלנּו "ּתנה עליו וצֹועקים ְְְֲִֵֶָָָָָָָֹמׁשה,

יג): (בפסוק יזּכיר ְֲִֶַַּכאׁשר

וטעם L·È‰.(ו) e�LÙ�טבעם ׁשּנתחּמם ְַַ«¿≈¿≈»ְְִִֵֶַָ

אּונקלּוס. ּכדברי לּה, ויבׁשה הּתאוֹות ְְְְְְֲִֵֵַַָָָֹמרב

L·È‰אֹו e�LÙ�ללחלח ּכל לּה אין ּכי «¿≈¿≈»ְְִֵֵַַָֹ

ויׁשיב ּבּגּוף הּלחּות מֹוליד הּמאכל ּכי ְֲִִִַַַַַָָָאֹותּה,

ואמרּו רוה. e�È�ÈÚ,הּנפׁש Ôn‰ Ï‡ ÈzÏa ְְֶֶֶַָָƒ¿ƒ∆«»≈≈

אינּנּו ּבֹו חּיים אנּו אׁשר הּמזֹון ֲֲִִֵֶֶֶַַָָׁשאפּלּו

ּבֹו, ּוׂשבעה ּדׁשנה נפׁשנּו ׁשּתהיה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָּבידינּו

עת ּבכל אליו עינינּו ונּׂשא לֹו נתאּוה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָאבל

ּבלּתי ּכל אין והּנה לנּו, יבא ּבאּולי ְְְִִִִֵֵַָָֹֹּכי

(יומא הּידּוע הּמׁשל אמרּו הּמן. ְֶֶַַַַָָָָָּתֹוחלת

למי ּבסּלֹו ּפת לֹו ׁשּיׁש מי דֹומה אינֹו ְְִִֵֵֶֶַַעד:),

מעלֹות ּכּמה הּכתּוב וסּפר ּבסּלֹו. ּפת לֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָׁשאין

ׁשּטעמֹו ואמר ‰ÔÓM,ּבּמן, „LÏ ÌÚËk ְֲֶַַַָָ¿««¿««∆∆

הּוא ּכי ּתיבׁש, לא אֹוכליו נפׁש ּכי ְְִִִִֶֶַַָֹלהּגיד

אֹוכליו נפׁש ותהיה וירוה רוהילחלח ּכגן ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

מים: ְִַָּוכמֹוצא
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(áé)eäézãìé éëðà-íà äfä íòä-ìk úà éúéøä éëðàä¤¨«Ÿ¦´¨¦À¦¥µ¨¨¨´©¤½¦¨«Ÿ¦−§¦§¦®
÷ðiä-úà ïîàä àOé øLàk E÷éçá eäàN éìà øîàú-ék¦«Ÿ©̧¥©¹¨¥´§¥¤À©«£¤̧¦¨³¨«Ÿ¥Æ¤©Ÿ¥½

:åéúáàì zòaLð øLà äîãàä ìò©µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©−§¨©«£Ÿ¨«
i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡˙ŒÈk∑?ּכן לֹו אמר והיכן .בחיק ׂשאהּו אלי אֹומר לב)ׁשאּתה ואֹומר(שמות אתֿהעם", נחה ל" : ƒ…«≈«ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ו) אתכם(שמות ּומחרפים אתכם סֹוקלים ׁשּיהיּו מנת על יׂשראל" אלּֿבני "ויצּום :.zÚaL� ¯L‡ ‰Ó„‡‰ŒÏÚ ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ«»¬»»¬∆ƒ¿«¿»
ÂÈ˙·‡Ï∑ּבחיקי לׂשאתם לי אֹומר רמב"ן.אּתה «¬…»ְְִִֵֵֵַָָ

(âé)éìò ekáé-ék äfä íòä-ìëì úúì øNa éì ïéàî¥©³¦¦Æ¨½̈¨¥−§¨¨¨´©¤®¦«¦§³¨©Æ
:äìëàðå øNá eðl-äðz øîàì¥½Ÿ§¨¨¬¨¨−§Ÿ¥«¨

(ãé)ék äfä íòä-ìk-úà úàNì écáì éëðà ìëeà-àì«Ÿ©³¨«Ÿ¦Æ§©¦½¨¥−¤¨¨¨´©¤®¦¬
:épnî ãáëרמב"ן ¨¥−¦¤«¦

(åè)äëk-íàå|éúàöî-íà âøä àð éðâøä él äNò-zà §¦¨´¨©§´Ÿ¤¦À¨§¥³¦¨Æ¨½Ÿ¦¨¨¬¦
éðéòa ïçô :éúòøa äàøà-ìàå E ¥−§¥¤®§©¤§¤−§¨«¨¦«

i"yx£Èl ‰NÚŒz‡ ‰ÎkŒÌ‡Â∑עתיד ׁשהּוא הּפרענּות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשהראהּו ּכנקבה. מׁשה ׁשל ּכחֹו ּתׁשׁש ¿ƒ»»«¿…∆ƒְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ
ּתחּלה הרגני ּכן, אם לפניו: אמר זאת, על עליהם È˙Ú¯a.להביא ‰‡¯‡ŒÏ‡Â∑אּלא לכּתב, לֹו היה "ּברעתם" ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ¿«∆¿∆¿»»ƒְְִֶָָָָָָֹ

לׁשֹון ּולתּקּון לכּנּוי ּבּתֹורה סֹופרים מּתּקּוני אחד וזה הּכתּוב. רמב"ן.ׁשּכּנה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

(æè)éð÷fî Léà íéòáL él-äôñà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¤§¨¦º¦§¦´¦»¦¦§¥´
zç÷ìå åéøèLå íòä éð÷æ íä-ék zòãé øLà ìàøNé¦§¨¥¼£¤´¨©½§¨¦¥²¦§¥¬¨−̈§«Ÿ§¨®§¨«©§¨³

:Cnò íL eávéúäå ãòBî ìäà-ìà íúàŸ¨Æ¤´Ÿ¤¥½§¦§©§¬¨−¦¨«
i"yx£ÈlŒ‰ÙÒ‡∑והלא היּו? היכן הראׁשֹונים והּזקנים לבּדי". אנכי "לאֿאּוכל ׁשאמרּת: לתלּונת ּתׁשּובה הרי ∆¿»ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ּבמ ׁשּנאמראף עּמהם, יׁשבּו ג)צרים היּו(שמות ּוראּויים מתּו ּתבערה ּבאׁש אּלא יׂשראל"? אתֿזקני ואספּת ל" : ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּדכתיב ,לכ כד)מּסיני וזהּו(שמות .הּמל ּבפני ּומדּבר ּפּתֹו ּכנֹוׁש ראׁש, קּלּות ׁשּנהגּו אתֿהאלהים", "וּיחזּו :(שם): ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּכאן להם ּופרע ּתֹורה ּבמּתן אבלּות לּתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רצה ולא וּיׁשּתּו". B‚Â'."וּיאכלּו Ì‰ŒÈk zÚ„È ¯L‡∑ ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ¬∆»«¿»ƒ≈¿

‡Ôepיב È�a Ì‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ‡�‡ ·‡‰»«¬»¿»«»»≈ƒ¿«ƒ
¯·BÒÓ„ ‡Ók Ct˜˙a È‰¯·BÒ ÈÏ ˙¯Ó‡c¿»¿≈ƒ«¿ƒ¿»¿»¿»ƒ¿«
‡zÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˜�È ˙È ‡�Èa¯zÀ¿¿»»»«¿»««¿»ƒ«∆¿»

:È‰B˙‰·‡Ï«¬»»ƒ

‡¯Èיג ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ·‰ÈÓÏ ‡¯Na ÈÏ Ô�Ó¿«ƒƒ¿»¿≈«¿»«»»≈¬≈
:ÏeÎÈ�Â ‡¯Ò· ‡�Ï ·‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÔÎa»«»«¿≈««»»ƒ¿»¿≈

Ïkיד ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡�‡ ˙ÈÏ≈¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»»
:ÈpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈¬≈«ƒƒƒ

˜ÏBËטו ÔÚÎ È�ÏË˜ ÈÏ „·Ú z‡ ÔÈ„k Ì‡Â¿ƒ¿≈«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿
ÈÊÁ‡ ‡ÏÂ CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»∆¡≈

:ÈzLÈ·a¿ƒ¿ƒ

b·¯‡טז ÔÈÚ·L ÈÓ„˜ LB�k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿√»««¿ƒ«¿»
‡nÚ È·Ò Ôep‡ È¯‡ zÚ„È Èc Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿««¿¬≈ƒ»≈«»
‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰˙È ¯a„˙e È‰BÎ¯ÒÂ¿«¿ƒ¿««»¿¿«¿«ƒ¿»

:CnÚ Ônz Ôe„zÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדעת על הּזה. העם ּכל את הריתי האנכי ִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ(יב)

(בראשית הֹורי ּברכת על ּכמֹו ְְְְִַַֹאּונקלּוס

ׁשּנֹותן מּפני הֹורה, יּקרא האב ּכי כו), ְִִִֵֵֵֶֶָָָמט

אּמם אֹו אביהם אני אם יאמר ההריֹון, ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָֹּומזמין

אֹותם: ְִֶַָָׁשּילדּתי

ÈÏÚ·eאּמם האנכי ,ּבהפ אמרּו הּפׁשט «¬≈ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

וּתהר וכן ויֹולדת. בהם הרה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהייתי

ׁשהרתה יז) ד א (דה"י ׁשּמי ואת מרים ְְְִֶֶֶַַָָָאת

ּכמֹו ׁשּילדּתיהּו, אביהם אנכי אֹו אֹותם, ְְְְְֲִִִִֶֶָָָָֹוילדה

ילד זה לאבי י), ו (בראשית נח ְְִֶֶֶַַָָֹוּיֹולד

יּׂשא ּכאׁשר ואמר וזּולתם. כב), כג ְְֲִֶַַָָָָ(משלי

האם: אֹו האב הּינק, את ֵֵֵֶַָָָָֹֹהאמן

ÏÚÂּכמֹו וטעמֹו ּבאם, מליצה הּכל ּדעּתי ¿«ְְְְְֲִִֵַַַָֹ

ואנכי הּזה העם ּכל את הריתי ְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹהאנכי

צער ּתסּבל האּׁשה ּכי ּכן והזּכיר ְְְְְִִִִִִִֵַַָָֹילדּתיהּו,

מּלדה ּבהם ּׁשּסבלה מה ּבזכרּה הּבנים ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּגּדּול

אֹומן הּוא ּכי "אֹומן", ואמר ּומהריֹון. ְִִֵֵֵֵֶֶַָָּומּבטן

אֹומנת: ֶֶֹלא

וטעם Èc·Ï.(יד) ÈÎ�‡ ÏÎe‡ ‡Ïׁשּיעזרּוהּו לא ְַַ…«»…ƒ¿«ƒְֶַַֹ

להם. מאין ּכי ּבׂשר, להם לתת ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּזקנים

לא רּבים ּפרנסים להם ּבהיֹות אפּלּו ְְְֲִִִִֶַַָָֹועֹוד,

מּמצרים, ׁשהֹוציאם רּבינּו מׁשה על רק ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָיתלֹוננּו

מּמצרים", העליתנּו "לּמה לֹו לאמר ְְְֱִִִִִֵֶַָָָָָֹּכמנהגם

מׁשאלֹותם ּכל ּבתפּלתֹו להם ׁשּיּתן ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָוהּוא

ּכי מׁשה, חׁשב אבל להם. יביא ְֲֲִִֶֶַַָָָָָָותאותם

חמתם יׁשּככּו רּבים מנהיגים להם ְְְְֲִִִִֶַַַָָָּבהיֹות

ּכי ואפׁשר ּתלּונתם. ּבעת לּבם על ְְְְְִִִֵֶַַָָָָוידּברּו

ׁשּנאצל הּזקנים התנּבאּו מןּכאׁשר עליהם ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

לנביאים, הם נאמנים ּכי העם וידעּו ְְְֱִִִִִֵֶַָָָָָהרּוח

ּתאותם ויׁשאלּו מׁשה, על ּכּלם יתאּספּו ְְְְֲֲִִֶַַַָָָֹֻלא

מהם: ֵֶַּגם

ׁשל ּכחֹו ּתׁשׁש לי. עׂשה אּת ּככה ואם ְְִִֶֶַַָָָֹֹ(טו)

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהראהּו ּכנקבה, ְְִֵֶֶֶַָָָָמׁשה

זאת, על עליהם להביא עתיד ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַָָָֹֻּפרענּות

רׁש"י. לׁשֹון הרג, נא הרגני ּכן אם לפניו ְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹאמר

מעלה ּכלּפי "אּת" ׁשּכּנּוי זה, הבינֹותי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹולא

ּגם הּוא הּלׁשֹון מנהג הּפׁשט, ּדר ועל ְְְִֶֶַַַַַָָהּוא.

כח (יחזקאל הּסֹוכ ממׁשח ּכרּוב אּת ְְְְִֵַַַָָּבזכר,

יד):

ÏÚÂהאמת ּדר,ÈÏ ‰NBÚ z‡ ‰Îk Ì‡ּבמּדת ¿«ֱֶֶֶָƒ»»«¿∆ƒְִַ

מאד ה' אף וּיחר ׁשאמר ּכמֹו ידּבר, ְְְִִֵֶַַַַַַָֹהּדין

ה (דברים אלינּו ּתדּבר ואּת וכן י), ְְְְֵֵֵֵַַ(בפסוק

הּׁשם ּדברי ׁשּתדּבר הּגדֹולה לאׁש ּכּנּוי ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָכד),

ּכרּוב אּת וכן ועׂשינּו. מּפי וׁשמענּו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָאלינּו,

יבין: והּמׂשּכיל ירמז. הּׁשני ּבּכרּוב ְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹממׁשח,

È�‚¯‰ ÌÚËÂ.‚¯‰ הֹורגים�‡ עלי ׁשּתׁשלח ¿««»¿≈ƒ»»…ְְִִֶַַָ

אדם ּבחרב אפּלּו מֹותי טֹוב ּכי ְְֲִִִֶֶֶֶָָּבחרב,

המיתני, ּכמֹו ׁשהּוא ויּתכן הּזה. ּבּצער ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמחּיי
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ׁשּנאמר ידם, על ּומּכים עליהם מרחמים והיּו ּפר ּבעבֹודת ּבמצרים ׁשֹוטרים עליהם ׁשּנתמּנּו מּכיר ׁשאּתה ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻאֹותן
ה) ּבצרתן(שמות ׁשּנצטערּו ּכדר ּבגדּלתן, יתמּנּו עּתה – יׂשראל" ּבני ׁשטרי "וּיּכּו :.Ì˙‡ zÁ˜ÏÂ∑:ּבדברים קחם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ¿»«¿»…»ְִִֵָָ

מקֹום!" ׁשל ּבניו על ּפרנסים ׁשּנתמּניתם CnÚ."אׁשריכם ÌL e·vÈ˙‰Â∑ּגדּלה ּבהם וינהגּו יׂשראל ׁשּיראּו ּכדי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ¿ƒ¿«¿»ƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֻ
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מּפי ּדּבּור לׁשמע מׁשה עם ׁשּנכנסּו אּלּו חביבין ויאמרּו: רמב"ן.(ספרי)וכבֹוד, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ

(æé)øLà çeøä-ïî ézìöàå íL Enò ézøaãå ézãøéå§¨«©§¦À§¦©§¦´¦§»¨¼§¨«©§¦À¦¨²©£¤¬
éìòàOú-àìå íòä àOîa Ezà eàNðå íäéìò ézîNå E ¨¤−§©§¦´£¥¤®§¨«§³¦§Æ§©¨´¨½̈§«Ÿ¦¨¬

:Ecáì äzà©−̈§©¤«
i"yx£Èz„¯ÈÂ∑י מעׂשר אחת ּבּתֹורהזֹו הּכתּובֹות EnÚ.רידֹות Èz¯a„Â∑עּמהם "וארּבי",∑ÈzÏˆ‡Â.ולא ּכתרּגּומֹו ¿»«¿ƒְְִֵֶֶַַַַָ¿ƒ«¿ƒƒ¿ְִֶָֹ¿»«¿ƒְְֲֵַַַ
כד)ּכמֹו יׂשראל"(שמות ּבני "ואלֿאצילי :.Ì‰ÈÏÚ ÈzÓNÂ∑מנֹורה ּגּבי על ׁשּמּנח לנר ׁשעה? ּבאֹותּה ּדֹומה מׁשה למה ְְְְֲִִֵֵֵֶָ¿«¿ƒ¬≈∆ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

ּכלּום חסר אֹורֹו ואין הימּנּו מדליקין ‡Ez.והּכל e‡N�Â∑ׁשהם ּבני, טרח עליהם ׁשּיקּבלּו מנת על עּמהם התנה ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ¿»¿ƒ¿ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
וסרבנים Ec·Ï.טרחנים ‰z‡ ‡O˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)"לבּדי אנכי "לאֿאּוכל ּׁשאמרּת: למה ּתׁשּובה רמב"ן.הרי ְְְִִַַָָ¿…ƒ»«»¿«∆ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

¯Áe‡יז ÔÓ Èa¯‡Â Ônz CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÏb˙‡Â¿∆¿¿≈∆¡«≈ƒ»«»«¬«≈ƒ»
ÏehÓa CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ ÔB‰ÈÏÚ ÈeL‡Â CÏÚc«¬»∆¡«≈¬≈ƒ¿ƒ»¿«

:C„BÁÏa z‡ ¯·BÒ˙ ‡ÏÂ ‡nÚ«»¿»¿««¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּכי ּבחּוריהם מות הרגי יהיּו ואנׁשיהם ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֻֻוכן

ּופחי וכן כא), יח (ירמיה ּבּמלחמה ְְְִִֵֶֶַָָחרב

ט): לז (יחזקאל האּלה ֲִֵֶַָּבהרּוגים

יׂשראל. מּזקני איׁש ׁשבעים לי אספה ְְְְִִִִִִִֵֵֶָָ(טז)

אּמֹות ׁשבעים ּכי רּבֹותינּו, הזּכירּו ְְְִִִִִֵַָֻּכבר

מּזל ואחת אחת לכל ויׁש לׁשֹון, ּבׁשבעים ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָהן

(י ּבדנּיאל ׁשּנאמר ּכענין למעלה וׂשר ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָּברקיע

מלכּות וׂשר מלכייג) אצל (שם) ּוכתיב ּפרס, ְְְְִֵֵֶַַַַָ

והּנ וכן] [ּפרס, פסוק(יון) (שם ּבא יון ׂשר ה ְְִֵֵַַָָָָָָ

על ה' יפקד כא) כד (ישעיה ׁשּנאמר והּוא ְְֱִֶֶַַֹכ),

ואמרּו ב). שירה (מכילתא ּבּמרֹום הּמרֹום ְְְַַָָָָצבא

בהם: ירמזּו החג ּפרי ּכי נה:) ּובפרקי(סוכה ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּברּו הּקדֹוׁש אמר כד) (פרק אליעזר ֱִִֶֶַַַָָָרּבי

כבֹודֹו, ּכּסא הּסֹובבים מלאכים לׁשבעים ְְְְְִִִִִֵַַָהּוא

ּביֹורדי הּמסּפר היה ולכן לׁשֹונם. ּונבלּבל ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָּבֹואּו

ּבׁשֹופטי הּזה הּמסּפר וצּוה ׁשבעים. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָמצרים

הּדעֹות ּכל יכלל הּזה הּמסּפר ּכי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹיׂשראל,

ּכל מהם יּפלא ולא הּכחֹות, ּכל ּכֹולל ְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹּבהיֹותֹו

ָָּדבר:

ÔÎÂשמות) יׂשראל מּזקני וׁשבעים ּתֹורה ּבמּתן ¿≈ְְְְְִִִִִֵֵַַָָ

הּזה הּׁשלם ּבּמסּפר ראּוי ּכי א), ְִִֵֶַַַָָָכד

היא ּכאׁשר הּׁשכינה ּכבֹוד עליהם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיׁשרה

ּבארץ, הּׁשם צבאֹות יׂשראל ּכי העליֹון, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמחנה

ּבדמּות ּומׁשּכן וכּפרת ארֹון ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִֶֶַַָָָֹּכמֹו

ּבדמיֹון הּדגלים ונעׂשּו ּבּמרֹום, ְְְְְְֲִִִַַַַַָָהמׁשּמׁשין

ׁשכינה להׁשרֹות יחזקאל ראה אׁשר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָהּמרּכבה

ּבּׁשמים: ׁשכינה היא ּכאׁשר ּבארץ ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָעליהם

‰p‰Âרמז זקנים, ׁשבעים ּגּבי על מׁשה ¿ƒ≈ְְִִִֵֵֶֶֶַַ

וקּבלּו ּבארץ: אחד ּגֹוי ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶָָָָליׂשראל

גדֹולה סנהדרי ּכל ּכי ב.) (סנהדרין ְְְִֵֵֶַַָָרּבֹותינּו

לׁשכנֹו יבחר אׁשר ּבּמקֹום הּׁשם ּבבית ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָהּיֹוׁשבת

על והּנׂשיא ׁשבעים, מנינם יהיה ּכן ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשם,

ואחד. ׁשבעים הם והּנה רּבינּו, ּכמׁשה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּגּביהם

ׁשבעים המפרׁש הּגדֹול ּבּׁשם האֹותּיֹות ְְְִִִֵֵַַַָָָֹוכן

ׁשהּוא המיחד והּׁשם הּׂשרים ּכנגד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻּוׁשּתים,

ּכּלם: על יחיד ִַָָָֻאדֹון

‰ÊÏÂתהלים) ּבאמרֹו הּכתּוב א)ירמז פב ¿»∆ְְְִַָָֹ

אלהים ּבקרב אל ּבעדת נּצב ְֱֱֲִִִֵֶֶַַָֹֹאלהים

ידם. על להסּכים עּמהם הּׁשכינה ּכי ְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹיׁשּפט,

ּתׁשּפטּו מתי עד ב) פסוק (שם הּכתּוב ְְְִַַַַָָָואמר

עּמהם הּנכּבד ׁשהּׁשם אחרי ּבהם יזהיר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעול,

להּטֹות מּמּנּו ּתראּו לא אי הּמׁשּפט ְְְְִִִִֵֶַַַָֹּבדבר

ּפני על אֹותי הּמכעיסים העם ּכטעם ְְְִִִִַַַַַַַָָָָהּמׁשּפט,

אני ו), פב (תהלים עֹוד ואֹומר ג). סה ְֲִֵ(ישעיה

ּכי ּכלכם, עליֹון ּובני אּתם אלהים ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹֻאמרּתי

הּיחיד, ואדֹון מעלה ׂשרי ּכמסּפר ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמסּפרכם

אכן ּבארץ, אלהים מֹוׁשב ׁשּתׁשבּו ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹואמרּתי

מּמקֹומֹו ׁשּגרׁש הראׁשֹון ּכאדם ּתמּותּון, ְְְְִִֶַָָָָָֻּכאדם

ותמּותּו, הּׁשם מּבית ּתתּגרׁשּו ּכן ומת, ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָהּנכּבד

מן וּתּפלּו הייתם, מעלה ׁשל הּׂשרים ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָּוכאחד

הּזה הענין מן הזּכרּתי ּוכבר ההיא. ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָהּמעלה

ו): כא (שמות הּמׁשּפטים ואּלה ְְְִִֵֵֶֶַָּבסדר

ענין ואצלּתי. ׁשם עּמ ודּברּתי וירדּתי ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָ(יז)

מׁשה עם הּדּבּור ּבעת ּכי להּגיד ְְִִִִֵֶַַַָהּכתּוב

ּבמעׂשה אמר וכן הּוא. ּומּמּנּו האצילּות ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָיהיה

אליו: וידּבר ּבענן ה' וּירד כה) ְֵֵֵֶֶַַַָָָ(פסוק

‡ÏÂּכאׁשר היה מה הּזה הּדּבּור הּכתּוב ּפרׁש ¿…ֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

כן אחרי ׁשיבאר הּתֹורה ּבכל ּכתּוב ְְֲֵֵֵֶַַָָָָהּוא

ּכי ּבכאן, הענין ּכי ה'. ּדּבר ּומה אמר ְְִִִִֶַַַָָָָמה

ׁשמעּו לא ׁשהתנּבאּו, ּבהם אמר אׁשר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּזקנים

אֹו ּבּמראה להם נראה ולא הּׁשם מּפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּדּבּור

ּומאצילּות מׁשה עם מדּבר הּׁשם אבל ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָּבחלֹום,

וזה ההיא. הּנבּואה יֹודעים הם מׁשה ְְְִִֵֶֶַַַָרּוח

יספּו ׁשּלא (שם), יספּו ולא וּיתנּבאּו ְְְִֶַַַַָָָָֹֹטעם

הּׁשם ׁשאמר ּבּנבּואה אבל מעצמם, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָלהתנּבאֹות

טעם וזה התנּבאּו. לבּדה ּבּה ְְְְְִֶֶַַַַָָלמׁשה

,"ÈzÏˆ‡Â"אני אׁשר הרּוח מן אצלי ׁשאּניח ¿»«¿ƒְֲֲִִִִֶֶֶַַַָ

עלי Ì‰ÈÏÚ:ׂשם ÈzÓNÂ ֶָָ¿«¿ƒ¬≈∆

ÔÈ‡Âכז (להלן עליו מהֹוד ונתּת ּכענין זה ¿≈ְְְְִֵֶַַָָָָ

עּכּוב לׁשֹון מקֹום ּבכל אצילּות ּכי ְֲִִִָָָכ),

אצלּתי לא עיני ׁשאלּו אׁשר וכל ּכלׁשֹון ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹאצלֹו,

ּברכה לי אצלּת הלא י), ב (קהלת ְְֲִֵֶַָָָָֹמהם

מהּתחּתנֹות נאצל ּכן על וכן לו). כז ְְֱֵֵֵֶַַַַֹ(בראשית

ׁשּנׁשאר ו), מב (יחזקאל מהארץ ְִִֵֵֶֶַַָָֹּומהּתיכנֹות

והּתיכֹונֹות הּתחּתֹונֹות מהּלׁשכֹות ְְְְִֵֶַַַַָָאצלם

ּבעליֹונֹות. מהּנה האּתיקים יאכלּו ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹמהארץ

יא), כד (שמות יׂשראל ּבני אצילי ואל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶָוכן

עצמן אל ׁשּנאצלים מהם והּפרּוׁשים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּנׁשארים

הּגדֹולים ּכן ׁשּנקראים אֹו העם, המֹון ְְְֲִִִִֵֶַַָָָמּכלל

אצלם: ּבאים ְִֶֶַָָֹׁשהּכל

ÌÈ˜ÈzÚn‰Â"אצילּות" אמרּו הּלׁשֹונֹות מן ¿««¿ƒƒְְֲִִַָ

מאת הּכחֹות מן ּכח יציאת ְִִֵֵַַַַֹֹעל

ּבּנפׁש ואֹומרים הּנברא, על ּומתּפּׁשט ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָהּבֹורא

לׁשֹון אצלם הּוא ּכי הּקדׁש", מרּוח ְֲִֵֶֶַַָָָֹ"אצּולה

יהיה האצילּות ּכי אצלי, נכֹון ואיננּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָהמׁשכה.

הּוא: הּנֹותן אצל והפרׁשה, הּנחה אֹו ְְְֵֵֶַַַַָָָָָָהמׁשכה

Ï·‡ּכאן ּתרּגם ּפנים, ׁשני בֹו יעׂשה אּונקלּוס ¬»ְְְְֲִִֵֵֶַָָ

ּולרברבי, אצילי" "ואל וכן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַוארּבי,

נראה ׁשבקּת. ּברכה, לי אצלּת הלא ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹותרּגם

אֹו המׁשכה, ענין ׁשהּוא ּבאצילּות ְְְֲִִֶֶַַַַָָׁשּדעּתֹו

אמׁשי ּבכאן ויאמר המקּבל, על הּנֹותן ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָֹמאציל

עליהם, וׂשמּתי הּנבּואה רּוח מן אצל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָמאׁשר

אצלֹו הּנֹותן ׁשּימׁשי ההמׁשכה על עֹוד ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָונאמר

הלא טעם וזה עּמֹו, ויּׁשאר הּנתּון הּדבר ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמן

מן אחת אצל לי ׁשּמׁשכּת ּברכה, לי ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָאצלּת

בּה: לברכני ְְְִֵַָָָָהּברכה

ÏÚÂ,ּבּזקנים מןהּכלל רק נבּואתם אין ּכי ¿«ְְְִִִֵֵַַַַָָ

הּוא ּומּמּנּו ּבמׁשה ידּבר אׁשר ְְֲִֵֶֶֶַַָהרּוח

רּבה סיני ּבמדּבר ּבּמדרׁש אמרּו ּולפיכ ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָלהם.

ּפרּדס ׁשּמסר לאדֹון מׁשל בהעלתך), ְְֵֶַַָָָָ(סוף

אמר זמן אחר הּׁשמירה, ׂשכר לֹו ונתן ְְְְְִֵַַַַַַַָָָלׁשֹומר

הבא לבּדי ּכּלֹו לׁשמרֹו יכֹול איני הּׁשֹומר ְְְִִֵֵֵַַָָָֻלֹו

האדֹון לֹו אמר עּמי, ׁשּיׁשמרּו אחרים ְְֲִִִִֵֶַָָָעֹוד

ּפרֹות וכל לׁשמרֹו ׁשּלי הּפרּדס ל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָנתּתי

הבא אֹומר אּתה ועכׁשיו ל נתּתיו ְְְְְִִֵֵַַַָָָָׁשמירתֹו

אחרים מביא הריני ,עּמ ׁשּיׁשמרּו אחרים ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶעֹוד

להם נֹותן אני ׁשאין יֹודע והוי עּמ ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּיׁשמרּו

ׁשּנתּתי ׂשכר מּתֹו אּלא מּׁשּלי ׁשמירה ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָׂשכר
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ׁשּנאמר ידם, על ּומּכים עליהם מרחמים והיּו ּפר ּבעבֹודת ּבמצרים ׁשֹוטרים עליהם ׁשּנתמּנּו מּכיר ׁשאּתה ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻאֹותן
ה) ּבצרתן(שמות ׁשּנצטערּו ּכדר ּבגדּלתן, יתמּנּו עּתה – יׂשראל" ּבני ׁשטרי "וּיּכּו :.Ì˙‡ zÁ˜ÏÂ∑:ּבדברים קחם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ¿»«¿»…»ְִִֵָָ

מקֹום!" ׁשל ּבניו על ּפרנסים ׁשּנתמּניתם CnÚ."אׁשריכם ÌL e·vÈ˙‰Â∑ּגדּלה ּבהם וינהגּו יׂשראל ׁשּיראּו ּכדי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ¿ƒ¿«¿»ƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֻ
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מּפי ּדּבּור לׁשמע מׁשה עם ׁשּנכנסּו אּלּו חביבין ויאמרּו: רמב"ן.(ספרי)וכבֹוד, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ

(æé)øLà çeøä-ïî ézìöàå íL Enò ézøaãå ézãøéå§¨«©§¦À§¦©§¦´¦§»¨¼§¨«©§¦À¦¨²©£¤¬
éìòàOú-àìå íòä àOîa Ezà eàNðå íäéìò ézîNå E ¨¤−§©§¦´£¥¤®§¨«§³¦§Æ§©¨´¨½̈§«Ÿ¦¨¬

:Ecáì äzà©−̈§©¤«
i"yx£Èz„¯ÈÂ∑י מעׂשר אחת ּבּתֹורהזֹו הּכתּובֹות EnÚ.רידֹות Èz¯a„Â∑עּמהם "וארּבי",∑ÈzÏˆ‡Â.ולא ּכתרּגּומֹו ¿»«¿ƒְְִֵֶֶַַַַָ¿ƒ«¿ƒƒ¿ְִֶָֹ¿»«¿ƒְְֲֵַַַ
כד)ּכמֹו יׂשראל"(שמות ּבני "ואלֿאצילי :.Ì‰ÈÏÚ ÈzÓNÂ∑מנֹורה ּגּבי על ׁשּמּנח לנר ׁשעה? ּבאֹותּה ּדֹומה מׁשה למה ְְְְֲִִֵֵֵֶָ¿«¿ƒ¬≈∆ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

ּכלּום חסר אֹורֹו ואין הימּנּו מדליקין ‡Ez.והּכל e‡N�Â∑ׁשהם ּבני, טרח עליהם ׁשּיקּבלּו מנת על עּמהם התנה ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ¿»¿ƒ¿ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
וסרבנים Ec·Ï.טרחנים ‰z‡ ‡O˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)"לבּדי אנכי "לאֿאּוכל ּׁשאמרּת: למה ּתׁשּובה רמב"ן.הרי ְְְִִַַָָ¿…ƒ»«»¿«∆ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

¯Áe‡יז ÔÓ Èa¯‡Â Ônz CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÏb˙‡Â¿∆¿¿≈∆¡«≈ƒ»«»«¬«≈ƒ»
ÏehÓa CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ ÔB‰ÈÏÚ ÈeL‡Â CÏÚc«¬»∆¡«≈¬≈ƒ¿ƒ»¿«

:C„BÁÏa z‡ ¯·BÒ˙ ‡ÏÂ ‡nÚ«»¿»¿««¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּכי ּבחּוריהם מות הרגי יהיּו ואנׁשיהם ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֻֻוכן

ּופחי וכן כא), יח (ירמיה ּבּמלחמה ְְְִִֵֶֶַָָחרב

ט): לז (יחזקאל האּלה ֲִֵֶַָּבהרּוגים

יׂשראל. מּזקני איׁש ׁשבעים לי אספה ְְְְִִִִִִִֵֵֶָָ(טז)

אּמֹות ׁשבעים ּכי רּבֹותינּו, הזּכירּו ְְְִִִִִֵַָֻּכבר

מּזל ואחת אחת לכל ויׁש לׁשֹון, ּבׁשבעים ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָהן

(י ּבדנּיאל ׁשּנאמר ּכענין למעלה וׂשר ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָּברקיע

מלכּות וׂשר מלכייג) אצל (שם) ּוכתיב ּפרס, ְְְְִֵֵֶַַַַָ

והּנ וכן] [ּפרס, פסוק(יון) (שם ּבא יון ׂשר ה ְְִֵֵַַָָָָָָ

על ה' יפקד כא) כד (ישעיה ׁשּנאמר והּוא ְְֱִֶֶַַֹכ),

ואמרּו ב). שירה (מכילתא ּבּמרֹום הּמרֹום ְְְַַָָָָצבא

בהם: ירמזּו החג ּפרי ּכי נה:) ּובפרקי(סוכה ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּברּו הּקדֹוׁש אמר כד) (פרק אליעזר ֱִִֶֶַַַָָָרּבי

כבֹודֹו, ּכּסא הּסֹובבים מלאכים לׁשבעים ְְְְְִִִִִֵַַָהּוא

ּביֹורדי הּמסּפר היה ולכן לׁשֹונם. ּונבלּבל ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָּבֹואּו

ּבׁשֹופטי הּזה הּמסּפר וצּוה ׁשבעים. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָמצרים

הּדעֹות ּכל יכלל הּזה הּמסּפר ּכי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹיׂשראל,

ּכל מהם יּפלא ולא הּכחֹות, ּכל ּכֹולל ְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹּבהיֹותֹו

ָָּדבר:

ÔÎÂשמות) יׂשראל מּזקני וׁשבעים ּתֹורה ּבמּתן ¿≈ְְְְְִִִִִֵֵַַָָ

הּזה הּׁשלם ּבּמסּפר ראּוי ּכי א), ְִִֵֶַַַָָָכד

היא ּכאׁשר הּׁשכינה ּכבֹוד עליהם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיׁשרה

ּבארץ, הּׁשם צבאֹות יׂשראל ּכי העליֹון, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמחנה

ּבדמּות ּומׁשּכן וכּפרת ארֹון ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִֶֶַַָָָֹּכמֹו

ּבדמיֹון הּדגלים ונעׂשּו ּבּמרֹום, ְְְְְְֲִִִַַַַַָָהמׁשּמׁשין

ׁשכינה להׁשרֹות יחזקאל ראה אׁשר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָהּמרּכבה

ּבּׁשמים: ׁשכינה היא ּכאׁשר ּבארץ ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָעליהם

‰p‰Âרמז זקנים, ׁשבעים ּגּבי על מׁשה ¿ƒ≈ְְִִִֵֵֶֶֶַַ

וקּבלּו ּבארץ: אחד ּגֹוי ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶָָָָליׂשראל

גדֹולה סנהדרי ּכל ּכי ב.) (סנהדרין ְְְִֵֵֶַַָָרּבֹותינּו

לׁשכנֹו יבחר אׁשר ּבּמקֹום הּׁשם ּבבית ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָהּיֹוׁשבת

על והּנׂשיא ׁשבעים, מנינם יהיה ּכן ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשם,

ואחד. ׁשבעים הם והּנה רּבינּו, ּכמׁשה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּגּביהם

ׁשבעים המפרׁש הּגדֹול ּבּׁשם האֹותּיֹות ְְְִִִֵֵַַַָָָֹוכן

ׁשהּוא המיחד והּׁשם הּׂשרים ּכנגד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻּוׁשּתים,

ּכּלם: על יחיד ִַָָָֻאדֹון

‰ÊÏÂתהלים) ּבאמרֹו הּכתּוב א)ירמז פב ¿»∆ְְְִַָָֹ

אלהים ּבקרב אל ּבעדת נּצב ְֱֱֲִִִֵֶֶַַָֹֹאלהים

ידם. על להסּכים עּמהם הּׁשכינה ּכי ְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹיׁשּפט,

ּתׁשּפטּו מתי עד ב) פסוק (שם הּכתּוב ְְְִַַַַָָָואמר

עּמהם הּנכּבד ׁשהּׁשם אחרי ּבהם יזהיר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעול,

להּטֹות מּמּנּו ּתראּו לא אי הּמׁשּפט ְְְְִִִִֵֶַַַָֹּבדבר

ּפני על אֹותי הּמכעיסים העם ּכטעם ְְְִִִִַַַַַַַָָָָהּמׁשּפט,

אני ו), פב (תהלים עֹוד ואֹומר ג). סה ְֲִֵ(ישעיה

ּכי ּכלכם, עליֹון ּובני אּתם אלהים ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹֻאמרּתי

הּיחיד, ואדֹון מעלה ׂשרי ּכמסּפר ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמסּפרכם

אכן ּבארץ, אלהים מֹוׁשב ׁשּתׁשבּו ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹואמרּתי

מּמקֹומֹו ׁשּגרׁש הראׁשֹון ּכאדם ּתמּותּון, ְְְְִִֶַָָָָָֻּכאדם

ותמּותּו, הּׁשם מּבית ּתתּגרׁשּו ּכן ומת, ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָהּנכּבד

מן וּתּפלּו הייתם, מעלה ׁשל הּׂשרים ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָּוכאחד

הּזה הענין מן הזּכרּתי ּוכבר ההיא. ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָהּמעלה

ו): כא (שמות הּמׁשּפטים ואּלה ְְְִִֵֵֶֶַָּבסדר

ענין ואצלּתי. ׁשם עּמ ודּברּתי וירדּתי ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָ(יז)

מׁשה עם הּדּבּור ּבעת ּכי להּגיד ְְִִִִֵֶַַַָהּכתּוב

ּבמעׂשה אמר וכן הּוא. ּומּמּנּו האצילּות ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָיהיה

אליו: וידּבר ּבענן ה' וּירד כה) ְֵֵֵֶֶַַַָָָ(פסוק

‡ÏÂּכאׁשר היה מה הּזה הּדּבּור הּכתּוב ּפרׁש ¿…ֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

כן אחרי ׁשיבאר הּתֹורה ּבכל ּכתּוב ְְֲֵֵֵֶַַָָָָהּוא

ּכי ּבכאן, הענין ּכי ה'. ּדּבר ּומה אמר ְְִִִִֶַַַָָָָמה

ׁשמעּו לא ׁשהתנּבאּו, ּבהם אמר אׁשר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּזקנים

אֹו ּבּמראה להם נראה ולא הּׁשם מּפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּדּבּור

ּומאצילּות מׁשה עם מדּבר הּׁשם אבל ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָּבחלֹום,

וזה ההיא. הּנבּואה יֹודעים הם מׁשה ְְְִִֵֶֶַַַָרּוח

יספּו ׁשּלא (שם), יספּו ולא וּיתנּבאּו ְְְִֶַַַַָָָָֹֹטעם

הּׁשם ׁשאמר ּבּנבּואה אבל מעצמם, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָלהתנּבאֹות

טעם וזה התנּבאּו. לבּדה ּבּה ְְְְְִֶֶַַַַָָלמׁשה

,"ÈzÏˆ‡Â"אני אׁשר הרּוח מן אצלי ׁשאּניח ¿»«¿ƒְֲֲִִִִֶֶֶַַַָ

עלי Ì‰ÈÏÚ:ׂשם ÈzÓNÂ ֶָָ¿«¿ƒ¬≈∆

ÔÈ‡Âכז (להלן עליו מהֹוד ונתּת ּכענין זה ¿≈ְְְְִֵֶַַָָָָ

עּכּוב לׁשֹון מקֹום ּבכל אצילּות ּכי ְֲִִִָָָכ),

אצלּתי לא עיני ׁשאלּו אׁשר וכל ּכלׁשֹון ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹאצלֹו,

ּברכה לי אצלּת הלא י), ב (קהלת ְְֲִֵֶַָָָָֹמהם

מהּתחּתנֹות נאצל ּכן על וכן לו). כז ְְֱֵֵֵֶַַַַֹ(בראשית

ׁשּנׁשאר ו), מב (יחזקאל מהארץ ְִִֵֵֶֶַַָָֹּומהּתיכנֹות

והּתיכֹונֹות הּתחּתֹונֹות מהּלׁשכֹות ְְְְִֵֶַַַַָָאצלם

ּבעליֹונֹות. מהּנה האּתיקים יאכלּו ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹמהארץ

יא), כד (שמות יׂשראל ּבני אצילי ואל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶָוכן

עצמן אל ׁשּנאצלים מהם והּפרּוׁשים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּנׁשארים

הּגדֹולים ּכן ׁשּנקראים אֹו העם, המֹון ְְְֲִִִִֵֶַַָָָמּכלל

אצלם: ּבאים ְִֶֶַָָֹׁשהּכל

ÌÈ˜ÈzÚn‰Â"אצילּות" אמרּו הּלׁשֹונֹות מן ¿««¿ƒƒְְֲִִַָ

מאת הּכחֹות מן ּכח יציאת ְִִֵֵַַַַֹֹעל

ּבּנפׁש ואֹומרים הּנברא, על ּומתּפּׁשט ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָהּבֹורא

לׁשֹון אצלם הּוא ּכי הּקדׁש", מרּוח ְֲִֵֶֶַַָָָֹ"אצּולה

יהיה האצילּות ּכי אצלי, נכֹון ואיננּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָהמׁשכה.

הּוא: הּנֹותן אצל והפרׁשה, הּנחה אֹו ְְְֵֵֶַַַַָָָָָָהמׁשכה

Ï·‡ּכאן ּתרּגם ּפנים, ׁשני בֹו יעׂשה אּונקלּוס ¬»ְְְְֲִִֵֵֶַָָ

ּולרברבי, אצילי" "ואל וכן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַוארּבי,

נראה ׁשבקּת. ּברכה, לי אצלּת הלא ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹותרּגם

אֹו המׁשכה, ענין ׁשהּוא ּבאצילּות ְְְֲִִֶֶַַַַָָׁשּדעּתֹו

אמׁשי ּבכאן ויאמר המקּבל, על הּנֹותן ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָֹמאציל

עליהם, וׂשמּתי הּנבּואה רּוח מן אצל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָמאׁשר

אצלֹו הּנֹותן ׁשּימׁשי ההמׁשכה על עֹוד ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָונאמר

הלא טעם וזה עּמֹו, ויּׁשאר הּנתּון הּדבר ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמן

מן אחת אצל לי ׁשּמׁשכּת ּברכה, לי ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָאצלּת

בּה: לברכני ְְְִֵַָָָָהּברכה

ÏÚÂ,ּבּזקנים מןהּכלל רק נבּואתם אין ּכי ¿«ְְְִִִֵֵַַַַָָ

הּוא ּומּמּנּו ּבמׁשה ידּבר אׁשר ְְֲִֵֶֶֶַַָהרּוח

רּבה סיני ּבמדּבר ּבּמדרׁש אמרּו ּולפיכ ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָלהם.

ּפרּדס ׁשּמסר לאדֹון מׁשל בהעלתך), ְְֵֶַַָָָָ(סוף

אמר זמן אחר הּׁשמירה, ׂשכר לֹו ונתן ְְְְְִֵַַַַַַַָָָלׁשֹומר

הבא לבּדי ּכּלֹו לׁשמרֹו יכֹול איני הּׁשֹומר ְְְִִֵֵֵַַָָָֻלֹו

האדֹון לֹו אמר עּמי, ׁשּיׁשמרּו אחרים ְְֲִִִִֵֶַָָָעֹוד

ּפרֹות וכל לׁשמרֹו ׁשּלי הּפרּדס ל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָנתּתי

הבא אֹומר אּתה ועכׁשיו ל נתּתיו ְְְְְִִֵֵַַַָָָָׁשמירתֹו

אחרים מביא הריני ,עּמ ׁשּיׁשמרּו אחרים ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶעֹוד

להם נֹותן אני ׁשאין יֹודע והוי עּמ ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּיׁשמרּו

ׁשּנתּתי ׂשכר מּתֹו אּלא מּׁשּלי ׁשמירה ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָׂשכר
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(çé)ék øNa ízìëàå øçîì eLc÷úä øîàz íòä-ìàå§¤¨¨̧Ÿ©¹¦§©§´§¨¨»©«£©§¤´¨¨¼¦¿
eðì áBè-ék øNa eðìëàé éî øîàì ýåýé éðæàa íúéëa§¦¤Á§¨§¥̧§Ÿ̈¹¥ÀŸ¦³©«£¦¥̧Æ¨½̈¦¬−̈

:ízìëàå øNa íëì ýåýé ïúðå íéøöîa§¦§¨®¦§¨©̧§Ÿ̈¯¨¤²¨¨−©«£©§¤«
i"yx£eLc˜˙‰∑אֹומר הּוא וכן לפרענּות, עצמכם יב)הזמינּו הרגה"(ירמיה ליֹום "והקּדׁשם :. ƒ¿«¿ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

(èé)àìå íéîBé àìå ïeìëàz ãçà íBé àì|íéîé äMîç ´Ÿ¬¤¨²«Ÿ§−§´Ÿ¨®¦§´Ÿ£¦¨´¨¦À
:íBé íéøNò àìå íéîé äøNò àìåרמב"ן §ŸÆ£¨¨´¨¦½§−Ÿ¤§¦¬«

(ë)ãò|íëì äéäå íëtàî àöé-øLà ãò íéîé Lãç ©´´Ÿ¤¨¦À©³£¤¥¥Æ¥«©§¤½§¨¨¬¨¤−
ekázå íëaø÷a øLà ýåýé-úà ízñàî-ék ïòé àøæì§¨¨®©À©¦«§©§¤³¤§Ÿ̈Æ£¤´§¦§§¤½©¦§³

:íéøönî eðàöé äf änì øîàì åéðôì§¨¨Æ¥½Ÿ¨¬¨¤−¨¨¬¦¦§¨«¦
i"yx£ÌÈÓÈ L„Á „Ú∑הּבׂשר" אֹומר: הּוא ּוברׁשעים יֹוצאה. נׁשמתן ּכ ואחר מּטֹותיהן על ׁשּמתמּצין ּבּכׁשרים, זֹו «…∆»ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשלׁשים ּומצטערין אֹוכלין הרׁשעים חּלּוף: ׁשנּויה ּבּמכילּתא אבל ּבּספרי, ׁשנּויה היא ּכ – ׁשּניהם" ּבין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹעֹודּנּו
ׁשּניהם" ּבין עֹודּנּו "הּבׂשר והּכׁשרים ÌÎt‡Ó.יֹום, ‡ˆÈŒ¯L‡ „Ú∑תקֹוצּון "די ּדֹומהּכתרּגּומֹו: יהא ּביּה". ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ«¬∆≈≈≈«¿∆ְְְְִֵֵֶַ

האף ּדר לחּוץ ונגעל ׁשּיֹוצא עד מּדאי, יֹותר מּמּנּו אכלּתם ּכאּלּו ÊÏ¯‡.לכם ÌÎÏ ‰È‰Â∑(ספרי)מרחקין ׁשּתהיּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ¿»»»∆¿»»ְְֲִִֶַ
"זרא" לחרב ׁשּקֹורין מקֹום ׁשּיׁש ראיתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ּובדברי ּׁשּקרבּתם. מּמה יֹותר ‡L¯.אֹותֹו '‰Œ˙‡ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ∆¬∆

ÌÎa¯˜a∑הּללּו הּדברים לכל לּכנס לבבכם ּגבּה לא ּביניכם, ׁשכינתי ׁשּנטעּתי לא .אם ¿ƒ¿¿∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(àë)éëðà øLà íòä éìâø óìà úBàî-LL äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼¥«¥¬¤̧¤Æ©§¦½¨¾̈£¤¬¨«Ÿ¦−
:íéîé Lãç eìëàå íäì ïzà øNa zøîà äzàå Baø÷a§¦§®§©¨´¨©À§¨¨¨Æ¤¥´¨¤½§¨«§−¬Ÿ¤¨¦«

i"yx£ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡ÓŒLL∑ׁשּלא ּפירׁש: הּדרׁשן מׁשה ורּבי היתרים. אלפים ׁשלׁשת הּפרט, את למנֹות חׁש לא ≈≈∆∆«¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
מּמצרים ׁשּיצאּו אֹותן אּלא .ּבכּו ְְִִִֶֶַָָָָ

(áë)éâc-ìk-úà íà íäì àöîe íäì èçMé ø÷áe ïàöä£¯Ÿ¨¨²¦¨¥¬¨¤−¨¨´¨¤®¦´¤¨§¥¬
ô :íäì àöîe íäì óñàé íiä©¨²¥«¨¥¬¨¤−¨¨¬¨¤«

i"yx£ËÁMÈ ¯˜·e Ô‡ˆ‰∑(ספרי).ּכמֹותֹו ּדֹורׁש ׁשמעֹון רּבי ואין ּדֹורׁש, עקיבא רּבי ׁשהיה ּדברים מארּבעה אחד זה ¬…»»ƒ»≈ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ÔeÏÎÈ˙Âיח ¯ÁÓÏ e�ncÊ‡ ¯ÓÈ˙ ‡nÚÏe¿«»≈«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿
ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎa È¯‡ ‡¯Òaƒ¿»¬≈¿≈√»¿»¿≈«»
ÈÈ ÔzÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ‡�Ï ·Ë È¯‡ ‡¯Òa ‡�pÏÎÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»¬≈«»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»

:ÔeÏÎÈ˙Â ‡¯Òa ÔBÎÏ¿ƒ¿»¿≈¿

ÏÂ‡יט ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ ‡ÏÂ ÔeÏÎÈz „Á ‡ÓBÈ ‡Ï»»«≈¿¿»¿≈ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡¯NÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡LÓÁ«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»«¿ƒ

:ÔÈÓBÈƒ

ÔBÎÏכ È‰ÈÂ da ÔeˆB˜˙ Èc „Ú ÔÈÓBÈ Á¯È „Ú«¿«ƒ«ƒ¿≈ƒ≈¿
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙È Ôezˆ˜c ÛÏÁ ‡Ï˜˙Ï¿«¿»¬«¿«¿»≈¿»«¿»
È‰BÓ„˜ Ôe˙ÈÎ·e ÔBÎÈ�Èa ˙È¯L dz�ÎLcƒ¿ƒ¿≈«¿«≈≈¿≈√»ƒ

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡�˜Ù� Ô�„ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿»¿«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

b·¯‡כא ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó ˙ÈL ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿»«¿ƒ«¿»
z¯Ó‡ z‡Â ÔB‰È�È· ‡�‡ Èc ‡nÚ ‰‡Ï‚ƒ̄¿»»«»ƒ¬»≈≈¿«¿¬«¿¿

:ÔÈÓBÈ Á¯È ÔeÏÎÈÈÂ ÔB‰Ï Ôz‡ ‡¯Òaƒ¿»∆≈¿¿≈¿¿«ƒ

ÔB‰Ïכב Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeÒk�˙È ÔÈ¯B˙Â ÔÚ‰¬»¿ƒƒ¿«¿¿«¿«¿¿
Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeLpk˙È ‡nÈ È�e� Ïk ˙È Ì‡ƒ»»≈«»ƒ¿«¿¿«¿«¿

:ÔB‰Ï¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּקדֹוׁש לֹו אמר ּכ ׂשכרן. נֹוטלין הם מּׁשם ְְְִִֵַַָָָָָָל

ודעת רּוח ל נתּתי אני למׁשה, הּוא ְְְֲִִֶַַַַָָּברּו

ּכדי אחר, מבּקׁש הייתי ולא ּבני את ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹלפרנס

אּתה ועכׁשיו הּׁשמירה, ּבאֹותּה אּתה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּתתיחד

ּכלּום נֹוטלין אינן ׁשּמּׁשּלי ּתדע אחר, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמבּקׁש

ÈzÓNÂאּלא EÈÏÚ ¯L‡ Áe¯‰ ÔÓ ÈzÏˆ‡Â ֶָ¿»«¿ƒƒ»«¬∆»∆¿«¿ƒ

,Ì‰ÈÏÚ,ּכלּום מׁשה חסר לא כן ּפי על ואף ¬≈∆ְְִֵֶַַַָֹ

ּבּמדרׁש: ּכאן ְִַַָָעד

·B¯w‰Âלהם נעׂשה הּזקנים ימי ּכל ּכי אלי, ¿«»ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּׁשם ּׁשּיצּוה מה ּבכל ׁשּידעּו ְְְֵֵֶֶֶַַַָָּכן,

והּמקרים ׁשעּתם ּבצרכי מׁשה ּביד ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָליׂשראל

טעם וזה ּבּמדּבר. להם יבֹואּו e‡N�Âאׁשר ְְֲִֶֶֶַַַָָָ¿»¿

,ÌÚ‰ ‡OÓa Ez‡מׁשה ּׁשּיאמר מה ּכל ּכי ƒ¿¿«»»»ִֶֶַַָֹ

אחד ּכל לעם בהם וּיתנּבאּו הם ידעּו ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָלעם

לבּדֹו מׁשה יּׂשא לא זה ּומּפני ְְְְִִִֵֶֶַָֹּבׁשבטֹו,

ְָּתלּונֹותם:

יֹום לא ׁשעּורֹו ּתאכלּון. אחד יֹום לא ְִֶָֹֹֹ(יט)

ּבלבד, יֹומים ולא ּתאכלּו ּבלבד ְְְְִִִֶַָָָֹֹאחד

ׁשאינם י), ו (מ"ב ׁשּתים ולא אחת לא ְְְִֵֶַַָָָֹֹוכמֹוהּו

והעֹוׂשה האֹוכל ּדעּתי, ועל ּבלבד. ּוׁשנים ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָאחת

אֹוכל נקרא אינּנּו רצּופים רּבים ימים ְְִִִִֵֵֶַָָָָּדבר

יֹום ׁשלׁשים האֹוכל וכן אחד, יֹום ְְְִֵֵֶֶָָועֹוׂשה

אֹו יֹום. עׂשרים אֹוכל נקרא אינּנּו ְְְִִִֵֵֶֶָרצּופים

ה"אחד" ּתאכלּוׁשּיהיה אחד יֹום לא ,נמׁש ְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹ

רק אחדים, יֹום ועׂשרים ועׂשרה יֹומים ְְְֲֲִִִֶַַַָָָֹולא

ׁשלם: ֵֶָֹחדׁש

‰p‰Âּבדגה ולא ּבבׂשר, ּתאותם להם נתן ¿ƒ≈ְְְֲֶַַָָָָָָָָֹ

אׁשר ׁשאלתם עּקר ּכי ּבירקֹות, ְְֲִִִֵֶַָָָֹולא

יג).וטעם (פסוק בׂשר" ּלנּו "ּתנה עליו ְְְִַַָָָָָָיבּכּו

‰È‰Â ÌÎt‡Ó ‡ˆÈ ¯L‡ „Ú ÌÈÓÈ L„Á „Ú«…∆»ƒ«¬∆≈≈≈«¿∆¿»»

(Î ˜ÂÒÙ) .‡¯ÊÏ ÌÎÏהרּבה ּבׂשר להם ׁשּיּתן »∆¿»»ְִֵֵֶֶַָָָ

ׁשּיקּוצּו עד מאד, לרב החדׁש ּכל מּמּנּו ְְְְִֶֶֶַַָָֹֹֹֹויאכלּו

נאכל: ׁשאינּנּו וזר נתעב ּכדבר להם ויהיה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָבֹו

ÏÚÂהראׁשֹון ּבּיֹום ּכי היה, ּכן הּפׁשט ּדר ¿«ְִִֵֶֶַַָָָָ

הּמתאּוים העם ּומתּו רּבה מּכה ְִִֵַַַַָָָָֻהּכּו

ּבני ּגם ּבקרּבֹו. אׁשר האספסּוף הם ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָּתחּלה,

ד) (פסוק ׁשאמרּו ּתחּלה הּנזּכרים ְְְְִִִִֵֶַָָָָיׂשראל

,¯Na e�ÏÎ‡È ÈÓּבכּו אׁשר העם ּכל ּוׁשאר ƒ«¬ƒ≈»»ְֲֶָָָָָ

(פסוק אהלֹו ּפתח איׁש למׁשּפחתם כן ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָֹאחרי

לזרא להם והיה ימים, חדׁש מּמּנּו אכלּו ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹי)

וכן מּמּנּו. להם נׁשארּו אׁשר החמרים ְְְְֲֲֳִִִֵֶֶֶַָָָוזרקּו

וּימטר כזֿלא) עח (תהלים הּמזמֹור ְְִֵַַַַָאמר

מאד וּיׂשּבעּו וּיאכלּו וגו' ׁשאר ּכעפר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹעליהם

עֹוד מּתאותם זרּו לא להם, יביא ְֲֲִִֶַַָָָָָָָֹותאותם

קצתם ּכי וגו', עלה אלהים ואף ּבפיהם ְְְְֱִִִֶַָָָָָָֹאכלם

נפרדּו לא הּתאוה ּובעלי מאד, וּיׂשּבעּו ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָֹֹאכלּו

עלה ּבפיהם אכלם ּבעֹוד ּכי ּכלל ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָמּתאותם

ה': אף ֶַָבהם

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy

ּוב הצאן ימים חדׁש ואכלּו להם אּתן ּבׂשר אמרּת: ואּתה רגלי... אלף "ׁשׁשֿמאֹות אֹומר: עקיבא –רּבי וגֹו'" קר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר ּכענין להם? יסּפיק מי ּכמׁשמעֹו: כה)הּכל אֹו(ויקרא זֹו, קׁשה: ואיזֹו ּגאּלתֹו". ּכדי "ּומצא כ): "ׁשמעּוֿנא(במדבר : ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

לא לפיכ ּבּגלּוי, היתה מריבה ׁשל וזֹו מּמּנּו, נפרע ולא הּכתּוב לֹו חס ּברּבים, אמר ׁשּלא לפי אּלא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹהּמרים"?
ּבֹו ׁשּכתּוב מי !ּכ צּדיק אֹותֹו ׁשל ּדעּתֹו על עלתה לא וׁשלֹום, חס אֹומר: ׁשמעֹון רּבי הּכתּוב. לֹו יב)חס :(שם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

אמרּת ואּתה וגֹו', רגלי אלף "ׁשׁשֿמאֹות אמר: ּכ אּלא לנּו? מסּפיק הּמקֹום אין יאמר: הּוא", נאמן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ"ּבכלּֿביתי
אכילה ּותהא ׁשּיהרגּו, ּכדי להם" יּׁשחט ּובקר "הצאן ּכזֹו! ּגדֹולה אּמה ּתהרג ּכ ואחר ימים, לחדׁש אּתן" ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻּבׂשר
הׁשיבֹו ?"ראׁש ונחּת ׂשעֹורים ּכֹור "טל לחמֹור: לֹו אֹומרים זה? הּוא ׁשבח וכי עֹולם? עד מסּפקּתן ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַַָָֹֹֹזֹו
ּומאה הם יאבדּו ּבעיניהם? ּתקצר ה' ׁשּיד ּבעיני הטֹוב ידי. ׁשּקצרה יאמרּו אּתן, לא "ואם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

אחת"! ׁשעה אפּלּו לפניהם קצרה ידי ּתהי ואל ּבהם, רמב"ן.ּכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

(âë)äàøú äzò øö÷z ýåýé ãéä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£©¬§Ÿ̈−¦§¨®©¨¬¦§¤²
:àì-íà éøáã Eø÷éä£¦§§¬§¨¦−¦«Ÿ

i"yx£È¯·„ E¯˜È‰ ‰‡¯˙ ‰zÚ∑,הּטפל על לעמד אפׁשר אי אֹומר: הּנׂשיא יהּודה רּבי ׁשל ּבנֹו ּגמליאל רּבן «»ƒ¿∆¬ƒ¿¿¿»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּגּסה, ּבהמה ּבׂשר להם נֹותן אּתה אם ;אחרי לדּון סֹופן להם, ּתסּפיק לא עלילה אּלא מבּקׁשים ׁשאינן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמאחר
ּבּקׁשנּו! וחגבים ּדגים ּבּקׁשנּו, ועֹוף חּיה ּבּקׁשנּו, ּגּסה יאמרּו: ּדּקה, להם נֹותן אּתה ואם ּבּקׁשנּו, ּדּקה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹיאמרּו:
– דברי" היקר תראה "עּתה לֹו: אמר ּומפּיסן. הֹול הריני לפניו: אמר ידי. ׁשּקצרה יאמרּו אםּֿכן לֹו: ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמר

ּתקצר? ה' היד להם: אמר לעיל). לרּׁש"י ּגם קאי (זה לפּיסן מׁשה הל .ל יׁשמעּו עח)ׁשּלא הּכהֿצּור(תהילים "הן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
זֹו, היא ּפׁשרה אמרּו: יּוכלּֿתת". הגםֿלחם וגֹו' מים "וּיצאוּיזּובּו ׁשּנאמר: וזהּו ׁשאלתנּו. למּלאֹות ּכח ּבֹו אין ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

וגֹו' איׁש ׁשבעים וּיאסף לֹו: ׁשמעּו ׁשּלא ּכיון אלֿהעם", וידּבר .מׁשה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

(ãë)óñàiå ýåýé éøác úà íòä-ìà øaãéå äLî àöiå©¥¥´¤À©§©¥Æ¤¨½̈¥−¦§¥´§Ÿ̈®©¤«¡ºŸ
:ìäàä úáéáñ íúà ãîòiå íòä éð÷fî Léà íéòáL¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´¨½̈©©«£¥¬Ÿ¨−§¦¬Ÿ¨«Ÿ¤

(äë)ýåýé ãøiå|øLà çeøä-ïî ìöàiå åéìà øaãéå ïðòa ©¥̧¤§Ÿ̈´¤«¨¨»©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ£¤´
íäéìò çBðk éäéå íéð÷fä Léà íéòáL-ìò ïziå åéìò̈½̈©¦¥¾©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©£¥¤Æ

:eôñé àìå eàaðúiå çeøä̈½©©¦«§©§−§¬Ÿ¨¨«
i"yx£eÙÒÈ ‡ÏÂ∑ׁשּלא פסקין", "ולא ּתרּגם: ואֹונקלּוס ּבּספרי. מפרׁש ּכ לבּדֹו, הּיֹום אֹותֹו אּלא נתנּבאּו לא ¿…»»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

מהם נבּואה .ּפסקה ְְֵֶָָָ

ÔÚkכג ·kÚ˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«¿»ƒ¿«»¿«
:‡Ï Ì‡ ÈÓb˙t CpÚ¯ÚÈ‰ ÈÊÁz∆¡≈«¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

„ÈÈכד ‡iÓb˙t ˙È ‡nÚÏ ÏÈlÓe ‰LÓ ˜Ù�e¿«…∆«ƒ¿«»»ƒ¿»«»«¿»
ÔB‰˙È Ì˜‡Â ‡nÚ È·qÓ ‡¯·b ÔÈÚ·L L�Îe¿≈«¿ƒ«¿»ƒ»≈«»«¬≈»¿

:‡�kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿«¿¿»

ÔÓכה Èa¯Â dnÚ ÏÈlÓe ‡��Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»«ƒƒ≈¿«ƒƒ
‡¯·b ÔÈÚ·L ÏÚ ·‰ÈÂ È‰BÏÚ Èc ‡Áe¯»ƒ¬ƒƒ«««¿ƒ«¿»
‰‡e·�„ ‡Áe¯ ÔB‰ÈÏÚ ˙¯L „k ‰Â‰Â ‡i·Ò»«»«¬»«¿«¬≈»ƒ¿»

:ÔÈ˜ÒÙ ‡ÏÂ ÔÈ‡a�˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

רּבי וׁשל ׁשמעֹון רּבי ׁשל מדרׁשֹו ואין ְְְְִִִִֵֶֶַַָ(כב)

הּכתּוב, ללׁשֹון נאֹותין הּנׂשיא ְְְִִַַָָָָיהּודה

היקר תראה עּתה כג) (פסוק ׁשאמר ְְְֲֲִִֶֶַַַָָּבעבּור

ׁשאמר עקיבא רּבי ׁשל ּומדרׁשֹו לא, אם ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹדברי

מׁשמעּותּדבר הּוא להם מסּפיק מי ּכמׁשמען ים ְְְְְִִִֶַַַָָָָָ

אבל אּונקלּוס. ׁשל דעּתֹו והּוא ּבאמת, ְְְְֱֲֶֶֶַַָָהּכתּוב

ׁשמעֹון, רּבי ׁשאמר ּכמֹו ּתמּה, ּבעצמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהענין

נאמן ּביתי ּבכל ז) יב (להלן ּבֹו ׁשּכתּוב ְֱִִֵֶֶָָָמי

ּכי ועֹוד להם. מסּפיק הּמקֹום אין יאמר ְְִִֵֶַַַָָֹהּוא

ּתרץ ור"א מּזֹו. ּגדֹולֹות נפלאֹות ּכבר ראּו ְְְְִִֵַָָָָֻכּלם

מֹופת הּׁשם יחּדׁש ׁשּלא חֹוׁשב היה מׁשה ְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכי

נביאֹו: להצּדיק אם ְְְִִִִַּכי

Ì‚Âעּמהם עׂשה ּכבר ּכי ּבעיני, נכֹון אינּנּו זה ¿«ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

וכן יג) טז (שמות ראׁשֹון ּבׂשליו ְְִִֵֶָָּכזה

על כּלם ּכי טז), (שם ּובּמן ו) יז (שם ִִַַַַָָֻּבּמים

ּכאׁשר ּכי אצלי, והּנכֹון להם. נתנּו ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָּתלּונֹותם

חסד ליׂשראל ּומֹופתים אֹותֹות הּׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָיעׂשה

לּכל ה' טֹוב ּכי להם, לטֹוב וכּלן מאּתֹו, ְְִִֵֵֶַָָֹֻהם

יצא ּכאׁשר זּולתי מעׂשיו, ּכל על ְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָורחמיו

ּבאף עּמהם ׁשּיעׂשה רצֹונֹו עֹוברי על ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּקצף

ּבנּסים אין והּנה גמּורה. לרעה הּדין ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּובמּדת

נקמה אֹו ּברחמים ׁשלמה גמּורה טֹובה ְְְְֲִֵַַָָָָָרק

להם ׁשּיּתן לֹו ּכׁשאמר עּתה אבל הּדין. ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבמּדת

מאּפכם יצא אׁשר עד בׂשר ויאכלּו ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאלתם

יהיה ׁשּלא רּבינּו מׁשה ידע לזרא, לכם ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוהיה

נתן ּכאׁשר ּבׂשר להם לברֹות הּׁשם מאת ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹות

חכמים ׁשּיאמרּו ּכענין ׁשמים, ּדגן ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹלהם

הּׁשמים. מן יֹורד טמא ּדבר אין נט:) ִִֵֵֵַַָָָָ(סנהדרין

ממטיר הנני למׁשה יֹודיעם הּנּסים ּכל ּכי ְְְְִִִִִִִֵֶַַָועֹוד

הנני ד), טז (שמות הּׁשמים מן לחם ְִִִִֶֶֶַַָָלכם

אבל ו), יז (שם הּצּור על ׁשם לפני ְֲֵֶַַָָָֹעמד

לֹו ׁשאמר ‰˙˜eLcּבכאן ¯Ó‡z ÌÚ‰ Ï‡Â ְֶַָָ¿∆»»…«ƒ¿«¿

(ÁÈ ˜ÂÒÙ) ¯ÁÓÏמׁשה הבין הֹודיעֹו, ולא , ¿»»ְִִֵֶֹ

ּכן ועל .יתּבר מאּתֹו ּבנס זה יהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּלא

הארץ, ּכל ּכדר להם ּיעׂשה מה ּבתמיה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאל

סביבֹותיהם מּכל ּובקר צאן להם יׁשחט ְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאם

ּדגי ּכל להם יאסף ואם להם, יסּפיק ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלא

לא להם הּקרֹוב ההּוא ּבּמקֹום אׁשר ֲֶֶַַַַָָָָֹהּים

הּׁשם יד אין ּכי הׁשיבֹו, והּׁשם להם. ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָיסּפיק

הּמקרים. ּבדר ּגם ׁשאלתם להם לתת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָקצרה

טעם Ï‡:וזה Ì‡ È¯·c E¯˜È‰ ְֶַַ¬ƒ¿¿¿»ƒƒ…

,"¯ˆ˜z '‰ „È‰" ¯Ó‡Âמלכּות ויין ּכלׁשֹון ¿»«¬«ƒ¿»ְְְֵַָ

אמר ולא ז). א (אסתר הּמל ּכיד ְְֶֶַַַָָֹרב

זה יעׂשה לא ּכי ּדבר", ּכל יּפלא "המּמּני ֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹה'

(פסוק הּׁשם מאת רּוח ׁשּנסע היה, וכן ְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבמֹופת.

חזק ים "רּוח לא עֹולם, ׁשל ּכמנהגֹו ְְִֶַָָָָָֹלא)

יזּכיר ּכאׁשר עּזה" קדים "רּוח ולא ְְְֲִִֶַַַַָָֹֹמאד"

רּוח אבל כא), יד שם יט, י (שמות ְְֲִַָּבמֹופתים
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ּוב הצאן ימים חדׁש ואכלּו להם אּתן ּבׂשר אמרּת: ואּתה רגלי... אלף "ׁשׁשֿמאֹות אֹומר: עקיבא –רּבי וגֹו'" קר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר ּכענין להם? יסּפיק מי ּכמׁשמעֹו: כה)הּכל אֹו(ויקרא זֹו, קׁשה: ואיזֹו ּגאּלתֹו". ּכדי "ּומצא כ): "ׁשמעּוֿנא(במדבר : ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

לא לפיכ ּבּגלּוי, היתה מריבה ׁשל וזֹו מּמּנּו, נפרע ולא הּכתּוב לֹו חס ּברּבים, אמר ׁשּלא לפי אּלא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹהּמרים"?
ּבֹו ׁשּכתּוב מי !ּכ צּדיק אֹותֹו ׁשל ּדעּתֹו על עלתה לא וׁשלֹום, חס אֹומר: ׁשמעֹון רּבי הּכתּוב. לֹו יב)חס :(שם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

אמרּת ואּתה וגֹו', רגלי אלף "ׁשׁשֿמאֹות אמר: ּכ אּלא לנּו? מסּפיק הּמקֹום אין יאמר: הּוא", נאמן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ"ּבכלּֿביתי
אכילה ּותהא ׁשּיהרגּו, ּכדי להם" יּׁשחט ּובקר "הצאן ּכזֹו! ּגדֹולה אּמה ּתהרג ּכ ואחר ימים, לחדׁש אּתן" ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻּבׂשר
הׁשיבֹו ?"ראׁש ונחּת ׂשעֹורים ּכֹור "טל לחמֹור: לֹו אֹומרים זה? הּוא ׁשבח וכי עֹולם? עד מסּפקּתן ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַַָָֹֹֹזֹו
ּומאה הם יאבדּו ּבעיניהם? ּתקצר ה' ׁשּיד ּבעיני הטֹוב ידי. ׁשּקצרה יאמרּו אּתן, לא "ואם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

אחת"! ׁשעה אפּלּו לפניהם קצרה ידי ּתהי ואל ּבהם, רמב"ן.ּכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

(âë)äàøú äzò øö÷z ýåýé ãéä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£©¬§Ÿ̈−¦§¨®©¨¬¦§¤²
:àì-íà éøáã Eø÷éä£¦§§¬§¨¦−¦«Ÿ

i"yx£È¯·„ E¯˜È‰ ‰‡¯˙ ‰zÚ∑,הּטפל על לעמד אפׁשר אי אֹומר: הּנׂשיא יהּודה רּבי ׁשל ּבנֹו ּגמליאל רּבן «»ƒ¿∆¬ƒ¿¿¿»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּגּסה, ּבהמה ּבׂשר להם נֹותן אּתה אם ;אחרי לדּון סֹופן להם, ּתסּפיק לא עלילה אּלא מבּקׁשים ׁשאינן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמאחר
ּבּקׁשנּו! וחגבים ּדגים ּבּקׁשנּו, ועֹוף חּיה ּבּקׁשנּו, ּגּסה יאמרּו: ּדּקה, להם נֹותן אּתה ואם ּבּקׁשנּו, ּדּקה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹיאמרּו:
– דברי" היקר תראה "עּתה לֹו: אמר ּומפּיסן. הֹול הריני לפניו: אמר ידי. ׁשּקצרה יאמרּו אםּֿכן לֹו: ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמר

ּתקצר? ה' היד להם: אמר לעיל). לרּׁש"י ּגם קאי (זה לפּיסן מׁשה הל .ל יׁשמעּו עח)ׁשּלא הּכהֿצּור(תהילים "הן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
זֹו, היא ּפׁשרה אמרּו: יּוכלּֿתת". הגםֿלחם וגֹו' מים "וּיצאוּיזּובּו ׁשּנאמר: וזהּו ׁשאלתנּו. למּלאֹות ּכח ּבֹו אין ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

וגֹו' איׁש ׁשבעים וּיאסף לֹו: ׁשמעּו ׁשּלא ּכיון אלֿהעם", וידּבר .מׁשה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

(ãë)óñàiå ýåýé éøác úà íòä-ìà øaãéå äLî àöiå©¥¥´¤À©§©¥Æ¤¨½̈¥−¦§¥´§Ÿ̈®©¤«¡ºŸ
:ìäàä úáéáñ íúà ãîòiå íòä éð÷fî Léà íéòáL¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´¨½̈©©«£¥¬Ÿ¨−§¦¬Ÿ¨«Ÿ¤

(äë)ýåýé ãøiå|øLà çeøä-ïî ìöàiå åéìà øaãéå ïðòa ©¥̧¤§Ÿ̈´¤«¨¨»©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ£¤´
íäéìò çBðk éäéå íéð÷fä Léà íéòáL-ìò ïziå åéìò̈½̈©¦¥¾©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©£¥¤Æ

:eôñé àìå eàaðúiå çeøä̈½©©¦«§©§−§¬Ÿ¨¨«
i"yx£eÙÒÈ ‡ÏÂ∑ׁשּלא פסקין", "ולא ּתרּגם: ואֹונקלּוס ּבּספרי. מפרׁש ּכ לבּדֹו, הּיֹום אֹותֹו אּלא נתנּבאּו לא ¿…»»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

מהם נבּואה .ּפסקה ְְֵֶָָָ

ÔÚkכג ·kÚ˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«¿»ƒ¿«»¿«
:‡Ï Ì‡ ÈÓb˙t CpÚ¯ÚÈ‰ ÈÊÁz∆¡≈«¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

„ÈÈכד ‡iÓb˙t ˙È ‡nÚÏ ÏÈlÓe ‰LÓ ˜Ù�e¿«…∆«ƒ¿«»»ƒ¿»«»«¿»
ÔB‰˙È Ì˜‡Â ‡nÚ È·qÓ ‡¯·b ÔÈÚ·L L�Îe¿≈«¿ƒ«¿»ƒ»≈«»«¬≈»¿

:‡�kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿«¿¿»

ÔÓכה Èa¯Â dnÚ ÏÈlÓe ‡��Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»«ƒƒ≈¿«ƒƒ
‡¯·b ÔÈÚ·L ÏÚ ·‰ÈÂ È‰BÏÚ Èc ‡Áe¯»ƒ¬ƒƒ«««¿ƒ«¿»
‰‡e·�„ ‡Áe¯ ÔB‰ÈÏÚ ˙¯L „k ‰Â‰Â ‡i·Ò»«»«¬»«¿«¬≈»ƒ¿»

:ÔÈ˜ÒÙ ‡ÏÂ ÔÈ‡a�˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

רּבי וׁשל ׁשמעֹון רּבי ׁשל מדרׁשֹו ואין ְְְְִִִִֵֶֶַַָ(כב)

הּכתּוב, ללׁשֹון נאֹותין הּנׂשיא ְְְִִַַָָָָיהּודה

היקר תראה עּתה כג) (פסוק ׁשאמר ְְְֲֲִִֶֶַַַָָּבעבּור

ׁשאמר עקיבא רּבי ׁשל ּומדרׁשֹו לא, אם ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹדברי

מׁשמעּותּדבר הּוא להם מסּפיק מי ּכמׁשמען ים ְְְְְִִִֶַַַָָָָָ

אבל אּונקלּוס. ׁשל דעּתֹו והּוא ּבאמת, ְְְְֱֲֶֶֶַַָָהּכתּוב

ׁשמעֹון, רּבי ׁשאמר ּכמֹו ּתמּה, ּבעצמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהענין

נאמן ּביתי ּבכל ז) יב (להלן ּבֹו ׁשּכתּוב ְֱִִֵֶֶָָָמי

ּכי ועֹוד להם. מסּפיק הּמקֹום אין יאמר ְְִִֵֶַַַָָֹהּוא

ּתרץ ור"א מּזֹו. ּגדֹולֹות נפלאֹות ּכבר ראּו ְְְְִִֵַָָָָֻכּלם

מֹופת הּׁשם יחּדׁש ׁשּלא חֹוׁשב היה מׁשה ְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכי

נביאֹו: להצּדיק אם ְְְִִִִַּכי

Ì‚Âעּמהם עׂשה ּכבר ּכי ּבעיני, נכֹון אינּנּו זה ¿«ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

וכן יג) טז (שמות ראׁשֹון ּבׂשליו ְְִִֵֶָָּכזה

על כּלם ּכי טז), (שם ּובּמן ו) יז (שם ִִַַַַָָֻּבּמים

ּכאׁשר ּכי אצלי, והּנכֹון להם. נתנּו ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָּתלּונֹותם

חסד ליׂשראל ּומֹופתים אֹותֹות הּׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָיעׂשה

לּכל ה' טֹוב ּכי להם, לטֹוב וכּלן מאּתֹו, ְְִִֵֵֶַָָֹֻהם

יצא ּכאׁשר זּולתי מעׂשיו, ּכל על ְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָורחמיו

ּבאף עּמהם ׁשּיעׂשה רצֹונֹו עֹוברי על ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּקצף

ּבנּסים אין והּנה גמּורה. לרעה הּדין ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּובמּדת

נקמה אֹו ּברחמים ׁשלמה גמּורה טֹובה ְְְְֲִֵַַָָָָָרק

להם ׁשּיּתן לֹו ּכׁשאמר עּתה אבל הּדין. ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבמּדת

מאּפכם יצא אׁשר עד בׂשר ויאכלּו ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאלתם

יהיה ׁשּלא רּבינּו מׁשה ידע לזרא, לכם ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוהיה

נתן ּכאׁשר ּבׂשר להם לברֹות הּׁשם מאת ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹות

חכמים ׁשּיאמרּו ּכענין ׁשמים, ּדגן ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹלהם

הּׁשמים. מן יֹורד טמא ּדבר אין נט:) ִִֵֵֵַַָָָָ(סנהדרין

ממטיר הנני למׁשה יֹודיעם הּנּסים ּכל ּכי ְְְְִִִִִִִֵֶַַָועֹוד

הנני ד), טז (שמות הּׁשמים מן לחם ְִִִִֶֶֶַַָָלכם

אבל ו), יז (שם הּצּור על ׁשם לפני ְֲֵֶַַָָָֹעמד

לֹו ׁשאמר ‰˙˜eLcּבכאן ¯Ó‡z ÌÚ‰ Ï‡Â ְֶַָָ¿∆»»…«ƒ¿«¿

(ÁÈ ˜ÂÒÙ) ¯ÁÓÏמׁשה הבין הֹודיעֹו, ולא , ¿»»ְִִֵֶֹ

ּכן ועל .יתּבר מאּתֹו ּבנס זה יהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּלא

הארץ, ּכל ּכדר להם ּיעׂשה מה ּבתמיה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאל

סביבֹותיהם מּכל ּובקר צאן להם יׁשחט ְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאם

ּדגי ּכל להם יאסף ואם להם, יסּפיק ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלא

לא להם הּקרֹוב ההּוא ּבּמקֹום אׁשר ֲֶֶַַַַָָָָֹהּים

הּׁשם יד אין ּכי הׁשיבֹו, והּׁשם להם. ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָיסּפיק

הּמקרים. ּבדר ּגם ׁשאלתם להם לתת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָקצרה

טעם Ï‡:וזה Ì‡ È¯·c E¯˜È‰ ְֶַַ¬ƒ¿¿¿»ƒƒ…

,"¯ˆ˜z '‰ „È‰" ¯Ó‡Âמלכּות ויין ּכלׁשֹון ¿»«¬«ƒ¿»ְְְֵַָ

אמר ולא ז). א (אסתר הּמל ּכיד ְְֶֶַַַָָֹרב

זה יעׂשה לא ּכי ּדבר", ּכל יּפלא "המּמּני ֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹה'

(פסוק הּׁשם מאת רּוח ׁשּנסע היה, וכן ְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבמֹופת.

חזק ים "רּוח לא עֹולם, ׁשל ּכמנהגֹו ְְִֶַָָָָָֹלא)

יזּכיר ּכאׁשר עּזה" קדים "רּוח ולא ְְְֲִִֶַַַַָָֹֹמאד"

רּוח אבל כא), יד שם יט, י (שמות ְְֲִַָּבמֹופתים
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(åë)íéLðà-éðL eøàMiå|ãçàä íL äðçna|íLå ãcìà ©¦¨«£´§¥«£¨¦´©©«£¤¿¥´¨«¤¨´¤§¿̈§¥Á
eàöé àìå íéáúka änäå çeøä íäìò çðzå ããéî éðMä©¥¦̧¥¹̈©¨¯©£¥¤´¨À©§¥̧¨Æ©§ª¦½§¬Ÿ¨«§−

äðçna eàaðúiå äìäàä: ¨®Ÿ¡¨©¦§©§−©©«£¤«
i"yx£ÌÈL�‡ŒÈ�L e¯‡MiÂ∑(ספרי)זֹו לגדּלה ּכּדאין אנּו אין אמרּו: ׁשּנבחרּו. ÌÈ·˙ka.מאֹותן ‰n‰Â∑ּבמבררים «ƒ»¬¿≈¬»ƒְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻ¿≈»«¿Àƒְִַָֹ

ׁשּׁשה ׁשּׁשה ׁשבטים לי"ב עֹולה ׁשהחׁשּבֹון לפי ּגֹורל; ידי ועל ּבׁשמֹות נקּובים ּכּלם ונכּתבּו לסנהדרין. ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּבהם
לי ׁשֹומע ׁשבט אין מׁשה: אמר חמּׁשה. חמּׁשה אּלא אליהם מּגיע ׁשאין ׁשבטים מּׁשני חּוץ וׁשבט, ׁשבט ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלכל
ּוברר חלק. ׁשנים ועל "זקן", ׁשבעים על וכתב ּפתקין ּוׁשּתים ׁשבעים נטל עׂשה? מה אחד. זקן מׁשבטֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָלפחֹות
נתקּדׁש, "זקן" ּבידֹו ׁשעלה מי קלּפי. מּתֹו ּפתקיכם טלּו להם: אמר ּוׁשּתים. ׁשבעים והיּו ׁשּׁשה, וׁשבט ׁשבט ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמּכל

ּב חפץ לא הּמקֹום לֹו: אמר חלק, ּבידֹו ׁשעלה .ּומי ְְִֵֶַַָָָָָָָָֹ

(æë)íéàaðúî ããéîe ãcìà øîàiå äLîì ãbiå øòpä õøiå©¨´̈©©½©©©¥¬§¤−©Ÿ©®¤§¨´¥½̈¦§©§¦−
:äðçna©©«£¤«

i"yx£¯Úp‰ ı¯iÂ∑היה מׁשה ּבן ּגרׁשֹום אֹומרים: .יׁש «»»«««ְְִֵֵֶֶָָֹ

(çë)éðãà øîàiå åéøçaî äLî úøLî ïeð-ïa òLBäé ïòiå©©¹©§ª´©¦À§¨¥¬¤²¦§ª−̈©Ÿ©®£Ÿ¦¬
:íàìk äLî¤−§¨¥«

i"yx£Ì‡Ïk∑(ו מאליהם.(סנהדרין ּכלים והם צּבּור צרכי עליהם ׁשהיּו(ספרי)הּטל לפי הּכלא, ּבית אל ּתנם אחר: ּדבר ¿»≈ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לארץ יׂשראל את מכניס ויהֹוׁשע מת מׁשה רמב"ן.מתנּבאים: ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

(èë)íò-ìk ïzé éîe éì äzà àp÷îä äLî Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¤½©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹¨©³
:íäéìò Bçeø-úà ýåýé ïzé-ék íéàéáð ýåýé§Ÿ̈Æ§¦¦½¦«¦¥¯§Ÿ̈²¤−£¥¤«

i"yx£ÈÏ ‰z‡ ‡p˜Ó‰∑?מקּנא אּתה על∑ÈÏ.הקנאתי לב הּנֹותן אדם – "קנאה" לׁשֹון ּכל "ּבׁשבילי". ּכמֹו «¿«≈«»ƒְְֲִִֵַַָָƒְְְְִִִִֵֵַַָָָָ
הּמּׂשא ּבעבי אֹוחז ּבלעז, אנפרמנ"ט לעזר אֹו לנקם אֹו .הּדבר, ְְֲֳִִֵַַַַַַָָָָֹֹ

Á„כו ÌeL ‡˙È¯LÓa ÔÈ¯·b ÔÈ¯z e¯‡zL‡Â¿ƒ¿»»¿≈À¿ƒ¿«¿ƒ»»
ÔB‰ÈÏÚ ˙¯Le „„ÈÓ ‡�È�z ÌeLÂ „cÏ‡∆¿»¿ƒ¿»»≈»¿«¬≈
e˜Ù� ‡ÏÂ ‡i·È˙Îa Ôep‡Â ‰‡e·�„ ‡Áe¯»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«»¿»¿»

:‡˙È¯LÓa e‡Èa�˙‡Â ‡�kLÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»

‡cÏ„כז ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ÈeÁÂ ‡ÓÏeÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«ƒ¿…∆«¬«∆¿»
:‡˙È¯LÓa ÔÈ‡a�˙Ó „„ÈÓe≈»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»

„LÓ‰כח d�LnLÓ Ôe� ¯a ÚLB‰È ·˙‡Â«¬≈¿À««¿À¿»≈¿…∆
:Ôep¯Ò‡ ‰LÓ È�Ba¯ ¯Ó‡Â d˙eÓÏeÚÓ≈≈≈«¬«ƒƒ…∆¬»ƒ

ÈÏכט Èp˜Ó z‡ È˙‡�˜‰ ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¬ƒ¿»ƒ«¿¿«≈ƒ
ÔzÈ È¯‡ Ô‡È·� ÈÈ„ ‡nÚ Ïk ÔB‰ÈÂ ÔBÙ ‡�ÈÚ¿̄≈»ƒ»«»«¿»¿ƒ»¬≈ƒ≈

:ÔB‰ÈÏÚ d˙‡e·�„ ‡Áe¯ ˙È ÈÈ¿»»»ƒ¿¬≈¬≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּנבראּו לא הּים, מן ׂשלוים וּיגז ּכּנהּוגים, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹסתם

ׁשל מּטבעֹו חּדּוׁש ּבּדבר ואין ּבעבּורם, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָעּתה

חּדׁש ולא ּכן, להם היה ׁשּכבר ועֹוד ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹעֹולם.

מאד: רּבים ׂשלוים ׁשּיהיּו רק ְְְִִִֶַַַַָֹעּתה

מׁשה ּכי ּבזה, הּטעם ּכלאם. מׁשה אדני ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ(כח)

יאצל הּוא ּכי ה', ּדברי את העם אל ְֱִִִֵֵֶֶֶָָֹּדּבר

עּמֹו הּמתיּצבים על ויּתן עליו אׁשר הרּוח ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָמן

אל יצאּו לא אׁשר אּלה והּנה מֹועד, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹּבאהל

ּכממרים הּנאצלים מּכלל עצמן ועֹוׂשים ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹהאהל

לֹו אמר ּולכ רּוח"Ì‡Ïk",ּבדבריו. אּולי ּכי ְְִַָָָָ¿»≈ִַַ

והּנה מבעּתם, רעה רּוח אֹו ּבפיהם ׁשקר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָהּוא

מׁשּוגע ּכאיׁש הּכלא ּבבית לׂשּומם ְְְְִִִֵֶֶַָָָצריכין

הׁשיב, ּבענותנּותֹו ּומׁשה Ïkּומתנּבא. ÔzÈ ÈÓe ְְְְִִֵֵֶַַָƒƒ≈»

,Ì‰ÈÏÚ BÁe¯ ˙‡ '‰ ÔzÈ Èk ÌÈ‡È·� '‰ ÌÚ«¿ƒƒƒƒ≈∆¬≈∆

אצילּות מּבלּתי רּוחֹו עליהם נתן הּׁשם ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָּכי

העם: ּבכל זה ויהיה יּתן ּומי ׁשעלי, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהרּוח

Ï·‡ה ּכי נראה, רּבֹותינּו הּמנהגמּדברי יה ¬»ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ּבעתידֹות אדם יתנּבא ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹּביׂשראל

אחריו הֹולכים אבל מּמּנּו, ּגדֹול נביא ְְֲֲִִִֶַָָָָָּבמקֹום

אמרּו ּכ הּנביאים. ּבני והם ְְְְְְִִִֵֵַַָָָּכתלמידיו

"מׁשה ּדאמר למאן ּבׁשלמא (יז.), ְְְְְְִִֶֶַַַָָָּבסנהדרין

יהֹוׁשע ּדקאמר הינּו Ì‡Ïk,מת", ‰LÓ È�„‡ ְְְֵַַַָָֻ¬…ƒ∆¿»≈

אּמאי ׂשלו, עסקי על ּדאמר למאן Ì‡Ïk,אּלא ְְְְִֵֶַַַַַָָָ¿»≈

למאן וכן רּבֹו. לפני הלכה ּכמֹורה ליּה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָּדהוה

עֹוד הזּכירּו וכ נתנּבאּו, ּומגֹוג ּגֹוג על ְְְְְִִִַַַָָָּדאמר

אמר ּומׁשה (יד:). מגּלה ּבמּסכת ּדבֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָּבענין

וׂשמח ּומתאּוה ּכבֹודֹו על ּומחל הרב הּוא ְְְִִֵֶַַַַַָָָּכי

:ְָּבכ

Ìeb¯˙·eׁשאמר ראיתי מנעÌ‡Ïk,ירּוׁשלמי ¿«¿ְְִִִֶַַָָ¿»≈ְַ

מּלׁשֹון עׂשאֹו קּודׁשא. רּוח ְְֲִִַָָָמנהֹון

לא י), מ (תהלים אכלא לא ׂשפתי ְְִֵֶַָָֹֹהּנה

יב): פסוק (שם מּמּני רחמי ְֲִִִֶֶַָתכלא

ÌÚËÂׁשהם מּפני יהֹוׁשע חׁשב ּכי הענין, ¿««ְְְִִִֵֵֶַַָָָֻ

רּוח נאצל ּכי מתנּבאים, הם ְְְֱִִִִֵֶַַַַּבּכתּובים

ולכן נתּכּון, ּכּלם ׁשעל הּכתּובים, ּכל על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמׁשה

ׁשּלא ּבּמחנה, הם ׁשּיתנּבאּו נכֹון אין לֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמר

אהל אל אֹותם ולקחּת ׁשּצּוה ה' ּדבר ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹהקימּו

והּנה טז). (פסוק עּמ ׁשם והתיּצבּו ְְְְִִִֵֵַָָמֹועד

אׁשר הרּוח מאצילּות ּכּלם נבּואת ׁשאין ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֻיראה

האלהים ּברּוח להתּכּון לאדֹוני וראּוי ,ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹעלי

לעֹומדים רק מּמ יאצל לבל אלי ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָֹלהׁשיבֹו

מּתחּלה ׁשּנתּכּונּת ּבעבּור ּכי ה', ּבדבר ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָלפני

ואם עליהם, מהֹוד היה הּכתּובים ּכל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָעל

העֹומדים אל ּתנּוח מהם להׁשיבּה עּתה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּתתּכּון

יקּנא ׁשּלא אמר ּומׁשה ה'. ּכדבר ּבלבד ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹלפני

ׁשּלא אֹו לפניו ׁשּיתנּבאּו חפץ הּוא ּכי ְְְִִֵֶֶַָָָֹלֹו,

ּבאצילּותֹו עליהם רּוחֹו ה' ׁשּנתן ּכיון ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָּבפניו,

מּמּנּו: אצילּות ּבלּתי אֹו ְֲִִִִִֶֶמּמׁשה

jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy

ß oeiq h"i ycew zay ß

(ì):ìàøNé éð÷æå àeä äðçnä-ìà äLî óñàiå©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰LÓ ÛÒ‡iÂ∑מֹועד אהל לאהלֹו∑‡Án‰ŒÏ�‰.מּפתח איׁש ּכמֹו∑ÛÒ‡iÂ.נכנסּו הּבית, אל ּכניסה לׁשֹון «≈»≈…∆ִֵֶֶַֹ∆««¬∆ְְְֳִִָ«≈»≈ְְְִִֶַַָ

כב) לכּלם(דברים ואב ."ּבית אלּֿתֹו "ואספּתֹו לט): עליהם(תהילים הביא ׁשּלא מלּמד, אספם". מי ולאֿידע "יצּבר : ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֻ
לאהלֹו איׁש הּצּדיקים ׁשּנכנסּו עד .(ספרי)ּפרענּות ְְְְֳִִִִֶַַַָָֻ

(àì)òñð çeøå|Lhiå íiä-ïî íéåìN æâiå ýåýé úàî §¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈©§¦»¦©¨¼©¦¸
äðçnä úBáéáñ äk íBé Cøãëe äk íBé Cøãk äðçnä-ìò©©©«£¤¹§¤¯¤´ÀŸ§¤³¤Æ½Ÿ§¦−©©«£¤®

:õøàä éðt-ìò íéúnàëe§©¨©−¦©§¥¬¨¨«¤
i"yx£Ê‚iÂ∑וכן צ)וּיפריח, וכן(תהילים חיׁש". גז "ּכי א): ועבר"(נחום "נגֹוּזּו :.LhiÂ∑ּכמֹו ל)וּיפׁשט, א "והּנה(שמואל : «»»ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ«ƒ…ְְְִִֵַֹ

כלֿהארץ", עלּֿפני כט)נטׁשים הּמדּברה"(יחזקאל ּונטׁשּתי" :.ÌÈ˙n‡Îe∑ׁשל לּבֹו ּכנגד ׁשהן עד ּבגבּה ּפֹורחֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻ¿«»«ƒְְְִֵֶֶֶֶַַֹ
לׁשחֹות ולא להגּביּה לא ּבאסיפתן, טֹורח יהא ׁשּלא ּכדי .(ספרי)אדם, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹ

(áì)ìëå äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk íòä í÷iå|íBé ©¨´¨¨¿̈¨©Á©¸§¨©©¹§¨§´Ÿ´
-úà eôñàiå úøçnäáéúëåìùäéø÷óñà èéòînä åéìOä ©¨«¢À̈©©«©§Æ¤©§½̈©©§¦¾¨©−

:äðçnä úBáéáñ çBèL íäì eçèLiå íéøîç äøNò£¨¨´¢¨¦®©¦§§³¨¤Æ¨½©§¦−©©«£¤«
i"yx£ËÈÚÓn‰∑חמרים עׂשרה אסף והחּגרים, העצלים מּכּלם, ּפחֹות ׁשאסף מׁשטיחין∑eÁËLiÂ.מי אֹותם עׂשּו ««¿ƒְְֲֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ«ƒ¿¿ְִִַָָ

.מׁשטיחין ְִִַ

(âì)äøç ýåýé óàå úøké íøè íäépL ïéa epãBò øNaä©¨À̈¤¸Æ¥´¦¥¤½¤−¤¦¨¥®§©³§Ÿ̈Æ¨¨´
iå íòá:ãàî äaø äkî íòa ýåýé C ¨½̈©©³§Ÿ̈Æ¨½̈©¨−©¨¬§«Ÿ

i"yx£˙¯kÈ Ì¯Ë∑יֹוצאה ׁשּנׁשמתֹו עד ּבׁשּניו, לפּסקֹו מסּפיק אינֹו אחר: ּדבר פסק". לא "עד .ּכתרּגּומֹו: ∆∆ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

(ãì)íL-ék äåàzä úBøá÷ àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¦§´©©«£¨®¦¨Æ
:íéeàúnä íòä-úà eøá÷̈«§½¤¨¨−©¦§©¦«

(äì)ô :úBøöça eéäiå úBøöç íòä eòñð äåàzä úBøáwî¦¦§¯©©«£¨²¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−©«£¥«

áé(à)äMàä úBãà-ìò äLîa ïøäàå íéøî øaãzå©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½©Ÿ²¨«¦¨¬
:ç÷ì úéLë äMà-ék ç÷ì øLà úéLkä©ª¦−£¤´¨®̈¦«¦¨¬ª¦−¨¨«

i"yx£¯a„zÂ∑(ספרי)וכן קׁשה. לׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל "ּדּבּור" אֹומראין מב)הּוא הארץ(בראשית אדני האיׁש "ּדּבר : «¿«≈ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ
אֹומר הּוא וכן ּתחנּונים. לׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל "אמירה" ואין קׁשֹות". יט)אּתנּו ּתרעּו",(בראשית אחי אלֿנא "וּיאמר : ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

יב) ּבּקׁשה(במדבר לׁשֹון "נא" ּכל דברי". ׁשמעּוֿנא "וּיאמר :.Ô¯‰‡Â ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ∑(ספרי),ּתחּלה ּבּדּבּור ּפתחה היא ְְְִֶַַָָָָָָָֹ«¿«≈ƒ¿»¿«¬…ְְִִִַָָָ
היתה מרים אֹומר: נתן רּבי האּׁשה? מן מׁשה ׁשּפירׁש מרים יֹודעת היתה ּומּנין ּתחּלה. הּכתּוב הקּדימּה ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹלפיכ
לנׁשֹותיהן "אֹוי אמרה: צּפֹורה, ׁשּׁשמעה ּכיון ּבּמחנה", מתנּבאים ּומידד "אלּדד למׁשה: ׁשּנאמר ּבׁשעה צּפֹורה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבצד
והּגידה מרים ידעה ּומּׁשם מּמּני!". ּבעלי ׁשּפרׁש ּכדר מּנׁשֹותיהן ּפֹורׁשין ׁשּיהיּו לנבּואה, נזקקים הם אם אּלּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשל

חברֹו ׁשל ּבגנּותֹו למסּפר וחמר קל נענׁשה, ּכ לגּנֹותֹו, נתּכּונה ׁשּלא ּמרים ּומה ‰ÈLk˙.לאהרן. ‰M‡‰∑(שם) ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ»ƒ»«Àƒ
ּכּוׁשי ׁשל ּבׁשחרּותֹו מֹודים ׁשהּכל ּכׁשם ּביפיּה, מֹודים ׁשהּכל מראה∑ÈLÎ˙.מּגיד, יפת B„‡ŒÏÚ˙.ּבגימטרּיא: ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹÀƒְְְְִִֶַַַָ«…

‰M‡‰∑ּגרּוׁשיה אֹודֹות Á˜Ï.על ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑נאה ואינּה ּביפיּה נאה אּׁשה ל יׁש אּלא לֹומר? ּתלמּוד מה »ƒ»ֵֶַָƒƒ»Àƒ»»ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
ּבּכל נאה זאת אבל ּביפיּה, ולא ּבמעׂשיה ‰ÈLk˙‰‡.ּבמעׂשיה, ‰M∑ּכאדם "ּכּוׁשית", נקראת נֹויּה ׁשם על ְְְְְֲֲֲֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ»ƒ»«Àƒְְִִֵֵַָָָ

רעה עין ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי "ּכּוׁשי", נאה: ּבנֹו את Á˜Ï.הּקֹורא ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑ּגרׁשּה .ועּתה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹƒƒ»Àƒ»»ְְֵַָָ

È·ÒÂל ‡e‰ ‡˙È¯LÓÏ ‰LÓ L�k˙‡Â¿ƒ¿¿≈…∆¿«¿ƒ»¿»≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÓלא ÂÈÏN Á¯Ù‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏË� ‡Áe¯Â¿»¿«ƒ√»¿»¿«¿«¿»ƒ
‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰Ók ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡Ó¯e ‡nÈ«»¿»««¿ƒ»¿«¬«»¿»
‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰ÓÎe¿«¬«»¿»¿¿¿«¿ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ ÔÈn‡ ÔÈz¯z Ìe¯Îe¿«¿≈«ƒ««≈«¿»

ÏÎÂלב ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ ‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡nÚ Ì˜Â¿»«»»»«¿»≈¿»¿…
L�k ¯ÚÊ‡c ÂÈÏN ˙È eL�Îe È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ»¿«¿ƒ¿»»¿»¿«¿«¿«
¯BÁÒ ÔÈÁÈËLÓ ÔB‰Ï eÁËLe ÔÈ¯B‚„ ‡¯NÚ«¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

ÒÙ˜לג ‡Ï „Ú ÔB‰ÈpL ÔÈa ÔÚk „Ú ‡¯Òaƒ¿»«¿«≈ƒ≈«»¿«
Ë˜e ‡nÚa ÛÈ˜z ÈÈ„ ‡Ê‚¯Â‡nÚa ÈÈ Ï ¿»¿»«¿»¿ƒ¿«»¿«¿»¿«»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ÏBË¿̃«ƒ«¬»

˜·¯Èלד ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«ƒ¿≈
:eÏÈ‡Lc ‡nÚ ˙È e¯·˜ Ôn˙ È¯‡ ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈¬≈«»¿»»«»¿»ƒ

B¯ˆÁÏ˙לה ‡nÚ eÏË� ÈÏ‡LÓ„ È¯·wÓƒƒ¿≈ƒ¿«¬≈¿»«»«¬≈
:˙B¯ˆÁa BÂ‰Â«¬«¬≈

ÒÚ˜א ÏÚ ‰LÓa Ô¯‰‡Â ÌÈ¯Ó ˙ÏlÓe«≈«ƒ¿»¿«¬…¿…∆«≈«
‡z¯tL ‡˙z‡ È¯‡ ·ÈÒ� Èc ‡z¯tL ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»«ƒ¿»

:˜ÈÁ¯ ·ÈÒ�„ƒ¿ƒ»ƒ



מט jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy

ß oeiq h"i ycew zay ß

(ì):ìàøNé éð÷æå àeä äðçnä-ìà äLî óñàiå©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰LÓ ÛÒ‡iÂ∑מֹועד אהל לאהלֹו∑‡Án‰ŒÏ�‰.מּפתח איׁש ּכמֹו∑ÛÒ‡iÂ.נכנסּו הּבית, אל ּכניסה לׁשֹון «≈»≈…∆ִֵֶֶַֹ∆««¬∆ְְְֳִִָ«≈»≈ְְְִִֶַַָ

כב) לכּלם(דברים ואב ."ּבית אלּֿתֹו "ואספּתֹו לט): עליהם(תהילים הביא ׁשּלא מלּמד, אספם". מי ולאֿידע "יצּבר : ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֻ
לאהלֹו איׁש הּצּדיקים ׁשּנכנסּו עד .(ספרי)ּפרענּות ְְְְֳִִִִֶַַַָָֻ

(àì)òñð çeøå|Lhiå íiä-ïî íéåìN æâiå ýåýé úàî §¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈©§¦»¦©¨¼©¦¸
äðçnä úBáéáñ äk íBé Cøãëe äk íBé Cøãk äðçnä-ìò©©©«£¤¹§¤¯¤´ÀŸ§¤³¤Æ½Ÿ§¦−©©«£¤®

:õøàä éðt-ìò íéúnàëe§©¨©−¦©§¥¬¨¨«¤
i"yx£Ê‚iÂ∑וכן צ)וּיפריח, וכן(תהילים חיׁש". גז "ּכי א): ועבר"(נחום "נגֹוּזּו :.LhiÂ∑ּכמֹו ל)וּיפׁשט, א "והּנה(שמואל : «»»ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ«ƒ…ְְְִִֵַֹ

כלֿהארץ", עלּֿפני כט)נטׁשים הּמדּברה"(יחזקאל ּונטׁשּתי" :.ÌÈ˙n‡Îe∑ׁשל לּבֹו ּכנגד ׁשהן עד ּבגבּה ּפֹורחֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻ¿«»«ƒְְְִֵֶֶֶֶַַֹ
לׁשחֹות ולא להגּביּה לא ּבאסיפתן, טֹורח יהא ׁשּלא ּכדי .(ספרי)אדם, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹ

(áì)ìëå äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk íòä í÷iå|íBé ©¨´¨¨¿̈¨©Á©¸§¨©©¹§¨§´Ÿ´
-úà eôñàiå úøçnäáéúëåìùäéø÷óñà èéòînä åéìOä ©¨«¢À̈©©«©§Æ¤©§½̈©©§¦¾¨©−

:äðçnä úBáéáñ çBèL íäì eçèLiå íéøîç äøNò£¨¨´¢¨¦®©¦§§³¨¤Æ¨½©§¦−©©«£¤«
i"yx£ËÈÚÓn‰∑חמרים עׂשרה אסף והחּגרים, העצלים מּכּלם, ּפחֹות ׁשאסף מׁשטיחין∑eÁËLiÂ.מי אֹותם עׂשּו ««¿ƒְְֲֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ«ƒ¿¿ְִִַָָ

.מׁשטיחין ְִִַ

(âì)äøç ýåýé óàå úøké íøè íäépL ïéa epãBò øNaä©¨À̈¤¸Æ¥´¦¥¤½¤−¤¦¨¥®§©³§Ÿ̈Æ¨¨´
iå íòá:ãàî äaø äkî íòa ýåýé C ¨½̈©©³§Ÿ̈Æ¨½̈©¨−©¨¬§«Ÿ

i"yx£˙¯kÈ Ì¯Ë∑יֹוצאה ׁשּנׁשמתֹו עד ּבׁשּניו, לפּסקֹו מסּפיק אינֹו אחר: ּדבר פסק". לא "עד .ּכתרּגּומֹו: ∆∆ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

(ãì)íL-ék äåàzä úBøá÷ àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¦§´©©«£¨®¦¨Æ
:íéeàúnä íòä-úà eøá÷̈«§½¤¨¨−©¦§©¦«

(äì)ô :úBøöça eéäiå úBøöç íòä eòñð äåàzä úBøáwî¦¦§¯©©«£¨²¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−©«£¥«

áé(à)äMàä úBãà-ìò äLîa ïøäàå íéøî øaãzå©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½©Ÿ²¨«¦¨¬
:ç÷ì úéLë äMà-ék ç÷ì øLà úéLkä©ª¦−£¤´¨®̈¦«¦¨¬ª¦−¨¨«

i"yx£¯a„zÂ∑(ספרי)וכן קׁשה. לׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל "ּדּבּור" אֹומראין מב)הּוא הארץ(בראשית אדני האיׁש "ּדּבר : «¿«≈ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ
אֹומר הּוא וכן ּתחנּונים. לׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל "אמירה" ואין קׁשֹות". יט)אּתנּו ּתרעּו",(בראשית אחי אלֿנא "וּיאמר : ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

יב) ּבּקׁשה(במדבר לׁשֹון "נא" ּכל דברי". ׁשמעּוֿנא "וּיאמר :.Ô¯‰‡Â ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ∑(ספרי),ּתחּלה ּבּדּבּור ּפתחה היא ְְְִֶַַָָָָָָָֹ«¿«≈ƒ¿»¿«¬…ְְִִִַָָָ
היתה מרים אֹומר: נתן רּבי האּׁשה? מן מׁשה ׁשּפירׁש מרים יֹודעת היתה ּומּנין ּתחּלה. הּכתּוב הקּדימּה ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹלפיכ
לנׁשֹותיהן "אֹוי אמרה: צּפֹורה, ׁשּׁשמעה ּכיון ּבּמחנה", מתנּבאים ּומידד "אלּדד למׁשה: ׁשּנאמר ּבׁשעה צּפֹורה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבצד
והּגידה מרים ידעה ּומּׁשם מּמּני!". ּבעלי ׁשּפרׁש ּכדר מּנׁשֹותיהן ּפֹורׁשין ׁשּיהיּו לנבּואה, נזקקים הם אם אּלּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשל

חברֹו ׁשל ּבגנּותֹו למסּפר וחמר קל נענׁשה, ּכ לגּנֹותֹו, נתּכּונה ׁשּלא ּמרים ּומה ‰ÈLk˙.לאהרן. ‰M‡‰∑(שם) ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ»ƒ»«Àƒ
ּכּוׁשי ׁשל ּבׁשחרּותֹו מֹודים ׁשהּכל ּכׁשם ּביפיּה, מֹודים ׁשהּכל מראה∑ÈLÎ˙.מּגיד, יפת B„‡ŒÏÚ˙.ּבגימטרּיא: ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹÀƒְְְְִִֶַַַָ«…

‰M‡‰∑ּגרּוׁשיה אֹודֹות Á˜Ï.על ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑נאה ואינּה ּביפיּה נאה אּׁשה ל יׁש אּלא לֹומר? ּתלמּוד מה »ƒ»ֵֶַָƒƒ»Àƒ»»ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
ּבּכל נאה זאת אבל ּביפיּה, ולא ּבמעׂשיה ‰ÈLk˙‰‡.ּבמעׂשיה, ‰M∑ּכאדם "ּכּוׁשית", נקראת נֹויּה ׁשם על ְְְְְֲֲֲֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ»ƒ»«Àƒְְִִֵֵַָָָ

רעה עין ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי "ּכּוׁשי", נאה: ּבנֹו את Á˜Ï.הּקֹורא ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑ּגרׁשּה .ועּתה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹƒƒ»Àƒ»»ְְֵַָָ

È·ÒÂל ‡e‰ ‡˙È¯LÓÏ ‰LÓ L�k˙‡Â¿ƒ¿¿≈…∆¿«¿ƒ»¿»≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÓלא ÂÈÏN Á¯Ù‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏË� ‡Áe¯Â¿»¿«ƒ√»¿»¿«¿«¿»ƒ
‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰Ók ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡Ó¯e ‡nÈ«»¿»««¿ƒ»¿«¬«»¿»
‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰ÓÎe¿«¬«»¿»¿¿¿«¿ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ ÔÈn‡ ÔÈz¯z Ìe¯Îe¿«¿≈«ƒ««≈«¿»

ÏÎÂלב ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ ‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡nÚ Ì˜Â¿»«»»»«¿»≈¿»¿…
L�k ¯ÚÊ‡c ÂÈÏN ˙È eL�Îe È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ»¿«¿ƒ¿»»¿»¿«¿«¿«
¯BÁÒ ÔÈÁÈËLÓ ÔB‰Ï eÁËLe ÔÈ¯B‚„ ‡¯NÚ«¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

ÒÙ˜לג ‡Ï „Ú ÔB‰ÈpL ÔÈa ÔÚk „Ú ‡¯Òaƒ¿»«¿«≈ƒ≈«»¿«
Ë˜e ‡nÚa ÛÈ˜z ÈÈ„ ‡Ê‚¯Â‡nÚa ÈÈ Ï ¿»¿»«¿»¿ƒ¿«»¿«¿»¿«»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ÏBË¿̃«ƒ«¬»

˜·¯Èלד ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«ƒ¿≈
:eÏÈ‡Lc ‡nÚ ˙È e¯·˜ Ôn˙ È¯‡ ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈¬≈«»¿»»«»¿»ƒ

B¯ˆÁÏ˙לה ‡nÚ eÏË� ÈÏ‡LÓ„ È¯·wÓƒƒ¿≈ƒ¿«¬≈¿»«»«¬≈
:˙B¯ˆÁa BÂ‰Â«¬«¬≈

ÒÚ˜א ÏÚ ‰LÓa Ô¯‰‡Â ÌÈ¯Ó ˙ÏlÓe«≈«ƒ¿»¿«¬…¿…∆«≈«
‡z¯tL ‡˙z‡ È¯‡ ·ÈÒ� Èc ‡z¯tL ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»«ƒ¿»

:˜ÈÁ¯ ·ÈÒ�„ƒ¿ƒ»ƒ



jzelrdaנ zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy

(á)øaã eða-íb àìä ýåýé øac äLîa-Cà ÷øä eøîàiå©«Ÿ§À£©³©§¤Æ¦¤´§Ÿ̈½£−Ÿ©¨´¦¥®
:ýåýé òîLiå©¦§©−§Ÿ̈«

i"yx£C‡ ה'∑‰¯˜ ּדּבר לבּדֹו „a¯.עּמֹו e�aŒÌb ‡Ï‰∑ארץ מּדר ּפירׁשנּו .ולא ¬««ְִִֶַ¬…«»ƒ≈ְְִִֶֶֶֶַֹ

(â)éðt-ìò øLà íãàä ìkî ãàî åéðò äLî Léàäå§¨¦¬¤−¨¨´§®Ÿ¦ŸÆ¨¨½̈£¤−©§¥¬
ñ :äîãàä̈«£¨¨«

i"yx£Â�Ú∑וסבלן .ׁשפל »»ְְַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 30Î38 'nr b"ig y"ewl t"r)

EpAx dWnC deprd zlrn©£©¨£¨¨§Ÿ¤©¥

האדמה: על־ּפני אׁשר האדם מּכל מאד ענו מׁשה ג)והאיׁש יב, (במדבר ְִָ�ֹ�ֶָָ�ְ�ִֹֹ�ָָֽ�ֲָ�ְֵֶַ�ֲָָָֽֽ
הֹוציא זה ולפני ּבמּתנה הּתֹורה לֹו ונּתנה יֹום מ' ּתֹורה לּמדֹו והּקּב"ה מּסיני ּתֹורה ׁשּקּבל הּוא מׁשה הרי ּכלל: מּובן אינֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹולכאֹורה

האדם? מּכל עניו ׁשּיהיה ׁשּיְך ואיְך רּבֹות, מעלֹות ועֹוד הּׁשכינה, עם ּדּבר ׁשרצה עת ּובכל מּמצרים, יׂשראל ּבני ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָאת

ׁשּכ ׁשּידע מּפני עניו, היה מקֹום מּכל אדם, מּכל ּבמעלה ּגבֹוּה ׁשהּוא וידע ּבמעלתֹו הּכיר ׁשּמׁשה היֹות ּדעם ּבזה מעלֹותיוּומבאר ל ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

את מגּלה ׁשהיה להיֹות ויכֹול זֹו, ּומדרגה ּבמעלה ּכן גם היה אחר יהּודי אצל היּו האּלּו הּכחֹות ׁשאם וחׁשב מּלמעלה, לֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹנּתנּו

ואחד. אחד ּכל ּבפני עניו היה זה ּומּפני יֹותר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהּכחֹות

ׁשהיא האדמה ּפני על אׁשר האדם ּכל לגּבי מׁשה ׁשל העּקרית מעלתֹו לגּבי אְך הּנפׁש, ּכחֹות לגּבי הניחא ּבאּור: צריְך עדין ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאְך

לא נבּואה ּכי מּבמׁשה, יֹותר אּלּו ּכחֹות מגּלה היה אחר ׁשאדם לֹומר ׁשּיְך לא ּכמׁשה", ּביׂשראל עֹוד נביא קם ׁש"לא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹהּנבּואה

ּכל לגּבי הכנעה) (ׁשפי' מאד עניו מׁשה היה מה ּומּפני מּלמעלה, הּנּתנת נגלית ּומדרגה מעלה אם ּכי האדם, לעבֹודת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּיכת

ָָָהאדם?

ׂשכלּיים, מחׁשּבֹונֹות ׁשּלמעלה עצמית ענוה ויׁש ּבמׁשה) ׁשנת"ל (ּוכמֹו וטו"ד חׁשּבֹון ּפי על ענוה יׁש ענוה, סּוגי ב' ׁשּיׁש לֹומר ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹויׁש

ענוה ׁשּזֹוהי לֹומר ׁשּיְך לא הּקּב"ה על והרי – ענותנּותֹו" מֹוצא אּתה ׁשם הּקּב"ה ׁשל ּגדּלתֹו "ּבמקֹום הּקּב"ה על ּׁשּנאמר מה ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻע"ד

חׁשּבֹון, ּפי על הענוה מעלת את לֹו ׁשהיה זה על ּדנֹוסף רּבנּו, למׁשה היתה זֹו וענוה עצמית, ענוה היא אּלא (ח"ו), חׁשּבֹון ּפי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹעל

מּכל – ׁשּבֹו הּנבּואה ּבענין ּוכמֹו - לענוה ּכלל מקֹום נתינת אין הּׂשכל מּצד ּכאׁשר ּדגם ּבעצם, הענוה מעלת את אף לֹו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהיה

האדמה". ּפני על אׁשר האדם מּכל מאד "עניו אדם, ּכל לגּבי ּבטל היה רמב"ןמקֹום ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

(ã)íéøî-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà íàút ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¦§ÀŸ¤¤³§¤©«£ŸÆ§¤¦§½̈
ìL eàöìL eàöiå ãòBî ìäà-ìà íëzL:ízL §¬§¨§§¤−¤´Ÿ¤¥®©¥«§−§¨§¨«

i"yx£Ì‡˙t∑מׁשה עׂשה ׁשּיפה להֹודיעם מים, מים, צֹועקים: והיּו ארץ, ּבדר טמאים והם ּפתאם עליהם נגלה ƒ¿…ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
לּדּבּור קבּועה עת ואין ּתדיר ׁשכינה עליו ׁשּנגלית מאחר האּׁשה, מן ÌÎzLÏL.ׁשּפירׁש e‡ˆ∑ׁשּׁשלׁשּתן מּגיד, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ¿¿»¿¿∆ְְִֶַָָ

לׁשמע ולאזן לֹומר לּפה אפׁשר ּׁשאי מה אחד, ּבדּבּור רמב"ן.נקראּו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

‰Ï‡ב ÈÈ ÏÈlÓ ‰LÓ· Ì¯a „BÁÏ‰ e¯Ó‡Â«¬»«¿¿«¿…∆«ƒ¿»¬»
:ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe ÏÈlÓ ‡�nÚ Û‡«ƒ»»«ƒ¿ƒ«√»¿»

Ècג ‡L�‡ ÏkÓ ‡„ÁÏ Ô˙Â�Ú ‰LÓ ‡¯·‚Â¿«¿»…∆ƒ¿¿»«¬»ƒ…¡»»ƒ
:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¿»

ÌÈ¯ÓÏeד Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ Ûk˙a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈¿…∆¿«¬…¿ƒ¿»
e˜Ù�e ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÈ˙Ï˙ e˜et¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿»

:ÔB‰È˙Ïz¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם Ó‡„.(ג) ÂÈ�Ú ‰LÓ LÈ‡‰Âּכי להּגיד ְַַ¿»ƒ∆»»¿…ְִִַ

לא הּוא ּכי ענותנּותֹו, ּבעבּור לֹו קּנא ְְֲִִֵֵַַַָֹהּׁשם

מפרׁש ור"א ידע. אם אף לעֹולם ריב על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָיענה

ׁשּום על ּגדּלה מבּקׁש היה לא הּוא ּכי ְְְִֵַַַָָָָֹֻואמר

על ּכי אף ּכלל ּבמעלתֹו יתּגאה ולא ְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹאדם,

חּנם: עליו ׁשּמדּברים חֹוטאים והם ְְְְִִִִֵֶַָָָָאחיו,

Ï·‡אף אֹומר נתן רּבי ק) (בהעלתך ּבספרי ¬»ְְִִִֵַַָָ

וּיׁשמע ׁשּנאמר בֹו, ּדּברּו מׁשה ׁשל ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָּבפניו

מׁשה ׁשּכבׁש אּלא מאד, ענו מׁשה והאיׁש ְְִֶֶֶֶַָָָָָֹה'

ענם, ולא ׁשּסבל ענותנּותֹו יזּכיר הּדבר. ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹעל

לֹו: קּנא ְִֵֵַוהּׁשם

מׁשה הּנה מרים. ואל אהרן ואל מׁשה אל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָֹ(ד)

ּבאה הּנבּואה אבל עּמהם היה ְֲִֶַָָָָָָָֹלא

וטעם ּכאחד. ּבעתÌ‡˙t,לׁשלׁשּתן היּו ׁשּלא ְְְְִֶַַָָָƒ¿…ֵֶָָֹ

ולכבֹוד לנבּואה, ּומתּכּונים לּבם נֹותנים ְְְְְְִִִִִִִַַָָההיא

ּכי לּדבר, הּזמנה מּבלי להם ּבאה ְְִִִֶֶַַָָָָָָָמׁשה

"ÌB‡˙t"עלה ׁשּלא ּדבר הּמפרׁשים ּדעת על ƒ¿ְְִֶַַַַָָָָָֹ

ּבעבּור זה הּכתּוב ואמר ּפתי. מּגזרת לב ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָעל

לנבּואה ראּוי רּבינּו מׁשה ּכי ּומרים, ְְֲִִִֵֶַַָָָֹאהרן

הּנכּבד ּבּׁשם לדבקה נכֹונה ודעּתֹו עת ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָּבכל

פז.) (שבת רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּו ּכמֹו ׁשעה, ְְְֵֵֶַָָָּבכל

האּׁשה: מן ּפריׁשתֹו ְְִִִַַָָָּבטעם

Ï·‡ּכי והּטעם, "ּבתּכיף", אמר אּונקלּוס ¬»ְְְְִִֵַַַַָ

הּדבר עֹוד ּבמׁשה נדּברים היּו ְְֲִִֶֶַַָָָָּכאׁשר

להם נאמר ÌÎzLÏLּבפיהם e‡ˆאחר לא ְֱִֶֶֶַָ¿¿»¿¿∆ֵַֹ

וכן הּוא, מהירּות ענין ּו"פתאֹום" ּכלל, ְְְְְִִִֵֶַַָלהם

ג), ה (איוב פתאם נוהּו ּפתאםואּקֹוב אׁשר ְְֲִִֵֶֶָָֹֹ

ו (לעיל ּפתאם ּבפתע יג), ל (ישעיה ְְְִֶֶַַֹלפתע

קט ּכמעט ּכמֹו להפלגה, הּטעם ּכפּולי ְְְְְִֵַַַַַָָָט),

טו (בראשית מאד הרּבה מז), טז ְְֵַֹ(יחזקאל

ּבהם. וכּיֹוצא ב), יז (שם מאד ּבמאד וכן ְְְְִֵֵֶַָֹֹא),

להם ׁשאין ּביֹותר הּנמהרים הם ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּו"פתאים"

נפּתלים ועצת ּכמֹו ּכלל, עצה ולא ּבדבר ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹעּיּון

(משלי יּׁשבר ּפתע וכן יג), ה (איוב ְְִִֵֵֶַָָָנמהרה

לה (להלן איבה ּבלא ּבפתע ואם טו), ְְְִֵֶַָֹו

ּפתאֹום: מּלׁשֹון ּפתי ּכמֹו והּוא ּבתּכיף, ְְְְְִִִִֵֶכב),

.ÌÈ¯Óe Ô¯‰‡ ‡¯˜iÂ ,ÌÎzLÏL e‡ˆ ÌÚËÂ¿««¿¿»¿¿∆«ƒ¿»«¬…ƒ¿»
ּבקנאת ויראה ׁשם מׁשה ׁשּיהיה רצה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָּכי

ימחֹול ׁשּלא להם, מצּוי ויהיה לכבֹודֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹהּׁשם

אליו יתחּננּו ּכאׁשר ידֹו על רק להם ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשם

להם. ÌÈ¯Óe,ויתרּצה Ô¯‰‡ ‡¯˜iÂׁשּיאמר ְְִֶֶַָ«ƒ¿»«¬…ƒ¿»ֶַֹ

ּבפניו: ׁשּלא ְְִֶָָֹׁשבחֹו

jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy

(ä)àø÷iå ìäàä çút ãîòiå ïðò ãenòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ§©´¨½̈©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤©¦§¨Æ
:íäéðL eàöiå íéøîe ïøäà©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−§¥¤«

i"yx£Ô�Ú „enÚa∑(שם).ּבאֹוכלֹוסין יֹוצא למלחמה, ּכׁשּיֹוצא ודם ּבׂשר מל ּבׂשרֿודם: ּכמּדת ׁשּלא יחידי, יצא ¿«»»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר יחידי, למלחמה יֹוצא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּומּדת ּבמעטים. יֹוצא לׁשלֹום טו)ּוכׁשּיֹוצא מלחמה".(שמות איׁש "ה' : ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר ּבאֹוכלֹוסין, לׁשלֹום סח)ויֹוצא ׁשנאן"(תהילים אלפי רּבתים אלהים "רכב :.ÌÈ¯Óe Ô¯‰‡ ‡¯˜iÂ∑ׁשּיהיּו ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ«ƒ¿»«¬…ƒ¿»ְִֶ
הּדּבּור לקראת החצר מן ויֹוצאין Ì‰È�L.נמׁשכין e‡ˆiÂ∑ׁשאֹומרים לפי מּמׁשה? והפרידן מׁשכן מה ּומּפני ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ«≈¿¿≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹ

נאמר ּבפניו, ׁשּלא ּבנח: מצינּו וכן ּבפניו. ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו, אדם ׁשל ׁשבחֹו ז)מּקצת ּתמים".(בראשית צּדיק "איׁש : ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
נאמר אהרן(שם)ּובפניו ׁשל ּבנזיפתֹו יׁשמע ׁשּלא אחר: ּדבר לפני". צּדיק ראיתי את "ּכי :. ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(å)äàøna ýåýé íëàéáð äéäé-íà éøáã àð-eòîL øîàiå©−Ÿ¤¦§¨´§¨¨®¦¦«§¤Æ§¦´£¤½§Ÿ̈À©©§¨Æ
:Ba-øaãà íBìça òcåúà åéìà¥¨´¤§©½̈©«£−£©¤«

i"yx£È¯·„ ‡�ŒeÚÓL∑ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא "נא" �·ÌÎ‡È.אין ‰È‰ÈŒÌ‡∑נביאים לכם יהיּו na¯‡‰.אם '‰ ƒ¿»¿»»ְֵֶַָָָָƒƒ¿∆¿ƒ¬∆ְְִִִִֶָ««¿»
ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡∑וחּזיֹון ּבחלֹום אּלא הּמאירה ּבאסּפקלריא עליו נגלית אין ׁשמי רמב"ן.ׁשכינת ≈»∆¿«»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

(æ):àeä ïîàð éúéa-ìëa äLî écáò ïë-àìŸ¥−©§¦´¤®§¨¥¦−¤«¡¨¬«

(ç)úðîúe úãéçá àìå äàøîe Ba-øaãà ät-ìà ät¤´¤¤º£©¤À©§¤Æ§´Ÿ§¦½Ÿ§ª©¬
:äLîá écáòa øaãì íúàøé àì òecîe èéaé ýåýé§Ÿ̈−©¦®©¸©Æ´Ÿ§¥¤½§©¥−§©§¦¬§¤«

i"yx£‰tŒÏ‡ ‰t∑(ספרי)ה) לֹו אזאמרּתי היה אםּֿכן לׁשבח, הזּכר ּפה אל ׁשּפה ּכפׁשּוטֹו ּדאּלּו ,ּכ לפרׁש כרח ∆∆∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
אלּֿפה ּפה אּלא ּברּׁש"י, ׁשם ועּין אליו", "מּדּבר נׂשא: ּבסֹוף ּכתיב ּדהא אפׁשר, אי וזה ּכפׁשּוטֹו. מּמׁש אלּֿפה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפה
והיכן האּׁשה. מן לפרׁש ודֹוק) ּבהדיא, לֹומר רצה אּלא ּדוקא לאו אלּֿפה ּופה כּו'. לפרׁש לֹו אמרּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּפרּוׁשֹו:

ּבסיני לֹו? ה)אמרּתי עּמדי"(דברים עמד ּפה ואּתה לאהליכם, לכם ׁשּובּו להם אמר ל" :.˙„ÈÁ· ‡ÏÂ ‰‡¯Óe∑ ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ«¿∆¿…¿ƒ…

Ú¯˙aה Ì˜Â ‡��Ú„ ‡„enÚa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«»«¬»»¿»ƒ¿«
:ÔB‰ÈÂ¯z e˜Ù�e ÌÈ¯Óe Ô¯‰‡ ‡¯˜e ‡�kLÓ«¿¿»¿»«¬…ƒ¿»¿»«¿≈

ÔBÎÏו ÔB‰È Ì‡ ÈÓb˙t ÔÚÎ eÚÓL ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ¿»»ƒ¿¿
ÔB‰Ï ÈÏb˙Ó ‡�‡ ÔÈÊÁa ÈÈ ‡�‡ ÔÈ‡È·�¿ƒƒ¬»¿»¿∆¿»¬»ƒ¿¿ƒ¿

:ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡�‡ ÔÈÓÏÁa¿∆¿ƒ¬»¿«≈ƒ¿

‰e‡:ז ÔÓÈ‰Ó È˙Èa ÏÎa ‰LÓ Èc·Ú ÔÎ ‡Ï»≈«¿ƒ…∆¿»≈ƒ¿≈»

ÏÂ‡ח eÊÁa dnÚ ‡�ÏlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿«ƒ«¿««∆¿»ƒ≈¿≈¿»
‡Ï ÔÈ„ ‡Óe ÏkzÒÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙eÓ„e ÔÂ„Á·¿ƒ¿»¿¿»»«¿»ƒ¿«»»≈»

:‰LÓ· Èc·Úa ‡ÏlÓÏ ÔezÏÁ„¿∆¿¿«»»¿«¿ƒ¿…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נביא, לכם יהיה אם נביאכם. יהיה אם ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶָָ(ו)

ּכי ּפרׁש אברהם ורּבי אּונקלּוס. ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָּכדברי

והּנבּואה ּכמֹו ה', נביא נביאכם יהיה אם ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָטעמֹו

אמר: ויפה ח), טו (דהי"ב הּנביא ְִֵֶַַָָָעֹודד

ÌÚËÂנביא נביאכם יהיה אם ׁשאפּלּו הּכתּוב, ¿««ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָ

רק הּגדֹול ּבׁשמי מתנּבא אינֹו ְְִִִֵֵַַַָה',

מן רּבים ּכי ּכן, והזּכיר בחידֹות. אֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַּבמראה

נביאים יהיּו אבל לזה יּׂשיגּו לא ְְְֲִִִִִִֶַַָָֹהּנביאים

ּבי ּדּבר ה' רּוח ׁשּנאמר ּכענין הּקדׁש, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַֹּברּוח

ּביחזקאל, האמּורה ה' יד והיא ב), כג ְְֲִִֵֶַָָ(ש"ב

זכריה: ּבדברי ְְְְְְִִֵֵַָָויתּבאר

.ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡ ‰‡¯naהּכתּוב אמר לא ««¿»≈»∆¿«»ַַָָֹ

אמר אבל אראה" אליו ְֲֵֵֶַַַָָָָָ"ּבּמראה

,"ÚcÂ˙‡"אלוהּנה וארא ּכּפסּוק הּזה הּפסּוק ∆¿«»ְִֵֵֶֶַַַָָָָ

(שמות ׁשּדי ּבאל יעקב ואל יצחק אל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹאברהם

ּובּה ּבּמראה יהיה הּגדֹול הּׁשם ּכי יאמר ג), ְְִִֵֶַַַַַָָָֹו

ּכמֹו הּגדֹול, ּבׁשמֹו לא הּנביא, אל ְְְִִִֶַַַָָָֹיתוּדע

נֹודעּתי: לא ה' ּוׁשמי (שם) ְְִִֶַַָֹׁשאמר

¯Ó‡Âעבּדי כן ולא ּבחלֹום, יהיה הּדּבּור ּכי ¿»«ְְְֲִִִִֵֶַַַֹ

יראּו ּבֹו אׁשר ּביתי בכל ּכי ְְֲִִִֵֶֶָמׁשה,

ּכל מעצמֹו ויֹודע הּוא נאמן חלֹומֹות ְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָהּנביאים

מאּתי, הּדּבּור לֹו יהיה ּפה אל ּומּפה ְִִִִִִֵֶֶֶֶַַהּמּדֹות,

ּבחלֹום: יראּנה לא ּבּה יּביט ְְְֲִִֶַַַָָָֹוהּתמּונה

ÔBLÏÂ(קג (בהעלתך ËÈaÈ,ספרי '‰ ˙�Ó˙e ¿»ְִִ¿À««ƒ

לּמד ּבכאן והּנה אחֹורים. מראה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָזה

האחרים לנבּואת מׁשה נבּואת ּבין מה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָהּכתּוב

לֹו, ּבּקֹודמים ּכן הזּכיר ּוכבר ּבדֹורֹו, ְְְְֲִִִֵֶַָאׁשר

ויזּכיר ּפרׁשּתי, ּכאׁשר וגו' אברהם אל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוארא

נביא קם ולא אחריו, ּבּבאים הּתֹורה ּבסֹוף ְְֲִִֵַַַָָָָָֹּכן

אל ּפנים ה' ידעֹו אׁשר ּכמׁשה ּביׂשראל ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָעֹוד

ׁשוה: ּבכּלן והענין י), לד (דברים ְְְִִֶָָָָָֻּפנים

Ï‡Âׁשּׁשקּול ּבׁשמּואל ּׁשאמרּו למה ּתחּוׁש ¿«ְְְִֵֶֶַָָָ

יעמד אם א) טו (ירמיה ּדכתיב ְְֲִִִֶַֹּכמׁשה,

הּזה, העם אל נפׁשי אין לפני ּוׁשמּואל ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָמׁשה

רּבֹותינּו חׁשבּוהּו עּמֹו ׁשהזּכירֹו ּבעבּור ְֲֲִִִִֵֶַַָּכי

להם. חלילה הּנבּואֹות, ׁשּיׁשוּו לא ְְְִִִֶֶַָָָָֹֻלגדּלה,

עמדֹו מּפני מׁשה הזּכיר ּכי הּכתּוב, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָוענין

ּבעגל ּגם מהׁשחית חמתֹו להׁשיב ּבּפרץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפניו

והזּכיר ּכליה, חּיבים ׁשהיּו ּבּמרּגלים ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָוגם

הּבּצרֹות ּדברי על הּזה ׁשהּכתּוב מּפני ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשמּואל,

הּגֹוים ּבהבלי היׁש אמר ּגׁשם, צריכים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהיּו

ׁשאם הּׁשם ואמר כב), יד (שם וגו' ְְִִִֵֶַַַָמגׁשמים

ּבעּתֹו ׁשּלא ּגׁשם הּמֹוריד לפניו ׁשמּואל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹיעמד

יׁשמע לא יז) יב (ש"א חּטים קציר ְְִִִִִֵַֹּבימי

הזּכיר והּנה צרתם. ּבעת לאּלה להֹורידֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָאליו

ּולבר לׁשרתֹו הּׁשם ּבחר אׁשר הּׁשבט ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָּגדֹולי

ּבּמה הּטעם וכן יׂשראל, על הּמתּפּללים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָּבׁשמֹו

ּבכהניו ואהרן מׁשה ו) צט (תהלים ְְֱֲֲֶֶֶַַָֹֹׁשּנאמר

וגו': ׁשמֹו ּבקֹוראי ְְְְֵֵּוׁשמּואל

e�ÁiÂ ˙B¯ˆÁÓ ÌÚ‰ eÚÒ� ¯Á‡Â ÌÚËÂ¿««¿««»¿»»≈¬≈««¬
.Ô¯‡t ¯a„Óaנסעּו ּכאׁשר ּכי לֹומר ¿ƒ¿«»»ְֲִֶַַָ

אחר מדּבר אל זה מּמדּבר נסעּו לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמחצרֹות

סיני מּמדּבר ׁשּנסעּו הראׁשֹון ּבּמּסע ְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָּכאׁשר

נסעּו אבל יב), י (לעיל ּפארן ּבמדּבר ְְְֲֲִַַַָָָָוּיחנּו

ּבמקֹום וחנּו ּפארן ּבמדּבר הּוא אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָמחצרֹות

קדׁש והּוא עצמֹו. ההּוא הּמדּבר מן ְְְִִֵֵַַַַָָאחר

אמר ּכאׁשר מרּגלים נׁשּתּלחּו מּׁשם ּכי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָּברנע,

ּפארן מדּבר אל כו) יג (להלן אחר ְְִֵֶַַָָָּבמקֹום

עד וּנבא כב) יט א (דברים ּכתּוב וכן ְֵֵַַָָָָֹקדׁשה,

נׁשלחה וּתאמרּו אלי וּתקרבּון וגו' ּברנע ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָֹקדׁש

ֲִָאנׁשים:

‡ÏÂּבקדׁש וּיחנּו מחצרֹות "וּיסעּו הּכתּוב אמר ¿…ְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָ

ּביניהם הרּבה מּסעֹות אּולי ּכי ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָּברנע",

מדּבר הזּכיר אבל להזּכירם. מקֹום עּתה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָואין

ּברנע קדׁש הּוא זה קדׁש ּכי להֹודיע ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּפארן,

ּבמדּבר אׁשר קדׁש לא ּפארן, ּבמדּבר ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹאׁשר

ּבׁשנת מריבה מי ענין ׁשם ׁשהיה ְְְִִִִֵֶַַָָָָצין

ְִַָָהארּבעים:



ני jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy

(ä)àø÷iå ìäàä çút ãîòiå ïðò ãenòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ§©´¨½̈©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤©¦§¨Æ
:íäéðL eàöiå íéøîe ïøäà©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−§¥¤«

i"yx£Ô�Ú „enÚa∑(שם).ּבאֹוכלֹוסין יֹוצא למלחמה, ּכׁשּיֹוצא ודם ּבׂשר מל ּבׂשרֿודם: ּכמּדת ׁשּלא יחידי, יצא ¿«»»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר יחידי, למלחמה יֹוצא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּומּדת ּבמעטים. יֹוצא לׁשלֹום טו)ּוכׁשּיֹוצא מלחמה".(שמות איׁש "ה' : ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר ּבאֹוכלֹוסין, לׁשלֹום סח)ויֹוצא ׁשנאן"(תהילים אלפי רּבתים אלהים "רכב :.ÌÈ¯Óe Ô¯‰‡ ‡¯˜iÂ∑ׁשּיהיּו ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ«ƒ¿»«¬…ƒ¿»ְִֶ
הּדּבּור לקראת החצר מן ויֹוצאין Ì‰È�L.נמׁשכין e‡ˆiÂ∑ׁשאֹומרים לפי מּמׁשה? והפרידן מׁשכן מה ּומּפני ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ«≈¿¿≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹ

נאמר ּבפניו, ׁשּלא ּבנח: מצינּו וכן ּבפניו. ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו, אדם ׁשל ׁשבחֹו ז)מּקצת ּתמים".(בראשית צּדיק "איׁש : ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
נאמר אהרן(שם)ּובפניו ׁשל ּבנזיפתֹו יׁשמע ׁשּלא אחר: ּדבר לפני". צּדיק ראיתי את "ּכי :. ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(å)äàøna ýåýé íëàéáð äéäé-íà éøáã àð-eòîL øîàiå©−Ÿ¤¦§¨´§¨¨®¦¦«§¤Æ§¦´£¤½§Ÿ̈À©©§¨Æ
:Ba-øaãà íBìça òcåúà åéìà¥¨´¤§©½̈©«£−£©¤«

i"yx£È¯·„ ‡�ŒeÚÓL∑ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא "נא" �·ÌÎ‡È.אין ‰È‰ÈŒÌ‡∑נביאים לכם יהיּו na¯‡‰.אם '‰ ƒ¿»¿»»ְֵֶַָָָָƒƒ¿∆¿ƒ¬∆ְְִִִִֶָ««¿»
ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡∑וחּזיֹון ּבחלֹום אּלא הּמאירה ּבאסּפקלריא עליו נגלית אין ׁשמי רמב"ן.ׁשכינת ≈»∆¿«»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

(æ):àeä ïîàð éúéa-ìëa äLî écáò ïë-àìŸ¥−©§¦´¤®§¨¥¦−¤«¡¨¬«

(ç)úðîúe úãéçá àìå äàøîe Ba-øaãà ät-ìà ät¤´¤¤º£©¤À©§¤Æ§´Ÿ§¦½Ÿ§ª©¬
:äLîá écáòa øaãì íúàøé àì òecîe èéaé ýåýé§Ÿ̈−©¦®©¸©Æ´Ÿ§¥¤½§©¥−§©§¦¬§¤«

i"yx£‰tŒÏ‡ ‰t∑(ספרי)ה) לֹו אזאמרּתי היה אםּֿכן לׁשבח, הזּכר ּפה אל ׁשּפה ּכפׁשּוטֹו ּדאּלּו ,ּכ לפרׁש כרח ∆∆∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
אלּֿפה ּפה אּלא ּברּׁש"י, ׁשם ועּין אליו", "מּדּבר נׂשא: ּבסֹוף ּכתיב ּדהא אפׁשר, אי וזה ּכפׁשּוטֹו. מּמׁש אלּֿפה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפה
והיכן האּׁשה. מן לפרׁש ודֹוק) ּבהדיא, לֹומר רצה אּלא ּדוקא לאו אלּֿפה ּופה כּו'. לפרׁש לֹו אמרּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּפרּוׁשֹו:

ּבסיני לֹו? ה)אמרּתי עּמדי"(דברים עמד ּפה ואּתה לאהליכם, לכם ׁשּובּו להם אמר ל" :.˙„ÈÁ· ‡ÏÂ ‰‡¯Óe∑ ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ«¿∆¿…¿ƒ…

Ú¯˙aה Ì˜Â ‡��Ú„ ‡„enÚa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«»«¬»»¿»ƒ¿«
:ÔB‰ÈÂ¯z e˜Ù�e ÌÈ¯Óe Ô¯‰‡ ‡¯˜e ‡�kLÓ«¿¿»¿»«¬…ƒ¿»¿»«¿≈

ÔBÎÏו ÔB‰È Ì‡ ÈÓb˙t ÔÚÎ eÚÓL ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ¿»»ƒ¿¿
ÔB‰Ï ÈÏb˙Ó ‡�‡ ÔÈÊÁa ÈÈ ‡�‡ ÔÈ‡È·�¿ƒƒ¬»¿»¿∆¿»¬»ƒ¿¿ƒ¿

:ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡�‡ ÔÈÓÏÁa¿∆¿ƒ¬»¿«≈ƒ¿

‰e‡:ז ÔÓÈ‰Ó È˙Èa ÏÎa ‰LÓ Èc·Ú ÔÎ ‡Ï»≈«¿ƒ…∆¿»≈ƒ¿≈»

ÏÂ‡ח eÊÁa dnÚ ‡�ÏlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿«ƒ«¿««∆¿»ƒ≈¿≈¿»
‡Ï ÔÈ„ ‡Óe ÏkzÒÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙eÓ„e ÔÂ„Á·¿ƒ¿»¿¿»»«¿»ƒ¿«»»≈»

:‰LÓ· Èc·Úa ‡ÏlÓÏ ÔezÏÁ„¿∆¿¿«»»¿«¿ƒ¿…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נביא, לכם יהיה אם נביאכם. יהיה אם ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶָָ(ו)

ּכי ּפרׁש אברהם ורּבי אּונקלּוס. ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָּכדברי

והּנבּואה ּכמֹו ה', נביא נביאכם יהיה אם ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָטעמֹו

אמר: ויפה ח), טו (דהי"ב הּנביא ְִֵֶַַָָָעֹודד

ÌÚËÂנביא נביאכם יהיה אם ׁשאפּלּו הּכתּוב, ¿««ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָ

רק הּגדֹול ּבׁשמי מתנּבא אינֹו ְְִִִֵֵַַַָה',

מן רּבים ּכי ּכן, והזּכיר בחידֹות. אֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַּבמראה

נביאים יהיּו אבל לזה יּׂשיגּו לא ְְְֲִִִִִִֶַַָָֹהּנביאים

ּבי ּדּבר ה' רּוח ׁשּנאמר ּכענין הּקדׁש, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַֹּברּוח

ּביחזקאל, האמּורה ה' יד והיא ב), כג ְְֲִִֵֶַָָ(ש"ב

זכריה: ּבדברי ְְְְְְִִֵֵַָָויתּבאר

.ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡ ‰‡¯naהּכתּוב אמר לא ««¿»≈»∆¿«»ַַָָֹ

אמר אבל אראה" אליו ְֲֵֵֶַַַָָָָָ"ּבּמראה

,"ÚcÂ˙‡"אלוהּנה וארא ּכּפסּוק הּזה הּפסּוק ∆¿«»ְִֵֵֶֶַַַָָָָ

(שמות ׁשּדי ּבאל יעקב ואל יצחק אל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹאברהם

ּובּה ּבּמראה יהיה הּגדֹול הּׁשם ּכי יאמר ג), ְְִִֵֶַַַַַָָָֹו

ּכמֹו הּגדֹול, ּבׁשמֹו לא הּנביא, אל ְְְִִִֶַַַָָָֹיתוּדע

נֹודעּתי: לא ה' ּוׁשמי (שם) ְְִִֶַַָֹׁשאמר

¯Ó‡Âעבּדי כן ולא ּבחלֹום, יהיה הּדּבּור ּכי ¿»«ְְְֲִִִִֵֶַַַֹ

יראּו ּבֹו אׁשר ּביתי בכל ּכי ְְֲִִִֵֶֶָמׁשה,

ּכל מעצמֹו ויֹודע הּוא נאמן חלֹומֹות ְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָהּנביאים

מאּתי, הּדּבּור לֹו יהיה ּפה אל ּומּפה ְִִִִִִֵֶֶֶֶַַהּמּדֹות,

ּבחלֹום: יראּנה לא ּבּה יּביט ְְְֲִִֶַַַָָָֹוהּתמּונה

ÔBLÏÂ(קג (בהעלתך ËÈaÈ,ספרי '‰ ˙�Ó˙e ¿»ְִִ¿À««ƒ

לּמד ּבכאן והּנה אחֹורים. מראה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָזה

האחרים לנבּואת מׁשה נבּואת ּבין מה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָהּכתּוב

לֹו, ּבּקֹודמים ּכן הזּכיר ּוכבר ּבדֹורֹו, ְְְְֲִִִֵֶַָאׁשר

ויזּכיר ּפרׁשּתי, ּכאׁשר וגו' אברהם אל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוארא

נביא קם ולא אחריו, ּבּבאים הּתֹורה ּבסֹוף ְְֲִִֵַַַָָָָָֹּכן

אל ּפנים ה' ידעֹו אׁשר ּכמׁשה ּביׂשראל ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָעֹוד

ׁשוה: ּבכּלן והענין י), לד (דברים ְְְִִֶָָָָָֻּפנים

Ï‡Âׁשּׁשקּול ּבׁשמּואל ּׁשאמרּו למה ּתחּוׁש ¿«ְְְִֵֶֶַָָָ

יעמד אם א) טו (ירמיה ּדכתיב ְְֲִִִֶַֹּכמׁשה,

הּזה, העם אל נפׁשי אין לפני ּוׁשמּואל ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָמׁשה

רּבֹותינּו חׁשבּוהּו עּמֹו ׁשהזּכירֹו ּבעבּור ְֲֲִִִִֵֶַַָּכי

להם. חלילה הּנבּואֹות, ׁשּיׁשוּו לא ְְְִִִֶֶַָָָָֹֻלגדּלה,

עמדֹו מּפני מׁשה הזּכיר ּכי הּכתּוב, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָוענין

ּבעגל ּגם מהׁשחית חמתֹו להׁשיב ּבּפרץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפניו

והזּכיר ּכליה, חּיבים ׁשהיּו ּבּמרּגלים ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָוגם

הּבּצרֹות ּדברי על הּזה ׁשהּכתּוב מּפני ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשמּואל,

הּגֹוים ּבהבלי היׁש אמר ּגׁשם, צריכים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהיּו

ׁשאם הּׁשם ואמר כב), יד (שם וגו' ְְִִִֵֶַַַָמגׁשמים

ּבעּתֹו ׁשּלא ּגׁשם הּמֹוריד לפניו ׁשמּואל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹיעמד

יׁשמע לא יז) יב (ש"א חּטים קציר ְְִִִִִֵַֹּבימי

הזּכיר והּנה צרתם. ּבעת לאּלה להֹורידֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָאליו

ּולבר לׁשרתֹו הּׁשם ּבחר אׁשר הּׁשבט ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָּגדֹולי

ּבּמה הּטעם וכן יׂשראל, על הּמתּפּללים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָּבׁשמֹו

ּבכהניו ואהרן מׁשה ו) צט (תהלים ְְֱֲֲֶֶֶַַָֹֹׁשּנאמר

וגו': ׁשמֹו ּבקֹוראי ְְְְֵֵּוׁשמּואל

e�ÁiÂ ˙B¯ˆÁÓ ÌÚ‰ eÚÒ� ¯Á‡Â ÌÚËÂ¿««¿««»¿»»≈¬≈««¬
.Ô¯‡t ¯a„Óaנסעּו ּכאׁשר ּכי לֹומר ¿ƒ¿«»»ְֲִֶַַָ

אחר מדּבר אל זה מּמדּבר נסעּו לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמחצרֹות

סיני מּמדּבר ׁשּנסעּו הראׁשֹון ּבּמּסע ְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָּכאׁשר

נסעּו אבל יב), י (לעיל ּפארן ּבמדּבר ְְְֲֲִַַַָָָָוּיחנּו

ּבמקֹום וחנּו ּפארן ּבמדּבר הּוא אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָמחצרֹות

קדׁש והּוא עצמֹו. ההּוא הּמדּבר מן ְְְִִֵֵַַַַָָאחר

אמר ּכאׁשר מרּגלים נׁשּתּלחּו מּׁשם ּכי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָּברנע,

ּפארן מדּבר אל כו) יג (להלן אחר ְְִֵֶַַָָָּבמקֹום

עד וּנבא כב) יט א (דברים ּכתּוב וכן ְֵֵַַָָָָֹקדׁשה,

נׁשלחה וּתאמרּו אלי וּתקרבּון וגו' ּברנע ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָֹקדׁש

ֲִָאנׁשים:

‡ÏÂּבקדׁש וּיחנּו מחצרֹות "וּיסעּו הּכתּוב אמר ¿…ְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָ

ּביניהם הרּבה מּסעֹות אּולי ּכי ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָּברנע",

מדּבר הזּכיר אבל להזּכירם. מקֹום עּתה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָואין

ּברנע קדׁש הּוא זה קדׁש ּכי להֹודיע ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּפארן,

ּבמדּבר אׁשר קדׁש לא ּפארן, ּבמדּבר ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹאׁשר

ּבׁשנת מריבה מי ענין ׁשם ׁשהיה ְְְִִִִֵֶַַָָָָצין

ְִַָָהארּבעים:



jzelrdaנב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy

ליחזקאל ׁשּנאמר ּכענין ּבחּדֹות, לֹו סֹותמֹו ואיני ׁשּבֹו ּפנים ּבמראית ּדּבּורי לֹו מפרׁש ׁשאני ּדּבּור, מראה זה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומראה
יז) לֹומר(יחזקאל ּתלמּוד ׁשכינה? מראה יכֹול וגֹו'". חּדה "חּוד לג): אתּֿפני"(שמות לראת תּוכל "לא :.'‰ ˙�Ó˙e ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ¿À«
ËÈaÈ∑ׁשּנאמר ּכענין אחֹורים, מראה אתֿאחרי"(שם)זה ·LÓ‰."וראית Èc·Úa∑,"מׁשה "ּבעבּדי אֹומר אינֹו «ƒְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿«¿ƒ¿…∆ְְִֵֵֶַֹ

וכל מּפניו, לירא הייתם ּכדאי עבּדי, אינֹו אפּלּו ּבמׁשה, מׁשה. ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּבעבּדי, במׁשה". "ּבעבּדי ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹאּלא
חּנם אֹוהבֹו הּמל אין לֹומר: לכם היה ,מל – מל ועבד עבּדי, ׁשהּוא תנחומא)ׁשּכן מּכיר(ספרי. איני ּתאמרּו: ואם . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מן קׁשה זֹו – .הראׁשֹונהּבמעׂשיו ְֲִִַָָָָָ

(è):Cìiå ía ýåýé óà-øçiå©¦«©©¯§Ÿ̈²−̈©¥©«
i"yx£CÏiÂ Ìa '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑על יכעס ׁשּלא לבׂשרֿודם, וחמר קל נּדּוי, עליהם ּגזר סרחֹונם, ׁשהֹודיעם מאחר «ƒ««»«≈«ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

סרחֹונֹו ׁשּיֹודיעּנּו עד .חברֹו ְֲִִֵֶֶַ

(é)ïôiå âìMk úòøöî íéøî äpäå ìäàä ìòî øñ ïðòäå§¤«¨À̈¨µ¥©´¨½Ÿ¤§¦¥¬¦§−̈§Ÿ©´©©¨®¤©¦¯¤
:úòøöî äpäå íéøî-ìà ïøäà©«£²Ÿ¤¦§−̈§¦¥¬§Ÿ̈«©

i"yx£¯Ò Ô�Ú‰Â∑ּתרּדּנּו לא אבל ּבני, את רדה לּפּדגֹוג: ׁשאמר למל מׁשל ּכּׁשלג. מצרעת מרים והּנה :ּכ ואחר ¿∆»»»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
עליו ׁשרחמי ,מאצל ׁשאל .עד ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָ

(àé)eðéìò úLú àð-ìà éðãà éa äLî-ìà ïøäà øîàiå©¬Ÿ¤©«£−Ÿ¤¤®¦´£Ÿ¦½©¨̧¨¥³¨¥̧Æ
:eðàèç øLàå eðìàBð øLà úàhç©½̈£¤¬©−§©«£¤¬¨¨«

i"yx£e�Ï‡B�∑אויל לׁשֹון .ּכתרּגּומֹו, «¿ְְְֱִַ

(áé)ìëàiå Bnà íçøî Búàöa øLà únk éäú àð-ìà©¨¬§¦−©¥®£¤³§¥Æ¥¤´¤¦½©¥«¨¥−
:BøNá éöç£¦¬§¨«

i"yx£È‰˙ ‡�ŒÏ‡∑זֹו ּבביאה∑nk˙.אחֹותנּו מטּמא מצרע אף ּבביאה, מטּמא ּמת מה ּכּמת: חׁשּוב .ׁשהמצרע «»¿ƒֲֵ«≈ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ
Bn‡ ÌÁ¯Ó B˙‡ˆa ¯L‡∑,לֹומר לֹו היה ּבׂשרנּו חצי בׂשרֹו, חצי וכן הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לֹומר, לֹו היה אּמנּו ¬∆¿≈≈∆∆ƒְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר ּכענין ּבׂשרנּו, חצי נאכל ּכאּלּו לנּו היא אּמנּו, מרחם ׁשּיצאה מאחר הּכתּוב. ׁשּכּנה לז)אּלא "ּכי(בראשית : ְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּכּמת להיֹות אחֹותֹו את להּניח לאח ראּוי אין ּכן; נראה הּוא אף מׁשמעֹו ּולפי הּוא". ּבׂשרנּו B˙‡ˆa.אחינּו ¯L‡∑ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ¬∆¿≈

הּוא. ּבׂשרֹו ׁשאחיו – ּבׂשרֹו חצי נאכל הרי עֹוזרֹו, ואינֹו לעזר ּבידֹו ּכח ׁשּיׁש זה, ׁשל אּמֹו מרחם זה ׁשּיצא ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמאחר
– ּכּמת" תהי "אלֿנא אחר: לראֹותּה,(ספרי)ּדבר אפׁשר אי אני מטהרּה? ּומי מסּגירּה מי ּבתפּלה, רֹופאּה אינ אם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

אּמֹו" מרחם ּבצאתֹו "אׁשר וזהּו: ּבעֹולם. אין אחר וכהן הּנגעים, את רֹואה קרֹוב ואין קרֹוב .ׁשאני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

(âé):dì àð àôø àð ìà øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©´¤½¤§Ÿ̈−¥®Ÿ¥¾¨²§¨¬¨−¨«
i"yx£dÏ ‡� ‡Ù¯ ‡� Ï‡∑ּדברי ׁשלׁשה אֹו ׁשנים לֹומר צרי מחברֹו ּדבר ׁשהּׁשֹואל ארץ, ּדר ללּמד הּכתּוב ּבא ≈»¿»»»ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ׁשאלֹותיו יבּקׁש ּכן ואחר לאו?∑Ó‡Ï¯.ּתחנּונים אם אֹותּה מרּפא אּתה אם הׁשיבני לֹו: אמר לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְֲִֵֵֵַַַַָ≈…ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָ
מּלפני מׁשה ּבּקׁש מקֹומֹות ּבארּבעה אֹומר: עזריה ּבן אלעזר רּבי וגֹו'". ירק ירק "ואביה ׁשהׁשיבֹו: ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹעד

ּבֹו ּכּיֹוצא לאו. אם ׁשאלֹותיו יעׂשה אם להׁשיבֹו ו)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא וגֹו'"(שמות לאמר ה' לפני מׁשה "וידּבר ,(ספרי): ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא וגֹו'. תראה עּתה ׁשהׁשיבֹו: עד לאו. אם אּתה ּגֹואלם אם הׁשיבני לאמר? לֹומר ּתלמּוד כז)מה :(במדבר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא ."ל "קח הׁשיבֹו: לכלּֿבׂשר". הרּוחת אלהי ה' יפקד לאמר ה' אל מׁשה ג)"וידּבר אל(דברים "ואתחּנן : ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ
"רבֿל" הׁשיבֹו: לאמר". ההוא ּבעת dÏ.ה' ‡� ‡Ù¯∑יׂשראל יהיּו ׁשּלא ּבתפּלה? מׁשה הארי לא מה מּפני ִִֵֵֵַַָָֹ¿»»»ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ

הּוא אחֹותֹו ּבׁשביל יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא אחר: (ּדבר ּבתפּלה! ּומרּבה עֹומד והּוא ּבצרה עֹומדת אחֹותֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאֹומרים:
ּבתפּלה) מארי אינֹו ּבׁשבילנּו אבל ּבתפּלה, מארי. ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַָָָ

lzÒ‡Â˜:ט ÔB‰a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛÈ˜˙e¿≈»¿»«¿»¿¿ƒ¿«»

ÌÈ¯Óי ‡‰Â ‡�kLÓ ÈÂlÚÓ ˜lzÒ‡ ‡��ÚÂ«¬»»ƒ¿««≈ƒ»≈«¿¿»¿»ƒ¿»
‡‰Â ÌÈ¯Ó ˙ÂÏ Ô¯‰‡ È�t˙‡Â ‡bÏ˙k ‡¯eÁ«¿»¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ«¬…¿»ƒ¿»¿»

:˙¯È‚Ò¿ƒ«

ÔÚÎיא ‡Ï È�Ba¯ eÚ·a ‰LÓÏ Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿…∆¿»ƒƒ»¿«
:‡�Á¯Ò È„Â ‡�LtË‡c ‡·BÁ ‡�ÏÚ ÈeLz¿«ƒ¬»»»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»

‡Á˙�‡יב È¯‡ ‡��ÈaÓ ‡c ˜Á¯˙z ÔÚÎ ‡Ï»¿«ƒ¿««»ƒ≈»»¬≈¬»»»
d· Èc ÔÈ„‰ ‡˙ÈÓ ‡¯Òa ÏÚ ÔÚÎ Èlˆ ‡È‰ƒ«ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»≈ƒ«

:ÈqzÈÂ¿ƒ«ƒ

eÚ·aיג ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈»¡»»¿»
:d˙È ÔÚÎ Èq‡«≈¿«»«
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(ãé)àìä äéðôa ÷øé ÷øé äéáàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ§¨¤½¨£¬Ÿ
äðçnì õeçî íéîé úòáL øâqz íéîé úòáL íìkú¦¨¥−¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³¨¦Æ¦´©©«£¤½

:óñàz øçàå§©©−¥«¨¥«
i"yx£‰È�Ùa ˜¯È ˜¯È ‰È·‡Â∑,ימים ׁשבעת ּתּכלם הלא זֹועפֹות, ּפנים לּה הראה אביה כ"ה)ואם וחמר(ב"ק קל ¿»ƒ»»…»«¿»∆»ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

ימים ׁשבעת ּתּסגר ּבנזיפתי אף לפיכ ּכּנדֹון, להיֹות הּדין מן לּבא ּדּיֹו אּלא יֹום; י"ד ÛÒ‡z.לּׁשכינה ¯Á‡Â∑ ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ¿««≈»≈
אל נאסף – נרּפא ּוכׁשהּוא לּמחנה, מחּוץ מׁשּלח ׁשהּוא ׁשם על ּבמצרעים האמּורֹות "האסיפֹות" ּכל אני: ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאֹומר

הכנסה לׁשֹון אסיפה ּבֹו ּכתּוב .הּמחנה, ְְֲֲִֶַַַָָָָ

(åè)àì íòäå íéîé úòáL äðçnì õeçî íéøî øâqzå©¦¨¥¬¦§¨²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®§¨¨Æ´Ÿ
:íéøî óñàä-ãò òñð̈©½©¥«¨¥−¦§¨«

i"yx£ÚÒ� ‡Ï ÌÚ‰Â∑(ט ליאֹור,(סוטה ּכׁשהׁשל למׁשה ׁשּנתעּכבה אחת ׁשעה ּבׁשביל הּמקֹום לּה חלק הּכבֹוד זה ¿»»…»«ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ב)ׁשּנאמר וגֹו'"(שמות מרחק אחתֹו "וּתתּצב :. ְֱֲֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(139 'nr gi zegiy ihewl)

הּמקֹום לּה חלק הּכבֹוד טו)זה יב, (רש"י ֶַַַָָָָ
" נאמר "והעםּבּכתּוב מדּיק רׁש"י אְך נסע", מהתעֹוררּותהּמקֹוםלא ּבא מרים את לכּבד יׂשראל ׁשל ׁשרצֹונם ּכאן, יׁש רמז ." ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

אדם ּבני לב להּטֹות הּקּב"ה ּדביד ּפׁשיטא מקֹום מּכל הּמהרׁש"א: ּכתב הרי ׁשמים, מּיראת חּוץ ׁשמים ּבידי ׁשהּכל ואף ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹמּלמעלה.

ׁשמים" מ"ידי יֹותר ׁשּנעלית מּדרּגה ּבאה זֹו ׁשהתעֹוררּות ּכתב, והּבחּיי א)לטֹובה. טו, במדבר תורה לקוטי .(ראה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

(æè):ïøàt øaãîa eðçiå úBøöçî íòä eòñð øçàå§©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®©©«£−§¦§©¬¨¨«
בהעלותך פרשת סימן.חסלת מהללא"ל פסוקים, קל"ו

�ÛÈÊיד ÛÊ�Ó ‡‰e·‡ el‡Â ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ
¯‚zÒz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÌÏk˙˙ ‡Ï‰ da«¬»ƒ¿¿««¿»ƒƒ¿¿«
Ôk ¯˙·e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒƒ»»¿«¿ƒ»»«≈

:L�k˙zƒ¿¿≈

Ú·L‡טו ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÌÈ¯Ó ˙¯‚zÒ‡Â¿ƒ¿¿»«ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«¿»
:ÌÈ¯Ó ˙L�k˙‡c „Ú ÏË� ‡Ï ‡nÚÂ ÔÈÓBÈƒ¿«»»¿««¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»

B¯Leטז ˙B¯ˆÁÓ ‡nÚ eÏË� Ôk ¯˙·e»«≈¿»«»≈¬≈¿
Ù Ù Ù :Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»

ãñ÷ 'îò ïî÷ì äñôãð êúåìòäá úùøôì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc - dcp(oey`x meil)

zlik`l dhey odk ly epewiz zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:dnexz,BúBà ïéìéaèî ,äèBL ïäk ,ïðaø eðz,ixw d`x `ny ¨©¨¨Ÿ¥¤©§¦¦

,ïLéé àlL BúBà ïéønLîe ,áøòì äîeøz BúBà ïéìéëàîe`ny ©£¦¦§¨¨¤¤§©§¦¤Ÿ¦¨
.ixw d`xie ezpya mngziïLé`ed ixd,àîèixw d`x `ny ¨©¨¥

y onf lk j` ,ezpyaïLé àì`ed ixd÷Bãö éaøa øæòéìà éaø .øBäè Ÿ¨©¨©¦¡¦¤¤§©¦¨
,øîBàoyil dvex m`øBò ìL ñék Bì ïéNBò,exa` lr miyialne ¥¦¦¤

.ixw ea yi m` qikd z` miwcea dnexza eze` milik`ny mcewe
Bì eøîà,minkgàéánL ïkL ìkqikd eze`íenéç éãéìzii`xe ¨§¨¤¥¤¥¦¦¥¦

.ixwïäì øîà,xfril` iaxíëéøáãì,qik eyialdl xeq`yäèBL ¨©¨¤§¦§¥¤¤
dliah xg` oyiyäðwz Bì ïéà.dnexza lek`lBì eøîà,minkg ¥©¨¨¨§

éøáãì ,øBäè ïLé àì ,àîè ïLé ,eðéøáãìätè äàøé ànL ,Edphw ¦§¨¥¨©¨¥Ÿ¨©¨¦§¨¤¤¨¦§¤¦¨
,ñéka òìaúå ìcøçkdypery d`neha dnexz elik`dl e`eaie ©©§¨§¦¨©©¦

.dzina
:dhey odk oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdéaø íeMî ,àðz̈¨¦©¦

Bì ïéNBò ,eøîà øæòìàdheylúëzî ìL ñékjke ,exa` lr ¤§¨¨¨§¦¦¤©¤¤
yyg oi` zkzn ly qikay ,oyiy s` ixw d`x m` wecal xyt`

.zrlea zkznd oi`y ,rlaze ixw ztih d`xi `ny
:xfrl` iax ixac lr siqen iia`úLçð ìLå ,ééaà øîàz` miyer ¨©©©¥§¤§Ÿ¤

mirlea zkzn ipin x`y la` ,llk rlea epi` `ed `weecy ,qikd
,rlea zyegp oi`y oipne .zvw[ïðúãk] (àéðúãë)(d"n a"it dxt) §¦§©

`pze ,d`fd ick `ed mze` `yepd z` mi`nhnd z`hg in xeriyy
milerabd iy`x z` mda leahl lkeiy ick `edy yxit `nw
d`fdl jixvy zenkdn xzei zvw mda `diy jixvy epiide ,zefdle

,mindn zvw mirlea milerabdy oeik ,dnvräãeäé éaøwleg ©¦§¨

eúLçð ìL ïä eléàk áBæà ìL ïéìBòáb ïúBà ïéàBø ,øîBàoi`y ¥¦¨¦§¦¤¥§¦¥¤§Ÿ¤
jixv oi`e ,weica d`fd xeriy mina `diy jka ic ,xnelk ,rlea
iax ixacn epcnl ab` jxce .mirlea milerabdy xeriy ick siqedl

.rlea epi` zyegpdy dcedi
dpéî òîL ,àtt áø øîàyialdl exq`y minkg ixacn gken - ¨©©¨¨§©¦¨

y ,menig yygn xern qik ,dhey odk ly exa` lríéñðëîmixv ¦§¨©¦
ezn`a mirbepdíéøeñàmenigl `iadl milelry ,dyiala £¦

.rxf zzgyde
:`xnbd dywnáéúëäå(an gk zeny) dpedkd icba oipraäNòå' §¨§¦©£¥

,'äåøò øNa úBqëì ãá éñðëî íäìmixzen miqpkny ixd ¨¤¦§§¥¨§©§©¤§¨
.dyiala

:`xnbd zvxznàéðúãk àeääepipyy itk eid mipdkd iqpkn - ©¦§©§¨
,`ziixaaàéðìît ïéîk ,ïéîBc ïä äîì íéðäë éñðëîxpiq -ìL ¦§§¥Ÿ£¦§¨¥¦§¦§¨©§¨¤
íéLøt,mikxil micenv mpi`e miagx mdy ,miqeq iakex -äìòîì ¨¨¦§©§¨

miqpknd miribnähîì ,íéðúî ãòmiribn mdãòd seqíéëøécr] ©¨§©¦§©¨©§¥©¦
.[miikxadíäì Léå[miqpknl-]íéöðLmdici lr xeywl mikexy - §¥¨¤§¨¦

.etebl miqpknd z`,á÷pä úéa àì íäì ïéàå,md miagx ,xnelk §¥¨¤Ÿ¥©¤¤
cr etebl micenv md f`y] myaeld zcink weica miieyr mpi`e

,[eizeabr oia miqpkpyàìåmdl didäåøòä úéamiikxid oia qik - §Ÿ¥¨¤§¨
`l ,xa`l qik mdl did `le miagx eidy oeike ,xa`d ea qipkdl

.menig yyg mda did
:daikx zngn mxbidl lelrd menig oipra dkld d`ian `xnbd
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אל נאסף – נרּפא ּוכׁשהּוא לּמחנה, מחּוץ מׁשּלח ׁשהּוא ׁשם על ּבמצרעים האמּורֹות "האסיפֹות" ּכל אני: ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאֹומר

הכנסה לׁשֹון אסיפה ּבֹו ּכתּוב .הּמחנה, ְְֲֲִֶַַַָָָָ
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:íéøî óñàä-ãò òñð̈©½©¥«¨¥−¦§¨«

i"yx£ÚÒ� ‡Ï ÌÚ‰Â∑(ט ליאֹור,(סוטה ּכׁשהׁשל למׁשה ׁשּנתעּכבה אחת ׁשעה ּבׁשביל הּמקֹום לּה חלק הּכבֹוד זה ¿»»…»«ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ב)ׁשּנאמר וגֹו'"(שמות מרחק אחתֹו "וּתתּצב :. ְֱֲֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(139 'nr gi zegiy ihewl)

הּמקֹום לּה חלק הּכבֹוד טו)זה יב, (רש"י ֶַַַָָָָ
" נאמר "והעםּבּכתּוב מדּיק רׁש"י אְך נסע", מהתעֹוררּותהּמקֹוםלא ּבא מרים את לכּבד יׂשראל ׁשל ׁשרצֹונם ּכאן, יׁש רמז ." ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

אדם ּבני לב להּטֹות הּקּב"ה ּדביד ּפׁשיטא מקֹום מּכל הּמהרׁש"א: ּכתב הרי ׁשמים, מּיראת חּוץ ׁשמים ּבידי ׁשהּכל ואף ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹמּלמעלה.

ׁשמים" מ"ידי יֹותר ׁשּנעלית מּדרּגה ּבאה זֹו ׁשהתעֹוררּות ּכתב, והּבחּיי א)לטֹובה. טו, במדבר תורה לקוטי .(ראה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

(æè):ïøàt øaãîa eðçiå úBøöçî íòä eòñð øçàå§©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®©©«£−§¦§©¬¨¨«
בהעלותך פרשת סימן.חסלת מהללא"ל פסוקים, קל"ו

�ÛÈÊיד ÛÊ�Ó ‡‰e·‡ el‡Â ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ
¯‚zÒz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÌÏk˙˙ ‡Ï‰ da«¬»ƒ¿¿««¿»ƒƒ¿¿«
Ôk ¯˙·e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒƒ»»¿«¿ƒ»»«≈

:L�k˙zƒ¿¿≈

Ú·L‡טו ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÌÈ¯Ó ˙¯‚zÒ‡Â¿ƒ¿¿»«ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«¿»
:ÌÈ¯Ó ˙L�k˙‡c „Ú ÏË� ‡Ï ‡nÚÂ ÔÈÓBÈƒ¿«»»¿««¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»

B¯Leטז ˙B¯ˆÁÓ ‡nÚ eÏË� Ôk ¯˙·e»«≈¿»«»≈¬≈¿
Ù Ù Ù :Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»

ãñ÷ 'îò ïî÷ì äñôãð êúåìòäá úùøôì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc - dcp(oey`x meil)

zlik`l dhey odk ly epewiz zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:dnexz,BúBà ïéìéaèî ,äèBL ïäk ,ïðaø eðz,ixw d`x `ny ¨©¨¨Ÿ¥¤©§¦¦

,ïLéé àlL BúBà ïéønLîe ,áøòì äîeøz BúBà ïéìéëàîe`ny ©£¦¦§¨¨¤¤§©§¦¤Ÿ¦¨
.ixw d`xie ezpya mngziïLé`ed ixd,àîèixw d`x `ny ¨©¨¥

y onf lk j` ,ezpyaïLé àì`ed ixd÷Bãö éaøa øæòéìà éaø .øBäè Ÿ¨©¨©¦¡¦¤¤§©¦¨
,øîBàoyil dvex m`øBò ìL ñék Bì ïéNBò,exa` lr miyialne ¥¦¦¤

.ixw ea yi m` qikd z` miwcea dnexza eze` milik`ny mcewe
Bì eøîà,minkgàéánL ïkL ìkqikd eze`íenéç éãéìzii`xe ¨§¨¤¥¤¥¦¦¥¦

.ixwïäì øîà,xfril` iaxíëéøáãì,qik eyialdl xeq`yäèBL ¨©¨¤§¦§¥¤¤
dliah xg` oyiyäðwz Bì ïéà.dnexza lek`lBì eøîà,minkg ¥©¨¨¨§

éøáãì ,øBäè ïLé àì ,àîè ïLé ,eðéøáãìätè äàøé ànL ,Edphw ¦§¨¥¨©¨¥Ÿ¨©¨¦§¨¤¤¨¦§¤¦¨
,ñéka òìaúå ìcøçkdypery d`neha dnexz elik`dl e`eaie ©©§¨§¦¨©©¦

.dzina
:dhey odk oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdéaø íeMî ,àðz̈¨¦©¦

Bì ïéNBò ,eøîà øæòìàdheylúëzî ìL ñékjke ,exa` lr ¤§¨¨¨§¦¦¤©¤¤
yyg oi` zkzn ly qikay ,oyiy s` ixw d`x m` wecal xyt`

.zrlea zkznd oi`y ,rlaze ixw ztih d`xi `ny
:xfrl` iax ixac lr siqen iia`úLçð ìLå ,ééaà øîàz` miyer ¨©©©¥§¤§Ÿ¤

mirlea zkzn ipin x`y la` ,llk rlea epi` `ed `weecy ,qikd
,rlea zyegp oi`y oipne .zvw[ïðúãk] (àéðúãë)(d"n a"it dxt) §¦§©

`pze ,d`fd ick `ed mze` `yepd z` mi`nhnd z`hg in xeriyy
milerabd iy`x z` mda leahl lkeiy ick `edy yxit `nw
d`fdl jixvy zenkdn xzei zvw mda `diy jixvy epiide ,zefdle

,mindn zvw mirlea milerabdy oeik ,dnvräãeäé éaøwleg ©¦§¨

eúLçð ìL ïä eléàk áBæà ìL ïéìBòáb ïúBà ïéàBø ,øîBàoi`y ¥¦¨¦§¦¤¥§¦¥¤§Ÿ¤
jixv oi`e ,weica d`fd xeriy mina `diy jka ic ,xnelk ,rlea
iax ixacn epcnl ab` jxce .mirlea milerabdy xeriy ick siqedl

.rlea epi` zyegpdy dcedi
dpéî òîL ,àtt áø øîàyialdl exq`y minkg ixacn gken - ¨©©¨¨§©¦¨

y ,menig yygn xern qik ,dhey odk ly exa` lríéñðëîmixv ¦§¨©¦
ezn`a mirbepdíéøeñàmenigl `iadl milelry ,dyiala £¦

.rxf zzgyde
:`xnbd dywnáéúëäå(an gk zeny) dpedkd icba oipraäNòå' §¨§¦©£¥

,'äåøò øNa úBqëì ãá éñðëî íäìmixzen miqpkny ixd ¨¤¦§§¥¨§©§©¤§¨
.dyiala

:`xnbd zvxznàéðúãk àeääepipyy itk eid mipdkd iqpkn - ©¦§©§¨
,`ziixaaàéðìît ïéîk ,ïéîBc ïä äîì íéðäë éñðëîxpiq -ìL ¦§§¥Ÿ£¦§¨¥¦§¦§¨©§¨¤
íéLøt,mikxil micenv mpi`e miagx mdy ,miqeq iakex -äìòîì ¨¨¦§©§¨

miqpknd miribnähîì ,íéðúî ãòmiribn mdãòd seqíéëøécr] ©¨§©¦§©¨©§¥©¦
.[miikxadíäì Léå[miqpknl-]íéöðLmdici lr xeywl mikexy - §¥¨¤§¨¦

.etebl miqpknd z`,á÷pä úéa àì íäì ïéàå,md miagx ,xnelk §¥¨¤Ÿ¥©¤¤
cr etebl micenv md f`y] myaeld zcink weica miieyr mpi`e

,[eizeabr oia miqpkpyàìåmdl didäåøòä úéamiikxid oia qik - §Ÿ¥¨¤§¨
`l ,xa`l qik mdl did `le miagx eidy oeike ,xa`d ea qipkdl

.menig yyg mda did
:daikx zngn mxbidl lelrd menig oipra dkld d`ian `xnbd

,ééaà øîà̈©©©¥
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המשך ביאור למהכת נדה ליום ראשון עמ' ב



נד

לשבוע פרשת בהעלותך תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ג סיון
מפרק סט

עד סוף פרק עא 

יום רביעי - ט"ז סיון
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שני - י"ד סיון
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום חמישי - י"ז סיון
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שלישי - ט"ו סיון
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שישי - י"ח סיון
מפרק פח

עד סוף פרק פט

שבת קודש - י"ט סיון
פרק כ 

מפרק צ עד סוף פרק צו

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 

oeiq b"i oey`x mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון י"ג ראשון יום
פרקד ,hr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äãîù åîë äðäå,158 'nr cr.ùéì ïéàî

Bæ äcnL Bîk ,äpäåzehytzd epiid ,cqg ly ,"lecbd" zcn ± §¦¥§¤¦¨
,"yi"l "oi`"n mzeedl ,mi`xapde zenlerd lka ezeigBçáL àéä¦¦§

,ezlrne ±,Bcáì àeä-Ceøa-LBãwä ìLcala jxazi ea wxy ± ¤©¨¨§©
,df geke ef dlrn zniiwïéàî Lé àøáì àøáð íeL úìëéa ïéàL¤¥¦Ÿ¤¦§¨¦§Ÿ¥¥©¦

,BúBéçäìe`aend itk ± §©£
yxcna5eid eli`y ,

,mler i`exa lk mivawzn

`exal mzexyt`a did `l

"yezi" ly spk `l mb

,oky ;dnyp ea qipkdle

`xead wiga wx `ed df xac

ef dcn ."oi`"n "yi" `exal

gekn wx `l dlrnl `id

dlrnl mb `l` ,mi`xapd

oiadl ,mi`xapd lkyn

itk ± ef dcn biydle

:oldl xaqenyBæ äcî íâå§©¦¨
"yi" `exal ,cqg ly ±

,"oi`"näìòîì àéä¦§©§¨
íéàeøaä ìk úìkNäî¥©§¨©¨©§¦
ìëNa çk ïéàL ,íúâOäå§©¨¨¨¤¥Ÿ©§¥¤

ìékNäì àøáð íeL± ¦§¨§©§¦
,dnkgd gekaâéOäìe± §©¦
,dpiad gekaBæ äcî¦¨

ïéàî Lé àøáì dzìëéå¦¨§¨¦§Ÿ¥¥©¦
Lé äàéøaä ék ,BúBéçäìe§©£¦©§¦¨¥
äìòîlL øác àeä ïéàî¥©¦¨¨¤§©§¨
àéä ék ,íéàøápä ìëOî¦¥¤©¦§¨¦¦¦
,"oi`"n "yi" zeedzdd ±

LBãwä ìL Búlãb úcnî¦¦©§ª¨¤©¨
¯ LBãwäå ,àeä ¯ Ceøa ¯¨§©¨

àúéàãk ,èeLt úecçà ,¯ åéúBcîe àeä ¯ Ceøaaezky itk ± ¨¦¨©§¨¦§¦¨
LBãwä øäfa6,"ãç éäBîøâe eäéà"ceilke jxazi `edy ± ©Ÿ©©¨§¦§¨¦©

;cg` xac md (eizecn ,xnelk) eizegekeíeL úìëéa ïéàL íLëe§¥¤¥¦Ÿ¤
BàøBa âéOäì àøáð,d"awd z` ,xnelk ±ìBëé Bðéà Ckelky ± ¦§¨§©¦§¨¥¨

,lbeqn epi` `xapd ly.åéúBcî âéOäì,xen`k ,oky ,d"awd ly ± §©¦¦¨
eze` biydl xyt` i`y myke ,jxazi ez` cg` xac od eizecn

df lk ± .eizegeke eizecn z` biydl xyt` i` jk ,jxazixy`a

"oi`"n "yi" `exal iwl`d gkd zehytzde zelbzd ± cqgd zcnl

xizqdl dritynd ,mevnvde dxeabd zcnl xy`a mb xacd jke ±

,`xapd did z`f `lel ixdy ,`xapa dlbzi `ly iwl`d gekd lr

didiy gxkdd one ;ze`ivna lhazn ,ezeynne ezeyi xnelk

gek mby ,`xapdn `agen didi iwl`d gekdy ,ieqikde mevnvd

iwl`dfitke ± mi`xapd lkyn dlrnl `ed mlrde mevnv ly

:oldl xaqeiyúcî âéOäì àøáð ìëN íeL úìëéa ïéàL Bîëe§¤¥¦Ÿ¤¥¤¦§¨§©¦¦©
,Búlãb,d"awd ly ±,BúBéçäìe ïéàî Lé àøáì úìëéä àéäL §ª¨¤¦©§Ÿ¤¦§Ÿ¥¥©¦§©£

,cqgd zcn ,dlecbd zcnn d`ad ±:áéúëãkaezky enk ±7: §¦§¦
Bzìëéa ïéà Lnî Ck ¯ "äðaé ãñç íìBò",`xapd ly ±âéOäì ¨¤¤¦¨¤¨©¨¥¦¨§§©¦

-LBãwä ìL Búøeáb úcî¦©§¨¤©¨
úcî àéäL ,àeä-Ceøa± ¨¤¦¦©

,gekeúòéðîe íeöîvä©¦§§¦©
úeiçä úeèMtúä¦§©§©©

,Búlãbî,jxazi ±ãøélî ¦§ª¨¦¥¥
íéàøápä ìò úBlbúäìe§¦§©©©¦§¨¦
éelâa íîi÷ìe íúBéçäì± §©£¨§©§¨§¦

ly mevnvde dxeabd zcn

zeigdy zlret d"awd

zniiwne dignd) ziwl`d

dielb didz `l (`xapd z`

,`xaplíà ékzeigdy ± ¦¦
didz,íéðt øzñäa§¤§¥¨¦

óeba øzzñî úeiçäL¤©©¦§©¥©
àøápä óeb elàëe ,àøápä©¦§¨§¦©¦§¨

àeäk d`xp ±éðôa øác̈¨¦§¥
,Bîöòeli`ke ±Bðéàå ©§§¥

úeiçä úeèMtúä¦§©§©©
úeiðçeøäågekd ly ± §¨£¦

,eze` deednd iwl`d

øBàäå åéfä úeèMtúäk§¦§©§©¦§¨
àeä àlà ,LîMäî± ¥©¤¤¤¨

k d`xp.Bîöò éðôa øác̈¨¦§¥©§
Bðéà úîàaL óàå± §©¤¤¡¤¥

,`xapd,Bîöò éðôa øác̈¨¦§¥©§
àlà,`ed ±Bîk ¤¨§

øBàä úeèMtúä¦§©§¨
,LîMäî;iwl`d "oi`"d ,exewnn zehytzd `ed `xapd jk ± ¥©¤¤

xe`d enk ,iwl`d geka ,exewna lelk `xapdy oeeike`edy drya

`vnpjezalha didi `xapdy ritydl jixv df xac did ,exewn

j` ,exewna ze`ivna lha ynyd xe`y dcn dze`a ,ze`ivna

- iptn `id ze`ivna elehiaÎi`l daiqdíB÷î ìkîzexnl ± ¦¨¨
,cala exewnn xe` zehytzd `ed `xapdyìL åéúBøeáb ïä ïä¥¥§¨¤

,àeä-Ceøa-LBãwä,lekiak ±,ìBëé ìk øLàlra wx `l `edy ± ©¨¨£¤Ÿ¨
lra mb `ed `l` ,zeige xe` epnn jyneie hytziy zlekid

- zeigde xe`d z` milrdle mvnvl zlekidúeiçä íöîöì§©§¥©©
óeb ìháé àlL ,Bøézñäìe åét çeøî òtLpä úeiðçeøäå§¨£¦©¦§¨¥©¦§©§¦¤Ÿ¦¨¥

úeàéöna àøápäxy`n xzei `l `ed `xapdy zexnly jk ± ©¦§¨©§¦
`l` ,ze`ivna z`f lka lhazi `l ,exewnn xe`d zehytzd

."yi"k ,"ze`ivn"k d`xiiâéOäì àøáð íeL ìëNa ïéà äæå§¤¥§¥¤¦§¨§©¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ïéàù åãáì ä"á÷ä ìù åçáù àéä åæ äãîù åîë äðäå
äãî íâå åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì àøáð íåù úìåëéá
ïéàù íúâùäå íéàåøáä ìë úìëùäî äìòîì àéä åæ

éùéù íåéäúìëéå åæ äãî âéùäìå ìéëùäì àøáð íåù ìëùá çë
øáã àåä ïéàî ùé äàéøáä éë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì
ìù åúìåãâ úãîî àéä éë íéàøáðä ìëùî äìòîìù
÷ä"æá àúéàãë èåùô úåãçà åéúåãîå ä"á÷äå ä"á÷ä
ìëù íåù úìåëéá ïéàù íùëå ãç éäåîøâå åäéàã
åîëå åéúåãî âéùäì ìåëé åðéà êë åàøåá âéùäì àøáð

éá ïéàùåúìåãâ úãî âéùäì àøáð ìëù íåù úìåë
íìåò áéúëãë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úìåëéä àéäù
åúøåáâ úãî âéùäì åúìëéá ïéà ùîî êë äðáé ãñç
úåèùôúä úòéðîå íåöîöä úãî àéäù ä"á÷ä ìù
íéàøáðä ìò úåìâúäìå ãøéìî åúìåãâî úåéçä
úåéçäù íéðô øúñäá à"ë éåìéâá íîéé÷ìå íúåéçäì
øáã àåä àøáðä óåâ åìéàëå àøáðä óåâá øúúñî
úåéðçåøäå úåéçä úåèùôúä åðéàå åîöò éðôá
éðôá øáã àåä àìà ùîùäî øåàäå åéæä úåèùôúäë
åîë àìà åîöò éðôá øáã åðéà úîàáù óàå åîöò
åéúåøåáâ ïä ïä íå÷î ìëî ùîùäî øåàä úåèùôúä
úåéçä íöîöì ìåëé ìë øùà àåä êåøá ùåã÷ä ìù
óåâ ìèáé àìù åøéúñäìå åéô çåøî òôùðä úåéðçåøäå
âéùäì àøáð íåù ìëùá ïéà äæå úåàéöîá àøáðä
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סיון י"ג ראשון יום
פרקד ,hr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äãîù åîë äðäå,158 'nr cr.ùéì ïéàî

Bæ äcnL Bîk ,äpäåzehytzd epiid ,cqg ly ,"lecbd" zcn ± §¦¥§¤¦¨
,"yi"l "oi`"n mzeedl ,mi`xapde zenlerd lka ezeigBçáL àéä¦¦§

,ezlrne ±,Bcáì àeä-Ceøa-LBãwä ìLcala jxazi ea wxy ± ¤©¨¨§©
,df geke ef dlrn zniiwïéàî Lé àøáì àøáð íeL úìëéa ïéàL¤¥¦Ÿ¤¦§¨¦§Ÿ¥¥©¦

,BúBéçäìe`aend itk ± §©£
yxcna5eid eli`y ,

,mler i`exa lk mivawzn

`exal mzexyt`a did `l

"yezi" ly spk `l mb

,oky ;dnyp ea qipkdle

`xead wiga wx `ed df xac

ef dcn ."oi`"n "yi" `exal

gekn wx `l dlrnl `id

dlrnl mb `l` ,mi`xapd

oiadl ,mi`xapd lkyn

itk ± ef dcn biydle

:oldl xaqenyBæ äcî íâå§©¦¨
"yi" `exal ,cqg ly ±

,"oi`"näìòîì àéä¦§©§¨
íéàeøaä ìk úìkNäî¥©§¨©¨©§¦
ìëNa çk ïéàL ,íúâOäå§©¨¨¨¤¥Ÿ©§¥¤

ìékNäì àøáð íeL± ¦§¨§©§¦
,dnkgd gekaâéOäìe± §©¦
,dpiad gekaBæ äcî¦¨

ïéàî Lé àøáì dzìëéå¦¨§¨¦§Ÿ¥¥©¦
Lé äàéøaä ék ,BúBéçäìe§©£¦©§¦¨¥
äìòîlL øác àeä ïéàî¥©¦¨¨¤§©§¨
àéä ék ,íéàøápä ìëOî¦¥¤©¦§¨¦¦¦
,"oi`"n "yi" zeedzdd ±

LBãwä ìL Búlãb úcnî¦¦©§ª¨¤©¨
¯ LBãwäå ,àeä ¯ Ceøa ¯¨§©¨

àúéàãk ,èeLt úecçà ,¯ åéúBcîe àeä ¯ Ceøaaezky itk ± ¨¦¨©§¨¦§¦¨
LBãwä øäfa6,"ãç éäBîøâe eäéà"ceilke jxazi `edy ± ©Ÿ©©¨§¦§¨¦©

;cg` xac md (eizecn ,xnelk) eizegekeíeL úìëéa ïéàL íLëe§¥¤¥¦Ÿ¤
BàøBa âéOäì àøáð,d"awd z` ,xnelk ±ìBëé Bðéà Ckelky ± ¦§¨§©¦§¨¥¨

,lbeqn epi` `xapd ly.åéúBcî âéOäì,xen`k ,oky ,d"awd ly ± §©¦¦¨
eze` biydl xyt` i`y myke ,jxazi ez` cg` xac od eizecn

df lk ± .eizegeke eizecn z` biydl xyt` i` jk ,jxazixy`a

"oi`"n "yi" `exal iwl`d gkd zehytzde zelbzd ± cqgd zcnl

xizqdl dritynd ,mevnvde dxeabd zcnl xy`a mb xacd jke ±

,`xapd did z`f `lel ixdy ,`xapa dlbzi `ly iwl`d gekd lr

didiy gxkdd one ;ze`ivna lhazn ,ezeynne ezeyi xnelk

gek mby ,`xapdn `agen didi iwl`d gekdy ,ieqikde mevnvd

iwl`dfitke ± mi`xapd lkyn dlrnl `ed mlrde mevnv ly

:oldl xaqeiyúcî âéOäì àøáð ìëN íeL úìëéa ïéàL Bîëe§¤¥¦Ÿ¤¥¤¦§¨§©¦¦©
,Búlãb,d"awd ly ±,BúBéçäìe ïéàî Lé àøáì úìëéä àéäL §ª¨¤¦©§Ÿ¤¦§Ÿ¥¥©¦§©£

,cqgd zcn ,dlecbd zcnn d`ad ±:áéúëãkaezky enk ±7: §¦§¦
Bzìëéa ïéà Lnî Ck ¯ "äðaé ãñç íìBò",`xapd ly ±âéOäì ¨¤¤¦¨¤¨©¨¥¦¨§§©¦

-LBãwä ìL Búøeáb úcî¦©§¨¤©¨
úcî àéäL ,àeä-Ceøa± ¨¤¦¦©

,gekeúòéðîe íeöîvä©¦§§¦©
úeiçä úeèMtúä¦§©§©©

,Búlãbî,jxazi ±ãøélî ¦§ª¨¦¥¥
íéàøápä ìò úBlbúäìe§¦§©©©¦§¨¦
éelâa íîi÷ìe íúBéçäì± §©£¨§©§¨§¦

ly mevnvde dxeabd zcn

zeigdy zlret d"awd

zniiwne dignd) ziwl`d

dielb didz `l (`xapd z`

,`xaplíà ékzeigdy ± ¦¦
didz,íéðt øzñäa§¤§¥¨¦

óeba øzzñî úeiçäL¤©©¦§©¥©
àøápä óeb elàëe ,àøápä©¦§¨§¦©¦§¨

àeäk d`xp ±éðôa øác̈¨¦§¥
,Bîöòeli`ke ±Bðéàå ©§§¥

úeiçä úeèMtúä¦§©§©©
úeiðçeøäågekd ly ± §¨£¦

,eze` deednd iwl`d

øBàäå åéfä úeèMtúäk§¦§©§©¦§¨
àeä àlà ,LîMäî± ¥©¤¤¤¨

k d`xp.Bîöò éðôa øác̈¨¦§¥©§
Bðéà úîàaL óàå± §©¤¤¡¤¥

,`xapd,Bîöò éðôa øác̈¨¦§¥©§
àlà,`ed ±Bîk ¤¨§

øBàä úeèMtúä¦§©§¨
,LîMäî;iwl`d "oi`"d ,exewnn zehytzd `ed `xapd jk ± ¥©¤¤

xe`d enk ,iwl`d geka ,exewna lelk `xapdy oeeike`edy drya

`vnpjezalha didi `xapdy ritydl jixv df xac did ,exewn

j` ,exewna ze`ivna lha ynyd xe`y dcn dze`a ,ze`ivna

- iptn `id ze`ivna elehiaÎi`l daiqdíB÷î ìkîzexnl ± ¦¨¨
,cala exewnn xe` zehytzd `ed `xapdyìL åéúBøeáb ïä ïä¥¥§¨¤

,àeä-Ceøa-LBãwä,lekiak ±,ìBëé ìk øLàlra wx `l `edy ± ©¨¨£¤Ÿ¨
lra mb `ed `l` ,zeige xe` epnn jyneie hytziy zlekid

- zeigde xe`d z` milrdle mvnvl zlekidúeiçä íöîöì§©§¥©©
óeb ìháé àlL ,Bøézñäìe åét çeøî òtLpä úeiðçeøäå§¨£¦©¦§¨¥©¦§©§¦¤Ÿ¦¨¥

úeàéöna àøápäxy`n xzei `l `ed `xapdy zexnly jk ± ©¦§¨©§¦
`l` ,ze`ivna z`f lka lhazi `l ,exewnn xe`d zehytzd

."yi"k ,"ze`ivn"k d`xiiâéOäì àøáð íeL ìëNa ïéà äæå§¤¥§¥¤¦§¨§©¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ïéàù åãáì ä"á÷ä ìù åçáù àéä åæ äãîù åîë äðäå
äãî íâå åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì àøáð íåù úìåëéá
ïéàù íúâùäå íéàåøáä ìë úìëùäî äìòîì àéä åæ

éùéù íåéäúìëéå åæ äãî âéùäìå ìéëùäì àøáð íåù ìëùá çë
øáã àåä ïéàî ùé äàéøáä éë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì
ìù åúìåãâ úãîî àéä éë íéàøáðä ìëùî äìòîìù
÷ä"æá àúéàãë èåùô úåãçà åéúåãîå ä"á÷äå ä"á÷ä
ìëù íåù úìåëéá ïéàù íùëå ãç éäåîøâå åäéàã
åîëå åéúåãî âéùäì ìåëé åðéà êë åàøåá âéùäì àøáð

éá ïéàùåúìåãâ úãî âéùäì àøáð ìëù íåù úìåë
íìåò áéúëãë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úìåëéä àéäù
åúøåáâ úãî âéùäì åúìëéá ïéà ùîî êë äðáé ãñç
úåèùôúä úòéðîå íåöîöä úãî àéäù ä"á÷ä ìù
íéàøáðä ìò úåìâúäìå ãøéìî åúìåãâî úåéçä
úåéçäù íéðô øúñäá à"ë éåìéâá íîéé÷ìå íúåéçäì
øáã àåä àøáðä óåâ åìéàëå àøáðä óåâá øúúñî
úåéðçåøäå úåéçä úåèùôúä åðéàå åîöò éðôá
éðôá øáã àåä àìà ùîùäî øåàäå åéæä úåèùôúäë
åîë àìà åîöò éðôá øáã åðéà úîàáù óàå åîöò
åéúåøåáâ ïä ïä íå÷î ìëî ùîùäî øåàä úåèùôúä
úåéçä íöîöì ìåëé ìë øùà àåä êåøá ùåã÷ä ìù
óåâ ìèáé àìù åøéúñäìå åéô çåøî òôùðä úåéðçåøäå
âéùäì àøáð íåù ìëùá ïéà äæå úåàéöîá àøáðä
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ועוד.5. ה. ו, ואתחנן ספרי יד. פל"ט, ב"ר רפ"ז. סנהדרין ירושלמי ב).6.ראה (ג, זהר התיקוני ג.7.הקדמת פט, תהלים



oeiqנו c"i ipy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון י"ד שני יום

,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íåöîöä 'éçá äðäå],158 'nr cr:ç"éì

ïë-ét-ìò-óà äéäiLå ,øzñääå íeöîvä úeäîzexnl ± ¨©¦§§©¤§¥§¤¦§¤©©¦¥
,xzqdde mevnvdïéàî àøáð àøápä óeb,Léìick ,dxe`kly ± ©¦§¨¦§¨¥©¦§¥

gekd ly zelbzdd :jtidl zeidl ixd jixv "yi"l "oi`"n zeedl

md ,`eti` ,cvik ± dxzqd `le zelbzd `id zeedzd ixdy ,iwl`d

cg` cvn :cgi mixacd ipy

iwl`d gekd zelbzd ±

ipy cvne ,`xapd z` zeedl

gekd ly exzqde enevnv ±

`l eli`y iptn ± ?iwl`d

lha `xapd ixd did xzzqi

df ixd ok m`e ,ze`ivna

,biydl leki epi` `xap ly lky meyy oiprúìëé ïéàL Bîk§¤¥§Ÿ¤
.Léì ïéàî äàéøaä úeäî âéOäì àøáð íeL ìëNaoi` jk ± §¥¤¦§¨§©¦¨©§¦¨¥©¦§¥

lkei `xapdy lrete xizqnd mevnvd z` biydl leki `ed

d`xp `xapdy df xacy ,xaqedy dn itl ."ze`ivn"k ze`xidl

± dlrnly mevnvde dxeabd gk zaiqn `a ,"ze`ivn"e "yi"k

el yi jk ,zeige xe` zelble xi`dl zlekid el yiy myky meyn

dxe`kl xyt` ± zeigde xe`d z` xizqdle mvnvl zlekid mb

`ly aeygl xyt` ,xnelk ;izin` `ed mlrdde mevnvdy aeygl

iabl mby `l` ,"ze`ivn"e "yi"l mnvr mi`ex mi`xapd wx

d ,d"awdgek ici lr `a `edy oeeikn ,"ze`ivn"e "yi" `ed `xap

± exewnl uegn `edy enk `ed ,`xapl qgiae ,xizqnd mevnvd

oldl owfd epax cin oiivn

gek ,mdipyy ,xiaqne

xe`d z` zelbl ielibd

mevnvd geke ,zeigde

,zeigde xe`d z` xizqdl

cg` xac zn`a mdipy md

xe` ly oiprd edf ,oky ±

ixd miiwe ± ixnbl cg` oipr md myxyae zilkza micge`nd ,ilke

jexr ogleya z`aeny itke ;"mvr lr xizqn mvr oi`"y llk

mc`yk ieqik `xwp df oi`y ,y`xd ieqik iabl di`xd miig gxe`

mb jk ,"mvr" eze` md ecie ey`xy iptn ,ey`x lr eci z` gipn

oi` ,cg` xac mdipy md mevnvd geke ielibd geky oeeik :eppipra

xizqdl ,mi`xapd iabl wx `ed xzqdd ;izin` mlrde xzqd df

.dlrnl iabl `l la` ,"ze`ivn"e "yi"l e`xii mi`xapdy ick

àø÷ð úeiçä øzñäå íeöîvä úðéça ,äpäå]zxez oeyla ± §¦¥§¦©©¦§§¤§¥©©¦§¨
,dlawdBîöò úeiçäå ,"íéìk" íLa,zeigd zelbzd ±àø÷ð §¥¥¦§©©©§¦§¨

,"øBà" íLa;ielibe xe` ly oipr `idy ±äqëî éìkäL BîkL §¥¤§¤©§¦§©¤
øBàä øézñîe äqëî íeöîvä úðéça Ck ¯ BëBúaM äî ìò©©¤§¨§¦©©¦§§©¤©§¦¨

;òôBMä úeiçäåmevnvd ± §©©©¥©
xe`d lr xizqne dqkn

zrteyd ziwl`d zeigde

`l zewl`dy ,mi`xapl

,d`xizïä ïä íéìkäå§©¥¦¥¥
,úBiúBàädxyr" ly ± ¨¦

itk) oditelig e` ,"zexn`n

zetlgzn zeize`y

dxyr"e (zexg` zeize`a

zeigd md "zexn`n

z` digne deednd

,mi`xapdïLøMLly ± ¤¨§¨
od ,zeize`dúBiúBà 'ä¦

,C"ôöðî,"zeletk" ody ±

xaqeny itke ,zeize`d rax` x`ya jke ,ziteq 'j epyie 'k epyi

- ik ,zeize`d yxey od el` zeletk zeize` "dlaw"a'ä ïäL¤¥
úBøeáb,dxeabd zepiga yng od el` ±úBãéøôîe úB÷lçîä §©§©§©§¦

,úBiúBà á"ë úeeäúäì ätä úBàöBî 'äa ìBwäå ìáääitk ± ©¤¤§©§§©¤§¦§©¦
lgzn "dtd ze`ven 'd" ici lry ,zeinyba dnbecl xacdyw

mb jk ± miline zeize` ly zecxtp zexadl lewd lad lcape

a"k oipr zexveid ,dlrnl zexeab 'd opyiy ,dlrnl zeipgexa

,zepeilr zeize`àeä úBøeáb 'ää LøLåz`xwpd dpigad ± §Ÿ¤©§
"dlaw"a,"àúéðBcø÷c àðéöea""`zipecxw" dlnd yexit ± ¦¨§©§¦¨

jyege mlrd ly dpiga efy epiide ,mlrde jyeg `ed ,zinx`a

,xe`n dlrnlyàéäL± ¤¦
zpigaäàlò äøeáb§¨¦¨¨

,"ïéîBé ÷ézò"czeinipta ± §©¦¦
,xzkdàeä íéãñçä LøLå§Ÿ¤©£¨¦
ïk íbzpiga ±ãñç ©¥¤¤

òeãik ,"ïéîBé ÷ézò"c§©¦¦©¨©
ïç éòãBéì8xacdy itk ± : §§¥¥

dnkgd icnell reci

.dlawd zxez ,dxzqpd

ly mevnvd mby oeike

xe` ly ielibd mbe zeize`

cg` myxy ,iwl` zeige

xacd oaen ,"oinei wizr"a

mpi` xzqdde mevnvdy

md m` ,"mvr lr xizqn mvr oi`" ,xen`k ,oky ,zizin` dxzqd

,xzqdde mevnvdy `vei `linn .dxzqd ef oi` ,cg` "mvr"

oi` ,d`xii `l `xapd z` deednd iwl`d gekdy ick mixizqnd

mi`xapd iabl wx `l` ,e"g dlrnl iabl llk dxzqd meyn mda

ly ezin`l eli`e ,"ze`ivn"e "yi"k d`ixad z` e`xi mdy ,cala

.exewn iabl ze`ivna `xap lk lha xac
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

àøáð àøáðä óåâ ë"ôòà äéäéùå øúñääå 'åöîöä úåäî
âéùäì àøáð íåù ìëùá úìåëé ïéàù åîë ùéì ïéàî

.ùéì ïéàî äàéøáä úåäî

íåöîöä 'éçá äðäå]
àø÷ð åîöò úåéçäå íéìë íùá àø÷ð úåéçä øúñäå
êë åëåúáù äî ìò äñëî éìëäù åîëù øåà íùá
òôåùä úåéçäå øåàä øéúñîå äñëî íåöîöä 'éçá
ê"ôöðî úåéúåà 'ä ïùøùù úåéúåàä ïä ïä íéìëäå
ìå÷äå ìáää úåãéøôîå úå÷ìçîä úåøåáâ 'ä ïäù
'ää ùøùå úåéúåà á"ë úååäúäì äôä úåàöåî 'äá
äàìéò äøåáâ àéäù àúéðåãø÷ã àðéöåá àåä úåøåáâ
ïéîåé ÷éúòã ãñç ë"â àåä íéãñçä ùøùå ïéîåé ÷éúòã

:ç"éì òåãéë
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ה.8. פרק בסוף הנדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק של ביאורו ראה ה"תניא". מדפוסי בהרבה חסר הריבוע חצאי סיום

oeiq e"h iyily mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ט"ו שלישי יום
פרקה ,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìò äðäå ä ÷øô,t 'nr cr:[â ÷øô

.ä ÷øtmi`xp mi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,d"awd ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l

`xapdy zexnl ,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd

wqtd ilae cinz eze` `xead iwl`d gekd `edy ,exewna cinz `vnp

zeigdy oeeik ixd ,"yi"l "oi`"n

zelbzda mpi` iwl`d gekde

envr z` `xapd yg ,mi`xapl

oi`e ,envrl xac `ed eli`k

wx `edy zn`d `xapa zi`xp

exewn ly eifdn zehytzd

ly zehytzdd enk ,cala

.ynydn eifde xe`d

äæ ìò ,äpäådn lr ± §¦¥©¤
ly mzeedzd lky ,xaecy

eyegie e`xiiy ,mi`xapd

d`a ,"yi ze`ivn"l mnvr

,mevnvd zcn ici lreøîà̈§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø1: ©¥¦§¨¦§¨¨
äáLçîa äìò älçúa"± ¦§¦¨¨¨§©£¨¨

,dpeilrdúà àøáì¦§Ÿ¤
,ïécä úcîa íìBòä- ¨¨§¦©©¦

,mevnvde dxeabd zcn `idyíi÷úî íìBòä ïéàL äàøzcna ± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥
,cala mevnvde oicdBa ózL,mlera ±,"íéîçø úcîdxe`kl ¦¥¦©©£¦

zeyrl dvexe "cqg utg" `ed d"awd ixdy ,mipaen mixacd oi`

`exal dzid dpey`xd daygnd ,`eti` ,recn ,mi`xapd mr cqg

zeid :xacd oaen ,xaqedy dn itl ,`l` ± ?oicd zcna mlerd z`

d`a "ze`ivn"l mnvr eyegie e`xiiy mi`xapd ly mze`ivn lke

,ziwl`d zeigd lr dqknd ,dxeabde oicd zcn ici lr `wec

dpeilrd dpeekde ;ze`ivna milha mi`xapd eid ef dxzqd `lele

oipr mda jiiy f` wx ,oky ,mi`xap ly "ze`ivn" didzy ixd `id

dceard xear xky ozna mz` aihdl leki `ed dciÎlry dceard

ly avna md mi`xapd ,mevnvde oicd zcn ici lr `wecy ,ixd ±

`exal jxazi ezaygna dligz dlr ,okl .d`ixad zilkz revia

didi `l cala "oic"ay d`xy oeeik j` ,oicd zcna mlerd z`

.mlera ixnbl dqekn dyecwd zeig dzid f` ,oky ± mlerl meiw

okl ± xzeia dyw dzid mlera ziwl`d zeigd z` zelbl dcearde

zewl`e dyecw zelbzd didzy ,mingxd zcn mlera "sziy"

.mleraeðéäc:drnyn "mingxd zcn seziy" ±úeäìà úelbúä §©§¦§©¡¨
,mlera ±íé÷écö éãé ìòici lre ±äøBzaL íéúôBîe úBúBàå ©§¥©¦¦§§¦¤©¨

wxta .rahd on dlrnle zewl` mlera dlbzne d`xp df ici lr ±

zehytzdde cqgd zcn od ± zecnd izyy ,owfd epax xn` mcewd

,dxeabd zcn ode ,"yi"l "oi`"n mi`xap `exal ziwl` zeig ly

zelbzda didz `ly ziwl`d zeigd z` xizqdle mvnvl

`ed o`k .mi`xapd zbyde lkyn dlrnl odizy od ± mi`xapl

mb `l` ,mi`xapd lkyn wx `l dlrnl od el` zecny ,xiaqn

znyp mby ;zeliv`d mlerny zenypd zbyde lkyn dlrnl

leki did `l elky mb ,zeliv`d mlern dnyp dzidy ,epax dyn

el` zepeilr zecn biydl

d"awd mr cg` xac ody

.envräæ ìò äpäålr ± §¦¥©¤
cqg zecny ,o`k xaecnd

,lkydn dlrnl od dxeabe

øäfa eøîà2,àìéòìc , ¨§©Ÿ©¦§¥¨
,äàlò äMã÷c àøèña- §¦§¨¦§ª¨¦¨¨

dyecw"d cva ,dlrnly

mlera ,xnelk ,"dpeilr

dlrnl `edy zeliv`d

- dxivi - d`ixa zenlern

,diyrúéàå àðéîé úéà¦§¦¨§¦
,àìàîNyie "oini" yi §¨¨
,"l`ny"ãñç eðéäc§©§¤¤

,Leøt ,äøeáâedn ,oky - §¨¥
dlrnly `zeaxd `id

`l` ?dxeabe cqg mpyi

dlrnle (dlrnl) "`lirl" `id (mevnv) dxeab mby ,`id dpeekd

dlrnly oeeik ixdy .ziwl` dcn `id ik ,mi`xapd zbydn

,melye qg cexit jiiy `l ± dyecwd cva ± "dyecwc `xhq"a

(cqg) "oini"d oipr "my" dpd ,zellkzda `ed lkd `l`

,ixnbl micbepn mixac ipy mdy zexnl ,ixd (dxeab) "l`ny"de

td ipy" ly ote`a ± mdmicge`n mdipyy iptn ,"cg` `yepa miik

,`ed jexa seq oi` mr zilkzaïäézLc,dxeab mbe cqg mb ±ïä ¦§¥¤¥
eäéàc ,íúâOäå íéàøápä ìëOî äìòîì úeäìà úBcî¦¡¨§©§¨¦¥¤©¦§¨¦§©¨¨¨§¦

úeìéöàä íìBòa ãç éäBîøâe(eizecne) ely milkde jxazi `ed ± §¨¦©§¨¨£¦
dxeabd zcn mbe cqgd zcn mb ,zeliv`d mlera cg` xac md

.jxazi ez` zilkza odizy zecgeinåéìò eðaø äLî úâOä óàå§©©¨©Ÿ¤©¥¨¨
,Búàeáða íBìMä,ely d`eapd d`xna biydy -äúéä àì ©¨¦§¨Ÿ¨§¨
,úeìéöàä íìBòamb dlrnl `ed zeliv`d mler oky ,envr - §¨¨£¦

,epax dyn ly ezbyde elkyníìBòa BúeLaìúä éãé ìò àlà¤¨©§¥¦§©§§¨
äàéøaä;d`ixad mlera "zeliv`"d zbixcn zeyalzd ici lr ± ©§¦¨

,úàæ íb óàå,d`ixad mlera zyalzn "zeliv`"y xg`l mb - §©©Ÿ
- ?biyd "zeliv`" ly dbixcn efi`ãñç ¯ elà úBcî ézLa àìŸ¦§¥¦¥¤¤

äøeáâe3,epax dyn zbyd dzid -ïúeLaìúä éãé ìò àlà± §¨¤¨©§¥¦§©§¨
,zncwend-ãBä-çöð úBcî ïäL ,äâøãîa ïäî ähîlL úBcna©¦¤§©¨¥¤§©§¥¨¤¥¦¥©

ãBñé`id ced zcne ,cqgd zcnn cala "spr" `id gvpd zcn ± §
dritynd "ceqi"d zcna ze`a ody itk ± dxeabd zcnn "spr"

,dpnn dhnly zebixcnl.[äàeápä øòLa áeúkL Bîk]± §¤¨§©©©§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå ä ÷øôäìò äìçúá ì"æø åøîà äæ ìò

íìåòä úà àåøáì äáùçîá
úãî åá óúù íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ãä"ãîá
íé÷éãö éãé ìò úåäìà úåìâúä åðééäã íéîçø
åøîà äæ ìò äðäå .äøåúáù íéúôåîå úåúåàå
àðéîé úéà äàìéò äùåã÷ã àøèñá àìéòìã øäæá
ïä ïäéúùã 'éô äøåáâå ãñç åðééäã àìàîù úéàå
íúâùäå íéàøáðä ìëùî äìòîì úåäìà úåãî
úâùä óàå úåìéöàä íìåòá ãç éäåîøâå åäéàã
íìåòá äúéä àì åúàåáðá íåìùä åéìò åðéáø äùî
äàéøáä íìåòá åúåùáìúä éãé ìò àìà úåìéöàä
éãé ìò àìà â"åç åìà úåãî éúùá àì úàæ íâ óàå
úåãî ïäù äâøãîá ïäî äèîìù úåãîá ïúåùáìúä
ïúîù ÷ø [äàåáðä øòùá ù"îë] ãåñé ãåä çöð
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טו.1. פי"ב, רבה בראשית א; א, בראשית רש"י פירוש א.2.ראה נג, א מובן3.חלק (סי"ט) באגה"ק עפמשנ"ת שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

התלבשותם ע"י היתה – עסקינן דבזה וצמצומה) הבריאה (מקור חו"ג שהשגת אלא – בחו"ב) השיגו (שהרי מזה למעלה שלא – הכוונה שאין



נז oeiq e"h iyily mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ט"ו שלישי יום
פרקה ,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìò äðäå ä ÷øô,t 'nr cr:[â ÷øô

.ä ÷øtmi`xp mi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,d"awd ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l

`xapdy zexnl ,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd

wqtd ilae cinz eze` `xead iwl`d gekd `edy ,exewna cinz `vnp

zeigdy oeeik ixd ,"yi"l "oi`"n

zelbzda mpi` iwl`d gekde

envr z` `xapd yg ,mi`xapl

oi`e ,envrl xac `ed eli`k

wx `edy zn`d `xapa zi`xp

exewn ly eifdn zehytzd

ly zehytzdd enk ,cala

.ynydn eifde xe`d

äæ ìò ,äpäådn lr ± §¦¥©¤
ly mzeedzd lky ,xaecy

eyegie e`xiiy ,mi`xapd

d`a ,"yi ze`ivn"l mnvr

,mevnvd zcn ici lreøîà̈§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø1: ©¥¦§¨¦§¨¨
äáLçîa äìò älçúa"± ¦§¦¨¨¨§©£¨¨

,dpeilrdúà àøáì¦§Ÿ¤
,ïécä úcîa íìBòä- ¨¨§¦©©¦

,mevnvde dxeabd zcn `idyíi÷úî íìBòä ïéàL äàøzcna ± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥
,cala mevnvde oicdBa ózL,mlera ±,"íéîçø úcîdxe`kl ¦¥¦©©£¦

zeyrl dvexe "cqg utg" `ed d"awd ixdy ,mipaen mixacd oi`

`exal dzid dpey`xd daygnd ,`eti` ,recn ,mi`xapd mr cqg

zeid :xacd oaen ,xaqedy dn itl ,`l` ± ?oicd zcna mlerd z`

d`a "ze`ivn"l mnvr eyegie e`xiiy mi`xapd ly mze`ivn lke

,ziwl`d zeigd lr dqknd ,dxeabde oicd zcn ici lr `wec

dpeilrd dpeekde ;ze`ivna milha mi`xapd eid ef dxzqd `lele

oipr mda jiiy f` wx ,oky ,mi`xap ly "ze`ivn" didzy ixd `id

dceard xear xky ozna mz` aihdl leki `ed dciÎlry dceard

ly avna md mi`xapd ,mevnvde oicd zcn ici lr `wecy ,ixd ±

`exal jxazi ezaygna dligz dlr ,okl .d`ixad zilkz revia

didi `l cala "oic"ay d`xy oeeik j` ,oicd zcna mlerd z`

.mlera ixnbl dqekn dyecwd zeig dzid f` ,oky ± mlerl meiw

okl ± xzeia dyw dzid mlera ziwl`d zeigd z` zelbl dcearde

zewl`e dyecw zelbzd didzy ,mingxd zcn mlera "sziy"

.mleraeðéäc:drnyn "mingxd zcn seziy" ±úeäìà úelbúä §©§¦§©¡¨
,mlera ±íé÷écö éãé ìòici lre ±äøBzaL íéúôBîe úBúBàå ©§¥©¦¦§§¦¤©¨

wxta .rahd on dlrnle zewl` mlera dlbzne d`xp df ici lr ±

zehytzdde cqgd zcn od ± zecnd izyy ,owfd epax xn` mcewd

,dxeabd zcn ode ,"yi"l "oi`"n mi`xap `exal ziwl` zeig ly

zelbzda didz `ly ziwl`d zeigd z` xizqdle mvnvl

`ed o`k .mi`xapd zbyde lkyn dlrnl odizy od ± mi`xapl

mb `l` ,mi`xapd lkyn wx `l dlrnl od el` zecny ,xiaqn

znyp mby ;zeliv`d mlerny zenypd zbyde lkyn dlrnl

leki did `l elky mb ,zeliv`d mlern dnyp dzidy ,epax dyn

el` zepeilr zecn biydl

d"awd mr cg` xac ody

.envräæ ìò äpäålr ± §¦¥©¤
cqg zecny ,o`k xaecnd

,lkydn dlrnl od dxeabe

øäfa eøîà2,àìéòìc , ¨§©Ÿ©¦§¥¨
,äàlò äMã÷c àøèña- §¦§¨¦§ª¨¦¨¨

dyecw"d cva ,dlrnly

mlera ,xnelk ,"dpeilr

dlrnl `edy zeliv`d

- dxivi - d`ixa zenlern

,diyrúéàå àðéîé úéà¦§¦¨§¦
,àìàîNyie "oini" yi §¨¨
,"l`ny"ãñç eðéäc§©§¤¤

,Leøt ,äøeáâedn ,oky - §¨¥
dlrnly `zeaxd `id

`l` ?dxeabe cqg mpyi

dlrnle (dlrnl) "`lirl" `id (mevnv) dxeab mby ,`id dpeekd

dlrnly oeeik ixdy .ziwl` dcn `id ik ,mi`xapd zbydn

,melye qg cexit jiiy `l ± dyecwd cva ± "dyecwc `xhq"a

(cqg) "oini"d oipr "my" dpd ,zellkzda `ed lkd `l`

,ixnbl micbepn mixac ipy mdy zexnl ,ixd (dxeab) "l`ny"de

td ipy" ly ote`a ± mdmicge`n mdipyy iptn ,"cg` `yepa miik

,`ed jexa seq oi` mr zilkzaïäézLc,dxeab mbe cqg mb ±ïä ¦§¥¤¥
eäéàc ,íúâOäå íéàøápä ìëOî äìòîì úeäìà úBcî¦¡¨§©§¨¦¥¤©¦§¨¦§©¨¨¨§¦

úeìéöàä íìBòa ãç éäBîøâe(eizecne) ely milkde jxazi `ed ± §¨¦©§¨¨£¦
dxeabd zcn mbe cqgd zcn mb ,zeliv`d mlera cg` xac md

.jxazi ez` zilkza odizy zecgeinåéìò eðaø äLî úâOä óàå§©©¨©Ÿ¤©¥¨¨
,Búàeáða íBìMä,ely d`eapd d`xna biydy -äúéä àì ©¨¦§¨Ÿ¨§¨
,úeìéöàä íìBòamb dlrnl `ed zeliv`d mler oky ,envr - §¨¨£¦

,epax dyn ly ezbyde elkyníìBòa BúeLaìúä éãé ìò àlà¤¨©§¥¦§©§§¨
äàéøaä;d`ixad mlera "zeliv`"d zbixcn zeyalzd ici lr ± ©§¦¨

,úàæ íb óàå,d`ixad mlera zyalzn "zeliv`"y xg`l mb - §©©Ÿ
- ?biyd "zeliv`" ly dbixcn efi`ãñç ¯ elà úBcî ézLa àìŸ¦§¥¦¥¤¤

äøeáâe3,epax dyn zbyd dzid -ïúeLaìúä éãé ìò àlà± §¨¤¨©§¥¦§©§¨
,zncwend-ãBä-çöð úBcî ïäL ,äâøãîa ïäî ähîlL úBcna©¦¤§©¨¥¤§©§¥¨¤¥¦¥©

ãBñé`id ced zcne ,cqgd zcnn cala "spr" `id gvpd zcn ± §
dritynd "ceqi"d zcna ze`a ody itk ± dxeabd zcnn "spr"

,dpnn dhnly zebixcnl.[äàeápä øòLa áeúkL Bîk]± §¤¨§©©©§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå ä ÷øôäìò äìçúá ì"æø åøîà äæ ìò

íìåòä úà àåøáì äáùçîá
úãî åá óúù íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ãä"ãîá
íé÷éãö éãé ìò úåäìà úåìâúä åðééäã íéîçø
åøîà äæ ìò äðäå .äøåúáù íéúôåîå úåúåàå
àðéîé úéà äàìéò äùåã÷ã àøèñá àìéòìã øäæá
ïä ïäéúùã 'éô äøåáâå ãñç åðééäã àìàîù úéàå
íúâùäå íéàøáðä ìëùî äìòîì úåäìà úåãî
úâùä óàå úåìéöàä íìåòá ãç éäåîøâå åäéàã
íìåòá äúéä àì åúàåáðá íåìùä åéìò åðéáø äùî
äàéøáä íìåòá åúåùáìúä éãé ìò àìà úåìéöàä
éãé ìò àìà â"åç åìà úåãî éúùá àì úàæ íâ óàå
úåãî ïäù äâøãîá ïäî äèîìù úåãîá ïúåùáìúä
ïúîù ÷ø [äàåáðä øòùá ù"îë] ãåñé ãåä çöð
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טו.1. פי"ב, רבה בראשית א; א, בראשית רש"י פירוש א.2.ראה נג, א מובן3.חלק (סי"ט) באגה"ק עפמשנ"ת שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

התלבשותם ע"י היתה – עסקינן דבזה וצמצומה) הבריאה (מקור חו"ג שהשגת אלא – בחו"ב) השיגו (שהרי מזה למעלה שלא – הכוונה שאין



oeiqנח f"h iriax mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ט"ז רביעי יום
פרקו ,t 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù äðäå å ÷øô,160 'nr cr.ãñçá äìåìëä

.melyd eilr epax dyn ly ezbyd dzid ef dbixcnayïznL ÷ø©¤©©
úeiçä úeèMtúä úâOä àeä ,ïãò ïâa íé÷écö ìL íøëN§¨¨¤©¦¦§©¥¤©¨©¦§©§©©

áâe ãñç ¯ elà úBcî ézMî CLîpä øBàåäøexky xezay ± §©¦§¨¦§¥¦¥¤¤§¨
,el` zecn izyn zehytzdd lawl md milekiàeäåzehytzd ± §

cqg zecnd izyn zeigd

`id ,dxeabeúBîLð ïBæî§¦§
äøBza e÷ñòL íé÷écvä©©¦¦¤¨§©¨

ìék .äfä íìBòa dîL ¦§¨¨¨©¤¦
úBcî ézL úeèMtúäî¥¦§©§§¥¦

òé÷ø çzîð elàxe` ± ¥¦§¨¨¦©
,siwnïâaL úBîLpä ìò©©§¨¤§©
,ïãòwiprn df siwn xe` - ¥¤

dplkezy zenyp oze`l gek

izyn zehytzdd "lawl"

,el` zecnàø÷ð äæ òé÷øå§¨¦©¤¦§¨
,"àúéøBàc àæø"ceq - ¨¨§©§¨

dxeza oiprd ,dxezd

,ceqe fx zpigaayBáe±

,riwxaúBiúBà á"ë ãBñ¦
,äøBzädxezd zeize`e - ©¨

,dxezd zpade lkyn dlrnl ok mb ixd odäðeúpädpzip dxezd ± ©§¨
:áéúëãk ,elà úBcî ézMîaezky enk -4:úc Là Bðéîéî" ¦§¥¦¥§¦§¦¦¦¥¨

,"Bîì,"y`" ly oipr mb `ide ,"cqg"n ,"oini"n d`a ,dxez ,zc - ¨
,"dxeab"äæ òé÷øîe,df siwn xe`ne ±,úBîLpä ïBæîì ìè óèBð ¥¨¦©¤¥©¦§©§¨

"oefn"d oipr `edy ,zenypl inipt xe` jynp "riwx"dn ,xnelk -

,eze` mibiyny inipt xe` ±eðéäc:xnelk ±á"ë ãBñ úòéãé §©§§¦©
ék ,äøBzä úBiúBà¦©¨¦
ãBñ àeä äfä òé÷øä̈¨¦©©¤

,úòcäshepy lhde - ©©©
a"k ceq zrici `ed ,epnn

,dxezd zeize`äøBzäå§©¨
ïâa úBîLpä ïBæî àéä¦§©§¨§©
,íéLeáì ïä úBönäå ,ïãò¥¤§©¦§¥§¦
øäæa] äæ ìk øàáîk± ©§Ÿ¨¨¤§Ÿ©

zyxt,é"øå è"ø óc ìä÷iå©©§¥©§
÷øt ãî øòL íéiç õòáe§¥©¦©©¤¤

:[â,o`k xaqen ixd -

dxeabe cqg zecnd izyy

od ,zeliv`nydlrnl

ly wx `l dbyde lkyn

ly mb `l` ,mi`xapd

,zeliv`d mlerny zenyp

lawl ocr oba zenypd zeleki xky zlaw ly jxca wxe

.dxeabe cqg zecnd izyn zehytzdd

.å ÷øtcqgd zcn ± zepeilrd zecnd izyy ,owfd epax xiaqd 'c wxta ¤¤
zcne ,mi`xapd z` zeigdle `exal ziwl`d zeigd ly zehytzdde

`xapd z` digne deednd ziwl`d zeigd lr dxizqnd mevnvde dxeabd

;cg` yxey odizyl yi ± ("yi ze`ivn"l envr z` yegl lkei `xapdy ick)

,cg` "mvr" ody oeeikn xy`e

dxeabde mevnvd mileki `l

oky ,zizin` dxzqd zeidl

."mvr lr xizqn mvr oi`"

itk odiabl xen` df lk ,mxa

ody itk eli`e ,oyxya ody

xyt` ,dcne dxitqa zelbzda

dcn ± dipydn zg` zeiktde zecxtp zecn izy ok` ody ,aeygl dxe`kl

,mlrde mevnv ,dxeab ± dipyde ,ielibe cqg `id zg`

zg` zellkzda od ,zelbzda od el` zecn izyy itk mby ,xiaqi epwxtae

mler zeidl elkeiy ick `id mlrdd zpeeke zilkz ,ixdy .dipyd mr

mi`xapd eid ,zelbzda dzid ziwl`d zeigd m` ,oky ± miinyb mi`xape

zilkzy ixd ± mi`xap ly llk ze`ivn mey dzid `le ze`ivna milha

cqg odizyy jk ,cqg ly oipr zn`a `id dxeab ly mlrdde mevnvd

mr zecge`n odizyy iptn ± ?jk xacd dnle .zellkzda od ,dxeabe

.dxeabe cqg zecn izy odyk mb cg` "mvr" `linn od ixd ,seqÎoi`d

,íeöîväå äøeábä úcî íL àeä "íéäìà" íL ,äpäålk - §¦¥¥¡Ÿ¦¥¦©©§¨§©¦§
zcn `ed lÎ` my enk ,zcgein dcn `ed miyecwd zenydn my

aezkk ,cqgd1zecna zenyd x`y jke ,"meid lk lÎ` cqg" :

,xnelk ,miwl` my `ed mevnvde dxeabd zcn ly myd .zexg`

`edÎjexa seqÎoi` xe`yk

dxeabd zcna yalzn

mevnvd zlert lertl

mya dcn z`xwp ± mlrdde

.miwl`àeä ïëìåmy ± §¨¥
,miwl`àiøèîéâa ïk íb©¥§¦©§¦¨

,"òáhä""rahd" dlna - ©¤©
,cinz envr lr xfegd ,mlera dbdpd ly reaw xcq mipiivn ep`

lk d`xp `l ,ze`zyd mey xxern `ed oi`e eil` milibx okle

gekd zece` miayeg `l `linne ,lenz` ly xcqd iabl yecig

xcqa erawpy mixaca melbd iwl`d zeigde.icinz ote`eéôì§¦
øézñnLz` miwl` my ±äiçîe äeänä äìòîlL øBàä ¤©§¦¨¤§©§¨©§©¤§©¤
,íìBòäz` ycgn cinz deedn dlrnly xe`dy ici lr - ¨¨

yi" z`ixa ly i`ltd oiprd ,xen`k ,zn`a ixd xvep ,mi`xapd

miwl` my ,j` .seq mi zrixw xy`n xzei lecb `edy `lt ,"oi`n

,mlerd z` digne deednd dlrnly xe`d lr milrnäàøðå§¦§¤
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ב.2. מ, מתכוון3.גיטין זה" ו"צמצום זו" "גבורה שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

ו' פרק סוף ראשון בחלק מדובר אודותו הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר, הזקן רבנו

ענין אכן הוא הצמצום שם שכן, – להחיותן אחרא וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה שחיות –

גילוי. של ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה ג.4.של פט, שליט"א:5.תהלים אדמו"ר כ"ק הערת

המדובר הרי והיא: כלל!!), ע"ז לב שמים אין "פשיטותה" מרוב (שכנראה גדולה קושיא לתרץ גם ובמילא לגמרי, חדש עיקר להוסיף בא "בזה

בתכלית. העלם קץ, לאין צמצום הגבו' מדת צ"ל כן – פ"ד כדלעיל – קץ לאין התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא"כ א"ס, של במדותיו

בענין הימנו למטה תחתון שאין פל"ו) (ובלשון ח"ו קץ לאין יהי' שההעלם גם אלא – החסד) (מצד קץ לאין נבראים רק לא צ"ל לכאורה ולכן

אבל – קץ) לאין מספר שייך בזה (וגם נברא צ"ל הי' הימנה) תחתון (שאין החומרי דעוה"ז תחתונה הכי מדרי' רק ועפ"ז – כו' האור הסתר

הנרתק ע"י נראה ואפילו – מאור שהוא עצמו, דוגמת – מאיר גם אלא הנרתק, ע"י פועל רק לא (דהשמש השמש ונרתק דמגן המשל ע"פ

– שלה ומציאות שבנבראים דרגא בכל הרי – ממציאותם הנבראים יבטלו שלא גם אלא ההעלם, רק לא הוא ההעלם דכוונת הבי' וע"פ וכו')

העלם [לא חסד ג"כ הוא זו דגבו' (1 הענינים ב' ג"כ וזהו ממציאותו. תבטל שלא גבו' בה כלולה החסד) מצד קץ, אין (שהן סוכ"ד עד מרכ"ד

– הגשם טפת יוצאת דבה הגומא וכמו כו']. דטפין באופן ונברא דרגא דכל [הבריאה בחסד כלולה זו דגבו' (2 מציאות]. שתהי' כ"א לבד,

ג"כ היא זה עם וביחד זכוכית דשאר דורכזיכטיקייט שוללת השחורה זכוכית וכן ופתיחה. נקב ג"כ היא זה עם וביחד השמים ארובת ששוללת

דהשמש". (חלש) אור דורך נפתחות;6.לאזט השמים כשארובות משא"כ טיפין, טיפין – ברכה "גשמי שליט"א): אדמו"ר כ"ק (הערת כגון

כהות". עיניו שחורה זכוכית ע"י שלא בשמש המסתכל
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ג"כ היא זה עם וביחד זכוכית דשאר דורכזיכטיקייט שוללת השחורה זכוכית וכן ופתיחה. נקב ג"כ היא זה עם וביחד השמים ארובת ששוללת

דהשמש". (חלש) אור דורך נפתחות;6.לאזט השמים כשארובות משא"כ טיפין, טיפין – ברכה "גשמי שליט"א): אדמו"ר כ"ק (הערת כגון

כהות". עיניו שחורה זכוכית ע"י שלא בשמש המסתכל
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.10˘¯ÂÙÓÎ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא שהנברא להוכיח כאן, גם הכוונה – ÒÙ‡Âרפ"ג ÔÈ‡'כו פיו רוח כו'˘·�·¯‡לגבי רוח כי ,

והם מאלקים, – הנברא והסתר מהוי', –˘ÓÓ „Á‡– אלק' משם והגוף הוי' משם הגוף שחיות אומר זה לפי והנה כו'. מסתיר אלק' ואין

– התירוץ וע"ז ואפס! אין ולא לנשמה ועוד טפל הוא גם)„�ÌÈ„¯Ùובכ"ז אלא במציאותם, רק ועצמותו·˘¯˘Ì(לא הגוף שורש התהוות כי

אלק' שם דרגת היינו – הוי'˘·‚ÛÂ(מציאותו) שם (ודרגת מנשמתו אינה –‡Ï‡ (ÂÏ˘ ‰Ó˘�·˘דרגות ואין ‡ÂÏכו' ˙ÂÈË¯Ùאחד ואלק' דהוי'

˘ÓÓשבנרתק חלק דכל – ונרתק ומגן השמש ובדוגמת כביכול. דטפל, באופן כ"א ממש). אחד – ואלק' הוי' שבכללות חלקÏÙË(אף לכל

ע"י המאירים השמש ואור קרני אותם עם רק הוא ומתאחד מסתיר אבל Ê‰".שבשמש, ˜ÏÁ



סי oeiq g"i iyiy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון י"ח שישי יום

,`t 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåúëä êøöåä ïëìå,162 'nr cr:íé÷ìàä àåä

Eááì ìà úáLäå íBiä zòãéå" øéäæäì áeúkä Cøöä ïëìå§¨¥ª§©©¨§©§¦§¨©§¨©©£¥Ÿ¨¤§¨¤
,"'Bâåon df xac ± "cer oi` zgzn ux`d lre lrnn minya"y - §

aeygle jka zerhl xyt` oky ,jk lr deevz dxezdy gxkdd

,zxg`õøàäå íàáö ìëå íéîMäL Ezòc ìò äìòz àlL¤Ÿ©£¤©©§§¤©¨©¦§¨§¨¨§¨¨¤
ãøôð øác íä dàìîe§Ÿ¨¥¨¨¦§¨

,Bîöò éðôacxtp - ¦§¥©§
mze` `xay d"awdn

,mze` digne-LBãwäå§©¨
ìk àlîî àeä-Ceøä§©¥¨
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.10˘¯ÂÙÓÎ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא שהנברא להוכיח כאן, גם הכוונה – ÒÙ‡Âרפ"ג ÔÈ‡'כו פיו רוח כו'˘·�·¯‡לגבי רוח כי ,

והם מאלקים, – הנברא והסתר מהוי', –˘ÓÓ „Á‡– אלק' משם והגוף הוי' משם הגוף שחיות אומר זה לפי והנה כו'. מסתיר אלק' ואין

– התירוץ וע"ז ואפס! אין ולא לנשמה ועוד טפל הוא גם)„�ÌÈ„¯Ùובכ"ז אלא במציאותם, רק ועצמותו·˘¯˘Ì(לא הגוף שורש התהוות כי

אלק' שם דרגת היינו – הוי'˘·‚ÛÂ(מציאותו) שם (ודרגת מנשמתו אינה –‡Ï‡ (ÂÏ˘ ‰Ó˘�·˘דרגות ואין ‡ÂÏכו' ˙ÂÈË¯Ùאחד ואלק' דהוי'

˘ÓÓשבנרתק חלק דכל – ונרתק ומגן השמש ובדוגמת כביכול. דטפל, באופן כ"א ממש). אחד – ואלק' הוי' שבכללות חלקÏÙË(אף לכל

ע"י המאירים השמש ואור קרני אותם עם רק הוא ומתאחד מסתיר אבל Ê‰".שבשמש, ˜ÏÁ
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`ide "seq oi`" jynp my mby zexnl ,ef dbixcna .ef dbixcna mewn miqtez
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,cegi ly xzei jenpd ote`d ,"d`zz `cegi" wx `ed ,ef dbixcna ybxend
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."cre"n,äfä øzñääå íeöîvä íòèå úañ ,äpä ék¦¦¥¦©§©©©¦§§©¤§¥©¤

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

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ïéà êà åîöò éðôá øáã íä åìéàë íàáö ìëå
ùåã÷ä éáâì ìáà íéðåúçúì àìà øúñääå íåöîöä
øåàë éáéùç ùîî àìë äéî÷ àìåë àåä êåøá
íåìùå ñç úøúñî äøåáâä úãî ïéàå ùîùá ùîùä
'ä àìà åîöò éðôá øáã äððéà éë êøáúé åéðôì

:íéäìàä àåä

éùéîç íåéäæáå æ ÷øô÷åñôã ùåã÷ä øäæá ù"î ïáåé
äàìéò àãåçé àåä ìàøùé òîù
àãåçé àåä ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáå
äðä éë ïååúà éôåìçá ãçà àåä ãòå éë äàúú
íéìòäå øéúñäù äæä øúñääå íåöîöä íòèå úáéñ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,ברוקלין) וביאורים" ("תשובות ליובאוויטש" ב"קובץ - זה" חילוף ע"ד מכתבי נדפס ליובאוויטש "בקובץ

ב"אחד". "ועד" חילוף אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק מכתב נדפס ((62 (ע' סי"ד ˘ËÈÏ"‡:2.תשל"ד) ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,קלה בזח"ב "כמ"ש

א".
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,recndn ?envr ipta xacke "yi"k ze`xidl mlerd lr ,ok`

lha `edy ,zn`a `edy itk d`xp did mlerd m` ,xqg did

daiqd ± ?exewnl ze`ivna

,`ed xac ly enrhe jkl

ék ,ìkì òeãé àeä äpä¦¥¨©©Ÿ¦
íìBòä úàéøa úéìëz©§¦§¦©¨¨
úelbúä ìéáLa àeä¦§¦¦§©

,Cøaúé Búeëìîdidiy - ©§¦§¨¥
,jlnd `ed d"awdy ielb

Cìî ïéà"coipr jiiy `l ± §¥¤¤
,dkelnd,"íò àìa- §Ÿ©

,jlnd jelni mdilry

lî "íò" LeøtïBL ¥©¦§
,"úeîîBò"milgb" enk - §

miieak milgb ,"zenner

jk ;y`d zi`xp `l mda

dpeekdy ,jlnl qgia mb

`ly dl` ,`id "mr"a

mr xywd mda d`xp

,jlndíéøác íäL¤¥§¨¦
íé÷Bçøe íéøæå íéãøôð¦§¨¦§¨¦§¦
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mdilr jiiy `l okle ± "dea`c `rxk `xa" ± envr jlndn wlg
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,dkelnd,ícáì íéøN ìò elôàwlg mixyd oi`y zexnl - £¦©¨¦§©¨

ezlrnl ,mixyk ,qgi mdl yiy oeeik j` ,mixf md ,envr jlndn

.dkelnd oipr jiiy `l mdilr mb ,jlnd ly¯ "íò áøa" ÷ø©§¨¨
."Cìî úøãä" ¯ à÷åcoipr jiiy `wec mr aex lr ,oky ± ©§¨©§©¤¤

dkelnd zelbzd zilkzy ,dlrnl xacd ef dnbeca ;dkelnd
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ה'תש"גיג סיוןיום רביעי

חומש: בהעלותך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ד. כי . . . ־עט־ להטיב.

ֶאְמַצע ִלּמּודֹו,  קֹול ְוִנּגּון, ְוִלְפָעִמים ָהָיה ַמְפִסיק ּבְ ה ִנּגּוִנים. ִלּמּודֹו ָהָיה ּבְ ּמָ ר ּכַ ַמח ֶצֶדק" ִחּבֵ ַה"ּצֶ
ן ֵאיֶזה ִנּגּון. ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות[, ּוְמַנּגֵ ִתיָבתֹו דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ אֹו ׁשּו"ת ]=ׁשְ אֹו ּכְ

ה  ּמֶ ַמח ֶצֶדק" ָהָיה יֹוֵדַע ּבַ ל ַה"ּצֶ ר ִמּקֹול ִנּגּונֹו ׁשֶ ר, ֲאׁשֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ִסּפֵ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ָעה. אֹוָתּה ׁשָ הּוא ָעסּוק ּבְ

יום 
ראשון

היום יום . . .



היום יום . . . סד

ה'תש"גיד סיוןיום חמישי

חומש: בהעלותך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה כמו . . . ־158־ ליש.

ֵאין  ׁשֶ יָון  ּכֵ ית" -  ר ְלָבֵרְך, ְמָבְרִכים "ַעל ִמְצַות ִציּצִ ּתָ ּמֻ ׁשֶ ּוְבָמקֹום  ְנִקּיֹות  ָיַדִים  ּבְ ּבֶֹקר  ּבַ ית ָקָטן  ת ַטּלִ ְלִביׁשַ ּבִ
ֵמׁש  דֹול - ְיַמׁשְ ית ּגָ ה - ִאם ֵאינֹו לֹוֵבׁש ַטּלִ ִפּלָ עּור ִעּטּוף. ִאם ָאסּור ְלָבֵרְך, ֲאַזי ֹקֶדם ַהּתְ נּו ׁשִ ּלָ ית ָקָטן ׁשֶ ַטּלִ ּבְ

ד' ִציִצּיֹוָתיו ִויָבֵרְך ָאז. ּבְ

ה'תש"גטו סיוןיום ששי

חומש: בהעלותך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה בחי' . . . לי"ח.

ב ּוַמְלִהיִבים ְמֹאד, ְוִנְקְראּו  י ַהּלֵ ְמֹאד, ַמְרִעיׁשֵ ים ְקָצִרים ּבִ רּוׁשִ דֹול אֹוֵמר ּדְ נּו ַהּגָ ה ָהָיה ַרּבֵ ְתִחּלָ ּבִ
ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ ל  ְלׁשֵ ּתַ ִהׁשְ ְך  ּכָ ַאַחר  יֹוֵתר.  ים  ֲאֻרּכִ ְוֵהם  רֹות",  "ִאּגְ ִנְקְראּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ָרִכים".  "ּדְ ם  ׁשֵ ּבְ
יֹוֵתר  ְמַעט  ים  ֲאֻרּכִ ְך  ּכָ ַאַחר  ּתֹוָרה".  ְו"ִלּקּוֵטי  "תֹוָרה אֹור"  ּבְ ׁשֶ ים  רּוׁשִ ַהּדְ י  ְרׁשֵ ׁשָ ְוֵהם  "ּתֹורֹות", 

ָגה ְרָחָבה ְלִפי ֶעֶרְך. ַהּשָׂ ֵבאּור ּבְ ָתִבים", ְוֵהם ּבְ ְוִנְקְראּו "ּכְ

ה'תש"גטז סיוןשבת

חומש: בהעלותך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ה. והנה . . . פרק ג[

ְרפּוַאת  ֶפׁש ִהיא ּכִ ר ְרפּוַאת ַהּנֶ ַמְלָאִכים ִזי"ַע ]ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו[, ֲאׁשֶ ָבר ֶהְחִליטּו ָהִראׁשֹוִנים ּכְ ּכְ
ַהּגּוף.

רֹון  ַהִחּסָ ָחת, אֹו ׁשֶ ס ּוֻמׁשְ ֹחֶמר ּגּופֹו ָעב ּגַ ד ׁשֶ ן ְמקֹום ַהֹחִלי: ִאם הּוא ִמּצַ ְלָכל ְלֹראׁש ָצִריְך ְלַסּמֵ
קֹור ַהֹחִלי  ּמְ ֶקר ְוַכּדֹוֶמה, אֹו ׁשֶ ֲאָוה, ׁשֶ מֹו ּגַ ׁש ָלּה ְנִטּיֹות ְלִעְנָיִנים ָרִעים ּכְ ּיֵ ֹכחֹות ַנְפׁשֹו, ׁשֶ הּוא ּבְ

א ִלְרִגילּות ָרעֹות. ִביָבה ּבָ ֵני ֹרַע ַהִחּנּוְך אֹו ֹרַע ַהּסְ ּפְ ּמִ ָהְרִגילּות, ׁשֶ הּוא ּבְ
ְרפּוָאתֹו,  ר ְלַהְתִחיל ּבִ ֲחָלה, ִאי ֶאְפׁשָ ת ֲאִחיַזת ַהּמַ ָרֵטי ְמקֹום ַהֹחִלי ְוִסּבַ ְררּו ּפְ ר ֹלא ִיְתּבָ ַעד ֲאׁשֶ
ה  "ַוֲעׂשֵ ְמַנע ֶאת ַעְצמֹו ֵמֶהם: ּבְ ּיִ ה ׁשֶ ה ּוַבּמֶ ֲעׂשֶ ּיַ ה ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָכל ַהּדְ ָרה ּבְ ר ֹאֶפן ַהְנָהָגה ְיׁשָ י ִאם ְלַסּדֵ ּכִ
ים ַלּתֹוָרה, ִקְנַין ִמּדֹות טֹובֹות – ּוְב"סּור ֵמַרע". ָאְמָנם ַמה  ְצֹות, ְקִביעּות ִעּתִ ִקּיּום ַהּמִ טֹוב" – ּבְ
ּתֹוֵקק  הּוא חֹוֶלה ְוִיְכסֹוף ְוִיׁשְ ֵני ִעְנָיִנים: א( ֵליַדע ׁשֶ ַעְצמֹו ׁשְ עֹוֵרר ַהחֹוֶלה ּבְ ּיְ יֹוֵתר הּוא, ׁשֶ חּוץ ּבְ ּנָ ּשֶׁ
ֵרְך  ִיְתּבָ ֶעְזַרת ה'  ּבְ י  ּכִ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ְקָוה  ְוַהּתִ ְלִהְתַרּפֹאת,  כֹול  ּיָ ׁשֶ ַהְיִדיָעה  ְלִהְתַרּפֹאת ֵמָחְליֹו, ב( 

א ֵמָחְליֹו. ִיְתַרּפֵ

ה'תש"גיז סיוןיום ראשון

חומש: שלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק ו. והנה . . . ־160־ בחסד.

ניט הנאה הָאבען פון עולם הזה אין פולען זין, הוא רק הכנה טובה לעבודה. ענין 
העבודה הוא לעשות הגשמי כלי לאלקות.

ִעְנַין ָהֲעבֹוָדה הּוא  ֲהָכָנה טֹוָבה ַלֲעבֹוָדה.  ַהּמּוָבן, הּוא ַרק  ְמֹלא  ּבִ ה  ַהּזֶ ֵלָהנֹות ֵמעֹוָלם  ּלֹא  ׁשֶ
ִלי ֶלֱאֹלקּות. ִמי ּכְ ׁשְ ַלֲעׂשֹות ַהּגַ
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`"ypz'd zah h"i ,jzelrda zyxt zay zgiyn

שהרועה כ"ק124ובפרט – שבדורנו הכהן אהרן
אהבתו את בגלוי הראה – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח
ומקרבן הבריות את "אוהב – כולל ישראל, בני לכל
התורה בהפצת הרבות פעולותיו עלֿידי לתורה",
עלֿפי [ובפרט חוצה המעיינות והפצת והיהדות

כבדורות125הידוע עמיֿהארץ אין כבר זה שבדורנו
וידיעה שייכות יהודי לכל יש שכיום כיון הראשונים,
יוצאים שבה שבכתב, בתורה (עלֿכלֿפנים בתורה

קאמר מאי ידע לא כאשר אפילו )],126ידיֿחובה

ד"לאלתר שלו קורא" ה"קול עלֿידי – ובמיוחד
לגאולה" לאלתר וההכרזה127לתשובה רק128, שצריכים

שכבר ההודעה ואחרֿכך הכפתורים", את "לצחצח
הכן "עמדו להיות רק וצריך זה, את גם סיימו

בגאולה129כולכם" צדקנו משיח פני את לקבל ללכת
והשלימה. האמיתית

להוסיף צריך זה הרי – xzeiולכן cerושמחה חיּות
כולכם" הכן ד"עמדו באופן דההכנה העבודה בסיום
ותורה מצוה ב"נר הוספה עלֿידי – ובפרט להגאולה,
בכל – עד הסביבה. בכל ויאיר יגיע שזה ובאופן אור"

כולו. העולם

הקודש, לארץ כולם הולכים – ממש ומיד ותיכף
ע המקדשבירושלים לבית הקודש, להר הקודש, יר

גו' ובזקנינו "בנערינו הקדשים, ולקדש (השלישי)
ובבנותינו" .130בבנינו
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24 יא,124) (זכרי' הרועים" "שלשת מפורש במקרא אהרן נקרא שכן
סע"א). ט, תענית וראה ח.

תרמט125) ס"ע ח"ב תקס"ח סה"מ א. מא, מקץ תו"א ראה
ואילך.

סי"בֿיג.126) פ"ב שלו ת"ל הל' ס"נ. חאו"ח אדה"ז שו"ע
תח127) ואילך. שעז ואילך. שסא ע' ח"ה שלו באג"ק נדפסו

ואילך. תל ע' ח"ו ואילך.
תרפ"ט.128) שמח"ת שיחת ראה

טו129) יום" "היום רעט. ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
ובכ"מ. טבת.

ט.130) יו"ד, בא



סה היום יום . . . 

ה'תש"גיח סיוןיום שני

חומש: שלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה מהתכללות . . . ־פא־ בשמש.

ין  טֹוַבת זּוָלתֹו, ּבֵ ָרֵאל ִלְדֹרׁש ּבְ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ׁש, ַהחֹוָבה ַעל ּכָ יָחא ַמּמָ ְמׁשִ ִעְקְבָתא ּדִ ה, ּבְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ
ֶעְזַרת ה'  ְזּכּו ּבְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ַלל ִיׂשְ לֹום ִמּכְ ּלֹא ֵיֵצא ַחס ְוׁשָ ין ָצִעיר, ְלעֹוְררֹו ִלְתׁשּוָבה, ְלַמַען ׁשֶ ָזֵקן ּבֵ

ֵלָמה. ה ׁשְ ֵרְך ִלְגֻאּלָ ִיְתּבָ

ה'תש"גיט סיוןיום שלישי

חומש: שלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן הוצרך . . . האלקים.

עּור ִלּמּוד ִעם ֲאֹדִני  עּוִרים ָהֲאֵחִרים, ׁשִ ַבד ַהּשִׁ ַמח ֶצֶדק", ִמּלְ ָון תרי"ג ָקַבע ַה"ּצֶ ֹחֶדׁש ַמְרֶחׁשְ ּבְ
יִרית ַלְיָלה,  ָעה ָהֲעׁשִ ֹחֶרף ַמְתִחיל ִמּשָׁ עֹות ּוֶמֱחָצה – ּבַ י ׁשָ ּתֵ ָכל יֹום ׁשְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבְ ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
אּוֵרי ֲחִסידּות. ַאַחר  ָלה ִעם ּבֵ ּמּוד: ַקּבָ ִנים ָהָיה ַהּלִ י ׁשָ ּתֵ ָעה ָהְרִביִעית ִלְפנֹות ּבֶֹקר. – ׁשְ ִיץ ִמּשָׁ ּוַבּקַ
אֹון[,  י ְסַעְדָיה ּגָ "ג ]=ַרּבִ עּור, ָלְמדּו ִסְפֵרי ֶמְחָקר: ָהַרּסַ ָאז ִנְפַסק ַהּשִׁ ְזַמן ֶזה – ַעד ֱאלּול תרט"ז, ׁשֶ

י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ִרים, ּכּוָזִרי ְועֹוד, ַעל ּפִ מֹוֶרה ְנבּוִכים, ִעּקָ

יום 
שישי

שבת 
קודש

`"ypz'd zah h"i ,jzelrda zyxt zay zgiyn

שהרועה כ"ק124ובפרט – שבדורנו הכהן אהרן
אהבתו את בגלוי הראה – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח
ומקרבן הבריות את "אוהב – כולל ישראל, בני לכל
התורה בהפצת הרבות פעולותיו עלֿידי לתורה",
עלֿפי [ובפרט חוצה המעיינות והפצת והיהדות

כבדורות125הידוע עמיֿהארץ אין כבר זה שבדורנו
וידיעה שייכות יהודי לכל יש שכיום כיון הראשונים,
יוצאים שבה שבכתב, בתורה (עלֿכלֿפנים בתורה

קאמר מאי ידע לא כאשר אפילו )],126ידיֿחובה

ד"לאלתר שלו קורא" ה"קול עלֿידי – ובמיוחד
לגאולה" לאלתר וההכרזה127לתשובה רק128, שצריכים

שכבר ההודעה ואחרֿכך הכפתורים", את "לצחצח
הכן "עמדו להיות רק וצריך זה, את גם סיימו

בגאולה129כולכם" צדקנו משיח פני את לקבל ללכת
והשלימה. האמיתית

להוסיף צריך זה הרי – xzeiולכן cerושמחה חיּות
כולכם" הכן ד"עמדו באופן דההכנה העבודה בסיום
ותורה מצוה ב"נר הוספה עלֿידי – ובפרט להגאולה,
בכל – עד הסביבה. בכל ויאיר יגיע שזה ובאופן אור"

כולו. העולם

הקודש, לארץ כולם הולכים – ממש ומיד ותיכף
ע המקדשבירושלים לבית הקודש, להר הקודש, יר

גו' ובזקנינו "בנערינו הקדשים, ולקדש (השלישי)
ובבנותינו" .130בבנינו
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22
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24 יא,124) (זכרי' הרועים" "שלשת מפורש במקרא אהרן נקרא שכן
סע"א). ט, תענית וראה ח.

תרמט125) ס"ע ח"ב תקס"ח סה"מ א. מא, מקץ תו"א ראה
ואילך.

סי"בֿיג.126) פ"ב שלו ת"ל הל' ס"נ. חאו"ח אדה"ז שו"ע
תח127) ואילך. שעז ואילך. שסא ע' ח"ה שלו באג"ק נדפסו

ואילך. תל ע' ח"ו ואילך.
תרפ"ט.128) שמח"ת שיחת ראה

טו129) יום" "היום רעט. ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
ובכ"מ. טבת.

ט.130) יו"ד, בא

המשך מעמוד יח



v"ndqeסו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב סיון י"ג ראשון יום כהן? מיהו

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰,äfä ïîfa àaL éî¦¤¨©§©©¤

;Bîöò ét ìò äpäkì BúBà ïéìòî ïéàå ,ïîàð Bðéà ¯ 'éðà ïäk' :øîàå§¨©Ÿ¥£¦¥¤¡¨§¥©£¦©§ª¨©¦©§

.åétk úà àOé àìå ,ïBLàø äøBza àø÷é àìå§Ÿ¦§¨©¨¦§Ÿ¦¨¤©¨

של פסול בכך אין ואף באיסורין נאמן אחד שעד הוא כלל

מוכר שהוא הבשר כשרות על נאמן הטבח ולכן בדבר', 'נוגע

על לומר נאמן אדם אין מקום ומכל טהרתה, על נאמנת והאשה

נגיעות שאר מכל יותר גדול חשד קיים כאן כי כהן, שהוא עצמו

לדורות ולזרעו לו כהונה מתנות רווח בכך שיש כיון (ראהממון,

פ"ב כתובות ישראל י)תפארת ח, סי' פ"ה גטין רא"ש .מ"ז.

הרמ"ך דברי את מביא משנה' שם)וה'מגיד כתובות בר"ן (מובא

אינו אם אף כי ראשון, בתורה קריאה לגבי להאמינו שהמנהג

כהן שאינו למי האסורים בדינים לנהוג אך איסור, בכך אין כהן

שאין הרמב"ם דעת את מצדיק משנה' ה'מגיד אבל נאמן. אינו

יבואו זה ידי על שמא ראשון לתורה לעלות גם להאמינו

והמנהג שיתכן והוסיף, תרומה. לאכילת גם ככהן להחזיקו

אין ולכן תרומה נוהגת אין בה בחו"ל דווקא הוא בכך להקל

כן. לנהוג ראוי שאין כתב מקום ומכל חשש.

ערוך' ג)וב'שלחן סי' והרמ"א(אהע"ז הרמב"ם, כדעת פסק

ולישא ראשון לקרוא 'לענין שנאמן החולקים דעת את הביא

אברהם' ה'מגן ותמה קכחכפיו'. סי' אינוסק"א)(או"ח הרמ"ך הלוא :

איסור אין כי התורה, קריאת לגבי אלא הרמב"ם על חולק

שהרי כפיים נשיאת לגבי לא אך כהן, אינו אם אף ראשון לעלות

כפיו! את לשאת אסור כהן שאינו מי

שמואל' ה'בית סק"ב)ומיישב שם מוכח(אהע"ז הרמ"ך מדברי :

גם לו אסור היה כן לא אם כי כפיים, נשיאת לגבי גם שנאמן

כפיו לשאת יבוא זה ידי על שמא מחשש ראשון, לתורה לעלות

כי נאמן אינו לתרומה ורק לכך, לחשוש אין שלדעתו ובהכרח

לתורה עליה ידי על שמא לחשוש ואין ממון. רווח מכך לו שיש

בזמן בתרומה כי בתרומה, לאכול יבוא כפים ונשיאת ראשון

זה. מחשש להחמיר אין מדרבנן רק שהיא הזה

ה'תשע"ב סיון י"ד שני יום ראש? כיסוי צריכה מי

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰úBða eëläé àìŸ§©§§

.Léà úLà úçàå äéeðt úçà ,÷eMa Làø éòeøt ìàøNé¦§¨¥§¥Ÿ©©©§¨§©©¥¤¦

הנישואין? לפני ראש בכיסוי ללכת צריכה נערה האם

שמואל' ב)ה'בית כא, סי' סוברים(אה"ע נוספים ופוסקים

שהרמב"ם מה דרכן. וזה ראש, גלויות ללכת מותרות שבתולות

בלבד. וגרושה לאלמנה כוונתו 'פנויה', מזכיר

מפורשת משנה על נסמכים א)דבריהם טו שיציאת(כתובות ,

גם בתולה. להיותה סימן מהווה גלוי שערה כאשר מביתה אשה

שער כנגד שמע קריאת לקרוא שמותר נפסק ערוך' ב'שלחן

הראש" פרועות לילך "דרכן כי ו)הבתולות, עה, סי' .(או"ח

ללכת הבתולות שדרך זה כי לומר, מצדד אברהם' ה'מגן אך

פתוחות ואינן קלועות שהשערות בתנאי מדובר גלוי, בשער

שם)לגמרי .(או"ח

שבתולה לומר יתכן איך השקל': ה'מחצית כך על ותמה

יוצאת שבתולה – הנ"ל הנוהג והרי פתוח, בשער ללכת אסורה

שער דהיינו כתפה", על "שערה רש"י: מסבירו – פרוע וראשה

קלוע? לא

ה כאלה אמנם, "שאמהותיש, אברהם' ה'מגן כדברי נוהגים

ראש" סתורות תלכנה שלא לבנותיהן השער קליעת מקלעין היו

רטו) ה, הלוי .(שבט

הזקן אדמו"ר ד)אך עה, סי' אדה"ז שדרכן(שו"ע ש"בתולות פסק

שער בין חילק ולא – כנגדן" לקרות מותר ראש פרועות לילך

לקלוע. פתוח

ה'תשע"ב סיון ט"ו שלישי יום איסור על חל איסור אין

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰íeMî øeñà ïéà¥¨¦

äèéçL ïéàL ,ïéàîè ïéðéî ìáà ...ãáìa ïéøBäè ïéðéî àlà äìáð§¥¨¤¨¦¦§¦¦§©£¨¦¦§¥¦¤¥§¦¨

ìëBà íeMî àlà ,äôøèe äìáð íeMî ä÷Bì Bðéà ...ïäa úìòBî¤¤¨¤¥¤¦§¥¨§¥¨¤¨¦¥

.äàîè øNa§©§¥¨

עוף או טמאה בהמה איסור על נוסף נבלה איסור אין ולמה

איסור" על חל איסור ש"אין הוא כלל כי ב)טמא? ק, .(חולין

לעיל הכ"ד)אמנם והביא(בפ"ב נמלות "ריסק הרמב"ם: פסק

ואכלו, כזית הכל ונעשה שנתרסקו לאלו וצירפה שלימה אחת

משום ואחת האחת, הנמלה משום חמש מלקויות, שש לוקה

שאין כיון משנה': ה'מגיד ומקשה הטמאים". מנבלת כזית

איסור על לחול יכול נבילה איסור אין הרי איסור על חל איסור

נבילה? משום השלימה על ילקה ואיך שרץ,

משנה': ה'מרכבת ותירץ

הרמב"ם ביאר ח)כבר הל' פי"ז איסו"ב האחרון(הל' האיסור שאם

האיסור שחל מתוך הרי כולל'), ('איסור אחרים דברים גם כולל

האיסור עליו שהיה הדבר על גם הוא חל האחרים הדברים על

בנמלות היה לא השלימה הנמלה צירוף לפני כאן: ואף הראשון.

שחל ומתוך נבילה, כזית נוצרה הצירוף ידי ועל כזית המרוסקות

השלימה הנמלה על גם חל המרוסקות, על הנבילה איסור

כזית. באותו הכלולה

נזר' ד)וה'אבני פב, הרמב"ם(יור"ד לדעת כאשר(שם)ביאר: ,

אכילת ובענייננו: חלים. שניהם כאחד באים האיסורים שני

שהאדם אלא הם, מאוסים שהרי אכילה נחשבת אינה שרצים

('אחשביה'). מחשיבם האוכל

– האיסור את הקובעים הם ומחשבתו האדם שרצון ומכיוון

הנמלות את אוכל האדם כאשר רק ונבילה שרץ איסורי חלים

זה על זה חלים האיסורים זו ובשעה אכילה, לצורך מרסקן או

אחת. בבת באים שהם כיון

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב סיון ט"ז רביעי יום ההדחה של טעמה

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰?äNBò ãöék¥©¤

.äôé äôé BçìBî Ck øçàå ,älçz øNaä çéãî¥¦©©¨¨§¦¨§©©¨§¨¤¨¤

ראשונים: נחלקו המליחה לפני ההדחה בטעם

שהתקשה הבשר פני את לרכך נועדה שההדחה אומרים יש

ולהוציא בו לחדור יכול המלח אין קשה ובעודו שחיטתו לאחר

הדם הרי"ף)את מדפי א מב, חולין .(ר"ן

הדם לכלוכי את להסיר היא ההדחה שמטרת אומרים ויש

הבשר המלח, את יפזר כאשר הסרתם ללא כי הבשר, גבי שעל

בכוחו יהא לא ושוב ממנו ויתמלא זה דם מיד לתוכו יספוג

הדם את תשכא)לשאוב סי' חולין .(מרדכי

החתיכה מעל הדם לכלוכי את להעביר שהצורך אומרים ויש

שייאסר הבשר לתוך זה דם יבליע המלח כן שלולא משום הוא

והגהותמחמתו רה סי' כאן)(סמ"ק למשוךמיימוניות המלח שטבע ואף .

היא המליחה מטרת (שהרי בחזרה להבליעו ולא אליו הדם את

דווקא זה הרי החוצה), ולהוציאו הבשר מתוך הדם את לשאוב

נשאבים עמו יחד כי המלח, באמצעות מהבשר הנשאב בדם

שבבשר הטבעיים דליל,הנוזלים נעשה והוא בדם ומתערבים

ונבלע חוזר ואינו למטה ונופל הבשר גבי על מחליק הוא ולכן

מחליק ואינו סמיך הוא חיתוכו ידי על מהבשר שיצא הדם אך בו,

בבשר ולהבליעו לחזור לו יגרום שהמלח חשש תוס'וקיים (ראה

סקי"א)חולין סט סי' יו"ד יהודה יד א. .קיג,

את חתך ההדחה לאחר כאשר הטעמים, בין מינה' ו'נפקא

אין – הבשר את לרכך היא ההדחה תכלית אם לשתיים: הבשר

מעל הדם את להסיר מטרתה אם אך מכן. לאחר בחיתוכו חסרון

להדיח ויש בדם שוב התמלא הוא חתכוהו כאשר הרי הבשר,

ערוך' ב'שלחן נפסק וכן זה. דם להעביר כדי סטשנית סי' (יו"ד

.ס"א)

לפי שוב? ולמלוח להדיח ניתן האם – הדחה ללא מלח ואם

הדחה ללא המליחה אמנם כי אפשר, הראשונים הטעמים שני

סופג שהמלח משום או קשה, עדיין הבשר (כי מועילה איננה

גם אך מהחתיכה), הדם את שואב ואינו גביו שעל הדם את

תקנה, ללא נאסר הבשר השלישי הטעם לפי ואילו גורעת איננה

ניתן לא ושוב לתוכו גביו שעל הדם את הבליע המלח כי

שם)להוציאו וט"ז ש"ך ס"ב, שם ש"ע .(ראה

ה'תשע"ב סיון י"ז חמישי יום לפירות האילן בין

:Ë ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰?ãöék äìøòä̈¨§¨¥©

ìL ïìéà BúBà äNBòL úBøt ìk ¯ ìëàî ïìéà òèBpä ìkíéðL L ¨©¥©¦©©£¨¨¥¤¤¦¨¨Ÿ¨¦

.äéðäáe äìéëàa ïéøeñà ïä éøä ,òøæpMî¦¤¦§©£¥¥£¦©£¦¨©£¨¨

יאכל שלא האדם, על 'גברא' איסור רק לא הוא ערלה איסור

שהפירות 'חפצא' איסור גם הוא אלא אלו מפירות ויהנה

ב'תניא' כמבואר ואסור, טמא לדבר נחשבים פ"ו)בעצמם (סוף

כשאר הטמאות קליפות מג' חיותם את יונקים ערלה שפירות

אסורות. מאכלות

לתמוה: יש ולכאורה,

(היונק היתר של דבר הינו פירות גדלים הפירות שבו האילן

כן ואם מותרים. פירות יצמיח ובעתיד נוגה) מקליפת חיותו את

שהוא האילן מן חיותם היונקים – הערלה שפירות יתכן כיצד

איסור? של חפצא יהיו – היתר דבר

לבאר: ויש

החסידות בתורת וה'ש"ת)מבואר תרס"ה חגה"ש שחיותם(מאמרי

חיות מקבלים הם רגע ובכל תמיד מתחדשת הנבראים של

מעשה תמיד יום בכל בטובו "המחדש כנאמר: ממש, חדשה

כל של הרוחנית לחיות מתייחס זה חידוש וכמובן, בראשית".

וממשיך בלבד אחת פעם נברא הגשמי הגוף ואילו נברא,

ולהתקיים. להתפתח

ונשאר טהור, דבר אכן הוא עצמו האילן בענייננו: הדין והוא

הנה פירות, להצמיח שלו והכוח האילן של החיות אבל טהור,

ולכן הטמאות, קליפות מג' היא הראשונות שנים שלש במשך

אבל 'חפצא' איסור הם אלו בשנים ממנו הצומחים הפירות

הצומחים והפירות לגמרי חדשה חיות באילן נמשכת אח"כ

ומותרים. טהורים ממנו

(107 'nr ,a"k zegiy ihewl)

ה'תשע"ב סיון י"ח שישי יום יינם' 'סתם

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ïéàL íééBbä ïéé¥©¦¤¥

¯ 'íðéé íúñ' àø÷pä àeäå ,Cqðúð àì Bà Cqðúð íà ïéòãBé eðà̈§¦¦¦§©¥Ÿ¦§©¥§©¦§¨§¨¥¨

äúBMäå .àeä íéøôBñ úøæbî ,äæ øáãå ;CqðúpL ïéék äéðäa øeñà̈©£¨¨§©¦¤¦§©¥§¨¨¤¦§¥©§¦§©¤

.úecøî úkî BúBà ïékî ,úéòéáø íðéé íúqî¦§¨¥¨§¦¦©¦©©©§

בלי גוי בקרבת שהיה יין על רבות חומרות הטילה הגמרא

היה הגמרא ובזמן ונסכו. הגוי בו שנגע מחשש יהודי, פיקוח

שנגע פעם בכל לשדים או לאלוהיו טיפות כמה שניסך גוי בפרס

ב)ביין נט, ע"ז .(ראה

המיוסדים אלה, סייגים רש"י ביטל הזמן, עלבמרוצת

רש"י, אומר מעתה, הניסוך. אחרי להוטים שגויים ההנחה

אלה. מעין בסייגים להקל ניתן לנסך", אדוקים הגויים ש"אין

מאיר רבי לחתנו בתשובה רש"י כתב נח)וכך סי' רש"י, ,(תשובות

אלא דבר", לכל יינם לסתם נסך יין בין חילוק "אין שאמנם

שבמקומנו הגויים שאין "לפי היתר, לעניין בו להקל שהתחילו

חביות רש"י התיר אחר במקום זרה". לעבודה יין מנסכים

מהן עינו העלים שישראל אף גוי, בקרבת עלפתוחות ראבי"ה (ספר

סי' וחולין, ונ')ע"ז בקרבתאלף הנמצא גוי של במקרה יין התיר ואף

אינן אותם האוסרות שההלכות בטענה סגורה, דלת מאחורי היין

לנסך" הנוצרים נחשדו "שלא כיוון היום, זרוע,חלות ח"ד,(אור

רמב) סי' מזגע"ז, שנוצרי בקנקן שנשאר יין התיר טעם ומאותו .



סז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב סיון ט"ז רביעי יום ההדחה של טעמה

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰?äNBò ãöék¥©¤

.äôé äôé BçìBî Ck øçàå ,älçz øNaä çéãî¥¦©©¨¨§¦¨§©©¨§¨¤¨¤

ראשונים: נחלקו המליחה לפני ההדחה בטעם

שהתקשה הבשר פני את לרכך נועדה שההדחה אומרים יש

ולהוציא בו לחדור יכול המלח אין קשה ובעודו שחיטתו לאחר

הדם הרי"ף)את מדפי א מב, חולין .(ר"ן

הדם לכלוכי את להסיר היא ההדחה שמטרת אומרים ויש

הבשר המלח, את יפזר כאשר הסרתם ללא כי הבשר, גבי שעל

בכוחו יהא לא ושוב ממנו ויתמלא זה דם מיד לתוכו יספוג

הדם את תשכא)לשאוב סי' חולין .(מרדכי

החתיכה מעל הדם לכלוכי את להעביר שהצורך אומרים ויש

שייאסר הבשר לתוך זה דם יבליע המלח כן שלולא משום הוא

והגהותמחמתו רה סי' כאן)(סמ"ק למשוךמיימוניות המלח שטבע ואף .

היא המליחה מטרת (שהרי בחזרה להבליעו ולא אליו הדם את

דווקא זה הרי החוצה), ולהוציאו הבשר מתוך הדם את לשאוב

נשאבים עמו יחד כי המלח, באמצעות מהבשר הנשאב בדם

שבבשר הטבעיים דליל,הנוזלים נעשה והוא בדם ומתערבים

ונבלע חוזר ואינו למטה ונופל הבשר גבי על מחליק הוא ולכן

מחליק ואינו סמיך הוא חיתוכו ידי על מהבשר שיצא הדם אך בו,

בבשר ולהבליעו לחזור לו יגרום שהמלח חשש תוס'וקיים (ראה

סקי"א)חולין סט סי' יו"ד יהודה יד א. .קיג,

את חתך ההדחה לאחר כאשר הטעמים, בין מינה' ו'נפקא

אין – הבשר את לרכך היא ההדחה תכלית אם לשתיים: הבשר

מעל הדם את להסיר מטרתה אם אך מכן. לאחר בחיתוכו חסרון

להדיח ויש בדם שוב התמלא הוא חתכוהו כאשר הרי הבשר,

ערוך' ב'שלחן נפסק וכן זה. דם להעביר כדי סטשנית סי' (יו"ד

.ס"א)

לפי שוב? ולמלוח להדיח ניתן האם – הדחה ללא מלח ואם

הדחה ללא המליחה אמנם כי אפשר, הראשונים הטעמים שני

סופג שהמלח משום או קשה, עדיין הבשר (כי מועילה איננה

גם אך מהחתיכה), הדם את שואב ואינו גביו שעל הדם את

תקנה, ללא נאסר הבשר השלישי הטעם לפי ואילו גורעת איננה

ניתן לא ושוב לתוכו גביו שעל הדם את הבליע המלח כי

שם)להוציאו וט"ז ש"ך ס"ב, שם ש"ע .(ראה

ה'תשע"ב סיון י"ז חמישי יום לפירות האילן בין

:Ë ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰?ãöék äìøòä̈¨§¨¥©

ìL ïìéà BúBà äNBòL úBøt ìk ¯ ìëàî ïìéà òèBpä ìkíéðL L ¨©¥©¦©©£¨¨¥¤¤¦¨¨Ÿ¨¦

.äéðäáe äìéëàa ïéøeñà ïä éøä ,òøæpMî¦¤¦§©£¥¥£¦©£¦¨©£¨¨

יאכל שלא האדם, על 'גברא' איסור רק לא הוא ערלה איסור

שהפירות 'חפצא' איסור גם הוא אלא אלו מפירות ויהנה

ב'תניא' כמבואר ואסור, טמא לדבר נחשבים פ"ו)בעצמם (סוף

כשאר הטמאות קליפות מג' חיותם את יונקים ערלה שפירות

אסורות. מאכלות

לתמוה: יש ולכאורה,

(היונק היתר של דבר הינו פירות גדלים הפירות שבו האילן

כן ואם מותרים. פירות יצמיח ובעתיד נוגה) מקליפת חיותו את

שהוא האילן מן חיותם היונקים – הערלה שפירות יתכן כיצד

איסור? של חפצא יהיו – היתר דבר

לבאר: ויש

החסידות בתורת וה'ש"ת)מבואר תרס"ה חגה"ש שחיותם(מאמרי

חיות מקבלים הם רגע ובכל תמיד מתחדשת הנבראים של

מעשה תמיד יום בכל בטובו "המחדש כנאמר: ממש, חדשה

כל של הרוחנית לחיות מתייחס זה חידוש וכמובן, בראשית".

וממשיך בלבד אחת פעם נברא הגשמי הגוף ואילו נברא,

ולהתקיים. להתפתח

ונשאר טהור, דבר אכן הוא עצמו האילן בענייננו: הדין והוא

הנה פירות, להצמיח שלו והכוח האילן של החיות אבל טהור,

ולכן הטמאות, קליפות מג' היא הראשונות שנים שלש במשך

אבל 'חפצא' איסור הם אלו בשנים ממנו הצומחים הפירות

הצומחים והפירות לגמרי חדשה חיות באילן נמשכת אח"כ

ומותרים. טהורים ממנו

(107 'nr ,a"k zegiy ihewl)

ה'תשע"ב סיון י"ח שישי יום יינם' 'סתם

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ïéàL íééBbä ïéé¥©¦¤¥

¯ 'íðéé íúñ' àø÷pä àeäå ,Cqðúð àì Bà Cqðúð íà ïéòãBé eðà̈§¦¦¦§©¥Ÿ¦§©¥§©¦§¨§¨¥¨

äúBMäå .àeä íéøôBñ úøæbî ,äæ øáãå ;CqðúpL ïéék äéðäa øeñà̈©£¨¨§©¦¤¦§©¥§¨¨¤¦§¥©§¦§©¤

.úecøî úkî BúBà ïékî ,úéòéáø íðéé íúqî¦§¨¥¨§¦¦©¦©©©§

בלי גוי בקרבת שהיה יין על רבות חומרות הטילה הגמרא

היה הגמרא ובזמן ונסכו. הגוי בו שנגע מחשש יהודי, פיקוח

שנגע פעם בכל לשדים או לאלוהיו טיפות כמה שניסך גוי בפרס

ב)ביין נט, ע"ז .(ראה

המיוסדים אלה, סייגים רש"י ביטל הזמן, עלבמרוצת

רש"י, אומר מעתה, הניסוך. אחרי להוטים שגויים ההנחה

אלה. מעין בסייגים להקל ניתן לנסך", אדוקים הגויים ש"אין

מאיר רבי לחתנו בתשובה רש"י כתב נח)וכך סי' רש"י, ,(תשובות

אלא דבר", לכל יינם לסתם נסך יין בין חילוק "אין שאמנם

שבמקומנו הגויים שאין "לפי היתר, לעניין בו להקל שהתחילו

חביות רש"י התיר אחר במקום זרה". לעבודה יין מנסכים

מהן עינו העלים שישראל אף גוי, בקרבת עלפתוחות ראבי"ה (ספר

סי' וחולין, ונ')ע"ז בקרבתאלף הנמצא גוי של במקרה יין התיר ואף

אינן אותם האוסרות שההלכות בטענה סגורה, דלת מאחורי היין

לנסך" הנוצרים נחשדו "שלא כיוון היום, זרוע,חלות ח"ד,(אור

רמב) סי' מזגע"ז, שנוצרי בקנקן שנשאר יין התיר טעם ומאותו .



v"ndqeסח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בקילוח נגע שהנוצרי חוששים אין הזה בזמן כי לכוסו, יין ממנו

לנסך". אדוקים הגויים "אין בימינו שהרי וניסכו,

שנתנסך שיין וכותב זה באיסור מחמיר כאן הרמב"ם לעומתו

בהנאה אסור גםdxezdnלעכו"ם אסור יינם שסתם ומוסיף ,

אותו, ניסך שמא אסור, זה הרי הגוי בו שיגע יין "וכל בהנאה

לע"ז" הגוי .(ה"ד)שמחשבת

עובדי עממים של יינם "סתם ערוך': ב'שלחן נפסק להלכה

שלנו" ביין למגעם הדין והוא בהנאה אסור סי'כוכבים דעה (יורה

.קכג)

כי וסובר חולק ואשכנז, צרפת רבני בעקבות הרמ"א, אולם

כוכבים, לעבודת מנסכים שהאומות שכיח לא כאשר הזה בזמן

בהנאה, אוסר אינו שלנו ביין כוכבים עובד שמגע אומרים יש

לגבות ומותר בהנאה אסור אינו יינם סתם וכן בשתייה. רק אלא

אך מידם, כמציל ונחשב יינם סתם כוכבים מעובד בחובו

וטוב בזה, גם מקילין ויש ולמכרו. לקנותו אסור לכתחילה

להחמיר.

ה'תשע"ב סיון י"ט קודש שבת מתירין? לו שיש דבר הוא - בפסח חמץ
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מן מותר הפסח אחר שחמץ מאחר כי סובר הרמב"ן גם

אוסר נתערב שאם מתירין' לו שיש 'דבר הוא הרי התורה,

כי הפסח, עליו שעבר חמץ ואסרו קנסו שחכמים ואף במשהו.

מתירין', לו שיש 'דבר נחשב מקום מכל יראה' ב'בל עליו עברו

להקל באו לא במשהו, מתירין לו שיש דבר שאסרו חכמים כי

עליו להחמיר אלא העבריין, הרי"ף)על בדפי ב ז, פסחים ה' .(מלחמות

לו שיש ש'דבר חכמים החמירו מדוע נאמרו טעמים ושני

במשהו: אוסר מתירין'

אפילו)רש"י ד"ה ד ג, חד(ביצה דמדאורייתא גב על "אף כתב:

לא זמן, לאחר מתירין לו ויש הואיל רבנן, אחמור בטיל... בתרי

באיסור שתאכלנו עד כלומר, ביטול". ידי על באיסור יאכלנו

בהיתר. תאכלנו

וקשיא)והר"ן ד"ה א, נב, להיות(נדרים עתיד שהאיסור כיון מבאר:

ל'מין דומה זה הרי מותרת מעורב הוא בה התערובת וגם מותר

נחשבת בהיתר איסור של תערובת ורק בטל שאינו במינו'

מינו. בשאינו מין לתערובת

ה'מרדכי' תקע"ג)אך סי' פ"ג אינו(פסחים בפסח שחמץ סובר

יחזור הפסח, לאחר שמותר אף כי מתירין', לו שיש 'דבר בכלל

הבאה. בשנה בפסח לאיסורו

האחרונים סכ"ו)וכתבו ק"ב סי' יו"ד השלחן ערוך יט. סי' א"ח חסד (תורת

- מתירין לו שיש דבר נקרא לאיסור החוזר שהיתר - זה שענין

ל שיש 'דבר מדוע הטעמים בשני במשהו:תלוי אוסר מתירין' ו

באיסור שתאכלנו ש"עד משום הוא שהטעם רש"י, לדעת

כי מתירין', לו שיש כ'דבר נחשב בפסח חמץ בהיתר" תאכלנו

במשך לאכלו יכול הרי הבאה, בשנה לאיסור שיחזור בכך מה

שיש ש'דבר הר"ן לדעת ואילו לאיסורו. שיחזור קודם השנה כל

שחוזר כיון - במינו" מין לתערובת דומה שנתערב מתירין' לו

לו שיש כ'דבר נחשב אינו בהיתרו, תמיד יישאר ולא לאיסורו

ובטלים. מינו בשאינו כמין ונחשב להיתר דומה אינו כי מתירין',

לו שיש 'דבר נחשב בפסח שחמץ הסובר הרמב"ם זה, לפי

דין עליו חל לאיסור חוזר החמץ אם וגם כרש"י, יסבור מתירין'

מתירין'. לו שיש 'דבר
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למדּו‡. הּׁשמּועה ּכלמּפי היא - ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּזֹונה , ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָ
ׁשהיא לאדם ׁשּנבעלה יׂשראל ּבת אֹו יׂשראל, ּבת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאינּה
אף לחלל ׁשּנבעלה אֹו ּבּכל, הּׁשוה אּסּור לֹו להּנׂשא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאסּורה
- לבהמה הּנרּבעת ,לפיכ לֹו. להּנׂשא מּתרת ׁשהיא ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻעל
נפסלה ולא זֹונה נעׂשת לא ּבסקילה, ׁשהיא ּפי על ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹאף
על אף - הּנּדה על והּבא לאדם. נבעלה לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻלּכהּנה,

זֹונה נעׂשת לא ּבכרת, ׁשהיא ׁשהריּפי לּכהּנה, נפסלה ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
לֹו. להּנׂשא אסּורה ְֲִֵֵָָָאינּה

ׁשהפקירהוכן·. קדׁשה היתה אפּלּו הּפנּויה, על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבמלקּות ׁשהיא ּפי על אף - לּכל זֹונה,עצמּה נעׂשת לא , ְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹ

מאּסּורי לאחד הּנבעלת אבל לֹו. להּנׂשא אסּורה אינּה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהרי
עׂשה, מאּסּורי אֹו ּבּכהנים, מיחדין ואינן ּבּכל, הּׁשוין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹֻלאוין
לגֹוי אֹו ערוה, מּׁשּום לֹו אסּורה ׁשהיא למי לֹומר צרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָואין

זֹונה. זֹו הרי - לֹו להּנׂשא אסּורה והיא הֹואיל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָועבד
ונׁשּתחררה‚. נתּגּירה אפּלּו - והמׁשחררת הּגּיֹורת ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻוכן

ׁשנים ׁשלׁש מּבת הריּפחּותה יׂשראל, ּבת ואינּה הֹואיל - ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ
אֹו נתין אֹו עבד אֹו ּגֹוי אמרּו: מּכאן לכהן. ואסּורה זֹונה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹזֹו
וׁשני, ראׁשֹון ואדֹומי מצרי אֹו ּומֹואבי, עּמֹוני ּגר אֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָממזר
- היהּודית על ׁשּבאּו חלל, אֹו ׁשפכה, ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע ְְְְִֶַַַַָָָָָָאֹו
נפסלה ּכהנת, היתה ואם לּכהּנה; ונפסלה זֹונה, אֹותּה ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֻעׂשּו

הּתרּו זֹונה.מן עׂשאּה זר, עליה ׁשּבא יבמה וכן מה. ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָ
ללדת]והאילֹונית כשירה זֹונה.[אינה ואינּה לכהן, מּתרת ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֻ

על„. הּבא ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא הּׁשנּיֹות מן אחת על ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהּבא
חלּוצתֹו על אֹו חלּוצתֹו זֹונה;קרֹובת אֹותּה עׂשה לא - ְֲֲַַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכפי הּתֹורה, מן לֹו להּנׂשא אסּורה אינּה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי
יּבּום. ְְִִּבהלכֹות

אּסּור;‰. ׁשל ּבבעילה ּתלּוי זֹונה היֹותּה ׁשאין למדּת, ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָהא
- לבהמה והּנרּבעת הּקדׁשה, ועל הּנּדה על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשהרי
ׁשּנּׂשאת ּומי זֹונה; נעׂשת ולא אּסּור, ׁשל ּבעילה ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֹנבעלה

ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּתר ׁשל ּבעילה נבעלה - זֹונה.לחלל ונעׂשת , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי ּבּפגימה; אּלא ּתלּוי הּדבר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָואין
ּכמֹו מחלל, אֹו לּה האסּור מאדם אּלא ּפגּומה ְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָׁשאינּה

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Âּבאנס ּבין - זֹונה אֹותּה ׁשעֹוׂשה לאדם הּנבעלת ּביןּכל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּברצֹון,
ּבת ׁשּתהיה ּובלבד זֹונה; מּׁשּום נפסלה ּבּה, מּׁשהערה -ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ויהיה אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁש

ומעלה ּבאנסאחד ּבין לאחר, ׁשּנבעלה איׁש אׁשת לפיכ . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לּכהּנה. נפסלה - ּברצֹון ְְְְִֵַָָָֻּבין

.Êטמאה מּׁשּום עליה לֹוקה ּבעלּה - ׁשּנאנסה ּכהן ,ואׁשת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
לׁשּוב ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל "לא ְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּבּכלל, הּכל הּטּמאה". אׁשר אחרי לאּׁשה לֹו להיֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻלקחּתּה
ּבאׁשת הּכתּוב ל ּפרט ּבעליהן; על נאסרּו נבעלּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאם
לא "והיא ׁשּנאמר: לבעלּה, מּתרת ׁשהיא ׁשּנאנסה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻיׂשראל
זֹונה. היא ׁשהרי עֹומדת, ּבאּסּורּה ּכהן אׁשת אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹנתּפׂשה";

.Á,לבעלּה מּתרת ׁשהיא ּפי על אף - ׁשּנאנסה יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאׁשת
לּכהּנה אסּורה זֹו 'נאנסּתי',הרי לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן אׁשת . ְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

עליה לֹו והעיד אחד עד ׁשּבא אֹו אחד', עלי ּובא 'ׁשגגּתי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאֹו
ׁשּמא עליו, אסּורה אינּה זֹו הרי - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשּזּנת,
לֹו, נאמן העד אֹו לֹו, נאמנת היא ואם ּבאחר; עיניה ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנתנה
ספק. ידי לצאת ּכדי יֹוציא, זה הרי - לדבריהם ּדעּתֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָוסמכה

.Ëׁשהיא ּפי על אף - 'נאנסּתי' לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאׁשת
ּכהן לכל אסּורה היא הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו לבעלּה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמּתרת

ׁשהיא הֹודת ׁשהרי ּבעלּה; ׁשּימּות אחר זֹונה,ׁשּבעֹולם ֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
האסּורה ּכחתיכה ונעׂשת עצמּה .ואסרה ְְְְֲֲֲִַַַָָָָָָָ

.Èעליה ּבא זמן ואחר קטּנה, אֹו ּגדֹולה אּׁשה ׁשּקּדׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכהן
איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה קדםוטען ׁשּמא מּספק, עליו נאסרה - ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

טענה ׁשּטען יׂשראל אבל קּדּוׁשין. אחר אֹו נבעלה, ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָקּדּוׁשין
קדם ׁשּמא ספקֹות: ׁשני ּכאן ׁשּיׁש עליו, נאסרה לא - ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹזֹו
- קּדּוׁשין אחר נאמר ואפּלּו קּדּוׁשין, אחר ׁשּמא ֲִִִִִִִֶַַַַַַָֹקּדּוׁשין,
ּכמֹו ליׂשראל מּתרת ׁשהאנּוסה ּברצֹון, ׁשּמא ּבאנס ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻׁשּמא

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‡Èמּבת ּפחּותה והיא ליׂשראל, אביה קּדׁשּה אם ,ְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָלפיכ

נאסרה - איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה וטען אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשלׁש
ׁשּמא - אחד ספק אּלא ּכאן ׁשאין מּספק; ׁשּמאעליו ּבאנס ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

להחמיר ּתֹורה, ׁשל אּסּור ּוספק - .ּברצֹון ְְְְִִֵֶַָָ
.·Èונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא אּׁשה זר]ּכל עם [הסתתרה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָ

ספק ׁשהיא מּפני לכהן, אסּורה זֹו הרי - סֹוטה מי ׁשתת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹֹולא
הּוא רצה ׁשּלא ּבין לׁשּתֹות, היא רצת ׁשּלא ּבין ְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹזֹונה;
מּלׁשּתֹות, אֹותּה ׁשּמנעה עדּות ׁשם ׁשהיתה ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָלהׁשקֹותּה,
ׁשאינן הּנׁשים מן ׁשהיתה ּבין ּדין, ּבית לּה ׁשּקּנאּו ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבין
זֹו הרי מקֹום, מּכל ׁשתת ולא הֹואיל - לׁשּתֹות ְְְֲִִִֵָָָָֹראּויֹות

מּספק. לּכהּנה ְֲִֵַָָָֻאסּורה
.‚Èמי' לּה: ואמרּו לֹו, והל לאחד, נבעלה ׁשראּוה ְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָּפנּויה

נאמנת; זֹו הרי - ּכׁשר' 'אדם ואמרה: ?'עלי ׁשּבא זה ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּוא
'מּמי לּה: ואמרּו מעּברת, ראּוה אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֹֻולא
ותהיה נאמנת, זֹו הרי - ּכׁשר' 'מאדם ואמרה: ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתעּברּת'?

לכהן .מּתרת ְֵֶֶֹֻ
.„Èּבֹו ׁשּנבעלה הּמקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה

והיּו ׁשם, עֹוברין ׁשהּכל ׁשּבּׂשדֹות, ּבּקרנֹות אֹו ּדרכים, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּפרׁשת
אּלּו ּפרׁשּו ׁשּמּמּנה העיר ורב ּכׁשרים, ׁשם העֹוברין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹרב
והצריכּו ּביחּוסין, מעלה עׂשּו ׁשחכמים - ּכׁשרים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָהעֹוברין
ּגֹויים ּכגֹון ּפסּולין, העֹוברים רב היּו אם אבל רּבֹות. ְְְְֲִִִִֵָָָֹֻׁשני
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סט d`ia ixeq` zekld - oeiq b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd oeiq h"iÎb"i -

ה'תשע"ב סיון י"ג ראשון יום

d`iA ixEQ` zFkld¦§¦¥¦¨
יח ¤¤ּפרק

למדּו‡. הּׁשמּועה ּכלמּפי היא - ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּזֹונה , ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָ
ׁשהיא לאדם ׁשּנבעלה יׂשראל ּבת אֹו יׂשראל, ּבת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאינּה
אף לחלל ׁשּנבעלה אֹו ּבּכל, הּׁשוה אּסּור לֹו להּנׂשא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאסּורה
- לבהמה הּנרּבעת ,לפיכ לֹו. להּנׂשא מּתרת ׁשהיא ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻעל
נפסלה ולא זֹונה נעׂשת לא ּבסקילה, ׁשהיא ּפי על ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹאף
על אף - הּנּדה על והּבא לאדם. נבעלה לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻלּכהּנה,

זֹונה נעׂשת לא ּבכרת, ׁשהיא ׁשהריּפי לּכהּנה, נפסלה ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
לֹו. להּנׂשא אסּורה ְֲִֵֵָָָאינּה

ׁשהפקירהוכן·. קדׁשה היתה אפּלּו הּפנּויה, על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבמלקּות ׁשהיא ּפי על אף - לּכל זֹונה,עצמּה נעׂשת לא , ְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹ

מאּסּורי לאחד הּנבעלת אבל לֹו. להּנׂשא אסּורה אינּה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהרי
עׂשה, מאּסּורי אֹו ּבּכהנים, מיחדין ואינן ּבּכל, הּׁשוין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹֻלאוין
לגֹוי אֹו ערוה, מּׁשּום לֹו אסּורה ׁשהיא למי לֹומר צרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָואין

זֹונה. זֹו הרי - לֹו להּנׂשא אסּורה והיא הֹואיל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָועבד
ונׁשּתחררה‚. נתּגּירה אפּלּו - והמׁשחררת הּגּיֹורת ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻוכן

ׁשנים ׁשלׁש מּבת הריּפחּותה יׂשראל, ּבת ואינּה הֹואיל - ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ
אֹו נתין אֹו עבד אֹו ּגֹוי אמרּו: מּכאן לכהן. ואסּורה זֹונה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹזֹו
וׁשני, ראׁשֹון ואדֹומי מצרי אֹו ּומֹואבי, עּמֹוני ּגר אֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָממזר
- היהּודית על ׁשּבאּו חלל, אֹו ׁשפכה, ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע ְְְְִֶַַַַָָָָָָאֹו
נפסלה ּכהנת, היתה ואם לּכהּנה; ונפסלה זֹונה, אֹותּה ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֻעׂשּו

הּתרּו זֹונה.מן עׂשאּה זר, עליה ׁשּבא יבמה וכן מה. ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָ
ללדת]והאילֹונית כשירה זֹונה.[אינה ואינּה לכהן, מּתרת ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֻ

על„. הּבא ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא הּׁשנּיֹות מן אחת על ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהּבא
חלּוצתֹו על אֹו חלּוצתֹו זֹונה;קרֹובת אֹותּה עׂשה לא - ְֲֲַַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכפי הּתֹורה, מן לֹו להּנׂשא אסּורה אינּה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי
יּבּום. ְְִִּבהלכֹות

אּסּור;‰. ׁשל ּבבעילה ּתלּוי זֹונה היֹותּה ׁשאין למדּת, ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָהא
- לבהמה והּנרּבעת הּקדׁשה, ועל הּנּדה על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשהרי
ׁשּנּׂשאת ּומי זֹונה; נעׂשת ולא אּסּור, ׁשל ּבעילה ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֹנבעלה

ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּתר ׁשל ּבעילה נבעלה - זֹונה.לחלל ונעׂשת , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי ּבּפגימה; אּלא ּתלּוי הּדבר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָואין
ּכמֹו מחלל, אֹו לּה האסּור מאדם אּלא ּפגּומה ְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָׁשאינּה

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Âּבאנס ּבין - זֹונה אֹותּה ׁשעֹוׂשה לאדם הּנבעלת ּביןּכל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּברצֹון,
ּבת ׁשּתהיה ּובלבד זֹונה; מּׁשּום נפסלה ּבּה, מּׁשהערה -ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ויהיה אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁש

ומעלה ּבאנסאחד ּבין לאחר, ׁשּנבעלה איׁש אׁשת לפיכ . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לּכהּנה. נפסלה - ּברצֹון ְְְְִֵַָָָֻּבין

.Êטמאה מּׁשּום עליה לֹוקה ּבעלּה - ׁשּנאנסה ּכהן ,ואׁשת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
לׁשּוב ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל "לא ְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּבּכלל, הּכל הּטּמאה". אׁשר אחרי לאּׁשה לֹו להיֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻלקחּתּה
ּבאׁשת הּכתּוב ל ּפרט ּבעליהן; על נאסרּו נבעלּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאם
לא "והיא ׁשּנאמר: לבעלּה, מּתרת ׁשהיא ׁשּנאנסה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻיׂשראל
זֹונה. היא ׁשהרי עֹומדת, ּבאּסּורּה ּכהן אׁשת אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹנתּפׂשה";

.Á,לבעלּה מּתרת ׁשהיא ּפי על אף - ׁשּנאנסה יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאׁשת
לּכהּנה אסּורה זֹו 'נאנסּתי',הרי לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן אׁשת . ְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

עליה לֹו והעיד אחד עד ׁשּבא אֹו אחד', עלי ּובא 'ׁשגגּתי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאֹו
ׁשּמא עליו, אסּורה אינּה זֹו הרי - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשּזּנת,
לֹו, נאמן העד אֹו לֹו, נאמנת היא ואם ּבאחר; עיניה ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנתנה
ספק. ידי לצאת ּכדי יֹוציא, זה הרי - לדבריהם ּדעּתֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָוסמכה

.Ëׁשהיא ּפי על אף - 'נאנסּתי' לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאׁשת
ּכהן לכל אסּורה היא הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו לבעלּה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמּתרת

ׁשהיא הֹודת ׁשהרי ּבעלּה; ׁשּימּות אחר זֹונה,ׁשּבעֹולם ֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
האסּורה ּכחתיכה ונעׂשת עצמּה .ואסרה ְְְְֲֲֲִַַַָָָָָָָ

.Èעליה ּבא זמן ואחר קטּנה, אֹו ּגדֹולה אּׁשה ׁשּקּדׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכהן
איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה קדםוטען ׁשּמא מּספק, עליו נאסרה - ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

טענה ׁשּטען יׂשראל אבל קּדּוׁשין. אחר אֹו נבעלה, ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָקּדּוׁשין
קדם ׁשּמא ספקֹות: ׁשני ּכאן ׁשּיׁש עליו, נאסרה לא - ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹזֹו
- קּדּוׁשין אחר נאמר ואפּלּו קּדּוׁשין, אחר ׁשּמא ֲִִִִִִִֶַַַַַַָֹקּדּוׁשין,
ּכמֹו ליׂשראל מּתרת ׁשהאנּוסה ּברצֹון, ׁשּמא ּבאנס ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻׁשּמא

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‡Èמּבת ּפחּותה והיא ליׂשראל, אביה קּדׁשּה אם ,ְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָלפיכ

נאסרה - איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה וטען אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשלׁש
ׁשּמא - אחד ספק אּלא ּכאן ׁשאין מּספק; ׁשּמאעליו ּבאנס ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

להחמיר ּתֹורה, ׁשל אּסּור ּוספק - .ּברצֹון ְְְְִִֵֶַָָ
.·Èונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא אּׁשה זר]ּכל עם [הסתתרה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָ

ספק ׁשהיא מּפני לכהן, אסּורה זֹו הרי - סֹוטה מי ׁשתת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹֹולא
הּוא רצה ׁשּלא ּבין לׁשּתֹות, היא רצת ׁשּלא ּבין ְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹזֹונה;
מּלׁשּתֹות, אֹותּה ׁשּמנעה עדּות ׁשם ׁשהיתה ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָלהׁשקֹותּה,
ׁשאינן הּנׁשים מן ׁשהיתה ּבין ּדין, ּבית לּה ׁשּקּנאּו ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבין
זֹו הרי מקֹום, מּכל ׁשתת ולא הֹואיל - לׁשּתֹות ְְְֲִִִֵָָָָֹראּויֹות

מּספק. לּכהּנה ְֲִֵַָָָֻאסּורה
.‚Èמי' לּה: ואמרּו לֹו, והל לאחד, נבעלה ׁשראּוה ְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָּפנּויה

נאמנת; זֹו הרי - ּכׁשר' 'אדם ואמרה: ?'עלי ׁשּבא זה ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּוא
'מּמי לּה: ואמרּו מעּברת, ראּוה אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֹֻולא
ותהיה נאמנת, זֹו הרי - ּכׁשר' 'מאדם ואמרה: ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתעּברּת'?

לכהן .מּתרת ְֵֶֶֹֻ
.„Èּבֹו ׁשּנבעלה הּמקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה

והיּו ׁשם, עֹוברין ׁשהּכל ׁשּבּׂשדֹות, ּבּקרנֹות אֹו ּדרכים, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּפרׁשת
אּלּו ּפרׁשּו ׁשּמּמּנה העיר ורב ּכׁשרים, ׁשם העֹוברין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹרב
והצריכּו ּביחּוסין, מעלה עׂשּו ׁשחכמים - ּכׁשרים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָהעֹוברין
ּגֹויים ּכגֹון ּפסּולין, העֹוברים רב היּו אם אבל רּבֹות. ְְְְֲִִִִֵָָָֹֻׁשני
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מּמּנּו ׁשּבאּו הּמקֹום ׁשרב ּפי על אף ּבהם, וכּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּוממזרים
ׁשרב ּפי על אף ּפסּולין, הּמקֹום אנׁשי רב ׁשהיּו אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכׁשרים,
אֹותּה ׁשּפֹוסל למי ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - ּכׁשרים ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָהעֹוברין
תצא לא נּׂשאת, ואם לכּתחּלה; לכהן תּנׂשא ולא .נבעלה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֹ

.ÂËהיה לא אפּלּו - ּבעיר נתעּברה אֹו ּבעיר, ׁשּנבעלה ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָָֹראּוה
ּבהם, וכּיֹוצא ועבד אחד חלל אֹו אחד ּגֹוי אּלא ׁשם ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשֹוכן
על ּכמחצה הּקבּוע, ׁשּכל לכהן; לכּתחּלה תּנׂשא לא זֹו ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהרי
אֹומרת: והיא הֹואיל ּתצא, לא - נּׂשאת ואם הּוא. ְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָֹמחצה

נבעלּתי' .'לכׁשר ְְְִִֵַָ
.ÊËלמי יֹודעת 'איני ׁשאמרה: אֹו חרׁשת, אֹו אּלמת, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיתה

קטּננבעלּתי' ׁשהיתה אֹו ,- לפסּול ּכׁשר ּבין מּכרת ׁשאינּה ה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
היּו ּכן אם אּלא ּתצא, - לכהן נּׂשאת ואם זֹונה; ספק זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹהרי

ּכׁשרים. אצלּה הּמצּויין הרּבין ְְְְִִִֵֵֶַָָֻׁשני
.ÊÈאֹו אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והיא ׁשּנפּדית, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹהּׁשבּויה
נבעלהיתר ׁשּמא זֹונה; ספק ׁשהיא מּפני לכהּנה, אסּורה - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻ

ּכׁשרה זֹו הרי עּמּה, הּגֹוי נתיחד ׁשּלא עד לּה יׁש ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹלגֹוי.
זֹו. לעדּות נאמן קרֹוב, אֹו ׁשפחה אֹו עבד ואפּלּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻלּכהּנה.
אּלּו הרי לחברּתּה, מהן אחת ּכל ׁשהעידה ׁשבּויֹות ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּוׁשּתי
סֹופרים, מּדברי ּכּלן הּספקֹות ּכל ואּסּור הֹואיל ְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָֻנאמנֹות;

ּבׁשבּויה. הקּלּו ְְִִֵֵָָלפיכ
.ÁÈּבאחד מעׂשה נאמן. ּתּמֹו, לפי מסיח ׁשהיה קטן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻוכן

'נׁשּבינּו ואמר: ּתּמֹו לפי מסיח והיה ואּמֹו, הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשּנׁשּבה
ללקט אּמי; על ודעּתי - מים לׁשאב יצאתי הּגֹויים; ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָֹֹלבין
על לכהן חכמים אֹותּה והּׂשיאּו - אּמי' על ודעּתי - ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָֹעצים

.ּפיו ִ
.ËÈ,נטמאת ׁשּלא הּׁשבּויה ּבאׁשּתֹו להעיד נאמן הּבעל ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאין

אבל לּה; תעיד לא ׁשפחתּה וכן לעצמֹו. מעיד אדם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשאין
לפי מסיחה ׁשהיתה וׁשפחתּה לּה. מעידה ּבעלּה ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָׁשפחת

נאמנת .ּתּמה, ֱֶֶֶָֻ
.Î,יּׂשאּנה לא זה הרי - טהֹורה ׁשהיא לׁשבּויה ׁשהעיד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכהן

יּׂשאּנה, זה הרי - לּה והעיד ּפדיּה ואם ּבּה; נתן עיניו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּמא
ּבּהׁש מעֹותיו נֹותן היה לא טהֹורה, ׁשהיא ידע לא .אּלּו ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ
.‡Î,נאמנת - אני' ּוטהֹורה 'נׁשּביתי, ׁשאמרה: ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָהאּׁשה

ׁשהּתיר הּפה הּוא ׁשאסר אחדׁשהּפה עד ׁשם היה ואפּלּו ; ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנׁשּבית עדים ׁשני ׁשם יׁש אם אבל ׁשבּויה. ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּמעיד
ׁשם היּו טהֹורה. ׁשהיא אחד לּה ׁשּיעיד עד נאמנת, אינּה -ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
מכחיׁש ואחד ׁשּנטמאת, מעיד אחד ועד ׁשּנׁשּבית, עדים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשני
עד ּגֹוי עּמּה נתיחד לא טהֹורה, ׁשהיא לּה ּומעיד ְְִִִִֵֵֶַַָָָֹאֹותֹו
ׁשפחה, אֹו אּׁשה טהֹורה ׁשהיא ׁשּמעיד זה אפּלּו - ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשּנפּדית

מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי
.·Îּדין ּבית והּתירּוה אני', ּוטהֹורה 'נׁשּביתי, ׁשאמרה: ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָמי

ּתּנׂשא זֹו הרי - ׁשּנׁשּבית עדים ׁשני ּבאּו ּכ ואחר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלהּנׂשא,
הּׁשּבאי, אחריה נכנס ואפּלּו מהּתרּה. ּתצא ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹלכּתחּלה,
תצא לא זֹו הרי - אדֹוניה ּביד לפנינּו ׁשבּויה היא ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהרי
ׁשּתּפדה עד מעּתה אֹותּה ּומׁשּמרין ׁשהּתירּוה; .מהּתרּה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

.‚Î,נּׂשאת אפּלּו - ׁשּנטמאת ּכ אחר עדים ׁשני לּה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּבאּו

ּתצא זֹו הרי - ּבנים לּה היּו אינֹוואפּלּו אחד, עד ּבא ואם ; ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
ׁשאני עדים לי ויׁש אני, ּוטהֹורה 'נׁשּביתי, אמרה: ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָּכלּום.

ע ׁשּיבֹואּו עד 'נמּתין אֹומרין: אין - אּלאטהֹורה' דים', ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּיׁש קֹול עליה יצא אפּלּו אּלא עֹוד, ולא מּיד; אֹותּה ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמּתירין
ׁשּבׁשבּויה ׁשּיבֹואּו; עד אֹותּה מּתירין - טמאה עדי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻעליה

ֵֵהקּלּו.
.„Îהיא והרי וגרׁשּתיה', ּבּתי את 'קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאב

והרי קטּנה', ּכׁשהיתה וגרׁשּתיה 'קּדׁשּתיה נאמן. - ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָקטּנה
ּופדיתיה', 'נׁשּבית ּגרּוׁשה. להחזיקּה נאמן אינֹו - ּגדֹולה ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָהיא
ׁשּלא נאמן; אינֹו - קטּנה ׁשהיא ּבין גדֹולה ׁשהיא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבין

איׁשּות מּׁשּום לאסרּה אּלא ּתֹורה אֹותֹו ׁשּנאמר:האמינה , ְְֱֱִִִֶֶֶֶַָָָָָ
זנּות. מּׁשּום לפסלּה לא אבל הּזה", לאיׁש נתּתי ּבּתי ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹ"את

.‰Îוהּדבר הֹואיל - ׁשבּויה מּׁשּום עליו ׁשּנאסרה ּכהן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאׁשת
ׁשּיהיּו ּובלבד אחת; ּבחצר עּמֹו לדּור מּתרת זֹו הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻספק,

לׁשמרֹו ּתמיד ביתֹו ּובני ּבניו .עּמֹו ְְְִִֵֵָָָָ
.ÂÎמּקיפיןעיר הּגֹויים היּו אם - ונכּבׁשה ּבּמצֹור ׁשּבאה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ

עד אחת אּׁשה ּתּמלט ׁשּלא ּכדי רּוחֹותיה, מּכל העיר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאת
ׁשּבתֹוכּה הּנׁשים ּכל הרי - ּברׁשּותן ותעׂשה אֹותּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיראּו

מיּפסּולֹות אּלא לגֹויים; נבעלּו ׁשּמא ּכׁשבּויֹות, לּכהּנה ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּולמּטה, ׁשנים ׁשלׁש מּבת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהיתה

.ÊÎאֹו ּבּה, ידעּו ולא אחת אּׁשה ׁשּתּמלט אפׁשר היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואם
אּׁשה אּלא מחזקת אינּה אפּלּו אחת, מחבֹואה ּבעיר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיתה

הּכל על מּצלת זֹו הרי - .אחת ֲֵֶֶַַַַַֹ
.ÁÎ- אני' 'טהֹורה ׁשאמרה: אּׁשה ּכל מּצלת? ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּכיצד

לֹומר: ׁשּיכֹולה מּתֹו עד; לּה ׁשאין ּפי על ואף ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמנת,
- ונּצלּתי' הייתי 'ּבמחבֹואה אֹו העיר', ּכׁשּנכּבׁשה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָ'נמלטּתי
נטמאתי' ולא נחּבאתי, ולא נמלטּתי 'לא לֹומר: .נאמנת ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹ

.ËÎׁשהן מלכּות, אֹותּה ׁשל ּבגדּוד אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּבּמה
ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין לפיכ יראין; ואינן ּבעיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמתיּׁשבין
- ועבר וׁשטף ׁשּפׁשט אחרת מלכּות ׁשל ּגדּוד אבל ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבעלּו.
ׁשהן לבעל; ּפנאי להן ׁשאין מּפני הּנׁשים, נאסרּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלא
ּברׁשּותן ונעׂשּו נׁשים ׁשבּו ואם להן. ּובֹורחין ּבּׁשלל ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָעֹוסקים
- מּידן אֹותן והּצילּו יׂשראל אחריהן ׁשרדפּו ּפי על אף -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

אסּורֹות הן .הרי ֲֲֵֵ
.Ïועל מּתרת; - ממֹון ידי על ּגֹויים ּביד ׁשּנחּבׁשה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאּׁשה

- ּכהן ּבעלּה היה אם ,לפיכ לּכהּנה. אסּורה - נפׁשֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֻידי
יׂשראל ׁשּיד ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עליו. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנאסרה
הּגֹויים ׁשּיד ּבזמן אבל מהן; יראין והן הּגֹויים, על ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּתּקיפה
ּגֹויים, ּברׁשּות ׁשּנעׂשת ּכיון - ממֹון ידי על אפּלּו - ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּתּקיפה

ּכׁשבּויה אחד לּה העיד ּכן אם אּלא ׁשּבארנּו.נאסרה; ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

יט ¤¤ּפרק

אחת‡. וכן כהּנה; מאּסּורי ׁשּנֹולדה זֹו חללה? היא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻאיזֹו
נתחּללה לכהן, ׁשּנבעלה לּכהּנה האסּורֹות הּנׁשים אבלמן . ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ

נתחּלל. לא העברה, ׁשעבר עצמֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהּכהן
ּכדרּכּה·. ּבין ּבׁשגגה, ׁשּנבעלה ּבין ּבאנס ׁשּנבעלה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּובין
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נתחּללה ּבּה, מּׁשהערה - ּכדרּכּה ׁשּלא ׁשּיהיהּבין והּוא ; ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
האסּורה זֹו ותהיה ומעלה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּכהן

ומעלה. אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ְְִֶַַָָָָָֹלֹו
הּגרּוׁשה‚. על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ּכהן ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד?

אֹו האלמנה, על אֹו עליהן ׁשּבא ּגדֹול וכהן הּזֹונה, על ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו
עליה ּובא ּבעּולה ואםׁשּנׂשא לעֹולם; נתחּללּו אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

חלל. הּולד - אחר ּכהן ּבין ׁשחּללּה זה ּבין ּבן, מּמּנה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהֹוליד
אֹו ונתאלמנה כהּנה, מאּסּורי אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻאבל
על אף - נּׂשאת ואם נתחּללה. לא - הארּוסין מן ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹנתּגרׁשה
אף ּבעּולה, ּבחזקת נׂשּואה ׁשּכל נתחּללה; נבעלה, ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּפי

ּבתּולה. ׁשּנמצאת ּפי ְְִִֵֶַָעל
אם„. וכן חּללּה; לא עץ, מּכת אֹו ּבֹוגרת ׁשּנׂשא ּגדֹול ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻּכהן

חּללּה לא נּׂשּואין, ּבלא ּבעילה .ּבעל ְְְִִִִַָָָֹֹ
אחת‰. על אֹו מּנּדה, חּוץ העריֹות מן ערוה על הּבא ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן

ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹונה, אֹותּה עׂשה - ּבּכל הּׁשוין לאוין ;מחּיבי ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
נעׂשת - אחר ּכהן ּבין הּוא ּבין ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹחזר
זקּוקה על ׁשּבא ּכהן ,לפיכ חללים. מּמּנה וזרעֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחללה,
ׁשאינּה לפי ּכׁשר, הּולד - ראׁשֹונה מּביאה ונתעּברה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָליבם,
ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא חזר זֹונה. ונעׂשת כהּנה; ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻמאּסּורי
ׁשהּוא לפי חלל, ּוולדּה חללה היא - וילדה ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָונתעּברה

כהּנה. ְִֵֵָֻמאּסּורי
.Âוזרעֹו חּללּה, - והמׁשחררת הּגּיֹורת על הּבא ּכהן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻוכן

חללים -מּמּנה חלל ואינֹו ּכׁשר הּולד הּנּדה, על ׁשּבא ּכהן . ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ּבּכל. ׁשוה אּלא ּבּכהנים, מיחד הּנּדה אּסּור ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשאין

.Êוילדה מאחר, ּבין מּמּנּו ּבין מעּברת, גרּוׁשה ׁשּנׂשא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּכהן
חללה עברה.ּכׁשהיא מּטּפת בא לא ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

.Á,לפיכ מּדבריהם. לכהן אסּורה ׁשהחלּוצה ּבארנּו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכבר
חללים; מּכהן וזרעּה חללה, זֹו הרי - חלּוצה ׁשּבעל ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּכהן
היא - הּׁשנּיֹות מן אחת על ׁשּבא ּכהן אבל מּדבריהם. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹוהּכל
הּׁשוה אּסּור הּׁשנּיֹות ׁשאּסּור ּכׁשרים; מּמּנה וזרעֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשרה,

ּבּכהנים מיחד ואינֹו .ּבּכל, ְְֲִֵַַָֹֹֻ
.Ëספ ּכגֹון זֹונה, ספק על ׁשּבא מׁשחררת,ּכהן אֹו ּגּיֹורת ק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ

ספק על ׁשּבא ּגדֹול ּכהן וכן ּגרּוׁשה, ספק על ׁשּבא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו
חלל.אלמנה ספק ּוולדּה חללה, ספק זֹו הרי - ְְְְֲֲֵֵֵַָָָָָָָָ

.È,מּדבריהם וחלל הּתֹורה, מן חלל - ׁשלׁשה החללים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹנמצאּו
וחמרי כהנים חמרי עליו נֹותנין חלל, ספק וכל חלל. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָָֹֻֻּוספק
למתים מּטּמא ולא ּכיׂשראל, ּבּתרּומה אֹוכל אינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹיׂשראל:

אֹוּככהן נטמא, אֹו אכל, ואם לכהן; הראּויה אּׁשה ונֹוׂשא , ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹֹ
ׁשל לחלל הּדין והּוא מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּגרּוׁשה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָנׂשא
ונֹוׂשא ּכזר, הּוא הרי - הּוּדאי ּתֹורה ׁשל חלל אבל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּדבריהם.
ּבני הּכהנים אל "אמר ׁשּנאמר: למתים, ּומּטּמא ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּגרּוׁשה,
ּבכהּונם. ׁשּיהיּו עד אהרן, ּבני ׁשהן ּפי על אף - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹאהרן"

.‡Èאסּור ּולפיכ וזֹונה; חללה לּׂשא ׁשאסּור הּוא זכר, ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָֹּכהן
ׁשּבארנּו ּכמֹו כזֹונה, ׁשהיא ּומׁשחררת, הּכהנתּבגּיֹורת אבל . ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

ּכׁשרֹות הזהרּו ׁשּלא ולמׁשחרר, ּולגר לחלל להּנׂשא מּתרת -ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻֻֻ
אהרן. ּבנֹות ולא אהרן", "ּבני ׁשּנאמר: לפסּולין, ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹלהּנׂשא

ּכהנת. לּׂשא ּומּתר ממזרת, לּׂשא מּתר הּגר ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻנמצא

.·È- ּבת והֹולידּו מאּלּו אּלּו ׁשּנׂשאּו ּומׁשחררים אפּלּוּגרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻ
הרי יׂשראל, זרע ּבהן נתערב ולא הֹואיל - ּדֹורֹות ּכּמה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחר

לכהן אסּורה הּבת הֹואילאֹותּה ּתצא, לא - נּׂשאת ואם ; ְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹ
ּבת ׁשּנׂשא מׁשחרר אֹו ּגר אבל ּבקדּׁשה. ּולדתּה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻוהֹורתּה
ּכׁשרה ּבּתֹו - ּומׁשחררת ּגּיֹורת ׁשּנׂשא יׂשראל אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻיׂשראל,

לכּתחּלה. ְְְִַַָָֻלּכהּנה
.‚Èּבת ׁשּנׂשא ׁשני מצרי וכן יׂשראל, ּבת ׁשּנׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגר

זֹונֹות נׁשֹותיהן והרי ּבעברה, ׁשּביאתם ּפי על אף - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיׂשראל
ׁשּבארנּו לכּתחּלה.ּכמֹו לּכהּנה ּכׁשרֹות ּבנֹותיהם - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

.„È,ּבנֹו ּבן ּבן וכן חללים; מּמּנה זרעֹו ּכׁשרה, ׁשּנׂשא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחלל
לעֹולם. הּוא חלל הּזכר, החלל ׁשּבן - ּדֹור אלף אחר ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאפּלּו
אבל חללה. היא ׁשהרי לּכהּנה, אסּורה - ּבת היתה ְְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֻואם
הרי ּבת, היתה אם לפיכ ּכׁשר; הּולד חללה, ׁשּנׂשא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָיׂשראל

לּכהּנה ּתּנׂשא .זֹו ְִֵַָָֻ
.ÂËּבזה זה לבֹוא מּתרין - ויׂשראלּיים לוּיים והּולדּכהנים , ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ

לבֹוא מּתרים - וחללים ויׂשראלּיים לוּיים הּזכר; אחר ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻהֹול
על "וּיתילדּו ׁשּנאמר: הּזכר, אחר הֹול והּולד ּבזה, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָזה

אבתם" לבית ואיןמׁשּפחתם מׁשּפחּתֹו, היא אביו ּבית - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹֹ
מׁשּפחּתֹו. אּמֹו ְְִִֵַּבית

.ÊËמּתרים - ּומׁשחררים וגרים וחללים ויׂשראלּיים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָֻֻלוּיים
ּבזה זה יׂשראלית,לבֹוא אֹו לוּיה, ׁשּנׂשא והמׁשחרר והּגר . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

חלל אֹו לוי אֹו ויׂשראלי יׂשראל; הּבן הרי - חללה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאֹו
הּזכר. אחר הֹול הּולד - מׁשחררת אֹו ּגּיֹורת, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנׂשאּו

.ÊÈמהן לּׂשא ּומּתר ּכׁשרּות, ּבחזקת הּמׁשּפחֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻּכל
ׁשּמתּגרֹותלכּתחּלה מׁשּפחֹות ׁשּתי ראית אם כן, ּפי על ואף . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּומריבה מּצה ּבעלת ׁשהיא מׁשּפחה ראית אֹו ּתמיד, ּבזֹו ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָזֹו
ּפנים ועז הּכל עם מריבה מרּבה ׁשהּוא איׁש ראית אֹו ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּתמיד,
מיני ׁשאּלּו מהן; להתרחק וראּוי להן, חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּביֹותר
ׁשּנֹותן ּכגֹון ּתמיד, אחרים את הּפֹוסל ּכל וכן הן. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּפסלנּות
- ממזרים ׁשהן עליהן ואֹומר ּביחידים, אֹו ּבמׁשּפחֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָׁשמץ
עבדים, ׁשהן עליהן אמר ואם הּוא; ממזר ׁשּמא לֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחֹוׁשׁשין
ּפֹוסל. הּוא ּבמּומֹו הּפֹוסל, ׁשּכל הּוא; עבד ׁשּמא לֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָחֹוׁשׁשין
את וׂשֹונא ואכזרּיּות, ּפנים, עּזּות ּבֹו ׁשּיׁש מי ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן
ׁשּמא ּביֹותר, לֹו חֹוׁשׁשין - חסד להן ּגֹומל ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהּברּיֹות,
ּביׁשנים, - הּקדֹוׁשה האּמה יׂשראל ׁשּסימני הּוא; ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻגבעֹוני
"והּגבענים אֹומר: הּוא ּובּגבעֹונים חסדים; וגֹומלי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹרחמנים,

הּמה" יׂשראל מּבני נתּפּיסּו,לא ולא ּפניהם, ׁשהעּזּו לפי - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
למחל חסד ליׂשראל זכרּו ולא ׁשאּול, ּבני על רחמּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹולא

עׂשּו והם מלּכם, ּבּתחּלה.לבני והחיּום חסד עּמהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
.ÁÈׁשנים ׁשּיעידּו והּוא ערער, עליה ׁשּקרא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמׁשּפחה

עבדּות ּבהן ׁשּיׁש אֹו ממזר, אֹו חלל ּבהן הריׁשּנתערב - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אּׁשה, מּמּנה יּׂשא לא - היא ּכהנים מׁשּפחת ואם ספק. ְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹזֹו
ואם אּמּה, ׁשמֹונה: ׁשהן אּמהֹות ארּבע עליה ׁשּיבּדק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעד
ּבֹודק הּוא וכן אּמּה; אבי אם ואם אּמּה, אבי ואם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָאּמּה,
אבי אם ואם אביה, אבי ואם אביה, אם ואם אביה, אם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָעל

ִָָאביה.
.ËÈאֹו יׂשראלּיים ערער עליה ׁשּקרא זֹו מׁשּפחה היתה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָואם
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נתחּללה ּבּה, מּׁשהערה - ּכדרּכּה ׁשּלא ׁשּיהיהּבין והּוא ; ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
האסּורה זֹו ותהיה ומעלה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּכהן

ומעלה. אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ְְִֶַַָָָָָֹלֹו
הּגרּוׁשה‚. על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ּכהן ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד?

אֹו האלמנה, על אֹו עליהן ׁשּבא ּגדֹול וכהן הּזֹונה, על ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו
עליה ּובא ּבעּולה ואםׁשּנׂשא לעֹולם; נתחּללּו אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

חלל. הּולד - אחר ּכהן ּבין ׁשחּללּה זה ּבין ּבן, מּמּנה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהֹוליד
אֹו ונתאלמנה כהּנה, מאּסּורי אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻאבל
על אף - נּׂשאת ואם נתחּללה. לא - הארּוסין מן ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹנתּגרׁשה
אף ּבעּולה, ּבחזקת נׂשּואה ׁשּכל נתחּללה; נבעלה, ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּפי

ּבתּולה. ׁשּנמצאת ּפי ְְִִֵֶַָעל
אם„. וכן חּללּה; לא עץ, מּכת אֹו ּבֹוגרת ׁשּנׂשא ּגדֹול ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻּכהן

חּללּה לא נּׂשּואין, ּבלא ּבעילה .ּבעל ְְְִִִִַָָָֹֹ
אחת‰. על אֹו מּנּדה, חּוץ העריֹות מן ערוה על הּבא ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן

ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹונה, אֹותּה עׂשה - ּבּכל הּׁשוין לאוין ;מחּיבי ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
נעׂשת - אחר ּכהן ּבין הּוא ּבין ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹחזר
זקּוקה על ׁשּבא ּכהן ,לפיכ חללים. מּמּנה וזרעֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחללה,
ׁשאינּה לפי ּכׁשר, הּולד - ראׁשֹונה מּביאה ונתעּברה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָליבם,
ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא חזר זֹונה. ונעׂשת כהּנה; ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻמאּסּורי
ׁשהּוא לפי חלל, ּוולדּה חללה היא - וילדה ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָונתעּברה

כהּנה. ְִֵֵָֻמאּסּורי
.Âוזרעֹו חּללּה, - והמׁשחררת הּגּיֹורת על הּבא ּכהן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻוכן

חללים -מּמּנה חלל ואינֹו ּכׁשר הּולד הּנּדה, על ׁשּבא ּכהן . ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ּבּכל. ׁשוה אּלא ּבּכהנים, מיחד הּנּדה אּסּור ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשאין

.Êוילדה מאחר, ּבין מּמּנּו ּבין מעּברת, גרּוׁשה ׁשּנׂשא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּכהן
חללה עברה.ּכׁשהיא מּטּפת בא לא ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

.Á,לפיכ מּדבריהם. לכהן אסּורה ׁשהחלּוצה ּבארנּו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכבר
חללים; מּכהן וזרעּה חללה, זֹו הרי - חלּוצה ׁשּבעל ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּכהן
היא - הּׁשנּיֹות מן אחת על ׁשּבא ּכהן אבל מּדבריהם. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹוהּכל
הּׁשוה אּסּור הּׁשנּיֹות ׁשאּסּור ּכׁשרים; מּמּנה וזרעֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשרה,

ּבּכהנים מיחד ואינֹו .ּבּכל, ְְֲִֵַַָֹֹֻ
.Ëספ ּכגֹון זֹונה, ספק על ׁשּבא מׁשחררת,ּכהן אֹו ּגּיֹורת ק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ

ספק על ׁשּבא ּגדֹול ּכהן וכן ּגרּוׁשה, ספק על ׁשּבא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו
חלל.אלמנה ספק ּוולדּה חללה, ספק זֹו הרי - ְְְְֲֲֵֵֵַָָָָָָָָ

.È,מּדבריהם וחלל הּתֹורה, מן חלל - ׁשלׁשה החללים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹנמצאּו
וחמרי כהנים חמרי עליו נֹותנין חלל, ספק וכל חלל. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָָֹֻֻּוספק
למתים מּטּמא ולא ּכיׂשראל, ּבּתרּומה אֹוכל אינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹיׂשראל:

אֹוּככהן נטמא, אֹו אכל, ואם לכהן; הראּויה אּׁשה ונֹוׂשא , ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹֹ
ׁשל לחלל הּדין והּוא מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּגרּוׁשה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָנׂשא
ונֹוׂשא ּכזר, הּוא הרי - הּוּדאי ּתֹורה ׁשל חלל אבל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּדבריהם.
ּבני הּכהנים אל "אמר ׁשּנאמר: למתים, ּומּטּמא ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּגרּוׁשה,
ּבכהּונם. ׁשּיהיּו עד אהרן, ּבני ׁשהן ּפי על אף - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹאהרן"

.‡Èאסּור ּולפיכ וזֹונה; חללה לּׂשא ׁשאסּור הּוא זכר, ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָֹּכהן
ׁשּבארנּו ּכמֹו כזֹונה, ׁשהיא ּומׁשחררת, הּכהנתּבגּיֹורת אבל . ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

ּכׁשרֹות הזהרּו ׁשּלא ולמׁשחרר, ּולגר לחלל להּנׂשא מּתרת -ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻֻֻ
אהרן. ּבנֹות ולא אהרן", "ּבני ׁשּנאמר: לפסּולין, ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹלהּנׂשא

ּכהנת. לּׂשא ּומּתר ממזרת, לּׂשא מּתר הּגר ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻנמצא

.·È- ּבת והֹולידּו מאּלּו אּלּו ׁשּנׂשאּו ּומׁשחררים אפּלּוּגרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻ
הרי יׂשראל, זרע ּבהן נתערב ולא הֹואיל - ּדֹורֹות ּכּמה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחר

לכהן אסּורה הּבת הֹואילאֹותּה ּתצא, לא - נּׂשאת ואם ; ְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹ
ּבת ׁשּנׂשא מׁשחרר אֹו ּגר אבל ּבקדּׁשה. ּולדתּה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻוהֹורתּה
ּכׁשרה ּבּתֹו - ּומׁשחררת ּגּיֹורת ׁשּנׂשא יׂשראל אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻיׂשראל,

לכּתחּלה. ְְְִַַָָֻלּכהּנה
.‚Èּבת ׁשּנׂשא ׁשני מצרי וכן יׂשראל, ּבת ׁשּנׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגר

זֹונֹות נׁשֹותיהן והרי ּבעברה, ׁשּביאתם ּפי על אף - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיׂשראל
ׁשּבארנּו לכּתחּלה.ּכמֹו לּכהּנה ּכׁשרֹות ּבנֹותיהם - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

.„È,ּבנֹו ּבן ּבן וכן חללים; מּמּנה זרעֹו ּכׁשרה, ׁשּנׂשא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחלל
לעֹולם. הּוא חלל הּזכר, החלל ׁשּבן - ּדֹור אלף אחר ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאפּלּו
אבל חללה. היא ׁשהרי לּכהּנה, אסּורה - ּבת היתה ְְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֻואם
הרי ּבת, היתה אם לפיכ ּכׁשר; הּולד חללה, ׁשּנׂשא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָיׂשראל

לּכהּנה ּתּנׂשא .זֹו ְִֵַָָֻ
.ÂËּבזה זה לבֹוא מּתרין - ויׂשראלּיים לוּיים והּולדּכהנים , ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ

לבֹוא מּתרים - וחללים ויׂשראלּיים לוּיים הּזכר; אחר ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻהֹול
על "וּיתילדּו ׁשּנאמר: הּזכר, אחר הֹול והּולד ּבזה, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָזה

אבתם" לבית ואיןמׁשּפחתם מׁשּפחּתֹו, היא אביו ּבית - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹֹ
מׁשּפחּתֹו. אּמֹו ְְִִֵַּבית

.ÊËמּתרים - ּומׁשחררים וגרים וחללים ויׂשראלּיים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָֻֻלוּיים
ּבזה זה יׂשראלית,לבֹוא אֹו לוּיה, ׁשּנׂשא והמׁשחרר והּגר . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

חלל אֹו לוי אֹו ויׂשראלי יׂשראל; הּבן הרי - חללה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאֹו
הּזכר. אחר הֹול הּולד - מׁשחררת אֹו ּגּיֹורת, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנׂשאּו

.ÊÈמהן לּׂשא ּומּתר ּכׁשרּות, ּבחזקת הּמׁשּפחֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻּכל
ׁשּמתּגרֹותלכּתחּלה מׁשּפחֹות ׁשּתי ראית אם כן, ּפי על ואף . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּומריבה מּצה ּבעלת ׁשהיא מׁשּפחה ראית אֹו ּתמיד, ּבזֹו ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָזֹו
ּפנים ועז הּכל עם מריבה מרּבה ׁשהּוא איׁש ראית אֹו ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּתמיד,
מיני ׁשאּלּו מהן; להתרחק וראּוי להן, חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּביֹותר
ׁשּנֹותן ּכגֹון ּתמיד, אחרים את הּפֹוסל ּכל וכן הן. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּפסלנּות
- ממזרים ׁשהן עליהן ואֹומר ּביחידים, אֹו ּבמׁשּפחֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָׁשמץ
עבדים, ׁשהן עליהן אמר ואם הּוא; ממזר ׁשּמא לֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחֹוׁשׁשין
ּפֹוסל. הּוא ּבמּומֹו הּפֹוסל, ׁשּכל הּוא; עבד ׁשּמא לֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָחֹוׁשׁשין
את וׂשֹונא ואכזרּיּות, ּפנים, עּזּות ּבֹו ׁשּיׁש מי ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן
ׁשּמא ּביֹותר, לֹו חֹוׁשׁשין - חסד להן ּגֹומל ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהּברּיֹות,
ּביׁשנים, - הּקדֹוׁשה האּמה יׂשראל ׁשּסימני הּוא; ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻגבעֹוני
"והּגבענים אֹומר: הּוא ּובּגבעֹונים חסדים; וגֹומלי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹרחמנים,

הּמה" יׂשראל מּבני נתּפּיסּו,לא ולא ּפניהם, ׁשהעּזּו לפי - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
למחל חסד ליׂשראל זכרּו ולא ׁשאּול, ּבני על רחמּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹולא

עׂשּו והם מלּכם, ּבּתחּלה.לבני והחיּום חסד עּמהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
.ÁÈׁשנים ׁשּיעידּו והּוא ערער, עליה ׁשּקרא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמׁשּפחה

עבדּות ּבהן ׁשּיׁש אֹו ממזר, אֹו חלל ּבהן הריׁשּנתערב - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אּׁשה, מּמּנה יּׂשא לא - היא ּכהנים מׁשּפחת ואם ספק. ְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹזֹו
ואם אּמּה, ׁשמֹונה: ׁשהן אּמהֹות ארּבע עליה ׁשּיבּדק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעד
ּבֹודק הּוא וכן אּמּה; אבי אם ואם אּמּה, אבי ואם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָאּמּה,
אבי אם ואם אביה, אבי ואם אביה, אם ואם אביה, אם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָעל

ִָָאביה.
.ËÈאֹו יׂשראלּיים ערער עליה ׁשּקרא זֹו מׁשּפחה היתה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָואם
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אּמהֹות עׂשר ּבֹודק ונמצא אחד; זּוג לבּדק מֹוסיף ,לוּיים, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹ
הּכהנים. מן יתר ויׂשראלּיים ּבלוּיים ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹׁשהערּוב

.Îעת ּבכל - ׁשהאנׁשים מּפני ּבלבד? ּבּנׁשים ּבֹודק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָולּמה
ּביחּוסֹו, ּבֹו ׁשּיׁש ּבפסּול חברֹו את יחרף זה, את זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשּיריבּו
מחרפֹות אין הּנׁשים, אבל נׁשמע; היה ּפסּול, ׁשם היה ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָואּלּו

.ּביחּוסין ְִִ
.‡Îׁשהּורעה זֹו מּמׁשּפחה לּׂשא ּכׁשּירצה האיׁש יבּדק ְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָָֹולּמה

הזהרּו ׁשּלא מּפני להן? ׁשּתּנׂשא אּׁשה ּתבּדק ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֻחזקתּה,
לפסּולין להּנׂשא .ּכׁשרֹות ְְְִִִֵֵָ

.·Îאֹו וׁשֹותק, 'נתין' אֹו וׁשֹותק, 'ממזר' לֹו ׁשּקֹורין ְְְִִֵֵֵֶַָָּכל
ּולמׁשּפחּתֹו, לֹו חֹוׁשׁשין - וׁשֹותק 'עבד' אֹו וׁשֹותק, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָ'חלל'

אחריהן ּבֹודקין ּכן אם אּלא מהן נֹוׂשאין ׁשּבארנּו.ואין ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
.‚Îמאֹותּה אלמנה ּכל - חלל ספק ּבּה ׁשּנתערב ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָמׁשּפחה

תצא, לא - נּׂשאת ואם לכּתחּלה; לכהן אסּורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹמׁשּפחה,
ׁשּמא חלל, אֹותֹו אלמנת זֹו ׁשּמא ספקֹות: ׁשּתי ׁשהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני
הּוא, חלל ׁשּמא - אלמנתֹו ׁשהיא נאמר ואם אלמנתֹו; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאינּה

חלל אינֹו אּׁשהׁשּמא ּכל - וּדאי חלל ּבּה נתערב אם אבל . ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָ
הּדין והּוא ּתצא. נּׂשאת ואם ׁשּיבּדק, עד לכהן אסּורה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמהן
ממזר ׁשאׁשת - וּדאי ממזר אֹו ממזר ספק ּבּה נתערב ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא אחד אּסּור לּכהּנה, חלל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻואׁשת

כ ¤¤ּפרק

ואינןּכל‡. ּכהנים, הם ּבחזקה - הּזה ׁשּבּזמן הּכהנים ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּגבּול[תרומה]אֹוכלין ּבקדׁשי ולאאּלא א"י [בגבולי ְְְְִֵֶַָָ

ּתרּומהבירושלים] אבל ּדבריהם; ׁשל ּתרּומה ׁשּתהיה והּוא ;ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָ
ּכהן אּלא אֹותּה אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל וחּלה ּתֹורה, ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשל

.מיחס ְָֻ
עדיםאיזה·. ׁשני לֹו ׁשהעידּו ּכל מיחס? ּכהן ׁשהּואהּוא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֻ

ׁשאינֹו ּפלֹוני איׁש עד ּפלֹוני ּבן ּופלֹוני הּכהן, ּפלֹוני ּבן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּכהן
ׁשאּלּו הּמזּבח; ּגּבי על ׁשּׁשּמׁש הּכהן והּוא ּבדיקה, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹצרי
לעבד. אֹותֹו מּניחין היּו לא אחריו, הּגדֹול ּדין ּבית ּבדקּו ְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹֹלא
הּסנהדרין מן ולא ּולמעלה, הּמזּבח מן ּבֹודקין אין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹלפיכ
לוּים ּכהנים אּלא ּבּסנהדרין ממּנין ׁשאין - ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּולמעלה

מיחסין. ְְְְִִִֵָֻויׂשראלים
ּתֹורה,חּלה‚. ׁשל אינּה - יׂשראל ּבארץ ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הארץ" אל "ּבבאכם ּביאתׁשּנאמר: ולא ּכּלכם, ּביאת - ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ
ּתרּומה וכן ּכּלם. עלּו לא עזרא, ּבימי ּוכׁשעלּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻמקצתכם;
הּכהנים אֹותּה אֹוכלין ּולפיכ סֹופרים; ּדברי ׁשל הּזה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבּזמן

ּבחזקה. ׁשהן ְֲִֵֵֶֶַַָָׁשּבזמּננּו,
ׁשלמי„. ּתרּומה אֹוכל ׁשהיה ׁשראּוהּו עדים, לֹו ׁשהעידּו ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

מיחס זה הרי - מּנׂשיאּותּתֹורה לא ליחּוסין מעלין ואין ; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָֹֻ
ולא ּתרּומהּכּפים, מחּלּוק ולא ראׁשֹון, ּבּתֹורה מּקריאה ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹ

אחד. עד ּפי על ולא הּגרנֹות, ְְְִֵֵֶַַָָֹּבבית
מעליןּכהן‰. אין - הּוא' וכהן זה, הּוא 'ּבני ׁשאמר: מיחס ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻ

ּבנֹו ׁשהּוא עדים ׁשּיביא עד ּפיו, על ליחּוסין .אֹותֹו ְְִִִִִֵֶֶַַָ
.Âּכׁשרה,ּכהן ׁשהיא ׁשּידענּו ואׁשּתֹו הּוא ׁשּיצא מיחס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ

ואמר: אחריה, ּכרּוכין ּובנים והיא, הּוא ּובא אחרת, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָלמדינה

להביא צרי אינֹו - ּבניה' ואּלּו זֹו, היא עּמי ׁשּיצאת ְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ'אּׁשה
- ּבניה' ואּלּו 'מתה, הּבנים. על ולא האּׁשה, על לא ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹעדים
עדים להביא צרי ואינֹו ּבניה; ׁשאּלּו עדים להביא ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָצרי
מעּמנּו ׁשּיצא החזק ׁשּכבר מּפני ּכׁשרה, ׁשהיתה אּמן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻעל

ּכׁשרה .ּבאּׁשה ְְִֵָָ
.Ê,ּובניו ואׁשּתֹו הּוא ּובא אחרת, למדינה מיחס ּכהן ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻיצא

עדים להביא צרי - ּבניה' ואּלּו נׂשאתי, זֹו 'אּׁשה ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָואמר:
והּוא ּבניה; ׁשאּלּו עדים מביא ואינֹו ּכׁשרה, זֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשאּׁשה
ראיה והביא נׁשים, ּבׁשּתי ּבא ואם אחריה. ּכרּוכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהיּו
אחריה, ּוכרּוכין קטּנים ׁשהּבנים ּפי על אף - האחת ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָעל
הם, האחרת מן ּבניו ׁשּמא עליהן; ראיה להביא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָצרי

המיחסת זֹו אחר .ונכרכּו ְְְְִֶֶַַַֻ
.Á'ּבניה ואּלּו ּומתה, נׂשאתי 'אּׁשה ואמר: ּובניו, הּוא ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָּבא

ּבניה ואּלּו היתה, ּכׁשרה האּׁשה ׁשאֹותּה עדים מביא -. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ
ּדני הּזה נעידוכּדין ּכ ואחר מיחס; ּובלוי מיחס ּביׂשראל ן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻ

לּסנהדרין. ראּוי ׁשּיהיה ּכדי מיחס, ׁשהּוא זה ּבנֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעל
.Ëּכתּוב ׁשהיה הרי ּכיצד? לכהּנה. מּׁשטרֹות מעלין ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

והעדים ,'וכ ּכ הלוהּו אֹו מּפלֹוני לוה ּכהן 'ּפלֹוני ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָָֹּבׁשטר:
לא ׁשּמא מיחס, ׁשהּוא זה ּכהן מחזיקין אין - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻמּלמּטה

הּמלוה על אּלא יחּוס.העידּו לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבתרּומה ויאכל זה, זמן ּככהני ּכהן ׁשּיהיה לחזקה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאבל
מן מעלין - הּגבּול קדׁשי ּובׁשאר סֹופרים ּדברי ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוחּלה
ּומּקריאה ּכּפים, ּומּנׂשיאּות אחד, עד ּפי ועל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשטרֹות,

ראׁשֹון. ִַָּבּתֹורה
.Èּבתרּומה להאכילֹו נאמן - ּכהן' זה 'ּבני ׁשאמר: ּכהן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹוכן

על לא ראיה, להביא צרי ואינֹו ּכהן; ּבחזקת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹולהיֹותֹו
האּׁשה על ולא .הּבנים ְִִַַָָָֹ

.‡Èוזה ּכהן', וחברי 'אני אֹומר: זה למדינה, ׁשּבאּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשנים
וחברי 'אני אֹומר: ּכגֹומליןהּׁשני ׁשּנראין ּפי על אף - ּכהן' ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹ

ּכהנים ּבחזקת ּוׁשניהן נאמנין; אּלּו הרי זה, את עדזה וכן . ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ
ּבתרּומה', 'ׁשאכל אֹו ּכּפיו', ׁשּנׂשא זה 'ראיתי ׁשאמר: ְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
אחריו וקרא ראׁשֹון ּבּתֹורה 'ׁשּקרא אֹו הּגרן', על 'ׁשחלק ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאֹו

ּפיו על לכהּנה אֹותֹו מחזיקין - קראלוי' ׁשּזה העיד אם וכן . ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ּבלוּיה. אֹותֹו מחזיקין ּכהן, אחר ּבּתֹורה ְְִִִִִֵֵַַַַָָֹׁשני

.·Èּתרּומה ּדין, ּבבית אחיו עם ׁשחלק זה ׁשראה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעיד
ּבעדּות לכהּנה אֹותֹו מעלין אין - הּכהן אביהן להן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשהּניח
למכרֹו מּתרּומה ירּׁשתֹו חלק ולקח הּוא, חלל ׁשּמא .זֹו; ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻ

.‚Èואין נאמן, אינֹו - אני' 'ּכהן ואמר: הּזה, ּבּזמן ׁשּבא ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
עצמֹו ּפי על לּכהּנה אֹותֹו ראׁשֹון,מעלין ּבּתֹורה יקרא ולא ; ְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹֻ

ׁשּיהיה עד - הּגבּול ּבקדׁשי יאכל ולא ּכּפיו, את יּׂשא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹולא
ואינֹו וחללה, וזֹונה ּבגרּוׁשה עצמֹו אֹוסר אבל אחד. עד ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָלֹו
לֹו והּנבעלת לֹוקה; - נטמא אֹו נׂשא, ואם למתים. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּטּמא

חללה. ְֲֵָָספק
.„Èנאמן ּתּמֹו, לפי מסיח היה ּבאחדואם מעׂשה ּכיצד? . ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּתינֹוק, ּכׁשאני אני 'זכּור ואמר: ּתּמֹו, לפי מסיח ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻׁשהיה
הּספר, מּבית ׁשהֹוציאני אבי ׁשל ּכתפֹו על מרּכב ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻוהייתי
וחברי לערב, ּתרּומה לאכל והטּבילּוני ּכּתנּתי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻוהפׁשיטני
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והעלהּו חּלֹות'; אֹוכל יֹוחנן אֹותי קֹוראין והיּו מּמּני, ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָּבֹודלין
עצמֹו. ּפי על לּכהּנה הּקדֹוׁש ְְִֵַַַַַָָֻרּבנּו

.ÂËּכׁשהייתי אני 'זכּור לֹומר: ּגדֹול וראיתינאמן קטן, ְְֱֲִִִִִֶֶַָָָָָָָ
ּבכהּנה, אֹותֹו ּומחזיקין לערב'; ּבתרּומה ואֹוכל טֹובל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּפלֹוני

אחדּבעדּותֹו ועד אני', 'ּכהן ואמר: הּזה, ּבּזמן ׁשּבא מי . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אין - ּכהן' ׁשהּוא זה ׁשל ּבאביו יֹודע 'ׁשאני לֹו: ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹמעיד
ׁשּיעיד עד הּוא; חלל ׁשּמא זֹו, ּבעדּות לּכהּנה אֹותֹו ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻמעלין
ׁשנים ׁשּבאּו אֹו ּכהן, אביו החזק אם אבל הּוא. ּכהן ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּזה

אביו. ּבחזקת הּוא הרי - ּכהן זה ׁשל ׁשאביו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹוהעידּו
.ÊËּגרּוׁשה ּבן ׁשהּוא קֹול עליו ויצא ּכהן, אביו ׁשהחזק ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמי

אחד עד ּבא אֹותֹו; ּומֹורידין לֹו, חֹוׁשׁשין - חלּוצה ּבן ְֲִִִֵֶֶָָָאֹו
ּפיו. על לּכהּנה אֹותֹו מעלין ּכׁשר, ׁשהּוא והעיד ּכ ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחר
מן אֹותֹו מֹורידין חלל, ׁשהּוא והעידּו ּכ אחר ׁשנים ְְִִִִִֵֶַַַָָָָּבאּו
מעלין ּכׁשר, ׁשהּוא והעיד ּכ אחר אחד עד ּבא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּכהּנה;
והרי ראׁשֹון, לעד מצטרף האחרֹון ׁשּזה - לּכהּנה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻאֹותֹו
יּדחּו ּפסּול, ׁשהּוא מעידין ּוׁשנים ּכׁשר ׁשהּוא מעידין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשניהן

הּקֹול ויּדחה ואּלּו ּכהןאּלּו ויּׁשאר - ּכמאה ׁשהּׁשנים , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
אביו. ְְִֶַָּבחזקת

.ÊÈ,וילדה ּבעלּה, אחר חדׁשים ׁשלׁשה ׁשהת ׁשּלא ְְְֲֳִִֶַַַָָָָָָָָֹֹאּׁשה
לאחרֹון, ׁשבעה ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָואין

ּכהן ספק זה הרי - יׂשראל והּׁשני ּכהן מהן אחד וכןוהיה ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
ּכל - הּתערבת והגּדילּו יׂשראל, ּבולד ּכהן ולד נתערב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹאם
וחמרי יׂשראל חמרי עליהן ונֹותנין ּכהן. ספק מהן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֻֻאחד

נ נֹוׂשאין מּטּמאיןּכהנים: ואין לכהּנה, הראּויֹות ׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹֻ
מֹוציאין ּגרּוׁשה, נׂשאּו ואם ּבתרּומה; אֹוכלין ולא ְְְְְְְִִִִִִֵָָָֹלמתים,

לֹוקין. ְִֵָואינן
.ÁÈׁשּלא ּכהן אׁשת אֹו ולדֹותיהם, ׁשּנתערבּו כהנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹׁשני

ואין אחר, לכהן ונּׂשאת חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹׁשהת
נֹותנין - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָידּוע
עליו; אֹוננין והן עליהם, אֹונן הּוא ׁשניהן: חמרי הּולד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻעל

לֹו מּטּמאין אינן והן להן, מּטּמא אין ּבמׁשמרֹוהּוא ועֹולה ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אחד ּבמׁשמר ׁשניהן היּו ואם - חֹולק ואינֹו זה, וׁשל זה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשל

אחד. חלק נֹוטל אחד, אב ֵֵֵֶֶֶָָָּובית
.ËÈ.נּׂשּואין מּכח ּבאין ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבּמה

ּכלל ּכהּנה מּדין אֹותֹו ׁשּמׁשּתקין חכמים ּגזרּו ּבזנּות, ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֻאבל
הּוּדאי אביו יֹודע ואינֹו הֹואיל ּולזרעֹו- ּלֹו "והיתה ונאמר: , ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָ

אחריו. מיחס זרעֹו ׁשּיהיה עד ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָֻאחריו",
.Îׁשהרי ּובעל, מהם אחד ׁשּפרׁש ּכהנים עׂשרה ֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?

אביו יֹודע ואינֹו הֹואיל כן, ּפי על ואף וּדאי, ּכהן ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹהּולד
ולא עֹובד, ואינֹו ּכהּנה; מּדין אֹותֹו מׁשּתקין - לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻׁשּיתיחס
ּגרּוׁשה נׂשא אֹו למתים נטמא ואם חֹולק. ולא ּתרּומה, ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָֹאֹוכל

הּתר ספק ּכאן ׁשאין לֹוקה, -. ְֵֵֵֶֶֶָ

ה'תשע"ב סיון י"ד שני יום

כא ¤¤ּפרק

ערוהּכל‡. על מהתורה]הּבא האסורה = ]ּדר העריֹות מן ְֲִֶֶֶַַָָָָָ

ביאה]אברים אברי לא ּתאוה[שהם ּדר ונּׁשק ׁשחּבק אֹו , ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי - ּבׂשר ּבקרּוב ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָונהנה
תקרבּו "לא ונאמר: הּתֹועבת"; מחּקֹות עׂשֹות ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַֹֹֻ"לבלּתי
לידי הּמביאין לדברים תקרבּו לא ּכלֹומר: ערוה", ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹלגּלֹות

ערוה. ְִֶָגּלּוי
העריֹות·. על חׁשּוד הּוא הרי אּלּו, מחּקֹות ּדבר .והעֹוׂשה ְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָֻ

לאחת ּבעיניו, לרמז אֹו ּוברגליו ּבידיו לקרץ לאדם ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹֹואסּור
להריח ואפּלּו ראׁש. להקל אֹו עּמּה לׂשחק וכן העריֹות, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹמן
הּמתּכּון ּומּכין אסּור; - ּביפיּה להּביט אֹו ׁשעליה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשמים
ׁשל קטּנה ּבאצּבע אפּלּו והּמסּתּכל מרּדּות. מּכת זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלדבר
ואפּלּו הּתרף; ּבמקֹום ׁשּנסּתּכל ּכמי - להנֹות ונתּכּון ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּׁשה,

אסּור. - ׂשערּה לראֹות אֹו הערוה קֹול ְְְְִִֶַָָָָָֹלׁשמע
לאוין‚. ּבחּיבי אסּורין האּלּו להסּתּכלוהּדברים ּומּתר . ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ

ׁשּיראה ּכדי - ּבעּולה ּבין ּבתּולה ּבין ּולבדקּה, הּפנּויה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבפני
עֹוד, ולא אּסּור. צד ּבזה ואין יּׂשאּנה; ּבעיניו, נאה היא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
הּוא הרי זנּות; ּדר יסּתּכל לא אבל ּכן. לעׂשֹות ראּוי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלא
ּבתּולה". על אתּבֹונן ּומה לעיני, ּכרּתי "ּברית ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָאֹומר:

ּפי„. על ואף נּדה, ּכׁשהיא ּבאׁשּתֹו להּביט לאדם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻּומּתר
ּבראּיתּה לב הנאת לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ערוה, הֹואילׁשהיא ; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אבל מכׁשֹול. לדבר ּבזה ּבא אינֹו זמן, לאחר לֹו מּתרת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻוהיא
לעברה. ירּגיל ׁשּמא עּמּה, ראׁש יקל ולא יׂשחק ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹלא

ּבין‰. קטּנה, ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, ּבאּׁשה להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָאסּור
ּבאיזהׁשפחה הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא - מׁשחררת ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ

הּמּטה והּצעת ורגליו, ידיו ּפניו רחיצת ּכגֹון אמרּו? ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָׁשּמּוׁש
אּלא אּלּו, ּדברים לאיׁש עֹוׂשה ׁשאין - הּכֹוס ּומזיגת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבפניו,
על ואפּלּו ּכלל, אּׁשה ּבׁשלֹום ׁשֹואלין ואין ּבלבד. ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָאׁשּתֹו

ׁשליח. ְִֵַָידי
.Âנֹוקפֹו אדם ׁשל לּבֹו ׁשאין העריֹות מן אחת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהמחּבק

הּגדֹולה,[חושש] אחֹותֹו ּכגֹון - מהן אחת ׁשּנּׁשק אֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָעליהן,
ולא ּתאוה ׁשם ׁשאין ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא אּמֹו, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹואחֹות
ּומעׂשה הּוא, אסּור ודבר ּביֹותר. מגּנה זה הרי ּכלל, ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהנאה
ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, לערוה קרבין ׁשאין - הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָטּפׁשים

לבּתֹו. והאב לבנּה, מהאם חּוץ ְְְְִִֵֵַָָָָָקטּנה,
.Êעּמֹו ותיׁשן ּולנּׁשקּה, ּבּתֹו, לחּבק האב מּתר ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּכיצד?

קטּנים. ׁשהן זמן ּכל - ּבנּה עם האם וכן ּבׂשר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבקרּוב
"ׁשדים ׁשּיהיּו עד ּגדֹולה, והּבת ּגדֹול הּבן ונעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהגּדילּו

צּמח" ּוׂשער ואםנכנּו ּבכסּותֹו. יׁשן וזה ּבכסּותֹו, יׁשן זה - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
וכן ׁשּנּׂשאת, אֹו ערּמה, אביה ּבפני לעמד ּבׁשה הּבת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻהיתה
ׁשהן ּפי על אף ערּמה, ּבנּה ּבפני לעמד ּבׁשה האם ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻאם
אּלא עּמהן יׁשנין אין מהן, להּכלם מּׁשהּגיעּו - ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָקטּנים

ְִָּבכסּותן.
.Áהמסֹוללֹות הּואנׁשים מצרים ּומּמעׂשה אסּור, - ּבזֹו זֹו ְְְֲִִִִֵַַַָָָ

לא וכּו' מצרים ארץ "ּכמעׂשה ׁשּנאמר: עליו, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
איׁש, נֹוׂשא איׁש עֹוׂשין? היּו מה חכמים: אמרּו ְֲֲִִִִֵֶַָָָתעׂשּו";

אנׁשים. לׁשני נׂשאת ואּׁשה אּׁשה, נֹוׂשאה ּפיואּׁשה על אף ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָ
מיחד, לאו לֹו ׁשאין - עליו מלקין אין אסּור, זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמעׂשה
מּׁשּום לּכהּנה נאסרֹות אין לפיכ ּכלל; ּביאה ׁשם אין ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻוהרי
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והעלהּו חּלֹות'; אֹוכל יֹוחנן אֹותי קֹוראין והיּו מּמּני, ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָּבֹודלין
עצמֹו. ּפי על לּכהּנה הּקדֹוׁש ְְִֵַַַַַָָֻרּבנּו

.ÂËּכׁשהייתי אני 'זכּור לֹומר: ּגדֹול וראיתינאמן קטן, ְְֱֲִִִִִֶֶַָָָָָָָ
ּבכהּנה, אֹותֹו ּומחזיקין לערב'; ּבתרּומה ואֹוכל טֹובל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּפלֹוני

אחדּבעדּותֹו ועד אני', 'ּכהן ואמר: הּזה, ּבּזמן ׁשּבא מי . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אין - ּכהן' ׁשהּוא זה ׁשל ּבאביו יֹודע 'ׁשאני לֹו: ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹמעיד
ׁשּיעיד עד הּוא; חלל ׁשּמא זֹו, ּבעדּות לּכהּנה אֹותֹו ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻמעלין
ׁשנים ׁשּבאּו אֹו ּכהן, אביו החזק אם אבל הּוא. ּכהן ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּזה

אביו. ּבחזקת הּוא הרי - ּכהן זה ׁשל ׁשאביו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹוהעידּו
.ÊËּגרּוׁשה ּבן ׁשהּוא קֹול עליו ויצא ּכהן, אביו ׁשהחזק ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמי

אחד עד ּבא אֹותֹו; ּומֹורידין לֹו, חֹוׁשׁשין - חלּוצה ּבן ְֲִִִֵֶֶָָָאֹו
ּפיו. על לּכהּנה אֹותֹו מעלין ּכׁשר, ׁשהּוא והעיד ּכ ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחר
מן אֹותֹו מֹורידין חלל, ׁשהּוא והעידּו ּכ אחר ׁשנים ְְִִִִִֵֶַַַָָָָּבאּו
מעלין ּכׁשר, ׁשהּוא והעיד ּכ אחר אחד עד ּבא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּכהּנה;
והרי ראׁשֹון, לעד מצטרף האחרֹון ׁשּזה - לּכהּנה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻאֹותֹו
יּדחּו ּפסּול, ׁשהּוא מעידין ּוׁשנים ּכׁשר ׁשהּוא מעידין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשניהן

הּקֹול ויּדחה ואּלּו ּכהןאּלּו ויּׁשאר - ּכמאה ׁשהּׁשנים , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
אביו. ְְִֶַָּבחזקת

.ÊÈ,וילדה ּבעלּה, אחר חדׁשים ׁשלׁשה ׁשהת ׁשּלא ְְְֲֳִִֶַַַָָָָָָָָֹֹאּׁשה
לאחרֹון, ׁשבעה ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָואין

ּכהן ספק זה הרי - יׂשראל והּׁשני ּכהן מהן אחד וכןוהיה ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
ּכל - הּתערבת והגּדילּו יׂשראל, ּבולד ּכהן ולד נתערב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹאם
וחמרי יׂשראל חמרי עליהן ונֹותנין ּכהן. ספק מהן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֻֻאחד

נ נֹוׂשאין מּטּמאיןּכהנים: ואין לכהּנה, הראּויֹות ׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹֻ
מֹוציאין ּגרּוׁשה, נׂשאּו ואם ּבתרּומה; אֹוכלין ולא ְְְְְְְִִִִִִֵָָָֹלמתים,

לֹוקין. ְִֵָואינן
.ÁÈׁשּלא ּכהן אׁשת אֹו ולדֹותיהם, ׁשּנתערבּו כהנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹׁשני

ואין אחר, לכהן ונּׂשאת חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹׁשהת
נֹותנין - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָידּוע
עליו; אֹוננין והן עליהם, אֹונן הּוא ׁשניהן: חמרי הּולד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻעל

לֹו מּטּמאין אינן והן להן, מּטּמא אין ּבמׁשמרֹוהּוא ועֹולה ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אחד ּבמׁשמר ׁשניהן היּו ואם - חֹולק ואינֹו זה, וׁשל זה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשל

אחד. חלק נֹוטל אחד, אב ֵֵֵֶֶֶָָָּובית
.ËÈ.נּׂשּואין מּכח ּבאין ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבּמה

ּכלל ּכהּנה מּדין אֹותֹו ׁשּמׁשּתקין חכמים ּגזרּו ּבזנּות, ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֻאבל
הּוּדאי אביו יֹודע ואינֹו הֹואיל ּולזרעֹו- ּלֹו "והיתה ונאמר: , ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָ

אחריו. מיחס זרעֹו ׁשּיהיה עד ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָֻאחריו",
.Îׁשהרי ּובעל, מהם אחד ׁשּפרׁש ּכהנים עׂשרה ֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?

אביו יֹודע ואינֹו הֹואיל כן, ּפי על ואף וּדאי, ּכהן ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹהּולד
ולא עֹובד, ואינֹו ּכהּנה; מּדין אֹותֹו מׁשּתקין - לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻׁשּיתיחס
ּגרּוׁשה נׂשא אֹו למתים נטמא ואם חֹולק. ולא ּתרּומה, ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָֹאֹוכל

הּתר ספק ּכאן ׁשאין לֹוקה, -. ְֵֵֵֶֶֶָ

ה'תשע"ב סיון י"ד שני יום

כא ¤¤ּפרק

ערוהּכל‡. על מהתורה]הּבא האסורה = ]ּדר העריֹות מן ְֲִֶֶֶַַָָָָָ

ביאה]אברים אברי לא ּתאוה[שהם ּדר ונּׁשק ׁשחּבק אֹו , ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי - ּבׂשר ּבקרּוב ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָונהנה
תקרבּו "לא ונאמר: הּתֹועבת"; מחּקֹות עׂשֹות ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַֹֹֻ"לבלּתי
לידי הּמביאין לדברים תקרבּו לא ּכלֹומר: ערוה", ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹלגּלֹות

ערוה. ְִֶָגּלּוי
העריֹות·. על חׁשּוד הּוא הרי אּלּו, מחּקֹות ּדבר .והעֹוׂשה ְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָֻ

לאחת ּבעיניו, לרמז אֹו ּוברגליו ּבידיו לקרץ לאדם ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹֹואסּור
להריח ואפּלּו ראׁש. להקל אֹו עּמּה לׂשחק וכן העריֹות, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹמן
הּמתּכּון ּומּכין אסּור; - ּביפיּה להּביט אֹו ׁשעליה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשמים
ׁשל קטּנה ּבאצּבע אפּלּו והּמסּתּכל מרּדּות. מּכת זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלדבר
ואפּלּו הּתרף; ּבמקֹום ׁשּנסּתּכל ּכמי - להנֹות ונתּכּון ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּׁשה,

אסּור. - ׂשערּה לראֹות אֹו הערוה קֹול ְְְְִִֶַָָָָָֹלׁשמע
לאוין‚. ּבחּיבי אסּורין האּלּו להסּתּכלוהּדברים ּומּתר . ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ

ׁשּיראה ּכדי - ּבעּולה ּבין ּבתּולה ּבין ּולבדקּה, הּפנּויה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבפני
עֹוד, ולא אּסּור. צד ּבזה ואין יּׂשאּנה; ּבעיניו, נאה היא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
הּוא הרי זנּות; ּדר יסּתּכל לא אבל ּכן. לעׂשֹות ראּוי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלא
ּבתּולה". על אתּבֹונן ּומה לעיני, ּכרּתי "ּברית ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָאֹומר:

ּפי„. על ואף נּדה, ּכׁשהיא ּבאׁשּתֹו להּביט לאדם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻּומּתר
ּבראּיתּה לב הנאת לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ערוה, הֹואילׁשהיא ; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אבל מכׁשֹול. לדבר ּבזה ּבא אינֹו זמן, לאחר לֹו מּתרת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻוהיא
לעברה. ירּגיל ׁשּמא עּמּה, ראׁש יקל ולא יׂשחק ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹלא

ּבין‰. קטּנה, ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, ּבאּׁשה להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָאסּור
ּבאיזהׁשפחה הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא - מׁשחררת ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ

הּמּטה והּצעת ורגליו, ידיו ּפניו רחיצת ּכגֹון אמרּו? ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָׁשּמּוׁש
אּלא אּלּו, ּדברים לאיׁש עֹוׂשה ׁשאין - הּכֹוס ּומזיגת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבפניו,
על ואפּלּו ּכלל, אּׁשה ּבׁשלֹום ׁשֹואלין ואין ּבלבד. ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָאׁשּתֹו

ׁשליח. ְִֵַָידי
.Âנֹוקפֹו אדם ׁשל לּבֹו ׁשאין העריֹות מן אחת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהמחּבק

הּגדֹולה,[חושש] אחֹותֹו ּכגֹון - מהן אחת ׁשּנּׁשק אֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָעליהן,
ולא ּתאוה ׁשם ׁשאין ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא אּמֹו, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹואחֹות
ּומעׂשה הּוא, אסּור ודבר ּביֹותר. מגּנה זה הרי ּכלל, ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהנאה
ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, לערוה קרבין ׁשאין - הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָטּפׁשים

לבּתֹו. והאב לבנּה, מהאם חּוץ ְְְְִִֵֵַָָָָָקטּנה,
.Êעּמֹו ותיׁשן ּולנּׁשקּה, ּבּתֹו, לחּבק האב מּתר ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּכיצד?

קטּנים. ׁשהן זמן ּכל - ּבנּה עם האם וכן ּבׂשר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבקרּוב
"ׁשדים ׁשּיהיּו עד ּגדֹולה, והּבת ּגדֹול הּבן ונעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהגּדילּו

צּמח" ּוׂשער ואםנכנּו ּבכסּותֹו. יׁשן וזה ּבכסּותֹו, יׁשן זה - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
וכן ׁשּנּׂשאת, אֹו ערּמה, אביה ּבפני לעמד ּבׁשה הּבת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻהיתה
ׁשהן ּפי על אף ערּמה, ּבנּה ּבפני לעמד ּבׁשה האם ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻאם
אּלא עּמהן יׁשנין אין מהן, להּכלם מּׁשהּגיעּו - ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָקטּנים

ְִָּבכסּותן.
.Áהמסֹוללֹות הּואנׁשים מצרים ּומּמעׂשה אסּור, - ּבזֹו זֹו ְְְֲִִִִֵַַַָָָ

לא וכּו' מצרים ארץ "ּכמעׂשה ׁשּנאמר: עליו, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
איׁש, נֹוׂשא איׁש עֹוׂשין? היּו מה חכמים: אמרּו ְֲֲִִִִֵֶַָָָתעׂשּו";

אנׁשים. לׁשני נׂשאת ואּׁשה אּׁשה, נֹוׂשאה ּפיואּׁשה על אף ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָ
מיחד, לאו לֹו ׁשאין - עליו מלקין אין אסּור, זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמעׂשה
מּׁשּום לּכהּנה נאסרֹות אין לפיכ ּכלל; ּביאה ׁשם אין ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻוהרי
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זנּות. ּכאן ׁשאין - ּבזה ּבעלּה על אּׁשה תאסר ולא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹזנּות,
לאיׁש ויׁש אּסּור. ועׂשּו הֹואיל מרּדּות, מּכת להּכֹותן ְְְְְִִִֵַַַַָָָָוראּוי
ּבכ הידּועֹות הּנׁשים ולמנע זה, ּבדבר אׁשּתֹו על ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹלהקּפיד

אליהן. היא ּומּלצאת לּה ְֲִִִִֵֵֵֶָָָמּלהּכנס
.Ëּׁשאדם מה ּכל ,לפיכ לֹו; היא מּתרת אדם ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻאׁשּתֹו

ׁשּירצה, עת ּבכל ּבֹועל - עֹוׂשה ּבאׁשּתֹו, לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָרֹוצה
ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה, ּבין עליה ּובא ׁשּירצה, אבר ּבכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּומנּׁשק

אברים ּדר ּבין ׁשּלאּכדרּכּה, חסידּות מּדת כן, ּפי על ואף . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת עצמֹו וׁשּיקּדׁש ,לכ ראׁשֹו את אדם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיקל
העֹולם מּדר יסּור ולא ּדעֹות; ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹּכמֹו

ולרּבֹות. לפרֹות ּכדי אּלא זה ּדבר ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָּומנהגֹו,
.Èהּנר לאֹור מּטתֹו לׁשּמׁש לאדם לילאסּור ׁשהיתה הרי ; ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

לא זה הרי - ּדֹולק הּנר והיה אחר, ּבית לֹו היה ולא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשּבת,
ׁשעּזּות ּבּיֹום, מּטתֹו לׁשּמׁש ליׂשראלי אסּור וכן ּכלל. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָיׁשּמׁש
ּבכ להּמׁש ּבא ׁשאינֹו חכמים, ּתלמיד היה ואם היא. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּפנים
זה לדבר נזקקין ואין ּומׁשּמׁש; ּבטּליתֹו, מאפיל זה הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּלילה. ּבאמצע לׁשּמׁש קדּׁשה, ודר ּגדֹול. צר מּפני ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאּלא

.‡Èּבתׁשמיׁש מרּבה ׁשהּוא מּמי נֹוחה חכמים ּדעת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָאין
הּוא ּופגּום ּכתרנגֹול; ּתמיד אׁשּתֹו אצל מצּוי ויהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּמּטה,

ּבּורים ּומעׂשה מאד, ּבתׁשמיׁש,עד הממעט ּכל אּלא . ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹ
ולא אׁשּתֹו. מּדעת אּלא עֹונה יבּטל ׁשּלא והּוא, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻמׁשּבח;
עד ּבּתֹורה יקראּו ׁשּלא קראין לבעלי בראׁשֹונה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּתּקנּו

הּמּטה. ּבתׁשמיׁש למעט ּכדי אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּיטּבלּו,
.·Èמחּׁשב ולּבֹו מּטתֹו, אדם ׁשּיׁשּמׁש חכמים אסרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכן

מריבה, מּתֹו ולא ׁשכרּות, מּתֹו יבעל ולא אחרת. ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָֹֹֹּבאּׁשה
יראה והיא ּכרחּה ּבעל עליה יבֹוא ולא ׂשנאה, מּתֹו ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹולא
אחר עליה יבֹוא ולא מנּדה, מהן אחד ּכׁשּיהיה ולא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמּמּנּו,

לגרׁשּה ּבלּבֹו הגּונין,ׁשּגמר אינן הּבנים - ּכן עׂשה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ּופֹוׁשעים. מֹורדין ּומהן ּפנים, עּזי מהן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָאּלא

.‚Èּתֹובעת ׁשהיא חצּופה אּׁשה ׁשּכל חכמים, אמרּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוכן
נּׂשּואין לׁשם אּׁשה המפּתה אֹו ּבפיה, הּמתּכּוןּתׁשמיׁש אֹו , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ׁשהת ׁשּלא ּומי אׁשּתֹו, לאה על ּובא אׁשּתֹו רחל על ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלבֹוא
הּבנים אּלּו, ּכל - ספק הּבן והרי חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה ְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹאחר
ּבֹוררין הּגלּות ׁשּיּסּורי והּפֹוׁשעים הּמֹורדים הן מהן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּיּלֹודים

.אֹותן ָ
.„Èאֹו ּוברחֹובֹות, ּבּׁשוקים אׁשּתֹו על לבֹוא לאדם ְְְְְִִַַָָָָָָואסּור

ּכזנּות, יראה ׁשּלא - ּדירה ּבבית אּלא ּופרּדסין, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבגּנֹות
אּלּו, ּבמקֹומֹות אׁשּתֹו והּבֹועל זנּות; לידי עצמן ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָוירּגילּו

מרּדּות מּכת אֹותֹו והמקּדׁשמּכין ּבביאה, המקּדׁש וכן . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ׁשּדּו ּבלא והמקּדׁש ְְְְִִֵַַַַַַַֹּבּׁשּוק,

.ÂËׁשּיחזר[אורח]ואכסנאי עד הּמּטה, ּבתׁשמיׁש אסּור ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹ
ׁשּזֹו חמיו, ּבבית ׁשּידּור האיׁש על חכמים אסרּו וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלביתֹו.

לּמרחץ. עּמֹו יּכנס ולא היא; ּפנים ְְִִִִֵֶַַָָָֹעּזּות
.ÊËּבעל עם ולא אביו, עם לּמרחץ אדם יּכנס לא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹוכן

מּתר לתלמידֹו, צרי היה ואם ּתלמידֹו; עם ולא ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹֻאחֹותֹו,
אחים ׁשני יּכנסּו ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש עּמֹו. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלהּכנס

לּמרחץ .ּכאחד ְְֶֶַָָ

.ÊÈּפנּויה אחת ּבּׁשּוק, ראׁש ּפרּועי יׂשראל ּבנֹות יהּלכּו ְְְְְְִֵֵַַַַָָֹֹלא
- אחריה ּובנּה ּבּׁשּוק, אּׁשה תל ולא איׁש. אׁשת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואחת
ּבּה ויתעּללּו להחזירֹו, אחריו ותל ּבנּה יתּפסּו ׁשּמא ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּגזרה

ׂשחֹוק. ּדר ׁשּתפסּוהּו ְְְִֶֶֶָָָהרׁשעים
.ÁÈׁש להֹוציא לבּטלהאסּור זרע יהיהכבת לא ,לפיכ ; ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ׁשאינּה קטּנה יּׂשא ולא מּבחּוץ, וזֹורה מּבפנים ּדׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדם
זרע ׁשכבת ּומֹוציאין ּבּיד ׁשּמנאפין אּלּו אבל לולד. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָראּויה
הּוא ּבנּדּוי זה ׁשעֹוׂשה אּלא ּגדֹול, אּסּור ׁשהּוא ּדי לא -ְִִֶֶֶֶֶַָָֹ
הרגּו ּוכאּלּו מלאּו", ּדמים "ידיכם, נאמר: ועליהם ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיֹוׁשב;

ֶֶנפׁש.
.ËÈעצמֹווכן יביא אֹו לדעת, עצמֹו ׁשּיקּׁשה לאדם אסּור ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

הרהּור מּדברילידי לּבֹו יּסיע - הרהּור לֹו יבֹוא אם אּלא ; ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָ
אהבים "אּילת ׁשהיא ּתֹורה לדברי ויפנה והׁשחתה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהבאי
ּופניו ערּפֹו על ליׁשן לאדם אסּור לפיכ חן". ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹויעלת

קּׁשּוי. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי מעט ׁשּיּטה עד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלמעלה,
.Îזכר ׁשּמזּדּקקין ּבׁשעה ועֹוף, חּיה ּבבהמה יסּתּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹולא

ּבׁשפֹופרת,לנקבה ּכמכחֹול להכניס בהמה למרּביעי ּומּתר ; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
הרהּור. לידי יבֹואּו ולא ּבמלאכּתן עסקין ׁשהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹמּפני

.‡Îעֹומדֹות ׁשהן ּבׁשעה ּבּנׁשים להסּתּכל לאדם אסּור ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן
הּכביסה ׁשהּואעל אּׁשה ׁשל צבע ּבבגדי להסּתּכל ואפּלּו ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּלא אסּור, - ְִִִֵֶַָָָֹמּכירּה
.·Îאּלא אחריה, להּל לֹו אסּור - ּבּׁשּוק ּבאּׁשה ׁשּפגע ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמי

ּומסּלקּה אחֹורירץ ּבּׁשּוק המהּל וכל לאחֹוריו; אֹו לצדדין ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
אּׁשה ּפתח על יעבר ולא הארץ. עּמי מּקּלי זה הרי ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאּׁשה,
אל ּתקרב "ואל ׁשּנאמר: אּמֹות, ארּבע ׁשּירחיק עד ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַַָזֹונה,

ּביתּה". ֵֶַָּפתח
.‚Îּבמבּוׁשיו ידֹו לׁשלח נׂשּוי ׁשאינֹו למי ,[ביציו]ואסּור ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

יכניס לא - טּבּורֹו מּתחת ואפּלּו הרהּור; לידי יבֹוא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֹׁשּלא
לא - מים הׁשּתין ואם הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא ידֹו, ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹאדם
נׂשּוי, היה ואם הרהּור; לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ּבאּמה, ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹיאחז
לאּמה ידֹו יֹוׁשיט לא - נׂשּוי ׁשאינֹו ּובין נׂשּוי ּובין ִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמּתר.

לנקביו. צרי ׁשהּוא ּבׁשעה אּלא ְְְִִֶֶָָָָָָָּכלל,
.„Îאחד התּפאר - החכמים ּוגדֹולי הראׁשֹונים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָחסידים

ׁשּלֹו ּבּמילה נסּתּכל לא ׁשּמעֹולם ׁשהתּפארמהן מי ּומהן , ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
אׁשּתֹו ּבצּורת מעֹולם התּבֹונן ּפֹונהׁשּלא ׁשּלּבֹו מּפני ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ

הּקדֹוׁשים. לבב אֹוחזֹות ׁשהן האמת לדברי הבאי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָמּדברי
.‰Îלפרקן סמּו ּובנֹותיו ּבניו אדם להּׂשיא חכמים ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָמצות

הרהּור אֹו זנּות לידי יבֹואּו יּניחן, ׁשאם נאמר:- זה ועל ; ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּזה לקטן, אּׁשה להּׂשיא ואסּור תחטא". ולא נו ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּופקדּת

היא. זנּות ְְִּכמֹו
.ÂÎאּׁשה ּבלא ליׁשב רּׁשאי האיׁש עקרהואין יּׂשא ולא , ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ

ּתּנׂשא ׁשּלא לאּׁשה ּורׁשּות לולד; ראּויה ׁשאינּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹּוזקנה
יּׂשא ולא זקנה, ּבחּור יּׂשא ולא לסריס. ּתּנׂשא אֹו ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָֹֹלעֹולם,

לזנּות. ּגֹורם זה ׁשּדבר - ילּדה ְְִֵֵֶֶַָָָָזקן
.ÊÎעּמֹו ּתדּור לא - הּנּׂשּואין מן אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש מי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹוכן

זנּות לידי יבֹואּו ׁשּמא עּמֹוּבחצר, ּתדּור לא ּכהן, היה ואם . ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹ
החצרות]ּבּמבֹוי פתוחים היה[אליו ּכמבֹוי. נּדֹון קטן, ּוכפר ; ְְִַָָָָָָָ
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עם ׁשּבאה ּוגרּוׁשה לתבעֹו; ׁשליח עֹוׂשה אצלֹו, מלוה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָלּה
ואם מרּדּות. מּכת אֹותן מּכין אֹו אֹותן, מנּדין - לדין ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהמגרׁש
ואם עּמֹו; ולדּור ּבדין לתבעֹו מּתרת הארּוסין, מן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָֻנתּגרׁשה

הא מן אף ּבּה, ּגס לּבֹו מּפניהיה נדחה ּומי אסּור. רּוסין ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
יּדחה הּוא ׁשּלּה, החצר היתה ואם מּפניו; נדחית היא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמי?

ִֶָָמּפניה.
.ÁÎלגרׁשּה ודעּתֹו אּׁשה לּׂשא לאדם "אלאסּור ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָ

הֹודיעּה ואם ."אּת לבטח יֹוׁשב והּוא רעה, רע על ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּתחרׁש
מּתר. לימים, אֹותּה נֹוׂשא ׁשהּוא ְְִִֵֶַָָָָֻּבּתחּלה

.ËÎאחרתולא ּבמדינה ואּׁשה זֹו, ּבמדינה אּׁשה אדם יּׂשא ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ
אּמֹו, ואחֹות אחֹותֹו, נֹוׂשא ּבן ונמצא הּימים, יאריכּו ׁשּמא -ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּגדֹול אדם היה ואם יֹודע; ואינֹו ּבהן, וכּיֹוצא אביו, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָואחֹות
מּתר זה הרי - וידּועין מפרסמין זרעֹו והרי ידּוע, .ׁשּׁשמֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻ

.Ïולא מצרעין, מּמׁשּפחת לא אּׁשה אדם יּׂשא ְְְִִִִִַַָָָָָֹֹֹֹלא
ׁשּיבֹואּו ּפעמים ׁשלׁשה ׁשהחזקּו והּוא, - נכּפין ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֻמּמׁשּפחת

ּכ .ּבניהם ְֵֶָ
.‡Ïלאאּׁשה לּׁשליׁשי - ומתּו אנׁשים, לׁשני ׁשּנּׂשאת ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
לאתּנׂשא יכנס. נתקּדׁשה, ואפּלּו תצא; לא נּׂשאת, ואם ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹ

ׁשל לזרעֹו חּלּול ּכמֹו ׁשּזה ּכהנת, הארץ עם יׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיּׂשא
א - נׂשא ואם יפה,אהרן; עֹולה זּוּוגן ׁשאין חכמים, מרּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

קטטה אֹו ּבמהרה, היא אֹו הּוא מת אֹו ּבנים, ּבלא מת ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹאּלא
נאה זה הרי ּכהנת, ׁשּנׂשא חכמים ּתלמיד אבל ּביניהן. ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתהיה

ּכאחד. ּוכהּנה ּתֹורה הרי - ְְְֲֵֶָָָָֻֻּומׁשּבח
.·Ïּבניו ּגֹולה, אֹו מת ׁשאם - הארץ עם ּבת אדם יּׂשא ִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלא

יּׂשיא ולא הּתֹורה. ּכתר יֹודעת אּמן ׁשאין יהיּו; הארץ ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעּמי
ׁשּכפתּה ּכמי הארץ, לעם ּבּתֹו הּנֹותן ׁשּכל - הארץ לעם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּתֹו
הארץ עם אף ואֹוכל, ּדֹורס הארי מה הארי: לפני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּונתנּה
מה ּכל אדם ימּכר ּולעֹולם ּפנים. ּבׁשת לֹו ואין ּובֹועל, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמּכה
ּבניו ּגֹולה, אֹו מת ׁשאם - חכמים ּתלמיד ּבת ויּׂשא לֹו, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשּיׁש
ּדבר ׁשאין - חכמים לתלמיד ּבּתֹו יּׂשיא וכן חכמים; ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּתלמידי

חכמים ּתלמיד ׁשל ּבביתֹו מריבה ולא .מגּנה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֻ

כב ¤¤ּפרק

זקנה‡. ּבין העריֹות, מן ערוה עם להתיחד ילּדהאסּור ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
והאב ּבנּה, עם מהאם חּוץ ערוה; לגּלֹות ּגֹורם זה ׁשּדבר -ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
נּדה אׁשּתֹו ׁשּפרׂשה וחתן נּדה. אׁשּתֹו עם והּבעל ּבּתֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָעם
ּבין יׁשן הּוא אּלא עּמּה, להתיחד אסּור - ׁשּיבעל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹקדם
ּביאה עליה ּבא ואם הּנׁשים; ּבין יׁשנה והיא ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהאנׁשים,

לה מּתר - נטמאת ּכ ואחר עּמּה.ראׁשֹונה תיחד ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻ
.·לפיכ הּבהמה; ועל זכּור מׁשּכב על יׂשראל נחׁשדּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא

עּמהן להתיחד אּסּור זכּוראין מּיחּוד אפּלּו נתרחק ואם . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָ
מרחיקין היּו החכמים ּוגדֹולי מׁשּבח. זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּובהמה,
מּפי - עריֹות יחּוד ואּסּור עּמּה. יתיחדּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּבהמה,

רבינו]הּקּבלה משה .[עד ַַָָ
ותמר‚. אמנֹון מעׂשה יחּודּכׁשארע על ּדינֹו ּובית ּדוד ּגזר , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

וׁשּמאי עריֹות. יחּוד ּבכלל ערוה, ׁשאינּה ּפי על ואף ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּפנּויה,
אּׁשה עם הּמתיחד ּכל נמצא, ּגֹויים. יחּוד על ּגזרּו ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָוהּלל

את מּכין - ּגֹויה ּבין יׂשראלית ּבין עּמּה, להתיחד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאסּור
חּוץ עליהן; ּומכריזין והאּׁשה, האיׁש מרּדּות, מּכת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשניהן
נתיחד אם עּמּה, להתיחד ׁשאסּור ּפי על ׁשאף - איׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמאׁשת
מֹוציאין ונמצאּו ׁשּזּנת, עליה לעז להֹוציא ׁשּלא לֹוקין, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאין

ממזרין. ׁשהם הּבנים על ְִִֵֵֶַַַַַָלעז
עּמֹו,„. אׁשּתֹו היתה אם - עּמּה להתיחד ׁשאסּור אּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָּכל

מׁשּמרּתֹו ׁשאׁשּתֹו מּפני להתיחד, מּתר זה לאהרי אבל ; ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשאין - עּמֹו ׁשאׁשּתֹו ּפי על אף הּגֹוי, עם יׂשראלית ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַּתתיחד

ּבּוׁשה להן ואין מׁשּמרּתֹו, ּגֹוי ׁשל .אׁשּתֹו ְְְְִֵֶֶַַָָ
ּוללּמדֹו‰. ספר ללּמדֹו לגֹוי יׂשראלי ּתינֹוק מֹוסרין אין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַוכן

זכּור מׁשּכב על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני מעמידיןאּמנּות, ואין . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
ּבפּונדקאֹות דרכים]ּבהמה זכרים[מלון ואפּלּו ּגֹויים, ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ

נקבֹות. אצל ּונקבֹות זכרים ְְְִֵֵֵֵֶֶָאצל
.Âזכריםואין אפּלּו ּגֹוי, לרֹועה ועֹוף חּיה ּבהמה מֹוסרין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

הרּבעת על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני - לּנקבה ּונקבֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻלזכר
ונאמר:ּבהמה ּובהמה, ּבזכּור אסּורין ׁשהן ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

מכׁשֹול". תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹ"ולפני
.Êׁשּכּלן מּפני לגֹויה? נקבה ּבהמה מֹוסרין אין מה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻּומּפני

אפׁשר זֹו, ּגֹויה עם לׁשּכב הּנֹואף ּוכׁשּיבֹוא נֹואפין, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבחזקת
יׁשּכב ימצאּנה, אפּלּו אֹו הּבהמה; עם ויׁשּכב ימצאּנה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

הּבהמה .עם ְִֵַָ
.Áהרּבה אנׁשים עם אפּלּו אחת אּׁשה תתיחד עדלא - ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹ

אחד איׁש יתיחד לא וכן מהן; אחד ׁשל אׁשּתֹו ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּתהיה
הרּבה נׁשים עם איןאפּלּו - הרּבה אנׁשים עם הרּבה נׁשים . ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

אֹו מּבפנים, והּנׁשים מּבחּוץ האנׁשים היּו ליחּוד. ְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָחֹוׁשׁשין
לבין אּׁשה ּופרׁשה מּבחּוץ, והּנׁשים מּבפנים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָהאנׁשים
אפּלּו יחּוד. מּׁשּום אסּורין - הּנׁשים לבין איׁש אֹו ְֲֲֲִִִִִִִֵַָָָהאנׁשים
עם להתיחד לֹו אסּור הּנׁשים, עם ּומלאכּתֹו ׁשעסקֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָאיׁש
יפנה אֹו עּמֹו, ואׁשּתֹו עּמהן יתעּסק יעׂשה? ּכיצד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנׁשים.

אחרת. ְִֶֶַָָלמלאכה
.Ëצרֹות ׁשּתי עם אֹו יבמֹות, ׁשּתי עם להתיחד ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֻמּתר

לאחד] ּובת[נשואות אּׁשה עם אֹו וחמֹותּה, אּׁשה עם אֹו ,ֲִִִִַַָָָ
זֹו, את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות מּפני חמֹותּה; ּובת אּׁשה עם אֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָּבעלּה,
עּמּה ׁשּיׁש אּׁשה עם להתיחד מּתר וכן זֹו. על זֹו מחּפֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻאין
עצמּה מֹוסרת ואינּה ּביאה, טעם ׁשּיֹודעת קטּנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתינקת
סֹודּה. את מגּלה זֹו ׁשהרי ּבפניה, מזּנה ׁשאינּה - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלביאה

.È- ּולמּטה ּתׁשע מּבן ותינֹוק ּולמּטה, ׁשלׁש מּבת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּתינקת
הראּויה אּׁשה יחּוד על אּלא ּגזרּו ׁשּלא עּמהן; להתיחד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמּתר

לביאה הראּוי ואיׁש .לביאה, ְְְִִִָָָָ
.‡Èאין - נתיחד ואם הּנׁשים; עם מתיחד אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָאנּדרֹוגינֹוס

עם מתיחד האיׁש אבל ספק. ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָמּכין
הּטמטּום ועם .האנּדרֹוגינֹוס ְְְְִִַַָֻ

.·È,ליחּוד חֹוׁשׁשת אינּה - ּבעיר ּבעלּה ׁשהיה איׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאׁשת
ּבּה ּגס זה היה ואם עליה; ּבעלּה ׁשאימת אליה]מּפני ,[רגיל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

עּמּה, יתיחד לא - קרֹובתֹו ׁשהיתה אֹו עּמֹו, ׁשּגדלה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּכגֹון
והיה אּׁשה, עם הּמתיחד ּכל וכן ּבעיר. ׁשּבעלּה ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואף
יחּוד. מּׁשּום חֹוׁשׁשין אין - הרּבים לרׁשּות ּפתּוח ְְִִִִִֵֶַַַַָָהּפתח
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עם ׁשּבאה ּוגרּוׁשה לתבעֹו; ׁשליח עֹוׂשה אצלֹו, מלוה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָלּה
ואם מרּדּות. מּכת אֹותן מּכין אֹו אֹותן, מנּדין - לדין ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהמגרׁש
ואם עּמֹו; ולדּור ּבדין לתבעֹו מּתרת הארּוסין, מן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָֻנתּגרׁשה

הא מן אף ּבּה, ּגס לּבֹו מּפניהיה נדחה ּומי אסּור. רּוסין ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
יּדחה הּוא ׁשּלּה, החצר היתה ואם מּפניו; נדחית היא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמי?

ִֶָָמּפניה.
.ÁÎלגרׁשּה ודעּתֹו אּׁשה לּׂשא לאדם "אלאסּור ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָ

הֹודיעּה ואם ."אּת לבטח יֹוׁשב והּוא רעה, רע על ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּתחרׁש
מּתר. לימים, אֹותּה נֹוׂשא ׁשהּוא ְְִִֵֶַָָָָֻּבּתחּלה

.ËÎאחרתולא ּבמדינה ואּׁשה זֹו, ּבמדינה אּׁשה אדם יּׂשא ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ
אּמֹו, ואחֹות אחֹותֹו, נֹוׂשא ּבן ונמצא הּימים, יאריכּו ׁשּמא -ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּגדֹול אדם היה ואם יֹודע; ואינֹו ּבהן, וכּיֹוצא אביו, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָואחֹות
מּתר זה הרי - וידּועין מפרסמין זרעֹו והרי ידּוע, .ׁשּׁשמֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻ

.Ïולא מצרעין, מּמׁשּפחת לא אּׁשה אדם יּׂשא ְְְִִִִִַַָָָָָֹֹֹֹלא
ׁשּיבֹואּו ּפעמים ׁשלׁשה ׁשהחזקּו והּוא, - נכּפין ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֻמּמׁשּפחת

ּכ .ּבניהם ְֵֶָ
.‡Ïלאאּׁשה לּׁשליׁשי - ומתּו אנׁשים, לׁשני ׁשּנּׂשאת ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
לאתּנׂשא יכנס. נתקּדׁשה, ואפּלּו תצא; לא נּׂשאת, ואם ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹ

ׁשל לזרעֹו חּלּול ּכמֹו ׁשּזה ּכהנת, הארץ עם יׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיּׂשא
א - נׂשא ואם יפה,אהרן; עֹולה זּוּוגן ׁשאין חכמים, מרּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

קטטה אֹו ּבמהרה, היא אֹו הּוא מת אֹו ּבנים, ּבלא מת ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹאּלא
נאה זה הרי ּכהנת, ׁשּנׂשא חכמים ּתלמיד אבל ּביניהן. ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתהיה

ּכאחד. ּוכהּנה ּתֹורה הרי - ְְְֲֵֶָָָָֻֻּומׁשּבח
.·Ïּבניו ּגֹולה, אֹו מת ׁשאם - הארץ עם ּבת אדם יּׂשא ִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלא

יּׂשיא ולא הּתֹורה. ּכתר יֹודעת אּמן ׁשאין יהיּו; הארץ ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעּמי
ׁשּכפתּה ּכמי הארץ, לעם ּבּתֹו הּנֹותן ׁשּכל - הארץ לעם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּתֹו
הארץ עם אף ואֹוכל, ּדֹורס הארי מה הארי: לפני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּונתנּה
מה ּכל אדם ימּכר ּולעֹולם ּפנים. ּבׁשת לֹו ואין ּובֹועל, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמּכה
ּבניו ּגֹולה, אֹו מת ׁשאם - חכמים ּתלמיד ּבת ויּׂשא לֹו, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשּיׁש
ּדבר ׁשאין - חכמים לתלמיד ּבּתֹו יּׂשיא וכן חכמים; ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּתלמידי

חכמים ּתלמיד ׁשל ּבביתֹו מריבה ולא .מגּנה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֻ

כב ¤¤ּפרק

זקנה‡. ּבין העריֹות, מן ערוה עם להתיחד ילּדהאסּור ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
והאב ּבנּה, עם מהאם חּוץ ערוה; לגּלֹות ּגֹורם זה ׁשּדבר -ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
נּדה אׁשּתֹו ׁשּפרׂשה וחתן נּדה. אׁשּתֹו עם והּבעל ּבּתֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָעם
ּבין יׁשן הּוא אּלא עּמּה, להתיחד אסּור - ׁשּיבעל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹקדם
ּביאה עליה ּבא ואם הּנׁשים; ּבין יׁשנה והיא ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהאנׁשים,

לה מּתר - נטמאת ּכ ואחר עּמּה.ראׁשֹונה תיחד ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻ
.·לפיכ הּבהמה; ועל זכּור מׁשּכב על יׂשראל נחׁשדּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא

עּמהן להתיחד אּסּור זכּוראין מּיחּוד אפּלּו נתרחק ואם . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָ
מרחיקין היּו החכמים ּוגדֹולי מׁשּבח. זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּובהמה,
מּפי - עריֹות יחּוד ואּסּור עּמּה. יתיחדּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּבהמה,

רבינו]הּקּבלה משה .[עד ַַָָ
ותמר‚. אמנֹון מעׂשה יחּודּכׁשארע על ּדינֹו ּובית ּדוד ּגזר , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

וׁשּמאי עריֹות. יחּוד ּבכלל ערוה, ׁשאינּה ּפי על ואף ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּפנּויה,
אּׁשה עם הּמתיחד ּכל נמצא, ּגֹויים. יחּוד על ּגזרּו ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָוהּלל

את מּכין - ּגֹויה ּבין יׂשראלית ּבין עּמּה, להתיחד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאסּור
חּוץ עליהן; ּומכריזין והאּׁשה, האיׁש מרּדּות, מּכת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשניהן
נתיחד אם עּמּה, להתיחד ׁשאסּור ּפי על ׁשאף - איׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמאׁשת
מֹוציאין ונמצאּו ׁשּזּנת, עליה לעז להֹוציא ׁשּלא לֹוקין, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאין

ממזרין. ׁשהם הּבנים על ְִִֵֵֶַַַַַָלעז
עּמֹו,„. אׁשּתֹו היתה אם - עּמּה להתיחד ׁשאסּור אּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָּכל

מׁשּמרּתֹו ׁשאׁשּתֹו מּפני להתיחד, מּתר זה לאהרי אבל ; ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשאין - עּמֹו ׁשאׁשּתֹו ּפי על אף הּגֹוי, עם יׂשראלית ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַּתתיחד

ּבּוׁשה להן ואין מׁשּמרּתֹו, ּגֹוי ׁשל .אׁשּתֹו ְְְְִֵֶֶַַָָ
ּוללּמדֹו‰. ספר ללּמדֹו לגֹוי יׂשראלי ּתינֹוק מֹוסרין אין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַוכן

זכּור מׁשּכב על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני מעמידיןאּמנּות, ואין . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
ּבפּונדקאֹות דרכים]ּבהמה זכרים[מלון ואפּלּו ּגֹויים, ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ

נקבֹות. אצל ּונקבֹות זכרים ְְְִֵֵֵֵֶֶָאצל
.Âזכריםואין אפּלּו ּגֹוי, לרֹועה ועֹוף חּיה ּבהמה מֹוסרין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

הרּבעת על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני - לּנקבה ּונקבֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻלזכר
ונאמר:ּבהמה ּובהמה, ּבזכּור אסּורין ׁשהן ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

מכׁשֹול". תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹ"ולפני
.Êׁשּכּלן מּפני לגֹויה? נקבה ּבהמה מֹוסרין אין מה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻּומּפני

אפׁשר זֹו, ּגֹויה עם לׁשּכב הּנֹואף ּוכׁשּיבֹוא נֹואפין, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבחזקת
יׁשּכב ימצאּנה, אפּלּו אֹו הּבהמה; עם ויׁשּכב ימצאּנה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

הּבהמה .עם ְִֵַָ
.Áהרּבה אנׁשים עם אפּלּו אחת אּׁשה תתיחד עדלא - ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹ

אחד איׁש יתיחד לא וכן מהן; אחד ׁשל אׁשּתֹו ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּתהיה
הרּבה נׁשים עם איןאפּלּו - הרּבה אנׁשים עם הרּבה נׁשים . ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

אֹו מּבפנים, והּנׁשים מּבחּוץ האנׁשים היּו ליחּוד. ְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָחֹוׁשׁשין
לבין אּׁשה ּופרׁשה מּבחּוץ, והּנׁשים מּבפנים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָהאנׁשים
אפּלּו יחּוד. מּׁשּום אסּורין - הּנׁשים לבין איׁש אֹו ְֲֲֲִִִִִִִֵַָָָהאנׁשים
עם להתיחד לֹו אסּור הּנׁשים, עם ּומלאכּתֹו ׁשעסקֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָאיׁש
יפנה אֹו עּמֹו, ואׁשּתֹו עּמהן יתעּסק יעׂשה? ּכיצד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנׁשים.

אחרת. ְִֶֶַָָלמלאכה
.Ëצרֹות ׁשּתי עם אֹו יבמֹות, ׁשּתי עם להתיחד ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֻמּתר

לאחד] ּובת[נשואות אּׁשה עם אֹו וחמֹותּה, אּׁשה עם אֹו ,ֲִִִִַַָָָ
זֹו, את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות מּפני חמֹותּה; ּובת אּׁשה עם אֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָּבעלּה,
עּמּה ׁשּיׁש אּׁשה עם להתיחד מּתר וכן זֹו. על זֹו מחּפֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻאין
עצמּה מֹוסרת ואינּה ּביאה, טעם ׁשּיֹודעת קטּנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתינקת
סֹודּה. את מגּלה זֹו ׁשהרי ּבפניה, מזּנה ׁשאינּה - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלביאה

.È- ּולמּטה ּתׁשע מּבן ותינֹוק ּולמּטה, ׁשלׁש מּבת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּתינקת
הראּויה אּׁשה יחּוד על אּלא ּגזרּו ׁשּלא עּמהן; להתיחד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמּתר

לביאה הראּוי ואיׁש .לביאה, ְְְִִִָָָָ
.‡Èאין - נתיחד ואם הּנׁשים; עם מתיחד אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָאנּדרֹוגינֹוס

עם מתיחד האיׁש אבל ספק. ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָמּכין
הּטמטּום ועם .האנּדרֹוגינֹוס ְְְְִִַַָֻ

.·È,ליחּוד חֹוׁשׁשת אינּה - ּבעיר ּבעלּה ׁשהיה איׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאׁשת
ּבּה ּגס זה היה ואם עליה; ּבעלּה ׁשאימת אליה]מּפני ,[רגיל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

עּמּה, יתיחד לא - קרֹובתֹו ׁשהיתה אֹו עּמֹו, ׁשּגדלה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּכגֹון
והיה אּׁשה, עם הּמתיחד ּכל וכן ּבעיר. ׁשּבעלּה ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואף
יחּוד. מּׁשּום חֹוׁשׁשין אין - הרּבים לרׁשּות ּפתּוח ְְִִִִִֵֶַַַַָָהּפתח
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.‚Èׁשאּמֹות מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא אּׁשה, לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי
ּבּנׁשים; מתּגרה ונמצא לבניהם, הּספר לבית ּבאֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבנים
ּבגלל ּבאין ׁשהן אבֹותיהם מּפני קטּנים, תלּמד לא אּׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹוכן
ׁשּתהיה צרי המלּמד ואין עּמּה. מתיחדים ונמצאּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבניהם,
והּוא ּבביתּה היא אּלא הּספר, ּבבית עּמֹו ׁשרּויה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָאׁשּתֹו

ּבמקֹומֹו. ְְִֵַמלּמד
.„Èמסּפרֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו חכמים עם[משוחחות]ּתּקנּו זֹו ְְְְֲִִִִִֶַַָָ

יחּוד. מּׁשּום - איׁש ׁשם יּכנס ׁשּלא ּכדי הּכּסא, ּבבית ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹזֹו
.ÂËׁשּיׁש חצר ׁשֹומר להיֹות וכׁשר נאמן אדם ממּנין ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאין

ּבחּוץ עֹומד ׁשהּוא ּפי על אף נׁשים, אּפֹוטרֹוּפֹוסׁשם ׁשאין - ְִִֵֵֶֶַַַַָָ
על[אחריות] אּפֹוטרֹוּפֹוס למּנֹות לאדם ואסּור ְְְְֲַַַָָָָָלעריֹות;

עברה. לדבר אׁשּתֹו ינהיג ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹּביתֹו,
.ÊË,אלמנה ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר לׁשּכן חכמים לתלמיד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור

ּכן אם אּלא החׁשד; מּפני - עּמּה מתיחד ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאף
מּפני ּכלב, לגּדל אסּורה אלמנה וכן עּמֹו. אׁשּתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיתה

קטּנים אפּלּו זכרים, עבדים אּׁשה תקנה ולא מּפניהחׁשד. - ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָֹ
ֲַָהחׁשד.

.ÊÈעריֹות ּבסתרי ּדֹורׁשין מפורשים]אין שאינם [האיסורים ְְְֲִִֵֵָ
והּׁשנים הרב, ּבׁשאילת טרּוד ׁשהאחד מּפני - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשלׁשה
ּולפי לׁשמע, ּפנּויה ּדעּתן ואין זה עם זה ונֹותנין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹנֹוׂשאין
דבר לֹו נסּתּפק אם עריֹות, אצל קרֹובה אדם ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּדעּתֹו
ּכדי לׁשנים, אּלא ּדֹורׁשין אין לפיכ להקל; מֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּׁשמע
מן ּׁשּיׁשמע מה ויֹודע לּבֹו מפּנה הּׁשֹומע האחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיהיה

ַָהרב.
.ÁÈ,העם לרב קׁשה ׁשהּוא ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּדבר ל ְְְֵֶֶַָָָָָָָָֹֻאין

האסּורֹות והּביאֹות העריֹות מן לפרׂש חכמים:אּלא אמרּו . ְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָָֹ
זֹו מצוה וקּבלּו ּבכּו העריֹות, על יׂשראל ׁשּנצטּוּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָּבׁשעה
עסקי על למׁשּפחתיו", "ּבכה ׁשּנאמר: - ּובבכּיה ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּבתרעמת

ְִָמׁשּפחֹות.
.ËÈלהן מתאּוה אדם ׁשל נפׁשֹו ועריֹות, ּגזל חכמים: ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָואמרּו

ּבהן ׁשאין ּוזמן, זמן ּבכל קהל מֹוצא אּתה ואין ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּומחּמדּתן.
אסּורֹות ּובביאֹות ּבעריֹות ּבגזל,ּפרּוצין 'רב חכמים: ואמרּו . ְְְְְֲֲֲִִִֵָָָָָֹ

הרע'. לׁשֹון ּבאבק והּכל ּבעריֹות, ְֲֲִַַַַָָָָֹּומעּוט
.Îּולהרּגיל זה, ּבדבר יצרֹו לכף לאדם לֹו ראּוי ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹלפיכ

טהֹורה ּובמחׁשבה יתרה ּבקדּׁשה ּכדיעצמֹו נכֹונה ּובדעה ְְְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֻ
ּגדֹולי הּגדֹול. הּגֹורם ׁשהּוא הּיחּוד, מן ויּזהר מהן; ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהּנצל
בּתי, מּפני ּבי 'הּזהרּו לתלמידיהם: אֹומרין היּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָהחכמים
ׁשּלא לתלמידיהם ללּמד ּכדי - כּלתי' מּפני ּבי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּזהרּו

הּיחּוד. מן ויתרחקּו זה, מּדבר ְְְְֲִִִִִֶַַַָָיתּבּיׁשּו
.‡Îהּׂשחֹוק מן להתרחק ינהג ּומּדבריוכן הּׁשכרּות, ּומן , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַ

ׁשל[תאווה]עגבים מעלֹות והן הן, ּגדֹולים ּגֹורמין ׁשאּלּו - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָ
לטהרה ּגֹורם זה ׁשּמנהג אּׁשה, ּבלא יׁשב ולא ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹעריֹות;
לדברי ּומחׁשבּתֹו עצמֹו יפּנה אמרּו: זאת מּכל יתרה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּגדֹולה.
עריֹות מחׁשבת ׁשאין - ּבחכמה ּדעּתֹו וירחיב ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָתֹורה,
אֹומר: הּוא ּובחכמה החכמה; מן ּפנּוי ּבלב אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמתּגּברת
ּבאהבתּה עת, ּבכל ירּו ּדּדיה חן, ויעלת אהבים ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ"אּילת

תמיד". ְִִֶָּתׁשּגה
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עׂשה,י מצוֹות ארּבע - מצוֹות ועׂשרים ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָׁש

פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ועׂשרים ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹוארּבע
טמאה(א) ּבין להבּדיל וחּיה ּבהמה ּבסימני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹלבּדק

(ב) הּטמאלטהֹורה; ּבין להבּדיל העֹוף ּבסימני לבּדק ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
(ג) לטהֹור;לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל חגבים ּבסימני לבּדק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹ

(ה)(ד) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל ּדגים ּבסימני ׁשּלאלבּדק ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
(ו) טמאה; וחּיה ּבהמה טמא;לאכל עֹוף לאכל ׁשּלא ְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

(ח)(ז) טמאים; ּדגים לאכל העֹוף;ׁשּלא ׁשרץ לאכל ׁשּלא ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹֹ
(י)(ט) הארץ; ׁשרץ לאכל הארץ;ׁשּלא רמׂש לאכל ׁשּלא ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ
(יב)(יא) לארץ; ּכׁשּתצא הּפרֹות ּתֹולעת לאכל ׁשּלאׁשּלא ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
(יג)לאכל הּמים; (יד)ׁשרץ נבלה; לאכל להנֹותׁשּלא ׁשּלא ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ

(טו) הּנסקל; (טז)ּבׁשֹור טרפה; לאכל לאכלׁשּלא ׁשּלא ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ
(יז) החי; מן (יח)אבר ּדם; לאכל חלבׁשּלא לאכל ׁשּלא ֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ
(יט) טהֹורה; (כ)ּבהמה הּנׁשה; ּגיד לאכל לאכלׁשּלא ׁשּלא ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
(כא) ּבחלב; (כב)ּבׂשר לבּׁשלֹו; לחםׁשּלא לאכל ׁשּלא ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
(כג) חדׁש; (כד)ּתבּואה החדׁש; מן קלי לאכל ׁשּלאׁשּלא ְֱִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹ

(כה) החדׁש; מן ּכרמל (כו)לאכל ערלה; לאכל ׁשּלאׁשּלא ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ
(כז) הּכרם; ּכלאי (כח)לאכל טבל; לאכל ׁשּלאׁשּלא ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹֹ

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור .נס יין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָלׁשּתֹות

א ¤¤ּפרק

ּבהןמצות‡. ׁשּמבּדילין הּסימנין הן וחּיהעׂשה ּבהמה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
- לאכלן מּתר ׁשאין ּובין לאכלן, ׁשּמּתר וחגב ודג ְְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָָֻֻועֹוף
ּובין לּטמאה, הּטהרה הּבהמה ּבין "והבּדלּתם ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
אׁשר החּיה ּובין הּנאכלת, החּיה "ּובין לּטהר", הּטמא ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהעֹוף

תאכל". ֵֵָֹלא
ּבּתֹורהסימני·. נתּפרׁשּו וחּיה סימנין:ּבהמה ׁשני והן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

וכל ׁשניהן. ׁשּיהיּו עד - ּגרה" ּו"מעלת ּפרסה", ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ"מפרסת
העליֹון. ּבּלחי ׁשּנים לּה אין ּגרה, מעלת ׁשהיא וחּיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבהמה
חּוץ - ּפרסה מפרסת היא הרי ּגרה, מעלת ׁשהיא ּבהמה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכל
מעלת היא הרי ּפרסה, מפרסת ׁשהיא ּבהמה וכל הּגמל; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמן

החזיר. מן חּוץ - ֲִִֵַָּגרה
ּומצאּה‚. מּכירּה, ואינֹו ּבּמדּבר ּבהמה הּמֹוצא ,ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ

למעלה, ׁשּנים לּה אין אם ּבפיה: ּבֹודק - הּפרסֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחתּוכת
ׁשּפיה ּבהמה מצא ּגמל. ׁשּיּכיר והּוא - טהֹורה ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבידּוע
והּוא - טהֹורה ׁשסּועה, היא אם ּבפרסֹותיה: ּבֹודק - ְְְְְִִֵֶַָָָָחתּו

חזיר ּבּהׁשּיּכיר ּבֹודק - חתּוכֹות ורגליה חתּו ּפיה מצא . ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
העקץ ּבכנפי ׁשּיׁשחטּנה הזנב]אחר ּבׂשרּה[בקצה מצא אם : ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

וערב ׁשתי מהּל ולרוחב]ׁשם לאורך והּוא[נקרע - טהֹורה , ְְְְִֵֵֶַָָָ
ערֹוד בר]ׁשּיּכיר וערב.[חמור ׁשתי מהּל ּבׂשרֹו, הּוא ׁשּכן ; ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּפי„. על אף - טמאה ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טהֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה
אֹו סּוס ּכמין אּלא ּגרה, מעלה ולא ּפרסה מפריס ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו

ּבאכילה מּתר זה הרי - ּדבר לכל ּדבריםחמֹור ּבּמה . ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
מעּברת ּפרה הּניח אם אבל ּבפניו. ּבׁשּילדה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָֻאמּורים?
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ּפי על אף - אחריה ּכרּו חזיר ּכמין ּומצא ּובא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָּבעדרֹו,
מן ׁשּמא ּבאכילה; ואסּור ספק, זה הרי - מּמּנה יֹונק ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

הּטהֹורה. אחר ונכר נֹולד, ְְְְִֵַַַַַַָָהּטמאה
ּפי‰. על אף - טהֹורה ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

לכל ׁשֹור ּכמין הּוא והרי ּגרה, ּומעלה ּפרסה מפריס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
מן ׁשהּגדל ּבאכילה; אסּור זה הרי - ׂשה ּכמין אֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדבר,

טהֹור - הּטהֹור מן והּגדל טמא, - טמאהּטמא ּדג לפיכ . ְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָ
ה טהֹור ודג אסּור, טהֹור, דג ּבמעי ּדגׁשּנמצא ּבמעי ּנמצא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

ּבלעֹו. אּלא ּגּדּוליו, ׁשאינֹו לפי - מּתר ְְִִֵֵֶֶָָָָָֻטמא,
.Âלּה ׁשּיׁש ּברּיה ּבּה, ׁשּנמצא אֹו ׁשּילדה, טהֹורה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה

היא וזֹו ּבאכילה; אסּורה - ׁשדרֹות ּוׁשּתי גּבין ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָׁשני
תאכלּו לא זה "את ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ׁשּנאמרה ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹה"ּׁשסּועה"

הּׁשסּועה" הּפרסה ּומּמפריסי הּגרה ּברּיהמּמעלי ּכלֹומר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ
בהמֹות. לׁשּתי ׁשסּועה ְְְְִֵֵֶָָׁשּנֹולדה

.Êׁשהּוא ּפי על אף - עֹוף ּדמּות ּבּה ׁשּנמצא ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוכן
הּנמצא מן הּתר לא ּבאכילה; אסּור זה הרי טהֹור, ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻעֹוף

ּפרסה לֹו ּׁשּיׁש מה אּלא .ּבבהמה, ְְִֵֵֶֶַַָָָ
.Áחּוץ ּבאכילה, ׁשּמּתר ׁשּבעֹולם וחּיה ּבהמה ּבכל ל ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאין

הּמינין והןמעׂשרת - בהמה מיני ׁשלׁשה ּבּתֹורה: הּמנּויין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ויחמּור, ּוצבי, אּיל, - חּיה מיני וׁשבעה ועז; ׂשה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשֹור,
הּבר ׁשֹור ּכגֹון - ּומיניהן הן וזמר. ּותאֹו, ודיׁשן, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹואּקֹו,
מעלי ּומיניהן, מינין העׁשרה וכל הּׁשֹור. מּמין ׁשהן ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוהּמריא,
צרי אינֹו מּכירן, ׁשהּוא מי ,לפיכ פרסה; ּומפריסי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָגרה

ּברגלים. ולא ּבּפה לא ְְְִִֶַַַָֹֹֹלבּדק
.Ëמּתרין ׁשּכּלן ּפי על להבּדילאף אנּו צריכין ּבאכילה, ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֻֻ

טהֹורה וחּיה טהֹורה ּבהמה מּתר,ּבין חלּבּה - ׁשהחּיה ; ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
ואין ּבכרת, חלּבּה - הּטהֹורה והּבהמה ּכּסּוי; טעּון ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָודמּה

ּכּסּוי. טעּון ִָָָּדמּה
.Èהן הּׁשמּועה מּפי חּיה, מפריסוסימני ׁשהּוא מין ּכל . ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

מפּצלֹות קרנים לֹו ויׁש ּגרה, ּומעלה חלקות]ּפרסה [אינן ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֻ
קרניו ׁשאין וכל ּבוּדאי. טהֹורה חּיה זה הרי - האּיל ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכגֹון

ּכרּוכֹות קרניו היּו אם - הּׁשֹור,[עקומות]מפּצלֹות ּכקרני ְְְְְִֵַַַָָָֻ
ּבהן,[מפותלות]וחדּוקֹות מבלע החדק ויהיה העז, ּכקרני ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
עד[עגולות]והדּורֹות טהֹורה; חּיה זֹו הרי - הּצבי ּכקרני ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָ

וחדּוקֹות, ּכרּוכֹות, - אּלּו סימנין ׁשלׁשה ּבּקרנים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹׁשּיהיּו
ֲַוהדּורֹות.

.‡Èׁשבעת אבל מּכירֹו; ׁשאינֹו ּבמין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבּמה
לא אפּלּו אֹותן, מּכיר היה אם ּבּתֹורה, האמּורין חּיה ֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹמיני
ּדמֹו לכּסֹות וחּיב חלּבֹו, אֹוכל זה הרי - קרנים לֹו .מצא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

.·Èהּוא ּבהמה מין - הּבר והּקרׁשׁשֹור חיה]; אף[ׁשם - ְְִֵֵֶֶַַַָָ
הרי אחת, קרן אּלא לֹו ׁשאין ּפי חּיה{על ספק)}הּוא .(זה ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

חלּבֹו - ּבהמה מין אֹו חּיה מין הּוא אם ל ׁשּיסּתּפק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוכל
ּדמֹו. את ּומכּסין עליו, לֹוקין ואין ְְִִֵֶַָָָָאסּור

.‚Èהּוא טהֹורה, חּיה עם טהֹורה ּבהמה מן הּבא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּכלאים
אסּור חלּבֹו - 'ּכֹוי' אתהּנקרא ּומכּסין עליו, לֹוקין ואין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ּכלל. טהֹור מּמין מתעּבר טמא מין ואין ְְְִִִִֵֵֵַָָָָּדמֹו;
.„Èהּתֹורה מן נתּפרׁשּו לא טהֹור עֹוף מנהסימני אּלא , ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹ

והּמינין מּתרין. העֹוף מיני ּוׁשאר ּבלבד, טמאין ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻמינין
(א) הן: ואּלּו מין, ועׂשרים ארּבעה - נׁשר;האסּורין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

האמּורה "הראה" והיא ּדאה, (ד) עזנּיה; (ג) ּפרס; ְְֲִִֶֶָָָָָָָָָ(ב)
ּבמׁשנה האמּורה "הּדּיה" והיא אּיה, (ה) תֹורה; ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבמׁשנה
ׁשהן מּכלל "למינּה", ּבּה ּכתּוב ׁשּכן האּיה, מין (ו) ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָתֹורה;

וזרזיר (ח) עֹורב; (ז) מינין; ּבעֹורבׁשני נאמר ׁשּכן , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
(ט) הּזרזיר; את להביא ותחמס;"למינֹו", (י) ויענה; ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָ

ׁשּכן הּנץ, מין והּוא וׁשֹורניקא, (יג) ונץ; (יב) וׁשחף; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ(יא)
וינׁשּוף; (טז) ;וׁשל (טו) וכֹוס; (יד) "למינהּו"; ּבֹו ְְְְְִֵַָָָּכתּוב
וחסידה; (כ) ורחם; (יט) וקאת; (יח) ותנׁשמת; ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ(יז)

ׁשּכ האנפה, ּומין (כב) והאנפה; "למינּה";(כא) ּבּה נאמר ן ְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ
והעטּלף (כד) והּדּוכיפת; .(כג) ְְֲִֵַַַָ

.ÂËזה הרי - ּובׁשמֹותיהן אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָּכל
ּבדיקה צרי ואין מהן, ׁשאינֹו עֹוף ּכל טהֹוראֹוכל ועֹוף ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ׁשּזה מקֹום ּבאֹותֹו ּפׁשּוט ּדבר ׁשּיהיה והּוא - ּבמסרת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹנאכל
הּצּיד' רּבי לי הּתיר זה 'עֹוף לֹומר: צּיד ונאמן טהֹור. ְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָעֹוף
אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא צּיד אֹותֹו ׁשהחזק והּוא -ְְְִִִֵֶֶַַָָֻ

ְִֵֶּובׁשמֹותיהן.
.ÊËּבֹודק - ׁשמֹותיהן יֹודע ואינֹו מּכירן ׁשאינֹו ּבסימניןמי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּבידּוע ואֹוכל, ּדֹורס ׁשהּוא עֹוף ּכל חכמים: ׁשּנתנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָאּלּו
יׁש אם - ואֹוכל ּדֹורס וׁשאינֹו וטמא. הּמינין מאּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָׁשהּוא
הן: ואּלּו טהֹור; עֹוף זה הרי אּלּו, סימנין מּׁשלׁשה אחד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹּבֹו

זפק אֹו יתרה, אגירה]אצּבע אֹו[שקיק - הּמראה והיא - ְְְְִֵֶֶֶַַָָֻ
קרקבנֹו העוף]ׁשהיה ּבּיד.[קיבת נקלף ְְְִֶַָָָָָֻ

.ÊÈּדֹורס ׁשאינֹו מין האסּורין הּמינין אּלּו ּבכל ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלפי
ּופרס ועזנּיה; מּפרס חּוץ אּלּו, סימנין מּׁשלׁשה אחד ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹויׁש
הּים אּיי ּבמדּברֹות אּלא ּבּיּׁשּוב, מצּויין אינן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָועזנּיה

הּיּׁשּוב סֹוף ׁשהן מאד עד .הרחֹוקֹות ְְִֵֶַַָֹ
.ÁÈּבֹו ואין ּבּיד, נקלף ואינֹו ּבסּכין, נקלף הּקרקבן ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻהיה

חזק היה ספק; זה הרי ּדֹורס, ׁשאינֹו ּפי על אף - אחר ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָסימן
מּתר זה הרי - ּבּיד ונקלף ונתרּפה, ּבּׁשמׁש והּניחֹו .ודבק, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

.ËÈלהּתיר מֹורין ׁשאין ּבידיהן ׁשּמסרת הּגאֹונים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאמרּו
ׁשּיּקלף סימן אֹותֹו היה אם אּלא אחד, ּבסימן הּבא ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָעֹוף
לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - ּבּיד נקלף אינֹו אם אבל ּבּיד; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻקרקבנֹו

הּתירּוהּו לא מעֹולם יתרה, אצּבע אֹו .זפק ְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ
.Îׁשּתים חּוט, לֹו ּכׁשּמֹותחין רגליו את ׁשחֹולק עֹוף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּכל

- ּבאויר ואֹוכל האויר מן ׁשּקֹולט אֹו לכאן, ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָלכאן
- להן ונדמה הּטמאים עם הּׁשֹוכן וכל וטמא. ּדֹורס זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

טמא זה .הרי ֲֵֵֶָ
.‡Î:הן ואּלּו ׁשמֹונה; ּתֹורה, ׁשהּתירה חגבים ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָמיני

ּומין (ד) חרּגל; (ג) הּדֹובּנית; והיא חגב, מין (ב) חגב; ְְִִִִַַַָָָָֹ(א)
והיא ארּבה, ּומין (ו) ארּבה; (ה) עצרּוניא; והּוא ְְְְְְְִִֶֶַַַַָֹחרּגל,
יֹוחנה והיא סלעם, ּומין (ח) סלעם; (ז) ּכרמים; ְְְְֲִִִִֶָָָָָָֹצּפרת

.ירּוׁשלמית ְְִַ
.·Îנאמן והּצּיד אֹוכל; ּובׁשמֹותיהן, ּבהן ּבקי ׁשהּוא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמי

ּבּסימנין ּבֹודק - ּבהן ּבקי ׁשאינֹו ּומי ּכעֹוף. ּוׁשלׁשהעליהן, ; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכנפים וארּבע רגלים, ארּבע לֹו ׁשּיׁש ּכל ּבהן: יׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָסימנין
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ּפי על אף - אחריה ּכרּו חזיר ּכמין ּומצא ּובא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָּבעדרֹו,
מן ׁשּמא ּבאכילה; ואסּור ספק, זה הרי - מּמּנה יֹונק ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

הּטהֹורה. אחר ונכר נֹולד, ְְְְִֵַַַַַַָָהּטמאה
ּפי‰. על אף - טהֹורה ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

לכל ׁשֹור ּכמין הּוא והרי ּגרה, ּומעלה ּפרסה מפריס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
מן ׁשהּגדל ּבאכילה; אסּור זה הרי - ׂשה ּכמין אֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדבר,

טהֹור - הּטהֹור מן והּגדל טמא, - טמאהּטמא ּדג לפיכ . ְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָ
ה טהֹור ודג אסּור, טהֹור, דג ּבמעי ּדגׁשּנמצא ּבמעי ּנמצא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

ּבלעֹו. אּלא ּגּדּוליו, ׁשאינֹו לפי - מּתר ְְִִֵֵֶֶָָָָָֻטמא,
.Âלּה ׁשּיׁש ּברּיה ּבּה, ׁשּנמצא אֹו ׁשּילדה, טהֹורה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה

היא וזֹו ּבאכילה; אסּורה - ׁשדרֹות ּוׁשּתי גּבין ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָׁשני
תאכלּו לא זה "את ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ׁשּנאמרה ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹה"ּׁשסּועה"

הּׁשסּועה" הּפרסה ּומּמפריסי הּגרה ּברּיהמּמעלי ּכלֹומר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ
בהמֹות. לׁשּתי ׁשסּועה ְְְְִֵֵֶָָׁשּנֹולדה

.Êׁשהּוא ּפי על אף - עֹוף ּדמּות ּבּה ׁשּנמצא ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוכן
הּנמצא מן הּתר לא ּבאכילה; אסּור זה הרי טהֹור, ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻעֹוף

ּפרסה לֹו ּׁשּיׁש מה אּלא .ּבבהמה, ְְִֵֵֶֶַַָָָ
.Áחּוץ ּבאכילה, ׁשּמּתר ׁשּבעֹולם וחּיה ּבהמה ּבכל ל ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאין

הּמינין והןמעׂשרת - בהמה מיני ׁשלׁשה ּבּתֹורה: הּמנּויין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ויחמּור, ּוצבי, אּיל, - חּיה מיני וׁשבעה ועז; ׂשה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשֹור,
הּבר ׁשֹור ּכגֹון - ּומיניהן הן וזמר. ּותאֹו, ודיׁשן, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹואּקֹו,
מעלי ּומיניהן, מינין העׁשרה וכל הּׁשֹור. מּמין ׁשהן ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוהּמריא,
צרי אינֹו מּכירן, ׁשהּוא מי ,לפיכ פרסה; ּומפריסי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָגרה

ּברגלים. ולא ּבּפה לא ְְְִִֶַַַָֹֹֹלבּדק
.Ëמּתרין ׁשּכּלן ּפי על להבּדילאף אנּו צריכין ּבאכילה, ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֻֻ

טהֹורה וחּיה טהֹורה ּבהמה מּתר,ּבין חלּבּה - ׁשהחּיה ; ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
ואין ּבכרת, חלּבּה - הּטהֹורה והּבהמה ּכּסּוי; טעּון ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָודמּה

ּכּסּוי. טעּון ִָָָּדמּה
.Èהן הּׁשמּועה מּפי חּיה, מפריסוסימני ׁשהּוא מין ּכל . ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

מפּצלֹות קרנים לֹו ויׁש ּגרה, ּומעלה חלקות]ּפרסה [אינן ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֻ
קרניו ׁשאין וכל ּבוּדאי. טהֹורה חּיה זה הרי - האּיל ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכגֹון

ּכרּוכֹות קרניו היּו אם - הּׁשֹור,[עקומות]מפּצלֹות ּכקרני ְְְְְִֵַַַָָָֻ
ּבהן,[מפותלות]וחדּוקֹות מבלע החדק ויהיה העז, ּכקרני ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
עד[עגולות]והדּורֹות טהֹורה; חּיה זֹו הרי - הּצבי ּכקרני ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָ

וחדּוקֹות, ּכרּוכֹות, - אּלּו סימנין ׁשלׁשה ּבּקרנים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹׁשּיהיּו
ֲַוהדּורֹות.

.‡Èׁשבעת אבל מּכירֹו; ׁשאינֹו ּבמין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבּמה
לא אפּלּו אֹותן, מּכיר היה אם ּבּתֹורה, האמּורין חּיה ֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹמיני
ּדמֹו לכּסֹות וחּיב חלּבֹו, אֹוכל זה הרי - קרנים לֹו .מצא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

.·Èהּוא ּבהמה מין - הּבר והּקרׁשׁשֹור חיה]; אף[ׁשם - ְְִֵֵֶֶַַַָָ
הרי אחת, קרן אּלא לֹו ׁשאין ּפי חּיה{על ספק)}הּוא .(זה ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

חלּבֹו - ּבהמה מין אֹו חּיה מין הּוא אם ל ׁשּיסּתּפק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוכל
ּדמֹו. את ּומכּסין עליו, לֹוקין ואין ְְִִֵֶַָָָָאסּור

.‚Èהּוא טהֹורה, חּיה עם טהֹורה ּבהמה מן הּבא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּכלאים
אסּור חלּבֹו - 'ּכֹוי' אתהּנקרא ּומכּסין עליו, לֹוקין ואין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ּכלל. טהֹור מּמין מתעּבר טמא מין ואין ְְְִִִִֵֵֵַָָָָּדמֹו;
.„Èהּתֹורה מן נתּפרׁשּו לא טהֹור עֹוף מנהסימני אּלא , ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹ

והּמינין מּתרין. העֹוף מיני ּוׁשאר ּבלבד, טמאין ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻמינין
(א) הן: ואּלּו מין, ועׂשרים ארּבעה - נׁשר;האסּורין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

האמּורה "הראה" והיא ּדאה, (ד) עזנּיה; (ג) ּפרס; ְְֲִִֶֶָָָָָָָָָ(ב)
ּבמׁשנה האמּורה "הּדּיה" והיא אּיה, (ה) תֹורה; ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבמׁשנה
ׁשהן מּכלל "למינּה", ּבּה ּכתּוב ׁשּכן האּיה, מין (ו) ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָתֹורה;

וזרזיר (ח) עֹורב; (ז) מינין; ּבעֹורבׁשני נאמר ׁשּכן , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
(ט) הּזרזיר; את להביא ותחמס;"למינֹו", (י) ויענה; ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָ

ׁשּכן הּנץ, מין והּוא וׁשֹורניקא, (יג) ונץ; (יב) וׁשחף; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ(יא)
וינׁשּוף; (טז) ;וׁשל (טו) וכֹוס; (יד) "למינהּו"; ּבֹו ְְְְְִֵַָָָּכתּוב
וחסידה; (כ) ורחם; (יט) וקאת; (יח) ותנׁשמת; ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ(יז)

ׁשּכ האנפה, ּומין (כב) והאנפה; "למינּה";(כא) ּבּה נאמר ן ְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ
והעטּלף (כד) והּדּוכיפת; .(כג) ְְֲִֵַַַָ

.ÂËזה הרי - ּובׁשמֹותיהן אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָּכל
ּבדיקה צרי ואין מהן, ׁשאינֹו עֹוף ּכל טהֹוראֹוכל ועֹוף ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ׁשּזה מקֹום ּבאֹותֹו ּפׁשּוט ּדבר ׁשּיהיה והּוא - ּבמסרת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹנאכל
הּצּיד' רּבי לי הּתיר זה 'עֹוף לֹומר: צּיד ונאמן טהֹור. ְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָעֹוף
אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא צּיד אֹותֹו ׁשהחזק והּוא -ְְְִִִֵֶֶַַָָֻ

ְִֵֶּובׁשמֹותיהן.
.ÊËּבֹודק - ׁשמֹותיהן יֹודע ואינֹו מּכירן ׁשאינֹו ּבסימניןמי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּבידּוע ואֹוכל, ּדֹורס ׁשהּוא עֹוף ּכל חכמים: ׁשּנתנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָאּלּו
יׁש אם - ואֹוכל ּדֹורס וׁשאינֹו וטמא. הּמינין מאּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָׁשהּוא
הן: ואּלּו טהֹור; עֹוף זה הרי אּלּו, סימנין מּׁשלׁשה אחד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹּבֹו

זפק אֹו יתרה, אגירה]אצּבע אֹו[שקיק - הּמראה והיא - ְְְְִֵֶֶֶַַָָֻ
קרקבנֹו העוף]ׁשהיה ּבּיד.[קיבת נקלף ְְְִֶַָָָָָֻ

.ÊÈּדֹורס ׁשאינֹו מין האסּורין הּמינין אּלּו ּבכל ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלפי
ּופרס ועזנּיה; מּפרס חּוץ אּלּו, סימנין מּׁשלׁשה אחד ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹויׁש
הּים אּיי ּבמדּברֹות אּלא ּבּיּׁשּוב, מצּויין אינן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָועזנּיה

הּיּׁשּוב סֹוף ׁשהן מאד עד .הרחֹוקֹות ְְִֵֶַַָֹ
.ÁÈּבֹו ואין ּבּיד, נקלף ואינֹו ּבסּכין, נקלף הּקרקבן ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻהיה

חזק היה ספק; זה הרי ּדֹורס, ׁשאינֹו ּפי על אף - אחר ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָסימן
מּתר זה הרי - ּבּיד ונקלף ונתרּפה, ּבּׁשמׁש והּניחֹו .ודבק, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

.ËÈלהּתיר מֹורין ׁשאין ּבידיהן ׁשּמסרת הּגאֹונים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאמרּו
ׁשּיּקלף סימן אֹותֹו היה אם אּלא אחד, ּבסימן הּבא ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָעֹוף
לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - ּבּיד נקלף אינֹו אם אבל ּבּיד; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻקרקבנֹו

הּתירּוהּו לא מעֹולם יתרה, אצּבע אֹו .זפק ְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ
.Îׁשּתים חּוט, לֹו ּכׁשּמֹותחין רגליו את ׁשחֹולק עֹוף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּכל

- ּבאויר ואֹוכל האויר מן ׁשּקֹולט אֹו לכאן, ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָלכאן
- להן ונדמה הּטמאים עם הּׁשֹוכן וכל וטמא. ּדֹורס זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

טמא זה .הרי ֲֵֵֶָ
.‡Î:הן ואּלּו ׁשמֹונה; ּתֹורה, ׁשהּתירה חגבים ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָמיני

ּומין (ד) חרּגל; (ג) הּדֹובּנית; והיא חגב, מין (ב) חגב; ְְִִִִַַַָָָָֹ(א)
והיא ארּבה, ּומין (ו) ארּבה; (ה) עצרּוניא; והּוא ְְְְְְְִִֶֶַַַַָֹחרּגל,
יֹוחנה והיא סלעם, ּומין (ח) סלעם; (ז) ּכרמים; ְְְְֲִִִִֶָָָָָָֹצּפרת

.ירּוׁשלמית ְְִַ
.·Îנאמן והּצּיד אֹוכל; ּובׁשמֹותיהן, ּבהן ּבקי ׁשהּוא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמי

ּבּסימנין ּבֹודק - ּבהן ּבקי ׁשאינֹו ּומי ּכעֹוף. ּוׁשלׁשהעליהן, ; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכנפים וארּבע רגלים, ארּבע לֹו ׁשּיׁש ּכל ּבהן: יׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָסימנין
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ּגּופֹו אר רב ּכרעיםׁשחֹופֹות ׁשני לֹו ויׁש ּגּופֹו, הּקף ורב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹ
אר ׁשראׁשֹו ּפי על ואף טהֹור. מין זה הרי - ּבהן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלנּתר

טהֹור. חגב, ׁשמֹו היה אם - זנב לֹו ְְִֵָָָָָָָויׁש
.‚Îּכנפים לֹו ׁשאין אֹו ּכרעים, אֹו ּכנפים עכׁשו לֹו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי

- ּכׁשּיגּדיל זמן אחר אֹותן לגּדל ועתיד רּבֹו, את ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֻהחֹופֹות
מעּתה מּתר זה .הרי ֲֵֵֶַָָֻ

.„Îסימנין ׁשני הּואּובּדגים ּוסנּפיר וקׂשקׂשת. סנּפיר - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
לֹו ׁשּיׁש וכל ּגּופֹו. ּבכל הּדבּוקה היא וקׂשקׂשת ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּפֹורח
אֹו לֹו, יהיּו ּוכׁשּיגּדיל עכׁשו לֹו אין סנּפיר. לֹו יׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָקׂשקׂשת,
- קׂשקּׂשיו יּׁשיר ּוכׁשּיעלה ּבּים ּכׁשהּוא קׂשקׂשת לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיׁש
אפּלּו מּתר; ּכּלֹו, את חֹופין קׂשקּׂשיו ׁשאין ּומי מּתר. זה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻֻהרי
מּתר. זה הרי - אחת וקׂשקׂשת אחד סנּפיר אּלא ּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאין

ה'תשע"ב סיון ט"ו שלישי יום

ב ¤¤ּפרק

וׁשסעת.‡ ּפרסה, מפרסת ּבהמה "וכל ׁשּנאמר: ׁשסעמּכלל ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשֹומע - ּתאכלּו" אתּה - ּבּבהמה ּגרה, מעלת פרסֹות, ְְְֲֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹׁשּתי
ולאו אסּורה; ּפרסה, ּומפרסת ּגרה מעלת ׁשאינּה ׁשּכל ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאני
ּובארנבת ּובחזיר ּובּגמל הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבא
ּומּמפריסי הּגרה מּמעלי תאכלּו לא זה "את נאמר: ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּובּׁשפן
ּפי על ואף תעׂשה, ּבלא ׁשהן למדּת הרי - וגֹו' ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּפרסה"
וחּיה טמאה ּבהמה ׁשאר ׁשּכן וכל אחד. סימן ּבהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיׁש
תעׂשה, ּבלא אכילתּה ׁשאּסּור - ּכלל סימן ּבּה ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹטמאה

ּתאכלּו". "אתּה מּכלל הּבא עׂשה על ְֲִֵֵֵַַַָָָֹֹיתר
ּכּזית·. טמאה, וחּיה ּבהמה מּבׂשר האֹוכל ּכל ,לפיכ- ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

החלב; מן ׁשאכל ּבין הּבׂשר מן ׁשאכל ּבין הּתֹורה, מן ִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלֹוקה
לחלּבן. ּבׂשרן ּבין ּבּטמאים הּכתּוב חּלק ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלא

חּיה"‚. לנפׁש האדם "ויהי ּבֹו: ׁשּנאמר ּפי על אף - ,האדם ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
תעׂשה. ּבלא אינֹו לפיכ ּפרסה; ּבעלת חּיה מיני ּבכלל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאינֹו
הּמת מן ּבין החי מן ּבין מחלּבֹו, אֹו האדם מּבׂשר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוהאֹוכל
הּכתּוב מנה ׁשהרי ּבעׂשה, הּוא אסּור אבל לֹוקה. אינֹו -ֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ
- ּתאכלּו" אׁשר החּיה "זאת ּבהן: ואמר חּיה מיני ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשבעת
עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תאכלּו; לא מהן, חּוץ ׁשהּוא ּכל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהא

הּוא. ֲֵעׂשה
הּתֹורההאֹוכל„. מן לֹוקה - טמא עֹוף מּבׂשר ,ּכּזית ְִִִֵֵֶַַַַָָָ

והרי יאכלּו"; לא העֹוף, מן ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
הא - ּתאכלּו" טהרה צּפֹור "ּכל ׁשּנאמר: עׂשה, על ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹעבר
לֹוקה, - טמא מּדג ּכּזית האֹוכל וכן תאכלּו. לא ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹטמאה,
על ועבר תאכלּו"; לא מּבׂשרם לכם, יהיּו "וׁשקץ ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
- ּתאכלּו" וקׂשקׂשת סנּפיר לֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹעׂשה,
ׁשּכל למדּת, הא יאכל. לא וקׂשקׂשת, סנּפיר לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּכלל
- טמא עֹוף אֹו טמאה, וחּיה ּבהמה אֹו טמא, ּדג ְְְֵֵֵֵֵַָָָָָָָהאֹוכל

תעׂשה. לא על ועבר עׂשה, מצות ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹּבּטל
העֹוףחגב‰. ׁשרץ ּבכלל הּוא הרי ּכּזיתטמא, והאֹוכל ; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּוא טמא העֹוף, ׁשרץ "וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - העֹוף ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּׁשרץ

ויּתּוׁש זבּוב ּכגֹון העֹוף? ׁשרץ הּוא ואיזה יאכלּו". לא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלכם,
ּבהן. וכּיֹוצא וצרעה ְְְְִֵֶַָָָּודבֹורה

.Âלֹוקההאֹוכל - הארץ מּׁשרץ הּׁשרץּכּזית "וכל ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשרץ הּוא ואיזה יאכל". לא הּוא, ׁשקץ - הארץ על ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהּׁשרץ
ונּדל וחּפּוׁשית ועקרּבים ּונחׁשים וצב חלד ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹהארץ?

רגלים] ּבהן.[מרבה ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Êּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים והעכּברּוׁשמֹונה "החלד ׁשהן: , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

- והּתנׁשמת" והחמט והּלטאה, והּכח והאנקה . . ְְְְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹוהּצב
ּכׁשעּור אכילתן, ׁשעּור לֹוקה; ּכעדׁשה, מּבׂשרם ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָהאֹוכל

לכעדׁשה. זה עם זה מצטרפין וכּלן ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֻֻטמאתן.
.Áאבל מיתתן. אחר מהן ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה

עליו, לֹוקה אינֹו - ואכלֹו מהן, אחד מן החי מן אבר ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחֹות
ּכּזית ּבֹו ׁשּיהיה ׁשלםעד אבר אכל לכּזית. מצטרפין וכּלן ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ּבֹו ׁשּיהיה עד עליו, לֹוקה אינֹו - ׁשּמת אחר הּׁשרץ ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמן
ֲַָָּכעדׁשה.

.Ëוהּוא לכעדׁשה, מצטרף ּובׂשרן ׁשרצים ׁשמֹונה ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָּדם
לּבׂשר מחּבר הּדם לבׂשרֹוׁשּיהיה מצטרף הּנחׁש ּדם וכן . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

על ואף מּדמֹו, חלּוק ּבׂשרֹו ׁשאין לפי - עליו ולֹוקה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָלכּזית,
ׁשאינן ׁשרצים מּׁשאר ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן מטּמא; ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי

ְְִַמטּמאין.
.Èוא ּוכנסֹו ׁשּפרׁש, ׁשרצים ּבכּזיתּדם עליו לֹוקה - ;כלֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ

מּׁשּום ּבֹו התרּו אם אבל ׁשרץ; אֹוכל מּׁשּום ּבֹו ׁשּיתרּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָוהּוא,
וחּיה ּבהמה ּדם על אּלא חּיבין ׁשאין ּפטּור, - ּדם ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאֹוכל

ָועֹוף.
.‡Èּומחלֹוקתם הּׁשעּורין רמות]וכל למׁשה[חילוקי הלכה - ְְְֲִִֶַַָָָָָֹ

ִִַמּסיני.
.·Èׁשּנאמר:האֹוכל הּתֹורה, מן לֹוקה - הּמים מּׁשרץ ּכּזית ֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

תּטּמאּו ולא הּׁשרץ, הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם את ּתׁשּקצּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ"אל
וׁשרץּבהם" העֹוף וׁשרץ הארץ ׁשרץ זה, ּבלאו ּכלל הרי ; ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ּכמֹו הּקטּנֹות הּברּיֹות אּלּו הּמים? ׁשרץ הּוא איזה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמים.
ׁשהן ּביֹותר הּגדֹולֹות והּברּיֹות ׁשּבּמים, והעלּוקה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹולעים
ּדג לא הּדגים ּבצּורת ׁשאינֹו ּכל - ּדבר ׁשל ּכללֹו הּים. ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹחּיֹות

והּדלפֹון הּמים ּכלב ּכגֹון טהֹור, ּדג ולא חציטמא [צורתו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
אדם] וחצי ּבהן.דג וכּיֹוצא ְְְְֵֵֶַַַַָוהּצפרּדע

.‚Èּכגֹוןאּלּו הּנבלֹות, ּובגּופי ּבאׁשּפֹות הּנבראין הּמינין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ
אּלא ּונקבה מּזכר נבראין ׁשאינן ּבהן, וכּיֹוצא ותֹולעה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָרּמה
על 'רֹומׂש הּנקראין הן - ּבהן וכּיֹוצא ׁשהסריחּו הּגללים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמן
תטּמאּו "ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מהן והאֹוכל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהארץ';

הר הּׁשרץ ּבכל נפׁשֹותיכם הארץ"את על ּפימׂש על ואף , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּוא הארץ", על הּׁשרץ "הּׁשרץ אבל ורבין. ּפרין ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשאינן

ּונקבה. מּזכר ורבה ְְִֵֶֶֶָָָָָׁשּפרה
.„Èּפרׁשּואּלּו אם ּובּמאכלֹות, ּבּפרֹות הּנבראין הּמינין ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָ

ׁשאכל מי - האכל לתֹו ׁשחזרּו ּפי על אף - לארץ ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹויצאּו
לֹוקה ּכּזית, -מהן הארץ על הּׁשרץ הּׁשרץ "לכל ׁשּנאמר: , ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

אבל לארץ. ׁשּפרׁשּו אּלּו לאסר הם", ׁשקץ ּכי תאכלּום, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹלא
ׁשּבתֹוכֹו. והּתֹולעת הּפרי לאכל מּתר ּפרׁשּו, לא ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹֹֻאם
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.ÂËמן ׁשּנעקר אחר האכל ׁשהתליע אמּורים? ּדברים ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּמה
הּתֹולעת אֹותּה - מחּבר והּוא התליע אם אבל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻהארץ.
ולֹוקין נבראת; הארץ ׁשעל לארץ, ּפרׁשה ּכאּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאסּורה

אסּורה ספק, ואם ׁשּדרּכןעליה. ּפרֹות מיני ּכל ,לפיכ ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
מּתֹוכֹו, הּפרי ׁשּיבּדק עד יאכל לא - מחּברין ּכׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹֻלהתליע
ׁשנים ׁשּנעקר אחר הּפרי ׁשהה ואם ּתֹולעת. ּבֹו יׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמא
מתקּימת ׁשּבֹו ּתֹולעת ׁשאין ּבדיקה, ּבלא אֹוכל - חדׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹעׂשר

חדׁש. עׂשר ְֵֶָָֹׁשנים
.ÊË,לארץ מקצתן ׁשּפרׁשּו אֹו לארץ, נגעּו ולא לאויר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹּפרׁשּו

הּגרעינה על ּתֹולעת ׁשּנמצאת אֹו ׁשּמתּו, אחר ׁשּפרׁשּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָאֹו
אּלּו ּכל - אחר אכל לתֹו האכל מּתֹו ׁשּיצאּו אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹמּבפנים,

עליהן לֹוקין ואין מּספק, .אסּורין ְֲֲִִִֵֵֵֶָ
.ÊÈ,הּבהמה ׁשּבראׁש ּובּמח הּדגים, ּבמעי הּנמצאת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּתֹולעת

הרי ׁשהתליע, מליח ּדג אבל אסּורה; - ּבּבׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהּנמצאת
ׁשּנעקרּו אחר ׁשהתליעּו ּכפרֹות ׁשהן מּתרת, ׁשּבֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֻהּתֹולעת

ׁשּבתֹוכן ּבּתֹולעת ּכאחת ּכּלן לאכלן ׁשּמּתר הארץ, וכןמן . ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻ
לׁשּתֹות מּתרין ּׁשרצים אֹותן הרי - ׁשהׁשריצּו ׁשּבּכלים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמים
ּבּמים, וקׂשקׂשת סנּפיר לֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: הּמים, ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַֹעם
ּבּיּמים ּבּמים ּכלֹומר, ּתאכלּו"; אֹותם - ּובּנחלים ְְִִִִֵַַַַַַַַָָֹּבּיּמים
אֹוכל אּתה ואין לֹו, ׁשּיׁש את אֹוכל ׁשאּתה הּוא ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּובּנחלים
מּתר. לֹו, ׁשאין ּבין לֹו ׁשּיׁש ּבין - ּבּכלים אבל לֹו; ׁשאין ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻאת

.ÁÈהֹואיל - ּובּמערֹות ּבּׁשיחין ּבּבֹורֹות הּנברא הּמים ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָׁשרץ
ׁשּבּכלים, ּכּמים הן הרי - עצּורין הן והרי נֹובעין, מים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָואינן
ׁשּבֹולע ּפי על ואף נמנע, ואינֹו וׁשֹותה וׁשֹוחה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּומּתר;

הּדּקים הּׁשרצים מאֹותן ׁשתּיה .ּבׁשעת ְְְִִִִֵַַַַָָָ
.ËÈאבל ּברּיתן. מּמקֹום ּפרׁשּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבּמה

לתֹו אֹו הּכלי לתֹו ׁשחזר ּפי על אף - הּׁשרץ ּפרׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָאם
אֹו הּמים לתֹו ונפל וחזר החבית, לדפני ּפרׁש אסּור. ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּבֹור,
הּמערה, אֹו הּבֹור לדפני ּפרׁש אם וכן מּתר; - הּׁשכר ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֻלתֹו

מּתר - לּמים .וחזר ְִַַַָָֻ
.Îמן ואכל הּׁשכר, את אֹו החמץ את אֹו הּיין את ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהמסּנן

ה אֹו ׁשרץהּיבחּוׁשין מּׁשּום לֹוקה - ׁשּסּנן והּתֹולעת ּיּתּוׁשין ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַ
אחר לּכלי חזרּו ואפּלּו הּמים, וׁשרץ העֹוף ׁשרץ אֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּמים,
ׁשֹותה סּנן, לא אם אבל ּברּיתן. מּמקֹום ּפרׁשּו ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשּסּננן;

ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו נמנע, .ואינֹו ְְְְִֵֵֶַָ
.‡Îּכּזית ּבׁשאכל - ּכּזית' 'האֹוכל זה, ּבפרק ׁשאמרנּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזה

זֹו מּברּיה ּומעט זֹו מּברּיה מעט ׁשּצרף אֹו ּגדֹולה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמּברּיה
ּבפני טמאה ּברּיה האֹוכל אבל ּכּזית. ׁשאכל עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבמינּה
ּפחּותה היתה ואפּלּו הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי - ּכּלּה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻעצמּה

זעירה]מּכחרּדל חּיה;[כמות ׁשאכלּה ּבין מתה, ׁשאכלּה ּבין , ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּכּלּה, ואכלּה הֹואיל - צּורתּה ונׁשּתּנית הּברּיה סרחה ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָֻואפּלּו

ֶלֹוקה.
·Îעליה לֹוקה אינֹו מרגליה, אחת אפּלּו ׁשחסרה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנמלה

ּבכּזית ּביןאּלא ׁשלם, יּתּוׁש אֹו ׁשלם זבּוב האֹוכל ,לפיכ . ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
העֹוף. ׁשרץ מּׁשּום לֹוקה - מת ּבין ִֵֵֶֶֶַָחי

.‚Îּומּׁשרץ הּמים ּומּׁשרץ העֹוף מּׁשרץ הּברּיה ׁשהיתה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי
ּכׁשאר הארץ על מהּלכת והיא ּכנפים לּה ׁשהיּו ּכגֹון ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהארץ,

מלקּיֹות; ׁשלׁש לֹוקה - ואכלּה ּבּמים, רבה והיתה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻׁשרצים
לֹוקה ּבּפרֹות, ׁשּנבראּו הּמינין מן זה על יתר היתה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואם
ורבין, ׁשּפרין הּמינין מן היתה ואם מלקּיֹות; ארּבע ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻעליה
הויתּה על יתר טמא עֹוף מּכלל היתה ואם חמׁש. ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָלֹוקה
טמא, עֹוף מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשׁש עליה לֹוקה העֹוף, ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמּׁשרץ
הּמים, ׁשרץ ּומּׁשּום הארץ, ׁשרץ ּומּׁשּום העֹוף, ׁשרץ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּומּׁשּום

ה על רֹומׂש ּביןּומּׁשּום הּפרֹות; ּתֹולעת ּומּׁשּום ארץ, ִִֵֵֵֶַַַַָָ
נמלה האֹוכל ,לפיכ ּכּזית. מּמּנה ׁשאכל ּבין ּכּלּה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻׁשאכלּה

מלקּיֹות חמׁש לֹוקה ּבּמים, הּגדלה .הּפֹורחת ְְִֵֵֶַַַַַַַָָֻ
.„Îלאּלּו וצרפּה ׁשלמה אחת והביא נמלֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָרּסק

מלקּיֹות: ׁשׁש לֹוקה - ואכלן ּכּזית, הּכל ונעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻׁשּנתרּסקּו,
מּנבלת ּכּזית מּׁשּום ואחת האחת, הּנמלה מּׁשּום ְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָחמׁש

.הּטמאים ְִֵַ

ג ¤¤ּפרק

על‡. ׁשּלֹוקין האסּורין הּמינין מן מּמין הּיֹוצא מאכל ֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָּכל
ּכגֹון הּתֹורה, מן ּבאכילה אסּור הּמאכל אֹותֹו הרי - ְֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָאכילתן

עֹוף ּוביצי הּטמאים וחּיה ּבהמה הּטמאים,חלב ודג ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ
לכל הּדין והּוא ּביצתּה; זֹו - הּיענה" ּבת "ואת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:

לּביצה. הּדֹומין הּדברים ּולכל ּכיענה, ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָהאסּור
אף·. ּבאכילה, מּתר האדם אסּורחלב האדם ׁשּבׂשר ּפי על ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ

ּבעׂשה ׁשהּוא ּבארנּו ּכבר .ּבאכילה; ְְֲֲִֵֵֶַַַָָ
מּתמצית‚. ׁשאינֹו מּפני מּתר, - צרעים ּודבׁש ּדבֹורים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻּדבׁש

ּומקיאֹות ּפיהן ּבתֹו העׂשבים מעל אֹותֹו ּכֹונסין אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּגּופן,
הּגׁשמים ּבימֹות מּמּנּו לאכל אֹותֹו ׁשּימצאּו ּכדי ּבּכּורת .אֹותֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

לינק„. לגדֹול חכמים אסרּו מּתר, האדם ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻאף
וׁשֹותה. הּכלי, לתֹו אּׁשה חֹולבת אּלא הּׁשדים; מן ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָאֹותֹו
מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין ׁשרץ, ּכיֹונק - הּׁשד מן ׁשּינק .וגדֹול ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשנים‰. חמׁש אֹו ארּבע אפּלּו ,והֹול ּתינֹוק ואםיֹונק . ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
ּבריֹו מחמת יתר אֹו ימים ׁשלׁשה ּופרׁש [כשהואּגמלּוהּו ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹֻ

ׁשּגמלּוהּובריא] והּוא ויֹונק; חֹוזר אינֹו - חלי מחמת ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָֹֹולא
אפּלּו - זה זמן ּבתֹו אבל חדׁש; ועׂשרים ארּבעה ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאחר
ארּבעה סֹוף עד ולינק, לחזר מּתר - ׁשנים אֹו חדׁש ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻּגמלּוהּו

חדׁש. ְְִֶֶֹועׂשרים
.Âאסּורין טמא עֹוף ּוביצי טמאה ּבהמה ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָאף

תאכלּו" לא "מּבׂשרם ׁשּנאמר: עליהן, לֹוקין אין הּתֹורה, ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמן
החלב; ועל הּביצה על לֹוקה ואינֹו לֹוקה, הּוא הּבׂשר על -ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
מן אסּור ׁשהּוא - ׁשעּור חצי ּכאֹוכל אֹותן האֹוכל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָוהרי

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה. ואינֹו ְְֲִֵֶַַַַַָָהּתֹורה,
.Êּבמעיהן הּנמצאין טמאים דגים ּביצי ׁשהאֹוכל לי, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה

העֹוף ּביצי וכן הּתֹורה; מן ולֹוקה דגים, קרבי ּכאֹוכל -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
אֹותן האֹוכל - ונגמרּו ּפרׁשּו לא ׁשעדין ּבאׁשּכֹול ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹהּתלּויֹות

ׁשּלהן מעים ּבני ּכאֹוכל .לֹוקה, ְְִֵֵֵֶֶֶַָ
.Áואכלּה ּבּה, להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל טמא עֹוף ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּביצת

טהֹור עֹוף ּביצת אבל העֹוף; ׁשרץ אֹוכל מּׁשּום לֹוקה -ֲִֵֵֶֶֶַָָָ
מּכת אֹותֹו מּכין - ואכלּה ּבּה, להתרּקם האפרֹוח ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהתחיל

.מרּדּות ְַ

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



עט zexeq` zelk`n zekld - oeiq e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.ÂËמן ׁשּנעקר אחר האכל ׁשהתליע אמּורים? ּדברים ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּמה
הּתֹולעת אֹותּה - מחּבר והּוא התליע אם אבל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻהארץ.
ולֹוקין נבראת; הארץ ׁשעל לארץ, ּפרׁשה ּכאּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאסּורה

אסּורה ספק, ואם ׁשּדרּכןעליה. ּפרֹות מיני ּכל ,לפיכ ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
מּתֹוכֹו, הּפרי ׁשּיבּדק עד יאכל לא - מחּברין ּכׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹֻלהתליע
ׁשנים ׁשּנעקר אחר הּפרי ׁשהה ואם ּתֹולעת. ּבֹו יׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמא
מתקּימת ׁשּבֹו ּתֹולעת ׁשאין ּבדיקה, ּבלא אֹוכל - חדׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹעׂשר

חדׁש. עׂשר ְֵֶָָֹׁשנים
.ÊË,לארץ מקצתן ׁשּפרׁשּו אֹו לארץ, נגעּו ולא לאויר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹּפרׁשּו

הּגרעינה על ּתֹולעת ׁשּנמצאת אֹו ׁשּמתּו, אחר ׁשּפרׁשּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָאֹו
אּלּו ּכל - אחר אכל לתֹו האכל מּתֹו ׁשּיצאּו אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹמּבפנים,

עליהן לֹוקין ואין מּספק, .אסּורין ְֲֲִִִֵֵֵֶָ
.ÊÈ,הּבהמה ׁשּבראׁש ּובּמח הּדגים, ּבמעי הּנמצאת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּתֹולעת

הרי ׁשהתליע, מליח ּדג אבל אסּורה; - ּבּבׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהּנמצאת
ׁשּנעקרּו אחר ׁשהתליעּו ּכפרֹות ׁשהן מּתרת, ׁשּבֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֻהּתֹולעת

ׁשּבתֹוכן ּבּתֹולעת ּכאחת ּכּלן לאכלן ׁשּמּתר הארץ, וכןמן . ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻ
לׁשּתֹות מּתרין ּׁשרצים אֹותן הרי - ׁשהׁשריצּו ׁשּבּכלים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמים
ּבּמים, וקׂשקׂשת סנּפיר לֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: הּמים, ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַֹעם
ּבּיּמים ּבּמים ּכלֹומר, ּתאכלּו"; אֹותם - ּובּנחלים ְְִִִִֵַַַַַַַַָָֹּבּיּמים
אֹוכל אּתה ואין לֹו, ׁשּיׁש את אֹוכל ׁשאּתה הּוא ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּובּנחלים
מּתר. לֹו, ׁשאין ּבין לֹו ׁשּיׁש ּבין - ּבּכלים אבל לֹו; ׁשאין ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻאת

.ÁÈהֹואיל - ּובּמערֹות ּבּׁשיחין ּבּבֹורֹות הּנברא הּמים ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָׁשרץ
ׁשּבּכלים, ּכּמים הן הרי - עצּורין הן והרי נֹובעין, מים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָואינן
ׁשּבֹולע ּפי על ואף נמנע, ואינֹו וׁשֹותה וׁשֹוחה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּומּתר;

הּדּקים הּׁשרצים מאֹותן ׁשתּיה .ּבׁשעת ְְְִִִִֵַַַַָָָ
.ËÈאבל ּברּיתן. מּמקֹום ּפרׁשּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבּמה

לתֹו אֹו הּכלי לתֹו ׁשחזר ּפי על אף - הּׁשרץ ּפרׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָאם
אֹו הּמים לתֹו ונפל וחזר החבית, לדפני ּפרׁש אסּור. ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּבֹור,
הּמערה, אֹו הּבֹור לדפני ּפרׁש אם וכן מּתר; - הּׁשכר ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֻלתֹו

מּתר - לּמים .וחזר ְִַַַָָֻ
.Îמן ואכל הּׁשכר, את אֹו החמץ את אֹו הּיין את ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהמסּנן

ה אֹו ׁשרץהּיבחּוׁשין מּׁשּום לֹוקה - ׁשּסּנן והּתֹולעת ּיּתּוׁשין ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַ
אחר לּכלי חזרּו ואפּלּו הּמים, וׁשרץ העֹוף ׁשרץ אֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּמים,
ׁשֹותה סּנן, לא אם אבל ּברּיתן. מּמקֹום ּפרׁשּו ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשּסּננן;

ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו נמנע, .ואינֹו ְְְְִֵֵֶַָ
.‡Îּכּזית ּבׁשאכל - ּכּזית' 'האֹוכל זה, ּבפרק ׁשאמרנּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזה

זֹו מּברּיה ּומעט זֹו מּברּיה מעט ׁשּצרף אֹו ּגדֹולה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמּברּיה
ּבפני טמאה ּברּיה האֹוכל אבל ּכּזית. ׁשאכל עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבמינּה
ּפחּותה היתה ואפּלּו הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי - ּכּלּה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻעצמּה

זעירה]מּכחרּדל חּיה;[כמות ׁשאכלּה ּבין מתה, ׁשאכלּה ּבין , ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּכּלּה, ואכלּה הֹואיל - צּורתּה ונׁשּתּנית הּברּיה סרחה ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָֻואפּלּו

ֶלֹוקה.
·Îעליה לֹוקה אינֹו מרגליה, אחת אפּלּו ׁשחסרה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנמלה

ּבכּזית ּביןאּלא ׁשלם, יּתּוׁש אֹו ׁשלם זבּוב האֹוכל ,לפיכ . ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
העֹוף. ׁשרץ מּׁשּום לֹוקה - מת ּבין ִֵֵֶֶֶַָחי

.‚Îּומּׁשרץ הּמים ּומּׁשרץ העֹוף מּׁשרץ הּברּיה ׁשהיתה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי
ּכׁשאר הארץ על מהּלכת והיא ּכנפים לּה ׁשהיּו ּכגֹון ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהארץ,

מלקּיֹות; ׁשלׁש לֹוקה - ואכלּה ּבּמים, רבה והיתה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻׁשרצים
לֹוקה ּבּפרֹות, ׁשּנבראּו הּמינין מן זה על יתר היתה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואם
ורבין, ׁשּפרין הּמינין מן היתה ואם מלקּיֹות; ארּבע ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻעליה
הויתּה על יתר טמא עֹוף מּכלל היתה ואם חמׁש. ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָלֹוקה
טמא, עֹוף מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשׁש עליה לֹוקה העֹוף, ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמּׁשרץ
הּמים, ׁשרץ ּומּׁשּום הארץ, ׁשרץ ּומּׁשּום העֹוף, ׁשרץ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּומּׁשּום

ה על רֹומׂש ּביןּומּׁשּום הּפרֹות; ּתֹולעת ּומּׁשּום ארץ, ִִֵֵֵֶַַַַָָ
נמלה האֹוכל ,לפיכ ּכּזית. מּמּנה ׁשאכל ּבין ּכּלּה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻׁשאכלּה

מלקּיֹות חמׁש לֹוקה ּבּמים, הּגדלה .הּפֹורחת ְְִֵֵֶַַַַַַַָָֻ
.„Îלאּלּו וצרפּה ׁשלמה אחת והביא נמלֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָרּסק

מלקּיֹות: ׁשׁש לֹוקה - ואכלן ּכּזית, הּכל ונעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻׁשּנתרּסקּו,
מּנבלת ּכּזית מּׁשּום ואחת האחת, הּנמלה מּׁשּום ְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָחמׁש

.הּטמאים ְִֵַ

ג ¤¤ּפרק

על‡. ׁשּלֹוקין האסּורין הּמינין מן מּמין הּיֹוצא מאכל ֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָּכל
ּכגֹון הּתֹורה, מן ּבאכילה אסּור הּמאכל אֹותֹו הרי - ְֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָאכילתן

עֹוף ּוביצי הּטמאים וחּיה ּבהמה הּטמאים,חלב ודג ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ
לכל הּדין והּוא ּביצתּה; זֹו - הּיענה" ּבת "ואת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:

לּביצה. הּדֹומין הּדברים ּולכל ּכיענה, ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָהאסּור
אף·. ּבאכילה, מּתר האדם אסּורחלב האדם ׁשּבׂשר ּפי על ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ

ּבעׂשה ׁשהּוא ּבארנּו ּכבר .ּבאכילה; ְְֲֲִֵֵֶַַַָָ
מּתמצית‚. ׁשאינֹו מּפני מּתר, - צרעים ּודבׁש ּדבֹורים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻּדבׁש

ּומקיאֹות ּפיהן ּבתֹו העׂשבים מעל אֹותֹו ּכֹונסין אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּגּופן,
הּגׁשמים ּבימֹות מּמּנּו לאכל אֹותֹו ׁשּימצאּו ּכדי ּבּכּורת .אֹותֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

לינק„. לגדֹול חכמים אסרּו מּתר, האדם ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻאף
וׁשֹותה. הּכלי, לתֹו אּׁשה חֹולבת אּלא הּׁשדים; מן ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָאֹותֹו
מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין ׁשרץ, ּכיֹונק - הּׁשד מן ׁשּינק .וגדֹול ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשנים‰. חמׁש אֹו ארּבע אפּלּו ,והֹול ּתינֹוק ואםיֹונק . ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
ּבריֹו מחמת יתר אֹו ימים ׁשלׁשה ּופרׁש [כשהואּגמלּוהּו ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹֻ

ׁשּגמלּוהּובריא] והּוא ויֹונק; חֹוזר אינֹו - חלי מחמת ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָֹֹולא
אפּלּו - זה זמן ּבתֹו אבל חדׁש; ועׂשרים ארּבעה ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאחר
ארּבעה סֹוף עד ולינק, לחזר מּתר - ׁשנים אֹו חדׁש ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻּגמלּוהּו

חדׁש. ְְִֶֶֹועׂשרים
.Âאסּורין טמא עֹוף ּוביצי טמאה ּבהמה ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָאף

תאכלּו" לא "מּבׂשרם ׁשּנאמר: עליהן, לֹוקין אין הּתֹורה, ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמן
החלב; ועל הּביצה על לֹוקה ואינֹו לֹוקה, הּוא הּבׂשר על -ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
מן אסּור ׁשהּוא - ׁשעּור חצי ּכאֹוכל אֹותן האֹוכל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָוהרי

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה. ואינֹו ְְֲִֵֶַַַַַָָהּתֹורה,
.Êּבמעיהן הּנמצאין טמאים דגים ּביצי ׁשהאֹוכל לי, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה

העֹוף ּביצי וכן הּתֹורה; מן ולֹוקה דגים, קרבי ּכאֹוכל -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
אֹותן האֹוכל - ונגמרּו ּפרׁשּו לא ׁשעדין ּבאׁשּכֹול ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹהּתלּויֹות

ׁשּלהן מעים ּבני ּכאֹוכל .לֹוקה, ְְִֵֵֵֶֶֶַָ
.Áואכלּה ּבּה, להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל טמא עֹוף ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּביצת

טהֹור עֹוף ּביצת אבל העֹוף; ׁשרץ אֹוכל מּׁשּום לֹוקה -ֲִֵֵֶֶֶַָָָ
מּכת אֹותֹו מּכין - ואכלּה ּבּה, להתרּקם האפרֹוח ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהתחיל
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.Ëהּדם את זֹורק החלּבֹון, על אם - ּדם קרט עליה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנמצא
ּביצה ּכּלּה. אסּורה החלמֹון, על ואם הּׁשאר; את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹוכל

מזכר]הּמּוזרת הּיפה[לא הּנפׁש בה], בוחלת ּתאכל.[אינה ֶֶֶֶַַַַָָֹ
.Èמּתר עיניו, נתּפּתחּו ׁשּלא ּפי על אף - ׁשּנֹולד ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאפרֹוח

ּבהמהלאכלֹו ּכחלב אסּור חלבּה ׁשּנטרפה, טהֹורה ּבהמה . ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
טמא. עֹוף ּכביצת ׁשּנטרף, טהֹור עֹוף ּביצת וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָטמאה;
ּבּׁשּוק, ּכנמּכרת ּגמּורה ּביצה ּבֹו נמצאת אם - העֹוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנתנּבל

מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי
.‡Èהיה טמא. מינֹו ׁשאין מּתר, - טרפה ּביצת ׁשל ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאפרֹוח

ּבערמה ׁשּתלד הּביצים ּכל - טרפה ספק [בקבוצה]העֹוף ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
והתחילה ׁשנּיה ערמה טענה אם אֹותן: מׁשהין ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָראׁשֹונה,
אסּורֹות. הן הרי ילדה, לא ואם הראׁשֹונֹות; הּתרּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵָָָֹֻלילד,

.·È;הּטהֹורה ּכחלב ועֹומד נקּפה אינֹו טמאה, ּבהמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָחלב
ּכׁשּתעמיד - טמאה ּבהמה ּבחלב טהֹורה חלב נתערב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואם
הּקֹוס עם הּטמאה חלב ויצא הּטהֹורה, חלב יעמד - ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָֹאֹותֹו

חלב] ּגבינה.[שיירי ְִֶָׁשל
.‚È,אסּור ּגֹוי ּביד הּנמצא חלב ׁשּכל הּדין, יּתן זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומּפני

מּתרת, הּגֹויים ּוגבינת טמאה; ּבהמה חלב ּבֹו ערב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּמא
מתּגּבן טמאה ּבהמה חלב מׁשנהׁשאין חכמי ּבימי אבל . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּבעֹור אֹותּה ׁשּמעמידין מּפני ואסרּוה הּגֹויים, ּגבינת על ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּגזרּו
עֹור 'והלא ּתאמר: ואם נבלה. ׁשהיא ׁשחיטתן ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּקבה
לא ולּמה ּבֹו, ׁשעמד ּבחלב מאד עד הּוא קטן ּדבר ְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹהּקבה
והֹואיל הּגבינה; את הּמעמיד ׁשהּוא מּפני ּבמעּוטֹו'? ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָיבטל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אסּור, הּכל הרי ׁשהעמיד, הּוא האסּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹודבר

.„Èּפרֹות ּבמי אֹו ּבעׂשבים, הּגֹויים אֹותּה ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּגבינה
מקצת הֹורּו - ּבּגבינה נּכרין הן והרי ּתאנים, ׂשרף ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּכגֹון
ּבין הּגֹויים, ּגבינת ּכל על ּגזרּו ׁשּכבר אסּורה; ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּגאֹונים
ּגזרה, - מּתר ּבדבר ׁשהעמידּוה ּבין אסּור ּבדבר ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשהעמידּוה

אסּור ּבדבר ׁשהעמידּוה .מּׁשּום ְֱִִֶֶָָָָ
.ÂËיׂשראל ואין ׁשחלבּוהּו חלב אֹו הּגֹויים, ּגבינת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹוכל

מקצת - ּגֹויים ׁשל החמאה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָרֹואהּו
הּתירּוה החמּגאֹונים על ּגזרּו לא ׁשהרי הּטמאה, וחלב אה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

חלב צחצּוחי מּפני אסרּוה, ּגאֹונים ּומקצת עֹומד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָאינֹו
החמאה עם מערב אינֹו ׁשּבחמאה הּקֹוס ׁשהרי ּבּה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיּׁשאר
ערב ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין ׁשּלהן חלב וכל ּבמעּוטֹו, ׁשּיבטל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכדי

טמאה. חלב ְֲֵֵָּבֹו
.ÊËעד ּובּׁשלּה הּגֹויים, מן חמאה לקח ׁשאם לי, ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָיראה

ּתאמר: ׁשאם מּתרת. זֹו הרי - חלב צחצּוחי להן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשהלכּו
החמאה אבל ּבמעּוטן. ּבטלּו הּכל', ונתּבּׁשל עּמּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ'נתערבּו

גֹויים ּגעּולי מּׁשּום אסּורה - ּגֹויים אֹותּה ּכמֹוׁשּבּׁשלּו , ְְֲִִִִִֵֶָָ
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

.ÊÈלֹו והביא הּגֹוי והל ּגֹוי, ׁשל העדר ּבצד ׁשּיׁשב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל
הרי - טמאה ּבהמה ּבעדר ׁשּיׁש ּפי על אף - העדר מן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָחלב
ׁשּיכֹול והּוא, חֹולב: אֹותֹו ראה ׁשּלא ּפי על ואף מּתר, ְְִֵֶֶַַָָָָֹֻזֹו
מן לחלב מתירא ׁשהּגֹוי ּכׁשּיעמד, חֹולב ּכׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹלראֹותֹו

אֹותֹו ויראה יעמד ׁשּמא .הּטמאה, ְְְֲִֵֶֶַַָָֹ

.ÁÈאֹו חּדין, ראׁשיה ׁשּׁשני אֹו ּכּדין, ראׁשיה ׁשּׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּביצה
ּביצת ׁשהיא ּבידּוע - מּבפנים וחלּבֹון מחּוץ חלמֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהיה
מּבחּוץ וחלּבֹון חד, אחד וראׁשּה ּכד אחד ראׁשּה טמא; ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעֹוף
ואפׁשר טמא, עֹוף ּביצת ׁשהיא אפׁשר - מּבפנים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוחלמֹון

טהֹור עֹוף ּביצת הּיׂשראליׁשהיא לּצּיד ׁשֹואל ,לפיכ . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
טהֹור ועֹוף הּוא, ּפלֹוני עֹוף 'ׁשל לֹו: אמר אם ְְְִִֶֶַָָָׁשּמֹוכרּה,
ול הּוא', טהֹור עֹוף 'ׁשל לֹו: אמר ואם עליו; סֹומ - אהּוא' ְְִֵֶַָָָָֹ

עליו. סֹומ אינֹו - ׁשמֹו לֹו ְֵֵַָָָאמר
.ËÈהיה אם אּלא הּגֹויים, מן ּביצים לֹוקחין אין ,ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָלפיכ

ּפלֹוני עֹוף ּביצי ׁשהן עין טביעּות ּבהן לֹו ויׁש אֹותן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּכיר
טרפה ּביצי הן ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין ואיןהּטהֹור; . ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּכלל. טרּופה ּביצה הּגֹויים מן ְְְִִִֵַָָָלֹוקחין
.Îׁשני היּו אם העֹוף: ביצי ּכסימני סימניהן דגים, ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּביצי

ּכּדין אֹו חּדין, חד,[עגולים]ראׁשיה ואחד ּכד אחד טמאין. - ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
מלחּתים 'אני לֹו: אמר אם הּמֹוכר: לּיׂשראלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָׁשֹואל
לֹו: אמר ואם ּפיו; על אֹוכל - טהֹור' מּדג ְְִִִִֵֵַַָָָוהֹוצאתים
ׁשהחזק אדם היה ּכן אם אּלא נאמן, אינֹו - הן' ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ'טהֹורין

ְְַּבכׁשרּות.
.‡Î,סימן ּבהן ׁשאין ּדג וחתיכת ּגבינה לֹוקחין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

ּבכׁשרּות ׁשהחזק מּיׂשראלי יׂשראלאּלא ּבארץ אבל ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
והחלב ׁשּבּה. יׂשראלי מּכל לֹוקחין ליׂשראל, רּבּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻּכׁשהיתה

מקֹום. ּבכל יׂשראל מּכל אֹותֹו ְְְִִִֵָָָָלֹוקחין
.·Îאסּור צירן טמאים, ּדגים צירהּכֹובׁש אבל חגבים; ְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָ

לֹוקחין אין ,לפיכ לחלּוחית. ּבהן ׁשאין מּפני מּתר, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻטמאים
אפּלּו ּבֹו, מׁשֹוטט טהֹור ּדג היה ּכן אם אּלא הּגֹויים, מן ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָציר

אחד .ּדג ֶָָ
.‚Îודג ציר, ׁשל ּפתּוחֹות חבּיֹות מלאה ערבה ׁשהביא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָּגֹוי

ּפתח - סתּומֹות היּו מּתרֹות; ּכּלן - מהן ּבאחת טהֹור ְְֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאחד
- טהֹור ּבּה ונמצא ׁשנּיה טהֹור, ּדג ּבּה ונמצא מהן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָאחת
ּכדי קּים, וׁשדרֹו ּדג ׁשל ראׁשֹו ׁשּיהיה והּוא מּתרֹות; ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻֻּכּלן

טהֹור ּדג ׁשהּוא נּכר ּדגיםׁשּיהא לֹוקחין אין ,לפיכ . ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
טרּופה'; 'טרית הּנקראין והן הּגֹויים, מן מלּוחין ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֻמרּצצין
מרּצץ, ׁשהּוא ּפי על אף - נּכר וׁשדרֹו הּדג ראׁש היה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֻואם

הּגֹויים. מן אֹותֹו לּקח ִִִַַָֻמּתר
.„Îּגרב ׁשהביא גדול]ּגֹוי ׁשחּתּוכן[כד ּדג חתיכֹות ׁשל ֲִִִֵֶֶֶָָָָ

מהן אחת ּבחתיכה ּומצא אחד, מין ׁשּכּלן נּכרין והן ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשוה,
מּתרֹות. ּכּלן הרי - ְֲִֵַַָָֻֻקׂשקּׂשין

ד ¤¤ּפרק

אֹוהאֹוכל‡. ׁשּמתה, חּיה אֹו ׁשּמתה, ּבהמה מּבׂשר ּכּזית ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
לֹוקה - ׁשּמת וכלעֹוף נבלה". ּכל תאכלּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ

יתּבאר ׁשחיטה ּובהלכֹות מתה. זֹו הרי ּכראּוי, נׁשחטה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹׁשּלא
ּכראּוי. וׁשאינּה ּכראּוי ׁשהיא ְְִִֵֶֶַָָָָָָהּׁשחיטה

מּפני·. ּבלבד, טהֹורין מינין אּלא נבלה מּׁשּום אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָאין
יהיּו ּכׁשרה, ׁשחיטה נׁשחטּו ואם לׁשחיטה, ראּויין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָׁשהן
מֹועלת ׁשחיטה ׁשאין טמאין, מינין אבל ּבאכילה. ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻמּתרין
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ּבׂשר ׁשחת ּבין ּכדרּכּה, ׁשּמתה ּבין ׁשּנׁשחטה, ּבין - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהן
ּוטרפה, נבלה מּׁשּום לֹוקה אינֹו - ואכלֹו מּמּנה, החי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמן

טמאה ּבׂשר אֹוכל מּׁשּום .אּלא ְְִֵֵֶַָָ
מן‚. אבר מּׁשּום לֹוקה ׁשהּוא, ּכל חי טהֹור עֹוף ִִֵֵֶֶֶַָָָהאֹוכל

הֹואיל ּכּזית, ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף נבלה; אֹוכל ּומּׁשּום ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהחי
ּבֹו ׁשּיהיה עד ׁשּמת, אחר אכלֹו ואם לֹוקה. ּכּלֹו, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻואכלֹו
ּבכּלֹו ויׁש הֹואיל ּכּזית, ּבׂשר ּבכּלֹו ׁשאין ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻֻּכּזית;

נבלה מּׁשּום עליו חּיב .ּכּזית, ְִִֵַַַָָָָ
מּׁשּום„. לֹוקה טהֹורה, ּבהמה נפל מּבׂשר ּכּזית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהאֹוכל

נבלה לילאֹוכל עד ׁשּנֹולדה הּבהמה מן לאכל ואסּור . ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
זה הרי ּבּבהמה, ימים ׁשמֹונה ׁשהה ׁשּלא ׁשּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשמיני,
ּבּבטן חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו לֹו נֹודע ואם עליו. לֹוקין ואין ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכנפל,
וחמּׁשה ּגּסה לבהמה חדׁשים ּתׁשעה ׁשהן נֹולד, ּכ ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ׁשּנֹולד. ּבּיֹום מּתר זה הרי - ְֲֵֶֶַַַָָֻלדּקה
והאֹוכלּה‰. ּבאכילה; אסּורה הּולד, עם ׁשּיצאת ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהּׁשליה

ּבׂשר ׁשאינּה .ּפטּור, ֵֶָָָָ
.Âּבהמהאֹוכל מּבׂשר טהֹוריםּכּזית עֹוף אֹו חּיה אֹו ה ְְְִִִֵֵַַַַָָָ

לֹוקה - תאכלּו,ׁשּנטרפּו לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
זֹו - ּבּתֹורה האמּורה "טרפה" אֹותֹו". ּתׁשלכּון ְְֲִֵֶֶַַַָָָָלּכלב
וכן ּבהן; וכּיֹוצא ונמר ארי ּכגֹון הּיער, חּית אֹותּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּטרפה
אּתה ואין ּבֹו. וכּיֹוצא נץ ּכגֹון הּדֹורס, עֹוף אֹותֹו ׁשּטרף ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָעֹוף
הרי מתה, ׁשאם - אֹותּה והמיתה אֹותּה ׁשּטרפה לֹומר, ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָיכֹול
ּבסיף הּכּה אֹו עצמּה, מחמת מתה ּלי ּומה נבלה; ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהיא
אּלא מדּבר אינֹו הא והמיתּה? ארי ׁשּברּה אֹו ְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוהמיתּה,

מתה. ולא ְְְְִֵֶָָֹּבׁשּנטרפה
.Êוגרר זאב ּבא אם יכֹול אסּורה, מתה ׁשּלא הּטרפה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאם

יהיה מּפיו, והּצילֹו ורדף ּבאזנֹו, אֹו ּבזנבֹו אֹו ּברגלֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָהּגדי
טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר לֹומר: ּתלמּוד נטרף? ׁשהרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָאסּור,

אֹותֹו" ּתׁשלכּון לּכלב הראּויוגֹו' ּבׂשר אֹותּה ׁשעׂשה עד , ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּטרפה היא - ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּטרפה למדּת, הא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָלכלב.
לא ועדין למּות, ונטת אֹותּה, וׁשברה הּיער חּית ְְְֲִַַַַַַַָָָָָָָֹאֹותּה
זֹו הרי - ׁשּתמּות קדם ּוׁשחטּה ׁשּקדם ּפי על אף ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמתה.
זֹו מּמּכה ׁשּתחיה אפׁשר ואי הֹואיל טרפה, מּׁשּום ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָאסּורה

עליה. ֶַָָָָהּבאה
.Á;הּנבלה והיא - הּמתה אסרה ׁשהּתֹורה למד, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָנמצאת

לא ׁשעדין ּפי על ואף מּכֹותיה, מחמת למּות הּנֹוטה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואסרה
מתה ּבין - ּבּמתה ּתחלק ׁשּלא ּוכׁשם הּטרפה. והיא - ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמתה

ּבין עצמּה, ׁשּמתה,מחמת עד ׁשחנקּה ּבין ּומתה, ׁשּנפלה ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
- למּות ּבּנֹוטה ּתחלק לא ּכ והרגּתה, חּיה ׁשּדרסּתה ְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבין
ונׁשּתּברּו הּגג מן ׁשּנפלה ּבין וׁשּברּתה, חּיה ׁשּטרפּתה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבין
ּבּה ׁשּזרק ּבין אבריה, ונתרּסקּו ׁשּנפלה ּבין צלעֹותיה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרב
עצמּה מחמת חלי לּה ׁשּבא ּבין ראתּה, אֹו לּבּה ונּקב ְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָחץ
ּבהן; וכּיֹוצא צלעֹותיה רב ׁשּבר אֹו ראתּה אֹו לּבּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹונּקב
ּבין - טרפה זֹו הרי מקֹום, מּכל למּות נֹוטה והיא ְְֲִִִֵֵֵָָָָָהֹואיל

ׁשמים ּבידי ׁשהיה ּבין ודם, ּבׂשר ּבידי הּגֹורם אםׁשהיה . ִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבהוה הּכתּוב ּדּבר "טרפה"? ּבּתֹורה נאמר לּמה ְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכן,

ׁשּנטרפה[במצוי] אּלא תאסר לא ּכן, תאמר לא ׁשאם :ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

ׁשאין למדּת, הא תאסר. לא ּבחצר, נטרפה אם אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבּׂשדה;
ּבהוה; אּלא מדּבר ְֵֶֶַַַָָֹהּכתּוב

.Ë,הּכתּוב אפׁשרוענין ואי מּכֹותיה, מחמת למּות ׁשהּנֹוטה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
חכמים: אמרּו מּכאן אסּורה. - זֹו מּכה מחמת לחיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָלּה
ׁשחיטה ּובהלכֹות טרפה'. חּיה, ּכמֹוה ׁשאין ּכל - הּכלל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ'זה
עֹוׂשה אין חלי ואיזה טרפה, אֹותּה עֹוׂשה חלי איזה ְְְֳֳִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָיתּבאר

טרפה. ְֵָָאֹותּה
.Èהּבׂשר אֹותֹו הרי - הּטהֹורים מן החי מן ּבׂשר החֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָוכן

ׁשהרי טרפה, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, מּמּנּו והאֹוכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָטרפה;
טרפה ּלי ּומה מתה; ולא נׁשחטה ׁשּלא מּבהמה זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבׂשר
ּלי מה ּבכּלּה, ּלי מה ּבסּכין, חתכּה ּלי מה חּיה, ְְֲִִִִַַַַַָָָָָֻאֹותּה

לאּבמקצתּה טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אֹומר: הּוא הרי ? ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹ
היא הרי ּבּׂשדה, ּבׂשר הּבהמה ׁשּנעׂשת ּכיון - ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹתאכלּו"

ְֵָטרפה.
.‡È- למּות ונטת ּכחּה, ׁשּתׁשׁש מחמת חֹולה ׁשהיא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבהמה

הרי אֹותּה, הּממיתין מאבריה ּבאבר מּכה ארעה ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהֹואיל
הּיער, חּית טרּופת ּכעין אּלא ּתֹורה אסרה ׁשּלא מּתרת; ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻזֹו

אֹותּה הּממיתה מּכה ּבּה נעׂשת .ׁשהרי ְֲֲִֵֶַַַָָָָָ
.·Èאֹוכלין היּו לא החכמים ּגדֹולי מּתרת, ׁשהיא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאף

על ואף ּתמּות, ׁשּלא ּכדי אֹותּה וׁשֹוחטין ׁשּממהרין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמּבהמה
ּכל אּלא אּסּור, ּבֹו אין זה ודבר ׁשחיטה; ּבסֹוף ׁשּפרּכסה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָּפי

מׁשּבח זה הרי זה, ּבדבר עצמֹו על להחמיר .הרֹוצה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
.‚Èאּלּו הרי - ּדם מהן יצא ולא ועֹוף, חּיה ּבהמה ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט

היּו' מתין 'ׁשּמא אֹומרין: ואין אתמּתרין; הּׁשֹוחט וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
והיא המסּכנת, אבל מּתרת. זֹו הרי - ּפרּכסה ולא ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻֻהּבריאה
ׁשהיא ּפי על אף - עֹומדת ואינּה אֹותּה ׁשּמעמידין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכל
הרי ּכלל, ּפרּכסה ולא ׁשחטּה אם - הּבריאֹות מאכל ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹוכלת
וצרי מּתרת; זֹו הרי ּפרּכסה, ואם עליה; ולֹוקין נבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻזֹו
מֹועיל. אינֹו ּבתחּלה אבל הּׁשחיטה, ּבסֹוף הּפרּכּוס ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּיהיה

.„Èּדּקה ּבבהמה הּפרּכּוס? הּוא ּביןּכיצד ּגּסה ּבין ּובחּיה , ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
אףּדּקה רגלּה ׁשּפׁשטה אֹו והחזירּתה, ידּה ׁשּפׁשטה ּבין - ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

זה הרי - ּבלבד רגלּה ׁשּכפפה אֹו החזירּתה, ׁשּלא ּפי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעל
הרי - החזירּתה ולא ידּה ּפׁשטה אם אבל ּומּתרת; ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּפרּכּוס,
אחד - ּגּסה ּובבהמה נפׁש. הֹוצאת אּלא זֹו ׁשאין אסּורה, ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזֹו
ולא ּכפפה אֹו ּכפפה, ולא ׁשּפׁשטה ּבין הרגל, ואחד ְְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹהּיד
יד לא ּפׁשטה לא ואם ּומּתרת; ּפרּכּוס, זה הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָֹֹֻּפׁשטה
אפּלּו - ּובעֹוף נבלה. זֹו הרי - ּכלל ּכפפה ולא רגל, ְְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹולא
זה הרי - ּבזנבֹו אּלא ּכׁשּכׁש ולא ּבעינֹו, אּלא רפרף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹלא

ְִּפרּכּוס.
.ÂËאֹו ּפרּכסה אם ידע ולא ּבּלילה, המסּכנת את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּׁשֹוחט

ואסּורה נבלה, ספק זֹו הרי - ּפרּכסה .לא ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָֹ
.ÊËזה עם זה מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה, אּסּורין חּוץּכל - ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

חלב, מעט הּלֹוקח ,לפיכ ׁשם; ׁשּיתּבאר ּכמֹו נזיר, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּסּורי
נבלה, ּבׂשר ּומעט טמאה, ּבהמה ּבׂשר ּומעט ּדם, ְְְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָּומעט
ּבאּלּו וכּיֹוצא טמא, עֹוף ּבׂשר ּומעט טמא, ּדג ּבׂשר ְְְְְֵֵֵֵַַַַַָָָָּומעט
לֹוקה, אינֹו - ואכלֹו ּכּזית, הּכל מן וצרף האּסּורין, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמּׁשאר

ׁשעּור. חצי אֹוכל ּכדין ְְֲִִִִֵודינֹו
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פי zexeq` zelk`n zekld - oeiq e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבׂשר ׁשחת ּבין ּכדרּכּה, ׁשּמתה ּבין ׁשּנׁשחטה, ּבין - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהן
ּוטרפה, נבלה מּׁשּום לֹוקה אינֹו - ואכלֹו מּמּנה, החי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמן

טמאה ּבׂשר אֹוכל מּׁשּום .אּלא ְְִֵֵֶַָָ
מן‚. אבר מּׁשּום לֹוקה ׁשהּוא, ּכל חי טהֹור עֹוף ִִֵֵֶֶֶַָָָהאֹוכל

הֹואיל ּכּזית, ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף נבלה; אֹוכל ּומּׁשּום ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהחי
ּבֹו ׁשּיהיה עד ׁשּמת, אחר אכלֹו ואם לֹוקה. ּכּלֹו, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻואכלֹו
ּבכּלֹו ויׁש הֹואיל ּכּזית, ּבׂשר ּבכּלֹו ׁשאין ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻֻּכּזית;

נבלה מּׁשּום עליו חּיב .ּכּזית, ְִִֵַַַָָָָ
מּׁשּום„. לֹוקה טהֹורה, ּבהמה נפל מּבׂשר ּכּזית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהאֹוכל

נבלה לילאֹוכל עד ׁשּנֹולדה הּבהמה מן לאכל ואסּור . ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
זה הרי ּבּבהמה, ימים ׁשמֹונה ׁשהה ׁשּלא ׁשּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשמיני,
ּבּבטן חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו לֹו נֹודע ואם עליו. לֹוקין ואין ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכנפל,
וחמּׁשה ּגּסה לבהמה חדׁשים ּתׁשעה ׁשהן נֹולד, ּכ ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ׁשּנֹולד. ּבּיֹום מּתר זה הרי - ְֲֵֶֶַַַָָֻלדּקה
והאֹוכלּה‰. ּבאכילה; אסּורה הּולד, עם ׁשּיצאת ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהּׁשליה

ּבׂשר ׁשאינּה .ּפטּור, ֵֶָָָָ
.Âּבהמהאֹוכל מּבׂשר טהֹוריםּכּזית עֹוף אֹו חּיה אֹו ה ְְְִִִֵֵַַַַָָָ

לֹוקה - תאכלּו,ׁשּנטרפּו לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
זֹו - ּבּתֹורה האמּורה "טרפה" אֹותֹו". ּתׁשלכּון ְְֲִֵֶֶַַַָָָָלּכלב
וכן ּבהן; וכּיֹוצא ונמר ארי ּכגֹון הּיער, חּית אֹותּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּטרפה
אּתה ואין ּבֹו. וכּיֹוצא נץ ּכגֹון הּדֹורס, עֹוף אֹותֹו ׁשּטרף ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָעֹוף
הרי מתה, ׁשאם - אֹותּה והמיתה אֹותּה ׁשּטרפה לֹומר, ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָיכֹול
ּבסיף הּכּה אֹו עצמּה, מחמת מתה ּלי ּומה נבלה; ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהיא
אּלא מדּבר אינֹו הא והמיתּה? ארי ׁשּברּה אֹו ְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוהמיתּה,

מתה. ולא ְְְְִֵֶָָֹּבׁשּנטרפה
.Êוגרר זאב ּבא אם יכֹול אסּורה, מתה ׁשּלא הּטרפה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאם

יהיה מּפיו, והּצילֹו ורדף ּבאזנֹו, אֹו ּבזנבֹו אֹו ּברגלֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָהּגדי
טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר לֹומר: ּתלמּוד נטרף? ׁשהרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָאסּור,

אֹותֹו" ּתׁשלכּון לּכלב הראּויוגֹו' ּבׂשר אֹותּה ׁשעׂשה עד , ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּטרפה היא - ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּטרפה למדּת, הא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָלכלב.
לא ועדין למּות, ונטת אֹותּה, וׁשברה הּיער חּית ְְְֲִַַַַַַַָָָָָָָֹאֹותּה
זֹו הרי - ׁשּתמּות קדם ּוׁשחטּה ׁשּקדם ּפי על אף ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמתה.
זֹו מּמּכה ׁשּתחיה אפׁשר ואי הֹואיל טרפה, מּׁשּום ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָאסּורה

עליה. ֶַָָָָהּבאה
.Á;הּנבלה והיא - הּמתה אסרה ׁשהּתֹורה למד, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָנמצאת

לא ׁשעדין ּפי על ואף מּכֹותיה, מחמת למּות הּנֹוטה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואסרה
מתה ּבין - ּבּמתה ּתחלק ׁשּלא ּוכׁשם הּטרפה. והיא - ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמתה

ּבין עצמּה, ׁשּמתה,מחמת עד ׁשחנקּה ּבין ּומתה, ׁשּנפלה ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
- למּות ּבּנֹוטה ּתחלק לא ּכ והרגּתה, חּיה ׁשּדרסּתה ְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבין
ונׁשּתּברּו הּגג מן ׁשּנפלה ּבין וׁשּברּתה, חּיה ׁשּטרפּתה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבין
ּבּה ׁשּזרק ּבין אבריה, ונתרּסקּו ׁשּנפלה ּבין צלעֹותיה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרב
עצמּה מחמת חלי לּה ׁשּבא ּבין ראתּה, אֹו לּבּה ונּקב ְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָחץ
ּבהן; וכּיֹוצא צלעֹותיה רב ׁשּבר אֹו ראתּה אֹו לּבּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹונּקב
ּבין - טרפה זֹו הרי מקֹום, מּכל למּות נֹוטה והיא ְְֲִִִֵֵֵָָָָָהֹואיל

ׁשמים ּבידי ׁשהיה ּבין ודם, ּבׂשר ּבידי הּגֹורם אםׁשהיה . ִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבהוה הּכתּוב ּדּבר "טרפה"? ּבּתֹורה נאמר לּמה ְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכן,

ׁשּנטרפה[במצוי] אּלא תאסר לא ּכן, תאמר לא ׁשאם :ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

ׁשאין למדּת, הא תאסר. לא ּבחצר, נטרפה אם אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבּׂשדה;
ּבהוה; אּלא מדּבר ְֵֶֶַַַָָֹהּכתּוב

.Ë,הּכתּוב אפׁשרוענין ואי מּכֹותיה, מחמת למּות ׁשהּנֹוטה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
חכמים: אמרּו מּכאן אסּורה. - זֹו מּכה מחמת לחיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָלּה
ׁשחיטה ּובהלכֹות טרפה'. חּיה, ּכמֹוה ׁשאין ּכל - הּכלל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ'זה
עֹוׂשה אין חלי ואיזה טרפה, אֹותּה עֹוׂשה חלי איזה ְְְֳֳִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָיתּבאר

טרפה. ְֵָָאֹותּה
.Èהּבׂשר אֹותֹו הרי - הּטהֹורים מן החי מן ּבׂשר החֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָוכן

ׁשהרי טרפה, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, מּמּנּו והאֹוכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָטרפה;
טרפה ּלי ּומה מתה; ולא נׁשחטה ׁשּלא מּבהמה זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבׂשר
ּלי מה ּבכּלּה, ּלי מה ּבסּכין, חתכּה ּלי מה חּיה, ְְֲִִִִַַַַַָָָָָֻאֹותּה

לאּבמקצתּה טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אֹומר: הּוא הרי ? ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹ
היא הרי ּבּׂשדה, ּבׂשר הּבהמה ׁשּנעׂשת ּכיון - ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹתאכלּו"

ְֵָטרפה.
.‡È- למּות ונטת ּכחּה, ׁשּתׁשׁש מחמת חֹולה ׁשהיא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבהמה

הרי אֹותּה, הּממיתין מאבריה ּבאבר מּכה ארעה ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהֹואיל
הּיער, חּית טרּופת ּכעין אּלא ּתֹורה אסרה ׁשּלא מּתרת; ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻזֹו

אֹותּה הּממיתה מּכה ּבּה נעׂשת .ׁשהרי ְֲֲִֵֶַַַָָָָָ
.·Èאֹוכלין היּו לא החכמים ּגדֹולי מּתרת, ׁשהיא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאף

על ואף ּתמּות, ׁשּלא ּכדי אֹותּה וׁשֹוחטין ׁשּממהרין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמּבהמה
ּכל אּלא אּסּור, ּבֹו אין זה ודבר ׁשחיטה; ּבסֹוף ׁשּפרּכסה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָּפי

מׁשּבח זה הרי זה, ּבדבר עצמֹו על להחמיר .הרֹוצה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
.‚Èאּלּו הרי - ּדם מהן יצא ולא ועֹוף, חּיה ּבהמה ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט

היּו' מתין 'ׁשּמא אֹומרין: ואין אתמּתרין; הּׁשֹוחט וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
והיא המסּכנת, אבל מּתרת. זֹו הרי - ּפרּכסה ולא ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻֻהּבריאה
ׁשהיא ּפי על אף - עֹומדת ואינּה אֹותּה ׁשּמעמידין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכל
הרי ּכלל, ּפרּכסה ולא ׁשחטּה אם - הּבריאֹות מאכל ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹוכלת
וצרי מּתרת; זֹו הרי ּפרּכסה, ואם עליה; ולֹוקין נבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻזֹו
מֹועיל. אינֹו ּבתחּלה אבל הּׁשחיטה, ּבסֹוף הּפרּכּוס ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּיהיה

.„Èּדּקה ּבבהמה הּפרּכּוס? הּוא ּביןּכיצד ּגּסה ּבין ּובחּיה , ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
אףּדּקה רגלּה ׁשּפׁשטה אֹו והחזירּתה, ידּה ׁשּפׁשטה ּבין - ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

זה הרי - ּבלבד רגלּה ׁשּכפפה אֹו החזירּתה, ׁשּלא ּפי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעל
הרי - החזירּתה ולא ידּה ּפׁשטה אם אבל ּומּתרת; ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּפרּכּוס,
אחד - ּגּסה ּובבהמה נפׁש. הֹוצאת אּלא זֹו ׁשאין אסּורה, ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזֹו
ולא ּכפפה אֹו ּכפפה, ולא ׁשּפׁשטה ּבין הרגל, ואחד ְְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹהּיד
יד לא ּפׁשטה לא ואם ּומּתרת; ּפרּכּוס, זה הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָֹֹֻּפׁשטה
אפּלּו - ּובעֹוף נבלה. זֹו הרי - ּכלל ּכפפה ולא רגל, ְְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹולא
זה הרי - ּבזנבֹו אּלא ּכׁשּכׁש ולא ּבעינֹו, אּלא רפרף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹלא

ְִּפרּכּוס.
.ÂËאֹו ּפרּכסה אם ידע ולא ּבּלילה, המסּכנת את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּׁשֹוחט

ואסּורה נבלה, ספק זֹו הרי - ּפרּכסה .לא ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָֹ
.ÊËזה עם זה מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה, אּסּורין חּוץּכל - ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

חלב, מעט הּלֹוקח ,לפיכ ׁשם; ׁשּיתּבאר ּכמֹו נזיר, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּסּורי
נבלה, ּבׂשר ּומעט טמאה, ּבהמה ּבׂשר ּומעט ּדם, ְְְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָּומעט
ּבאּלּו וכּיֹוצא טמא, עֹוף ּבׂשר ּומעט טמא, ּדג ּבׂשר ְְְְְֵֵֵֵַַַַַָָָָּומעט
לֹוקה, אינֹו - ואכלֹו ּכּזית, הּכל מן וצרף האּסּורין, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמּׁשאר

ׁשעּור. חצי אֹוכל ּכדין ְְֲִִִִֵודינֹו
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.ÊÈזֹו עם זֹו מצטרפֹות הּנבלֹות עםּכל מצטרפת ּונבלה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּכל וכן זה;טרפה. עם זה מצטרפין הּטמאים, וחּיה ּבהמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מצטרפין. אין טמאה, ּבהמה ּבׂשר עם נבלה ּבׂשר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָאבל
הּתרנגֹול, ונבלת הּצבי, ונבלת הּׁשֹור, מּנבלת הּלֹוקח ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַּכיצד?
חצי קּבץ אם וכן לֹוקה; - ואכלֹו ּבׂשר, ּכּזית הּכל מן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוקּבץ
זית חצי אֹו הּטרפה, מן זית וחצי טהֹורה ּבהמה מּנבלת ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָזית
ואכלֹו הּטהֹורה, מן החי מן מּבׂשר זית וחצי נבלה ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָמּבׂשר
מּכּלן ׁשּקּבץ והארנבת, והחזיר הּגמל ּבׂשר וכן לֹוקה. -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּׁשֹור מּנבלת זית חצי צרף אם אבל לֹוקה. - ואכלֹו ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּכּזית,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטרפין; אין - הּגמל מּבׂשר זית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוחצי
ּבׂשר אין - טמא ּדג אֹו טמא ועֹוף טמאה ּבהמה ּכל ְְְְְֵֵֵֵֵֵַָָָָָָוכן
מהן אחד ּכל ׁשהרי ׁשמֹות, ׁשני ׁשהן לפי מצטרף, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹׁשניהן
הּטמאין העֹופֹות ּכל אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּבלאו
זה הּטמאין. וחּיה ּבהמה ּכל ׁשּמצטרפין ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמצטרפין,
אין לאוין, ּבׁשני מצטרפין; אחד, ּבלאו ׁשאּסּורן ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהּכלל:
ּתחּלת והּטרפה הֹואיל ּוטרפה, מּנבלה חּוץ - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָמצטרפין

היא. ְִֵָנבלה
.ÁÈמן - הּטמאין וחּיה מּבהמה אֹו ּוטרפה, מּנבלה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהאֹוכל

והּטלפים, הּקרנים ּומן הּגידים, ּומן העצמֹות, ּומן ְְְֲִִִִִִִַַַַַַָָָָהעֹור,
הּדם מּׁשם ׁשּמבצּבץ מּמקֹומֹות עֹוף ׁשל הּצּפרנים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּומן
הרי אסּור, ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּלהן הּׁשליה מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשּיחתכּו,
מצטרפין ואין לאכילה; ראּויין אּלּו ׁשאין מּפני ּפטּור, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָזה

לכּזית הּבׂשר .עם ְִִַַַָָ
.ËÈּכׁשאר ׁשהיא מּפני מּתרת, - הּטמאה וקבת הּנבלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻקבת

ּולפיכך ׁשּבּגּוף; הּנכריטּנֹופת ׁשחיטת ּבקבת להעמיד מּתר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
הּוא הרי - הּקבה עֹור אבל טמאה. וחּיה ּבהמה ְְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַָָָָָּובקבת

ואסּור הּמעים, .ּכׁשאר ְְִִֵַַָָ
.Îמּפני - ּבאכילה מּתר חמֹור, ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻעֹור

מּתרין ׁשהן רגלים, ּומי הּפרׁש ּכמֹו ׁשהןׁשהּוא עֹורֹות יׁש . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
ׁשּיאכל והּוא, - הּבׂשר מן ּכאֹוכל ּכּזית מהן והאֹוכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכבׂשר,

רּכין. ּכׁשהן ְִֵֶַָאֹותן
.‡Îהחזיר ועֹור האדם, עֹור ּכבׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ׁשלואּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

חטֹורת ועֹור מּׂשא[דבשת]יּׁשּוב, עליו טענּו ׁשּלא הּגמל ְֲֲִֶֶַַָָָָָָֹ
ּבית ועֹור רּכה, היא ׁשעדין למּׂשא, הּגיע ולא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמעֹולם

האליה ׁשּתחת ועֹור ועֹור[זנב]הּבׁשת, הּׁשליל, ועֹור , ְְְְְִֶֶַַַַַָָֹ
ּכׁשהן - העֹורֹות אּלּו ּכל והחמט; והּלטאה והּכח ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהאנקה
ּבין אכילה לאּסּור ּבין ּדבר, לכל ּכבׂשר הן הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָרּכין

ְְָֻלטמאה.
.·Îהּנסקלנאמר והיאּבׁשֹור ּבׂשרֹו"; את יאכל "ולא : ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לא אּלא נבלה? הּוא והרי ׁשּנסקל, אחר לאכלֹו אפׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיה
- לסקילה ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון ,להֹודיע אּלא הּכתּוב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבא

וא טמאה; ּכבהמה ונעׂשה ׁשחיטהנאסר, ּוׁשחטֹו קדם ם ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
לֹוקה. ּכּזית, מּבׂשרֹו אכל ואם ּבהניה, אסּור זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשרה,
לכ לגֹויים; אֹו לכלבים יּתנּנּו ולא יּמכר לא ּכׁשּיּסקל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹוכן
מּתר הּנסקל, ׁשֹור ׁשל ּופרׁש ּבׂשרֹו". את יאכל "ולא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻנאמר:
ּכגֹון ּדינֹו, ׁשּנגמר אחר מּסקילה ּפטּור ׁשהּוא נֹודע ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבהניה.

ׁשּנסקל, אחר נֹודע ואם ּבעדר; וירעה יצא - עדיו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּוזּמּו
ּבהניה. מּתר זה ֲֲֵֶַָָָֻהרי
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תאכלמּפי‡. "לא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
הּבׂשר" עם אברהּנפׁש ועל החי; מן ׁשּנחּת אבר לאסר , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

תאכלּו". לא דמֹו ּבנפׁשֹו ּבׂשר א" לנח: אֹומר הּוא החי ְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֹמן
ּבטהֹורים, - ועֹוף חּיה ּבבהמה נֹוהג החי מן אבר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואּסּור

ּבטמאים. לא ְֲִִֵָֹאבל
הּיד·. ּכגֹון ועצמֹות, וגידים ּבׂשר ּבֹו ׁשּיׁש אבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

והּב הּלׁשֹון ּכגֹון עצם, ּבֹו ׁשאין אבר ואחד יציםוהרגל, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשאין ׁשהאבר אּלא ּבהן; וכּיֹוצא והחלב והּכליֹות ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּטחֹול
אסּור זה הרי מקצתֹו, ׁשחת ּבין ּכּלֹו ׁשחת ּבין - עצם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּבֹו
עליו חּיב אינֹו - עצם ּבֹו ׁשּיׁש והאבר החי. מן אבר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּום
וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשּיפרׁש עד החי, מן אבר ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּׁשּום
עליו חּיב - ּבלבד הּבׂשר החי מן ּפרׁש אם אבל ְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָָָועצמֹות;

החי מן אבר מּׁשּום לא ׁשּבארנּו, ּכמֹו טרפה .מּׁשּום ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשלם‚. אבר אכל ואפּלּו לֹוקה. ּכּזית, החי מן מאבר ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהאֹוכל

האבר מן חת ּפטּור. מּכּזית, ּפחֹות חּיב; ּכּזית, ּבֹו יׁש אם -ִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
על ואף לֹוקה, - ואכלֹו ּכּזית, ועצמֹות וגידים ּבׂשר ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָּכברּיתֹו

ׁשהּוא ּכל אּלא ּבׂשר ּבֹו ׁשאין האברּפי הפריד אם אבל ; ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ּומן הּגידים מן הּבׂשר והפריׁש החי, מן ׁשּתלׁשֹו ְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָאחר
ואין לבּדֹו, הּבׂשר מן ּכּזית ׁשּיאכל עד לֹוקה אינֹו - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהעצמֹות
ּברּיתֹו. ׁשּׁשּנה מאחר לכּזית ּבֹו מצטרפין והּגידים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהעצמֹות

ּׁשאכל„. ּבמה יׁש אם - מעט מעט ואכלֹו זה, לאבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָחּלקֹו
האבר מן ּכּזית לקח ּפטּור. לאו, ואם חּיב; ּבׂשר, ְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּכּזית
ׁשּנחלק ּפי על אף - ואכלֹו ועצמֹות, וגידים ּבׂשר ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּכברּיתֹו,

חּיב ׁשּיבלעּנּו, קדם ּבפנים .ּבפיו ְְְִִִִֶֶֶַָָֹ
חּיב‰. - ואכלֹו ּבנטילתֹו, ונטרפה החי, מן אבר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּתלׁש

ׁשני ׁשהרי טרפה; ּומּׁשּום החי מן אבר מּׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּתים,
- ואכלֹו החי מן חלב הּתֹולׁש וכן ּכאחת. ּבאין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהאּסּורין
חלב ּתלׁש חלב; ּומּׁשּום החי מן אבר מּׁשּום ׁשּתים, ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָלֹוקה

ׁשלׁש לֹוקה - ואכלֹו הּטרפה .מן ְֲִֵֶַַָָָֹ
.Âאינֹו אם - ּבּה המדלּדל ואבר ּבבהמה, המדלּדל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻּבׂשר

אחר אּלא ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ולחיֹות, לחזר ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹיכֹול
עליו לֹוקין ואין אסּור; רֹואיןׁשּנׁשחטה, הּבהמה, מתה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

מן אבר מּׁשּום עליו לֹוקין לפיכ מחּיים; נפל ּכאּלּו ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָאֹותֹו
הּבהמה, נׁשחטה אם - ולחיֹות לחזר יכֹול אם אבל ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹהחי.

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי
.Êאֹותן ׁשּמע הּביצים ּכגֹון דכֹו, אֹו מעכֹו אֹו אבר ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשמט

מקצת ּבֹו יׁש ׁשהרי הּתֹורה, מן אסּור אינֹו זה הרי - נּתקן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאֹו
לאכלֹו אסּור כן ּפי על ואף מסריח; אין ּולפיכ ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָחּיים
לאבר ּדֹומה הּוא ׁשהרי מּקדם, יׂשראל ּכל ׁשּנהגּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמּמנהג
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.Áעביֹו רב חֹופה העֹור אֹו הּבׂשר היה אם - ׁשּנׁשּבר ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹעצם
יצא ואם מּתר. זה הרי הּׁשבר, הּקף ורב הּנׁשּבר עצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשל
אֹו הּבהמה ּוכׁשּיׁשחט אסּור; האבר הרי לחּוץ, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעצם

מּתר והּׁשאר ויׁשליכֹו, הּׁשבר מּמקֹום יחּת נׁשּברהעֹוף, . ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּבׂשר אֹותֹו היה אבל רּבֹו, את חֹופה הּבׂשר והיה ְֲֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֻהעצם
מתלּקט ׁשהיה אֹו ּגֹורדֹו, ׁשהרֹופא ּכּבׂשר נתאּכל אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמרּסס
נקבים ׁשעליו הּבׂשר ׁשהיה אֹו הרּבה, מּמקֹומֹות ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהרב
ׁשּנגרד אֹו טּבעת, ּכמין ׁשּנקּדר אֹו הּבׂשר, ׁשּנסּדק אֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָנקבים,
אֹו ּכקלּפה, אּלא הּבׂשר מן נׁשאר ׁשּלא עד מּלמעלה ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּבׂשר
ׁשּנמצ עד ׁשּנׁשּבר העצם מעל מּלמּטה הּבׂשר אׁשּנתאּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
לאּסּור, מֹורין אּלּו ּבכל - ּבעצם נֹוגע אינֹו החֹופה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּבׂשר
מּכת אֹותֹו מּכין אּלּו, מּכל אכל ואם הּבׂשר; ׁשּיתרּפא ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָעד

ְַמרּדּות.
.Ëּומן הּטחֹול מן וחת הּבהמה, למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹוׁשיט

ואחר מעיה, ּבתֹו החתיכֹות והּניח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּכליֹות
מן אבר מּׁשּום אסּורֹות החתיכֹות אֹותן הרי - ׁשחטּה ְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָּכ
מן חת אם אבל מעיה; ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על ואף ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהחי,
הרי - ׁשחטּה ּכ ואחר הֹוציאֹו, ולא ׁשּבמעיה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻהעּבר

יצא ולא הֹואיל מּתר, אברֹו אֹו העּבר עּברחתיכֹות . ְֲִִֵָָָָָָָֹֻֻֻ
ׁשחתכֹו ּבין לעֹולם, אבר אֹותֹו נאסר רגלֹו, אֹו ידֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהֹוציא
ואפּלּו אּמֹו; ׁשּנׁשחטה אחר ׁשחתכֹו ּבין אּמֹו, ׁשּתּׁשחט ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם
נֹולד אֹו נׁשחטה ּכ ואחר אּמֹו, למעי אבר אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהחזיר
מּׁשּום אסּור האבר אֹותֹו הרי - ׁשנים ּכּמה וחיה ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּולד,
ּכבׂשר נאסר - למחּצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּבׂשר ׁשּכל ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָטרפה;
ׁשּיצא ּכיון טרפה", ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: החי, מן ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּפרׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טרפה נעׂשה ּכׂשדה, לֹו ׁשהּוא ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָלמקֹום
.Èלא אפּלּו - ּבפנים מקצתֹו ונׁשאר האבר, מקצת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֹהֹוציא

חת ואם מּתר; וׁשּבפנים אסּור, הּיֹוצא - מעּוטֹו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻנׁשאר
ׁשּיצא אֹותֹו - ונׁשחטה ׁשהחזירֹו, אחר האבר מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּיֹוצא
וחתכֹו החזירֹו, לא ואם מּתר. האבר ּוׁשאר אסּור, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּבלבד
- ׁשחיטה אחר אֹו ׁשחיטה קדם ׁשחתכֹו ּבין ּבחּוץ, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹוהּוא
ׁשּיחּת אחר האויר: ׁשּנגד הּמקֹום והּוא אסּור, החת ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמקֹום

החת מקֹום וחֹות חֹוזר .הּיֹוצא, ְְֲֵֵֵַַָ
.‡Èּבחּוץ והּוא ׁשחיטה קדם וחתכֹו ׁשּיצא, עּבר אבר ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻאבל

עליו ולֹוקין החי, מן אבר זה הרי אחר- נחּת ואם ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
קדם העּבר מת ואפּלּו לֹוקה, אינֹו האֹוכלֹו - ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשחיטה
לֹוקה האֹוכלֹו - חתכֹו ּכ ואחר הּבהמה, מתה ואם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשחיטה.

החי. מן אבר ִִֵֶַַמּׁשּום
.·Èוהרי נֹולד, ּכ ואחר האבר, ונאסר אבר ׁשהֹוציא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻעּבר

והּוא הֹואיל מּספק: לׁשּתֹותֹו אסּור ׁשּלּה החלב - נקבה ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָהיא
ּכחלב זה והרי אסּור; אחד אבר ּבּה ויׁש האברים, מּכלל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבא

טהֹורה ּבחלב ׁשּנתערב .טרפה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ
.‚Èׁשליל ּבּה ּומצא מעּברת ּבהמה חי[עובר]הּׁשֹוחט ּבין , ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

מּתרת ׁשליה ואפּלּו ּבאכילה; מּתר זה הרי - מת ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּבין
אם - הּבהמה את וׁשחט מקצתּה, ׁשּיצאת וׁשליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבאכילה.
והּׁשאר אסּור מּמּנה ּׁשּיצא מה ּבּולד, קׁשּורה זֹו ׁשליה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָהיתה
ׁשליה ׁשּמא אסּורה, ּכּלּה ּבֹו, קׁשּורה היתה לא ואם ְְְְֲִִֶָָָָָָָָֹֻֻמּתר.

ׁשּנמצא זה ּוולד ּבּה, ׁשהיה ולד הל מקצתּה ׁשּיצאת ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָזֹו
ּבּבטן נמצא ׁשּלא לֹומר צרי ואין ׁשּלֹו; ׁשליה הלכה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּבטן

אסּורה. ּכּלּה ׁשהּׁשליה ּכלל, ְְֲִֶַָָָָָָֻולד
.„Èחדׁשים ּתׁשעה ּבן ׁשהּוא ּפי על אף - חי עּבר ּבּה ְֳִִִֶֶַַַָָָָָָֻמצא

אינֹו - ׁשּיחיה ואפׁשר ׁשחיטתּגמּורים, אּלא ׁשחיטה, צרי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
מטהרּתֹו הפריסאּמֹו ואם צרי[נעמד]; קרקע, ּגּבי על ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָ

ְִָׁשחיטה.
.ÂËּבן ּבּה ּומצא טרפה, ּבהמה ׁשחט אֹו הּבהמה, את ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָקרע

אּמֹו ׁשחיטת ואין להּתירֹו, ׁשחיטה צרי - חי ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּתׁשעה
חי ׁשהּוא ּפי על אף - חדׁשיו לֹו ּגמרּו לא ואם לֹו; ְְֳִִֶֶֶַַַָָָֹמֹועלת

מאּמֹו ּכאבר ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הּטרפה ּכלּבמעי . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
אין - אּמֹו את ׁשחט ּכ ואחר והחזירֹו, ראׁשֹו ׁשהֹוציא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעּבר
ׁשחיטה. וצרי ּכילּוד, הּוא והרי לֹו; מֹועלת אּמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשחיטת

ו ¤¤ּפרק

מביאּכּזיתהאֹוכל‡. ּבׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, - הּדם מן ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
קבּועה ובעשיר]חּטאת בעני ּבּתֹורה,[שווה מפרׁש ודבר . ְְְַַָָָָָָֹ

טמאין ּבין ּבלבד, ועֹוף חּיה ּבהמה ּדם על אּלא חּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינֹו
ּבכל תאכלּו לא ּדם "וכל ׁשּנאמר: - טהֹורין ְְְְֱִֵֶֶַָָָֹֹּבין
ׁשּנאמר: ּבהמה, ּבכלל וחּיה ולּבהמה"; לעֹוף ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמֹוׁשבֹותיכם,
ּדם אבל ויחמּור". ּוצבי אּיל . . ּתאכלּו אׁשר הּבהמה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹ"זאת
חּיבין אין - האדם ודם ּורמׂשים, ּוׁשקצים וחגבים ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָּדגים

טהֹורים, וחגבים ּדגים ּדם ,לפיכ ּדם; מּׁשּום מּתרעליו ְְֲִִִִִַַָָָָָָָֻ
ודגים חגבים ודם מּתר. וׁשתהּו, ּבכלי ּכּנסֹו ואפּלּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָֻלאכלֹו;
ּבהמה ּכחלב ּגּופן, ּתמצית ׁשהּוא מּׁשּום אסּור, - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָטמאים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכבׂשרן, ׁשרצים ודם ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָטמאה;
עליו·. ּומּכין ּפרׁש; אם סֹופרים, מּדברי אסּור - האדם ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּדם

ׁשּנׁש הרי נמנע. ואינֹו ּבֹולעֹו הּׁשּנים, ּדם אבל מרּדּות. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָמּכת
ׁשהרי אֹוכל, ּכ ואחר הּדם את ּגֹורד - ּדם עליה ויצא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבפת

.ּפרׁש ֵַ
ׁשחיטה‚. ּבׁשעת הּיֹוצא ּדם על אּלא ּכרת חּיבין ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

ועל אדמּדּומית, ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל הראׁש, הּתזת אֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּונחירה
מקּלח ׁשהּוא זמן ּכל הּקזה ּדם ועל הּלב, ּבתֹו הּכנּוס ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָהּדם

הּׁשֹותת הּדם אבל קדם[מטפטף]ויֹוצא. הּקזה, ּבתחּלת ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
הּדם ּכׁשּיתחיל הּקזה, ּבסֹוף הּׁשֹותת ודם לקּלח, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּיתחיל
ׁשּדם האברים: ּכדם הּוא והרי עליו, חּיבין אין - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלפסק

ּבֹו. יֹוצאה ׁשהּנפׁש הּדם הּוא ְִֶֶֶַַַַָָהּקּלּוח,
הּתמצית„. בו]ּדם תלויים החיים ּכגֹון[אין - האברין ודם ְְְִִֵַַַַָָ

לּלב הּמתּכּנס ודם ּביצים, ודם הּכליֹות, ודם הּטחֹול, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָּדם
ּכרת. עליו חּיבין אין - ּבּכבד הּנמצא ודם ׁשחיטה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּבׁשעת
לא ּדם "וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מּמּנּו האֹוכל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל

ּבּדםתאכלּו" הּבׂשר, נפׁש "ּכי אֹומר: הּוא ּכרת ּובחּיּוב ; ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבֹו. יֹוצאה ׁשהּנפׁש ּדם על אּלא ּכרת חּיב אינֹו - ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיא"

הּיּלֹוד.‰. ּכדם ּדמֹו הרי הּבהמה, ּבמעי הּנמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּׁשליל
אבל ּכרת; עליו חּיבין לּבֹו, ּבתֹו ּכנּוס הּנמצא הּדם ,ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָלפיכ

האברין ּכדם הּוא הרי ּדמֹו, .ׁשאר ְְֲִֵֵַָָָָ
.Â,ּדמֹו את ּומֹוציא קֹורעֹו - לקדרה ּבין לצלי ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָהּלב,
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.Áעביֹו רב חֹופה העֹור אֹו הּבׂשר היה אם - ׁשּנׁשּבר ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹעצם
יצא ואם מּתר. זה הרי הּׁשבר, הּקף ורב הּנׁשּבר עצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשל
אֹו הּבהמה ּוכׁשּיׁשחט אסּור; האבר הרי לחּוץ, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעצם

מּתר והּׁשאר ויׁשליכֹו, הּׁשבר מּמקֹום יחּת נׁשּברהעֹוף, . ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּבׂשר אֹותֹו היה אבל רּבֹו, את חֹופה הּבׂשר והיה ְֲֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֻהעצם
מתלּקט ׁשהיה אֹו ּגֹורדֹו, ׁשהרֹופא ּכּבׂשר נתאּכל אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמרּסס
נקבים ׁשעליו הּבׂשר ׁשהיה אֹו הרּבה, מּמקֹומֹות ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהרב
ׁשּנגרד אֹו טּבעת, ּכמין ׁשּנקּדר אֹו הּבׂשר, ׁשּנסּדק אֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָנקבים,
אֹו ּכקלּפה, אּלא הּבׂשר מן נׁשאר ׁשּלא עד מּלמעלה ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּבׂשר
ׁשּנמצ עד ׁשּנׁשּבר העצם מעל מּלמּטה הּבׂשר אׁשּנתאּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
לאּסּור, מֹורין אּלּו ּבכל - ּבעצם נֹוגע אינֹו החֹופה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּבׂשר
מּכת אֹותֹו מּכין אּלּו, מּכל אכל ואם הּבׂשר; ׁשּיתרּפא ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָעד

ְַמרּדּות.
.Ëּומן הּטחֹול מן וחת הּבהמה, למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹוׁשיט

ואחר מעיה, ּבתֹו החתיכֹות והּניח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּכליֹות
מן אבר מּׁשּום אסּורֹות החתיכֹות אֹותן הרי - ׁשחטּה ְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָּכ
מן חת אם אבל מעיה; ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על ואף ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהחי,
הרי - ׁשחטּה ּכ ואחר הֹוציאֹו, ולא ׁשּבמעיה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻהעּבר

יצא ולא הֹואיל מּתר, אברֹו אֹו העּבר עּברחתיכֹות . ְֲִִֵָָָָָָָֹֻֻֻ
ׁשחתכֹו ּבין לעֹולם, אבר אֹותֹו נאסר רגלֹו, אֹו ידֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהֹוציא
ואפּלּו אּמֹו; ׁשּנׁשחטה אחר ׁשחתכֹו ּבין אּמֹו, ׁשּתּׁשחט ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם
נֹולד אֹו נׁשחטה ּכ ואחר אּמֹו, למעי אבר אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהחזיר
מּׁשּום אסּור האבר אֹותֹו הרי - ׁשנים ּכּמה וחיה ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּולד,
ּכבׂשר נאסר - למחּצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּבׂשר ׁשּכל ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָטרפה;
ׁשּיצא ּכיון טרפה", ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: החי, מן ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּפרׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טרפה נעׂשה ּכׂשדה, לֹו ׁשהּוא ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָלמקֹום
.Èלא אפּלּו - ּבפנים מקצתֹו ונׁשאר האבר, מקצת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֹהֹוציא

חת ואם מּתר; וׁשּבפנים אסּור, הּיֹוצא - מעּוטֹו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻנׁשאר
ׁשּיצא אֹותֹו - ונׁשחטה ׁשהחזירֹו, אחר האבר מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּיֹוצא
וחתכֹו החזירֹו, לא ואם מּתר. האבר ּוׁשאר אסּור, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּבלבד
- ׁשחיטה אחר אֹו ׁשחיטה קדם ׁשחתכֹו ּבין ּבחּוץ, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹוהּוא
ׁשּיחּת אחר האויר: ׁשּנגד הּמקֹום והּוא אסּור, החת ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמקֹום

החת מקֹום וחֹות חֹוזר .הּיֹוצא, ְְֲֵֵֵַַָ
.‡Èּבחּוץ והּוא ׁשחיטה קדם וחתכֹו ׁשּיצא, עּבר אבר ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻאבל

עליו ולֹוקין החי, מן אבר זה הרי אחר- נחּת ואם ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
קדם העּבר מת ואפּלּו לֹוקה, אינֹו האֹוכלֹו - ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשחיטה
לֹוקה האֹוכלֹו - חתכֹו ּכ ואחר הּבהמה, מתה ואם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשחיטה.

החי. מן אבר ִִֵֶַַמּׁשּום
.·Èוהרי נֹולד, ּכ ואחר האבר, ונאסר אבר ׁשהֹוציא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻעּבר

והּוא הֹואיל מּספק: לׁשּתֹותֹו אסּור ׁשּלּה החלב - נקבה ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָהיא
ּכחלב זה והרי אסּור; אחד אבר ּבּה ויׁש האברים, מּכלל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבא

טהֹורה ּבחלב ׁשּנתערב .טרפה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ
.‚Èׁשליל ּבּה ּומצא מעּברת ּבהמה חי[עובר]הּׁשֹוחט ּבין , ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

מּתרת ׁשליה ואפּלּו ּבאכילה; מּתר זה הרי - מת ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּבין
אם - הּבהמה את וׁשחט מקצתּה, ׁשּיצאת וׁשליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבאכילה.
והּׁשאר אסּור מּמּנה ּׁשּיצא מה ּבּולד, קׁשּורה זֹו ׁשליה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָהיתה
ׁשליה ׁשּמא אסּורה, ּכּלּה ּבֹו, קׁשּורה היתה לא ואם ְְְְֲִִֶָָָָָָָָֹֻֻמּתר.

ׁשּנמצא זה ּוולד ּבּה, ׁשהיה ולד הל מקצתּה ׁשּיצאת ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָזֹו
ּבּבטן נמצא ׁשּלא לֹומר צרי ואין ׁשּלֹו; ׁשליה הלכה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּבטן

אסּורה. ּכּלּה ׁשהּׁשליה ּכלל, ְְֲִֶַָָָָָָֻולד
.„Èחדׁשים ּתׁשעה ּבן ׁשהּוא ּפי על אף - חי עּבר ּבּה ְֳִִִֶֶַַַָָָָָָֻמצא

אינֹו - ׁשּיחיה ואפׁשר ׁשחיטתּגמּורים, אּלא ׁשחיטה, צרי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
מטהרּתֹו הפריסאּמֹו ואם צרי[נעמד]; קרקע, ּגּבי על ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָ

ְִָׁשחיטה.
.ÂËּבן ּבּה ּומצא טרפה, ּבהמה ׁשחט אֹו הּבהמה, את ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָקרע

אּמֹו ׁשחיטת ואין להּתירֹו, ׁשחיטה צרי - חי ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּתׁשעה
חי ׁשהּוא ּפי על אף - חדׁשיו לֹו ּגמרּו לא ואם לֹו; ְְֳִִֶֶֶַַַָָָֹמֹועלת

מאּמֹו ּכאבר ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הּטרפה ּכלּבמעי . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
אין - אּמֹו את ׁשחט ּכ ואחר והחזירֹו, ראׁשֹו ׁשהֹוציא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעּבר
ׁשחיטה. וצרי ּכילּוד, הּוא והרי לֹו; מֹועלת אּמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשחיטת

ו ¤¤ּפרק

מביאּכּזיתהאֹוכל‡. ּבׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, - הּדם מן ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
קבּועה ובעשיר]חּטאת בעני ּבּתֹורה,[שווה מפרׁש ודבר . ְְְַַָָָָָָֹ

טמאין ּבין ּבלבד, ועֹוף חּיה ּבהמה ּדם על אּלא חּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינֹו
ּבכל תאכלּו לא ּדם "וכל ׁשּנאמר: - טהֹורין ְְְְֱִֵֶֶַָָָֹֹּבין
ׁשּנאמר: ּבהמה, ּבכלל וחּיה ולּבהמה"; לעֹוף ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמֹוׁשבֹותיכם,
ּדם אבל ויחמּור". ּוצבי אּיל . . ּתאכלּו אׁשר הּבהמה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹ"זאת
חּיבין אין - האדם ודם ּורמׂשים, ּוׁשקצים וחגבים ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָּדגים

טהֹורים, וחגבים ּדגים ּדם ,לפיכ ּדם; מּׁשּום מּתרעליו ְְֲִִִִִַַָָָָָָָֻ
ודגים חגבים ודם מּתר. וׁשתהּו, ּבכלי ּכּנסֹו ואפּלּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָֻלאכלֹו;
ּבהמה ּכחלב ּגּופן, ּתמצית ׁשהּוא מּׁשּום אסּור, - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָטמאים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכבׂשרן, ׁשרצים ודם ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָטמאה;
עליו·. ּומּכין ּפרׁש; אם סֹופרים, מּדברי אסּור - האדם ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּדם

ׁשּנׁש הרי נמנע. ואינֹו ּבֹולעֹו הּׁשּנים, ּדם אבל מרּדּות. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָמּכת
ׁשהרי אֹוכל, ּכ ואחר הּדם את ּגֹורד - ּדם עליה ויצא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבפת

.ּפרׁש ֵַ
ׁשחיטה‚. ּבׁשעת הּיֹוצא ּדם על אּלא ּכרת חּיבין ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

ועל אדמּדּומית, ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל הראׁש, הּתזת אֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּונחירה
מקּלח ׁשהּוא זמן ּכל הּקזה ּדם ועל הּלב, ּבתֹו הּכנּוס ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָהּדם

הּׁשֹותת הּדם אבל קדם[מטפטף]ויֹוצא. הּקזה, ּבתחּלת ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
הּדם ּכׁשּיתחיל הּקזה, ּבסֹוף הּׁשֹותת ודם לקּלח, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּיתחיל
ׁשּדם האברים: ּכדם הּוא והרי עליו, חּיבין אין - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלפסק

ּבֹו. יֹוצאה ׁשהּנפׁש הּדם הּוא ְִֶֶֶַַַַָָהּקּלּוח,
הּתמצית„. בו]ּדם תלויים החיים ּכגֹון[אין - האברין ודם ְְְִִֵַַַַָָ

לּלב הּמתּכּנס ודם ּביצים, ודם הּכליֹות, ודם הּטחֹול, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָּדם
ּכרת. עליו חּיבין אין - ּבּכבד הּנמצא ודם ׁשחיטה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּבׁשעת
לא ּדם "וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מּמּנּו האֹוכל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל

ּבּדםתאכלּו" הּבׂשר, נפׁש "ּכי אֹומר: הּוא ּכרת ּובחּיּוב ; ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבֹו. יֹוצאה ׁשהּנפׁש ּדם על אּלא ּכרת חּיב אינֹו - ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיא"

הּיּלֹוד.‰. ּכדם ּדמֹו הרי הּבהמה, ּבמעי הּנמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּׁשליל
אבל ּכרת; עליו חּיבין לּבֹו, ּבתֹו ּכנּוס הּנמצא הּדם ,ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָלפיכ

האברין ּכדם הּוא הרי ּדמֹו, .ׁשאר ְְֲִֵֵַָָָָ
.Â,ּדמֹו את ּומֹוציא קֹורעֹו - לקדרה ּבין לצלי ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָהּלב,
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מֹולחֹו ּכ אחרואחר קֹורעֹו - קרעֹו ולא הּלב ּבּׁשל ואם . ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹ
חּיב ּדם ּכּזית ּבֹו היה אם - קרעֹו לא ואם ּומּתר; ְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֻׁשּבּׁשלֹו,

ּכרת. ֵָָָעליו
.Êמים לתֹו אֹו החמץ, לתֹו והׁשליכּה חתכּה אם - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹהּכבד

ּכן אחר אֹותּה לבּׁשל מּתרת זֹו הרי - ׁשּתתלּבן עד ;רֹותחין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻ
מבּׁשלין ּכ ואחר האּור, על להבהבּה יׂשראל ּכל נהגּו ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָּוכבר
וכן אחר. ּבׂשר עם ׁשּבּׁשלּה ּבין לבּדּה, ׁשּבּׁשלּה ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹותּה,
אֹותֹו קֹולין ולא ראׁש, ׁשל הּמח מבּׁשלין ׁשאין ּפׁשּוט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹמנהג

ּבאּור. אֹותֹו ׁשּמהבהבין עד -ְְֲִֶַַָ
.Áּבחמץ חלטּה ולא האּור על הבהבה ולא ׁשּבּׁשלּה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹהּכבד

ׁשּנתּבּׁשל וכל הּכבד אסּורה, ּכּלּה הּקדרה הרי - ּברֹותחין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻאֹו
והּוא, - אחד ּבׁשּפּוד הּבׂשר עם ּכבד לצלֹות ּומּתר ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻעּמּה.

למּטה הּכבד הריׁשּתהיה מּבׂשר, למעלה ּוצליּה עבר ואם ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
אֹוכל .זה ֵֶ

.Ëאּלא ּדם ׁשאינֹו הּבׂשר, עם אפּלּו לבּׁשלֹו מּתר - ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּטחֹול
לדם הּדֹומה ׁשּתצאּבׂשר קדם ּבהמה מפרקת הּׁשֹובר . ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבׂשר מּמּנה לאכל ואסּור ּבאברים; נבלע הּדם הרי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹנפׁשּה,
וימלח החתיכה, יחּת יעׂשה? ּכיצד אּלא חלטֹו. ואפּלּו ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹחי,
ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו, ּוכבר יצלה. אֹו יבּׁשל ּכ ואחר יפה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָיפה

מּתרין. ׁשהן ּדם, מהן יצא ולא ועֹוף חּיה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻּבהמה
.È,יפה יפה מֹולחֹו ּכן אם אּלא ּדמֹו מידי יֹוצא הּבׂשר ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאין

ואחר ּתחּלה, הּבׂשר מדיח עֹוׂשה? ּכיצד יפה. יפה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּומדיחֹו
יפה יפה מֹולחֹו ואחרּכ מיל; הּלּו ּכדי ּבמלחֹו ּומּניחֹו , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

מּיד ּומׁשליכֹו זּכים; הּמים ׁשּיצאּו עד יפה, יפה מדיחֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכ
מּיד, ׁשּיתלּבן ּכדי - לפֹוׁשרין לא אבל רֹותחין, מים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹלתֹו

ּדם. יצא ְֵֵָֹולא
.‡È;מנּקב ּבכלי אּלא אֹותֹו מֹולחין אין הּבׂשר, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּכׁשּמֹולחין

ׁשהּמלח הּגס, ּכחֹול עבה ּבמלח אּלא אֹותֹו מֹולחין ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָואין
הּבׂשר לנּפץ וצרי דם. יֹוציא ולא ּבּבׂשר יּבלע ּכקמח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּדק

ידיחּנּו ּכ ואחר הּמלח, .מן ְְִִֶֶַַַַָ
.·Èלצלי,ּכל אבל לבּׁשלֹו. ׁשּצרי לבׂשר האּלּו, הּדברים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ

מּיד וצֹולה יפהמֹולח יפה מֹולחֹו - חי ּבׂשר לאכל והרֹוצה . ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
מּתר ּבחמץ, חלטֹו ואם יאכל; ּכ ואחר יפה, יפה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּומדיחֹו
ׁשאין ּבֹו, ׁשחלטֹו החמץ לׁשּתֹות ּומּתר חי, ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלאכלֹו

הּדם. מֹוציא ִֶַַָֹהחמץ
.‚Èוחתיכה ׁשנּיה; ּפעם ּבֹו יחלט לא ּבׂשר, ּבֹו ׁשחלט ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹחמץ

ׁשּימלח עד אסּורין, והחמץ היא - החמץ ּבתֹו ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשהאדימה
ויצלה יפה יפה וחּיהאֹותּה בהמה ּביצי וכן ׁשהאדים, ּבׂשר . ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּדם מלאים ׁשהם הּמזרקים ׁשּבֹו הערף וכן ׁשעליהן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּקלף
ּוצלאן חתכן לא ואם לבּׁשלן; מּתר ּכּדת, ּומלחן חתכן אם -ְְְְְֲֲִִַַָָָָָָָָָָָֹֻ
על ּכּלן ׁשּצלאן אֹו למּטה, ּופיו הערף וצלה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבׁשּפּוד,

מּתרין. אּלּו הרי - ֲִִֵֵֶַָָֻהּגחלים
.„Èּתלהּו אם - ּבכבׁשן אֹו ּבתּנּור ׁשּצלהּו הּבהמה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹראׁש

היה ואם וׁשֹותת. יֹוצא ׁשהּדם מּתר; למּטה, ׁשחיטתֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּובית
לתֹוכֹו; מתקּבץ ׁשהּדם - אסּור מחֹו הּצד, מן הּׁשחיטה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבית
חטמֹו הּניח מּתר. מּבחּוץ, העצמֹות ׁשעל הּבׂשר ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֻּוׁשאר

ויצא ּפתּוח ׁשּיּׁשאר ּכדי קנה אֹו ּגמי ּבֹו הּניח אם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלמּטה
אסּור מחֹו לאו, ואם מּתר; חטמֹו, ּדר .ּדמֹו ְְִֶֶָָָָָֹֻ

.ÂËׁשּתכלה עד מימיו, לקּבל הּצלי ּתחת ּכלי מּניחין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאין
לתֹו מׁשליכין עֹוׂשין? וכיצד ׁשּבֹו. אדמּדּומית מראה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּכל

ולֹוקח ׁשּיּצל; עד הּכלי ּומּניח מלח, מעט הּׁשמנּוניתהּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָ
אסּורה הּׁשמנּונית ׁשּתחת מּטה ׁשל והּמים מעלה, .ׁשל ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ

.ÊËלאכלּה מּתר צלי, ּבׂשר עליה ׁשחת ועֹופֹותּפת ּדגים . ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֻ
אסּורין; הּדגים מנּקב, ּבכלי אפּלּו - זה עם זה ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֻׁשּמלחן
לֹומר, צרי ואין העֹוף. מן הּיֹוצא ּדם ּובֹולע רפה, ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּדג

חּיה. אֹו ּבהמה ּבׂשר עם ּדג מלח ְְִִֵַַַָָָָאם
.ÊÈּוביצים ּבׂשר חללן ּומּלא ׁשלמים, ׁשהּניחן ,עֹופֹות ְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

ׁשּמלחן ּפי על ואף לתֹוכן; יֹוצא ׁשהּדם אסּורֹות; - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּובּׁשלן
ואם צלי. אֹו ׁשלּוק ׁשּבתֹוכן הּבׂשר היה ואפּלּו יפה, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָיפה
חי, ׁשּבתֹוכן ׁשהּבׂשר ּפי על אף מּתרֹות, אּלּו הרי ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻצלין,

למעלה. ּפיהן ְְֲִִֶַַָואפּלּו
.ÁÈאֹו ׁשלּוק, אֹו צלי ּבבׂשר זֹו ּדר על ׁשּמּלאן מעים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבני

ׁשאין מּתרין, אּלּו הרי - קלין אֹו ּוׁשלקן ּבביצים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּמּלאן
מעים ּבבני ּדם הּגאֹונים.מחזיקין הֹורּו וכן ; ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָ

.ËÈמחּתכין ּבין ׁשלמים ּבין ּוצלין, ּבבצק ׁשּטפלן ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻעֹופֹות
את אֹוכל הּטפלה, הסמיקה אפּלּו - ּגּסה ּבסלת טפלן אם -ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ואם הּדם. ויֹוצא מתּפררת ּגּסה, סלת ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּטפלה;
ּכמֹו לבנה הּטפלה היתה אם - ׁשּלתתן חּטין ּבקמח ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָטפלן

ּבׁשארהּכ טפלן אסּורה. לאו, ואם מּמּנה; לאכל מּתר סף, ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
מּתרין האדימּו, לא ואם אסּורין; האדימּו, אם - .קמחין ְְֱֱֲִִִִִִִֶֶָָֹֻ

.Îׁשּילּבן עד רֹותח, ּבּה לאכל אסּור ּבּה, ׁשּׁשחט ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹסּכין
קׁשה ּבקרקע ינעצּנה אֹו ּבמׁשחזת, ּכּלּה יׁשחיזּנה אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּסּכין,

מּתר רֹותח, ּבּה חת ואם ּפעמים; חֹותעׂשרה אינֹו וכן . ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻ
הדיח ואם לכּתחּלה; החריפים, מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָּבֹו
ּבֹו, וכּיֹוצא צנֹון ּבּה לחּת מּתר - ּבכלי קּנחּה אֹו ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֻהּסּכין,

רֹותח. לא ֲֵַָֹאבל
.‡Îּבאבר ׁשּועה היתה אפּלּו ּבׂשר, ּבּה ׁשּמלח ְְְֲִֶַָָָָָָָָָָָקערה

מתכת] נבלע[מצופה ׁשּכבר לעֹולם, רֹותח ּבּה לאכל אסּור -ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבחרׂשיה. ֲֶַַָָָהּדם

ז ¤¤ּפרק

-האֹוכל‡. חלב מביאּכּזית ּבׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
קבּועה ועשיר]חּטאת בעני ׁשאינֹו[שווה ּבּתֹורה, ּובפרּוׁש . ְְֵֵֶַַָָָ

ׁשּנאמר: ּבלבד, טהֹורה ּבהמה מיני ׁשלׁשה על אּלא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹחּיב
תאכלּו" לא - ועז וכׂשב ׁשֹור חלב מחלב"ּכל ׁשאכל ּבין - ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

ׁשאר אבל ׁשּלהן. ּוטרפה נבלה מחלב ׁשאכל ּבין ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשחּוטה,
וכן ּכבׂשרּה. חלּבּה - טהֹורה ּבין טמאה ּבין וחּיה, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָּבהמה
והאֹוכל ּכבׂשרֹו; חלּבֹו טהֹורה, בהמה מיני ׁשלׁשה ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹנפל

נבלה. אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, ְְִִֵֵֵֶֶַַָמחלּבֹו
חלב,·. אֹוכל מּׁשּום חּיב - ּוטרפה נבלה מחלב ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹוכל

ּבבׂשרּה האּסּור ׁשּנֹוסף מּתֹו ּוטרפה; נבלה אֹוכל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומּׁשּום
ׁשּתים לֹוקה ּולפיכ החלב; על נֹוסף מּתר, .ׁשהיה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

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

zexeq` zelk`n zekld - oeiq f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ואפּלּו‚. מּתר, חלּבֹו ּכל - ׁשליל ּבּה ּומצא ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻהּׁשֹוחט
חדׁשיו לֹו ׁשלמּו ואם מּמּנה. ּכאבר ׁשהּוא מּפני חי; ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצאֹו
צרי ואינֹו הּקרקע על הפריס ׁשּלא ּפי על אף - חי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹּומצאֹו
מּמּנּו ּומֹוציאין ּכרת; עליו וחּיבין אסּור, חלּבֹו - ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשחיטה

החּוטין הּבהמֹות.ּכל ּכׁשאר האסּורין, והּקרּומֹות ְְְְֲִִִֵַַַָָָ
לֹו„. ׁשּכלּו העּבר מחלב וחת הּבהמה, למעי ידֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהֹוׁשיט

העיבור]חדׁשיו ימי מלאו עליו[= חּיב זה הרי - והֹוציאֹו , ְֲֳִֵֶַָָָָָ
הּגֹורמין הן ׁשהחדׁשים עצמּה, האם מחלב חתכֹו ְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכאּלּו

החלב. ֱֵֶֶַֹלאסר
חלב‰. ּכרת: עליהם ׁשחּיבין הן, חלבים ׁשעלׁשלׁשה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

הּכסלים וׁשעל הּכליֹות, ׁשּתי וׁשעל האליה,הּקרב, אבל . ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבלבד, קרּבן לענין אּלא 'חלב' נקראת לא ּבאכילה; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתרת
קרּבן; לענין הּכבד ויֹותרת ּכליֹות 'חלבים' ׁשּנקראּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹו
- חּטה" ּכליֹות ו"חלב הארץ" "חלב אֹומר ׁשאּתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכמֹו
לׂשרפה הּקרּבן מן אּלּו ּדברים ׁשּמרימין ּולפי טּובם; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
לה'. הּמּורם אּלא טֹוב, ּדבר ׁשם ׁשאין - 'חלב' נקראּו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלה',
מּמּנּו". חלּבֹו את "ּבהרימכם מעׂשר: ּבתרּומת נאמר ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּולכ

.Âׁשעל החלב הּוא - הּכֹוסֹות ּבית וׁשעל המסֹוס ׁשעל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַחלב
ּכרת, עליו חּיבין - מּבפנים הירכים ׁשּבעּקרי וחלב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּקרב;

הּכסלים ׁשעל החלב עקםוהּוא - הּקבה על חלב ׁשם ויׁש . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מּתר. והּוא יתר, ּכמֹו מׁשּו וחּוט האסּור; והּוא קׁשת, ְְְְְֶֶֶֶָָָָֻּכמֹו

ּכרת. עליהן חּיבין ואין אסּורין, ׁשּבחלב ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחּוטין
.Êאסר הּכסלים ׁשעל - מּתר אֹותֹו, חֹופה ׁשהּבׂשר ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחלב

נאסר, הּכליֹות ׁשעל חלב וכן הּכסלים; ׁשּבתֹו לא ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכתּוב,
הּכליֹות ׁשּבתֹו ׁשּבתֹולא לבן אדם נֹוטל כן, ּפי על ואף . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

אחריו. לחּטט צרי ואינֹו אֹותּה; אֹוכל ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּכליה,
.Áסמּו הּמתנים, ּבעּקרי חלב ׁשל פתילֹות ׁשּתי ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיׁש

ּבּמעים; נראה זה חלב חּיה, ּכׁשהּבהמה .הּיר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלראׁש
נראה ואינֹו זה חלב ויתּכּסה ּבבׂשר הּבׂשר ידּבק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּוכׁשּתמּות,
אסּור, זה הרי כן ּפי על ואף הּבׂשר; מן הּבׂשר ׁשּיתּפרק ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעד
ּבֹו ׁשּתמצא מקֹום וכל אֹותֹו. חֹופה ׁשהּבׂשר חלב זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאין
ולא סביביו מּכל אֹותֹו מּקיף והּבׂשר הּבׂשר, ּתחת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהחלב

מּתר זה הרי - הּבׂשר ׁשּיּקרע עד .יראה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
.Ëהּלב ּכּלןחלב - הּמלּפפין הּדּקין והם הּמעים, וחלב , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ

הּמעי מראׁש חּוץ מּתר; ׁשהּוא ּכּׁשּמן הן והרי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻֻמּתרין,
החלב לגרד ׁשּצרי - מעים ּבני ּתחּלת ׁשהיא לּקבה, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּסמּו
מן ויׁש ׁשאסּור. הּדּקין ׁשעל החלב הּוא וזה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשעליו,
הּוא לגרדֹו, ׁשּצרי הּזה הּמעי ׁשראׁש ׁשּיאמר, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּגאֹונים

הּמעים. סֹוף ׁשהּוא הראי ּבֹו ׁשּיצא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּמעי
.Èמהן - אסּורין ׁשהן ּוקרּומֹות חּוטין הּבהמה ּבגּוף ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָיׁש

ׁשאסּור קרּום אֹו חּוט וכל ּדם. מּׁשּום ּומהן חלב, ְְִִֵֵֶֶֶָָָמּׁשּום
תאכלּו" לא ּדם "ּכל ימלחמּׁשּום ּכ ואחר לנטלֹו, צרי - ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹ

צרי אינֹו ּומלחֹו, חתכֹו ואם ׁשאמרנּו: ּכמֹו הּבׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָויבּׁשל
וכל לנטלֹו. צרי אינֹו לצלי, ואם קרּוםלנטלֹו; אֹו חּוט ְְְְְְְְִִִֵָָָָָ

צרי לבּׁשּול, ּבין לצלי ּבין - חלב" "ּכל מּׁשּום אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשהּוא
הּבהמה. מן ְְְִֵַָָלנטלֹו

.‡Èמן ּוׁשנים הּימין מן ׁשלׁשה ּבּכסלים, יׁש חּוטין ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹחמּׁשה
לׁשנים מהן אחד ּכל מתּפּצל הּימין, ׁשּמן הּׁשלׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּׂשמאל:
ׁשלׁשה. לׁשלׁשה מתּפּצלין הּׂשמאל, ׁשּמן והּׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹֹֹׁשנים;
מּׁשּום הּכליֹות, וחּוטי הּטחֹול וחּוטי חלב; מּׁשּום ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֻוכּלן

ּוקרּוםחלב הּכסלים, ׁשעל ּוקרּום הּטחֹול, ׁשעל קרּום וכן . ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ
הּטחֹול, ּדד ׁשעל ּוקרּום חלב. מּׁשּום אסּורין - הּכליֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשעל
עליו. חּיבין ואין אסּור, הּקרּום ּוׁשאר ּכרת; עליו ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָָחּיבין

.·Èּכרת עליו חּיבין העליֹון, - לּכליה יׁש קרּומֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּוׁשני
קרּומֹות ּכׁשאר הּוא הרי והּתחּתֹון, הּכליה; ׁשעל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּכחלב

ּכרת ּבהן ואין אסּורין ׁשהן .וחּוטין ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
.‚Èהעקץ וחּוטי הּיד, וחּוטי הּלב, הּלחיחּוטי וחּוטי , ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ

הּדּקין החּוטין וכן ּומּכאן, מּכאן הּלׁשֹון ׁשּבצד ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּתחּתֹון
ּבזה, זה מסּבכין עּכביׁש ּבית ּכמֹו הּדּקין חלב ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהן
הּכל - הּביצים ׁשעל ּוקרּום ׁשּבּקדקד, הּמח ׁשעל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹּוקרּום

ּדם. מּׁשּום ֲִִָאסּורין
.„Èמּתר יֹום, ׁשלׁשים הׁשלים ׁשּלא טלה אֹו גדי ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹֹֻּביצי

ּבה נראּו אם - יֹום ׁשלׁשים לאחר קלּפה. ּבלא ןלבּׁשלן ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹ
עד יבּׁשל ולא הּדם, ּבהן ׁשהל ּבידּוע - אדּמין ּדּקין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻחּוטין
לא עדין ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו וימלח, ׁשּיחּת עד אֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹׁשּיקלף,

מּתרין האדּמים, החּוטין ּבהן .נראּו ְֲִִִִֶַָָָֻֻ
.ÂËמחזיקין אין ּבחללן, סֹובב ׁשהּמאכל מעים ּבני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכל

ּדם .ּבהן ֶָָ
.ÊËמּדברי אסּורין והּקרּומֹות, החּוטין אּלּו ׁשּכל לי, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָיראה

"ּכל ּבכלל הּתֹורה, מן אסּורין ׁשהן ּתאמר ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹסֹופרים.
מרּדּות;חלב" מּכת אּלא עליהן לֹוקין אין - ּדם" "וכל . . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

עליו. לֹוקין ואין הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ׁשעּור, ּכחצי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָויהיּו
.ÊÈהּבׂשר עם חלבים מֹולחין עםאין חלבים מדיחין ולא , ְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָֹ

ּוכלי ּבׂשר; ּבּה יחּת לא חלבים, ּבּה ׁשחת וסּכין ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּבׂשר.
הּטּבח צרי לפיכ ּבׂשר. ּבֹו ידיח לא חלבים, ּבֹו ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשהדיח
ׁשּמחּת ואחת ּבּה, ׁשּׁשֹוחט אחת - סּכינין ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלהתקין

חלבים. ּבּה ׁשּמחּת ואחת ּבׂשר, ְְֲִֵֶַַַָָָָָּבּה
.ÁÈ- ּבחנּות הּבׂשר הּטּבח ׁשּידיח מקֹום אֹותֹו ּדר ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָואם

ּבׂשר, ּבֹו ׁשּמדיח אחד מים: ׁשל כלים ׁשני לֹו להתקין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָצרי
חלבים ּבֹו ׁשּמדיח .ואחד ְֲִִֵֶֶַָָ

.ËÈלפרׂש לּטּבח ּכדיואסּור הּבׂשר על הּכסלים חלב ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
הּטּבח ּביד ויתמע ּדק, החלב ׁשעל ׁשהּקרּום - ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלנאֹותֹו
אסּור האּלּו, הּדברים וכל ּבּבׂשר. ויּבלע החלב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָויזּוב
את מּכין ואין הּבׂשר, נאסר לא נעׂשּו, ואם ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלעׂשֹותן;

ׁשּלא אֹותֹו מלּמדין אּלא .יעׂשההעֹוׂשה, ְְֲִֶֶֶֶַַָָֹ
.Îאת מּמּנּו ׁשּיסיר קדם הּבׂשר את מֹולחין אין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוכן

אחר מסירן מלח, ואם האסּורין; והחּוטין ְְְְֲִִִִַַַַַָָָהּקרּומֹות
ׁשּנמלח, אחר מסירֹו - הּנׁשה ּגיד ּבהן היה ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנמלחּו.

.ּומבּׁשל ְֵַ
.‡Îאֹו חּוט אחריו ונמצא הּבׂשר, לנּקֹות ׁשּדרּכֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָוטּבח

ּבאּסּורין יזלזל ׁשּלא אֹותֹו ּומזהירין אֹותֹו, מלּמדין - .קרּום ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹ
מעבירין ּכׂשעֹורה, היה אם - חלב אחריו נמצא אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָאבל
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ואפּלּו‚. מּתר, חלּבֹו ּכל - ׁשליל ּבּה ּומצא ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻהּׁשֹוחט
חדׁשיו לֹו ׁשלמּו ואם מּמּנה. ּכאבר ׁשהּוא מּפני חי; ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצאֹו
צרי ואינֹו הּקרקע על הפריס ׁשּלא ּפי על אף - חי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹּומצאֹו
מּמּנּו ּומֹוציאין ּכרת; עליו וחּיבין אסּור, חלּבֹו - ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשחיטה

החּוטין הּבהמֹות.ּכל ּכׁשאר האסּורין, והּקרּומֹות ְְְְֲִִִֵַַַָָָ
לֹו„. ׁשּכלּו העּבר מחלב וחת הּבהמה, למעי ידֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהֹוׁשיט

העיבור]חדׁשיו ימי מלאו עליו[= חּיב זה הרי - והֹוציאֹו , ְֲֳִֵֶַָָָָָ
הּגֹורמין הן ׁשהחדׁשים עצמּה, האם מחלב חתכֹו ְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכאּלּו

החלב. ֱֵֶֶַֹלאסר
חלב‰. ּכרת: עליהם ׁשחּיבין הן, חלבים ׁשעלׁשלׁשה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

הּכסלים וׁשעל הּכליֹות, ׁשּתי וׁשעל האליה,הּקרב, אבל . ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבלבד, קרּבן לענין אּלא 'חלב' נקראת לא ּבאכילה; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתרת
קרּבן; לענין הּכבד ויֹותרת ּכליֹות 'חלבים' ׁשּנקראּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹו
- חּטה" ּכליֹות ו"חלב הארץ" "חלב אֹומר ׁשאּתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכמֹו
לׂשרפה הּקרּבן מן אּלּו ּדברים ׁשּמרימין ּולפי טּובם; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
לה'. הּמּורם אּלא טֹוב, ּדבר ׁשם ׁשאין - 'חלב' נקראּו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלה',
מּמּנּו". חלּבֹו את "ּבהרימכם מעׂשר: ּבתרּומת נאמר ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּולכ

.Âׁשעל החלב הּוא - הּכֹוסֹות ּבית וׁשעל המסֹוס ׁשעל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַחלב
ּכרת, עליו חּיבין - מּבפנים הירכים ׁשּבעּקרי וחלב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּקרב;

הּכסלים ׁשעל החלב עקםוהּוא - הּקבה על חלב ׁשם ויׁש . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מּתר. והּוא יתר, ּכמֹו מׁשּו וחּוט האסּור; והּוא קׁשת, ְְְְְֶֶֶֶָָָָֻּכמֹו

ּכרת. עליהן חּיבין ואין אסּורין, ׁשּבחלב ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחּוטין
.Êאסר הּכסלים ׁשעל - מּתר אֹותֹו, חֹופה ׁשהּבׂשר ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחלב

נאסר, הּכליֹות ׁשעל חלב וכן הּכסלים; ׁשּבתֹו לא ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכתּוב,
הּכליֹות ׁשּבתֹו ׁשּבתֹולא לבן אדם נֹוטל כן, ּפי על ואף . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

אחריו. לחּטט צרי ואינֹו אֹותּה; אֹוכל ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּכליה,
.Áסמּו הּמתנים, ּבעּקרי חלב ׁשל פתילֹות ׁשּתי ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיׁש

ּבּמעים; נראה זה חלב חּיה, ּכׁשהּבהמה .הּיר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלראׁש
נראה ואינֹו זה חלב ויתּכּסה ּבבׂשר הּבׂשר ידּבק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּוכׁשּתמּות,
אסּור, זה הרי כן ּפי על ואף הּבׂשר; מן הּבׂשר ׁשּיתּפרק ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעד
ּבֹו ׁשּתמצא מקֹום וכל אֹותֹו. חֹופה ׁשהּבׂשר חלב זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאין
ולא סביביו מּכל אֹותֹו מּקיף והּבׂשר הּבׂשר, ּתחת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהחלב

מּתר זה הרי - הּבׂשר ׁשּיּקרע עד .יראה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
.Ëהּלב ּכּלןחלב - הּמלּפפין הּדּקין והם הּמעים, וחלב , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ

הּמעי מראׁש חּוץ מּתר; ׁשהּוא ּכּׁשּמן הן והרי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻֻמּתרין,
החלב לגרד ׁשּצרי - מעים ּבני ּתחּלת ׁשהיא לּקבה, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּסמּו
מן ויׁש ׁשאסּור. הּדּקין ׁשעל החלב הּוא וזה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשעליו,
הּוא לגרדֹו, ׁשּצרי הּזה הּמעי ׁשראׁש ׁשּיאמר, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּגאֹונים

הּמעים. סֹוף ׁשהּוא הראי ּבֹו ׁשּיצא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּמעי
.Èמהן - אסּורין ׁשהן ּוקרּומֹות חּוטין הּבהמה ּבגּוף ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָיׁש

ׁשאסּור קרּום אֹו חּוט וכל ּדם. מּׁשּום ּומהן חלב, ְְִִֵֵֶֶֶָָָמּׁשּום
תאכלּו" לא ּדם "ּכל ימלחמּׁשּום ּכ ואחר לנטלֹו, צרי - ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹ

צרי אינֹו ּומלחֹו, חתכֹו ואם ׁשאמרנּו: ּכמֹו הּבׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָויבּׁשל
וכל לנטלֹו. צרי אינֹו לצלי, ואם קרּוםלנטלֹו; אֹו חּוט ְְְְְְְְִִִֵָָָָָ

צרי לבּׁשּול, ּבין לצלי ּבין - חלב" "ּכל מּׁשּום אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשהּוא
הּבהמה. מן ְְְִֵַָָלנטלֹו

.‡Èמן ּוׁשנים הּימין מן ׁשלׁשה ּבּכסלים, יׁש חּוטין ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹחמּׁשה
לׁשנים מהן אחד ּכל מתּפּצל הּימין, ׁשּמן הּׁשלׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּׂשמאל:
ׁשלׁשה. לׁשלׁשה מתּפּצלין הּׂשמאל, ׁשּמן והּׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹֹֹׁשנים;
מּׁשּום הּכליֹות, וחּוטי הּטחֹול וחּוטי חלב; מּׁשּום ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֻוכּלן

ּוקרּוםחלב הּכסלים, ׁשעל ּוקרּום הּטחֹול, ׁשעל קרּום וכן . ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ
הּטחֹול, ּדד ׁשעל ּוקרּום חלב. מּׁשּום אסּורין - הּכליֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשעל
עליו. חּיבין ואין אסּור, הּקרּום ּוׁשאר ּכרת; עליו ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָָחּיבין

.·Èּכרת עליו חּיבין העליֹון, - לּכליה יׁש קרּומֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּוׁשני
קרּומֹות ּכׁשאר הּוא הרי והּתחּתֹון, הּכליה; ׁשעל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּכחלב

ּכרת ּבהן ואין אסּורין ׁשהן .וחּוטין ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
.‚Èהעקץ וחּוטי הּיד, וחּוטי הּלב, הּלחיחּוטי וחּוטי , ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ

הּדּקין החּוטין וכן ּומּכאן, מּכאן הּלׁשֹון ׁשּבצד ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּתחּתֹון
ּבזה, זה מסּבכין עּכביׁש ּבית ּכמֹו הּדּקין חלב ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהן
הּכל - הּביצים ׁשעל ּוקרּום ׁשּבּקדקד, הּמח ׁשעל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹּוקרּום

ּדם. מּׁשּום ֲִִָאסּורין
.„Èמּתר יֹום, ׁשלׁשים הׁשלים ׁשּלא טלה אֹו גדי ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹֹֻּביצי

ּבה נראּו אם - יֹום ׁשלׁשים לאחר קלּפה. ּבלא ןלבּׁשלן ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹ
עד יבּׁשל ולא הּדם, ּבהן ׁשהל ּבידּוע - אדּמין ּדּקין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻחּוטין
לא עדין ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו וימלח, ׁשּיחּת עד אֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹׁשּיקלף,

מּתרין האדּמים, החּוטין ּבהן .נראּו ְֲִִִִֶַָָָֻֻ
.ÂËמחזיקין אין ּבחללן, סֹובב ׁשהּמאכל מעים ּבני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכל

ּדם .ּבהן ֶָָ
.ÊËמּדברי אסּורין והּקרּומֹות, החּוטין אּלּו ׁשּכל לי, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָיראה

"ּכל ּבכלל הּתֹורה, מן אסּורין ׁשהן ּתאמר ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹסֹופרים.
מרּדּות;חלב" מּכת אּלא עליהן לֹוקין אין - ּדם" "וכל . . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

עליו. לֹוקין ואין הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ׁשעּור, ּכחצי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָויהיּו
.ÊÈהּבׂשר עם חלבים מֹולחין עםאין חלבים מדיחין ולא , ְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָֹ

ּוכלי ּבׂשר; ּבּה יחּת לא חלבים, ּבּה ׁשחת וסּכין ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּבׂשר.
הּטּבח צרי לפיכ ּבׂשר. ּבֹו ידיח לא חלבים, ּבֹו ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשהדיח
ׁשּמחּת ואחת ּבּה, ׁשּׁשֹוחט אחת - סּכינין ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלהתקין

חלבים. ּבּה ׁשּמחּת ואחת ּבׂשר, ְְֲִֵֶַַַָָָָָּבּה
.ÁÈ- ּבחנּות הּבׂשר הּטּבח ׁשּידיח מקֹום אֹותֹו ּדר ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָואם

ּבׂשר, ּבֹו ׁשּמדיח אחד מים: ׁשל כלים ׁשני לֹו להתקין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָצרי
חלבים ּבֹו ׁשּמדיח .ואחד ְֲִִֵֶֶַָָ

.ËÈלפרׂש לּטּבח ּכדיואסּור הּבׂשר על הּכסלים חלב ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
הּטּבח ּביד ויתמע ּדק, החלב ׁשעל ׁשהּקרּום - ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלנאֹותֹו
אסּור האּלּו, הּדברים וכל ּבּבׂשר. ויּבלע החלב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָויזּוב
את מּכין ואין הּבׂשר, נאסר לא נעׂשּו, ואם ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלעׂשֹותן;

ׁשּלא אֹותֹו מלּמדין אּלא .יעׂשההעֹוׂשה, ְְֲִֶֶֶֶַַָָֹ
.Îאת מּמּנּו ׁשּיסיר קדם הּבׂשר את מֹולחין אין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוכן

אחר מסירן מלח, ואם האסּורין; והחּוטין ְְְְֲִִִִַַַַַָָָהּקרּומֹות
ׁשּנמלח, אחר מסירֹו - הּנׁשה ּגיד ּבהן היה ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנמלחּו.

.ּומבּׁשל ְֵַ
.‡Îאֹו חּוט אחריו ונמצא הּבׂשר, לנּקֹות ׁשּדרּכֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָוטּבח

ּבאּסּורין יזלזל ׁשּלא אֹותֹו ּומזהירין אֹותֹו, מלּמדין - .קרּום ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹ
מעבירין ּכׂשעֹורה, היה אם - חלב אחריו נמצא אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָאבל
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הרּבה ּבמקֹומֹות אפּלּו חלב, ּכּזית אחריו נמצא ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאֹותֹו;
ׁשהּטּבח מּפני אֹותֹו; ּומעבירין מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין -ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָ

החלב. על ֱֵֶֶַַָנאמן

ה'תשע"ב סיון י"ז חמישי יום

ח ¤¤ּפרק

וחּיהּגיד‡. ּבבהמה נֹוהג - ּבנבלֹותהּנׁשה ואפּלּו הּטהֹורין, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּובמקּד ּבׁשליל ונֹוהג ׁשּלהן; קדׁשיםּוטרפֹות ּבין ׁשין, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻ

ימין, ׁשל ּביר ונֹוהג נאכלין. ׁשאינן קדׁשים ּבין ְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּנאכלין
הּיר ּכף ׁשעל אּלא הּתֹורה מן אסּור ואין ׂשמאל. ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּוביר
הּגיד ׁשאר אבל ;"הּיר ּכף על "אׁשר ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבלבד,
הּגיד ׁשעל חלב וכן סֹופֹו, עד וׁשּלמּטה הּכף, מן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּלמעלה
הּפנימי - הן גידין ּוׁשני סֹופרים. מּדברי אּלא אסּור אינֹו -ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
אסּור ּכּלֹו, והעליֹון הּתֹורה; מן אסּור לעצם, ְְִֶֶֶַַָָָָָָֻהּסמּו

ְִִֵֶמּדבריהם.
לֹוקה;·. - הּכף ׁשעל מּמקֹום הּפנימי, הּנׁשה מּגיד ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל

החיצֹון מּכל אֹו הּפנימי, הּגיד מּׁשאר אֹו מחלּבֹו, אכל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָואם
ואם ּכּזית; אכילה? ׁשעּור וכּמה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין -ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ
- ּכּזית ּבֹו ׁשאין ּפי על אף - ּכּלֹו הּכף ׁשעל הּגיד ִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֻאכל

עצמּה ּבפני ּכברּיה ׁשהּוא מּפני .לֹוקה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ׂשמאל,‚. ׁשל מּגיד וכּזית ימין ׁשל הּנׁשה מּגיד ּכּזית ְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹאכל

לֹוקה - ּכּזית ּבהן ׁשאין ּפי על אף ּכּלן, גידין ׁשני ׁשאכל ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאֹו
וגיד ּגיד ּכל על לֹוקה הּוא וכן .ׁשמֹונים; ְְִִִֵֶַָָ

.„יר ּכף לֹו ׁשאין מּפני הּנׁשה, ּגיד מּׁשּום ּבֹו אין - ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהעֹוף
עג ירכֹו ׁשּיׁשלאּלא הּבהמה ּכיר ׁשּירכֹו עֹוף נמצא ואם . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּבהמה וכן עליו. לֹוקין ואין אסּור, ׁשּלֹו הּנׁשה ּגיד - ּכף ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלֹו
ואין אסּור, ׁשּלּה הּנׁשה ּגיד - עֹוף ּכׁשל אר ירכּה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכף

עליו. ִָָלֹוקין
לפי‰. ּפטּור, - הּטמאין וחּיה מּבהמה הּנׁשה ּגיד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹוכל

ואינֹו מּתרת; ׁשּכּלּה ּבבהמה אּלא ּבטמאה נֹוהג ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻׁשאינֹו
הּבׂשר מּכלל הּגידין ׁשאין ּגּופּה, מּׁשאר ּכמֹוּכאֹוכל , ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּכאֹוכל זה הרי הּגיד, ׁשעל מחלב אכל ואם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבארנּו.
ְִָָמּבׂשרּה.

.Âעֹולה ׁשל אֹו טרפה, ׁשל אֹו נבלה, ׁשל הּנׁשה ּגיד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל
מּתר, ׁשהיה ּגּופּה ׁשאר ּבאּסּור ׁשּנכלל מּתֹו ׁשּתים; חּיב -ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻ

אחר אּסּור עליו ונֹוסף הּגיד ּגם .נכלל ְְִִִֵַַַַַָָ
.Êיׁשאיר ׁשּלא עד אחריו, לחּטט צרי - הּנׁשה ּגיד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנֹוטל

ּכלּום עלמּמּנּו ׁשּנאמן ּכׁשם הּנׁשה, ּגיד על הּטּבח ונאמן . ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אדם היה אם אּלא טּבח, מּכל ּבׂשר לֹוקחין ואין ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהחלב;
ונאמן. ּומֹוכר, לעצמֹו, ׁשּׁשֹוחט הּוא - ּבכׁשרּות ּומחזק ְְְְְְֱֵֵֵֶֶַַָָָֻּכׁשר

.Áיׂשראל ּבארץ אבל לארץ; ּבחּוצה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבּמה
אדם מּכל לֹוקחין ליׂשראל, ׁשּכּלּה .ּבזמן ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻ

.Ëּבׂשר אֹו נבלה ּבׂשר ונמצא ּבׂשר, למּכר הּנאמן ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָֹטּבח
לּבעליםטרפ הּדמים את מחזיר - אֹותֹו,ה ּומׁשּמתין ; ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

עד ּבׂשר, מּמּנּו לּקח לעֹולם ּתּקנה לֹו ואין אֹותֹו. ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּומעבירין

ּבדבר אבדה ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיל
ּבממֹון לעצמֹו טרפה ויֹוציא לעצמֹו יׁשחט אֹו ְְְְְְְְִִֵַַָָָֹחׁשּוב,

הערמה. ּבלא ּתׁשּובה עׂשה ׁשּוּדאי ְְֲֶַַַָָָָָָֹחׁשּוב;
.Èנאמן זה הרי הארץ, מעּמי אחד ּביד וׁשּלחֹו ּבׂשר ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּלֹוקח

ּבכׁשרּות מחזק ׁשאינֹו ּפי על ואף לֹועליו; חֹוׁשׁשין אין , ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֻ
ואמהֹותיהן יׂשראל עבדי ואפּלּו יחליף. [שפחותיהן]ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

יחליף. ׁשּמא ּגֹויים, לא אבל זה; ּבדבר ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָֹנאמנין
.‡Èמֹוכרת ואחת ׁשחּוטה ּבׂשר מֹוכרֹות ּתׁשע חנּיֹות, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָֻעׂשר

- לקח מּמי ידּוע ואין מהן, מאחת ּבׂשר ולקח נבלה, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבׂשר
אחר הּל ּבּׁשּוק, מׁשל הּנמצא ּבׂשר אבל אסּור. זה ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהרי
רב היּו ואם אסּור; ּגֹויים, הּמֹוכרין רב היּו אם ְְִִִִַָָָָֹֹֹהרב:

מּתר יׂשראל, .הּמֹוכרים ְְִִֵַָָֻ
.·Èהּבׂשר מֹוכרי היּו אם - ּגֹוי ּביד הּנמצא ּבׂשר ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוכן

ּכל חכמים אסרּו ּוכבר ּתֹורה; ּדין הּוא זה מּתר. ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻיׂשראל,
ׁשּכל ּפי על אף - ּגֹוי ּביד ּבין ּבּׁשּוק ּבין הּנמצא, ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבׂשר

יׂשראל הּמֹוכרין וכל ולאהּׁשֹוחטין ּבׂשר. הּלֹוקח אּלא עֹוד, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
לֹו היה ּכן אם אּלא אסּור, - העין מן ונעלם ּבביתֹו, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהּניחֹו
וּדאי מּכירֹו והּוא עין טביעּות ּבֹו לֹו ׁשהיה אֹו סימן, ְְִִִִֶַַַַָָָּבֹו

וחתּום צרּור ׁשהיה אֹו זה, .ׁשהּוא ְֶֶֶָָָָ
.‚Èונפלּו הּכלי נׁשּבר ּבׂשר, חתיכֹות מלא כלי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָּתלה

ולא סימן ּבהן לֹו ואין חתיכֹות, ּומצא ּובא לארץ, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהחתיכֹות
ּבׂשר 'אֹותֹו אֹומרין: ׁשאנּו אסּור; זה הרי - עין ְְֲִִִֵֶֶַָָָָטביעּות

הּוא' אחר ּבׂשר וזה ׁשרץ, אֹו חּיה .ּגררּתּו ְְֵֶֶֶַַַָָָָ
.„Èּבהנאה מּתר הּנׁשה לׁשלחּגיד לאדם מּתר ,לפיכ . ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ּבפני ׁשלמה הּיר לֹו ונֹותן ּבתֹוכּה, הּנׁשה ׁשּגיד יר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלנכרי
קדם זה יׂשראלי מּמּנה יאכל ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹיׂשראל;
הּיר היתה אם ,לפיכ נּכר. מקֹומֹו ׁשהרי הּגיד, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיּנטל
הּגיד; ׁשּיּטל עד יׂשראל, ּבפני לגֹוי יּתנּנה לא - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹחתּוכה

יׂשראל. מּמּנה יאכל ְִִֵֶֶַָָָֹׁשּמא
.ÂË,"תאכלּו "לא תאכל", "לא ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֶֶַַַָָָֹֹֹֹּכל

אּסּור ואחד אכילה אּסּור אחד - יאכל" "לא יאכלּו", ְְֲִִִֶֶַָָָֹֹֹֹ"לא
ּבּנבלה: ׁשּפרט ּכדר הּכתּוב, ל ׁשּיפרט עד ּבּמׁשמע, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהניה

ואכלּה" ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר ּבֹו:"לּגר ׁשּנאמר ּובחלב, , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּיתּפרׁש עד אֹו מלאכה". לכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"יעׂשה

ודם ּורמׂשים, ׁשקצים, ּכגֹון: ּבהניה, מּתר מןׁשהּוא ואבר , ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
הּקּבלה, מּפי ּבהניה מּתרין אּלּו ׁשּכל - הּנׁשה וגיד ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהחי,

ּבאכילה. אסּורין ׁשהן ּפי על ֲֲִִִֵֶַַַָאף
.ÊË,אכל ולא נהנה אם - ּבהניה אסּור ׁשהּוא מאכל ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹּכל

ּומּכין לֹוקה; אינֹו לכלבים, אֹו לגֹוי נתן אֹו ׁשּמכר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּכגֹון
מרּדּות מּכת ׁשאסּוראֹותֹו ּדבר וכל מּתרין. והּדמים , ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ

אסּור ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - ּבהניה ּומּתר ֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֻֻּבאכילה
מלאכּתֹו ּולכּון סחֹורה, ּבֹו במכוון]לעׂשֹות [להתעסק ְְְְֲֵַַַָ

"יעׂשה ּבֹו: נאמר ׁשהרי החלב, מן חּוץ אסּורין; ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבדברים
ולא ּבנבלֹות, לא סחֹורה עֹוׂשין אין לפיכ מלאכה". ְְְְְְִִִֵֵָָָָָֹֹלכל

ּברמׂשים. ולא ּבׁשקצים, ולא ְְְְְִִִִִֵָָֹֹּבטרפֹות,
.ÊÈאֹו וצדן, טמאים ודג עֹוף אֹו חּיה לֹו ׁשּנזּדּמנּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּצּיד
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יכּון לא אבל למכרן; מּתר - ּוטהֹורים טמאים לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻׁשּנּצֹודּו
לּטמאים ּגֹוימלאכּתֹו ׁשחלבֹו ּבחלב סחֹורה לעׂשֹות ּומּתר . ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻ

ּבהן. וכּיֹוצא הּגֹויים, ּובגבינת רֹואהּו, יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין
.ÁÈּבֹו לעׂשֹות אסּור הּתֹורה, מן ׁשאּסּורֹו ּכל הּכלל: ְֲִִֶֶַַַָָָָזה

סחֹורה, ּבֹו לעׂשֹות מּתר - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻסחֹורה;
ּבוּדאֹו ּבין ּבספקֹו .ּבין ְְִֵֵֵַָ

ט ¤¤ּפרק

הּתֹורה,ּבׂשר‡. מן לאכלֹו ואסּור לבּׁשלֹו אסּור - ּבחלב ְְְְְְִַַָָָָָָָָ
ּבהניה ּכלואסּור ּכאפר אסּור ואפרֹו אֹותֹו, וקֹוברין ; ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָ

"לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מׁשניהן ּומּׁשּיבּׁשל ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּנקּברין.
הּבׂשר מן מּׁשניהן, ּכּזית האֹוכל וכן אּמֹו". ּבחלב ּגדי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָתבּׁשל
בּׁשל. ׁשּלא ּפי על ואף לֹוקה, - ּכאחד ׁשּנתּבּׁשלּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוהחלב

ׁשאסרלא·. מּפני אּלא האכילה, מּלאסר הּכתּוב ׁשתק ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לֹומר צרי ואין אסּור, ּבּׁשּולֹו 'ואפּלּו ּכלֹומר: - ְְֲִִִִֵַַַַָָהּבּׁשּול
הּבת ּבת ׁשאסר מאחר הּבת, מּלאסר ׁשּׁשתק ּכמֹו .אכילתֹו'; ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

ּבחלב‚. טהֹורה ּבהמה ּבׂשר אּלא הּתֹורה מן אסּור ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
אּמֹו" ּבחלב ּגדי תבּׁשל "לא ׁשּנאמר: טהֹורה, ּוגדיּבהמה - ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּיפרט עד העז, ּוולד הּׂשה ּוולד הּׁשֹור ולד ּכֹולל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּוא
ׁשּדּבר אּלא אּמֹו", ּבחלב "ּגדי נאמר ולא עּזים'; 'ּגדי ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹויאמר

ּבהוה ּבחלבהּכתּוב ׁשּבּׁשלֹו טהֹורה ּבהמה ּבׂשר אבל . ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבהמה ּבחלב ׁשּבּׁשלֹו טמאה ּבהמה ּבׂשר אֹו טמאה, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה
אכילתֹו על חּיבין ואין ּבהניה; ּומּתר לבּׁשל מּתר - ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֻֻטהֹורה

ּבחלב. ּבׂשר ְִָָָָמּׁשּום
חּיה„. ּבׂשר -וכן חּיה ּבחלב ּבין ּבהמה ּבחלב ּבין ועֹוף, ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

ּומּתר לבּׁשלֹו מּתר לפיכ הּתֹורה; מן ּבאכילה אסּור ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻֻאינֹו
יפׁשטּו ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבאכילה ואסּור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבהניה.
ּבׂשר ויאכלּו ּתֹורה, ׁשל ּבחלב ּבׂשר אּסּור לידי ויבֹואּו ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹהעם
ּגדי אּלא הּכתּוב מׁשמע אין ׁשהרי טהֹורה, ּבחלב ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָטהֹורה

ּבחלב. ּבׂשר ּכל אסרּו לפיכ מּמׁש, אּמֹו ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָּבחלב
ּבחלב‰. לאכלן מּתר וחגבים, ונמצאּדגים עֹוף, והּׁשֹוחט ; ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֻ

ּבחלב. לאכלן מּתר - ּגמּורֹות ּביצים ְְְְִֵָָָָָֻּבֹו
.Âאין - ּבהן וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי והמבּׁשל המעּׁשן ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻּבׂשר

עליו מתה,לֹוקין ּבחלב אֹו חלב, ּבמי ּבׂשר המבּׁשל וכן ; ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
לֹוקה ואינֹו ּפטּור, - ּבחלב ּדם ׁשּבּׁשל אֹו זכר, ּבחלב ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹו
אֹו מתה ּבׂשר המבּׁשל אבל ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום אכילתֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָעל
לֹוקה ואינֹו ּבּׁשּולֹו; על לֹוקה - ּבחלב ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחלב
חל ּבחלב ּבׂשר אּסּור ׁשאין ּבחלב, ּבׂשר מּׁשּום אכילתֹו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָָעל
ּכֹולל, אּסּור לא ּכאן ׁשאין - חלב אּסּור אֹו נבלה אּסּור ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹעל

אחת ּבת אּסּור ולא מֹוסיף, אּסּור .ולא ְְִִִַַַֹֹ
.Êׁשליל אבל[עובר]המבּׁשל האֹוכלֹו. וכן חּיב; ּבחלב, ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

קרנים ועּקרי ועצמֹות, וגידין עֹור אֹו ׁשליה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָהמבּׁשל
ּפטּור. האֹוכלן, וכן ּפטּור; - ּבחלב הרּכים, ְְְְִִֵַַָָָָָָָָּוטלפים

.Á,הּבׂשר לתֹו ׁשּנפל חלב אֹו החלב, לתֹו ׁשּנפל ְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבׂשר
טעם ּבנֹותן ׁשעּורֹו - עּמֹו ּבׂשרונתּבּׁשל ׁשל חתיכה ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּקדרה: את הּגֹוי טֹועם - חלב ׁשל רֹותחת לקדרה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנפלה
מּתרת. לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה ׁשּיׁש אמר ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאם

ׁשּקדם אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּורה. חתיכה, ְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָואֹותּה
אם אבל ׁשּבלעה; חלב ׁשּתפלט קדם החתיכה את ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹוהֹוציא
ׁשּנבלע ׁשהחלב מּפני ּבׁשּׁשים; אֹותּה מׁשערין - סּלק ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלא

החלב. ׁשאר עם ונתערב יצא ונאסר, ְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָּבּה
.Ëהחתיכה את טֹועמין - ּבׂשר ׁשל קדרה לתֹו חלב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָנפל

ואם מּתר; הּכל חלב, טעם ּבּה אין אם חלב: עליה ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשּנפל
החתיכה ּתּסחט ׁשאם ּפי על אף - חלב טעם ּבחתיכה ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָיׁש
נאסרה חלב, טעם עּתה ּבּה ויׁש הֹואיל - טעם ּבּה יּׁשאר ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלא

ּבכּלּה ּומׁשערין חתיכה. ּבּקדרה,אֹותּה ׁשּיׁש ּבכל היה אם : ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
חתיכה ׁשּתהיה ּכדי והּתבלין, והּמרק והּירק החתיכֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמן
מּתר. והּׁשאר אסּורה, החתיכה - הּכל מן מּׁשּׁשים אחד ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֻזֹו

.Èּבּתחּלה הּקדרה את נער ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמה
מּתחּלה נער אם אבל ּכּסה. ולא לבּסֹוף, אּלא החלב ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשּנפל
ּבנֹותן זה הרי - סֹוף עד נפילה מּׁשעת ׁשּכּסה אֹו סֹוף, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָועד

ולאטעם החתיכֹות לתֹו אֹו הּמרק לתֹו חלב נפל אם וכן . ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹ
ׁשּיתערב עד ּכּלּה הּקדרה את נֹוער - נפל חתיכה לאיזֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻנֹודע
לאו, ואם אסּורה; חלב, טעם ּכּלּה ּבּקדרה יׁש אם ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻהּכל;
מׁשערין - עליו ונסמ ׁשּיטעם ּגֹוי נמצא לא אם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹֻמּתרת.
אחד ּבׂשר; לתֹו חלב ּבין חלב לתֹו ּבׂשר ּבין ְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָּבׁשּׁשים,

אסּור. מּׁשּׁשים, ּפחֹות מּתר; ִִִִִִָָָֻמּׁשּׁשים,
.‡È,ּבּׁשל ואם חלב; ּבּה יבּׁשל לא ּבׂשר, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹקדרה

טעם. ְֵַַּבנֹותן
.·Èהבהמה]הּכחל ּבׂשר[שד ׁשאין סֹופרים; מּדברי אסּור , ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּתֹורה, מן אסּור ׁשחּוטה ּבחלב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנתּבּׁשל
ואם ּולאכלֹו; לצלֹותֹו מּתר ׁשּבֹו, החלב ּומרק ׁשּקרעֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהּכחל

וטחֹו וערב, ׁשתי ּבֹו[סחט]קרעֹו נׁשאר ׁשּלא עד ּבּכתל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
קרעֹו, ׁשּלא ּוכחל הּבׂשר. עם לבּׁשלֹו מּתר - חלב ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹֻלחלּוחית
לבּׁשלֹו; אסּור - ּגדֹולה ׁשל ּבין הניקה ׁשּלא קטּנה ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבין
עם ּבּׁשלֹו ואם לאכלֹו; מּתר עצמֹו, ּבפני ּובּׁשלֹו עבר ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָֻואם
הּמנין. מן ּוכחל ּבׁשּׁשים, אֹותֹו מׁשערין - אחר ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָּבׂשר

.‚È- ּבּכחל ׁשּׁשים ּכמֹו הּכחל עם הּכל היה אם ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּכיצד?
הּכל מּׁשּׁשים, ּבפחֹות היה ואם מּתר; והּׁשאר אסּור, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹֻהּכחל
אֹוסר - אחרת לקדרה נפל אם ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאסּור.
עצמֹו ׁשהּכחל ּכראׁשֹונה; ּבׁשּׁשים ּבֹו ּומׁשערין ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאֹותּה,
אּלא ּבֹו מׁשערין ואין האסּורה; ּכחתיכה נעׂשה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנתּבּׁשל,
ׁשּנפל ּבׁשעה ׁשהיה ּכמֹות לא ׁשּנתּבּׁשל, ּבעת ׁשהּוא .ּכמֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

.„Èהּבׂשר מן למעלה ׁשחתכֹו, הּכחל את צֹולין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאין
מּתר הּכל צלהּו, ואם .ּבׁשּפּוד; ְְִַַָָָֹֻ

.ÂËאּלא חלב, ׁשאינֹו מּתרת; ׁשּבּה, ּבחלב ׁשּבּׁשלּה ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻקבה
ּבּמעים יׁשּתּנה ׁשהרי ּכטּנֹופֹות, הּוא .הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַ

.ÊËהשהייה]הּגבינה[לייצב]להעמידאסּור [באמצעות ְְֲִִַַָָ
הּגבינה: את טֹועם - העמיד ואם ׁשחּוטה. ׁשל הּקבה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעֹור
מּפני מּתרת. לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה יׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאם
ואין היא; ׁשחּוטה ׁשּקבת הּוא, הּמּתר ּדבר - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהּמעמיד
אבל טעם. ּבנֹותן ׁשּׁשעּורֹו ּבחלב, ּבׂשר אּסּור אּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָּכאן
הֹואיל - טמאה ּובהמה ּוטרפה נבלה קבת ּבעֹור ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהּמעמיד
מּׁשּום הּגבינה נאסרה עצמֹו, ּבפני האסּור ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהּמעמיד
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יכּון לא אבל למכרן; מּתר - ּוטהֹורים טמאים לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻׁשּנּצֹודּו
לּטמאים ּגֹוימלאכּתֹו ׁשחלבֹו ּבחלב סחֹורה לעׂשֹות ּומּתר . ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻ

ּבהן. וכּיֹוצא הּגֹויים, ּובגבינת רֹואהּו, יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין
.ÁÈּבֹו לעׂשֹות אסּור הּתֹורה, מן ׁשאּסּורֹו ּכל הּכלל: ְֲִִֶֶַַַָָָָזה

סחֹורה, ּבֹו לעׂשֹות מּתר - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻסחֹורה;
ּבוּדאֹו ּבין ּבספקֹו .ּבין ְְִֵֵֵַָ

ט ¤¤ּפרק

הּתֹורה,ּבׂשר‡. מן לאכלֹו ואסּור לבּׁשלֹו אסּור - ּבחלב ְְְְְְִַַָָָָָָָָ
ּבהניה ּכלואסּור ּכאפר אסּור ואפרֹו אֹותֹו, וקֹוברין ; ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָ

"לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מׁשניהן ּומּׁשּיבּׁשל ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּנקּברין.
הּבׂשר מן מּׁשניהן, ּכּזית האֹוכל וכן אּמֹו". ּבחלב ּגדי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָתבּׁשל
בּׁשל. ׁשּלא ּפי על ואף לֹוקה, - ּכאחד ׁשּנתּבּׁשלּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוהחלב

ׁשאסרלא·. מּפני אּלא האכילה, מּלאסר הּכתּוב ׁשתק ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לֹומר צרי ואין אסּור, ּבּׁשּולֹו 'ואפּלּו ּכלֹומר: - ְְֲִִִִֵַַַַָָהּבּׁשּול
הּבת ּבת ׁשאסר מאחר הּבת, מּלאסר ׁשּׁשתק ּכמֹו .אכילתֹו'; ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

ּבחלב‚. טהֹורה ּבהמה ּבׂשר אּלא הּתֹורה מן אסּור ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
אּמֹו" ּבחלב ּגדי תבּׁשל "לא ׁשּנאמר: טהֹורה, ּוגדיּבהמה - ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּיפרט עד העז, ּוולד הּׂשה ּוולד הּׁשֹור ולד ּכֹולל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּוא
ׁשּדּבר אּלא אּמֹו", ּבחלב "ּגדי נאמר ולא עּזים'; 'ּגדי ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹויאמר

ּבהוה ּבחלבהּכתּוב ׁשּבּׁשלֹו טהֹורה ּבהמה ּבׂשר אבל . ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבהמה ּבחלב ׁשּבּׁשלֹו טמאה ּבהמה ּבׂשר אֹו טמאה, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה
אכילתֹו על חּיבין ואין ּבהניה; ּומּתר לבּׁשל מּתר - ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֻֻטהֹורה

ּבחלב. ּבׂשר ְִָָָָמּׁשּום
חּיה„. ּבׂשר -וכן חּיה ּבחלב ּבין ּבהמה ּבחלב ּבין ועֹוף, ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

ּומּתר לבּׁשלֹו מּתר לפיכ הּתֹורה; מן ּבאכילה אסּור ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻֻאינֹו
יפׁשטּו ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבאכילה ואסּור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבהניה.
ּבׂשר ויאכלּו ּתֹורה, ׁשל ּבחלב ּבׂשר אּסּור לידי ויבֹואּו ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹהעם
ּגדי אּלא הּכתּוב מׁשמע אין ׁשהרי טהֹורה, ּבחלב ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָטהֹורה

ּבחלב. ּבׂשר ּכל אסרּו לפיכ מּמׁש, אּמֹו ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָּבחלב
ּבחלב‰. לאכלן מּתר וחגבים, ונמצאּדגים עֹוף, והּׁשֹוחט ; ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֻ

ּבחלב. לאכלן מּתר - ּגמּורֹות ּביצים ְְְְִֵָָָָָֻּבֹו
.Âאין - ּבהן וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי והמבּׁשל המעּׁשן ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻּבׂשר

עליו מתה,לֹוקין ּבחלב אֹו חלב, ּבמי ּבׂשר המבּׁשל וכן ; ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
לֹוקה ואינֹו ּפטּור, - ּבחלב ּדם ׁשּבּׁשל אֹו זכר, ּבחלב ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹו
אֹו מתה ּבׂשר המבּׁשל אבל ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום אכילתֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָעל
לֹוקה ואינֹו ּבּׁשּולֹו; על לֹוקה - ּבחלב ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחלב
חל ּבחלב ּבׂשר אּסּור ׁשאין ּבחלב, ּבׂשר מּׁשּום אכילתֹו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָָעל
ּכֹולל, אּסּור לא ּכאן ׁשאין - חלב אּסּור אֹו נבלה אּסּור ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹעל

אחת ּבת אּסּור ולא מֹוסיף, אּסּור .ולא ְְִִִַַַֹֹ
.Êׁשליל אבל[עובר]המבּׁשל האֹוכלֹו. וכן חּיב; ּבחלב, ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

קרנים ועּקרי ועצמֹות, וגידין עֹור אֹו ׁשליה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָהמבּׁשל
ּפטּור. האֹוכלן, וכן ּפטּור; - ּבחלב הרּכים, ְְְְִִֵַַָָָָָָָָּוטלפים

.Á,הּבׂשר לתֹו ׁשּנפל חלב אֹו החלב, לתֹו ׁשּנפל ְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבׂשר
טעם ּבנֹותן ׁשעּורֹו - עּמֹו ּבׂשרונתּבּׁשל ׁשל חתיכה ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּקדרה: את הּגֹוי טֹועם - חלב ׁשל רֹותחת לקדרה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנפלה
מּתרת. לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה ׁשּיׁש אמר ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאם

ׁשּקדם אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּורה. חתיכה, ְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָואֹותּה
אם אבל ׁשּבלעה; חלב ׁשּתפלט קדם החתיכה את ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹוהֹוציא
ׁשּנבלע ׁשהחלב מּפני ּבׁשּׁשים; אֹותּה מׁשערין - סּלק ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלא

החלב. ׁשאר עם ונתערב יצא ונאסר, ְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָּבּה
.Ëהחתיכה את טֹועמין - ּבׂשר ׁשל קדרה לתֹו חלב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָנפל

ואם מּתר; הּכל חלב, טעם ּבּה אין אם חלב: עליה ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשּנפל
החתיכה ּתּסחט ׁשאם ּפי על אף - חלב טעם ּבחתיכה ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָיׁש
נאסרה חלב, טעם עּתה ּבּה ויׁש הֹואיל - טעם ּבּה יּׁשאר ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלא

ּבכּלּה ּומׁשערין חתיכה. ּבּקדרה,אֹותּה ׁשּיׁש ּבכל היה אם : ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
חתיכה ׁשּתהיה ּכדי והּתבלין, והּמרק והּירק החתיכֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמן
מּתר. והּׁשאר אסּורה, החתיכה - הּכל מן מּׁשּׁשים אחד ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֻזֹו

.Èּבּתחּלה הּקדרה את נער ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמה
מּתחּלה נער אם אבל ּכּסה. ולא לבּסֹוף, אּלא החלב ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשּנפל
ּבנֹותן זה הרי - סֹוף עד נפילה מּׁשעת ׁשּכּסה אֹו סֹוף, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָועד

ולאטעם החתיכֹות לתֹו אֹו הּמרק לתֹו חלב נפל אם וכן . ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹ
ׁשּיתערב עד ּכּלּה הּקדרה את נֹוער - נפל חתיכה לאיזֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻנֹודע
לאו, ואם אסּורה; חלב, טעם ּכּלּה ּבּקדרה יׁש אם ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻהּכל;
מׁשערין - עליו ונסמ ׁשּיטעם ּגֹוי נמצא לא אם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹֻמּתרת.
אחד ּבׂשר; לתֹו חלב ּבין חלב לתֹו ּבׂשר ּבין ְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָּבׁשּׁשים,

אסּור. מּׁשּׁשים, ּפחֹות מּתר; ִִִִִִָָָֻמּׁשּׁשים,
.‡È,ּבּׁשל ואם חלב; ּבּה יבּׁשל לא ּבׂשר, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹקדרה

טעם. ְֵַַּבנֹותן
.·Èהבהמה]הּכחל ּבׂשר[שד ׁשאין סֹופרים; מּדברי אסּור , ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּתֹורה, מן אסּור ׁשחּוטה ּבחלב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנתּבּׁשל
ואם ּולאכלֹו; לצלֹותֹו מּתר ׁשּבֹו, החלב ּומרק ׁשּקרעֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהּכחל

וטחֹו וערב, ׁשתי ּבֹו[סחט]קרעֹו נׁשאר ׁשּלא עד ּבּכתל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
קרעֹו, ׁשּלא ּוכחל הּבׂשר. עם לבּׁשלֹו מּתר - חלב ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹֻלחלּוחית
לבּׁשלֹו; אסּור - ּגדֹולה ׁשל ּבין הניקה ׁשּלא קטּנה ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבין
עם ּבּׁשלֹו ואם לאכלֹו; מּתר עצמֹו, ּבפני ּובּׁשלֹו עבר ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָֻואם
הּמנין. מן ּוכחל ּבׁשּׁשים, אֹותֹו מׁשערין - אחר ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָּבׂשר

.‚È- ּבּכחל ׁשּׁשים ּכמֹו הּכחל עם הּכל היה אם ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּכיצד?
הּכל מּׁשּׁשים, ּבפחֹות היה ואם מּתר; והּׁשאר אסּור, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹֻהּכחל
אֹוסר - אחרת לקדרה נפל אם ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאסּור.
עצמֹו ׁשהּכחל ּכראׁשֹונה; ּבׁשּׁשים ּבֹו ּומׁשערין ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאֹותּה,
אּלא ּבֹו מׁשערין ואין האסּורה; ּכחתיכה נעׂשה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנתּבּׁשל,
ׁשּנפל ּבׁשעה ׁשהיה ּכמֹות לא ׁשּנתּבּׁשל, ּבעת ׁשהּוא .ּכמֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

.„Èהּבׂשר מן למעלה ׁשחתכֹו, הּכחל את צֹולין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאין
מּתר הּכל צלהּו, ואם .ּבׁשּפּוד; ְְִַַָָָֹֻ

.ÂËאּלא חלב, ׁשאינֹו מּתרת; ׁשּבּה, ּבחלב ׁשּבּׁשלּה ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻקבה
ּבּמעים יׁשּתּנה ׁשהרי ּכטּנֹופֹות, הּוא .הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַ

.ÊËהשהייה]הּגבינה[לייצב]להעמידאסּור [באמצעות ְְֲִִַַָָ
הּגבינה: את טֹועם - העמיד ואם ׁשחּוטה. ׁשל הּקבה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעֹור
מּפני מּתרת. לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה יׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאם
ואין היא; ׁשחּוטה ׁשּקבת הּוא, הּמּתר ּדבר - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהּמעמיד
אבל טעם. ּבנֹותן ׁשּׁשעּורֹו ּבחלב, ּבׂשר אּסּור אּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָּכאן
הֹואיל - טמאה ּובהמה ּוטרפה נבלה קבת ּבעֹור ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהּמעמיד
מּׁשּום הּגבינה נאסרה עצמֹו, ּבפני האסּור ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהּמעמיד
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ּגבינת אסרּו זה, חׁשׁש ּומּפני ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹנבלה,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַַהּגֹויים

.ÊÈׁשניהןהּב ּובהתערב מּתר, לבּדֹו והחלב מּתר, לבּדֹו ׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
ׁשניהן יאסרּו ּבּׁשּול ידי אמּורים?על ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

צֹונן אֹו חם, לתֹו חם ׁשּנפל אֹו ּביחד, ׁשניהן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּנתּבּׁשלּו
הּׁשני לתֹו חם והּוא מּׁשניהן אחד נפל אם אבל חם; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָלתֹו
ואֹוכל החלב, ּבֹו ׁשּנגע ּכּלֹו הּבׂשר קֹולף - צֹונן ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוהּוא
ואֹוכלּה. החתיכה, מדיח - צֹונן לתֹו צֹונן נפל ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָהּׁשאר.
ׁשּלא והּוא אחת, ּבמטּפחת ּוגבינה ּבׂשר לצרר מּתר ,ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹֻלפיכ
הּגבינה, ּומדיח הּבׂשר מדיח - נגעּו ואם ּבזה; זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיּגעּו

ְֵואֹוכל.
.ÁÈבמלח]מליח בשימור בשר מלחֹו,[= מחמת נאכל ׁשאינֹו ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָ

אינֹו הּכּותח, ּכמֹו ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ואם ּכרֹותח; הּוא ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָהרי
ְֵַּכרֹותח.

.ËÈ- חלב ּבֹו ׁשּיׁש לכּותח אֹו לחלב, ׁשּנפל ׁשחּוט ְְֵֶֶַָָָָָָָעֹוף
ּבֹו היה ואם קֹולפֹו; צלי, ואם ּומּתר; מדיחֹו הּוא, חי ְְְְִִִִִַָָָָֻאם
אֹו לחלב ונפל ּבתבלין, מתּבל ׁשהיה אֹו ּפלחים ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻּפלחים

אסּור זה הרי - .לכּותח ְֲֵֶָָ
.Îאֹוכל ׁשהּוא הּׁשלחן על הּגבינה עם העֹוף להעלֹות ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻאסּור

אף זה; עם זה יאכל ׁשּמא עברה, הרּגל מּׁשּום ּגזרה - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעליו
סֹופרים מּדברי אסּור ּבחלב ׁשהעֹוף ּפי .על ְְְִִִִֵֶַָָָָ

.‡Îאכסנאין -[אורחים]ׁשני זה את זה מּכירין ׁשאינן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
מּפני ּגבינה, וזה ּבהמה ּבׂשר זה אחד, ׁשלחן על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹוכלין

עּמֹו. ׁשּיאכל ּכדי ּבזה לּבֹו ּגס זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשאין
.·Îהּפת ּכל - לׁש ואם ּבחלב; העּסה את לׁשין ְְִִִֵֶַַָָָָָָָאין

ּבׂשר ּבּה יאכל ׁשּמא עברה; הרּגל מּפני ׁשטיןאסּורה, ואין . ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשּיּסיק עד אסּורה, הּפת ּכל - ׁשט ואם ּבאליה; הּתּנּור ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָאת
עד הּפת ּבצּורת ׁשּנה ואם חלב. ּבּה יאכל ׁשּמא הּתּנּור; ְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹאת
הרי - חלב ולא ּבׂשר לא ּבּה יאכל ׁשּלא ּכדי נּכרת, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּתהיה

מּתר. ֶָֻזה
.‚Îאסּור - הּבׂשר עם ׁשּצלין ודגים הּצלי, עם ׁשאפיּה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּפת

ּבחלב -לאכלן ּדגים בּה ּובּׁשלּו ּבׂשר, בּה ׁשאכלּו קערה . ְְְְְְִִֶָָָָָָָָָָָָ
ּבכּותח. לאכלן מּתר הּדגים, ְְְִַָָָָָָֻאֹותן

.„Îוכּיֹוצא צנֹון ּבּה וחת וחזר צלי, ּבׂשר ּבּה ׁשחת ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָסּכין
חת אם אבל ּבכּותח; לאכלן אסּור - חריפין מּדברים ְְְְֲֲִִִִִַָָָָָָָּבֹו
הּׁשאר ואֹוכל ,החת מקֹום ּגֹורד - אבּטיח אֹו קּׁשּות ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָּבּה

.ּבחלב ְָָ
.‰Îּכמ ׁשל ּכד ּבצד מלח ׁשל ּכד מּניחין -[כותח]אין ְִִֵֶֶֶַַַַַָָ

זה ּבמלח הּבׂשר מבּׁשל ונמצא מּמּנּו, ׁשֹואב ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּפני
מּני אבל החלב; טעם ּבֹו הּכמ,ׁשּיׁש ּכד ּבצד החמץ ּכד ח ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

מּמּנּו. ׁשֹואב החמץ ִֵֵֶֶֶַֹׁשאין
.ÂÎאחריו לאכל מּתר - ּתחּלה חלב אֹו ּגבינה ׁשאכל ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻמי

ּובין הּגבינה ּבין ּפיו ויקּנח ידיו ׁשּידיח וצרי מּיד, ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבׂשר
ּובֹולען ׁשּלֹועסן ּבפרֹות, אֹו ּבפת ּפיו? ּיקּנח ּובמה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָהּבׂשר.
קמח אֹו מּתמרים חּוץ - הּפה את מקּנחין ּובּכל ּפֹולטן; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹאֹו

יפה מקּנחין אּלּו ׁשאין ירקֹות, .אֹו ְְְִֵֵֶֶַָָ

.ÊÎאם אבל חּיה; אֹו ּבהמה ּבבׂשר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה
צרי אינֹו החלב, אֹו הּגבינה ׁשאכל אחר עֹוף ּבׂשר ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאכל

ידים נטילת ולא הּפה קּנּוח .לא ְְִִִֶַַַַָֹֹ
.ÁÎעֹוף ּבׂשר ּבין ּבהמה ּבׂשר ּבין ּבּתחּלה, ּבׂשר ׁשאכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמי

ׁשעּור ּכדי ּביניהן ׁשּיׁשהה עד חלב אחריו יאכל לא -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּבין ׁשל הּבׂשר מּפני ׁשעֹות; ׁשׁש ּכמֹו והּוא אחרת, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָסעּודה

ּבקּנּוח סר ׁשאינֹו .הּׁשּנים, ְִִִֵֶַַַָ

יּפרק ¤¤

אּסּורין‡. ויׁש חּיה; נפׁש ּבמיני הם ׁשאמרנּו, אּסּורין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכל
הּכרם, וכלאי החדׁש, והן - הארץ ּבזרע ּתֹורה, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאחרים

והּטבל .והערלה, ְְְֶֶַָָָ
.·- ּבלבד תבּואה מיני מחמׁשת אחד ּכל ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחדׁש

עׂשר ּבׁשּׁשה העמר ׁשּיקרב קדם ׁשּלֹו החדׁש מן לאכל ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹאסּור
וכלּבניסן תאכלּו"; לא וכרמל וקלי "ולחם ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

- הּתֹורה מן לֹוקה העמר, הקרבת קדם חדׁש ּכּזית ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאֹוכל
ּבפני ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין זמן, ּובכל מקֹום ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבכל
- מקּדׁש ׁשּיׁש ׁשּבזמן אּלא הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּבית
והּמקֹומֹות ּבירּוׁשלים; החדׁש הּתר העמר, ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻמּׁשּיקרב
עד ּבֹו מתעּצלין ּדין ּבית ׁשאין חצֹות, אחר מּתרין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻהרחֹוקין,
אסּור ּכּלֹו הּיֹום ּכל - הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ּובזמן חצֹות. ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחר
- ימים ׁשני ׁשעֹוׂשין ּבּמקֹומֹות הּזה, ּובּזמן הּתֹורה; ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָמן
מּדברי לערב, עד ּבניסן עׂשר ׁשבעה יֹום ּכל אסּור ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהחדׁש

ְִסֹופרים.
וקליהאֹוכל‚. קלויים]לחם [שבליםוכרמל[גרעינים ְְְִֵֶֶֶַָָ

מלקּיֹות,קלויות] ׁשלׁש לֹוקה - ואחד אחד מּכל ּכּזית ,ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּׁשמּועה מּפי - תאכלּו" לא וכרמל וקלי "ולחם ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

מּזה. זה חלּוקין ּבלאוין ׁשּׁשלׁשּתן ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָלמדּו,
ּפי„. על אף - העמר הקרבת קדם ׁשהׁשריׁשה ּתבּואה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכל

ּב מּתרת העמר, ׁשּקרב אחר אּלא נגמרה אכילהׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
- העמר ׁשּקרב אחר ׁשהׁשריׁשה ּותבּואה העמר; ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּׁשּקרב
אסּורה זֹו הרי העמר, ׁשּקרב קדם זרּועה ׁשהיתה ּפי על ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאף
ּובכל מקֹום ּבכל זה ודין הּבאה. ׁשנה ׁשל העמר ׁשּיקרב ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעד

הּתֹורה מן .זמן, ְִַַָ
החּטים‰. מן וזרע ּוקצרּה, העמר, אחר ׁשהׁשריׁשה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹּתבּואה

- ּבּקרקע החּטים ועדין הּבא העמר קרב ּכ ואחר ְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹּבּקרקע,
אֹו ּבכד, מּנחין היּו ּכאּלּו העמר, הּתירן אם ספק אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהרי
מהם לקט אם ,לפיכ ּבּקרקע. ׁשּבטלּו מּפני אֹותן, יּתיר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה; אינֹו ׁשּבלתואכל, וכן . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּקרב אחר ּוׁשתלּה ועקרּה, העמר, מּלפני ׁשליׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהביאה
מּפני אסּורה ּתהיה אם ספק זה הרי - והֹוסיפה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹהעמר,
ׁשהרי אסּורה, תהיה לא אֹו הּבא, העמר ׁשּיבֹוא עד ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּתֹוספת

העמר. קדם ְִִֶֶָָֹֹהׁשריׁשה
.Âירקֹותּכלאי מיני אֹו תבּואה מּמיני מין ּכיצד? הּכרם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּגֹוי ׁשּזרע ּבין יׂשראל, ׁשּזרע ּבין - הּגפן עם ּביןׁשּנזרעּו , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשניהם - הּירק ּבתֹו הּגפן ׁשּנטע ּבין מאליהן, ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעלּו
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הּזרע המלאה ּתקּדׁש "ּפן ׁשּנאמר: ּובהניה, ּבאכילה ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאסּורין
ותאסר ּתתרחק, ּפן ּכלֹומר - הּכרם" ּותבּואת ּתזרע, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאׁשר

.ׁשניהן ְֵֶ
.Êמן ּבין הּירק, מן ּבין - הּכרם מּכלאי ּכּזית ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוהאֹוכל

הּתֹורה מן לֹוקה - זה.הענבים עם זה מצטרפין ּוׁשניהם ; ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
.Áאבלּבּמה יׂשראל; ּבארץ ׁשּנזרעּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ּכלאים ּובהלכֹות סֹופרים. מּדברי הּכרם ּכלאי לארץ, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבחּוצה
אסּור, אינֹו מין ואיזה הּכרם, ּבכלאי אסּור מין איזה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתּבאר

מקּדׁש ּדבר ואיזה יאסר, ּומתי יאסר, חיובוהיא [גורם ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מקּדׁש.שריפה] אינֹו ּדבר ואיזה ,ְְֵֵֵֶַָָ

.Ëּפרֹותהערלה ּכל - מאכל אילן הּנֹוטע ּכל ּכיצד? ְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
מּׁשּנזרע ׁשנים ׁשלׁש אילן אֹותֹו אסּוריןׁשעֹוׂשה הן הרי , ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ׁשּנאמר: ּובהניה, ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאכילה
הּתֹורה. מן לֹוקה ּכּזית, מהן האֹוכל וכל יאכל"; ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

.Èׁשּנאמר יׂשראל, ּבארץ ּבנֹוטע אמּורים? ּדברים "ּכיּבּמה : ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
- לארץ ּבחּוצה ערלה אּסּור אבל וגֹו'"; הארץ אל ְְְֲִֶֶֶָָָָָָָָָֹתבאּו

לא ּבחּוצה הערלה ׁשּוּדאי מּסיני, למׁשה אסּורה,הלכה רץ ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
האסּורין ּדברים יתּבאר ׁשני מעׂשר ּובהלכֹות מּתר. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻּוספקּה

הּמּתרין. ּודברים ערלה ְְִִִַָָָָֻמּׁשּום
.‡È;אסּור יׂשראל, ּבארץ - הּכרם וכלאי ערלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָספק

ּכרם היה ּכיצד? מּתר. ּדוד, ׁשּכבׁש ארצֹות והיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּובסּוריה,
וירק ּבתֹוכֹו זרּוע ירק היה לֹו, חּוצה נמּכרֹות וענבים ְְְְֲִִַַָָָָָָָָָָָָערלה
- מאחר ׁשּמא זה, הּוא מּמּנּו ׁשּמא - לֹו חּוצה ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנמּכר

מּתר. יֹוצאֹותּבסּוריה, הענבים ראה אפּלּו לארץ, ּובחּוצה ְְְְֲֲִִֶָָָָָָָָָֻ
והּוא מהן; לֹוקח - הּכרם מן יֹוצא ירק אֹו ערלה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּכרם
ּבידֹו. הּירק לֹוקט אֹו הערלה מן ּבֹוצר אֹותֹו יראה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

.·È,יׂשראל ּבארץ - ּכלאים ספק אֹו ערלה ספק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכרם
לארץ ּבחּוצה לֹומר צרי ואין מּתר. ּובסּוריה, .אסּור; ְְְְִֵֶַָָָָָָָֻ

.‚Èמּתרת - ערלה ׁשל ּבפרּדס טמּונה הּנמצאת יין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻחבית
ענבים אבל ּבֹו; וטֹומן מּמקֹום ּגֹונב הּגּנב ׁשאין ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבהניה,
והצניען נלקטּו מּׁשם ׁשּמא אסּורין, - ׁשם טמּונים ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַָָָָָהּנמצאין

.ׁשם ָ
.„Èמּתחּלת התנּו אם - ּבנטיעה ׁשּתפין ׁשהיּו ויׂשראל ְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָֻּגֹוי

ׁשלׁש אֹוכל ויׂשראל ערלה, ׁשני אֹוכל הּגֹוי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהּׁשּתפּות
ּכנג הּתר מּׁשני לאׁשנים ואם מּתר; זה הרי - הערלה ׁשני ד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻ

חׁשּבֹון. לידי יבֹואּו ׁשּלא ּובלבד אסּור; מּתחּלה, ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹהתנּו
עד ערלה, ּבׁשני הּגֹוי אכל ּפרֹות ּכּמה ׁשּיחׁשב ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּכיצד?
אסּור; ּכזה, התנּו אם - הּפרֹות אֹותם ּכנגד יׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיאכל

ערלה ּפרֹות ּכמחליף זה .ׁשהרי ְְְֲִֵֵֶֶַָָ
.ÂËאּלא לארץ, ּבחּוצה נֹוהג רבעי נטע ּדין ׁשאין לי, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָיראה

אּלא אמרּו ׁשּלא ּכלל; ּפדיֹון ּבלא רביעית ׁשנה ּפרֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹאֹוכל
חּיבת ׁשהיא ּסּוריה ּומה הּדברים: וחמר וקל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהערלה.
רבעי ּבנטע חּיבת אינּה מּדבריהם, ּובׁשביעית ,ּבמעׂשרֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּכל לא לארץ חּוצה - ׁשני מעׂשר ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכמֹו
יׂשראל ּבארץ אבל ּבּה?! נֹוהג רבעי נטע יהיה ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּכן,
והֹורּו הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ּבּה נֹוהג -ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ

לארץ, ּבחּוצה אֹותֹו ּפֹודין לבּדֹו רבעי ׁשּכרם ּגאֹונים, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָמקצת
עּקר. זה לדבר ואין ּבאכילה; מּתר יהיה ּכ ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻואחר

.ÊËּבארץ מהם לאכל אסּור ּכּלּה, רביעית ׁשנה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻּפרֹות
ׁשּיּפדּו עד מׁשּפטייׂשראל יתּבאר ׁשני מעׂשר ּובהלכֹות ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

ולרבעי. לערלה מֹונין ּומאימתי אכילתן, ודין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָּפדיֹונן,
.ÊÈׁשאֹוסף אחר הּזה? ּבּזמן רבעי נטע ּפרֹות ּפֹודין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד

אׁשראֹותן העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר , ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
רבעי' נטע ּפדיֹון על וצּונּו ּבמצוֹותיו, ּכקּדׁשנּו ואחר . ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ

אּלּו 'הרי ואֹומר: אחת, ּבפרּוטה ואפּלּו ּכּלן, את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּפֹודה
אֹו הּמלח. לים ּפרּוטה אֹותּה ּומׁשלי זֹו'; ּבפרּוטה ְְְְְִִִֶַַַָָָָּפדּויין
ּכל 'הרי ואֹומר: אחרֹות, מּפרֹות ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָמחּללן
אּלּו' ׂשעֹורים 'על אֹו אּלּו' חּטים על מחּללין האּלּו ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהּפרֹות
לאחרים. ּתּקלה יהיּו ׁשּלא ּכדי אֹותן, וׂשֹורף ּבהן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוכּיֹוצא

הּפרֹות. ּכל ְֵֵַָואֹוכל
.ÁÈׁשנה ּפרֹות ׁשּפדה ּפי על ׁשאף הּגאֹונים, מקצת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹורּו

חמיׁשית ׁשנה ׁשּתּכנס עד לאכלן אסּור חּללן, אֹו ;רביעית ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ
ּוּפסּוק הֹוראה; ׁשגגת ׁשּזֹו לי, ויראה עּקר. לֹו אין זה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָודבר
ּפריֹו". את ּתאכלּו החמיׁשת "ּובּׁשנה ׁשּכתּוב: לפי ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹהטעם,
ּבלא ּפריֹו ּתאכלּו החמיׁשית ׁשּבּׁשנה אּלא הּכתּוב ענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹואין
זֹו. להֹוראה לחש ראּוי ואין ׁשּבעֹולם. חּלין ּככל ְְְְִִֵֶָָָָָָָֹֻּפדיֹון,

.ËÈמּמּנּוהּטבל להפריׁש חּיב ׁשהּוא אכל ּכל ּכיצד? ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
'טבל'; נקרא מּמּנּו, ׁשּיפריׁש קדם - ּומעׂשרֹות ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּתרּומה
בני קדׁשי את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמּנּו, לאכל ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹואסּור

לה'" ירימּו אׁשר את מנהגיׂשראל ּבהן ינהגּו לא ּכלֹומר , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
האֹוכל הּורמּו. לא להּתרם ׁשעתידין קדׁשים ועדין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻחּלין,

ּתר מּמּנּו ׁשּיפריׁש קדם הּטבל מן ּותרּומתּכּזית גדֹולה ּומה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעׂשר

אׁשמה". עֹון אֹותם והּׂשיאּו וגֹו' יׂשראל ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָקדׁשי
.Îּותרּומת גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּנּטלה מּדבר האֹוכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָאבל

נׁשאר לא ואפּלּו מעׂשרֹות, מּמּנּו הפריׁש לא ועדין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַֹֹמעׂשר,
טבל אֹוכל מּׁשּום לֹוקה זה הרי - עני מעׂשר אּלא ואיןּבֹו , ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

עֹון ׁשאין מיתה; ּותרּומתּבֹו גדֹולה ּבתרּומה אּלא מיתה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
ֲֵַמעׂשר.

.‡Îמעׂשרֹות מּמּנּו הּורמּו ׁשּלא טבל לאֹוכל ּבכללאזהרה , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
וגֹו'. "ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ְְְְֱֱֲִֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ּבתרּומה חּיב ּדבר איזה יתּבאר ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּובהלכֹות
מן חּיב הּוא ּדבר ואיזה ּפטּור, ּדבר ואיזה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּובמעׂשרֹות,
ּכּזית והאֹוכל סֹופרים. מּדברי החּיב הּוא ואיזה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּתֹורה,
לארץ חּוצה ׁשל וערלה הּכרם מּכלאי אֹו ּדבריהם, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָמּטבל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין -ְִַַַַ
.·Î,והּכלאים ׁשביעית, ּוספיחי וההקּדׁש, והחדׁש, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּטבל,

ואין ּכמֹותן, אסּורין מּפרֹותיהן הּיֹוצאין מׁשקין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהערלה
עליהן הּכרםלֹוקין ּכלאי ׁשל ויין ערלה ׁשל וׁשמן מּיין חּוץ ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הענבים ועל הּזיתים על ׁשּלֹוקין ּכדר עליהן ׁשּלֹוקין -ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ֶֶָׁשּלהן.

.‚Îּבק ּתֹורהיׁש ׁשל וכּלן ּבמאכלֹות, אחרים אּסּורין דׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
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הּזרע המלאה ּתקּדׁש "ּפן ׁשּנאמר: ּובהניה, ּבאכילה ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאסּורין
ותאסר ּתתרחק, ּפן ּכלֹומר - הּכרם" ּותבּואת ּתזרע, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאׁשר

.ׁשניהן ְֵֶ
.Êמן ּבין הּירק, מן ּבין - הּכרם מּכלאי ּכּזית ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוהאֹוכל

הּתֹורה מן לֹוקה - זה.הענבים עם זה מצטרפין ּוׁשניהם ; ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
.Áאבלּבּמה יׂשראל; ּבארץ ׁשּנזרעּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ּכלאים ּובהלכֹות סֹופרים. מּדברי הּכרם ּכלאי לארץ, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבחּוצה
אסּור, אינֹו מין ואיזה הּכרם, ּבכלאי אסּור מין איזה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתּבאר

מקּדׁש ּדבר ואיזה יאסר, ּומתי יאסר, חיובוהיא [גורם ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מקּדׁש.שריפה] אינֹו ּדבר ואיזה ,ְְֵֵֵֶַָָ

.Ëּפרֹותהערלה ּכל - מאכל אילן הּנֹוטע ּכל ּכיצד? ְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
מּׁשּנזרע ׁשנים ׁשלׁש אילן אֹותֹו אסּוריןׁשעֹוׂשה הן הרי , ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ׁשּנאמר: ּובהניה, ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאכילה
הּתֹורה. מן לֹוקה ּכּזית, מהן האֹוכל וכל יאכל"; ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

.Èׁשּנאמר יׂשראל, ּבארץ ּבנֹוטע אמּורים? ּדברים "ּכיּבּמה : ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
- לארץ ּבחּוצה ערלה אּסּור אבל וגֹו'"; הארץ אל ְְְֲִֶֶֶָָָָָָָָָֹתבאּו

לא ּבחּוצה הערלה ׁשּוּדאי מּסיני, למׁשה אסּורה,הלכה רץ ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
האסּורין ּדברים יתּבאר ׁשני מעׂשר ּובהלכֹות מּתר. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻּוספקּה

הּמּתרין. ּודברים ערלה ְְִִִַָָָָֻמּׁשּום
.‡È;אסּור יׂשראל, ּבארץ - הּכרם וכלאי ערלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָספק

ּכרם היה ּכיצד? מּתר. ּדוד, ׁשּכבׁש ארצֹות והיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּובסּוריה,
וירק ּבתֹוכֹו זרּוע ירק היה לֹו, חּוצה נמּכרֹות וענבים ְְְְֲִִַַָָָָָָָָָָָָערלה
- מאחר ׁשּמא זה, הּוא מּמּנּו ׁשּמא - לֹו חּוצה ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנמּכר

מּתר. יֹוצאֹותּבסּוריה, הענבים ראה אפּלּו לארץ, ּובחּוצה ְְְְֲֲִִֶָָָָָָָָָֻ
והּוא מהן; לֹוקח - הּכרם מן יֹוצא ירק אֹו ערלה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּכרם
ּבידֹו. הּירק לֹוקט אֹו הערלה מן ּבֹוצר אֹותֹו יראה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

.·È,יׂשראל ּבארץ - ּכלאים ספק אֹו ערלה ספק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכרם
לארץ ּבחּוצה לֹומר צרי ואין מּתר. ּובסּוריה, .אסּור; ְְְְִֵֶַָָָָָָָֻ

.‚Èמּתרת - ערלה ׁשל ּבפרּדס טמּונה הּנמצאת יין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻחבית
ענבים אבל ּבֹו; וטֹומן מּמקֹום ּגֹונב הּגּנב ׁשאין ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבהניה,
והצניען נלקטּו מּׁשם ׁשּמא אסּורין, - ׁשם טמּונים ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַָָָָָהּנמצאין

.ׁשם ָ
.„Èמּתחּלת התנּו אם - ּבנטיעה ׁשּתפין ׁשהיּו ויׂשראל ְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָֻּגֹוי

ׁשלׁש אֹוכל ויׂשראל ערלה, ׁשני אֹוכל הּגֹוי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהּׁשּתפּות
ּכנג הּתר מּׁשני לאׁשנים ואם מּתר; זה הרי - הערלה ׁשני ד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻ

חׁשּבֹון. לידי יבֹואּו ׁשּלא ּובלבד אסּור; מּתחּלה, ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹהתנּו
עד ערלה, ּבׁשני הּגֹוי אכל ּפרֹות ּכּמה ׁשּיחׁשב ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּכיצד?
אסּור; ּכזה, התנּו אם - הּפרֹות אֹותם ּכנגד יׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיאכל

ערלה ּפרֹות ּכמחליף זה .ׁשהרי ְְְֲִֵֵֶֶַָָ
.ÂËאּלא לארץ, ּבחּוצה נֹוהג רבעי נטע ּדין ׁשאין לי, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָיראה

אּלא אמרּו ׁשּלא ּכלל; ּפדיֹון ּבלא רביעית ׁשנה ּפרֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹאֹוכל
חּיבת ׁשהיא ּסּוריה ּומה הּדברים: וחמר וקל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהערלה.
רבעי ּבנטע חּיבת אינּה מּדבריהם, ּובׁשביעית ,ּבמעׂשרֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּכל לא לארץ חּוצה - ׁשני מעׂשר ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכמֹו
יׂשראל ּבארץ אבל ּבּה?! נֹוהג רבעי נטע יהיה ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּכן,
והֹורּו הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ּבּה נֹוהג -ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ

לארץ, ּבחּוצה אֹותֹו ּפֹודין לבּדֹו רבעי ׁשּכרם ּגאֹונים, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָמקצת
עּקר. זה לדבר ואין ּבאכילה; מּתר יהיה ּכ ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻואחר

.ÊËּבארץ מהם לאכל אסּור ּכּלּה, רביעית ׁשנה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻּפרֹות
ׁשּיּפדּו עד מׁשּפטייׂשראל יתּבאר ׁשני מעׂשר ּובהלכֹות ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

ולרבעי. לערלה מֹונין ּומאימתי אכילתן, ודין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָּפדיֹונן,
.ÊÈׁשאֹוסף אחר הּזה? ּבּזמן רבעי נטע ּפרֹות ּפֹודין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד

אׁשראֹותן העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר , ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
רבעי' נטע ּפדיֹון על וצּונּו ּבמצוֹותיו, ּכקּדׁשנּו ואחר . ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ

אּלּו 'הרי ואֹומר: אחת, ּבפרּוטה ואפּלּו ּכּלן, את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּפֹודה
אֹו הּמלח. לים ּפרּוטה אֹותּה ּומׁשלי זֹו'; ּבפרּוטה ְְְְְִִִֶַַַָָָָּפדּויין
ּכל 'הרי ואֹומר: אחרֹות, מּפרֹות ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָמחּללן
אּלּו' ׂשעֹורים 'על אֹו אּלּו' חּטים על מחּללין האּלּו ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהּפרֹות
לאחרים. ּתּקלה יהיּו ׁשּלא ּכדי אֹותן, וׂשֹורף ּבהן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוכּיֹוצא

הּפרֹות. ּכל ְֵֵַָואֹוכל
.ÁÈׁשנה ּפרֹות ׁשּפדה ּפי על ׁשאף הּגאֹונים, מקצת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹורּו

חמיׁשית ׁשנה ׁשּתּכנס עד לאכלן אסּור חּללן, אֹו ;רביעית ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ
ּוּפסּוק הֹוראה; ׁשגגת ׁשּזֹו לי, ויראה עּקר. לֹו אין זה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָודבר
ּפריֹו". את ּתאכלּו החמיׁשת "ּובּׁשנה ׁשּכתּוב: לפי ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹהטעם,
ּבלא ּפריֹו ּתאכלּו החמיׁשית ׁשּבּׁשנה אּלא הּכתּוב ענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹואין
זֹו. להֹוראה לחש ראּוי ואין ׁשּבעֹולם. חּלין ּככל ְְְְִִֵֶָָָָָָָֹֻּפדיֹון,

.ËÈמּמּנּוהּטבל להפריׁש חּיב ׁשהּוא אכל ּכל ּכיצד? ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
'טבל'; נקרא מּמּנּו, ׁשּיפריׁש קדם - ּומעׂשרֹות ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּתרּומה
בני קדׁשי את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמּנּו, לאכל ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹואסּור

לה'" ירימּו אׁשר את מנהגיׂשראל ּבהן ינהגּו לא ּכלֹומר , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
האֹוכל הּורמּו. לא להּתרם ׁשעתידין קדׁשים ועדין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻחּלין,

ּתר מּמּנּו ׁשּיפריׁש קדם הּטבל מן ּותרּומתּכּזית גדֹולה ּומה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעׂשר

אׁשמה". עֹון אֹותם והּׂשיאּו וגֹו' יׂשראל ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָקדׁשי
.Îּותרּומת גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּנּטלה מּדבר האֹוכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָאבל

נׁשאר לא ואפּלּו מעׂשרֹות, מּמּנּו הפריׁש לא ועדין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַֹֹמעׂשר,
טבל אֹוכל מּׁשּום לֹוקה זה הרי - עני מעׂשר אּלא ואיןּבֹו , ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

עֹון ׁשאין מיתה; ּותרּומתּבֹו גדֹולה ּבתרּומה אּלא מיתה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
ֲֵַמעׂשר.

.‡Îמעׂשרֹות מּמּנּו הּורמּו ׁשּלא טבל לאֹוכל ּבכללאזהרה , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
וגֹו'. "ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ְְְְֱֱֲִֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ּבתרּומה חּיב ּדבר איזה יתּבאר ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּובהלכֹות
מן חּיב הּוא ּדבר ואיזה ּפטּור, ּדבר ואיזה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּובמעׂשרֹות,
ּכּזית והאֹוכל סֹופרים. מּדברי החּיב הּוא ואיזה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּתֹורה,
לארץ חּוצה ׁשל וערלה הּכרם מּכלאי אֹו ּדבריהם, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָמּטבל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין -ְִַַַַ
.·Î,והּכלאים ׁשביעית, ּוספיחי וההקּדׁש, והחדׁש, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּטבל,

ואין ּכמֹותן, אסּורין מּפרֹותיהן הּיֹוצאין מׁשקין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהערלה
עליהן הּכרםלֹוקין ּכלאי ׁשל ויין ערלה ׁשל וׁשמן מּיין חּוץ ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הענבים ועל הּזיתים על ׁשּלֹוקין ּכדר עליהן ׁשּלֹוקין -ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ֶֶָׁשּלהן.

.‚Îּבק ּתֹורהיׁש ׁשל וכּלן ּבמאכלֹות, אחרים אּסּורין דׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
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וחּלה, ּובּכּורים, ּתרּומֹות, ּבאכילת ׁשּיׁש אּסּורין ּכגֹון - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָהן
ונֹותר ּפּגּול ּכגֹון הּמזּבח, ּבקדׁשי ׁשּיׁש ואּסּורין ׁשני; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּומעׂשר

ּבמקֹומֹו.וטמא יתּבאר מהן אחד וכל . ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ
.„Îּכּזית - מהן אכילה ּכל לכרת.וׁשעּור ּבין למלקּות ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּומּצה. חמץ ּבהלכֹות ודיניו ּבפסח חמץ אּסּור ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּוכבר
ּבפני מין אּסּור אינֹו הּכּפּורים, ּביֹום אכילה אּסּור ְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָאבל
ּבּכל. ׁשוה אינֹו הּנזיר, על מּגפן יֹוצא אּסּור וכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעצמֹו;
ּבמקֹומֹו ודיניו, וׁשעּורֹו מהן אחד ּכל אּסּור יתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּולפיכ

לֹו. ָָהראּוי

ה'תשע"ב סיון י"ח שישי יום

יא ¤¤ּפרק

מּמּנּו.‡ והּׁשֹותה ּבהניה; אסּור זרה, לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָיין
מּתקרבת ׁשהּוא ּכל האֹוכל וכן הּתֹורה. מן לֹוקה ׁשהּוא, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל

ל] ּומלח[שמוקרב מים אפּלּו ּפרֹות, אֹו מּבׂשר זרה, ֲֲִִִֵֶַַָָָָָעבֹודה
זבחימֹו חלב "אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, ׁשהּוא ּכל מהן האֹוכל -ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ

נסיכם". יין יׁשּתּו ְְִִֵֵָֹיאכלּו,
לּה·. ׁשּקרב ּכזבח לּה, ׁשּנתנּס מּׁשּוםיין זה ׁשאּסּור וכיון ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

"ולא זרה: ּבעבֹודה ׁשּנאמר ׁשעּור, לֹו אין הּוא, זרה ְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֹעבֹודה
החרם". מן מאּומה ּביד ְְְְִִֵֶַַָָידּבק

.‚,נתנּס לא אֹו נתנּס אם יֹודעין אנּו ׁשאין הּגֹויים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹיין
ּבהניה אסּור - יינם' 'סתם הּנקרא ודברוהּוא ;ׁשּנתנּס ּכיין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

מּכין רביעית, יינם מּסתם והּׁשֹותה הּוא. סֹופרים מּגזרת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָזה,
מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

אֹותֹו„. נּס ׁשּמא אסּור, זה הרי - הּגֹוי ּבֹו ׁשּיּגע יין ,וכל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּנגע יׂשראל ׁשּיין למדּת, הא זרה. לעבֹודה הּגֹוי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּמחׁשבת

ּבהניה. אסּור ׁשהּוא יינם, ּכסתם ּדינֹו - הּגֹוי ְֲִִֵֶַַָָָָָּבֹו
-ּגֹוי‰. ּבּיין ׁשּנגע ּגֹוי ּתינֹוק וכן ּבכּונה, ׁשּלא ּביין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנגע

ּבהניה ּומּתר ּבׁשתּיה, ּומלןאסּור הּגֹויים, מן עבדים הּלֹוקח . ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֻ
ואף ּבׁשתּיה, מּתר ּבֹו ׁשּיּגעּו ויין מנּסכין, אינן מּיד - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּוטבלן
זרה עבֹודה ּפסקה ולא יׂשראל, ּבדתי נהגּו לא ׁשעדין ּפי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹעל

ִִֶמּפיהן.
.Âועדיןּבני ּומלּו, יׂשראל ּברׁשּות ׁשּנֹולדּו הּגֹויֹות הּׁשפחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

אינן והּקטּנים ּבֹו, ּכׁשּיּגעּו הּיין אֹוסרין הּגדֹולים - טבלּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹלא
.אֹוסרין ְִ

.Êׁשּבארנּו ּכמֹו מצוֹות ׁשבע עליו ׁשּקּבל והּוא ּתֹוׁשב, -ּגר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
יין אצלֹו ּומיחדין ּבהניה; ּומּתר ּבׁשתּיה, אסּור [לזמןיינֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

ייןקצר] אצלֹו מפקידין ואין ארוך], ׁשאינֹו[לזמן ּגֹוי ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ
אסּור יינם - הּיׁשמעאלים אּלּו ּכגֹון זרה, עבֹודה ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָעֹובד
הּנֹוצרים אבל הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ּבהניה; ּומּתר ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּבׁשתּיה,

ּבהניה. אסּור יינם ּוסתם הן, זרה עבֹודה עֹובדי -ְְֲֲֵֵֵַָָָָָָָָ
.Áהּגֹוי היה אם - אסּור ׁשהּיין זה ּבענין ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

אסּור הּוא הרי זרה, עבֹודה עֹובד ּבגללֹו הּיין ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנאסר
ּבׁשתּיה אסּור הּוא הרי זרה, עבֹודה עֹובד אינֹו ואם ְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָָּבהניה;
עבֹודה עֹובד זה הרי סתם, 'ּגֹוי' ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָּבלבד.

ָָזרה.

.Ëעל להּקרב ׁשראּוי יין אּלא זרה, לעבֹודה מתנּס ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
ּכל על וגזרּו יינם סתם על ּכׁשּגזרּו זה, ּומּפני הּמזּבח; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגּבי
על אּלא ּגזרּו לא ּבהניה, אסּור ׁשּיהיה הּגֹוי ּבֹו ׁשּיּגע ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיין
ׁשּנגע יׂשראל ׁשל מבּׁשל יין ,לפיכ .להתנּס הראּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּיין

אינֹו - הּגֹוי אחד;ּבֹו ּבכֹוס הּגֹוי עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר אסּור, ְְִִֵֶַַָָָֻ
אם - ׁשּיּׁשתה ואפׁשר להחמיץ ׁשהתחיל ויין מזּוג, יין ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאבל

נאסר ּבֹו, .נגע ֱֶַָָ
.Èהּמערבהֹורּו ּדבׁשּגאֹוני מעט יׂשראל ּביין נתערב ׁשאם , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּוא הרי לּמזּבח, ראּוי ואינֹו הֹואיל - ׂשאֹור מעט ְְְְֲִִֵֵֵַַַָאֹו
הּגֹוי. עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר ;מתנּס ואינֹו ּכׁשכר אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻֻּכמבּׁשל

.‡Èויּמׁש מּׁשּידר הּגֹויים? יין יאסר הּיין;[ניגר]מאימתי ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
זה הרי - ּבּגת הּוא עדין אּלא לּבֹור, ירד ׁשּלא ּפי על ֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאף
ּבידֹו יּגע ׁשּמא ּבּגת, הּנכרי עם ּדֹורכין אין ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָאסּור;
ואף ּדרּוכה, ּגת מּמּנּו לֹוקחין ואין ּכפּות. היה ואפּלּו ,ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָוינּס
ירד ולא והּזּוגין החרצּנין עם מערב הּיין ׁשעדין ּפי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹֹעל

ַלּבֹור.
.·Èעל עֹומד יׂשראל והרי ּבֹו, נגע ולא הּיין ׁשּדר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנכרי

ּבׁשתּיה אסּור זה הרי - ּבחבית ׁשּכּנסֹו הּוא ויׂשראל .ּגּביו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
.‚Èנס יין ׁשּנעׂשה מּפני ּבהניה, אסּור ּגֹויים ׁשל ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחמץ

ׁשּיחמיץ ּפיקדם על אף - ּבחבית ענבים ּדֹורס ׁשהיה ּגֹוי . ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
היה ;נס יין מּׁשּום חֹוׁשׁשין אין ידיו, ּגּבי על צף ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּיין

הּסּלים מן ענבים]אֹוכל וכסאתים,[שבהם ּכסאה והֹותיר , ְְְְִִִִִִֵַַַָָ
עֹוׂשה אינֹו הענבים, על מנּתז ׁשהּיין ּפי על אף - לּגת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּוזרקן

.נס ֵֶֶיין
.„Èׁשנים ּכל ּבהניה אסּורין - ּגֹויים ׁשל והּזּוגין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָהחרצּנים

ולא יבׁשּו ּכבר - חדׁש עׂשר ׁשנים ּולאחר חדׁש; ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעׂשר
יין ׁשל ׁשמרים וכן ּבאכילה. ּומּתרין לחלּוחית, ּבהן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻנׁשארה
נׁשאר לא ׁשהרי מּתרין, חדׁש עׂשר ׁשנים לאחר - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּיבׁשּו

וכאדמה ּכעפר הן והרי יין, ריח .ּבהן ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
.ÂË- יינם הּגֹויים ּבהן ׁשהכניסּו וקנקּניהן הּגֹויים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנֹודֹות

חדׁש עׂשר ׁשנים ׁשּייּׁשנן עד יין, לתֹוכן לּתן עדאסּור אֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לאּור ׁשעליהן[לכבשן]ׁשּיחזירן הּזפת ׁשּיתרּפה עד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ימים[מהחום] ׁשלׁשה מים לתֹוכן ׁשּיּתן עד אֹו ׁשּיחּמּו, אֹו ,ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
לעת מעת ּכל אחרים מים ּומחליף הּמים ּומערה לעת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָמעת
ּבין ׁשּלהן, הּכלים ׁשהיּו ּבין הּימים; ּבׁשלׁשת ּפעמים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁשה
נתן ואם יינן. ּבהן והכניסּו אֹותן וׁשאלּו יׂשראל ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהיּו

ּבׁשתּיה. אסּור זה הרי אֹותן, ׁשּיטהר קדם יין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלתֹוכן
.ÊËציר אֹו ׁשכר לתֹוכן לּתן דגים]ּומּתר מּוריס[של אֹו ְְִִֵֵָָָָֻ

דגים] לתֹוכן[שומן הּיין לּתן ּומּתר לכלּום; צרי ואינֹו ְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻמּיד,
הּמּוריס, אֹו הּציר ׁשּיּתן ׂשֹורפן.אחר ׁשהּמלח ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

.ÊÈׁשאינן חדׁשים ּכלים נֹותןהּלֹוקח - הּגֹויים מן מזּפתין ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
ואם ;נס יין ּבהן נתנּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּיד, יין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלתֹוכן

חדׁשים ׁשהן ּפי על ואף מדיחן, - מזּפתין ּכליהיּו וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ּבֹו ׁשחֹוׂשף ּכלי ּכגֹון לקּיּום, מכּנסֹו ואין נס יין ּבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּנתנּו

ודּיֹו. ּבמים, מׁשכׁשכֹו - ּבהן וכּיֹוצא הּמׁשּפ ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָאֹו
.ÁÈּבֹווכן לׁשּתֹות אסּור הּגֹוי, ּבֹו ׁשּׁשתה חרׂש ׁשל ּכֹוס ְְִֵֶֶֶֶַָָָ

צחצֹוחי הלכּו ׁשּכבר מּתר, ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה; ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּפעם
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עֹוׂשין, ׁשהּיֹוצרין ּכדר ּבאבר מצּפה ׁשהיה והּוא ׁשּבֹו; ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּיין
הדחה צרי חרׂש, ׁשל אבל מזּפת; ׁשהיה .אֹו ְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָֻ

.ËÈּבאבר הּׁשּועים חרׂש במתכת]ּכלי ׁשּנׁשּתּמׁשּו[מצופים ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
- ׁשחרים אֹו אדּמים, אֹו לבנים, היּו אם - נס ּביין ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָֹֻּבהן
ואם ּבֹולעין. ׁשהן מּפני אסּורין, - ירּקין היּו ואם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָֻֻמּתרין;
- ירּקין ּבין לבנים, ּבין - חרׂש ׁשל מגּלה מקֹום ּבהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻֻיׁש
אּלא הּדבר ׁשאין לי, ויראה ּבֹולעין. ׁשהן מּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאסּורין,
מדיחן - לקּיּום ּבהן ּכּנסֹו לא אם אבל לקּיּום; ּבהן ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָָָֹּבׁשּכּנסֹו

חרׂש. ׁשל הן ואפּלּו ֲִִֵֶֶֶַָֻּומּתרין,
.Îאבןּגת ׁשל ּגת אֹו הּגֹוי, ּבהן ׁשּדר עץ וׁשל אבן ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבמים מדיחן - ּבהן ּדר ׁשּלא ּפי על אף הּגֹוי ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּזּפתּה
ּבהן היתה ואם ּבהן. ודֹור פעמים, ארּבעה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּובאפר
הּמים מקּדים לאו, ואם לּמים; האפר מקּדים .לחלּוחית, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ

.‡Îעץ ׁשל ּגת אֹו הּגֹוי, ּבּה ׁשּדר מזּפתת אבן ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּגת
הּזפת. את לקלף צרי - ּבּה ּדר ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזפּותה

מים ּבּה נתן אֹו חדׁש, עׂשר ׁשנים יּׁשנּה ימיםואם ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹ
יתר חמּורה הּגת תהיה לא לקלף; צרי אינֹו - לעת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹמעת

מּיד. להּתירּה אּלא יקלף, נאמר לא הּקנקּנים; ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמן
.·Îלדר אסּור הּזפת, את ׁשּקלף ּפי על אף - חרׂש ׁשל ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּגת

יּׁשנּה ואם הּזפת. ׁשּירּפה עד ּבאׁש אֹותּה ׁשּיחם עד מּיד, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּה
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתרת - ימים ׁשלׁשה מים ּבּה נתן .אֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

.‚Îׁשל[מסננת]מׁשּמרת היתה אם - ּגֹויים ׁשל יין ׁשל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשנים מיּׁשנּה ׁשׁש, ׁשל היתה ואם ּבּה; ּומׁשּמר מדיחּה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׂשער,
חלף ּכלי וכן מּתירן. קׁשרים, ּבּה יׁש ואם חדׁש; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹעׂשר
היּו אם - יין ּבהן ׁשּדֹורכין מּקפיפֹות ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָוהּוצין
ּבסּבּו ּבזֹו זֹו אחּוזֹות היּו ואם מדיחן; ּבחבלים, ְְְְֲֲִִִִִַָָָָּתפּורין
ּומנּגבן, פעמים ארּבעה ּובמים ּבאפר מדיחן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָקׁשה,
עׂשר ׁשנים מיּׁשנן ּבפׁשּתן, ּתפּורֹות היּו ואם ּבהן; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּומׁשּתּמׁש

מּתירן קׁשרים, ּבהן יׁש ואם .חדׁש; ְְִִִֵֶֶַָָָֹ
.„Îאֹותן מטהרין ּכיצד ,נס יין הּנכרי ּבהן ׁשּדר הּגת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכלי

הּדּפין הּיׂשראלי? ּבהן ׁשּידר הענבים]ּכדי על [שמניחים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
לדריכה]והעדׁשים בטון מדיחן.[מטאטאים]והּלּולבין[גושי , ְְְֲִִִַָָָָ
עזר]העקלין ּבצּבּוץ[כלי וׁשל נסרין מנּגבן.[קנבוס]ׁשל , ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָ

ׁשיפה במים]ׁשל גדל עׂשר[עשב ׁשנים מיּׁשנן ּגמי, וׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ
חֹולטן אֹו ּברֹותחין, מגעילן - מּיד לטהרן רצה ואם ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹחדׁש;
ּבמעין אֹו מקּלחין ׁשּמימיו צּנֹור ּתחת מּניחן אֹו זיתים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבמי

יּתרּו. ּכ ואחר ׁשעֹות, עׂשרה ׁשּתים רֹודפין ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשּמימיו
.‰Îלֹוקחין היּו ליׂשראל, ּכּלּה יׂשראל ארץ ׁשהיתה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבזמן

לארץ, ּובחּוצה לֹו; חֹוׁשׁשין ואין מּיׂשראל, אדם מּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּיין
ׁשהחזק מאדם אּלא מּיׂשראל, אדם מּכל לֹוקחין היּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻלא
מאדם אּלא מקֹום ּבכל יין לֹוקחין אין הּזה, ּובּזמן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבכׁשרּות.
ּבּה ׁשאין ּדג וחתיכת והּגבינה הּבׂשר וכן ּבכׁשרּות; ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשהחזק

ׁשּבארנּו ּכמֹו .סימן, ְְִֵֶַָ
.ÂÎוהביא זמן, ּובכל מקֹום ּבכל הּבית ּבעל אצל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמתארח

ואינֹו מּתר זה הרי - ּדג וחתיכת ּגבינה אֹו ּבׂשר אֹו יין ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻלֹו
ׁשהּוא יֹודע אּלא מּכירֹו ׁשאינֹו ּפי על אף עליו, לׁשאל ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹצרי

ּבלבד ּכׁשיהּודי ׁשאינֹו החזק ואם ּבדברים. מדקּדק ולא ר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ

אינֹו - אצלֹו ונתארח עבר ואם אצלֹו; להתארח אסּור ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו,
ּכׁשר אדם לֹו ׁשּיעיד עד ּפיו, על יין ׁשֹותה ולא ּבׂשר ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאֹוכל

ֲֵֶעליהן.

יב ¤¤ּפרק

ׁשּיּגע‡. הּוא הּיין? הּגֹוי ּבּה ׁשאֹוסר הּנגיעה היא ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד
ּבהן, לנּס ׁשּדרּכן אבריו ּבׁשאר ּבין ּבידֹו ּבין עצמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּיין

קדםויׁשכׁש ידֹו את ותפסּו לחבית, ידֹו ּפׁשט אם אבל . ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
הּיין ׁשּיצא עד מּלמּטה החבית ּופתחּו ינידּה, ולא ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיֹוציאּה,
ּפתּוח ּכלי אחז אם וכן הּיין. נאסר לא - מּידֹו למּטה ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹוירד
נגע ולא הּכלי, הגּביּה ׁשּלא ּפי על אף - וׁשכׁשכֹו יין, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹׁשל

הּיין. נאסר - ֱִִֶַַַַַּבּיין
ׁשּלא·. ּפי על אף - הּיין ויצק והגּביהֹו יין, ׁשל ּכלי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹנטל

מּכחֹו הּיין ּבא ׁשהרי נאסר; ,ׁשכׁשׁשכׁש ולא הגּביּה, . ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
מּתר. - נגע ְַָָֹֻולא

.‚- יין לתֹוכֹו צק ויׂשראל ּבּקרקע, הּכלי אֹוחז ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנכרי
הּיין נאסר הּכלי, הּגֹוי נדנד ואם מּתר; .הּיין ְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָֻ

עלּכלי„. ואף למקֹום, מּמקֹום הּגֹוי לטלטלֹו מּתר - סתּום ְְְְְְִִַַַַָָָָֻ
יין ׁשל נֹוד העביר .הּנּסּו ּדר זה ׁשאין מתנדנד; ׁשהּיין ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַּפי
הּנֹוד ׁשהיה ּבין - ּבידֹו הּנֹוד ּפי אֹוחז והּוא למקֹום, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָמּמקֹום
העביר מתנדנד. ׁשהּיין ּפי על ואף מּתר, - חסר אֹו ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻמלא
היה ואם ּבֹו; יּגע ׁשּמא אסּור יין, מלא ּפתּוח חרׂש ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלי

ׁשכׁשכֹו ּכן אם אּלא מּתר .חסר, ְְִִֵֵֶָָָֻ
ּבהניה‰. מּתר הּיין הרי - לזה נתּכּון ולא ּבּיין, ׁשּנגע ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻּגֹוי

ידֹו ׁשהֹוׁשיט אֹו יין, ׁשל נֹוד על ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבלבד.
יין ונמצאת ׁשמן ׁשהיא מנת על .לחבית ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

.Â,ּבּיין נגע ולא הֹואיל - כּונה ּבלא ּגֹוי ׁשל מּכחֹו הּיין ְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹּבא
ויצק יין ׁשל ּכלי ׁשהגּביּה ּכגֹון ּכיצד? ּבׁשתּיה. מּתר זה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהרי
מּתר זה הרי - ׁשמן אֹו ׁשכר ׁשהּוא מדּמה והּוא אחר, .לכלי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻ

.Êּכׁשהּוא ידֹו ּופׁשט יין, לבּקׁש לחנּות אֹו לבית הּגֹוי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָנכנס
נֹוגע זה ואין נתּכּון, ליין ׁשהרי אסרֹו; - ּבּיין ונגע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמחּפׂש,

כּונה .ּבלא ְַָָֹ
.Áוחבקּה הּגֹוי וקדם לארּכּה, ׁשּנסּדקה [הידקחבית ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ

מּתרבאצבעותיו] זה הרי - החרׂשים יתּפרדּו ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֻּכדי
ּכדי העליֹון ּבּסדק ותפס לרחּבּה, נסּדקה אם אבל ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהניה;
ּכחֹו על הּיין אין ׁשהרי ּבׁשתּיה, מּתר זה הרי - יּפל ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֻׁשּלא

ּגֹוי. ֶׁשל
.Ëׁשּמדד אֹו מת, מּׁשם והעלּוהּו יין ׁשל לבֹור ׁשּנפל ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגֹוי

והּצרעה הּזבּוב את ׁשהּתיז אֹו ּבקנה, הּיין ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבֹור
ּכדי הרֹותחת החבית ּפי על מטּפח ׁשהיה אֹו ּבקנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעליו

לּבֹור ּבחמתֹו ּוזרקּה חבית ׁשּנטל אֹו הרתיחה, הריׁשּתנּוח - ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבהניה. אסּור הּיין חי, הּגֹוי עלה ואם ּבלבד; ּבהניה מּתר ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֻזה

.Èוהּניח הּנקב, מן הּפקק ונׁשמט ּבצּדּה, נקב ׁשהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחבית
הּיין ּכל - הּיין יצא ׁשּלא ּכדי הּנקב, ּבמקֹום אצּבעֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּגֹוי
מּתר הּנקב, וׁשּתחת אסּור; הּנקב, עד החבית ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּמראׁש

.ּבׁשתּיה ְִִָ
.‡Èּכפּופה אֹו[צינורית]מינקת מּמּתכת אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶֶַָָ
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עֹוׂשין, ׁשהּיֹוצרין ּכדר ּבאבר מצּפה ׁשהיה והּוא ׁשּבֹו; ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּיין
הדחה צרי חרׂש, ׁשל אבל מזּפת; ׁשהיה .אֹו ְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָֻ

.ËÈּבאבר הּׁשּועים חרׂש במתכת]ּכלי ׁשּנׁשּתּמׁשּו[מצופים ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
- ׁשחרים אֹו אדּמים, אֹו לבנים, היּו אם - נס ּביין ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָֹֻּבהן
ואם ּבֹולעין. ׁשהן מּפני אסּורין, - ירּקין היּו ואם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָֻֻמּתרין;
- ירּקין ּבין לבנים, ּבין - חרׂש ׁשל מגּלה מקֹום ּבהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻֻיׁש
אּלא הּדבר ׁשאין לי, ויראה ּבֹולעין. ׁשהן מּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאסּורין,
מדיחן - לקּיּום ּבהן ּכּנסֹו לא אם אבל לקּיּום; ּבהן ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָָָֹּבׁשּכּנסֹו

חרׂש. ׁשל הן ואפּלּו ֲִִֵֶֶֶַָֻּומּתרין,
.Îאבןּגת ׁשל ּגת אֹו הּגֹוי, ּבהן ׁשּדר עץ וׁשל אבן ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבמים מדיחן - ּבהן ּדר ׁשּלא ּפי על אף הּגֹוי ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּזּפתּה
ּבהן היתה ואם ּבהן. ודֹור פעמים, ארּבעה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּובאפר
הּמים מקּדים לאו, ואם לּמים; האפר מקּדים .לחלּוחית, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ

.‡Îעץ ׁשל ּגת אֹו הּגֹוי, ּבּה ׁשּדר מזּפתת אבן ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּגת
הּזפת. את לקלף צרי - ּבּה ּדר ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזפּותה

מים ּבּה נתן אֹו חדׁש, עׂשר ׁשנים יּׁשנּה ימיםואם ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹ
יתר חמּורה הּגת תהיה לא לקלף; צרי אינֹו - לעת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹמעת

מּיד. להּתירּה אּלא יקלף, נאמר לא הּקנקּנים; ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמן
.·Îלדר אסּור הּזפת, את ׁשּקלף ּפי על אף - חרׂש ׁשל ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּגת

יּׁשנּה ואם הּזפת. ׁשּירּפה עד ּבאׁש אֹותּה ׁשּיחם עד מּיד, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּה
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתרת - ימים ׁשלׁשה מים ּבּה נתן .אֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

.‚Îׁשל[מסננת]מׁשּמרת היתה אם - ּגֹויים ׁשל יין ׁשל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשנים מיּׁשנּה ׁשׁש, ׁשל היתה ואם ּבּה; ּומׁשּמר מדיחּה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׂשער,
חלף ּכלי וכן מּתירן. קׁשרים, ּבּה יׁש ואם חדׁש; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹעׂשר
היּו אם - יין ּבהן ׁשּדֹורכין מּקפיפֹות ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָוהּוצין
ּבסּבּו ּבזֹו זֹו אחּוזֹות היּו ואם מדיחן; ּבחבלים, ְְְְֲֲִִִִִַָָָָּתפּורין
ּומנּגבן, פעמים ארּבעה ּובמים ּבאפר מדיחן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָקׁשה,
עׂשר ׁשנים מיּׁשנן ּבפׁשּתן, ּתפּורֹות היּו ואם ּבהן; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּומׁשּתּמׁש

מּתירן קׁשרים, ּבהן יׁש ואם .חדׁש; ְְִִִֵֶֶַָָָֹ
.„Îאֹותן מטהרין ּכיצד ,נס יין הּנכרי ּבהן ׁשּדר הּגת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכלי

הּדּפין הּיׂשראלי? ּבהן ׁשּידר הענבים]ּכדי על [שמניחים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
לדריכה]והעדׁשים בטון מדיחן.[מטאטאים]והּלּולבין[גושי , ְְְֲִִִַָָָָ
עזר]העקלין ּבצּבּוץ[כלי וׁשל נסרין מנּגבן.[קנבוס]ׁשל , ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָ

ׁשיפה במים]ׁשל גדל עׂשר[עשב ׁשנים מיּׁשנן ּגמי, וׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ
חֹולטן אֹו ּברֹותחין, מגעילן - מּיד לטהרן רצה ואם ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹחדׁש;
ּבמעין אֹו מקּלחין ׁשּמימיו צּנֹור ּתחת מּניחן אֹו זיתים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבמי

יּתרּו. ּכ ואחר ׁשעֹות, עׂשרה ׁשּתים רֹודפין ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשּמימיו
.‰Îלֹוקחין היּו ליׂשראל, ּכּלּה יׂשראל ארץ ׁשהיתה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבזמן

לארץ, ּובחּוצה לֹו; חֹוׁשׁשין ואין מּיׂשראל, אדם מּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּיין
ׁשהחזק מאדם אּלא מּיׂשראל, אדם מּכל לֹוקחין היּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻלא
מאדם אּלא מקֹום ּבכל יין לֹוקחין אין הּזה, ּובּזמן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבכׁשרּות.
ּבּה ׁשאין ּדג וחתיכת והּגבינה הּבׂשר וכן ּבכׁשרּות; ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשהחזק

ׁשּבארנּו ּכמֹו .סימן, ְְִֵֶַָ
.ÂÎוהביא זמן, ּובכל מקֹום ּבכל הּבית ּבעל אצל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמתארח

ואינֹו מּתר זה הרי - ּדג וחתיכת ּגבינה אֹו ּבׂשר אֹו יין ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻלֹו
ׁשהּוא יֹודע אּלא מּכירֹו ׁשאינֹו ּפי על אף עליו, לׁשאל ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹצרי

ּבלבד ּכׁשיהּודי ׁשאינֹו החזק ואם ּבדברים. מדקּדק ולא ר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ

אינֹו - אצלֹו ונתארח עבר ואם אצלֹו; להתארח אסּור ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו,
ּכׁשר אדם לֹו ׁשּיעיד עד ּפיו, על יין ׁשֹותה ולא ּבׂשר ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאֹוכל

ֲֵֶעליהן.

יב ¤¤ּפרק

ׁשּיּגע‡. הּוא הּיין? הּגֹוי ּבּה ׁשאֹוסר הּנגיעה היא ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד
ּבהן, לנּס ׁשּדרּכן אבריו ּבׁשאר ּבין ּבידֹו ּבין עצמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּיין

קדםויׁשכׁש ידֹו את ותפסּו לחבית, ידֹו ּפׁשט אם אבל . ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
הּיין ׁשּיצא עד מּלמּטה החבית ּופתחּו ינידּה, ולא ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיֹוציאּה,
ּפתּוח ּכלי אחז אם וכן הּיין. נאסר לא - מּידֹו למּטה ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹוירד
נגע ולא הּכלי, הגּביּה ׁשּלא ּפי על אף - וׁשכׁשכֹו יין, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹׁשל

הּיין. נאסר - ֱִִֶַַַַַּבּיין
ׁשּלא·. ּפי על אף - הּיין ויצק והגּביהֹו יין, ׁשל ּכלי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹנטל

מּכחֹו הּיין ּבא ׁשהרי נאסר; ,ׁשכׁשׁשכׁש ולא הגּביּה, . ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
מּתר. - נגע ְַָָֹֻולא

.‚- יין לתֹוכֹו צק ויׂשראל ּבּקרקע, הּכלי אֹוחז ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנכרי
הּיין נאסר הּכלי, הּגֹוי נדנד ואם מּתר; .הּיין ְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָֻ

עלּכלי„. ואף למקֹום, מּמקֹום הּגֹוי לטלטלֹו מּתר - סתּום ְְְְְְִִַַַַָָָָֻ
יין ׁשל נֹוד העביר .הּנּסּו ּדר זה ׁשאין מתנדנד; ׁשהּיין ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַּפי
הּנֹוד ׁשהיה ּבין - ּבידֹו הּנֹוד ּפי אֹוחז והּוא למקֹום, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָמּמקֹום
העביר מתנדנד. ׁשהּיין ּפי על ואף מּתר, - חסר אֹו ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻמלא
היה ואם ּבֹו; יּגע ׁשּמא אסּור יין, מלא ּפתּוח חרׂש ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלי

ׁשכׁשכֹו ּכן אם אּלא מּתר .חסר, ְְִִֵֵֶָָָֻ
ּבהניה‰. מּתר הּיין הרי - לזה נתּכּון ולא ּבּיין, ׁשּנגע ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻּגֹוי

ידֹו ׁשהֹוׁשיט אֹו יין, ׁשל נֹוד על ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבלבד.
יין ונמצאת ׁשמן ׁשהיא מנת על .לחבית ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

.Â,ּבּיין נגע ולא הֹואיל - כּונה ּבלא ּגֹוי ׁשל מּכחֹו הּיין ְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹּבא
ויצק יין ׁשל ּכלי ׁשהגּביּה ּכגֹון ּכיצד? ּבׁשתּיה. מּתר זה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהרי
מּתר זה הרי - ׁשמן אֹו ׁשכר ׁשהּוא מדּמה והּוא אחר, .לכלי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻ

.Êּכׁשהּוא ידֹו ּופׁשט יין, לבּקׁש לחנּות אֹו לבית הּגֹוי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָנכנס
נֹוגע זה ואין נתּכּון, ליין ׁשהרי אסרֹו; - ּבּיין ונגע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמחּפׂש,

כּונה .ּבלא ְַָָֹ
.Áוחבקּה הּגֹוי וקדם לארּכּה, ׁשּנסּדקה [הידקחבית ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ

מּתרבאצבעותיו] זה הרי - החרׂשים יתּפרדּו ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֻּכדי
ּכדי העליֹון ּבּסדק ותפס לרחּבּה, נסּדקה אם אבל ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהניה;
ּכחֹו על הּיין אין ׁשהרי ּבׁשתּיה, מּתר זה הרי - יּפל ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֻׁשּלא

ּגֹוי. ֶׁשל
.Ëׁשּמדד אֹו מת, מּׁשם והעלּוהּו יין ׁשל לבֹור ׁשּנפל ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגֹוי

והּצרעה הּזבּוב את ׁשהּתיז אֹו ּבקנה, הּיין ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבֹור
ּכדי הרֹותחת החבית ּפי על מטּפח ׁשהיה אֹו ּבקנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעליו

לּבֹור ּבחמתֹו ּוזרקּה חבית ׁשּנטל אֹו הרתיחה, הריׁשּתנּוח - ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבהניה. אסּור הּיין חי, הּגֹוי עלה ואם ּבלבד; ּבהניה מּתר ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֻזה

.Èוהּניח הּנקב, מן הּפקק ונׁשמט ּבצּדּה, נקב ׁשהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחבית
הּיין ּכל - הּיין יצא ׁשּלא ּכדי הּנקב, ּבמקֹום אצּבעֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּגֹוי
מּתר הּנקב, וׁשּתחת אסּור; הּנקב, עד החבית ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּמראׁש

.ּבׁשתּיה ְִִָ
.‡Èּכפּופה אֹו[צינורית]מינקת מּמּתכת אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶֶַָָ
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ׁשּבחבית הּיין לתֹו ראׁשּה ׁשהּניח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹזכּוכית
לירד הּיין והתחיל הּיין ּומצץ לחבית, חּוץ האחר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוהראׁש
הּמינקת ּפי על אצּבעֹו והּניח הּגֹוי ּובא ּתמיד, ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכדר
היה ׁשהּכל ׁשּבחבית: הּיין ּכל נאסר - מּלירד הּיין ֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומנע

מּכחֹו. ּכבא הּכל ונמצא ידֹו, לּולי ונגרר ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹיֹוצא
.·Èהּיין ּכל נאסר - ּגֹויים יין ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי לתֹו יין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהמערה

הּנּצֹוק העּמּוד ׁשהרי העליֹון, ּבין[הקילוח]ׁשּבּכלי מחּבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
לפיכ הּתחּתֹון; ׁשּבּכלי הּיין ּובין העליֹון ׁשּבּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּיין

לתֹוך לגֹוי נפיצההּמֹודד ינּפץ - ׁשּבידֹו [שפיכותּכלי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ
זריקהקטועות] יזרק חּבּור[התזה]אֹו נּצֹוק יהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִִֵֶֶָֹֹ

העליֹון. ּבּכלי ּׁשּיּׁשאר מה עליו ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹויאסר
.‚Èעּכבת הּמׁשּפ ּבקצה יׁש אם - לנכרי ּבֹו ׁשּמדד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשּפ
מתעכב]יין מהיין שחלק עד[מקום ליׂשראל, ּבֹו ימּדד לא - ְְְִִִֵַַָֹֹ

אסּור. זה הרי הדיח, לא ואם וינּגב; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּידיחּנּו
.„Èהּכלים ּכמֹו מּמּנּו, יֹוצאין חטמין ׁשני ּכמין לֹו ׁשּיׁש ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַָּכלי

והיה יׂשראל, ּביד יין מלא ׁשהיה לּידים, ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנֹוטלין
מחטם וׁשֹותה מֹוצץ והּגֹוי זה מחטם וׁשֹותה מֹוצץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹיׂשראל
ועדין ויפסק, הּיׂשראלי ׁשּיקּדים והּוא מּתר. זה הרי - ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻהּׁשני
ּכל ויאסר ׁשּיּׁשאר הּיין יחזר - הּגֹוי ׁשּמּׁשּיפסק ׁשֹותה; ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהּגֹוי

מּכחֹו הּיין ּבא ׁשהרי ּבֹו, ּׁשּיּׁשאר .מה ֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
.ÂËהּיין ּכל אסר - ּבּמניקית החבית מן הּיין ׁשּמצץ ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּגֹוי

ּבמציצתֹו, ּבּמניקית ׁשעלה הּיין יחזר ׁשּכׁשּיפסק, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּה;
הּכל ויאסר לחבית, עםÊË..ויּפל מעביר ׁשהיה נכרי ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

לׁשמרן אחריהן הֹול והּוא למקֹום, מּמקֹום יין ּכּדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל
מּתרֹות אּלּו הרי מיל, ּכדי מּמּנּו הפליגּו אפּלּו ׁשאימתֹו- ; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻ

אמר ואם אֹותנּו'. ויראה לפנינּו יצא 'עּתה ואֹומרין: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָעליהן,
ּכדי מעיניו נתעּלמּו אם - אחריכם' אבֹוא ואני 'לכּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהם:
ּכּלֹו הּיין הרי ותּגב, אֹותּה ויגיפּו ויחזרּו הּכד ּפי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֻׁשּיפּתחּו

מּתר. מּכן, ּפחֹות ואם ּבׁשתּיה; ְְִִִִֵָָָָֻאסּור
.ÊÈונכנס יֹוצא ׁשהּוא ּפי על אף - ּבחנּותֹו נכרי הּמּניח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָוכן

וׁשהה מפליג, ׁשהּוא מֹודיעֹו ואם מּתר; הּיין ּכּלֹו, הּיֹום ְְְִִִִֶַַַַָָָָֻֻּכל
יינֹו הּמּניח וכן ּבׁשתּיה. אסּור הּיין - ותּגב ויּגף ׁשּיפּתח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹּכדי
צרּכֹו לעׂשֹות לעיר ונכנס הּגֹויים, עם ּבספינה אֹו ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָּבקרֹון
ּכדי וׁשהה מפליג, ׁשהּוא הֹודיען ואם מּתר; הּיין - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻויצא
האּלּו, הּדברים וכל ּבׁשתּיה. אסּור הּיין - ותּגב ויּגף ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשּיפּתח
מאחר ׁשהה, לא אפּלּו - ּבפתּוחֹות אבל סתּומֹות; ְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹּבחבּיֹות

אסּור. הּיין מפליג, ׁשהּוא ְִִִֶֶַַַָָׁשהֹודיען
.ÁÈעל ּפתּוח יין והּניח הּגֹוי, עם אֹוכל ׁשהיה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׂשראל

הּדֹולפקי על ּפתּוח ויין יין]הּׁשלחן להנחת -[מעמד ויצא , ְְְְְִִַַַַַָָָָֻ
לֹו: אמר ואם מּתר; הּדֹולפקי וׁשעל אסּור, הּׁשלחן ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשעל

אסּור. ׁשּבּבית הּפתּוח הּיין ּכל - ּוׁשתה' ְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ'מזג
.ËÈהּכנסת ּבבית ּתפּלה קֹול וׁשמע הּנכרי, עם ׁשֹותה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

יזּכר 'עּתה אֹומר: ׁשהּנכרי מּתר; הּפתּוח, הּיין אף - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻויצא
אינֹו זה ּולפי ּביינֹו'; נֹוגע אֹותי וימצא ּבמהרה ויבֹוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּיין

ּבלבד ּׁשּלפניו מה אּלא נאסר ואין מּמקֹומֹו, .זז ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ
.Îׁשהיּו ויׂשראל ׁשניהןנכרי ויצאּו אחת, ּבחצר ּדרין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ואחר הּפתח, וסגר הּגֹוי וחזר הסּפד, אֹו חתן לראֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבבהלה

ּבהּתרֹו; הּיׂשראלי ׁשּבבית הּפתּוח הּיין הרי - יׂשראל ּבא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכ
לביתֹו הּיׂשראלי נכנס ׁשּכבר ּדעת על אּלא הּגֹוי סגר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּלא

קדמֹו ׁשהּוא לֹו וכמדּמה ּבחּוץ, אדם נׁשאר .ולא ְְְְְִִֶֶַַָָָֹֻ
.‡Îחבּיֹות והיּו אחד, ּבבית ּגֹוי וׁשל יׂשראל ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָיין

ּכל נאסר - ּבעדֹו הּדלת ונעל לּבית, הּגֹוי ונכנס ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָּפתּוחֹות,
אחֹורי העֹומד מּמּנּו ׁשּמסּתּכל ּבּדלת, חּלֹון יׁש ואם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּיין.
מּתרֹות, החּלֹון ׁשּכנגד החבּיֹות ּכל - ּכנגּדֹו ורֹואה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּפתח
אֹותֹו הרֹואה מן מפחד ׁשהרי אסּורין; הּצדדין .וׁשּמן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

.·Îּבין ונחּבא הּגֹוי ּוברח ּבֹו, וכּיֹוצא ארי ׁשאג אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן
יׂשראל 'ׁשּמא אֹומר: ׁשהּוא מּתר; הּיין - הּפתּוחֹות ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהחבּיֹות

ּכׁשאּגע' אֹותי רֹואה והּוא ּכאן, נחּבא .אחר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָ
.‚Îחבּיֹות לגֹוי ויׁש ּפתּוחֹות, חבּיֹותיו ׁשהיּו יין ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָאֹוצר

הּפּונּדק ּבאֹותֹו משותף]אחרֹות ּבין[מחסן עֹומד הּגֹוי ונמצא , ְְְְֲִֵֵֵַַָָ
עליו ונתּפס ּכׁשּנמצא נבהל אם - הּפתּוחֹות יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָחבּיֹות
ּפנאי לֹו אין ויראתֹו, ׁשּמּפחּדֹו ּבׁשתּיה; מּתר הּיין הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכגּנב,
הּיין ׁשם, ּבֹוטח הּוא הרי אּלא ּכגּנב נתּפס לא ואם .ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹלנּס
ּכל ,ּכ ּובין ּכ ּבין - החבּיֹות ּבין הּנמצא ותינֹוק ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָאסּור.

מּתר. ִַַָֻהּיין
.„Îהחבּיֹות ּכל - ׁשלֹום ּדר למדינה ׁשּנכנס ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָּגדּוד
ּובׁשעתה מּתרֹות. ּוסתּומֹות, אסּורֹות; ׁשּבחנּיֹות, ּפתּוחֹות ְְְֲֲִֶַַַָֻֻ

מּתרֹות, ואּלּו אּלּו ועבר, ּבּמדינה הּגדּוד ּפׁשט אם - ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻמלחמה
לנּס ּפנאי להן ׁשאין .מּפני ְְְִֵֵֵֶֶַַָ

.‰Îמלוה לֹו יׁש אם - יין ׁשל הּבֹור ּבצד עֹומד ׁשּנמצא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּגֹוי
ידֹו ׁשֹולח ּבֹו, ּגס ׁשּלּבֹו מּפני אסּור; זה הרי הּיין, אֹותֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעל

ּבׁשתּיה מּתר הּיין מלוה, עליו לֹו אין ואם .ּומנּס. ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֻ
.ÂÎׁשאימתן מּתר, הּיין - יׂשראל ׁשל ּבמסּבה ּגֹויה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻזֹונה

יינּה - ּגֹויים ּבמסּבת יׂשראלית זֹונה אבל תּגע; ולא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעליה
מּדעּתּה ׁשּלא ּבֹו נֹוגעין ׁשהן מּפני אסּור, ּבכליה .ׁשּלפניה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

.ÊÎּכדי יין לחלּוחית ׁשם יׁש אם - הּגת ּבבית הּנמצא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָּגֹוי
ּכל להדיח צרי - ׁשנּיה לכף הּכף ׁשּתבלל עד הּכף, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹלבלל
הרחקה וזֹו ּבלבד, הּגת מדיח - לאו ואם וינּגב; הּגת, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָּבית

.יתרה ְֵָ
.ÁÎׁשרּבּה עיר ּכנגד נמצאת אם - ּבנהר ׁשּצפה ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻחבית

אסּורה ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר ּכנגד ּבהניה; מּתרת .יׂשראל, ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻ
.ËÎּבֹו ונמצאּו יׂשראל, ּבֹו הּיין מֹוכרי רב ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹמקֹום

לבּדם הּמֹוכרין ׁשּדר ּכלים והן יין, מלאים ּגדֹולים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּכלים
ּבהניה מּתרין אּלּו הרי - הּיין ּבהן ׁשּפתלכנס חבית חּוה. ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

ּבׁשתּיה. מּתר הּיין יׂשראל, העיר ּגּנבי רב אם - ְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻּגּנבים

יג ¤¤ּפרק

יין‡. ּומלאהּו ּגֹוי, ׁשל ּבחצרֹו ּבית ׁשּׂשכר אֹו ּבית ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּלֹוקח
ׁשהּפתח ּפי על אף חצר, ּבאֹותּה ּדר הּיׂשראלי היה אם -ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
'עּתה ואֹומר: ּתמיד מפחד ׁשהּגֹוי מּפני מּתר; הּיין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻּפתּוח,
דר היה ואם ּביתֹו'. ּבתֹו אֹותי וימצא ּפתאֹום לביתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָיּכנס
הּמפּתח ויהיה הּבית, ׁשּיסּגר עד יצא לא - אחרת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹּבחצר
הּבית ויפּתח הּגֹוי יזּיף ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ּבידֹו; .והחֹותם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

הּגֹוי·. ּביד הּמפּתח והּניח ׁשּסגר אֹו הּפתח, סגר ולא ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹיצא
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אין ׁשהרי ;ונּס הּגֹוי נכנס ׁשּמא ּבׁשתּיה, אסּור הּיין הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשאבֹוא' עד זה מפּתח לי 'אחז לֹו: אמר ואם ׁשם. ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּיׂשראלי
ׁשמירת אּלא הּבית ׁשמירת לֹו מסר ׁשּלא מּתר, הּיין -ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

.הּמפּתח ְֵַַַ
ׁשּיהיה‚. ּכדי ּבטהרה, יינֹו לֹו לדר ליׂשראל ׁשּׂשכר ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹנכרי

- ּגֹוי ׁשל ּבביתֹו הּיין והיה מּמּנּו, ויּקחּוהּו ליׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמּתר
הּיין - חצר ּבאֹותּה ּדר הּיין ׁשּׁשֹומר זה יׂשראל היה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאם
ואם ויֹוצא. נכנס והּׁשֹומר ּפתּוח ׁשהּפתח ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמּתר,
ּפי על ואף אסּור, הּיין - אחרת ּבחצר ּדר הּׁשֹומר ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה
ּגֹוי ׁשל ׁשהּיין ׁשּכיון יׂשראל; ּביד והחֹותם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּמפּתח

'וי ויאמר: לּבית, ּולהּכנס לזּיף מפחד אינֹו מה,ּוברׁשּותֹו, הי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ
מּמּני' יּקחּו לא ּבי ידעּו .אם ְְִִִִִֵֶֹ

למּכר„. הּמעֹות מּמּנּו ׁשּנתקּבל ליׂשראל הּגֹוי ּכתב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאפּלּו
מרׁשּות להֹוציאֹו יכֹול הּיׂשראלי ואין הֹואיל - יין ּבהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָלֹו
אם אּלא ואסּור, ּגֹוי ׁשל הּוא הרי הּמעֹות, לֹו ׁשּיּתן עד ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּגֹוי
יֹוׁשב להיֹות צרי הּׁשֹומר ואין ּבחצר. ׁשם ּדר הּׁשֹומר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהיה
ּברׁשּות ּבין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ויֹוצא נכנס אּלא ּתמיד, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומׁשּמר

אחר ּגֹוי ּברׁשּות ּבין הּיין, .ּבעל ְִִֵֵַַַַַ
ּבבית‰. אֹו הרּבים, ּברׁשּות מּנח ּגֹוי ׁשל הּטהֹור זה יין ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהיה

מּתר, - וׁשבים הֹולכים ויׂשראל הרּבים, לרׁשּות ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻהּפתּוח
הּגֹוי. ּברׁשּות נכנס לא ְְֲִִִֶַַַֹׁשעדין

.Âהרי - ּפרֹות ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ודקל וחּלֹון, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָואׁשּפה,
אינֹו ׁשם, הּנמצא וגֹוי ׁשם יין וחבית הרּבים; ּכרׁשּות ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָאּלּו
הרּבים לרׁשּות ּכפתּוח הּוא הרי לׁשם, הּפתּוח ּובית .אֹוסרּה. ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ

.Êּבפסיפס החלּוקה חלקית]חצר זה[מחיצה ּבצד וגֹוי ְְְֲִֵֵֶַַָָָ
למעלה יׂשראל גג ׁשהיה גּגין ׁשני וכן אחר, ּבצד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָויׂשראל
- ּפסיפס ּביניהן ויׁש זה ּבצד זה ׁשהיּו אֹו למּטה, הּגֹוי ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוגג
חֹוׁשׁש אינֹו - יׂשראל לחלק מּגעת הּגֹוי ׁשּיד ּפי על ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָאף

טהרֹות. מּׁשּום ולא ,נס יין ְְִִֵֶֶָֹמּׁשּום
.Áוהּוא - ּגֹויים ּביד סתּום ּבכלי יינֹו להפקיד ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֻמּתר

ּבתֹו 'חֹותם הּנקרא הּוא וזה סימנין; ׁשני ּבֹו לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּיהיה
ּכדר מהּדק ׁשאינֹו ּבכלי החבית סתם ּכיצד? ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻחֹותם'.
היה אחד; חֹותם זה הרי - ּבטיט וטח אדם, ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָׁשּסֹותמין
חֹותם ּבתֹו חֹותם זה הרי - מּלמעלה עליו וטח מהּדק, .ּכלי ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻ
הּנֹוד ּפי קצה הפ אחד; חֹותם זה הרי הּנֹוד, ּפי צר אם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן
ׁשּנּוי ּכל וכן חֹותם. ּבתֹו חֹותם זה הרי עליו, וצר ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָלתֹוכֹו
אחד; ּכחֹותם הן הרי אדם, ּכל ּדר ׁשהן מּדברים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּמׁשּנה

ׁשני. חֹותם זה הרי הּקׁשירה, אֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָוהּטיחה
.Ëאסּור זה הרי - אחד ּבחֹותם ּגֹוי ּביד הפקיד ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָואם

זוית קרן לֹו ׁשּיחד והּוא ּבהניה; ּומּתר .ּבׁשתּיה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
.Èּכגֹון אחרים ּדברים עם ׁשערבֹו יין אֹו והּׁשכר, מבּׁשל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיין

ׁשאּסּורֹו וכל והחלב, והּגבינה, החמץ, וכן וׁשמן, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדבׁש
ׁשני צרי אינֹו - ּגֹוי ּביד ׁשהפקידֹו סֹופרים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָמּדברי
והּבׂשר הּיין אבל ּדּיֹו; ּבלבד אחד חֹותם אּלא ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָחֹותמֹות,
צריכין - ּגֹויים ּביד ׁשהפקידן סימן, ּבהן ׁשאין ּדג ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוחתיכת

חֹותמֹות .ׁשני ְֵָ
.‡Èׁשהּוא ׁשּלנּו יין ּבענין ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל לי, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיראה

הּגֹוי ּבֹו ׁשּנגע נגיעה צד מּפני ּבהניה, ּומּתר ּבׁשתּיה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻאסּור
ּבגלל אּסּורֹו היה אם אבל זרה; עבֹודה עֹובד הּגֹוי ּבׁשהיה -ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ּביין ׁשּנגע יׁשמעאלי ּכגֹון זרה, עבֹודה עֹובד ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגֹוי
מּתר זה הרי - החבית ּפי על ׁשּטפח אֹו ּבכּונה, ׁשּלא ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּלנּו

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבׁשתּיה. ְְִִֵֵֶַָָֹ
.·Èעּמֹו ׁשּׁשלחֹו אֹו ּתֹוׁשב, ּגר ּביד יין הּמפקיד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאבל

זה הרי - ּתֹוׁשב ּגר ּבחצר ּפתּוח ּביתֹו ׁשהּניח אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהפליג,
ׁשּכל לי יראה וזּיּוף, חּלּוף ׁשל חׁשׁש ׁשּכל ּבׁשתּיה; ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאסּור
ּבׁשתּיה נאסר ּברׁשּותן, הּיין ונעׂשה הֹואיל - ּבֹו ׁשוין ְְְֱֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָהּגֹויים

ּפנים ּכל .על ִַָָ
.‚Èאֹותן ואסרּו ּכלל, נּסּו אּסּור ּבהן ׁשאין ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָיׁש

הּגֹוי ימזג לא הן: ואּלּו ;הּנּסּו מן להרחיק ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֹחכמים
הּיין לּצק יבֹוא ׁשּמא הּיׂשראלי, ׁשּביד הּיין לתֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּמים

הּמים לתֹולדר יבֹוא ׁשּמא לּגת, ענבים הּגֹוי יֹולי ולא ; ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
מּכלי הּיין ׁשּמריק ּבׁשעה לּיׂשראלי יסּיע ולא לּגע; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹאֹו
ואם מּכחֹו. ּבא הּיין ונמצא הּגֹוי ּביד הּכלי יּניח ׁשּמא ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹלכלי,

מּתר. - ענבים הביא אֹו הּיין, מזג אֹו עּמֹו, ֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻסּיע
.„Èּומּתר ׁשּלנּו; יין ׁשל ּבחבית הּגֹוי ׁשּיריח מּתר ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻוכן

- אּסּור ׁשם ּבזה ואין ,נס יין ׁשל ּבחבית להריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָליׂשראל
מּמׁש ּבֹו ׁשאין לפי ּכלּום, הריח .ׁשאין ְְִֵֵֵֶֶַַָָ

.ÂËּבארנּו עברּכבר אם ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל , ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ותקרבת ּומׁשּמׁשיה, זרה, מעבֹודה חּוץ - מּתרין ּדמיו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻּומכרֹו
להיֹות יינם, ּבסתם חכמים והחמירּו לּה; ׁשּנתנּס ויין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה,

לעבֹודה ׁשּנתנּס יין ּכדמי אסּורין ּגֹויּדמיו ,לפיכ זרה. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
אסּור. ׂשכרֹו ּביין, עּמֹו לעׂשֹות יׂשראל את ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּׂשכר

.ÊËׁשּׂשכר אֹו יין, עליו להביא החמֹור את הּׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן
לֹו, נתנּו מעֹות אם אסּור; ׂשכרן - יין ּבּה להביא ְְְְִִִִַָָָָָָָָספינה
אֹו ּכלים אֹו ּכסּות ּבׂשכרֹו לֹו נתנּו ואם הּמלח; לים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיֹוליכן
ּבֹו להנֹות ׁשּלא ּכדי האפר ויקּבר אֹותן יׂשרף זה הרי .ּפרֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹ

.ÊÈ- יין ׁשל לגין עליו והּניח עליו, לרּכב חמֹור לגֹוי ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹׂשכר
ותבֹוא מּתר ׂשכרֹו - נס יין ּכּדי לׁשּבר ׂשכרֹו מּתר; ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻׂשכרֹו

ּבתפלה ׁשּממעט מּפני ּברכה, .עליו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
.ÁÈחבּיֹות מאה לי 'העבר לֹו: ואמר הּפֹועל את ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר

ׂשכרֹו - יין מהן אחת ונמצאת ּפרּוטֹות', ּבמאה ׁשכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
אסּור חביתËÈ..ּכּלֹו ּבפרּוטה חבית לי 'העבר לֹו: אמר ְֲִִִִֵַַָָָָָֻ

ׂשכר - יין ׁשל חבּיֹות ּביניהן ונמצא והעביר, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבפרּוטה',
מּתר ׂשכרֹו ּוׁשאר אסּור, יין ׁשל .חבּיֹות ְְִִֶַָָָָָֻ

.Îמּתר ּבׂשכרן, יין ׁשל חבית ּגֹוי להן ׁשּׁשלח יׂשראל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻאּמני
לרׁשּותן, מּׁשּנכנסה ואם ּדמיה'; את לנּו 'ּתן לֹו: ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשּיאמרּו

.אסּור ָ
.‡Îעבֹודה ּומכר הּגֹוי הל - מנה ּבגֹוי נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל

ּדמיה לֹו והביא ,נס ויין ׁשּלֹו ואםזרה מּתר. זה הרי - ן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ
אֹו זרה עבֹודה ׁשאמּכר עד לי 'המּתן ׁשּימּכר: קדם לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאמר
ּומכר יינֹו סתם ׁשהּוא ּפי על אף - 'ל ואביא ׁשּלי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָיין
ּבקּיּומֹו, רֹוצה ׁשהּיׂשראלי מּפני אסּור; זה הרי לֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָוהביא

חֹובֹו מּמּנּו ׁשּיּפרע .ּכדי ְִִֵֶֶַָ
.·Îיכֹול הּגר אין - לחלק ּובאּו ׁשּתפין, ׁשהיּו וגֹוי ּגר ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻוכן
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אין ׁשהרי ;ונּס הּגֹוי נכנס ׁשּמא ּבׁשתּיה, אסּור הּיין הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשאבֹוא' עד זה מפּתח לי 'אחז לֹו: אמר ואם ׁשם. ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּיׂשראלי
ׁשמירת אּלא הּבית ׁשמירת לֹו מסר ׁשּלא מּתר, הּיין -ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

.הּמפּתח ְֵַַַ
ׁשּיהיה‚. ּכדי ּבטהרה, יינֹו לֹו לדר ליׂשראל ׁשּׂשכר ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹנכרי

- ּגֹוי ׁשל ּבביתֹו הּיין והיה מּמּנּו, ויּקחּוהּו ליׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמּתר
הּיין - חצר ּבאֹותּה ּדר הּיין ׁשּׁשֹומר זה יׂשראל היה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאם
ואם ויֹוצא. נכנס והּׁשֹומר ּפתּוח ׁשהּפתח ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמּתר,
ּפי על ואף אסּור, הּיין - אחרת ּבחצר ּדר הּׁשֹומר ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה
ּגֹוי ׁשל ׁשהּיין ׁשּכיון יׂשראל; ּביד והחֹותם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּמפּתח

'וי ויאמר: לּבית, ּולהּכנס לזּיף מפחד אינֹו מה,ּוברׁשּותֹו, הי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ
מּמּני' יּקחּו לא ּבי ידעּו .אם ְְִִִִִֵֶֹ

למּכר„. הּמעֹות מּמּנּו ׁשּנתקּבל ליׂשראל הּגֹוי ּכתב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאפּלּו
מרׁשּות להֹוציאֹו יכֹול הּיׂשראלי ואין הֹואיל - יין ּבהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָלֹו
אם אּלא ואסּור, ּגֹוי ׁשל הּוא הרי הּמעֹות, לֹו ׁשּיּתן עד ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּגֹוי
יֹוׁשב להיֹות צרי הּׁשֹומר ואין ּבחצר. ׁשם ּדר הּׁשֹומר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהיה
ּברׁשּות ּבין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ויֹוצא נכנס אּלא ּתמיד, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומׁשּמר

אחר ּגֹוי ּברׁשּות ּבין הּיין, .ּבעל ְִִֵֵַַַַַ
ּבבית‰. אֹו הרּבים, ּברׁשּות מּנח ּגֹוי ׁשל הּטהֹור זה יין ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהיה

מּתר, - וׁשבים הֹולכים ויׂשראל הרּבים, לרׁשּות ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻהּפתּוח
הּגֹוי. ּברׁשּות נכנס לא ְְֲִִִֶַַַֹׁשעדין

.Âהרי - ּפרֹות ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ודקל וחּלֹון, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָואׁשּפה,
אינֹו ׁשם, הּנמצא וגֹוי ׁשם יין וחבית הרּבים; ּכרׁשּות ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָאּלּו
הרּבים לרׁשּות ּכפתּוח הּוא הרי לׁשם, הּפתּוח ּובית .אֹוסרּה. ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ

.Êּבפסיפס החלּוקה חלקית]חצר זה[מחיצה ּבצד וגֹוי ְְְֲִֵֵֶַַָָָ
למעלה יׂשראל גג ׁשהיה גּגין ׁשני וכן אחר, ּבצד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָויׂשראל
- ּפסיפס ּביניהן ויׁש זה ּבצד זה ׁשהיּו אֹו למּטה, הּגֹוי ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוגג
חֹוׁשׁש אינֹו - יׂשראל לחלק מּגעת הּגֹוי ׁשּיד ּפי על ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָאף

טהרֹות. מּׁשּום ולא ,נס יין ְְִִֵֶֶָֹמּׁשּום
.Áוהּוא - ּגֹויים ּביד סתּום ּבכלי יינֹו להפקיד ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֻמּתר

ּבתֹו 'חֹותם הּנקרא הּוא וזה סימנין; ׁשני ּבֹו לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּיהיה
ּכדר מהּדק ׁשאינֹו ּבכלי החבית סתם ּכיצד? ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻחֹותם'.
היה אחד; חֹותם זה הרי - ּבטיט וטח אדם, ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָׁשּסֹותמין
חֹותם ּבתֹו חֹותם זה הרי - מּלמעלה עליו וטח מהּדק, .ּכלי ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻ
הּנֹוד ּפי קצה הפ אחד; חֹותם זה הרי הּנֹוד, ּפי צר אם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן
ׁשּנּוי ּכל וכן חֹותם. ּבתֹו חֹותם זה הרי עליו, וצר ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָלתֹוכֹו
אחד; ּכחֹותם הן הרי אדם, ּכל ּדר ׁשהן מּדברים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּמׁשּנה

ׁשני. חֹותם זה הרי הּקׁשירה, אֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָוהּטיחה
.Ëאסּור זה הרי - אחד ּבחֹותם ּגֹוי ּביד הפקיד ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָואם

זוית קרן לֹו ׁשּיחד והּוא ּבהניה; ּומּתר .ּבׁשתּיה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
.Èּכגֹון אחרים ּדברים עם ׁשערבֹו יין אֹו והּׁשכר, מבּׁשל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיין

ׁשאּסּורֹו וכל והחלב, והּגבינה, החמץ, וכן וׁשמן, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדבׁש
ׁשני צרי אינֹו - ּגֹוי ּביד ׁשהפקידֹו סֹופרים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָמּדברי
והּבׂשר הּיין אבל ּדּיֹו; ּבלבד אחד חֹותם אּלא ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָחֹותמֹות,
צריכין - ּגֹויים ּביד ׁשהפקידן סימן, ּבהן ׁשאין ּדג ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוחתיכת

חֹותמֹות .ׁשני ְֵָ
.‡Èׁשהּוא ׁשּלנּו יין ּבענין ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל לי, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיראה

הּגֹוי ּבֹו ׁשּנגע נגיעה צד מּפני ּבהניה, ּומּתר ּבׁשתּיה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻאסּור
ּבגלל אּסּורֹו היה אם אבל זרה; עבֹודה עֹובד הּגֹוי ּבׁשהיה -ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ּביין ׁשּנגע יׁשמעאלי ּכגֹון זרה, עבֹודה עֹובד ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגֹוי
מּתר זה הרי - החבית ּפי על ׁשּטפח אֹו ּבכּונה, ׁשּלא ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּלנּו

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבׁשתּיה. ְְִִֵֵֶַָָֹ
.·Èעּמֹו ׁשּׁשלחֹו אֹו ּתֹוׁשב, ּגר ּביד יין הּמפקיד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאבל

זה הרי - ּתֹוׁשב ּגר ּבחצר ּפתּוח ּביתֹו ׁשהּניח אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהפליג,
ׁשּכל לי יראה וזּיּוף, חּלּוף ׁשל חׁשׁש ׁשּכל ּבׁשתּיה; ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאסּור
ּבׁשתּיה נאסר ּברׁשּותן, הּיין ונעׂשה הֹואיל - ּבֹו ׁשוין ְְְֱֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָהּגֹויים

ּפנים ּכל .על ִַָָ
.‚Èאֹותן ואסרּו ּכלל, נּסּו אּסּור ּבהן ׁשאין ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָיׁש

הּגֹוי ימזג לא הן: ואּלּו ;הּנּסּו מן להרחיק ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֹחכמים
הּיין לּצק יבֹוא ׁשּמא הּיׂשראלי, ׁשּביד הּיין לתֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּמים

הּמים לתֹולדר יבֹוא ׁשּמא לּגת, ענבים הּגֹוי יֹולי ולא ; ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
מּכלי הּיין ׁשּמריק ּבׁשעה לּיׂשראלי יסּיע ולא לּגע; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹאֹו
ואם מּכחֹו. ּבא הּיין ונמצא הּגֹוי ּביד הּכלי יּניח ׁשּמא ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹלכלי,

מּתר. - ענבים הביא אֹו הּיין, מזג אֹו עּמֹו, ֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻסּיע
.„Èּומּתר ׁשּלנּו; יין ׁשל ּבחבית הּגֹוי ׁשּיריח מּתר ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻוכן

- אּסּור ׁשם ּבזה ואין ,נס יין ׁשל ּבחבית להריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָליׂשראל
מּמׁש ּבֹו ׁשאין לפי ּכלּום, הריח .ׁשאין ְְִֵֵֵֶֶַַָָ

.ÂËּבארנּו עברּכבר אם ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל , ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ותקרבת ּומׁשּמׁשיה, זרה, מעבֹודה חּוץ - מּתרין ּדמיו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻּומכרֹו
להיֹות יינם, ּבסתם חכמים והחמירּו לּה; ׁשּנתנּס ויין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה,

לעבֹודה ׁשּנתנּס יין ּכדמי אסּורין ּגֹויּדמיו ,לפיכ זרה. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
אסּור. ׂשכרֹו ּביין, עּמֹו לעׂשֹות יׂשראל את ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּׂשכר

.ÊËׁשּׂשכר אֹו יין, עליו להביא החמֹור את הּׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן
לֹו, נתנּו מעֹות אם אסּור; ׂשכרן - יין ּבּה להביא ְְְְִִִִַָָָָָָָָספינה
אֹו ּכלים אֹו ּכסּות ּבׂשכרֹו לֹו נתנּו ואם הּמלח; לים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיֹוליכן
ּבֹו להנֹות ׁשּלא ּכדי האפר ויקּבר אֹותן יׂשרף זה הרי .ּפרֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹ

.ÊÈ- יין ׁשל לגין עליו והּניח עליו, לרּכב חמֹור לגֹוי ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹׂשכר
ותבֹוא מּתר ׂשכרֹו - נס יין ּכּדי לׁשּבר ׂשכרֹו מּתר; ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻׂשכרֹו

ּבתפלה ׁשּממעט מּפני ּברכה, .עליו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
.ÁÈחבּיֹות מאה לי 'העבר לֹו: ואמר הּפֹועל את ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר

ׂשכרֹו - יין מהן אחת ונמצאת ּפרּוטֹות', ּבמאה ׁשכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
אסּור חביתËÈ..ּכּלֹו ּבפרּוטה חבית לי 'העבר לֹו: אמר ְֲִִִִֵַַָָָָָֻ

ׂשכר - יין ׁשל חבּיֹות ּביניהן ונמצא והעביר, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבפרּוטה',
מּתר ׂשכרֹו ּוׁשאר אסּור, יין ׁשל .חבּיֹות ְְִִֶַָָָָָֻ

.Îמּתר ּבׂשכרן, יין ׁשל חבית ּגֹוי להן ׁשּׁשלח יׂשראל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻאּמני
לרׁשּותן, מּׁשּנכנסה ואם ּדמיה'; את לנּו 'ּתן לֹו: ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשּיאמרּו

.אסּור ָ
.‡Îעבֹודה ּומכר הּגֹוי הל - מנה ּבגֹוי נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל

ּדמיה לֹו והביא ,נס ויין ׁשּלֹו ואםזרה מּתר. זה הרי - ן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ
אֹו זרה עבֹודה ׁשאמּכר עד לי 'המּתן ׁשּימּכר: קדם לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאמר
ּומכר יינֹו סתם ׁשהּוא ּפי על אף - 'ל ואביא ׁשּלי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָיין
ּבקּיּומֹו, רֹוצה ׁשהּיׂשראלי מּפני אסּור; זה הרי לֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָוהביא

חֹובֹו מּמּנּו ׁשּיּפרע .ּכדי ְִִֵֶֶַָ
.·Îיכֹול הּגר אין - לחלק ּובאּו ׁשּתפין, ׁשהיּו וגֹוי ּגר ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻוכן
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ואני יין אּתה מעֹות, ואני זרה עבֹודה אּתה 'טל לּגֹוי: ֲֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָֹלֹומר
וגֹוי ּגר אבל ּכנגדן. ׁשּיּטל ּכדי ּבקּיּומן, רֹוצה ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּפרֹות';
אּתה 'טל לֹו: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי אביהן את ְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּירׁשּו
הּוא קל ּפרֹות'; ואני יין אּתה מעֹות, ואני זרה ֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָעבֹודה
מּׁשּבאּו ואם לסּורֹו. יחזר ׁשּלא ּכדי הּגר, ּבירּׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻׁשהקּלּו

אסּור הּגר, .לרׁשּות ְִֵַָ
.‚Îּפסק - לגֹוי יינֹו ׁשּמכר מחיר]יׂשראל ׁשּלא[קבע עד ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּומּׁשּמׁש ּדעּתֹו, סמכה ׁשּמּׁשּפסק מּתרין; ּדמיו לֹו, ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻמדד
ּבׁשעת נמצא - ּבֹו ׁשּיּגע עד נעׂשה אינֹו נס ויין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקנה,
ּדמיו הּדמים, ּפסק ׁשּלא עד לֹו מדד מּתר. היה ְִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֻמכירה
ונמצא ,ׁשּמׁש ּפי על אף ּדעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאסּורין;
ּבנגיעתֹו, הּיין ונאסר לּקח, ּדעּתֹו סמכה לא עדין ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹּכׁשּנגע

יינם. סתם ּכמֹוכר זה ְְֲֵֵֵֶַָָוהרי
.„Îאבל לכליֹו; הּיׂשראלי ּבׁשּמדד אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה

צרי - הּגֹוי ׁשּביד יׂשראל לכלי אֹו הּגֹוי, לכלי מדד ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָאם
ּדמים לקח ולא מדד ואם ימּדד. ּכ ואחר הּדמים את ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹלּקח

נאסר- לּכלי, ׁשּמּׁשּיּגיע אסּורין; ּדמיו ׁשּפסק, ּפי על ְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָאף
יינם .ּכסתם ְִֵָָ

.‰Îּוׁשתה ל' הּגֹוי: לפֹועלֹו ואמר ּגֹוי, לחנוני ּדינר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּנֹותן
ׁשּמא חֹוׁשׁש זה הרי - לֹו' מחּׁשב ואני החנוני, מן ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹואכל
זה ּוכנגד והׁשקהּו. ,נס יין לֹו ׁשּקנה ּכמי ׁשּזה יין; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָיׁשּתה
הארץ, עם יׂשראל לחנוני ּדינר ׁשּנתן ּכגֹון אסּור, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבׁשביעית
ואם לֹו'; מחּׁשב ואני ואכל ל' הּיׂשראלי: לפֹועלֹו ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹואמר

אסּור מעּׂשר, ׁשאינֹו ּדבר הּפֹועל .אכל ְֵֵֶַַָָָָָֻ
.ÂÎׁשאמר אֹו זה', ּבדינר ּוׁשתּו 'אכלּו להם: אמר אם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאבל

ּפי על אף - ּפֹורע' ואני החנוני מן עלי ּוׁשתּו 'אכלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהם:
ואינֹו מּתר; זה הרי ׁשעּבּודֹו, נתיחד ולא הֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻׁשּנׁשּתעּבד,
מּׁשּום ולא ׁשביעית, מּׁשּום ולא ,נס יין מּׁשּום לא ְְְִִִִִֵֵֶֶֹֹֹחֹוׁשׁש

.מעׂשר ֲֵַ
.ÊÎמה ּכפי ּדמיו מהן ולֹוקח לעם, יינֹו מחּלק ׁשהיה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמל

והּכנס זּוז, מאתים ל 'הא לגֹוי: אדם יאמר אל - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּׁשּירצה
ּבׁשם ׁשּכתבֹו הּיין הּגֹוי ׁשּיּקח ּכדי ,'הּמל ּבאֹוצר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָּתחּתי
ל 'הא לֹו: אֹומר אבל ;לּמל הּדמים הּגֹוי ויּתן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל,

האֹוצר' מן ּומּלטני זּוז, .מאתים ְִִִֵַַָָָ
.ÁÎאֹותֹו למּכר מּתר לאנסֹו, יׂשראל ׁשל ּביינֹו ׁשּנגע ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻּגֹוי

הּגֹוי זה ׁשּנתּכּון ׁשּכיון לבּדֹו; ׁשאסרֹו הּגֹוי לאֹותֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיין
ׁשחּיב ׂשרפֹו, אֹו ׁשּׁשּברֹו ּכמֹו זה הרי - יינֹו ולאסר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלהּזיקֹו

מ ׁשּלֹוקח הּדמים ונמצאּו ּדמילׁשּלם; לא ההּזק, ּדמי ּמּנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
.הּמכירה ְִַָ
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ּבינֹוני‡. ּבכּזית ׁשעּורן - ׁשּבּתֹורה מאכלֹות אּסּורי ּביןּכל , ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבארנּו, ּוכבר ׁשמים; ּבידי למיתה ּבין לכרת ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָלמלקּות
לֹוקה. מאכל, על ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת המחּיב ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּכל

הן·. מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין, ּכל עם זה .וׁשעּור ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

אינֹו אבל האסּור, מּדבר ׁשהּוא ּכל לאכל הּתֹורה מן ְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹואסּור
מּכּׁשעּור, ּפחֹות ׁשהּוא ּכל אכל ואם ּכּזית; על אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלֹוקה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין
ּׁשּלבין‚. מה אבל הּׁשּנים; ּבין מּׁשל חּוץ ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּזית

ּבכּזית. גרֹונֹו נהנה ׁשהרי ּׁשּבלע, למה מצטרף ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחניכים
זית חצי אֹותֹו ואכל וחזר והקיאֹו, זית ּכחצי אכל ְְֱֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָאפּלּו
הּגרֹון הנאת על אּלא החּיּוב ׁשאין חּיב; - ׁשהקיא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעצמֹו

האסּור מּדבר .ּבכּזית ְִִַַָָָָ
ׁשהּניחֹו„. ּבהן, וכּיֹוצא ונֹותר ּפּגּול אֹו נבלה אֹו חלב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכּזית

ּבּגׁשמים והּניחֹו חזר ּפטּור; האֹוכלֹו - ונתמעט ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָּבחּמה
מלקּות אֹו ּכרת עליו חּיבין מּכּזיתונתּפח, ּפחֹות היה . ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָ

עליו. לֹוקין ואין אסּור, - ּכּזית על ועמד ונתּפח ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָּבּתחּלה,
ּבארנּו‰. עםּכבר זה מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

נזיר ואּסּורי טרפה, ּבׂשר עם נבלה מּבׂשר חּוץ - לכּזית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָזה
ׁשּלהן, ּוקמחין תבּואה, מיני חמּׁשה ּבמקֹומן. ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשּיתּבארּו
חמץ לאּסּור ּבין לכּזית, מצטרפין הּכל - ׁשּלהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּבצקֹות
מעׂשר לאּסּור ּבין העמר, מּלפני חדׁש לאּסּור ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבפסח,

ּותרּומֹות. ְִֵׁשני
.Âלכּזית מצטרף - ּומעׂשרֹות ּבתרּומה החּיב ׁשּכל לי, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָיראה

לנבלת ּדֹומה? זה למה הא אחד; ׁשם ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבטבל,
לכּזית מצטרפין ׁשהן הּצבי, ונבלת הּׂשה ונבלת ּכמֹוהּׁשֹור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Êאֹותֹו מחּיבין אין - אסּור מּדבר ּגדֹולה אכילה ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָהאֹוכל

לכל אחד חּיּוב אּלא ּוכזית, ּכזית ּכל על ּכרת אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמלקּות
ּכל על אכילה ּבׁשעת ּבֹו מתרין העדים היּו ואם ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהאכילה;
ׁשהיא ּפי על ואף והתראה, התראה ּכל על חּיב ּוכזית, ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָּכזית

הפסיק ולא אחת .אכילה ְְֲִִִַַָֹ
.Áּכׂשעֹור האסּורין,האֹוכל מּמאכלֹות מאחד ּכחרּדל אֹו ה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּבין ּכּזית, ׁשהׁשלים עד וכן ּכחרּדל, ואכל וחזר מעט ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוׁשהה
אכילת ּכדי סֹוף ועד מּתחּלה ׁשהה אם - ּבמזיד ּבין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָּבׁשֹוגג
מלקּות אֹו ּכרת חּיב הּוא והרי הּכל, יצטרף - ּביצים ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹׁשלׁש
מּזה יתר ׁשהה ואם אחת. ּבבת ּכּזית ׁשאכל ּכמֹו קרּבן, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאֹו
אכל אּלא ּביניהן, ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף - סֹוף ועד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּתחּלה
ּביתר אּלא ּכּזית הׁשלים ולא הֹואיל - ּכחרּדל אחר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּכחרּדל

ּופטּור. מצטרפין אינן ּפרס, אכילת ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָמּכדי
.Ëיינם סתם ׁשל רביעית הּׁשֹותה אֹווכן מעט, מעט ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

מעט, מעט ּוגמאֹו החלב את אֹו ּבפסח החמץ את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהמחה
מעט מעט הּדם מן ׁשּׁשתה סֹוףאֹו ועד מּתחּלה ׁשהה אם - ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ

מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; רביעית, ׁשתּית ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָּכדי
.Èאֹותן ׁשּיאכל עד עליהן חּיב אינֹו האסּורין, האכלין ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכל

ּבחלב מּבׂשר חּוץ הנאה; נאמרּדר ׁשּלא לפי הּכרם, וכלאי ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
- אחרת ּבלׁשֹון אכילתן אּסּור הֹוציא אּלא אכילה, ְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָּבהן
ּדר ׁשּלא ואפּלּו אֹותן לאסר הקּדׁש, ּובלׁשֹון ּבּׁשּול ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹּבלׁשֹון

ֲָָהניה.
.‡Èּכ ּוגמאֹו החלב את ׁשהמחה הרי עדּכיצד? חם ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

חי חלב ׁשאכל אֹו מּמּנּו, ּגרֹונֹו ּדבריםׁשּנכוה ׁשערב אֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשל קדרה לתֹו אֹו נס יין לתֹו ולענה ראׁש ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹמרים
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אחר האסּור אכל ׁשאכל אֹו מרין, ּכׁשהן ואכלן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנבלה
ואם ּפטּור; זה הרי - אדם מאכל ּובטל והבאיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהסריח
ּכלאי ּביין אֹו ּבחלב ּבׂשר ׁשל קדרה ּבתֹו מר ּדבר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָערב

חּיב. - ואכלֹו ֲֶֶַַַָָהּכרם
.·Èאֹו ׂשחֹוק ּדר האסּורֹות מּמאכלֹות מאכל ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָהאֹוכל

הֹואיל - האכילה לגּוף נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּכמתעּסק
אכילה ׁשל לעצמּה ׁשּמתּכּון ּכמי חּיב הּבאהונהנה, והניה ; ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

נתּכּון, אם - האּסּורין מּכל ּבאּסּור ּכרחֹו ּבעל לאדם ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָלֹו
מּתר. נתּכּון, לא ואם ְְִִֵַָָֹֻאסּור;

.‚Èלתאבֹון אסּור מאכל ואםהאֹוכל חּיב; - הרעב מּפני אֹו , ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
הרי - אּסּור דבר אּלא ּיאכל מה לֹו ואין ּבּמדּבר ּתֹועה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהיה

נפׁשֹות. סּכנת מּפני מּתר, ְְִֵֶַַָָָֻזה
.„Èּבׂשר אֹו קדׁש ּבׂשר ּכגֹון אסּור, מאכל ׁשהריחה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻעּברה

מּוטב; ּדעּתּה, נתיּׁשבה אם הּמרק. מן אֹותּה מאכילין - ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָחזיר
לא ואם מּכּׁשעּור. ּפחֹות ּפחֹות אֹותּה מאכילין לאו, ְְֲִִִִִִַַָָָָֹואם

ּדעּתּה ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה מאכילין ּדעּתּה, .נתיּׁשבה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
.ÂËּבֹו וכּיֹוצא חמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשהריח הּבריא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכן

ּכעּברה ּדינֹו הּנפׁש, את ׁשּמערערין .מּדברים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻ
.ÊËּבלמּוס ׁשאחזֹו חזק]מי ּדברים[רעב אֹותֹו מאכילין - ְְֲֲִִִִֶַָָֻ

הּמּתר, ּדבר על מחּזרין ואין עיניו; ׁשּיאֹורּו עד מּיד, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהאסּורין
אם ּתחּלה; הּקל הּקל אֹותֹו ּומאכילין ּבּנמצא. ממהרין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָאּלא

החמּור. אֹותֹו מאכילין לאו, ואם ּדּיֹו; עיניו, ְֲִִִִֵֵֶַַָָָהאירּו
.ÊÈנבלה אֹותֹו מאכילין - ּונבלה טבל לפנינּו היּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד?

מאכילין - ׁשביעית ּוספיחי נבלה ּבמיתה; ׁשהּטבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּתחּלה,
סֹופרים מּדברי ׁשאּסּורן ׁשביעית, ספיחי ׁשּיתּבאראֹותֹו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָ

אֹותֹו מאכילין - ּוׁשביעית טבל ויֹובל; ׁשמיטה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָּבהלכֹות
הּטבל, לתּקן אפׁשר אי אם - ּותרּומה טבל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשביעית;
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכתרּומה. קדֹוׁש ׁשאינֹו טבל אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמאכילין

ֶָּבזה.
.ÁÈּבארנּו ׁשניּכבר היּו אם אּלא אּסּור, על חל אּסּור ׁשאין , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכֹולל; אּסּור אֹו מֹוסיף, אּסּור ׁשהיה אֹו ּכאחת, ּבאין ְִִִִִִֵֶַַָָָָהאּסּורין
- מלקּיֹות חמׁש עליו ולֹוקה אחד ּכּזית אֹוכל יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלפיכ
ּכגֹון ּכיצד? ּבֹו. ׁשּנתקּבצּו אּסּורין ּבחמּׁשה ּבֹו ׁשהתרּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָוהּוא,
הּכּפּורים ּביֹום הּמקּדׁשין, מן ׁשּנֹותר חלב ּכּזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻטמא
אֹוכל ּומּׁשּום נֹותר, אֹוכל ּומּׁשּום חלב, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה -ִִִֵֵֵֵֶֶָ
מן ׁשּנהנה ּומּׁשּום קדׁש, ׁשאכל טמא ּומּׁשּום הּכּפּורים, ְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּביֹום

ּומעל. ֶַַָֹהּקדׁש
.ËÈחלּבּה היה זֹו ׁשּבהמה אּסּור? על אּסּור ּכאן חל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָולּמה

ּבהניה, חלּבּה נאסר - הקּדיׁשּה ּבהניה. ּומּתר ּבאכילה ְְֱֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻאסּור
ועדין קדׁשים. אּסּור עליו נֹוסף הניה, אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף ֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָּומּתֹו
מּתֹו - נֹותר נעׂשה להדיֹוט; ואסּור לּגבֹוּה מּתר זה חלב ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהיה
היה הּזה והאֹוכל להדיֹוט. נאסר לּגבֹוּה, אּסּור ּבֹו ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנֹוסף
אף נאסר - נטמא ּבחלּבּה; ואסּור ּבהמה ּבבׂשר ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָֻמּתר
ּכלל - הּכּפּורים יֹום ּבא החלב. על אּסּור לֹו נֹוסף ְִִִִֵֶַַַַַָָָָּבבׂשרּה,
ּבחלב אּסּורֹו נֹוסף ּבחּלין, אף ׁשּנאסר ּומּתֹו האכלין, ְְֱֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּכל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶַָֹזה.

טו ¤¤ּפרק

מינֹו,ּדבר‡. ּבׁשאינֹו מין - מּתר ּבדבר ׁשּנתערב אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻ
יּבטל טעמֹו, על לעמד אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו ּומין טעם; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבנֹותן

.ּברב ְֹ
.·- הּכל ונּמֹוח הּגריסין, לתֹו ׁשּנפל הּכליֹות חלב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכיצד?

אּלּו הרי חלב, טעם ּבהן נמצא לא אם הּגריסין: את ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹטֹועמין
הרי מּמׁשֹו, ּבהן והיה חלב טעם ּבהן נמצא ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּתרין;
ּבהן היה ולא טעמֹו ּבהן נמצא הּתֹורה; מן אסּורין ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאּלּו

סֹופרים מּדברי אסּורין אּלּו הרי .מּמׁשֹו, ְְֲֲִִִִֵֵֵַָ
ׁשלׁש‚. ּבכל ּכּזית החלב מן ׁשהיה ּכגֹון מּמׁשֹו? הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכיצד

ּכׁשלׁש האּלּו הּגריסין מן אכל אם הּתערבת. מן ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּביצים
לֹוקה החלב, מן ּכּזית ּבהן ויׁש הֹואיל - טעםּביצים ׁשהרי ; ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

מּכתהאּסּו אֹותֹו מּכין - ּביצים מּׁשלׁש ּפחֹות אכל ּומּמׁשֹו. ר ִִִִֵַַַַַָָָָָֹ
ׁשלׁש ּבכל ּכּזית ּבּתערבת היה לא אם וכן מּדבריהם. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹמרּדּות
הּקדרה, ּכל ואכל חלב טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּביצים

מרּדּות. מּכת אּלא לֹוקה ְֵֶֶַַַָאינֹו
היה„. אם - הּכל ונּמֹוח האליה לחלב ּכליֹות חלב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנפל

מן מּתר הּכל הרי הּכליֹות, ּבחלב ּכׁשנים האליה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻחלב
ׁשל חתיכֹות ּבׁשּתי ׁשּנתערבה נבלה חתיכת אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּתֹורה;

הּתֹורה מן מּתר הּכל הּכלׁשחּוטה, - סֹופרים מּדברי אבל . ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֻ
ּדבר יהיה ולא מעּוטֹו, מעצם האסּור ּדבר ׁשּיאבד עד ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹאסּור,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עֹומדת, ׁשעינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶָָחׁשּוב
מעּוטֹו?ּובכּמה‰. ּבעצם ויאבד האסּור, ּדבר יתערב ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

ּבׁשּׁשים ׁשּׁשעּורֹו ּדבר יׁש חכמים: ׁשּנתנּו ויׁשּכּׁשעּור , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבמאתים. ׁשּׁשעּורֹו ויׁש ּבמאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּׁשעּורֹו

.Â,מלקּות 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

זרה עבֹודה חמרת מּפני ,נס מּיין ׁשהריחּוץ מּטבל, וחּוץ , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ
וׁשּלא ׁשהן, ּבכל ּבמינן אֹוסרין זה, ּומּפני לתּקנֹו; ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאפׁשר

האּסּורין. ּכׁשאר טעם ּבנֹותן ְְְִִִִֵַַָָָּבמינן,
.Ê- יין ׁשל חבּיֹות ּכּמה עליה ׁשּנפל נס יין טּפת ִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשּיתּבאר ּכמֹו אסּור, ׁשּנתערבהּכל טבל יין ׁשל ּכֹוס וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
הראּויין ּומעׂשרֹות ּתרּומה ׁשּיפריׁש עד טבל, הּכל - ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּבחבּיֹות

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְֲִִֵֶֶַַָֹלּתערבת
.Áּבכל ּבמינן נתערבּו ׁשאם ּפי על אף - ׁשביעית ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּפרֹות

טעם ּבנֹותן ּבמינן וׁשּלא תֹורה;ׁשהּוא, אּסּורי ּבכלל אינן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּתערבת ּכל לאכל חּיב אּלא אסּורה, הּתערבת אֹותּה ֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשאין

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, ְְְְְִִִִִֵֶַָֻּבקדּׁשת
.Ëמאּסּורי ׁשהּוא ּפי על אף - ּבפסח אינֹוחמץ תֹורה, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשהרי לעֹולם, אסּורה הּתערבת ׁשאין לפי אּלּו; ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכללֹות
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתרת, הּתערבת ּכל ּתהיה הּפסח .לאחר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻ
ּבמינֹו. ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּבכל אֹוסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹלפיכ

.Èמּלפני ּביׁשנה ׁשּנתערבה חדׁשה לתבּואה הּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָוהּוא
ׁשּלאחר מּתירין, לּה יׁש ׁשהרי ׁשהּוא, ּבכל אֹוסרת - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהעמר
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אחר האסּור אכל ׁשאכל אֹו מרין, ּכׁשהן ואכלן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנבלה
ואם ּפטּור; זה הרי - אדם מאכל ּובטל והבאיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהסריח
ּכלאי ּביין אֹו ּבחלב ּבׂשר ׁשל קדרה ּבתֹו מר ּדבר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָערב

חּיב. - ואכלֹו ֲֶֶַַַָָהּכרם
.·Èאֹו ׂשחֹוק ּדר האסּורֹות מּמאכלֹות מאכל ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָהאֹוכל

הֹואיל - האכילה לגּוף נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּכמתעּסק
אכילה ׁשל לעצמּה ׁשּמתּכּון ּכמי חּיב הּבאהונהנה, והניה ; ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

נתּכּון, אם - האּסּורין מּכל ּבאּסּור ּכרחֹו ּבעל לאדם ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָלֹו
מּתר. נתּכּון, לא ואם ְְִִֵַָָֹֻאסּור;

.‚Èלתאבֹון אסּור מאכל ואםהאֹוכל חּיב; - הרעב מּפני אֹו , ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
הרי - אּסּור דבר אּלא ּיאכל מה לֹו ואין ּבּמדּבר ּתֹועה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהיה

נפׁשֹות. סּכנת מּפני מּתר, ְְִֵֶַַָָָֻזה
.„Èּבׂשר אֹו קדׁש ּבׂשר ּכגֹון אסּור, מאכל ׁשהריחה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻעּברה

מּוטב; ּדעּתּה, נתיּׁשבה אם הּמרק. מן אֹותּה מאכילין - ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָחזיר
לא ואם מּכּׁשעּור. ּפחֹות ּפחֹות אֹותּה מאכילין לאו, ְְֲִִִִִִַַָָָָֹואם

ּדעּתּה ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה מאכילין ּדעּתּה, .נתיּׁשבה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
.ÂËּבֹו וכּיֹוצא חמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשהריח הּבריא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכן

ּכעּברה ּדינֹו הּנפׁש, את ׁשּמערערין .מּדברים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻ
.ÊËּבלמּוס ׁשאחזֹו חזק]מי ּדברים[רעב אֹותֹו מאכילין - ְְֲֲִִִִֶַָָֻ

הּמּתר, ּדבר על מחּזרין ואין עיניו; ׁשּיאֹורּו עד מּיד, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהאסּורין
אם ּתחּלה; הּקל הּקל אֹותֹו ּומאכילין ּבּנמצא. ממהרין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָאּלא

החמּור. אֹותֹו מאכילין לאו, ואם ּדּיֹו; עיניו, ְֲִִִִֵֵֶַַָָָהאירּו
.ÊÈנבלה אֹותֹו מאכילין - ּונבלה טבל לפנינּו היּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד?

מאכילין - ׁשביעית ּוספיחי נבלה ּבמיתה; ׁשהּטבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּתחּלה,
סֹופרים מּדברי ׁשאּסּורן ׁשביעית, ספיחי ׁשּיתּבאראֹותֹו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָ

אֹותֹו מאכילין - ּוׁשביעית טבל ויֹובל; ׁשמיטה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָּבהלכֹות
הּטבל, לתּקן אפׁשר אי אם - ּותרּומה טבל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשביעית;
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכתרּומה. קדֹוׁש ׁשאינֹו טבל אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמאכילין

ֶָּבזה.
.ÁÈּבארנּו ׁשניּכבר היּו אם אּלא אּסּור, על חל אּסּור ׁשאין , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכֹולל; אּסּור אֹו מֹוסיף, אּסּור ׁשהיה אֹו ּכאחת, ּבאין ְִִִִִִֵֶַַָָָָהאּסּורין
- מלקּיֹות חמׁש עליו ולֹוקה אחד ּכּזית אֹוכל יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלפיכ
ּכגֹון ּכיצד? ּבֹו. ׁשּנתקּבצּו אּסּורין ּבחמּׁשה ּבֹו ׁשהתרּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָוהּוא,
הּכּפּורים ּביֹום הּמקּדׁשין, מן ׁשּנֹותר חלב ּכּזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻטמא
אֹוכל ּומּׁשּום נֹותר, אֹוכל ּומּׁשּום חלב, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה -ִִִֵֵֵֵֶֶָ
מן ׁשּנהנה ּומּׁשּום קדׁש, ׁשאכל טמא ּומּׁשּום הּכּפּורים, ְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּביֹום

ּומעל. ֶַַָֹהּקדׁש
.ËÈחלּבּה היה זֹו ׁשּבהמה אּסּור? על אּסּור ּכאן חל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָולּמה

ּבהניה, חלּבּה נאסר - הקּדיׁשּה ּבהניה. ּומּתר ּבאכילה ְְֱֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻאסּור
ועדין קדׁשים. אּסּור עליו נֹוסף הניה, אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף ֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָּומּתֹו
מּתֹו - נֹותר נעׂשה להדיֹוט; ואסּור לּגבֹוּה מּתר זה חלב ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהיה
היה הּזה והאֹוכל להדיֹוט. נאסר לּגבֹוּה, אּסּור ּבֹו ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנֹוסף
אף נאסר - נטמא ּבחלּבּה; ואסּור ּבהמה ּבבׂשר ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָֻמּתר
ּכלל - הּכּפּורים יֹום ּבא החלב. על אּסּור לֹו נֹוסף ְִִִִֵֶַַַַַָָָָּבבׂשרּה,
ּבחלב אּסּורֹו נֹוסף ּבחּלין, אף ׁשּנאסר ּומּתֹו האכלין, ְְֱֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּכל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶַָֹזה.

טו ¤¤ּפרק

מינֹו,ּדבר‡. ּבׁשאינֹו מין - מּתר ּבדבר ׁשּנתערב אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻ
יּבטל טעמֹו, על לעמד אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו ּומין טעם; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבנֹותן

.ּברב ְֹ
.·- הּכל ונּמֹוח הּגריסין, לתֹו ׁשּנפל הּכליֹות חלב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכיצד?

אּלּו הרי חלב, טעם ּבהן נמצא לא אם הּגריסין: את ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹטֹועמין
הרי מּמׁשֹו, ּבהן והיה חלב טעם ּבהן נמצא ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּתרין;
ּבהן היה ולא טעמֹו ּבהן נמצא הּתֹורה; מן אסּורין ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאּלּו

סֹופרים מּדברי אסּורין אּלּו הרי .מּמׁשֹו, ְְֲֲִִִִֵֵֵַָ
ׁשלׁש‚. ּבכל ּכּזית החלב מן ׁשהיה ּכגֹון מּמׁשֹו? הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכיצד

ּכׁשלׁש האּלּו הּגריסין מן אכל אם הּתערבת. מן ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּביצים
לֹוקה החלב, מן ּכּזית ּבהן ויׁש הֹואיל - טעםּביצים ׁשהרי ; ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

מּכתהאּסּו אֹותֹו מּכין - ּביצים מּׁשלׁש ּפחֹות אכל ּומּמׁשֹו. ר ִִִִֵַַַַַָָָָָֹ
ׁשלׁש ּבכל ּכּזית ּבּתערבת היה לא אם וכן מּדבריהם. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹמרּדּות
הּקדרה, ּכל ואכל חלב טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּביצים

מרּדּות. מּכת אּלא לֹוקה ְֵֶֶַַַָאינֹו
היה„. אם - הּכל ונּמֹוח האליה לחלב ּכליֹות חלב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנפל

מן מּתר הּכל הרי הּכליֹות, ּבחלב ּכׁשנים האליה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻחלב
ׁשל חתיכֹות ּבׁשּתי ׁשּנתערבה נבלה חתיכת אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּתֹורה;

הּתֹורה מן מּתר הּכל הּכלׁשחּוטה, - סֹופרים מּדברי אבל . ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֻ
ּדבר יהיה ולא מעּוטֹו, מעצם האסּור ּדבר ׁשּיאבד עד ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹאסּור,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עֹומדת, ׁשעינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶָָחׁשּוב
מעּוטֹו?ּובכּמה‰. ּבעצם ויאבד האסּור, ּדבר יתערב ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

ּבׁשּׁשים ׁשּׁשעּורֹו ּדבר יׁש חכמים: ׁשּנתנּו ויׁשּכּׁשעּור , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבמאתים. ׁשּׁשעּורֹו ויׁש ּבמאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּׁשעּורֹו

.Â,מלקּות 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

זרה עבֹודה חמרת מּפני ,נס מּיין ׁשהריחּוץ מּטבל, וחּוץ , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ
וׁשּלא ׁשהן, ּבכל ּבמינן אֹוסרין זה, ּומּפני לתּקנֹו; ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאפׁשר

האּסּורין. ּכׁשאר טעם ּבנֹותן ְְְִִִִֵַַָָָּבמינן,
.Ê- יין ׁשל חבּיֹות ּכּמה עליה ׁשּנפל נס יין טּפת ִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשּיתּבאר ּכמֹו אסּור, ׁשּנתערבהּכל טבל יין ׁשל ּכֹוס וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
הראּויין ּומעׂשרֹות ּתרּומה ׁשּיפריׁש עד טבל, הּכל - ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּבחבּיֹות

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְֲִִֵֶֶַַָֹלּתערבת
.Áּבכל ּבמינן נתערבּו ׁשאם ּפי על אף - ׁשביעית ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּפרֹות

טעם ּבנֹותן ּבמינן וׁשּלא תֹורה;ׁשהּוא, אּסּורי ּבכלל אינן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּתערבת ּכל לאכל חּיב אּלא אסּורה, הּתערבת אֹותּה ֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשאין

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, ְְְְְִִִִִֵֶַָֻּבקדּׁשת
.Ëמאּסּורי ׁשהּוא ּפי על אף - ּבפסח אינֹוחמץ תֹורה, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשהרי לעֹולם, אסּורה הּתערבת ׁשאין לפי אּלּו; ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכללֹות
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתרת, הּתערבת ּכל ּתהיה הּפסח .לאחר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻ
ּבמינֹו. ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּבכל אֹוסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹלפיכ

.Èמּלפני ּביׁשנה ׁשּנתערבה חדׁשה לתבּואה הּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָוהּוא
ׁשּלאחר מּתירין, לּה יׁש ׁשהרי ׁשהּוא, ּבכל אֹוסרת - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהעמר
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הּכל יּתר והעמר היה. ואפּלּו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל כן ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
לא - טֹוב ּביֹום ונֹולד מקצה אּסּור ּכגֹון מּדבריהם, ְְְְְִִִִֵֶֶָֹֻאּסּורֹו
אינֹו אלפים ּבכּמה אחד אפּלּו אּלא ׁשעּור, חכמים ּבֹו ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָנתנּו
ׁשני ּומעׂשר הקּדׁש ּכגֹון ּבּה, ׁשּיּתר ּדר יׁש ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבטל;

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.‡È,ּבהן וכּיֹוצא ודם, וחלב, הּכרם, וכלאי הערלה, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל

הּתר ּדר ּבהן ׁשאין ׁשעּור, ּבהן חכמים נתנּו - ּתרּומֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָוכן
אדם .לכל ְָָָ

.·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

טעם ּבנֹותן ּבמינֹו חמץׁשּלא על ּתתמּה ואל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
ּבֹו, החמירּו לפיכ מחמצת", "ּכל אסרה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבפסח,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.‚Èּותרּומת הּתרּומה, חכמים: ׁשּנתנּו הּׁשעּורין הן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָואּלּו

עֹולין - והּבּכּורים והחּלה, ּומאה;[בטלים]מעׂשר, ּבאחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
לחם ׁשל ּפרּוסה וכן זה. עם זה ּומצטרפין להרים, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָוצרי

ּומאה ּבאחד עֹולין חּלין, ׁשל ּפרּוסֹות לתֹו ּכיצד?הּפנים . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
סאה למאה ׁשּנפלה מּכּלן, סאה אֹו מאּלּו, מאחד קמח ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻסאה
אחת סאה הּכל מן מרים - הּכל ונתערב חּלין, ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻקמח
לפחֹות נפלה אדם; לכל מּתר והּׁשאר ׁשּנפלה, סאה ְְְְְְְְֶֶֶַָָָָָָָָָָָֻּכנגד

מדּמע. הּכל נעׂשה ְֲִֵַַָָָֹֻמּמאה,
.„Èּומצטרפין ּומאתים, ּבאחד עֹולין - הּכרם וכלאי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהערלה

זה עם ערלהזה יין ׁשל רביעית ּכיצד? להרים. צרי ואינֹו ; ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מּׁשניהן, מצטרפת הרביעית ׁשהיתה אֹו הּכרם, ּכלאי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאֹו
צרי ואינֹו מּתר, הּכל - יין ׁשל רביעּיֹות מאתים לתֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּנפלה
ּבהניה. אסּור הּכל מּמאתים, לפחֹות נפלה ּכלּום; ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֹלהרים

.ÂËוכלאי ערלה ירים ולא הּתרּומה, להרים צרי ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹולּמה
ׁשאין ּתרּומה ּכל ,לפיכ ּכהנים; ממֹון ׁשהּתרּומה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּכרם?

הּכליסין ּתרּומת ּכגֹון עליה, מקּפידין [תאניםהּכהנים ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹ
להרים.גרועות] צרי אינֹו - ׁשּבאדֹום ּוׂשעֹורין ְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָוהחרּובין

.ÊËׁשהן מּפני הּכרם? וכלאי ערלה ׁשעּור ּכפלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָולּמה
ׁשהרי ּבתרּומֹות? מאה ׁשעּור על סמכּו ולּמה ּבהניה. ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאסּורין
"את ׁשּנאמר: הּכל, ּומקּדׁשת מּמאה אחד מעׂשר ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתרּומת

מּמּנּו" -מקּדׁשֹו מּמּנּו מרים ׁשאּתה 'ּדבר חכמים: אמרּו ; ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
מקּדׁשֹו'. לתֹוכֹו, חזר ְְְִַַָאם

.ÊÈּכּלןׁשאר ׁשּבּתֹורה ּורמׂשיםאּסּורין ׁשקצים ּבׂשר ּכגֹון , ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻ
חלב ּכּזית ּכיצד? ּבׁשּׁשים. ׁשעּורן - ּבהן וכּיֹוצא ודם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוחלב
מּתר; הּכל האליה, מחלב ּכּזית ׁשּׁשים לתֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּכליֹות

אסּור הּכל מּׁשּׁשים, לפחֹות חלב,נפל ּכׂשעֹורה נפל אם וכן . ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
וכן אּסּורין. ּבׁשאר וכן ׂשעֹורה. ׁשּׁשים ּכמֹו ׁשם ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָצרי
אֹותֹו מׁשערין - ּבׂשר ׁשל לקדרה ׁשּנפל הּנׁשה ּגיד ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּמן
ּגיד ׁשּׁשּמן ּפי על ואף הּמנין; מן הּגיד ׁשּמן ואין ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָֻֻּבׁשּׁשים,
ּברּיה הּנׁשה וגיד הֹואיל ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּדבריהם, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנׁשה
אין - עצמֹו והּגיד תֹורה. ּכאּסּורי ּבֹו החמירּו עצמּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּבפני

טעם. ּבנֹותן ּבגידים ׁשאין אֹוסר, ואינֹו ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַמׁשערין
.ÁÈהבהמה]ּכחלאבל ּבׁשּׁשים,[שד - הּבׂשר עם ׁשּנתּבּׁשל ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּדבריהם, והּכחל הֹואיל הּמנין; מן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּוכחל
ּבׁשעּורֹו. ְִֵֵהקּלּו

.ËÈהּמּתרֹות ּביצים עם ׁשּנׁשלקה אפרֹוח, ּבּה ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּביצה
היתה מּתרֹות; הן הרי והיא, ואחת ׁשּׁשים עם היתה אם -ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֻ
ּבפני ּברּיה ׁשהיא מּפני הּכל; נאסרּו ּבלבד, ׁשּׁשים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹעם

ּבׁשעּורּה והֹוסיפּו ּבּה הּכר עׂשּו .עצמּה, ְְְִִֵֶַָָָָ
.Îעֹו ּביצת לאאבל טהֹור, עֹוף ּביצי עם ׁשּנׁשלקה טמא ף ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

ּביצת ׁשּנתערבה אֹו אּלּו, עם אּלּו טרף ואם אֹותן; ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאסרה
ׁשעּורן - אחרֹות ּביצים עם טרפה ּביצת אֹו טמא ְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָעֹוף

.ּבׁשּׁשים ְִִ
.‡Îהּמּורם ׁשהרי ׁשּׁשים? ׁשעּור על חכמים סמכּו ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָּומּנין

והיא האיל; מּׁשאר מּׁשּׁשים אחד הּזרֹוע, והיא נזיר, ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמאיל
אֹותֹו אֹוסרת ואינּה עּמֹו הּכהןמתּבּׁשלת "ולקח ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

האיל". מן ּבׁשלה הּזרֹוע ְְִִֵֶַַַָָאת
.·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 ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָונעׂשה
ּבּגריסין הּכליֹות חלב ּומׁשערין אחד, ּגּוף הם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּכאּלּו
ּכאן אפׁשר אי ׁשהרי מּתר, - מּׁשּׁשים אחד היה אם ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻּובאליה;

הּטעם. על ֲַַַַַֹלעמד
.‚Îוכלאי ּבמאה, לׁשערן ׁשּנתערבּו לתרּומֹות הּדין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָוהּוא

ּבמאתים. אֹותן לׁשער ערלה אֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָהּכרם
.„Î,ּבמאה ּבין ּבׁשּׁשים, ּבין - האּסּורין ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּכׁשּמׁשערין

ּבּקדרה ׁשּיׁש ּובכל ּובּתבלין ּבּמרק מׁשערין - ּבמאתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבין
הּדעת; אמּדן לפי האּסּור, ׁשּנפל מאחר קדרה ּׁשּבלעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻּובמה

ּבצמצּום ּׁשּבלעה מה על לעמד אפׁשר אי .ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
.‰Î,ּבּטל ואם לכּתחּלה. ּתֹורה, ׁשל אּסּורין לבּטל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאסּור

מּתר זה ההרי ואסרּו חכמים, אֹותֹו קנסּו כן, ּפי על ואף ּכל.. ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֻ
על אּלא זֹו ּתערבת אֹוסרין אין קנס, ׁשהּוא ׁשּכיון לי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹויראה
מּתר. הּכל - לאחרים אבל האּסּור, ׁשּבּטל העֹובר ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻזה

.ÂÎ,סאה מאה לתֹו ערלה ׁשל סאה ׁשּנפלה הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכיצד?
ּכדי ויצרף, אחרת סאה מאה יביא לא - הּכל נאסר ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהרי
מּתר. הּכל כן, ועׂשה עבר ואם ּומאתים; ּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּתעלה

לכּתחּלה האּסּור מבּטלין - ּדבריהם ׁשל ּבאּסּור .אבל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
.ÊÎונתן עֹוף, ּבׂשר ּבּה ׁשּיׁש לקדרה ׁשּנפל חלב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?

ׁשּיבטל עד אחר, עֹוף ּבׂשר עליו מרּבה - ּבּקדרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָטעם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַַָֹהּטעם.

.ÁÎּבארנּו הּמּתר,ּכבר ּבדבר טעמֹו האסּור ּדבר נתן ׁשאם , ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ
אם אבל ּבׁשהׁשּביחֹו. אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכל. ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹנאסר
והּוא מּתר; זה הרי טעמֹו, והפסיד לּמּתר האסּור זה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻּפגם
וסֹופֹו ּבּתחּלה, ּפגם אם אבל סֹוף; ועד מּתחּלה ּפֹוגם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיהיה
- לפּגם ׁשּסֹופֹו ּפי על אף ּבּתחּלה, הׁשּביח אֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָֹלהׁשּביח,

אסּור. זה ֲֵֶָהרי
.ËÎעם ּתרּומֹות המערב היה אם הּתערבת? את יטעם ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹּומי

הּכל - נּכר הּתרּומה טעם היה אם הּכהן. אֹותן טֹועם ְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹֻהחּלין,
וחולין]מדּמע תרומה ּדין[תערובת יתּבאר ּתרּומֹות ּובהלכֹות . ְְְְְִִִֵָָֻ

ְַָֻהמדּמע.
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.Ïוכלאיואם ערלה ויין ,נס יין אֹו ּבחלב, ּבׂשר היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָ
עם ׁשּנתּבּׁשל ּורמׂשים ׁשקצים ּבׂשר אֹו לדבׁש, ׁשּנפלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכרם

ּפיו על וסֹומכין הּגֹוי, אֹותן טֹועם - ּבהן וכּיֹוצא אםהּירק, . ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
רע ּומּטעם טעם, ּבֹו 'יׁש ׁשאמר: אֹו טעם', ּבֹו 'אין ִֵֵֶַַַַַַַַַָָאמר:
סֹופֹו יהיה ׁשּלא והּוא מּתר; הּכל - ּפגמֹו' והרי ְְְֲִֵֶֶַַָָֹֹֻהּוא
מׁשערין - לטעם ּגֹוי ׁשם אין ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹלהׁשּביח,

ּבמאתים. אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ּבׁשעּורֹו, ְְְְִִִִֵַָָאֹותֹו
.‡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 מבּׂשמין, להיֹותן צריכין אּלּו ׁשּכל - ּפֹוגם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּטעמֹו

טעמן ּומפסיד .מסריחן ְְֲִִַַַָָ
.·Ïאזנֹו מּקצה אפּלּו לאכל אסּור ּבחלּבֹו, אֹותֹו ׁשּצלה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָֹּגדי

טעם. ּבֹו ונֹותן מׁשּביחֹו והּוא ּבאבריו, נבלע ׁשהחלב -ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
חלב ולא ּכליֹות, חלב ּבֹו היה ולא ּכחּוׁש היה אם ,ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹלפיכ
ׁשּמּגיע עד ואֹוכל, קֹולף - מּׁשּׁשים ּכאחד מעט אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָקרב

ואֹוכללחלב קֹולף - ׁשּבּה הּנׁשה ּבגיד ׁשּצלאּה יר וכן . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשלמה ׁשּצלאּה ּבהמה וכן ּומׁשליכֹו. לּגיד, מּגיע ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד
קֹולף - האסּורֹות קרּומֹות ולא חּוטין לא מּמּנה הסיר ְְְֲִִִֵֵֶָָֹֹֹולא
ׁשאין ּומׁשליכֹו; חֹותכֹו אסּור, לדבר ׁשּיּגיע וכיון ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואֹוכל,

טעם, ּבנֹותן ּבהן.ּבגידין לׁשער ּכדי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָ
.‚Ïּבהמה אֹו נבלה ּבׂשר עם ׁשחּוטה ּבׂשר צֹולין ְְְְְִִֵֵֵַַָָָאין

ואם ּבזה; זה נֹוגעין ׁשאין ּפי על ואף אחד, ּבתּנּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאה
הרּבה ׁשמנה האסּורה היתה ואפּלּו מּתר, זה הרי - ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻצלאן
ׁשל עצמֹו אּלא אֹוסר ואין אֹוסר, אינֹו ׁשהריח רזה, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻוהּמּתרת

.אּסּור ִ
.„Ïזה הרי - ׁשחּוטה ּבׂשר עּמֹו ׁשּנבלל מליח נבלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבׂשר

הּׁשחּוטה, ּבׂשר ּבגּוף נבלעת הּנבלה ׁשּתמצית מּפני ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָנאסר,
הּׁשעּור על ולא הּטעם על לא ּכאן לעמד אפׁשר וכןואי . ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹֹֹ

מּפני נאסר טהֹור, ּתפל ּדג עּמֹו ׁשּנבלל מליח טמא ּדג ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשר
לא - טמא ּדג והּתפל טהֹור הּמליח היה אם אבל ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹצירֹו;
ׁשּכבׁשֹו טמא ּדג הּמליח. מן ּבֹולע ׁשהּתפל הּמליח, ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָנאסר
אחד הּטמא היה ּכן אם אּלא אסּור, הּכל ציר - טהֹור ּדג ִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹעם

הּטהֹור. מן ִִִַַָָמּמאתים

טז ¤¤ּפרק

ׁשּנתערב‡. האסּור ּבּדבר חכמים ׁשּנתנּו האּלּו הּׁשעּורין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכל
מתּבל, אֹו מחּמץ האסּור הּדבר היה ּבׁשּלא - הּמּתר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻּבמינֹו
ונדמע נתערב ולא ׁשהּוא ּכמֹות עֹומד ׁשהּוא חׁשּוב ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹאֹו

ּדב אֹו מתּבל אֹו מחּמץ היה אם אבל הּמּתר; חׁשּובּבּדבר ר ְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשהּוא ּבכל אֹוסר -. ְֵֶָ

עּסת·. לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל חּטין ׁשל ׂשאֹור ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּכיצד?
ּכּלּה העּסה זֹו הרי - לחּמץ ּכדי ּבֹו ויׁש חּלין, ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻֻחּטין
ּבהן ויׁש חּלין, לקדרת ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ּתבלין וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻמדּמע;
ּפי על ואף מדּמע, הּכל - החּלין מּמין והן לתּבל, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָֹֻֻּכדי
ּכלאי ׁשל ׂשאֹור וכן מאלף. אחד הּתבלין אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהּׂשאֹור

- הּקדרה לתֹו ערלה ׁשל ּתבלין אֹו העּסה, לתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּכרם
ּבהניה אסּור .הּכל ֲַַָָָֹ

ׁשבעה‚. - ׁשהּוא ּבכל ּבמינֹו אֹוסר ׁשהּוא חׁשּוב ְְְִִֵֶֶָָָָָּדבר
בדן ורּמֹוני ,פר אגֹוזי הן: ואּלּו מקומות]דברים; ,[שמות ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ּתרדין וחלפֹות סתּומֹות, אּכרּוב,[סלק]וחבּיֹות וקלסי , ְְְְְְְְִִִֵַַָָ
הּבית. ּבעל ׁשל וכּכרֹות יונית, ְְְִִִֶַַַַַַָָּודלעת

ונתערב„. ערלה, ׁשהיה בדן מרּמֹוני אחד רּמֹון ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכיצד?
חבית וכן ּבהניה; אסּור הּכל - רּמֹונים אלפים ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹּבכּמה
ּבכּמה ׁשּנתערבה הּכרם, ּכלאי אֹו ערלה יין ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָסתּומה

ּבהניה אסּורין הּכל - סתּומֹות חבּיֹות ׁשאראלפים וכן . ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָֹ
דברים. ְְִִַָָהּׁשבעה

אֹו‰. חּיה אֹו ּבהמה ּבׂשר ׁשל אֹו נבלה, ׁשל חתיכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
- חתיכֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה הּטמאין, ּדג אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָעֹוף
הּׁשאר יׁשער ּכ ואחר חתיכה, אֹותּה ׁשּיגּביּה עד אסּור ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹהּכל
ולא עֹומד האסּור הּדבר הרי הגּביהּה, לא ׁשאם ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבׁשּׁשים;

לפנינׁשּתּנה ּבּה מתּכּבד ׁשהרי אצלֹו, חׁשּובה והחתיכה ; ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
.האֹורחין ְִָ

.Âחּלין ׁשל אֹו ּבחלב, ּבׂשר ׁשל ּבחתיכה הּדין ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻוהּוא
ּכמֹו ּבהניה, מּדבריהם אסּורין הן ׁשהרי ּבעזרה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנׁשחטּו

ׁשחיטה ּבהלכֹות ׁשּיגּביּהׁשּיתּבאר עד ׁשהן, ּבכל אֹוסרין - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
- הּבׂשר עם אֹו הּגידין עם ׁשּנתּבּׁשל הּנׁשה ּגיד וכן ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹותן.
ּבנֹותן ּבּגידין ׁשאין מּתר, והּׁשאר מגּביהֹו ׁשּמּכירֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבזמן
ּבפני ּברּיה ׁשהּוא מּפני אסּור; הּכל מּכירֹו, אינֹו ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹטעם.

ׁשהּוא. ּבכל ואֹוסר חׁשּוב הּוא הרי ְְְֲֵֵֶַָָעצמֹו,
.Êחּיים ּבעלי ּכל ׁשֹורוכן ,לפיכ ּבטלין; ואינן הן חׁשּובין , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

עגלֹות, ּבאלף ערּופה ועגלה ׁשורים, ּבאלף ׁשּנתערב ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּנסקל
חמֹור ּפטר אֹו צּפֹורים, ּבאלף הּׁשחּוטה מצרע צּפֹור ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָֹאֹו
- הּדברים ׁשאר אבל ּבהניה. אסּורין ּכּלן - חמֹורים ְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֻּבאלף

ּבׁשעּורן. עֹולין אּלּו הרי לּמנֹות, ׁשּדרּכן ּפי על ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאף
.Áּבמאתים ׁשּנתערבה הּכרם מּכלאי ירק ׁשל אגּדה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכיצד?

- אתרֹוגין ּבמאתים ׁשּנתערב ערלה ׁשל אתרֹוג אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻאגּדֹות,
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. .הּכל ְֵֵֶַַָָֹֹֻ

.Ëמן מקֹום ּבני אצל חׁשּוב ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל לי, ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָיראה
י ּבארץ בדן ורּמֹוני פר אגֹוזי ּכגֹון ּבאֹותןהּמקֹומֹות, ׂשראל ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבאֹותֹו חׁשיבּותֹו לפי ׁשהּוא, ּבכל אֹוסר ׁשהּוא - ְְְְֲִִִֵֶֶַַָהּזמּנין
ּבכל אֹוסרין ׁשהן אּלא אּלּו, הזּכרּו ולא זמן; ּובאֹותֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֻמקֹום
ּבׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא לכל הּדין והּוא מקֹום, ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהן

מּדבריהם.מקֹומֹות 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 -ֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
רּמֹון הראׁשֹונה הּתערבת מן נפל ואם ּברב; ּבטל ְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהראׁשֹונה
ספק להּתיר אּלא ּברב, ּבטל נאמר לא אסּורין; ּכּלן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻלאלף,
אינֹו אחר, למקֹום הּׁשנּיה הּתערבת מן יּפל ׁשאם - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹספקֹו

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .אֹוסר. ְֵֵֵֶַָֹ
.‡Èערלה אגֹוז מּפני ּכּלן ׁשּנאסרּו אּלּו אגֹוזים ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֻנתּפּצעּו
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.Ïוכלאיואם ערלה ויין ,נס יין אֹו ּבחלב, ּבׂשר היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָ
עם ׁשּנתּבּׁשל ּורמׂשים ׁשקצים ּבׂשר אֹו לדבׁש, ׁשּנפלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכרם

ּפיו על וסֹומכין הּגֹוי, אֹותן טֹועם - ּבהן וכּיֹוצא אםהּירק, . ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
רע ּומּטעם טעם, ּבֹו 'יׁש ׁשאמר: אֹו טעם', ּבֹו 'אין ִֵֵֶַַַַַַַַַָָאמר:
סֹופֹו יהיה ׁשּלא והּוא מּתר; הּכל - ּפגמֹו' והרי ְְְֲִֵֶֶַַָָֹֹֻהּוא
מׁשערין - לטעם ּגֹוי ׁשם אין ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹלהׁשּביח,

ּבמאתים. אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ּבׁשעּורֹו, ְְְְִִִִֵַָָאֹותֹו
.‡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 מבּׂשמין, להיֹותן צריכין אּלּו ׁשּכל - ּפֹוגם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּטעמֹו

טעמן ּומפסיד .מסריחן ְְֲִִַַַָָ
.·Ïאזנֹו מּקצה אפּלּו לאכל אסּור ּבחלּבֹו, אֹותֹו ׁשּצלה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָֹּגדי

טעם. ּבֹו ונֹותן מׁשּביחֹו והּוא ּבאבריו, נבלע ׁשהחלב -ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
חלב ולא ּכליֹות, חלב ּבֹו היה ולא ּכחּוׁש היה אם ,ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹלפיכ
ׁשּמּגיע עד ואֹוכל, קֹולף - מּׁשּׁשים ּכאחד מעט אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָקרב

ואֹוכללחלב קֹולף - ׁשּבּה הּנׁשה ּבגיד ׁשּצלאּה יר וכן . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשלמה ׁשּצלאּה ּבהמה וכן ּומׁשליכֹו. לּגיד, מּגיע ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד
קֹולף - האסּורֹות קרּומֹות ולא חּוטין לא מּמּנה הסיר ְְְֲִִִֵֵֶָָֹֹֹולא
ׁשאין ּומׁשליכֹו; חֹותכֹו אסּור, לדבר ׁשּיּגיע וכיון ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואֹוכל,

טעם, ּבנֹותן ּבהן.ּבגידין לׁשער ּכדי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָ
.‚Ïּבהמה אֹו נבלה ּבׂשר עם ׁשחּוטה ּבׂשר צֹולין ְְְְְִִֵֵֵַַָָָאין

ואם ּבזה; זה נֹוגעין ׁשאין ּפי על ואף אחד, ּבתּנּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאה
הרּבה ׁשמנה האסּורה היתה ואפּלּו מּתר, זה הרי - ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻצלאן
ׁשל עצמֹו אּלא אֹוסר ואין אֹוסר, אינֹו ׁשהריח רזה, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻוהּמּתרת

.אּסּור ִ
.„Ïזה הרי - ׁשחּוטה ּבׂשר עּמֹו ׁשּנבלל מליח נבלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבׂשר

הּׁשחּוטה, ּבׂשר ּבגּוף נבלעת הּנבלה ׁשּתמצית מּפני ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָנאסר,
הּׁשעּור על ולא הּטעם על לא ּכאן לעמד אפׁשר וכןואי . ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹֹֹ

מּפני נאסר טהֹור, ּתפל ּדג עּמֹו ׁשּנבלל מליח טמא ּדג ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשר
לא - טמא ּדג והּתפל טהֹור הּמליח היה אם אבל ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹצירֹו;
ׁשּכבׁשֹו טמא ּדג הּמליח. מן ּבֹולע ׁשהּתפל הּמליח, ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָנאסר
אחד הּטמא היה ּכן אם אּלא אסּור, הּכל ציר - טהֹור ּדג ִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹעם

הּטהֹור. מן ִִִַַָָמּמאתים

טז ¤¤ּפרק

ׁשּנתערב‡. האסּור ּבּדבר חכמים ׁשּנתנּו האּלּו הּׁשעּורין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכל
מתּבל, אֹו מחּמץ האסּור הּדבר היה ּבׁשּלא - הּמּתר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻּבמינֹו
ונדמע נתערב ולא ׁשהּוא ּכמֹות עֹומד ׁשהּוא חׁשּוב ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹאֹו

ּדב אֹו מתּבל אֹו מחּמץ היה אם אבל הּמּתר; חׁשּובּבּדבר ר ְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשהּוא ּבכל אֹוסר -. ְֵֶָ

עּסת·. לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל חּטין ׁשל ׂשאֹור ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּכיצד?
ּכּלּה העּסה זֹו הרי - לחּמץ ּכדי ּבֹו ויׁש חּלין, ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻֻחּטין
ּבהן ויׁש חּלין, לקדרת ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ּתבלין וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻמדּמע;
ּפי על ואף מדּמע, הּכל - החּלין מּמין והן לתּבל, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָֹֻֻּכדי
ּכלאי ׁשל ׂשאֹור וכן מאלף. אחד הּתבלין אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהּׂשאֹור

- הּקדרה לתֹו ערלה ׁשל ּתבלין אֹו העּסה, לתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּכרם
ּבהניה אסּור .הּכל ֲַַָָָֹ

ׁשבעה‚. - ׁשהּוא ּבכל ּבמינֹו אֹוסר ׁשהּוא חׁשּוב ְְְִִֵֶֶָָָָָּדבר
בדן ורּמֹוני ,פר אגֹוזי הן: ואּלּו מקומות]דברים; ,[שמות ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ּתרדין וחלפֹות סתּומֹות, אּכרּוב,[סלק]וחבּיֹות וקלסי , ְְְְְְְְִִִֵַַָָ
הּבית. ּבעל ׁשל וכּכרֹות יונית, ְְְִִִֶַַַַַַָָּודלעת

ונתערב„. ערלה, ׁשהיה בדן מרּמֹוני אחד רּמֹון ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכיצד?
חבית וכן ּבהניה; אסּור הּכל - רּמֹונים אלפים ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹּבכּמה
ּבכּמה ׁשּנתערבה הּכרם, ּכלאי אֹו ערלה יין ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָסתּומה

ּבהניה אסּורין הּכל - סתּומֹות חבּיֹות ׁשאראלפים וכן . ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָֹ
דברים. ְְִִַָָהּׁשבעה

אֹו‰. חּיה אֹו ּבהמה ּבׂשר ׁשל אֹו נבלה, ׁשל חתיכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
- חתיכֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה הּטמאין, ּדג אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָעֹוף
הּׁשאר יׁשער ּכ ואחר חתיכה, אֹותּה ׁשּיגּביּה עד אסּור ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹהּכל
ולא עֹומד האסּור הּדבר הרי הגּביהּה, לא ׁשאם ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבׁשּׁשים;

לפנינׁשּתּנה ּבּה מתּכּבד ׁשהרי אצלֹו, חׁשּובה והחתיכה ; ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
.האֹורחין ְִָ

.Âחּלין ׁשל אֹו ּבחלב, ּבׂשר ׁשל ּבחתיכה הּדין ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻוהּוא
ּכמֹו ּבהניה, מּדבריהם אסּורין הן ׁשהרי ּבעזרה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנׁשחטּו

ׁשחיטה ּבהלכֹות ׁשּיגּביּהׁשּיתּבאר עד ׁשהן, ּבכל אֹוסרין - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
- הּבׂשר עם אֹו הּגידין עם ׁשּנתּבּׁשל הּנׁשה ּגיד וכן ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹותן.
ּבנֹותן ּבּגידין ׁשאין מּתר, והּׁשאר מגּביהֹו ׁשּמּכירֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבזמן
ּבפני ּברּיה ׁשהּוא מּפני אסּור; הּכל מּכירֹו, אינֹו ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹטעם.

ׁשהּוא. ּבכל ואֹוסר חׁשּוב הּוא הרי ְְְֲֵֵֶַָָעצמֹו,
.Êחּיים ּבעלי ּכל ׁשֹורוכן ,לפיכ ּבטלין; ואינן הן חׁשּובין , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

עגלֹות, ּבאלף ערּופה ועגלה ׁשורים, ּבאלף ׁשּנתערב ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּנסקל
חמֹור ּפטר אֹו צּפֹורים, ּבאלף הּׁשחּוטה מצרע צּפֹור ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָֹאֹו
- הּדברים ׁשאר אבל ּבהניה. אסּורין ּכּלן - חמֹורים ְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֻּבאלף

ּבׁשעּורן. עֹולין אּלּו הרי לּמנֹות, ׁשּדרּכן ּפי על ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאף
.Áּבמאתים ׁשּנתערבה הּכרם מּכלאי ירק ׁשל אגּדה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכיצד?

- אתרֹוגין ּבמאתים ׁשּנתערב ערלה ׁשל אתרֹוג אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻאגּדֹות,
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. .הּכל ְֵֵֶַַָָֹֹֻ

.Ëמן מקֹום ּבני אצל חׁשּוב ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל לי, ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָיראה
י ּבארץ בדן ורּמֹוני פר אגֹוזי ּכגֹון ּבאֹותןהּמקֹומֹות, ׂשראל ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבאֹותֹו חׁשיבּותֹו לפי ׁשהּוא, ּבכל אֹוסר ׁשהּוא - ְְְְֲִִִֵֶֶַַָהּזמּנין
ּבכל אֹוסרין ׁשהן אּלא אּלּו, הזּכרּו ולא זמן; ּובאֹותֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֻמקֹום
ּבׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא לכל הּדין והּוא מקֹום, ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהן

מּדבריהם.מקֹומֹות 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 -ֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
רּמֹון הראׁשֹונה הּתערבת מן נפל ואם ּברב; ּבטל ְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהראׁשֹונה
ספק להּתיר אּלא ּברב, ּבטל נאמר לא אסּורין; ּכּלן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻלאלף,
אינֹו אחר, למקֹום הּׁשנּיה הּתערבת מן יּפל ׁשאם - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹספקֹו

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .אֹוסר. ְֵֵֵֶַָֹ
.‡Èערלה אגֹוז מּפני ּכּלן ׁשּנאסרּו אּלּו אגֹוזים ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֻנתּפּצעּו
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ונתחּתכּו החבּיֹות, ונתּפּתחּו הרּמֹונים, נתּפרדּו אֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּביניהן,
יעלּו אּלּו הרי - ׁשּנאסרּו אחר הּכּכרֹות ונתּפרסּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדלּועין,

ּומאתים והּואּבאחד ּבכלל; ׁשּנדֹוכה נבלה לחתיכת הּדין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבׁשּׁשים. עֹולה ׁשהיא ּכמֹוה, הּכל ונעׂשה ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹהחתיכֹות

.·Èלפצע ולפּתח[לרסק]ואסּור הרּמֹונים, ּולפרד האגֹוזים, ְְְְְֱִִִִִֵַַָָָָֹֹ
ׁשאין - ּומאתים ּבאחד ׁשּיעלּו ּכדי ׁשּנאסרּו, אחר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהחבּיֹות

ואֹו אֹותֹו קֹונסין כן, עׂשה ואם לכּתחּלה; אּסּור סריןמבּטלין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָָעליו

.‚È,העּסה לתֹו ׁשּנפלּו ּתרּומה וׁשל הּכרם ּכלאי ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׂשאֹור
ּובׁשניהן לחּמץ, ּכדי ּבזה ולא לחּמץ ּכדי ּבזה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹלא
ּומּתרת ליׂשראל אסּורה עּסה אֹותּה - לחּמץ ּכדי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכׁשּיצטרפּו

ׁשּנפלּולּכהנים הּכרם ּכלאי וׁשל ּתרּומה ׁשל ּתבלין וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכדי ּובׁשניהן לתּבל, ּכדי מהם ּבאחד ולא הּקדרה, ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלתֹו
האסּור ּדבר ׁשהרי ליׂשראל, אסּורה קדרה אֹותּה - ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָלתּבל

לכהנים. ּומּתרת ּתּבלּה; ְְֲִִֶֶֶָָֹֻלהם
.„Èאֹו אחד, מּמין ׁשמֹות ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ׁשהן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּתבלין

וכן ולאסר, לתּבל מצטרפין - אחד מּׁשם מינין ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשלׁשה
הֹואיל - ׂשעֹורין ׁשל ּוׂשאֹור חּטין ׁשל ׂשאֹור ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֶֶַַלחּמץ.
הן הרי אּלא מינֹו, וׁשאינֹו ּכמין אינן הּוא, אחד ׂשאֹור ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָוׁשם
ׁשל ּבעּסה לחּמץ ּכדי ּבהן לׁשער ּומצטרפין אחד; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכמין

לחּמץחּטין ּכדי אֹו חּטין, טעם ׁשניהם טעם היה אם , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ׂשעֹורים. טעם ׁשניהם טעם היה אם ׂשעֹורים, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּבעּסה

.ÂËנהרֹות ׁשל ּכרּפס ּכגֹון ּכיצד? אחד מּמין ׁשמֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשלׁשה
אחד ׁשּלכל ּפי על אף - ּגּנה ׁשל וכרּפס אפר ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוכרּפס
מצטרפין אחד, מין והן הֹואיל - עצמֹו ּבפני ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמהן

ְֵַלתּבל.
.ÊËׂשאֹור אֹו ּתרּומה ׁשל ׂשאֹור לתֹוכּה ׁשּנפל מחּמצת ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָֻעּסה

ּתבלין לתֹוכּה ׁשּנפלּו מתּבלת קדרה וכן הּכרם, ּכלאי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשל
יׁש אם - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל אֹו ּתרּומה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשל
ּכדי ּובּתבלין מּצה, העּסה היתה אּלּו לחּמץ ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבּׂשאֹור
אין ואם אסּור; הּכל הרי - ּתפלה היתה אּלּו הּקדרה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹלתּבל
ּבאחד ּתרּומה ּבׁשעּורן, יעלּו - ּולחּמץ לתּבל ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהן

ּומאתים ּבאחד הּכרם וכלאי וערלה .ּומאה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
.ÊÈ?ּכיצד הּכרם. ּכלאי ואת הערלה את מעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּתרּומה

נפל ּכ ואחר חּלין, ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻסאה
התערובת]לּכל ּכלאי[לכל ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה חצי , ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

ׁשהרי הּכרם; ּכלאי אּסּור ולא ערלה, אּסּור ּכאן אין - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהּכרם
ּתרּומה. הּמאתים ׁשּמקצת ּפי על ואף ּומאתים, ּבאחד ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָעלה

.ÁÈ?ּכיצד הּתרּומה. את מעלין הּכרם וכלאי הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן
לעׂשרים ׁשּנפלּו הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמאה
ּומאה; אלף עׂשרים הּתערבת ּכל נעׂשת חּלין, ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻאלף
הרי - ּתרּומה ׁשל ּוסאה סאה מאתים לּכל, נפל ּכ ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹואחר
ּפי על ואף ּומאה, ּבאחד הּתרּומה ותעלה מּתר: ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּכל

הּכרם ּכלאי אֹו ערלה אֹותּה הּמעלין הּמאה .ׁשּמקצת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.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?

ּוסאה סאה מאתים לּכל, נפל ּכ ואחר חּלין, אלף ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻלארּבעים
מּתר; הּכל - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשּבטלׁשל ׁשּכיון ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

ּתחּלה, ׁשּנפל הּמּתריןהאּסּור ּכחּלין הּכל .נעׂשה ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֻֻ
.Îיעלה ּבאחרים, נתערב יּׂשרף; ערלה, ּבקלּפי ׁשּצבעֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבגד

ּומאתים ׁשאפיּהּבאחד ּופת ערלה, ּבקלּפי ׁשּבּׁשלֹו ּתבׁשיל . ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
והּפת, הּתבׁשיל יּׂשרף - הּכרם ּבכלאי אֹו ערלה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבקלּפי
ּבאחד יעלּו ּבאחרים, נתערבּו ּבהן; נּכרת הניתֹו ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהרי

ִַָּומאתים.
.‡Îהּסיט מלא ּבֹו ׁשארג ּבגד זרת]וכן ׁשּצבעֹו[שישית ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּומאתים. ּבאחד יעלה - הּוא איזה ידּוע ואין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבערלה,
מי ּומאתים; ּבאחד יעלּו - הּתר ּבסּמני ערלה סּמני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנתערבּו

ּברב. יּבטל - צבע ּבמי ְְִֵֵֶֶַַָֹצבע
.·Îחדׁשּתּנּור ּבין הּכרם, ּובכלאי ערלה ּבקלּפי ׁשהּסיקֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּתר ּבעצי אֹותֹו יחם ּכ ואחר יּוצן, - יׁשן ּבּׁשלּבין ואם ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּ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

ה אּסּור עצי להם.ׁשהרי לכּו ְֲֲִֵֵֶֶָָ
.‚Îּבקלּפי הּיֹוצר ׁשּבּׁשלן ּוצלֹוחּיֹות ּוקדרֹות וכֹוסֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָקערֹות

ּבהניה האסּור ּדבר ׁשהרי ּבהניה, אסּורין אּלּו הרי - ְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָערלה
חרׂש אֹותן .עׂשה ֶֶָָָ

.„Îּכיון מּתרת; ערלה, עצי ׁשל גחלים ּגּבי על ׁשּבּׁשלּה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּפת
קדרה ּבֹוערֹות. ׁשהן ּפי על אף אּסּורן, הל - ּגחלים ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנעׂשּו
- הּתר ּובעצי הּכרם, ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבּׁשל
ׁשּבׁשעה ּגֹורם; וזה ׁשּזה ּפי על ואף אסּור, הּתבׁשיל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהרי
ההּתר; עצי ּבאּו לא עדין אּסּור, עצי מחמת ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנתּבּׁשלה

ּבאּסּור ּומקצתֹו הּתר ּבעצי הּבּׁשּול מקצת .ונמצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
.‰Îׁשל ערּוגה וכן ּבנטיעֹות, ׁשּנתערבה ערלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָנטיעה

אם הּכל: מן לכּתחּלה לֹוקט זה הרי - ּבערּוגֹות הּכרם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכלאי
- ערּוגֹות ּבמאתים וערּוגה נטיעֹות, ּבמאתים נטיעה ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָהיתה
הּנלקט ּכל הרי מּזה, ּבפחֹות היּו ואם מּתר; הּנלקט ּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהרי

הּדיןאסּור מן והיה לכּתחּלה, ללקט לֹו הּתירּו ולּמה . ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹ
והערּוגה הּנטיעה ויֹוציא ׁשּיטריח עד הּכל לֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשאֹוסרין
ּבנטיעה ּכרמֹו אֹוסר אדם ׁשאין חזקה, ׁשהּדבר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהאסּורה?

מֹוציאּה. היה יֹודעּה היה ואּלּו ְְִִַַָָָָָָאחת,
.ÂÎערלה ּפּגי ּבׂשרף ּגבינה ּתקרבתהּמעמיד ּבקבת אֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבהניה; אסּורה זֹו הרי - ּגֹויים ׁשל יין ּבחמץ אֹו זרה, ְֲֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹעבֹודה
ּכל ׁשהּוא ּפי על ואף מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ׁשהּוא ּפי על ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָאף

הּו האסּור הּדבר ׁשהרי - אֹותּהׁשהּוא ׁשעׂשה והּוא הּנּכר, א ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ְִָּגבינה.

.ÊÎ;ׁשּיּׂשרפּו ׁשּלהן הּפרֹות ּדין הּכרם, וכלאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהערלה
הּמׁשקין לׂשרף אפׁשר ׁשאי מּפני יּקברּו, ׁשּלהן .והּמׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

.ÁÎהּכל - הּיין עם ׁשּנתערב זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיין
ׁשהּוא ּבכל ּבהניה ּדבריםאסּור ּבּמה ׁשאמרנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָ

אבל ;נס יין ׁשל טּפה על הּמּתר הּיין ּבׁשהּורק ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאמּורים?
מּצלצּול נס יין ערה -[כלי]אם יין ׁשל הּבֹור לתֹו קטן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבטל. ראׁשֹון ראׁשֹון ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ערה מןאפּלּו ערה ֲִִִִֵֵֵַָָָָֻ
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לּמּתר האסּור מן אֹו לאסּור, הּמּתר מן ׁשערה ּבין - ִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻהחבית
ּגדֹול. החבית מּפי הּיֹורד ׁשהעּמּוד מּפני אסּור, הּכל -ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.ËÎ,ׁשהּוא ּבכל אֹוסר זה הרי - ּביין יינם סתם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנתערב
ׁשּבֹו האסּור הּיין ּדמי ולֹוקח לגֹויים, ּכּלֹו ויּמכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבׁשתּיה;
נתערבה אם וכן הּמעֹות. ּבׁשאר ויהנה הּמלח, לים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּומׁשליכֹו
ּבׁשתּיה, אסּורין הּכל - החבּיֹות ּבין נס יין ׁשל ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹחבית
ּכׁשּימּכר הּמלח, לים חבית אֹותּה ּדמי ויֹולי ּבהניה; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּומּתרין

יינם סתם ׁשל ּבחבית וכן לגֹוי. .הּכל ְְְְִֵֵֶַָָָֹ
.Ïׁשהן מּפני טעם, ּבנֹותן - ּבמים יין אֹו ּביין, ׁשּנתערבּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמים

הּמׁשקה ּבׁשּנפל אמּורים? ּדברים ּבּמה מינֹו. ּבׁשאינֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמין
נפל אם אבל האסּור; הּמׁשקה לתֹו האסּורהּמּתר הּמׁשקה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּיּורק והּוא ּבטל; ראׁשֹון ראׁשֹון - הּמּתר הּמׁשקה ְְְִִֵֶֶַַַַָָֻלתֹו
מעט מעט ויֹורד מריק ׁשהיה קטן, יהיּומּצלצּול והיא . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

זרה. עבֹודה ּתקרבת אֹו נעבדין, ׁשהיּו ּכגֹון אסּורין? ְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּמים
.‡Ïואחר ּתחּלה, מים ׁשל קיתֹון לתֹוכֹו ׁשּנפל יין ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָּבֹור

אינֹו, ּכאּלּו ההּתר יין את רֹואין - נס יין לתֹוכֹו נפל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכ
לבּטל ראּויין אם :נס יין עם ּבהן מׁשערין ׁשּנפלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמים
אֹותֹו, ּומבּטלין עליו רבין הּמים הרי - נס יין אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָטעם

מּתר הּכל .והרי ֲֵַַָֹֻ

.·Ïמּתרֹות והן ידיחן, - הענבים על ׁשּנפל נס ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻיין
ׁשהיה ּבין יׁשן, הּיין ׁשהיה ּבין - מבּקעֹות היּו ואם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻּבאכילה;

ואםחדׁש ּבהניה; אסּורֹות אּלּו הרי ּבענבים, טעם נתן אם - ְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָ
ּבאכילה. מּתרֹות אּלּו הרי ֲֲִֵֵַָָָֻלאו,

.‚Ïּפֹוגם ׁשהּיין מּפני מּתרֹות, אּלּו הרי - תאנים ּגּבי על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻנפל
הּתאנים .ּבטעם ְְִֵַַַ

.„Ï,ּבאכילה אסּורֹות אּלּו הרי - החּטים על ׁשּנפל נס ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיין
וימּכרם יחזר ׁשּמא לגֹוי, ימּכרם ולא ּבהניה. ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּומּתרֹות
ּפת, מהן ועֹוׂשה אֹותן, טֹוחן עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָליׂשראל.
אֹותּה יּקחּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּבפני ׁשּלא לּגֹויים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומֹוכרּה

ה מן ׁשּיתּבאריׂשראל ּכמֹו אסּורה, ּגֹויים ּפת ׁשהרי - .ּגֹוי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהן מּפני טעם? ּבנֹותן החּטים את ּבֹודקין אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָולּמה

ּבהן. נבלע והּיין ְְֲִִֶַַָָׁשֹואבֹות,
.‰Ïּבכל אֹוסר - ׁשכר חמץ לתֹו ונפל ׁשהחמיץ, נס ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיין

ׁשּנתערב ויין הן. חמץ ׁשּׁשניהן ּבמינֹו; ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשהּוא,
- לחמץ יין ׁשּנפל ּבין ליין חמץ ׁשּנפל ּבין החמץ, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹעם

טעם ּבנֹותן אֹותֹו .מׁשערין ְְֲִֵַַַ

�
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והּכּסמין‡. והּׂשעֹורין, החּטין, - הן מינין [חיטיםחמּׁשה ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָֻ
ׁשּועלמדבריות] וׁשּבלת מדברית], והּׁשּפֹון.[שעורה , ְְִִֶַָֹ

מּמין והּׁשּפֹון, ׁשּועל וׁשּבלת החּטין; מּמין ְְְִִִִִִִִִֶַַַָֹֻהּכּסמין,
נקראים ׁשּבלים, ּכׁשהן - האּלּו הּמינין וחמׁשת ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּׂשעֹורין.

וזֹורין ׁשּדׁשין ואחר מקֹום; ּבכל [ברוחאֹותן'ּתבּואה' ְְְְִִֶַַָָָָָ
אתלנקותן] ולׁשין מהן אחד את ּוכׁשּטֹוחנין 'ּדגן'; נקראין ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

מהן, מאחד הּנעׂשת והּפת 'ּפת'. נקרא אֹותֹו, ואֹופין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקמחֹו
לויה ּבלא מקֹום, ּבכל 'ּפת' הּנקראת נוסף]היא שם .[ללא ְְְְִִֵַַָָָָֹ

לפניה·. לבר חּיב - ּפת אלהינּוהאֹוכל ה' אּתה ּברּו' : ְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשלּוק ּדגן אכל הארץ'. מן לחם הּמֹוציא העֹולם, ִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָמל

האדמה',[מבושל] ּפרי 'ּבֹורא לפניו מבר - ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָּכמֹות
לפניו מבר - קמח אכל רּבֹות'. נפׁשֹות 'ּבֹורא ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָּולאחריו

נפׁשֹות'. 'ּבֹורא ּולאחריו ְְֲֵֶַַָָֹ'ׁשהּכל',
אֹו‚. ּבמים וערבֹו ׁשּקלהּו הּמינין, מחמׁשת אחד ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָקמח

לאכילה, ראּוי ׁשּיהיה ּכדי עבה היה אם - מׁשקין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשאר
היה ואם מזֹונֹות'; מיני 'ּבֹורא ּבתחּלה עליו מבר - ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָּולעטֹו
'ׁשהּכל', ּבתחּלה עליו מבר - לׁשתּיה ראּוי ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹר

נפׁשֹות' 'ּבֹורא .ּולבּסֹוף ְְֵַָ
לבּדֹו„. ּבין ּבקדרה, ׁשּבּׁשלֹו הּמינין מחמׁשת אחד ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָקמח

לביבֹות ּכגֹון - אחרים ּדברים עם ׁשערבֹו סולת]ּבין [עוגת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָ

- ּבקדרה ּובּׁשלֹו ּכתׁשֹו אֹו ׁשחּלקֹו הּדגן וכן ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
ּכרמל וגרׂש הריפֹות שונות]ּכגֹון בצורות ּבהן,[חיטים וכּיֹוצא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשערב ּתבׁשיל ּכל וכן קדרה', 'מעׂשה הּנקרא הּוא זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכל
א מברּבֹו ּבּתחּלה, - ּפת ּבין קמח ּבין הּמינין, מחמׁשת חד ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מזֹונֹות'. מיני 'ּבֹורא ְִֵֵָָעליו
אצלֹו,‰. חׁשּוב הּמין אֹותֹו ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָּבּמה

ׁשערב הּמינין מחמׁשת אחד היה אם אבל טפלה; היה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹולא
הּטפלה את ּופֹוטר העּקר, על אּלא מבר אינֹו - וזהטפלה . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

העּקר על מבר טפלה, ועּמֹו עּקר ׁשהּוא ּכל - ּבּברכֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכלל
העּקר, עם מערבת הּטפלה ׁשהיתה ּבין הּטפלה, את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּופֹוטר

מערבת. היתה ׁשּלא ְְֵֶֶֶָָֹֹּבין
.Âלפת המערבת? הּטפלה היא ירק]ּכיצד ּכרּוב[מין אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

לדּבקֹו ּכדי הּמינין מחמׁשת אחד ׁשל קמח ּבֹו וערב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבּׁשלֹו
סמיך] מזֹונֹות',[לעשותו מיני 'ּבֹורא עליו מבר אינֹו -ְְִֵֵֵֵָָָ

ׁשּמערבין ּדבר ׁשּכל טפלה; זה וקמח העּקר הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּלפת
- הּתבׁשיל לצּבע ּכדי אֹו ריח, לּתן ּכדי אֹו לדּבק, ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַֹאֹותֹו
ּבּתערבת, טעם לּתן ּכדי ערב אם אבל לֹו; טפלה זה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהרי
ונֹותנין אֹותן ׁשּמבּׁשלין ּדבׁש מיני ,לפיכ עּקר. הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהרי
אינֹו - מתיקה מיני מהן ועֹוׂשין לדּבק, ּכדי חּטה חלב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבהן
העּקר. הּוא ׁשהּדבׁש מּפני מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא עליו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמבר

.Êּדג לאכל ׁשּצר הרי מערבת? ׁשאינּה הּטפלה היא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכיצד
ּולׁשֹונֹו ּגרֹונֹו הּמליח יּזיק ׁשּלא ּכדי עּמֹו הּפת ואכל ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹמליח,
לֹו; טפלה ׁשהּפת מּפני הּפת, את ּופֹוטר הּמליח על מבר -ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּכּי ּכל ּבזהוכן .ֹוצא ְֵֵֶַָֹ
.Áּפּתים אֹותּה ׁשּפתת לפירורים]הּפת ּובּׁשלּה[פיררה , ְִִִֶַַַָָָ
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לּמּתר האסּור מן אֹו לאסּור, הּמּתר מן ׁשערה ּבין - ִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻהחבית
ּגדֹול. החבית מּפי הּיֹורד ׁשהעּמּוד מּפני אסּור, הּכל -ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.ËÎ,ׁשהּוא ּבכל אֹוסר זה הרי - ּביין יינם סתם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנתערב
ׁשּבֹו האסּור הּיין ּדמי ולֹוקח לגֹויים, ּכּלֹו ויּמכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבׁשתּיה;
נתערבה אם וכן הּמעֹות. ּבׁשאר ויהנה הּמלח, לים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּומׁשליכֹו
ּבׁשתּיה, אסּורין הּכל - החבּיֹות ּבין נס יין ׁשל ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹחבית
ּכׁשּימּכר הּמלח, לים חבית אֹותּה ּדמי ויֹולי ּבהניה; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּומּתרין

יינם סתם ׁשל ּבחבית וכן לגֹוי. .הּכל ְְְְִֵֵֶַָָָֹ
.Ïׁשהן מּפני טעם, ּבנֹותן - ּבמים יין אֹו ּביין, ׁשּנתערבּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמים

הּמׁשקה ּבׁשּנפל אמּורים? ּדברים ּבּמה מינֹו. ּבׁשאינֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמין
נפל אם אבל האסּור; הּמׁשקה לתֹו האסּורהּמּתר הּמׁשקה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּיּורק והּוא ּבטל; ראׁשֹון ראׁשֹון - הּמּתר הּמׁשקה ְְְִִֵֶֶַַַַָָֻלתֹו
מעט מעט ויֹורד מריק ׁשהיה קטן, יהיּומּצלצּול והיא . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

זרה. עבֹודה ּתקרבת אֹו נעבדין, ׁשהיּו ּכגֹון אסּורין? ְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּמים
.‡Ïואחר ּתחּלה, מים ׁשל קיתֹון לתֹוכֹו ׁשּנפל יין ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָּבֹור

אינֹו, ּכאּלּו ההּתר יין את רֹואין - נס יין לתֹוכֹו נפל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכ
לבּטל ראּויין אם :נס יין עם ּבהן מׁשערין ׁשּנפלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמים
אֹותֹו, ּומבּטלין עליו רבין הּמים הרי - נס יין אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָטעם

מּתר הּכל .והרי ֲֵַַָֹֻ

.·Ïמּתרֹות והן ידיחן, - הענבים על ׁשּנפל נס ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻיין
ׁשהיה ּבין יׁשן, הּיין ׁשהיה ּבין - מבּקעֹות היּו ואם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻּבאכילה;

ואםחדׁש ּבהניה; אסּורֹות אּלּו הרי ּבענבים, טעם נתן אם - ְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָ
ּבאכילה. מּתרֹות אּלּו הרי ֲֲִֵֵַָָָֻלאו,

.‚Ïּפֹוגם ׁשהּיין מּפני מּתרֹות, אּלּו הרי - תאנים ּגּבי על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻנפל
הּתאנים .ּבטעם ְְִֵַַַ

.„Ï,ּבאכילה אסּורֹות אּלּו הרי - החּטים על ׁשּנפל נס ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיין
וימּכרם יחזר ׁשּמא לגֹוי, ימּכרם ולא ּבהניה. ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּומּתרֹות
ּפת, מהן ועֹוׂשה אֹותן, טֹוחן עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָליׂשראל.
אֹותּה יּקחּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּבפני ׁשּלא לּגֹויים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומֹוכרּה

ה מן ׁשּיתּבאריׂשראל ּכמֹו אסּורה, ּגֹויים ּפת ׁשהרי - .ּגֹוי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהן מּפני טעם? ּבנֹותן החּטים את ּבֹודקין אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָולּמה

ּבהן. נבלע והּיין ְְֲִִֶַַָָׁשֹואבֹות,
.‰Ïּבכל אֹוסר - ׁשכר חמץ לתֹו ונפל ׁשהחמיץ, נס ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיין

ׁשּנתערב ויין הן. חמץ ׁשּׁשניהן ּבמינֹו; ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשהּוא,
- לחמץ יין ׁשּנפל ּבין ליין חמץ ׁשּנפל ּבין החמץ, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹעם

טעם ּבנֹותן אֹותֹו .מׁשערין ְְֲִֵַַַ

�

meil cg` wxt m"anx ixeriya"ryz'd oeiq h"iÎb"i -

ה'תשע"ב סיון י"ג ראשון יום

zFkxA zFkld¦§§¨
ג ¤¤ּפרק

והּכּסמין‡. והּׂשעֹורין, החּטין, - הן מינין [חיטיםחמּׁשה ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָֻ
ׁשּועלמדבריות] וׁשּבלת מדברית], והּׁשּפֹון.[שעורה , ְְִִֶַָֹ

מּמין והּׁשּפֹון, ׁשּועל וׁשּבלת החּטין; מּמין ְְְִִִִִִִִִֶַַַָֹֻהּכּסמין,
נקראים ׁשּבלים, ּכׁשהן - האּלּו הּמינין וחמׁשת ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּׂשעֹורין.

וזֹורין ׁשּדׁשין ואחר מקֹום; ּבכל [ברוחאֹותן'ּתבּואה' ְְְְִִֶַַָָָָָ
אתלנקותן] ולׁשין מהן אחד את ּוכׁשּטֹוחנין 'ּדגן'; נקראין ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

מהן, מאחד הּנעׂשת והּפת 'ּפת'. נקרא אֹותֹו, ואֹופין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקמחֹו
לויה ּבלא מקֹום, ּבכל 'ּפת' הּנקראת נוסף]היא שם .[ללא ְְְְִִֵַַָָָָֹ

לפניה·. לבר חּיב - ּפת אלהינּוהאֹוכל ה' אּתה ּברּו' : ְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשלּוק ּדגן אכל הארץ'. מן לחם הּמֹוציא העֹולם, ִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָמל

האדמה',[מבושל] ּפרי 'ּבֹורא לפניו מבר - ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָּכמֹות
לפניו מבר - קמח אכל רּבֹות'. נפׁשֹות 'ּבֹורא ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָּולאחריו

נפׁשֹות'. 'ּבֹורא ּולאחריו ְְֲֵֶַַָָֹ'ׁשהּכל',
אֹו‚. ּבמים וערבֹו ׁשּקלהּו הּמינין, מחמׁשת אחד ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָקמח

לאכילה, ראּוי ׁשּיהיה ּכדי עבה היה אם - מׁשקין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשאר
היה ואם מזֹונֹות'; מיני 'ּבֹורא ּבתחּלה עליו מבר - ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָּולעטֹו
'ׁשהּכל', ּבתחּלה עליו מבר - לׁשתּיה ראּוי ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹר

נפׁשֹות' 'ּבֹורא .ּולבּסֹוף ְְֵַָ
לבּדֹו„. ּבין ּבקדרה, ׁשּבּׁשלֹו הּמינין מחמׁשת אחד ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָקמח

לביבֹות ּכגֹון - אחרים ּדברים עם ׁשערבֹו סולת]ּבין [עוגת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָ

- ּבקדרה ּובּׁשלֹו ּכתׁשֹו אֹו ׁשחּלקֹו הּדגן וכן ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
ּכרמל וגרׂש הריפֹות שונות]ּכגֹון בצורות ּבהן,[חיטים וכּיֹוצא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשערב ּתבׁשיל ּכל וכן קדרה', 'מעׂשה הּנקרא הּוא זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכל
א מברּבֹו ּבּתחּלה, - ּפת ּבין קמח ּבין הּמינין, מחמׁשת חד ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מזֹונֹות'. מיני 'ּבֹורא ְִֵֵָָעליו
אצלֹו,‰. חׁשּוב הּמין אֹותֹו ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָּבּמה

ׁשערב הּמינין מחמׁשת אחד היה אם אבל טפלה; היה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹולא
הּטפלה את ּופֹוטר העּקר, על אּלא מבר אינֹו - וזהטפלה . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

העּקר על מבר טפלה, ועּמֹו עּקר ׁשהּוא ּכל - ּבּברכֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכלל
העּקר, עם מערבת הּטפלה ׁשהיתה ּבין הּטפלה, את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּופֹוטר

מערבת. היתה ׁשּלא ְְֵֶֶֶָָֹֹּבין
.Âלפת המערבת? הּטפלה היא ירק]ּכיצד ּכרּוב[מין אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

לדּבקֹו ּכדי הּמינין מחמׁשת אחד ׁשל קמח ּבֹו וערב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבּׁשלֹו
סמיך] מזֹונֹות',[לעשותו מיני 'ּבֹורא עליו מבר אינֹו -ְְִֵֵֵֵָָָ

ׁשּמערבין ּדבר ׁשּכל טפלה; זה וקמח העּקר הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּלפת
- הּתבׁשיל לצּבע ּכדי אֹו ריח, לּתן ּכדי אֹו לדּבק, ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַֹאֹותֹו
ּבּתערבת, טעם לּתן ּכדי ערב אם אבל לֹו; טפלה זה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהרי
ונֹותנין אֹותן ׁשּמבּׁשלין ּדבׁש מיני ,לפיכ עּקר. הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהרי
אינֹו - מתיקה מיני מהן ועֹוׂשין לדּבק, ּכדי חּטה חלב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבהן
העּקר. הּוא ׁשהּדבׁש מּפני מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא עליו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמבר

.Êּדג לאכל ׁשּצר הרי מערבת? ׁשאינּה הּטפלה היא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכיצד
ּולׁשֹונֹו ּגרֹונֹו הּמליח יּזיק ׁשּלא ּכדי עּמֹו הּפת ואכל ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹמליח,
לֹו; טפלה ׁשהּפת מּפני הּפת, את ּופֹוטר הּמליח על מבר -ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּכּי ּכל ּבזהוכן .ֹוצא ְֵֵֶַָֹ
.Áּפּתים אֹותּה ׁשּפתת לפירורים]הּפת ּובּׁשלּה[פיררה , ְִִִֶַַַָָָ
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ׁשּנּכר אֹו ּכּזית, ּבּפתיתין יׁש אם - ּבמרק לׁשּה אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבקדרה
ּבּתחּלה עליה מבר - צּורתּה נׁשּתּנת ולא ּפת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהן
ּבּבּׁשּול הּפת צּורת ׁשעברה אֹו ּכּזית, ּבהן אין ואם ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ'הּמֹוציא';

מזֹונֹות'. מיני 'ּבֹורא ּבּתחּלה עליה מבר -ְְְִִֵֵֵֶַָָָָ
.Ëּבּקרקע ׁשּנאפת הּמדּברֹותעּסה ׁשֹוכני ׁשהערבּיים ּכמֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּתחּלה עליה מבר ּפת, צּורת עליה ואין הֹואיל - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹופין
מבר עליה, סעּודתֹו קבע ואם מזֹונֹות'; מיני ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ'ּבֹורא
אֹו ּבחלב, אֹו ּבׁשמן אֹו ּבדבׁש ׁשּלׁשּה עּסה וכן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'הּמֹוציא'.
הּבאה 'ּפת הּנקראת והיא ואפאּה, ּתבלין מיני ּבּה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשערב

וכיו"ב]ּבכיסנין' בדבש ונילושה כיסים כיסים אף[עשויה - ְִִַָ
קבע ואם מזֹונֹות'; מיני 'ּבֹורא עליה מבר ּפת, ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל

'הּמֹוציא'. מבר עליה, ְְִֵֶַָָָָסעּודתֹו
.Èעליו מבר ּבּתחּלה - ּפת מּמּנּו ׁשעׂשה אֹו ׁשּבּׁשלֹו, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹארז

נפׁשֹות' 'ּבֹורא ּולבּסֹוף מזֹונֹות', מיני ׁשּלא'ּבֹורא ּובלבד ; ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ
לבּדֹו ארז אּלא אחר, ּדבר עם מערב אֹויהא ּדחן, ּפת אבל . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ּולבּסֹוף 'ׁשהּכל', מבר ּבּתחּלה - קטנּיֹות מיני ׁשאר ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּפת
רּבֹות'. נפׁשֹות ְֵַָ'ּבֹורא

.‡Èלאחריו מברכין 'הּמֹוציא', ּבּתחּלה עליו ׁשּמברכין ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּכל
הּמזֹון עליוּברּכת ׁשּמברכין וכל ּברכֹות; ארּבע ּכסדרּה ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָ

אחת ּברכה לאחריו מברכין מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָּבּתחּלה
הארז. מן חּוץ - ׁשלׁש ִֵֵֶָָֹֹמעין

.·Èאבל ּולמעלה; מּכּזית ׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּמה
הּפת מן ּבין מּכּזית, ּפחֹות אכלין,האֹוכל מּׁשאר ּבין ְֳִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

- מׁשקין מּׁשאר ּבין הּיין מן ּבין מרביעית, ּפחֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּׁשֹותה
אינֹו ּולבּסֹוף הּמין, לאֹותֹו הראּויה ּברכה ּבּתחּלה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָמבר

ּכלל. ְְֵָָמבר
.‚Èׁשלׁש ׁשּמעין אחת ּברכה היא אלהינּווזֹו ה' אּתה ּברּו' : ְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

טֹובה חמּדה ארץ ועל הּכלּכלה ועל הּמחיה על העֹולם, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמל
על אלהינּו ה' רחם אבֹותינּו; את והנחלּת ׁשרצית ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּורחבה
,ּכבֹוד מׁשּכן צּיֹון ועל עיר ירּוׁשלים ועל עּמ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָיׂשראל
ּבקדּׁשה עליה ּונברכ ּבבנינּה וׂשּמחנּו לתֹוכּה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻוהעלנּו
ּובׁשּבתֹות הּמחיה'. ועל הארץ על ה', אּתה ּברּו ְְְְֳִֶַַַַַָָָָָָָָּובטהרה;

אֹומ טֹובים, הּיֹום,וימים קדּׁשת מעין ּבכללּה זֹו ּבברכה ר ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ
הּמזֹון. ּבברּכת ׁשּמזּכיר ְְְְִִֶֶֶַַַָּכדר

ה'תשע"ב סיון י"ד שני יום

ד ¤¤ּפרק

ׁשלׁש‡. מעין אחת ּברכה אֹו הּמזֹון ּברּכת המבר צריּכל , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
יׁשב - מהּל ּכׁשהּוא אכל ׁשאכל. ּבּמקֹום אֹותּה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלבר
ּבמקֹומֹו, יׁשב - עֹומד ּכׁשהּוא אכל ;ויבר ׁשּפסק, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמקֹום
ּבמעיו הּמזֹון ׁשּיתאּכל קדם ונזּכר הּמזֹון, ּברּכת ׁשכח .ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹויבר
למקֹומֹו חֹוזר מזיד, היה ואם ׁשּנזּכר; ּבּמקֹום מבר -ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
אם וכן חֹובתֹו. ידי יצא ׁשּנזּכר, ּבּמקֹום ּבר ואם ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומבר
חֹובתֹו; ידי יצא - מהּל ּכׁשהּוא אֹו עֹומד, ּכׁשהּוא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָּבר
ׁשלׁש, ׁשּמעין ּברכה ולא הּמזֹון, ּברּכת יבר לא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹּולכּתחּלה,

ׁשאכל. ּובּמקֹום יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ְֵֶֶֶַַָָָאּלא

אינֹו·. - ּבר לא אֹו 'הּמֹוציא' ּבר אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹמי
הּתֹורה מן ׁשאינּה מּפני ,ּומבר 'הּמֹוציא'חֹוזר לבר ׁשכח . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּו חֹוזר סעּודתֹו, ּגמר ׁשּלא עד נזּכר אם לאחר- ואם ;מבר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
.ּומבר חֹוזר אינֹו ְֵֵֵֶַָָׁשּגמר,

אחר‚. לבית והל סעּודתֹו ּופסק זה, ּבבית אֹוכל אֹוהיה , ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּביתֹו לפתח לֹו ויצא עּמֹו, לדּבר חברֹו לֹו וקרא אֹוכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהיה

וׁשּנה הֹואיל - מהוחזר על למפרע לבר צרי מקֹומֹו, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ
ּגֹומר ּכ ואחר 'הּמֹוציא', ּבּתחּלה ּומבר וחֹוזר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּׁשאכל,

ְָסעּודתֹו.
אֹו„. חתן לקראת ויצאּו לאכל, יֹוׁשבין ׁשהיּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָֹחברים

למקֹומן חֹוזרין - חֹולה אֹו זקן ׁשם הּניחּו אם - ּכּלה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָלקראת
הּניחּו לא ואם ׁשנּיה. לבר צריכין ואינן סעּודתן, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָָֹוגֹומרין
ּוכׁשהן למפרע; ּברכה צריכין יֹוצאין, ּכׁשהן - אדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשם

לכּתחּלה. ּברכה צריכין ְְְְְִִִִַָָָחֹוזרין,
ׁשּכל‰. ּפרֹות; לאכילת אֹו לׁשתּיה, מסּבין היּו אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻוכן

על למפרע מבר ּולפיכ אכילתֹו, ּפסק הרי מקֹומֹו, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמׁשּנה
צרי ּׁשהּוא מה על לכּתחּלה ׁשנּיה ּומבר וחֹוזר ּׁשאכל, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמה
צרי אינֹו אחד, ּבבית לפּנה מּפּנה מקֹומֹו והמׁשּנה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלאכל.

ׁשל ּבמזרחּה אכל .ּולבר לאכל[עץ]לחזר ּובא ּתאנה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
.ּולבר לחזר צרי ְְֲֲִֵַַָָָָֹּבמערבּה,

.Âּפט הּפת, על הּפרּפרתּבר את ותוספת]ר [מריחה ְֵֶֶֶַַַַַַַָ
ּבהן; וכּיֹוצא ּופרֹות, הּתבׁשיל מּמיני הּפת, ּבהן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאֹוכלין
על ּבר הּפת. את ּפטר לא הּפרּפרת, על ּבר אם ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹאבל

קדרה בקדירה]מעׂשה שנתבשלו דגן הּתבׁשיל[מיני את ּפטר , ְְֲִֵֵֶַַַַָָ
דגן] ממיני מעׂשה[שלא את ּפטר לא הּתבׁשיל, על ּבר ;ְֲִֵֵֶַַַַַַָֹ

ְֵָקדרה.
.Êאֹו לאכל נמל ּכ ואחר מּלׁשּתֹות, אֹו מּלאכל ּבלּבֹו ְְְְֱֱִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּגמר

ואם ;ּומבר חֹוזר מקֹומֹו, ׁשּנה ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹלׁשּתֹות
אפּלּו - לאכל אֹו לׁשּתֹות לחזר ּדעּתֹו אּלא ּבלּבֹו, ּגמר ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹלא

ׁשנית לבר צרי אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל .ּפסק ְִִֵֵֵַַָָָָֻ
.Á'הּמזֹון ּברּכת ּונבר 'ּבֹואּו ואמרּו: ׁשֹותין, 'ּבֹואּוהיּו אֹו , ְְְְִִֵַַָָָָ

אֹו ׁשּיברכּו עד לׁשּתֹות, להם נאסר - הּיֹום' קּדּוׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָּונקּדׁש
אף יקּדׁשּו, אֹו ׁשּיברכּו קדם ולׁשּתֹות לחזר רצּו ואם ְְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹיקּדׁשּו;
ּפרי 'ּבֹורא ּולבר לחזר צריכים - רּׁשאים ׁשאינם ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹעל
אינן ונבּדיל', 'ּבֹואּו אמרּו: אם אבל יׁשּתּו. ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהּגפן',

.ּולבר לחזר ְְֲִִֵַָֹצריכין
.Ëׁשהיּו ּכגֹון אחר, יין מין להן ּובא יין, לׁשּתֹות מסּבין ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהיּו

אדם חדׁשׁשֹותין והביאּו יׁשן אֹו ׁשחר, אינןוהביאּו - ְְִִִֵֵֵָָָָָָָֹֹ
ּברּו' מברכין: אבל ׁשנּיה; ּפעם הּיין ּברּכת לבר ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָצריכין

והּמטיב'. הּטֹוב העֹולם, מל אלהינּו ה' ְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹאּתה
.Èמּכל מׁשקה על ולא האכלין, מּכל אכל על מברכין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹאין

לפניו ׁשּיבֹוא עד לפניו,הּמׁשקין, הביאּו ּכ ואחר ּבר ואם ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ונׂשרף מּידֹו ונפל עליו, ּובר אכל נטל .ּולבר לחזר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹצרי
ּפי על אף עליו, ּומבר וחֹוזר אחר נֹוטל - נהר ׁשטפֹו ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָאֹו
מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' לֹומר וצרי הּמין; מאֹותֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָׁשהּוא
ׁשמים ׁשם להֹוציא ׁשּלא ּכדי ראׁשֹונה, ּברכה על ועד' ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלעֹולם

אּמת על אדם עֹומד וׁשֹותה,[תעלת]לבּטלה. ּומבר הּמים, ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
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הּמים אינן הּברכה, ּבׁשעת לפניו ׁשהיּו ׁשהּמים ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָאף
מּתחּלה. נתּכּון ׁשּלכ מּפני - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּׁשתה

.‡Èהּסעּודה מחמת והן הּסעּודה, ּבתֹו הּבאים [כגוןּדברים ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
ודגים] לאחריהן;בשר ולא לפניהן לא ּברכה צריכין אינן -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

ׁשּבּסֹוף, הּמזֹון ּוברּכת ׁשּבּתחּלה, 'הּמֹוציא' ּברּכת ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאּלא
מחמת ׁשאינן ּודברים לּסעּודה. טפלה ׁשהּכל הּכל, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּפֹוטרין

פירות]הּסעּודה ּברכה[כגון טעּונין - הּסעּודה ּבתֹו ׁשּבאּו , ְְְְְִֶַַָָָָָ
לאחר הּבאים ּודברים לאחריהן. ּברכה טעּונין ואין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפניהן,
- הּסעּודה מחמת ׁשּלא ּבין הּסעּודה מחמת ּבין ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּסעּודה,

ּולאחריהן לפניהן ּברכה .טעּונין ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
.·Èּובעת הּדם, הּקזת ּובסעּודת טֹובים, וימים ְְְְִִִֵַַַַַָָָָּבׁשּבתֹות

על סעּודתֹו קֹובע ׁשאדם ּבהן, וכּיֹוצא הּמרחץ, מן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיצא
ׁשּׁשֹותההּיין הּיין את ּפטר הּמזֹון, ׁשּלפני הּיין על ּבר אם - ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

הּימים, ּבׁשאר אבל הּמזֹון; ּברּכת ׁשּיבר קדם הּמזֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלאחר
להן ּבא הּמזֹון. ׁשּלאחר הּיין על ּבּתחּלה ּולבר לחזר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹצרי
ּבית ׁשאין לעצמֹו, מבר ואחד אחד ּכל הּמזֹון, ּבתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיין
את ּפֹוטר ואינֹו 'אמן'; אחד אחר הּכל ׁשּיענּו ּפנּוי, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּבליעה

הּמזֹון. ׁשּלאחר ְִֶַַַַַָהּיין

ה'תשע"ב סיון ט"ו שלישי יום
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הּמזֹון‡. ּבברּכת חּיבין ועבדים, אםנׁשים ּבּדבר יׁש וספק ; ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
חּיבין אינן אֹו זמן, לּה קבּוע ׁשאין לפי הּתֹורה, מן חּיבין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהן
חֹובתן. ידי הּגדֹולים את מֹוציאין אין ,לפיכ הּתֹורה. ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמן
ּכדי סֹופרים, מּדברי הּמזֹון ּבברּכת חּיבין הּקטּנים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָאבל

ּבמצוֹות. ְְְְִַָלחּנכן
ּכאחד·. ּפת ׁשאכלּו ּבׁשלׁשה לבר חּיבין קדם, הּזּמּון רּכת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

האֹוכלין היּו אם הּזּמּון? ּברּכת היא זֹו ואי הּמזֹון. ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּברּכת
נבר' ואֹומר: מהן, האחד מבר עׂשרה, עד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹמּׁשלׁשה
ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּברּו' עֹונין: והּכל מּׁשּלֹו'; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאכלנּו
ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּברּו' :ּומבר חֹוזר והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָחיינּו',

ִָחיינּו'.
.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ואֹומר: מתחיל ּכ ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹואחר

'אמן' עֹונין והן הּברכֹות; ארּבע ׁשּגֹומר עד הּזן', ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהעֹולם,
ּוברכה ּברכה ּכל .אחר ְְַַָָָָָ

ּבּׁשם„. מזּמנין ּולמעלה, מעׂשרה האֹוכלין ּכיצד?היּו . ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ
עֹונין: והן מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו לאלהינּו נבר' אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהמבר
חֹוזר והּוא חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו אלהינּו ּברּו'ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹ
חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו אלהינּו ּברּו' ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹואֹומר:

הּמזֹון. ּברּכת ְְִִַַַָּומתחיל
ּבצרכי‰. להתעּסק מּׁשּיתחילּו - חתנים ּבבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּסֹועד

הּנּׂשּואין אחר יֹום ׁשלׁשים ועד ולהכינּה, נּׂשּואין -סעּודת ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָֹ
עֹונין: והן מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה נבר' :ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמבר
חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה ּברּו'ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה ּברּו' ואֹומר: חֹוזר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא
לאלהינּו נבר' :מבר - עׂשרה היּו ואם חיינּו'. ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָֹּובטּובֹו

והם מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו 'ּברּוׁשהּׂשמחה עֹונין: ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאלהינּו
ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה אלהינּו ּברּו' ואֹומר: חֹוזר ְְְְֱִִֵֵֵֶַָָֹוהּוא
אֹותּה ׁשעֹוׂשין סעּודה וכן חיינּו'. ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשאכלנּו
מבר חדׁש, עׂשר ׁשנים עד הּנּׂשּואין מחמת הּנּׂשּואין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאחר

ּבמעֹונֹו'. ְְִִֶַָ'ׁשהּׂשמחה
.Âהּמזֹון ּבברּכת ׁשחּיבין ּכדר הּזּמּון, ּבברּכת חּיבין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּכל

ּבעזרה קדׁשים קדׁשי ׁשאכלּו ּכהנים אפּלּו ּכהנים- וכן . ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹ
ויׂשראל ּתרּומה הּכהנים ואכלּו ּכאחד, ׁשאכלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹויׂשראלים
ּבזּמּון חּיבין ּוקטּנים, ועבדים נׁשים ּבזּמּון. חּיבין - ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָֻחּלין

הּמזֹון. ּבברּכת ְְְִִַַָָּכחּיּובן
.Êעליהן מזּמנין אין - ּוקטּנים ועבדים מצרפיםנׁשים [אין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ

נׁשיםלזימון] ׁשל חבּורה ּתהא ולא לעצמן. מזּמנין אבל ,ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹ
אֹו לעצמן, נׁשים אּלא - הּפריצּות מּפני ּוקטּנים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָועבדים
ּבּׁשם. יזּמנּו ׁשּלא ּובלבד לעצמן; קטּנים אֹו לעצמן, ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹעבדים

וזכרות]אנּדרֹוגינֹוס נקבות סימני בו ואינֹו[שיש למינֹו, מזּמן ְְְְְִִֵֵַַ
והּטמטּום ספק. ׁשהּוא מּפני לאנׁשים, ולא לנׁשים לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻמזּמן

זכרות] ולא נקבות סימני לא בו קטן[שאין ּכלל. מזּמן ְְֵֵַָָָאינֹו
ׁשהּוא[מבין]הּיֹודע ּפי על ואף עליו, מזּמנין - מברכין למי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּבין ׁשלׁשה למנין ּבין ּומצטרף ׁשמֹונה; ּכבן אֹו ׁשבע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכבן
עליו. מזּמנין אין והּנכרי, עליו. לזּמן עׂשרה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָלמנין

.Áומעלה ּפת מּכּזית ׁשאכל מי על אּלא מזּמנין ׁשבעהאין . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ציר אֹו ירק עּמהן אכלּו ּוׁשלׁשה ּפת, מאכליםׁשאכלּו [מיץ ְְְִִֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּיהאמבושלים] והּוא, ּבּׁשם; לזּמן מצטרפין - ּבזה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכּיֹוצא
ירק וארּבעה ּפת, ׁשאכלּו ׁשּׁשה אבל הּפת. מאֹוכלי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהמבר
ּבּמה הּנּכר. רב הּפת אֹוכלי ׁשּיהּוא עד מצטרפין, אין -ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּכל ׁשּיאכל צרי - ּבׁשלׁשה אבל ּבעׂשרה; אמּורים? ְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֹּדברים

מזּמנין. ּכ ואחר ּפת, ּכּזית מהן ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָאחד
.Ëאם - ואכל ׁשליׁשי ּובא מּלאכל, וגמרּו ׁשאכלּו ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשנים

מצטרף אכלין, מּׁשאר אפּלּו ׁשהּוא ּכל עּמֹו לאכל ְְְֱֲֳִִִִִִֵֶֶָָָָֹיכֹולין
עלעּמהן אף לכּלן, ׁשּמבר הּוא - ׁשּבּמסּבין ּגדֹול וחכם . ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ

ּבאחרֹונה. אּלא ּבא ׁשּלא ֲִֶֶַָָָָֹּפי
.Èלחלק רּׁשאין אינן ּכאחד, ׁשאכלּו אחדׁשלׁשה כל [לברך ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

יׁשבנפרד] ׁשּׁשה, חמּׁשה. וכן ארּבעה, וכן להן[מותר]; ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבוצות]לחלק לחלק,[לשתי רּׁשאין אינן עׂשרה עׂשרה; עד , ֲֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָ

הּזּמּון ּברּכת ותהיה ׁשּיחלקּו זמן ׁשּכל עׂשרים; ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָעד
לחלק. להם יׁש הּכל, ּכזּמּון וחלק חלק ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלכל

.‡Èׁשלׁשה ׁשל חבּורֹות מּׁשלׁש ׁשּבאּו אדם ּבני ְְְֲִֵֶֶָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה
לחלק רּׁשאין אינן יחד]ׁשלׁשה, אכלו שלא אף ;[ומזמנים ְִֵֵֵַָָָָֹ

רּׁשאין ׁשּלֹו, ּבחבּורה מהן ואחד אחד ּכל זּמן ּכבר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואם
ׁשלׁשה עליהן. זּמנּו ׁשּכבר ּבזּמּון, חּיבין ואינן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלחלק,
מּׁשּלֹו, אֹוכל ואחד אחד ׁשּכל ּפי על אף - לאכל ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיׁשבּו

לחלק. רּׁשאין ִֵֵֵַָָָאינן
.·Èׁשּמקצתן ּבזמן - אחד ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּתי

אּלּו לאו, ואם אחד; לזּמּון מצטרפין אּלּו, את אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָרֹואין
לעצמן מזּמנין ואּלּו לעצמן אחדמזּמנין ׁשּמׁש יׁש ואם . ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

- זֹו לחבּורה זֹו מחבּורה ּומׁשּמׁש הֹול ׁשהּוא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָּביניהם,
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הּמים אינן הּברכה, ּבׁשעת לפניו ׁשהיּו ׁשהּמים ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָאף
מּתחּלה. נתּכּון ׁשּלכ מּפני - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּׁשתה

.‡Èהּסעּודה מחמת והן הּסעּודה, ּבתֹו הּבאים [כגוןּדברים ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
ודגים] לאחריהן;בשר ולא לפניהן לא ּברכה צריכין אינן -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

ׁשּבּסֹוף, הּמזֹון ּוברּכת ׁשּבּתחּלה, 'הּמֹוציא' ּברּכת ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאּלא
מחמת ׁשאינן ּודברים לּסעּודה. טפלה ׁשהּכל הּכל, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּפֹוטרין

פירות]הּסעּודה ּברכה[כגון טעּונין - הּסעּודה ּבתֹו ׁשּבאּו , ְְְְְִֶַַָָָָָ
לאחר הּבאים ּודברים לאחריהן. ּברכה טעּונין ואין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפניהן,
- הּסעּודה מחמת ׁשּלא ּבין הּסעּודה מחמת ּבין ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּסעּודה,

ּולאחריהן לפניהן ּברכה .טעּונין ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
.·Èּובעת הּדם, הּקזת ּובסעּודת טֹובים, וימים ְְְְִִִֵַַַַַָָָָּבׁשּבתֹות

על סעּודתֹו קֹובע ׁשאדם ּבהן, וכּיֹוצא הּמרחץ, מן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיצא
ׁשּׁשֹותההּיין הּיין את ּפטר הּמזֹון, ׁשּלפני הּיין על ּבר אם - ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

הּימים, ּבׁשאר אבל הּמזֹון; ּברּכת ׁשּיבר קדם הּמזֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלאחר
להן ּבא הּמזֹון. ׁשּלאחר הּיין על ּבּתחּלה ּולבר לחזר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹצרי
ּבית ׁשאין לעצמֹו, מבר ואחד אחד ּכל הּמזֹון, ּבתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיין
את ּפֹוטר ואינֹו 'אמן'; אחד אחר הּכל ׁשּיענּו ּפנּוי, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּבליעה

הּמזֹון. ׁשּלאחר ְִֶַַַַַָהּיין

ה'תשע"ב סיון ט"ו שלישי יום

ה ¤¤ּפרק

הּמזֹון‡. ּבברּכת חּיבין ועבדים, אםנׁשים ּבּדבר יׁש וספק ; ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
חּיבין אינן אֹו זמן, לּה קבּוע ׁשאין לפי הּתֹורה, מן חּיבין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהן
חֹובתן. ידי הּגדֹולים את מֹוציאין אין ,לפיכ הּתֹורה. ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמן
ּכדי סֹופרים, מּדברי הּמזֹון ּבברּכת חּיבין הּקטּנים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָאבל

ּבמצוֹות. ְְְְִַָלחּנכן
ּכאחד·. ּפת ׁשאכלּו ּבׁשלׁשה לבר חּיבין קדם, הּזּמּון רּכת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

האֹוכלין היּו אם הּזּמּון? ּברּכת היא זֹו ואי הּמזֹון. ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּברּכת
נבר' ואֹומר: מהן, האחד מבר עׂשרה, עד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹמּׁשלׁשה
ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּברּו' עֹונין: והּכל מּׁשּלֹו'; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאכלנּו
ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּברּו' :ּומבר חֹוזר והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָחיינּו',

ִָחיינּו'.
.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ואֹומר: מתחיל ּכ ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹואחר

'אמן' עֹונין והן הּברכֹות; ארּבע ׁשּגֹומר עד הּזן', ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהעֹולם,
ּוברכה ּברכה ּכל .אחר ְְַַָָָָָ

ּבּׁשם„. מזּמנין ּולמעלה, מעׂשרה האֹוכלין ּכיצד?היּו . ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ
עֹונין: והן מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו לאלהינּו נבר' אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהמבר
חֹוזר והּוא חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו אלהינּו ּברּו'ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹ
חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו אלהינּו ּברּו' ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹואֹומר:

הּמזֹון. ּברּכת ְְִִַַַָּומתחיל
ּבצרכי‰. להתעּסק מּׁשּיתחילּו - חתנים ּבבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּסֹועד

הּנּׂשּואין אחר יֹום ׁשלׁשים ועד ולהכינּה, נּׂשּואין -סעּודת ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָֹ
עֹונין: והן מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה נבר' :ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמבר
חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה ּברּו'ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה ּברּו' ואֹומר: חֹוזר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא
לאלהינּו נבר' :מבר - עׂשרה היּו ואם חיינּו'. ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָֹּובטּובֹו

והם מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו 'ּברּוׁשהּׂשמחה עֹונין: ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאלהינּו
ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה אלהינּו ּברּו' ואֹומר: חֹוזר ְְְְֱִִֵֵֵֶַָָֹוהּוא
אֹותּה ׁשעֹוׂשין סעּודה וכן חיינּו'. ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשאכלנּו
מבר חדׁש, עׂשר ׁשנים עד הּנּׂשּואין מחמת הּנּׂשּואין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאחר

ּבמעֹונֹו'. ְְִִֶַָ'ׁשהּׂשמחה
.Âהּמזֹון ּבברּכת ׁשחּיבין ּכדר הּזּמּון, ּבברּכת חּיבין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּכל

ּבעזרה קדׁשים קדׁשי ׁשאכלּו ּכהנים אפּלּו ּכהנים- וכן . ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹ
ויׂשראל ּתרּומה הּכהנים ואכלּו ּכאחד, ׁשאכלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹויׂשראלים
ּבזּמּון חּיבין ּוקטּנים, ועבדים נׁשים ּבזּמּון. חּיבין - ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָֻחּלין

הּמזֹון. ּבברּכת ְְְִִַַָָּכחּיּובן
.Êעליהן מזּמנין אין - ּוקטּנים ועבדים מצרפיםנׁשים [אין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ

נׁשיםלזימון] ׁשל חבּורה ּתהא ולא לעצמן. מזּמנין אבל ,ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹ
אֹו לעצמן, נׁשים אּלא - הּפריצּות מּפני ּוקטּנים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָועבדים
ּבּׁשם. יזּמנּו ׁשּלא ּובלבד לעצמן; קטּנים אֹו לעצמן, ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹעבדים

וזכרות]אנּדרֹוגינֹוס נקבות סימני בו ואינֹו[שיש למינֹו, מזּמן ְְְְְִִֵֵַַ
והּטמטּום ספק. ׁשהּוא מּפני לאנׁשים, ולא לנׁשים לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻמזּמן

זכרות] ולא נקבות סימני לא בו קטן[שאין ּכלל. מזּמן ְְֵֵַָָָאינֹו
ׁשהּוא[מבין]הּיֹודע ּפי על ואף עליו, מזּמנין - מברכין למי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּבין ׁשלׁשה למנין ּבין ּומצטרף ׁשמֹונה; ּכבן אֹו ׁשבע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכבן
עליו. מזּמנין אין והּנכרי, עליו. לזּמן עׂשרה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָלמנין

.Áומעלה ּפת מּכּזית ׁשאכל מי על אּלא מזּמנין ׁשבעהאין . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ציר אֹו ירק עּמהן אכלּו ּוׁשלׁשה ּפת, מאכליםׁשאכלּו [מיץ ְְְִִֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּיהאמבושלים] והּוא, ּבּׁשם; לזּמן מצטרפין - ּבזה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכּיֹוצא
ירק וארּבעה ּפת, ׁשאכלּו ׁשּׁשה אבל הּפת. מאֹוכלי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהמבר
ּבּמה הּנּכר. רב הּפת אֹוכלי ׁשּיהּוא עד מצטרפין, אין -ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּכל ׁשּיאכל צרי - ּבׁשלׁשה אבל ּבעׂשרה; אמּורים? ְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֹּדברים

מזּמנין. ּכ ואחר ּפת, ּכּזית מהן ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָאחד
.Ëאם - ואכל ׁשליׁשי ּובא מּלאכל, וגמרּו ׁשאכלּו ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשנים

מצטרף אכלין, מּׁשאר אפּלּו ׁשהּוא ּכל עּמֹו לאכל ְְְֱֲֳִִִִִִֵֶֶָָָָֹיכֹולין
עלעּמהן אף לכּלן, ׁשּמבר הּוא - ׁשּבּמסּבין ּגדֹול וחכם . ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ

ּבאחרֹונה. אּלא ּבא ׁשּלא ֲִֶֶַָָָָֹּפי
.Èלחלק רּׁשאין אינן ּכאחד, ׁשאכלּו אחדׁשלׁשה כל [לברך ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

יׁשבנפרד] ׁשּׁשה, חמּׁשה. וכן ארּבעה, וכן להן[מותר]; ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבוצות]לחלק לחלק,[לשתי רּׁשאין אינן עׂשרה עׂשרה; עד , ֲֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָ

הּזּמּון ּברּכת ותהיה ׁשּיחלקּו זמן ׁשּכל עׂשרים; ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָעד
לחלק. להם יׁש הּכל, ּכזּמּון וחלק חלק ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלכל

.‡Èׁשלׁשה ׁשל חבּורֹות מּׁשלׁש ׁשּבאּו אדם ּבני ְְְֲִֵֶֶָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה
לחלק רּׁשאין אינן יחד]ׁשלׁשה, אכלו שלא אף ;[ומזמנים ְִֵֵֵַָָָָֹ

רּׁשאין ׁשּלֹו, ּבחבּורה מהן ואחד אחד ּכל זּמן ּכבר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואם
ׁשלׁשה עליהן. זּמנּו ׁשּכבר ּבזּמּון, חּיבין ואינן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלחלק,
מּׁשּלֹו, אֹוכל ואחד אחד ׁשּכל ּפי על אף - לאכל ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיׁשבּו

לחלק. רּׁשאין ִֵֵֵַָָָאינן
.·Èׁשּמקצתן ּבזמן - אחד ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּתי

אּלּו לאו, ואם אחד; לזּמּון מצטרפין אּלּו, את אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָרֹואין
לעצמן מזּמנין ואּלּו לעצמן אחדמזּמנין ׁשּמׁש יׁש ואם . ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

- זֹו לחבּורה זֹו מחבּורה ּומׁשּמׁש הֹול ׁשהּוא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָּביניהם,
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zekxaקב zekld - oeiq f"h iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

רֹואין אּלּו מקצת ׁשאין ּפי על אף אחד, לזּמּון ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמצטרפין
ּבבאּור המבר ּדברי ּכל ׁשּתיהן ׁשּיׁשמעּו והּוא, אּלּו; ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָמקצת

.[בבהירות]

.‚Èּכדי לֹו, קֹוראין - לּׁשּוק מהן אחד ויצא ׁשאכלּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה
ּבּׁשּוק, והּוא עליו ּומזּמנין אֹומרין, ּׁשהן מה לׁשמע ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיכּון
הּמזֹון ּברּכת יבר למקֹומֹו, ולכׁשּיחזר חֹובתֹו; ידי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹויצא
מזּמנין אין - מהן אחד ויצא ׁשאכלּו, עׂשרה אבל ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלעצמֹו.

עּמהן ּבמקֹומֹו ויׁשב ׁשּיחזר עד .עליו, ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
.„È- לעצמֹו ּובר מהן אחד וקדם ּכאחד, ׁשאכלּו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשלׁשה

יצא לא והּוא זּמּון; חֹובת ידי הּׁשנים ויצאּו עליו, ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹמזּמנין
למפרע זּמּון ׁשאין זה, ברהמ"ז]ּבזּמּון .[אחר ְְְִִֵֵֶֶַַ

.ÂËהיה ואם לעצמֹו; מבר ואחד אחד ּכל ׁשאכלּו, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשנים
רם, ּבקֹול מבר ׁשּיֹודע זה יֹודע, אינֹו ואחד יֹודע ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד
חֹובתֹו ידי ויֹוצא ּוברכה, ּברכה ּכל אחר 'אמן' עֹונה .והּׁשני ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
לבעלּה, מברכת ואּׁשה לרּבֹו, מבר ועבד לאביו, מבר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּובן
למי מארה 'ּתבֹוא חכמים: אמרּו אבל חֹובתן; ידי ְְְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָָויֹוצאין

לֹו'. מברכין ּובניו ְְְִִֶָָָׁשאׁשּתֹו
.ÊËׁשאכלּו ּבזמן חֹובתן? ידי ׁשּיצאּו אמּורים ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה

ּולפיכ סֹופרים, מּדברי לבר חּיבין ׁשהן ׂשבעּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹולא
אם אבל חֹובתן. מידי אּׁשה אֹו עבד אֹו קטן אֹותן ֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָמֹוציאין
אּׁשה אין - הּתֹורה מן הּמזֹון ּבברּכת ׁשּנתחּיב וׂשבע, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל
החּיב ׁשּכל חֹובתֹו; מידי אֹותֹו מֹוציאין עבד אֹו קטן ִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹו
אּלא חֹובתֹו, מידי אֹותֹו מֹוציאין אין - הּתֹורה מן ְִִִִֵֵֶַָָָָָּבדבר

ּכמֹותֹו. הּתֹורה מן הּדבר ּבאֹותֹו ְְִַַַַָָָָהחּיב
.ÊÈאם - הּזּמּון ּברּכת מברכין ּומצאן אחרים, אצל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּנכנס

ואם ;'ּומבר ּברּו' עֹונה הּוא ,'נבר' אֹומר המבר ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹמצא
אחריהן עֹונה הּוא ׁשאכלנּו', ּברּו' עֹונין האֹוכלים ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָמצא

.'אמן' ֵָ

ה'תשע"ב סיון ט"ז רביעי יום

וּפרק ¤¤

נטילת‡. צרי - 'הּמֹוציא' עליה ׁשּמברכין הּפת האֹוכל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
וסֹוף ּתחּלה ּפיידים על ואף חּלין; ּפת ׁשהיא ּפי על ואף , ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָֻ

עד יאכל, לא - טמאה להן יֹודע ואינֹו מלכלכֹות, ידיו ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻׁשאין
נטילת צרי - ּבמׁשקין ׁשּטּבּולֹו ּדבר ּכל וכן ידיו. ׁשּתי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּיּטל

ּתחּלה. ְִִַָָידים
ּבין·. ׁשמע, לקרּית ּבין לאכילה, ּבין - ידיו הּנֹוטל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכל

עללתפּלה וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ּבּתחּלה מבר - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבּתֹורה ׁשּנצטּוינּו היא, חכמים מצות ׁשּזֹו ידים'; ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָנטילת
ּומים ."יֹורּו אׁשר הּתֹורה ּפי "על ׁשּנאמר: מהן, ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹלׁשמע
הּסּכנה; מּפני אּלא ׁשאינן עליהן, מברכין אין - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחרֹונים

ּביֹותר. ּבהן להּזהר אדם חּיב ְְְִִֵֵֶַָָָָָָּולפיכ
.‚- רׁשּות לתבׁשיל, ּתבׁשיל ּבין ידים נֹוטל,נטילת רצה ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

נֹוטל אינֹו ידים,רצה נטילת צריכין אינן - חּלין ׁשל ּופרֹות . ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ
זה הרי לפרֹות, ידיו הּנֹוטל וכל ּבּסֹוף; ולא ּבּתחּלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹלא

הרּוח ּכל[גאוותנים]מּגּסי שהמלח[מדד]. (כל הּמלח, את ִֵֶֶַַַַָָ

סדֹומית מלח ּבֹו יׁש ׁשּמא - ּבאחרֹונה ידים נטילת צרי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָבו)
עיניו על ידיו ויעביר סדֹומית, מלח ּכטבע ׁשּטבעֹו מלח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
מּפני סעּודה, ּכל ּבסֹוף ידים לּטל חּיבין זה מּפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹויּסמא;
ׁשהן מּפני ּבּתחּלה, ידים מּנטילת ּפטּורין ּובּמחנה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּמלח.

הּסּכנה. מּפני ּבאחרֹונה, וחּיבין ּבּמלחמה; ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָטרּודין
הּפרק„. עד ידים? נטילת היא היכן הידעד כף [חיבור ְִִִֵֶֶַַַַַָָ

וכלוהזרוע] הּידים. ׁשּתי לכל רביעית הּמים? ׁשעּור וכּמה ;ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ
וכל ידים; ּבנטילת חֹוצץ ּבטבילה, מים]ׁשחֹוצץ העֹולה[סוג ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

הּמקוה[המשלים] סאה]למידת רביעית.[מ' לׁשעּור עֹולה , ְְְְִִִִִֶֶַַ
מקוה,‰. ּבמי ידיו הטּביל אם - ידים נטילת הּצרי ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

ׁשעּור ּבהן ׁשאין ּבמים הטּבילן ואם אחר; ּדבר צרי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינֹו
ׁשאיןמקוה, ּכלּום, עׂשה לא ׁשּבּקרקע, ׁשאּובין ּבמים אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבנטילה. אּלא הּידים את מטהרין הּׁשאּובין ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּמים
.Âּבּמים ּדברים: ּבארּבעה להּזהר צרי ידיו, הּנֹוטל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּכל

ׁשּיהיה ּובּׁשעּור, ידים; לנטילת ּפסּולין יהיּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹעצמן,
ׁשּנֹוטלין הּמים ׁשּיהּו ּובּכלי, הּידים; ׁשּתי לכל רביעית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבהן

ּבכלי נֹותן.ּבהן מּכח ּבאין הּמים ׁשּיהּו ּובּנֹוטל, ; ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
.Ê,וגּלּוי מראה, ׁשּנּוי - הּמים את ּפֹוסלין ּדברים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָארּבעה

מּלׁשּתֹות הּבהמה את ׁשּמֹונע והפסד ּבהן, מלאכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָועׂשּית
ּבין ּבכלים ּבין - מראיהן ׁשּנׁשּתּנּו מים ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמהן.
מקֹומן מחמת ּבין לתֹוכן ׁשּנפל ּדבר מחמת ּבין ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבקרקעֹות,
מן אֹותן האֹוסר ּגּלּוי נתּגּלּו אם וכן ּפסּולין. אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָ

ידים לנטילת נפסלּו ארסו]הּׁשתּיה, בהם נתן נחש .[שמא ְְְְִִִִִַַַָָ
.Áּופסּולין ׁשֹופכין, נעׂשּו - מלאכה ּבהן ׁשּנעׂשה מים ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָּכל

ידים אֹולנטילת ּכלים, ּבהן ׁשהדיח ׁשאּובין מים ּכיצד? . ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
- ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ּבין ּבזה, וכּיֹוצא ּפּתֹו, ּבהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשרה

ה ידים. לנטילת חדׁשים,ּפסּולין אֹו מּודחין ּכלים ּבהן דיח ְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
הּכעכין את ּבהן מטּבל ׁשהּנחּתֹום מים ּפסלן. [עוגותלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

חֹופןיבשות] וׁשהּוא ּפסּולין; בכפו], ּבׁשעת[נוטל מהן ְְְִִֵֵֶֶַ
מלאכה, ּבהן ׁשּנעׂשּו הן ׁשּבחפניו, ׁשהּמים - ּכׁשרין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָליׁשה,

ּבכׁשרּותן. הן הרי מהם, ׁשחֹופן הּמים ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָאבל
.Ëאֹו מרים ׁשהיּו ּכגֹון - הּכלב מּׁשתּית ׁשּנפסלּו מים ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָוכל

עכּורין אֹו הּכלבמלּוחין אֹותן יׁשּתה ׁשּלא עד רע, ריחן אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
להטּביל ּכׁשרין ּובקרקעֹות, ידים; לנטילת ּפסּולין ּבכלים, -ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָ
אבל הּידים; את ּבהן מטּבילין ּבמקֹומן, - טבריה חּמי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן.

אּמה מהן ׁשהפליג אֹו ּבכלי, מהן נטל תעלה]אם מהן [משך ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
אחרֹונים, ולא ראׁשֹונים לא מהן נֹוטלין אין - אחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֹלמקֹום

הּבהמה. לׁשתּית ראּויין ׁשאינן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָמּפני
.Èלּנֹוטל ׁשּיּתן[לכתחילה]יׁש עד מעט, מעט ידיו על לּתן ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכׁשר. אחת, ּבׁשטיפה ּכּלּה הרביעית נתן ואם ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֻּכּׁשעּור;
ארּבעה אדם]חמּׁשה[או]נֹוטלין זה[בני יד אֹו זה, ּבצד זה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

ידיהן ׁשּירּפּו ּובלבד - אחת ּבׁשטיפה זה, יד ּגּבי [לאעל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
לזו] זו ידיהם ּבאֹותּהידחקו ויהיה הּמים, ּביניהן ׁשּיבֹוא ּכדי ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ואחד אחד לכל רביעית ּכדי .הּׁשטיפה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
.‡Èהּכלים ּבדפנֹות לא לּידים נֹותנין ולא[שנשברו]אין , ְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹ

גדול]הּמחץ[תחתית]ּבׁשּולי חרס ּבחרסים[כלי ולא [שברי, ְְֲִֵַַַַָֹ
ּבמגּופתחרס] ולא ּתּקן[מכסה], ואם [הרחיב]החבית. ְְְִִִִֵֶַָֹ
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החמת וכן לּידים; מּמּנה נֹותנין לנטילה, [נוד]הּמגּופה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּפי על אף - וקּפה ׂשק אבל לּידים. ּבּה נֹותנין ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻׁשּתּקנּה,
ּבחפניו, לחברֹו יּתן ולא לּידים. מהן נֹותנין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּתּקנן,
אֹותן המטהרת ׁשבירה ׁשּנׁשּברּו וכלים ּכלי. חפניו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
ּכלים. ׁשברי ׁשהן מּפני לּידים, ּבהם נֹותנין אין - טמאה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמידי

.·Èאדמה ּוכלי ּגללים ּכלי אפּלּו לּידים, נֹוטלין הּכלים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּבכל
ׁשלמים ׁשּיהיּו והּוא, ׁשאין- אֹו רביעית, מחזיק ׁשאינֹו ּכלי . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַ

לּידים. מּמּנּו נֹותנין אין - רביעית ְְִִִִִֵֶַַָּבֹו
.‚Èאם וקטן. ׁשֹוטה חרׁש אפּלּו לּידים, לּתן ּכׁשרין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכל

יּטה אֹו ידיו, על וצק ּברּכיו, ּבין הּכלי מּניח - אחר ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאין
על זֹו,החבית על ּבזֹו וצק אחת ידֹו נֹוטל אֹו ויּטל; ידיו, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ

הּׁשנּיה על ּבראׁשֹונה וצק לּידים.וחֹוזר נֹוטל והּקֹוף, . ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ
.„Èחלולה]הּׁשקת האדם[אבן ּבגלּגל[מים]ׁשּדֹולה אֹו ּבידֹו ְְְֶֶֶַַַָָָָֹ

ּומׁשקין והֹולכין ּבאּמה מּמּנה נמׁשכין והּמים לתֹוכּה, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָונֹותן
וׁשטפּו הּמים ועברּו ּבּׁשקת, ידיו והּניח הּבהמה, אֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהּירקֹות
ידיו; על נֹותן ּכאן אין ׁשהרי נטילה, לֹו עלתה לא - ידיו ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹעל
הּמים ׁשּנמצאּו עד הּדלי, לׁשפיכת קרֹובֹות ידיו היּו ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָואם
נטילה. לֹו עלתה - האדם נתינת מּכח ידיו על ְְְְִִִַַַָָָָָָָָָֹׁשטפּו

.ÂË,נעׂשה לא אֹו מלאכה מהן נעׂשה אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמים
טמאין, אֹו טהֹורין הן אם ּבהן, ׁשאין אֹו ּכּׁשעּור ּבהן יׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאם

ידיו נטל לא ספק ידיו נטל ספקספק ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - ְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹ
ידים, טהֹור.ׁשּבטהרת ְֳִֶַַָָָ

.ÊËיצאּו ׁשּלא למעלה, ידיו ׁשּיגּביּה צרי - ראׁשֹונים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמים
צרי - ואחרֹונים הּידים; את ויטּמאּו ויחזרּו לּפרק חּוץ ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָמים

ידיו ׁשעל הּמלח ּכח ּכל ׁשּיצא ּכדי למּטה, ידיו מיםׁשּיׁשּפיל . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
קרקע; ּגּבי על ּבין ּכלי ּגּבי על ּבין נּטלים ְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָראׁשֹונים,

מים קרקע. ּגּבי על נּטלין אינן ּביןואחרֹונים, ראׁשֹונים, ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָ
האּור באש]ּבחּמי נּטלין[שהוחמו אין אחרֹונים, ּבצֹונן. ּבין ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ

והּוא - ׁשאיןּבחּמין מּפני ּבהן, סֹולדת ׁשהּיד חּמים ׁשּיהיּו , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
אם אבל ּבהן; לפׁשּפׁש יכֹול ׁשאינֹו הּזהמא, את ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמעבירין

ּבאחרֹונה. מהן נֹוטלין ּפֹוׁשרין, ְְֲִִֵֶַָָָהיּו
.ÊÈּומתנה ׁשחרית, ידיו אדם הּיֹום,[מכוין]נֹוטל ּכל עליהן ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּלא והּוא, ואכילה; אכילה לכל ידיו לּטל צרי ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֹואינֹו
ידיו לּטל צרי מהן, ּדעּתֹו הּסיח אם אבל מהן; ּדעּתֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּסיח

נטילה. ׁשּצרי עת ְְִִֵֶָָָּבכל
.ÁÈּדבר אֹו ּפת ּבהן ואֹוכל ּבמּפה, ידיו את אדם ְְֵֶֶַַָָָָָָָָָלט

ידיו נטל ׁשּלא ּפי על אף ּבמׁשקה, הּמאכילׁשּטּבּולֹו . ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
נטילת צרי והאֹוכל, ידים; נטילת צרי אינֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלאחרים,
הּוא אחר אּלא ּבּמאכל, נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף ֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָידים,

ּבמגרפה לאֹוכל הּדין והּוא מזלג]הּמאכילֹו. ׁשּצרי[כעין , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
ידים. ְִִַַָנטילת

.ËÈנֹותן ׁשהּוא ּפי על אף ידיו, נטל ׁשּלא מי להאכיל ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאסּור
ּפיו צּוּולתֹו הרּבה וצּוּויים ידים; ּבנטילת לזלזל ואסּור . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָ

לֹו אין אפּלּו הּדבר. על והזהירּו ידים, נטילת על ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָחכמים
נֹו לׁשּתֹות, ּכדי אּלא אֹוכל,מים ּכ ואחר ּבמקצתן, ידיו טל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

מקצתן. ְְִֶָָוׁשֹותה
.Îהאֹוכל וכל יאכל; ּכ ואחר ידיו, את לנּגב אדם ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹצרי

טמא לחם ּכאֹוכל ידים, נּגּוב ידיוּבלא הּנֹוטל וכל . ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּברּכת ידים, לנטילת ותכף .מבר ּכ ואחר מנּגב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבאחרֹונה,
מים לׁשּתֹות אפּלּו אחר; ּבדבר ּביניהם יפסיק לא - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּמזֹון
הּמזֹון. ּברּכת ׁשּיבר עד אסּור ּבאחרֹונה, ידיו ׁשּנטל ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאחר

ה'תשע"ב סיון י"ז חמישי יום
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.‡ּדר וכּלן ּבסעּודה, יׂשראל חכמי נהגּו רּבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמנהגֹות
ידיו נֹוטל ׁשּבכּלן ּגדֹול לסעּודה, ּכׁשּנכנסין הן: ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻארץ;
ּבראׁש, מסב וגדֹול מסּבין. ויֹוׁשבין נכנסין, ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹֻּתחּלה,
ּבראׁש, מסב ּגדֹול מּטֹות, ׁשלׁש היּו מּמּנּו; למּטה לֹו ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹוׁשני

מּמּנּו למּטה לֹו ּוׁשליׁשי מּמּנּו, למעלה לֹו .וׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
ּומׁשלים·. 'הּמֹוציא', מבר הּבית הּברכה[מסיים]ּבעל ְְְִִִֵַַַַַַַָָָ

ׁשּיבר ּכדי הּמזֹון, ּברּכת מבר והאֹורח ּבֹוצע; ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואחר
ּבֹוצע, ׁשּבכּלן ּגדֹול - הּבית ּבעלי ּכּלן היּו ואם הּבית. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻֻלבעל

הּמזֹון. ּברּכת מבר ְְְִֵַַָָוהּוא
ולפּתן‚. מלח ׁשּיביאּו עד לבצע, רּׁשאי הּבֹוצע דבראין [כל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הפת] עם נתּכּונּוהנאכל ּכן אם אּלא ואחד, אחד ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלפני
חרבה ּפת שהיא]לאכל קטּנה,[כמות ּפרּוסה לא ּבֹוצע ואינֹו . ְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

מּפני מּכּביצה, יֹותר ּפרּוסה ולא עין, ּכצר נראה ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמּפני
ואינֹו ּגדֹולה. ּפרּוסה לבצע לֹו יׁש ּובׁשּבת ּכרעבתן; ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנראה

ׁשּבׁשל מּמקֹום אּלא יפה.[נאפה]ּבֹוצע, יפה ִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשם„. היתה אם ׁשלמה; מּכּכר לבצע הּמבחר, מן ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָֹֻמצוה

ּבתֹו ּפרּוסה מּניח חּטים, ׁשל ּופרּוסה ׂשעֹורים ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשלמה
ּומּׁשלמה מחּטים ׁשּיבצע ּכדי מּׁשּתיהן, ּובֹוצע .ׁשלמה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
נֹוטל ּכּכרֹות; ׁשּתי על לבצע חּיב טֹובים, ּובימים ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבׁשּבת

מהן. אחת ּובֹוצע ּבידֹו, ְְֵֵֵֶֶַַַָׁשּתיהן
נֹוטל‰. והאחד ואחד, אחד ּכל לפני ּפרּוסה נֹותן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּבֹוצע

האֹוכל ּביד נֹותן ואינֹו אבל.ּבידֹו; היה ּכן אם אּלא , ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
רּׁשאין הּמסּבין ואין ואֹוכל; ּתחּלה ידיו ּפֹוׁשט הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוהּבֹוצע,
עד לטעם, רּׁשאי הּבֹוצע ואין ;המבר ׁשּיטעם עד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹֹלטעם,
ּכבֹוד לחלק הּבֹוצע רצה ואם הּמסּבין. רב מּפי 'אמן' ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּיכלה
ידֹו לפׁשט ויּניחּנּו ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא למי אֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹלרּבֹו,

ּבידֹו. הרׁשּות - לֹו ְְֶָָֹקדם
.Âּבּקערה לזה זה ממּתינין לצורךׁשנים, הפסיק אחד [אם ְְְִִִֶֶַַַָָָ

וכיו"ב] ּגמרּושתיה ממּתינין. אין ׁשלׁשה, מהן[הפסיקו]; ְְְִִֵֵֶַָָֹ
אין הּׁשנים מהן, אחד ּגמר עּמהן; מפסיק הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשנים,
מׂשיחין אין ׁשּגֹומרין. עד והֹולכין, אֹוכלין אּלא לֹו, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָמפסיקין
להן ּבא אם זה, ּומּפני סּכנה. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבסעּודה,
ּבר ׁשאם לעצמֹו, מבר ואחד אחד ּכל - הּמזֹון ּבתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיין
סּכנה. לידי יבֹוא הּבליעה, ּבׁשעת 'אמן' העֹונה ויענה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאחד
לבּיׁשֹו. ׁשּלא ּבמנתֹו, ולא האֹוכל, ּבפני מסּתּכלין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹואין

.Êעּמהן אֹוכל אינֹו הּמסּבין, לפני העֹומד ודרהּׁשּמׁש ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ליּׁשב ּכדי ותבׁשיל, ּתבׁשיל מּכל ּפיו לתֹו לּתן היא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָרחמנּות
לֹו, ׁשּנֹותנין וכֹוס ּכֹוס ּכל על מבר יין, לֹו נתנּו ואם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּדעּתֹו.

ׁשתּי ׁשאין ּברצֹונם.מּפני אּלא ּברצֹונֹו, ּתלּויה תֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ
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החמת וכן לּידים; מּמּנה נֹותנין לנטילה, [נוד]הּמגּופה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּפי על אף - וקּפה ׂשק אבל לּידים. ּבּה נֹותנין ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻׁשּתּקנּה,
ּבחפניו, לחברֹו יּתן ולא לּידים. מהן נֹותנין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּתּקנן,
אֹותן המטהרת ׁשבירה ׁשּנׁשּברּו וכלים ּכלי. חפניו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
ּכלים. ׁשברי ׁשהן מּפני לּידים, ּבהם נֹותנין אין - טמאה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמידי

.·Èאדמה ּוכלי ּגללים ּכלי אפּלּו לּידים, נֹוטלין הּכלים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּבכל
ׁשלמים ׁשּיהיּו והּוא, ׁשאין- אֹו רביעית, מחזיק ׁשאינֹו ּכלי . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַ

לּידים. מּמּנּו נֹותנין אין - רביעית ְְִִִִִֵֶַַָּבֹו
.‚Èאם וקטן. ׁשֹוטה חרׁש אפּלּו לּידים, לּתן ּכׁשרין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכל

יּטה אֹו ידיו, על וצק ּברּכיו, ּבין הּכלי מּניח - אחר ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאין
על זֹו,החבית על ּבזֹו וצק אחת ידֹו נֹוטל אֹו ויּטל; ידיו, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ

הּׁשנּיה על ּבראׁשֹונה וצק לּידים.וחֹוזר נֹוטל והּקֹוף, . ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ
.„Èחלולה]הּׁשקת האדם[אבן ּבגלּגל[מים]ׁשּדֹולה אֹו ּבידֹו ְְְֶֶֶַַַָָָָֹ

ּומׁשקין והֹולכין ּבאּמה מּמּנה נמׁשכין והּמים לתֹוכּה, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָונֹותן
וׁשטפּו הּמים ועברּו ּבּׁשקת, ידיו והּניח הּבהמה, אֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהּירקֹות
ידיו; על נֹותן ּכאן אין ׁשהרי נטילה, לֹו עלתה לא - ידיו ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹעל
הּמים ׁשּנמצאּו עד הּדלי, לׁשפיכת קרֹובֹות ידיו היּו ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָואם
נטילה. לֹו עלתה - האדם נתינת מּכח ידיו על ְְְְִִִַַַָָָָָָָָָֹׁשטפּו

.ÂË,נעׂשה לא אֹו מלאכה מהן נעׂשה אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמים
טמאין, אֹו טהֹורין הן אם ּבהן, ׁשאין אֹו ּכּׁשעּור ּבהן יׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאם

ידיו נטל לא ספק ידיו נטל ספקספק ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - ְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹ
ידים, טהֹור.ׁשּבטהרת ְֳִֶַַָָָ

.ÊËיצאּו ׁשּלא למעלה, ידיו ׁשּיגּביּה צרי - ראׁשֹונים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמים
צרי - ואחרֹונים הּידים; את ויטּמאּו ויחזרּו לּפרק חּוץ ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָמים

ידיו ׁשעל הּמלח ּכח ּכל ׁשּיצא ּכדי למּטה, ידיו מיםׁשּיׁשּפיל . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
קרקע; ּגּבי על ּבין ּכלי ּגּבי על ּבין נּטלים ְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָראׁשֹונים,

מים קרקע. ּגּבי על נּטלין אינן ּביןואחרֹונים, ראׁשֹונים, ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָ
האּור באש]ּבחּמי נּטלין[שהוחמו אין אחרֹונים, ּבצֹונן. ּבין ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ

והּוא - ׁשאיןּבחּמין מּפני ּבהן, סֹולדת ׁשהּיד חּמים ׁשּיהיּו , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
אם אבל ּבהן; לפׁשּפׁש יכֹול ׁשאינֹו הּזהמא, את ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמעבירין

ּבאחרֹונה. מהן נֹוטלין ּפֹוׁשרין, ְְֲִִֵֶַָָָהיּו
.ÊÈּומתנה ׁשחרית, ידיו אדם הּיֹום,[מכוין]נֹוטל ּכל עליהן ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּלא והּוא, ואכילה; אכילה לכל ידיו לּטל צרי ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֹואינֹו
ידיו לּטל צרי מהן, ּדעּתֹו הּסיח אם אבל מהן; ּדעּתֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּסיח

נטילה. ׁשּצרי עת ְְִִֵֶָָָּבכל
.ÁÈּדבר אֹו ּפת ּבהן ואֹוכל ּבמּפה, ידיו את אדם ְְֵֶֶַַָָָָָָָָָלט

ידיו נטל ׁשּלא ּפי על אף ּבמׁשקה, הּמאכילׁשּטּבּולֹו . ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
נטילת צרי והאֹוכל, ידים; נטילת צרי אינֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלאחרים,
הּוא אחר אּלא ּבּמאכל, נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף ֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָידים,

ּבמגרפה לאֹוכל הּדין והּוא מזלג]הּמאכילֹו. ׁשּצרי[כעין , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
ידים. ְִִַַָנטילת

.ËÈנֹותן ׁשהּוא ּפי על אף ידיו, נטל ׁשּלא מי להאכיל ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאסּור
ּפיו צּוּולתֹו הרּבה וצּוּויים ידים; ּבנטילת לזלזל ואסּור . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָ

לֹו אין אפּלּו הּדבר. על והזהירּו ידים, נטילת על ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָחכמים
נֹו לׁשּתֹות, ּכדי אּלא אֹוכל,מים ּכ ואחר ּבמקצתן, ידיו טל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

מקצתן. ְְִֶָָוׁשֹותה
.Îהאֹוכל וכל יאכל; ּכ ואחר ידיו, את לנּגב אדם ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹצרי

טמא לחם ּכאֹוכל ידים, נּגּוב ידיוּבלא הּנֹוטל וכל . ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּברּכת ידים, לנטילת ותכף .מבר ּכ ואחר מנּגב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבאחרֹונה,
מים לׁשּתֹות אפּלּו אחר; ּבדבר ּביניהם יפסיק לא - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּמזֹון
הּמזֹון. ּברּכת ׁשּיבר עד אסּור ּבאחרֹונה, ידיו ׁשּנטל ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאחר

ה'תשע"ב סיון י"ז חמישי יום

ז ¤¤ּפרק

.‡ּדר וכּלן ּבסעּודה, יׂשראל חכמי נהגּו רּבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמנהגֹות
ידיו נֹוטל ׁשּבכּלן ּגדֹול לסעּודה, ּכׁשּנכנסין הן: ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻארץ;
ּבראׁש, מסב וגדֹול מסּבין. ויֹוׁשבין נכנסין, ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹֻּתחּלה,
ּבראׁש, מסב ּגדֹול מּטֹות, ׁשלׁש היּו מּמּנּו; למּטה לֹו ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹוׁשני

מּמּנּו למּטה לֹו ּוׁשליׁשי מּמּנּו, למעלה לֹו .וׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
ּומׁשלים·. 'הּמֹוציא', מבר הּבית הּברכה[מסיים]ּבעל ְְְִִִֵַַַַַַַָָָ

ׁשּיבר ּכדי הּמזֹון, ּברּכת מבר והאֹורח ּבֹוצע; ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואחר
ּבֹוצע, ׁשּבכּלן ּגדֹול - הּבית ּבעלי ּכּלן היּו ואם הּבית. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻֻלבעל

הּמזֹון. ּברּכת מבר ְְְִֵַַָָוהּוא
ולפּתן‚. מלח ׁשּיביאּו עד לבצע, רּׁשאי הּבֹוצע דבראין [כל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הפת] עם נתּכּונּוהנאכל ּכן אם אּלא ואחד, אחד ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלפני
חרבה ּפת שהיא]לאכל קטּנה,[כמות ּפרּוסה לא ּבֹוצע ואינֹו . ְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

מּפני מּכּביצה, יֹותר ּפרּוסה ולא עין, ּכצר נראה ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמּפני
ואינֹו ּגדֹולה. ּפרּוסה לבצע לֹו יׁש ּובׁשּבת ּכרעבתן; ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנראה

ׁשּבׁשל מּמקֹום אּלא יפה.[נאפה]ּבֹוצע, יפה ִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשם„. היתה אם ׁשלמה; מּכּכר לבצע הּמבחר, מן ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָֹֻמצוה

ּבתֹו ּפרּוסה מּניח חּטים, ׁשל ּופרּוסה ׂשעֹורים ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשלמה
ּומּׁשלמה מחּטים ׁשּיבצע ּכדי מּׁשּתיהן, ּובֹוצע .ׁשלמה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
נֹוטל ּכּכרֹות; ׁשּתי על לבצע חּיב טֹובים, ּובימים ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבׁשּבת

מהן. אחת ּובֹוצע ּבידֹו, ְְֵֵֵֶֶַַַָׁשּתיהן
נֹוטל‰. והאחד ואחד, אחד ּכל לפני ּפרּוסה נֹותן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּבֹוצע

האֹוכל ּביד נֹותן ואינֹו אבל.ּבידֹו; היה ּכן אם אּלא , ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
רּׁשאין הּמסּבין ואין ואֹוכל; ּתחּלה ידיו ּפֹוׁשט הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוהּבֹוצע,
עד לטעם, רּׁשאי הּבֹוצע ואין ;המבר ׁשּיטעם עד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹֹלטעם,
ּכבֹוד לחלק הּבֹוצע רצה ואם הּמסּבין. רב מּפי 'אמן' ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּיכלה
ידֹו לפׁשט ויּניחּנּו ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא למי אֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹלרּבֹו,

ּבידֹו. הרׁשּות - לֹו ְְֶָָֹקדם
.Âּבּקערה לזה זה ממּתינין לצורךׁשנים, הפסיק אחד [אם ְְְִִִֶֶַַַָָָ

וכיו"ב] ּגמרּושתיה ממּתינין. אין ׁשלׁשה, מהן[הפסיקו]; ְְְִִֵֵֶַָָֹ
אין הּׁשנים מהן, אחד ּגמר עּמהן; מפסיק הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשנים,
מׂשיחין אין ׁשּגֹומרין. עד והֹולכין, אֹוכלין אּלא לֹו, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָמפסיקין
להן ּבא אם זה, ּומּפני סּכנה. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבסעּודה,
ּבר ׁשאם לעצמֹו, מבר ואחד אחד ּכל - הּמזֹון ּבתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיין
סּכנה. לידי יבֹוא הּבליעה, ּבׁשעת 'אמן' העֹונה ויענה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאחד
לבּיׁשֹו. ׁשּלא ּבמנתֹו, ולא האֹוכל, ּבפני מסּתּכלין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹואין

.Êעּמהן אֹוכל אינֹו הּמסּבין, לפני העֹומד ודרהּׁשּמׁש ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ליּׁשב ּכדי ותבׁשיל, ּתבׁשיל מּכל ּפיו לתֹו לּתן היא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָרחמנּות
לֹו, ׁשּנֹותנין וכֹוס ּכֹוס ּכל על מבר יין, לֹו נתנּו ואם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּדעּתֹו.

ׁשתּי ׁשאין ּברצֹונם.מּפני אּלא ּברצֹונֹו, ּתלּויה תֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ
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.Áאחת ידֹו נֹוטל מים, להׁשּתין הּמסּבין מן אחד [זויצא ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
והפליגשנגעה] חברֹו עם ּדּבר ידיו[שהה]ונכנס; ׁשּתי נֹוטל , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָ

ונֹוטל ּבמקֹומֹו ויֹוׁשב נכנס לׁשתּיה, מסּבין היּו ואם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָֻונכנס.
ּבמקֹומֹו? נֹוטל ולּמה לאֹורחין; ּפניו מחזיר ּכ ואחר ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָידיו,

אכילה. ׁשם ׁשאין מּפני ידיו, נטל ׁשּלא ידּמּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּמא
.Ëחי ּבׂשר מּניחין מבושל]אין ואין[שאינו הּפת, על ְִִֵֵַַַַַָָ

מלא ּכֹוס את[משקין]מעבירין סֹומכין ואין הּפת, על ְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
ולא החתיכֹות; את ולא הּפת, את זֹורקין ואין ּבּפת. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּקערה
וענבים, ּותאנים ּתּותים ּכגֹון קלּפין, להן ׁשאין האכלין ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאת

להמׁשי ּומּתר נמאסין. ׁשהן ּבצּנֹורֹות[להזרים]מּפני יין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻ
החּמה, ּבימֹות ואגֹוזים קליֹות לפניהם וזֹורקין חתנים; ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבבּתי
ידים נֹוטלין ואין ׁשּנמאסין. מּפני הּגׁשמים, ּבימֹות לא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאבל
ּומׁשקין, אכלין ׁשאר מפסידין אין וכן מזּוג. ּבין חי ּבין ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּביין,

ּובעיטה ּבּזּוי [זלזול]ּדר. ְִִֶֶָ
.Èּבנֹו ּביד ולּתן ּׁשּלפניהם, מּמה ּכלּום לּטל לאֹורחין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹאסּור

ׁשהרי הּסעּודה, ּבעל יתּבּיׁש ׁשּמא - הּבית ּבעל ׁשל ּבּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאֹו
נֹוטלין הּקטּנים ונמצאּו לפניהם, ּׁשהביא מה אּלא לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאין

והֹולכין צףאֹותֹו וׁשמן יין, חבית לחברֹו אדם יׁשלח לא . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
וידּמה ׁשמן, ׁשּכּלּה חבית אדם לֹו יׁשלח ׁשּמא - ּפניה ְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻעל
אֹורחים, ויזּמן ּבלבד, ּפניה ׁשעל הּוא וׁשמן יין, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהיא
ּבּוׁשה לידי הּמביאין אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹויתּבּיׁש.

אסּורין. - הּסעּודה ְְֲִַַַָלבעל
.‡Èהּׁשלחן את מסּלקין - מּלאכל [מטאטאים]ּומכּבדיןּגמרּו ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹֻ

ׁשּמא ידיהן; את נֹוטלין ּכ ואחר ּבֹו, ׁשאכלּו הּמקֹום ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאת
עליהן להּל ׁשאסּור ּכּזית, ּבהן ׁשּיׁש ּפרּורין ׁשם ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיּׁשאר
לאּבדן מּתר ּכּזית, ּבהן ׁשאין ּפרּורין אבל עליהן; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולרחץ

ַָּבּיד.
.·È,הּמזֹון ּברּכת ׁשּמבר ּכל - לנטילה מים להם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהביאּו

מזהמֹות, וידיו הּגדֹול יׁשב ׁשּלא ּכדי ּתחּלה, ידיו נֹוטל ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹהּוא
אחר זה ּבּסֹוף ידן נֹוטלין הּסֹועדין, ּוׁשאר אחר. ׁשּיּטל ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹעד

זהזה ּבדבר מכּבדין ואין לפני"]; מכּבדין["טול ׁשאין , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּבגׁשרים ולא ּבדרכים, ולא מזהמֹות, "לךּבידים לגדול [לומר ְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹ

ּכניסה.-לפני"] ּובׁשעת למזּוזה, הראּוי ּבפתח ְְְְִִִֶֶַַָָָָָאּלא
.‚Èידיהן ונּגבּו ידיהן, את לּטל הּמזֹון,ּגמרּו ּברּכת ּוברכּו , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

הּמגמר את הּמזֹון,[בשמים]והביאּו ּברּכת ׁשּבר הּגדֹול - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
'אמן'. עֹונין וכּלן הּמגמר, על מבר ְְְִֵֵַַָָָָֻֻהּוא

.„Èּכֹוס מביאין - ובשמים) ברכה כוס (של יין ׁשם היה ְִִִִַָָָאם
רביעית רביעית,מחזיק על יתר אֹו ּבׂשמים{, מין ;}ּומביאין ְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָ

ּברּכת ּומבר ּבׂשמאלֹו, הּבׂשמים ואת ּבימינֹו, הּיין את ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאֹוחז
על מבר ּכ ואחר הּיין, על מבר ּכ ואחר ְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָָהּמזֹון;
טחֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ערב ׁשמן הּבׂשמים היה אם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּבׂשמים.

הּׁשּמׁש שמשו]ּבראׁש ראש על הבשמים ריח היה[מנגב ואם ; ְְִַַָָָֹ
טחֹו חכמים, ּתלמיד יצא[מנגבו]הּׁשּמׁש ׁשּלא ּכדי ּבּכתל, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

לּׁשּוק. ְַָֻמבּׂשם
.ÂËיין טעּונה הּמזֹון ּברּכת ׁשאין ּפי על עלאף ּבר אם , ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

מּבפנים, ּברכה ׁשל ּכֹוס ׁשּידיח צרי ׁשאמרנּו, ּכּמנהג ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּיין

יין וימּלאּנּו מּבחּוץ; אֹותֹו לברּכתויׁשטף ׁשהּגיע וכיון חי, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
ואין לׁשתּיה. ערב ׁשּיהא ּכדי מים, מעט לתֹוכֹו נֹותן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ'הארץ',
עד ׁשֹותקין, הּכל אּלא הּמזֹון, ּברּכת ׁשל ּכֹוס על ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹמׂשיחין

ויׁשּתּו. והּיין, הּמזֹון ּברּכת ְְְְְִִִִֶֶַַַַָׁשּתכלה
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ּפרי‡. 'ּבֹורא ּבּתחּלה עליהן מברכין - האילן ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל
רּבֹות' נפׁשֹות 'ּבֹורא ּובּסֹוף הּמיניןהעץ', מחמׁשת חּוץ ; ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

וזיתים ּותאנים ורּמֹונים ענבים והן ּבּתֹורה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָהּכתּובין
ׁשלׁש. מעין אחת ּברכה ּבּסֹוף עליהן מבר ׁשהּוא - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּותמרים
'ּבֹורא ּבּתחּלה עליהן מברכין - והירקֹות הארץ ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
ׁשאין ּודברים רּבֹות'. נפׁשֹות 'ּבֹורא ּולבּסֹוף האדמה', ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּפרי
וחלב ּומים ּוביצים ודגים ּוגבינה ּבׂשר ּכגֹון הארץ, מן ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָָָּגּדּולן
'ּבֹורא ּולבּסֹוף 'ׁשהּכל', מבר ּבּתחּלה - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּודבׁש
טעּון אינֹו - צמאֹו לרּוֹות ׁשּלא מים והּׁשֹותה רּבֹות'. ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹנפׁשֹות

לאחריו. ולא לפניו לא ְְְְֲַָָָָָֹֹּברכה,
עליהן·. מבר - מׁשקין מהן והֹוציא ּפרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָהּסֹוחט

נפׁשֹות' 'ּבֹורא ּולבּסֹוף 'ׁשהּכל', הענביםּבּתחּלה מן חּוץ ; ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
הּגפן', ּפרי 'ּבֹורא ּבּתחּלה מבר הּוא הּיין ׁשעל - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּזיתים
מבר הּוא הּׁשמן ועל ׁשלׁש, מעין אחת ּברכה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּולבּסֹוף
ׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה העץ'. ּפרי 'ּבֹורא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּתחּלה

הּׁשלקֹות מי עם הּׁשמן מן וׁשתה ּבגרֹונֹו [ירקותחֹוׁשׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשתהמבושלים] אם אבל ּבׁשתּיתֹו; נהנה ׁשהרי ּבהן, ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָוכּיֹוצא

עליו מבר - ּבגרֹונֹו חֹוׁשׁש היה ׁשּלא אֹו לבּדֹו, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשמן
הּׁשמן. ּבטעם נהנה לא ׁשהרי ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ'ׁשהּכל',

אֹו‚. ּבּׁשלן אם - חּיים להאכל ׁשּדרּכן ירקֹות אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּפרֹות
ונימוחו]ׁשלקן הרבה 'ׁשהּכל',[בישלם ּבּתחּלה עליהן מבר , ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּכגֹון ׁשלּוקין, להאכל ׁשּדרּכן וירקֹות נפׁשֹות'. 'ּבֹורא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּולבּסֹוף
ולפת ירק]ּכרּוב ּבּתחּלה[מין עליהן מבר חּיין, אכלן אם - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבין אכלן - ּומבּׁשלין חּיין להאכל ׁשּדרּכן ּודברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ'ׁשהּכל'.
הראּויה ּברכה ּבּתחּלה עליהן מבר - מבּׁשלין ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻחּיין
היּו ואם העץ'; ּפרי 'ּבֹורא מבר עץ, ּפרֹות היּו אם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָלהן:

האדמה'. ּפרי 'ּבֹורא מבר ירקֹות, אֹו אדמה ְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָּפרֹות
ׁשלק„. מי על מבר - ׁשּׁשלקן להּׁשלק ׁשּדרּכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָירקֹות

מימיהן, לׁשּתֹות ׁשּׁשלקן והּוא, האדמה'; ּפרי 'ּבֹורא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּלהן
לׁשּתֹותן ׁשּדרּכן ּבמקֹום ּכׁשלקֹות, ׁשלקֹות ּדבׁשׁשּמימי . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

'ׁשהּכל' ּתחּלה עליו מברכין ׁשּמעכןּתמרים, ּתמרים אבל . ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָָֹ
עליהן מבר - עּסה ּכמֹו ועׂשין ׁשּלהן, ּגרעינין והֹוציא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבידֹו,
ׁשלׁש. מעין אחת ּברכה ּולבּסֹוף העץ', ּפרי 'ּבֹורא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹּבּתחּלה

עד‰. מימיהן ּומבּׁשלין אֹותן, ׁשּסֹוחטין הּמתּוקים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּקנים
גושי]ׁשּיקּפא אמרּו,[ייעשה הּגאֹונים ּכל - למלח וידמה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

'ּבֹורא אמרּו, ּומּקצתם האדמה', ּפרי 'ּבֹורא עליו ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָׁשּמברכין
'ּבֹורא מבר קנים, אֹותן ׁשהּמֹוצץ אמרּו, וכן העץ'; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּפרי
עליו מברכין ואין ּפרי, זה ׁשאין אֹומר ואני האדמה'. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּפרי
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ידי על ׁשּנׁשּתּנה הּקנים אּלּו ּדבׁש יהיה ׁשּלא 'ׁשהּכל'; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאּלא
באש]האּור בישול נׁשּתּנה,[ע"י ׁשּלא ּתמרים מּדבׁש ּגדֹול , ְְְִִִֶַַָָָָֹ

'ׁשהּכל'. עליו ְְִֶַָָָֹּומברכין
.Âעליו מבר - לבן עץ ּכמֹו ׁשהּוא הּדקל ראׁש והּוא ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּקֹור,

קפרס 'ׁשהּכל'. צלף[עלים]ּבּתחּלה אילן]ׁשל מבר[מין - ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ
והאבּיֹונֹות ּפרי; ׁשאינֹו מּפני האדמה', ּפרי 'ּבֹורא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָעליו

ּדּקים[גרגירים] ּתמרים ּכצּורת ׁשהן הּפרי הן צלף, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשל
העץ'. ּפרי 'ּבֹורא עליהן ּומבר - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָקטּנים

.Êוהּזנּגביל קינמון]הּפלּפלין רטּבין,[מין ׁשהן ּבזמן - ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻ
האדמה' ּפרי 'ּבֹורא ּתחּלה עליהן אינןמבר יבׁשין, אבל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָ

ּתבלין, ׁשהן מּפני - לאחריהן ולא לפניהן לא ּברכה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹטעּונין
ׁשאינן ּומׁשקין לאכילה, ראּויין ׁשאינן אכלין וכן אכל. ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינן
ולא לפניהן לא ּברכה, טעּונין אינן - לׁשתּיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֹראּויין

ְֲֵֶַלאחריהן.
.Áׁשהקריס והּיין ׁשעּפׁשה, ׁשעברה[החמיץ]הּפת ותבׁשיל , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

והּנֹובלֹות מהעץ]צּורתֹו, שנשרו ּפּגין[פירות [קודםׁשהן ְְִֵֶַַָ
והּגֹובאישהתבשלו] והחמץ, והּׁשכר, חגב], והּמלח,[מין , ְְְְֵֶֶַַַַַַָֹ
פטריות]והּכמהין מבר[מין הּוא ּכּלן על - והּפטרּיֹות , ְְְְְִִִֵֵַַַָָֻ

מברכין 'ׁשהּכל', לפניו ׁשּמברכין וכל 'ׁשהּכל'. ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹּתחּלה
חי ּׁשּברא, מה ּכל על רּבֹות נפׁשֹות 'ּבֹורא ְְֲֵֵֶַַַַָָָָָלאחריו
לפניו. ּברכה טעּון לאחריו, ּברכה הּטעּון וכל ְְְְְֲִַַָָָָָָָָָָָָהעֹולמים'.

.Ëיין]ׁשמרים ׁשלׁשה[של עליהם מים,[מדות]ׁשּנתן ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ
יין ׁשּזה הּגפן', ּפרי 'ּבֹורא עליהן מבר - ארּבעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהֹוציא
ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - מארּבעה ּפחֹות הֹוציא הּוא; ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמזּוג

'ׁשהּכל'. ּתחּלה עליהן מבר יין, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹטעם
.Èועל יצא; - האדמה' ּפרי 'ּבֹורא האילן ּפרֹות על ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָּבר

ּבר אם הּכל, ועל יצא. לא - העץ' ּפרי 'ּבֹורא הארץ ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּפרֹות
יצא - הּיין.'ׁשהּכל' ועל הּפת על ואפּלּו , ְֲִִֶַַַַַַַַָָֹ

.‡Èלֹומר מנת על הּברכה והתחיל ּבידֹו, ׁשכר ׁשל ּכֹוס ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלקח
אֹותֹו. מחזירין אין - הּגפן' ּפרי 'ּבֹורא ואמר וטעה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ'ׁשהּכל',
מנת על הּברכה והתחיל הארץ, ּפרֹות לפניו היּו אם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
- העץ' ּפרי 'ּבֹורא ואמר וטעה האדמה', ּפרי 'ּבֹורא ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָלֹומר
ּדגן, ׁשל ּתבׁשיל לפניו היה אם וכן אֹותֹו. מחזירין ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאין
ואמר וטעה מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא לֹומר מנת על ּובר ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָּופתח
הּׁשם ׁשהזּכיר ׁשּבׁשעה מּפני יצא; - לחם' ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ'הּמֹוציא
הראּויה לּברכה אּלא נתּכּון לא הּברכה, עּקר ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוהּמלכּות,
על אף טעּות, הּברכה ּבעּקר היה ולא והֹואיל הּמין, ְְְְְִִִַַַַַָָָָָֹלאֹותֹו

אֹותֹו. מחזירין ואין יצא, - ּבסֹופּה ׁשּטעה ְְֲִִִֵֶַָָָָָּפי
.·Èלא אם ּבר אם ּבהן לֹו ׁשּנסּתּפק האּלּו הּברכֹות ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל

ׁשהן מּפני ּבּסֹוף; ולא ּבּתחּלה לא ,ּומבר חֹוזר אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹּבר
סֹופרים ּברכהמּדברי ּבלא ּפיו לתֹו אכלין והכניס ׁשכח . ְְְְְְְֳִִִִִִִֵַָָָָֹ

ּפרֹות היּו ואם ּבּסֹוף; ּומבר ּבֹולען, - מׁשקין היּו אם -ְְְְִִִֵֵַַָָָָ
אחד לצד מסּלקן - וענבים ּתּותים ּכגֹון יּמאסּו, זרקן ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשאם
ּפֹולים ּכגֹון נמאסין, אינן ואם ּבֹולען; ּכ ואחר ,ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּומבר
ּכ ואחר ּפנּוי, ּופיו ׁשּיבר עד מּפיו ּפֹולטן - ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָואפּונים

ֵאֹוכל.

.‚Èלפנ -היּו ׁשוֹות ּברכֹותיהן היּו אם - הרּבה מינין יו ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
אין ואם הּׁשאר; את ּופֹוטר ׁשּירצה, מהן איזה על ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמבר
הראּויה ּברכה מהן אחד ּכל על מבר - ׁשוֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּברכֹותיהן
ּבזה רֹוצה אינֹו ואם מקּדים. להקּדים ׁשּירצה מין זה ואי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָלֹו,
הּוא עליו הּמינין, מּׁשבעת אחד ּביניהן יׁש אם - מּזה ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיֹותר

לּברכה קֹודם ּבּפסּוק, הּקֹודם וכל ּתחּלה; והּׁשבעה,מבר . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
ּותאנה וגפן ּוׂשערה, חּטה "ארץ זה: ּבפסּוק האמּורין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹהן
הּתמרים; הן זה, ּודבׁש ּודבׁש". ׁשמן, זית ארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָורּמֹון;

ל'ארץ' ׁשני ׁשהּתמרים - לענבים קֹודמין [השניוהּתמרים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ל'ארץ'שבפסוק] ׁשליׁשי והענבים .[הראשון], ְְְֲִִִֶֶָָ

.„Èוׁשל הּפרֹות מיני חמׁשת ׁשל ׁשלׁש ׁשּמעין אחת ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּברכה
'על אֹומר: הּוא הּפרֹות ׁשעל אּלא הּדגן; מיני ׁשל היא ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיין,
חמּדה ארץ ועל הּׂשדה ּתנּובת ועל העץ ּפרי ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעץ
הּגפן' ּפרי ועל הּגפן 'על אֹומר: הּוא הּיין ועל .וכּו''; ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַ
ּבארץ היה ואם הּפרֹות'; ועל הארץ 'על ּבׁשּתיהן: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוחֹותם
מי ויׁש ּפרֹותיה'. ועל הארץ 'על ּבהן: חֹותם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,
טֹוב אל 'ּכי חתימה: קדם ׁשלׁש, ׁשּמעין ּבּברכה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּמֹוסיף
ׁשאֹומר מי ויׁש רביעית; ּברכה מעין ׁשהּוא אּתה', ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּומטיב
ּבלבד. הּמזֹון ּבברּכת אּלא רביעית ּברכה ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

.ÂËמיניׁש חמׁשת ׁשל ּתבׁשיל ואכל ּתמרים ואכל יין תה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ּככה: ּבאחרֹונה מבר ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּדגן,
הּגפן, ּפרי ועל הּגפן ועל הּכלּכלה, ועל הּמחיה על ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהעֹולם,
חמּדה ארץ ועל הּׂשדה, ּתנּובת ועל העץ, ּפרי ועל העץ ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָועל
ועל הּמחיה, ועל הארץ, על ה', אּתה ּברּו' וחֹותם: ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָוכּו'';

.הּפרֹות' ֵַ
.ÊËזה על ּבּסֹוף מבר - יין וׁשתה ּבׂשר אכל אם ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל

ענבים, אֹו ּתאנים אכל עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבפני
אחת ּברכה ּבּסֹוף מבר - ּבהן וכּיֹוצא ואּגסים ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָותּפּוחים
הן. העץ ּפרֹות ׁשּכּלן מּפני הּכל, ּכֹוללת והיא ׁשלׁש, ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמעין

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ

ה'תשע"ב סיון י"ט קודש שבת יום

ט ¤¤ּפרק

קדם‡. ּבמׁשקה אֹו ּבמאכל להנֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשם
וכיצדּברכה ּברכה. קדם טֹוב ריח להריח לֹו אסּור ּכ - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

מין אֹו עץ הריח לֹו ׁשּיׁש זה היה אם טֹוב? ריח על ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמברכין
מין אֹו עׂשב היה ואם בׂשמים'; עצי 'ּבֹורא עליו מבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָעץ,
ולא מעץ לא היה ואם בׂשמים'; עּׂשבי 'ּבֹורא מבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹהעׂשב,

מן ׁשהּוא הּמֹור ּכגֹון של]מאדמה, מבר[הדם - החּיה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
ּכגֹון לאכילה, הראּוי ּפרי היה ואם בׂשמים'; מיני ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ'ּבֹורא

-אתרֹו הּכל ועל ּבּפרֹות'. טֹוב ריח 'ׁשּנתן מבר - ותּפּוח ג ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
יצא. בׂשמים', מיני 'ּבֹורא אמר ְִִִֵֵַָָָָאם

הּמגמר·. על מברכין גחליםאין על המונחים [בשמים ְְְִֵַַָָֻ
ריחם] להדיף ּתימֹורתֹובוערות ׁשּתעלה עד וכיצד[עשנו], . ְֲִֵֶֶַַַָ

מברכין עץ, ריח ׁשּנתן הּנׂשרף זה היה אם עליו? ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמברכין
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ידי על ׁשּנׁשּתּנה הּקנים אּלּו ּדבׁש יהיה ׁשּלא 'ׁשהּכל'; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאּלא
באש]האּור בישול נׁשּתּנה,[ע"י ׁשּלא ּתמרים מּדבׁש ּגדֹול , ְְְִִִֶַַָָָָֹ

'ׁשהּכל'. עליו ְְִֶַָָָֹּומברכין
.Âעליו מבר - לבן עץ ּכמֹו ׁשהּוא הּדקל ראׁש והּוא ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּקֹור,

קפרס 'ׁשהּכל'. צלף[עלים]ּבּתחּלה אילן]ׁשל מבר[מין - ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ
והאבּיֹונֹות ּפרי; ׁשאינֹו מּפני האדמה', ּפרי 'ּבֹורא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָעליו

ּדּקים[גרגירים] ּתמרים ּכצּורת ׁשהן הּפרי הן צלף, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשל
העץ'. ּפרי 'ּבֹורא עליהן ּומבר - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָקטּנים

.Êוהּזנּגביל קינמון]הּפלּפלין רטּבין,[מין ׁשהן ּבזמן - ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻ
האדמה' ּפרי 'ּבֹורא ּתחּלה עליהן אינןמבר יבׁשין, אבל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָ

ּתבלין, ׁשהן מּפני - לאחריהן ולא לפניהן לא ּברכה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹטעּונין
ׁשאינן ּומׁשקין לאכילה, ראּויין ׁשאינן אכלין וכן אכל. ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינן
ולא לפניהן לא ּברכה, טעּונין אינן - לׁשתּיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֹראּויין

ְֲֵֶַלאחריהן.
.Áׁשהקריס והּיין ׁשעּפׁשה, ׁשעברה[החמיץ]הּפת ותבׁשיל , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

והּנֹובלֹות מהעץ]צּורתֹו, שנשרו ּפּגין[פירות [קודםׁשהן ְְִֵֶַַָ
והּגֹובאישהתבשלו] והחמץ, והּׁשכר, חגב], והּמלח,[מין , ְְְְֵֶֶַַַַַַָֹ
פטריות]והּכמהין מבר[מין הּוא ּכּלן על - והּפטרּיֹות , ְְְְְִִִֵֵַַַָָֻ

מברכין 'ׁשהּכל', לפניו ׁשּמברכין וכל 'ׁשהּכל'. ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹּתחּלה
חי ּׁשּברא, מה ּכל על רּבֹות נפׁשֹות 'ּבֹורא ְְֲֵֵֶַַַַָָָָָלאחריו
לפניו. ּברכה טעּון לאחריו, ּברכה הּטעּון וכל ְְְְְֲִַַָָָָָָָָָָָָהעֹולמים'.

.Ëיין]ׁשמרים ׁשלׁשה[של עליהם מים,[מדות]ׁשּנתן ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ
יין ׁשּזה הּגפן', ּפרי 'ּבֹורא עליהן מבר - ארּבעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהֹוציא
ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - מארּבעה ּפחֹות הֹוציא הּוא; ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמזּוג

'ׁשהּכל'. ּתחּלה עליהן מבר יין, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹטעם
.Èועל יצא; - האדמה' ּפרי 'ּבֹורא האילן ּפרֹות על ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָּבר

ּבר אם הּכל, ועל יצא. לא - העץ' ּפרי 'ּבֹורא הארץ ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּפרֹות
יצא - הּיין.'ׁשהּכל' ועל הּפת על ואפּלּו , ְֲִִֶַַַַַַַַָָֹ

.‡Èלֹומר מנת על הּברכה והתחיל ּבידֹו, ׁשכר ׁשל ּכֹוס ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלקח
אֹותֹו. מחזירין אין - הּגפן' ּפרי 'ּבֹורא ואמר וטעה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ'ׁשהּכל',
מנת על הּברכה והתחיל הארץ, ּפרֹות לפניו היּו אם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
- העץ' ּפרי 'ּבֹורא ואמר וטעה האדמה', ּפרי 'ּבֹורא ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָלֹומר
ּדגן, ׁשל ּתבׁשיל לפניו היה אם וכן אֹותֹו. מחזירין ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאין
ואמר וטעה מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא לֹומר מנת על ּובר ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָּופתח
הּׁשם ׁשהזּכיר ׁשּבׁשעה מּפני יצא; - לחם' ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ'הּמֹוציא
הראּויה לּברכה אּלא נתּכּון לא הּברכה, עּקר ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוהּמלכּות,
על אף טעּות, הּברכה ּבעּקר היה ולא והֹואיל הּמין, ְְְְְִִִַַַַַָָָָָֹלאֹותֹו

אֹותֹו. מחזירין ואין יצא, - ּבסֹופּה ׁשּטעה ְְֲִִִֵֶַָָָָָּפי
.·Èלא אם ּבר אם ּבהן לֹו ׁשּנסּתּפק האּלּו הּברכֹות ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל

ׁשהן מּפני ּבּסֹוף; ולא ּבּתחּלה לא ,ּומבר חֹוזר אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹּבר
סֹופרים ּברכהמּדברי ּבלא ּפיו לתֹו אכלין והכניס ׁשכח . ְְְְְְְֳִִִִִִִֵַָָָָֹ

ּפרֹות היּו ואם ּבּסֹוף; ּומבר ּבֹולען, - מׁשקין היּו אם -ְְְְִִִֵֵַַָָָָ
אחד לצד מסּלקן - וענבים ּתּותים ּכגֹון יּמאסּו, זרקן ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשאם
ּפֹולים ּכגֹון נמאסין, אינן ואם ּבֹולען; ּכ ואחר ,ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּומבר
ּכ ואחר ּפנּוי, ּופיו ׁשּיבר עד מּפיו ּפֹולטן - ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָואפּונים

ֵאֹוכל.

.‚Èלפנ -היּו ׁשוֹות ּברכֹותיהן היּו אם - הרּבה מינין יו ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
אין ואם הּׁשאר; את ּופֹוטר ׁשּירצה, מהן איזה על ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמבר
הראּויה ּברכה מהן אחד ּכל על מבר - ׁשוֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּברכֹותיהן
ּבזה רֹוצה אינֹו ואם מקּדים. להקּדים ׁשּירצה מין זה ואי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָלֹו,
הּוא עליו הּמינין, מּׁשבעת אחד ּביניהן יׁש אם - מּזה ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיֹותר

לּברכה קֹודם ּבּפסּוק, הּקֹודם וכל ּתחּלה; והּׁשבעה,מבר . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
ּותאנה וגפן ּוׂשערה, חּטה "ארץ זה: ּבפסּוק האמּורין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹהן
הּתמרים; הן זה, ּודבׁש ּודבׁש". ׁשמן, זית ארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָורּמֹון;

ל'ארץ' ׁשני ׁשהּתמרים - לענבים קֹודמין [השניוהּתמרים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ל'ארץ'שבפסוק] ׁשליׁשי והענבים .[הראשון], ְְְֲִִִֶֶָָ

.„Èוׁשל הּפרֹות מיני חמׁשת ׁשל ׁשלׁש ׁשּמעין אחת ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּברכה
'על אֹומר: הּוא הּפרֹות ׁשעל אּלא הּדגן; מיני ׁשל היא ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיין,
חמּדה ארץ ועל הּׂשדה ּתנּובת ועל העץ ּפרי ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעץ
הּגפן' ּפרי ועל הּגפן 'על אֹומר: הּוא הּיין ועל .וכּו''; ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַ
ּבארץ היה ואם הּפרֹות'; ועל הארץ 'על ּבׁשּתיהן: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוחֹותם
מי ויׁש ּפרֹותיה'. ועל הארץ 'על ּבהן: חֹותם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,
טֹוב אל 'ּכי חתימה: קדם ׁשלׁש, ׁשּמעין ּבּברכה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּמֹוסיף
ׁשאֹומר מי ויׁש רביעית; ּברכה מעין ׁשהּוא אּתה', ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּומטיב
ּבלבד. הּמזֹון ּבברּכת אּלא רביעית ּברכה ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

.ÂËמיניׁש חמׁשת ׁשל ּתבׁשיל ואכל ּתמרים ואכל יין תה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ּככה: ּבאחרֹונה מבר ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּדגן,
הּגפן, ּפרי ועל הּגפן ועל הּכלּכלה, ועל הּמחיה על ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהעֹולם,
חמּדה ארץ ועל הּׂשדה, ּתנּובת ועל העץ, ּפרי ועל העץ ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָועל
ועל הּמחיה, ועל הארץ, על ה', אּתה ּברּו' וחֹותם: ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָוכּו'';

.הּפרֹות' ֵַ
.ÊËזה על ּבּסֹוף מבר - יין וׁשתה ּבׂשר אכל אם ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל

ענבים, אֹו ּתאנים אכל עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבפני
אחת ּברכה ּבּסֹוף מבר - ּבהן וכּיֹוצא ואּגסים ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָותּפּוחים
הן. העץ ּפרֹות ׁשּכּלן מּפני הּכל, ּכֹוללת והיא ׁשלׁש, ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמעין

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ

ה'תשע"ב סיון י"ט קודש שבת יום
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קדם‡. ּבמׁשקה אֹו ּבמאכל להנֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשם
וכיצדּברכה ּברכה. קדם טֹוב ריח להריח לֹו אסּור ּכ - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

מין אֹו עץ הריח לֹו ׁשּיׁש זה היה אם טֹוב? ריח על ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמברכין
מין אֹו עׂשב היה ואם בׂשמים'; עצי 'ּבֹורא עליו מבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָעץ,
ולא מעץ לא היה ואם בׂשמים'; עּׂשבי 'ּבֹורא מבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹהעׂשב,

מן ׁשהּוא הּמֹור ּכגֹון של]מאדמה, מבר[הדם - החּיה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
ּכגֹון לאכילה, הראּוי ּפרי היה ואם בׂשמים'; מיני ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ'ּבֹורא

-אתרֹו הּכל ועל ּבּפרֹות'. טֹוב ריח 'ׁשּנתן מבר - ותּפּוח ג ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
יצא. בׂשמים', מיני 'ּבֹורא אמר ְִִִֵֵַָָָָאם

הּמגמר·. על מברכין גחליםאין על המונחים [בשמים ְְְִֵַַָָֻ
ריחם] להדיף ּתימֹורתֹובוערות ׁשּתעלה עד וכיצד[עשנו], . ְֲִֵֶֶַַַָ

מברכין עץ, ריח ׁשּנתן הּנׂשרף זה היה אם עליו? ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמברכין

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



oeiqקו b"i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

בׂשמים'; 'עּׂשבי מברכין עׂשב, היה ואם בׂשמים'; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָ'עצי
מיני 'ּבֹורא מברכין ּבּה, וכּיֹוצא חּיה מּמין היה ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָואם

ְִָבׂשמים'.
ׁשמן‚. 'ּבֹורא עליו מבר ּבֹו, וכּיֹוצא אפרסמֹון ׁשל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשמן

ריחֹו ׁשחזר עד ׁשּטחנֹו אֹו ׁשּכבׁשֹו זית ׁשמן אבל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָערב';
ׁשּבּׂשמֹו ׁשמן בׂשמים'. עצי 'ּבֹורא עליו מבר [ערבונֹודף, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

בשמים] מיניעם 'ּבֹורא עליו מבר הּמׁשחה, ׁשמן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכעין
ּופֹוטר ההדס על מבר והדס, ׁשמן לפניו הביאּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָבׂשמים'.
בׂשמים'. 'עצי והיא לׁשניהן, אחת ׁשּברכה מּפני הּׁשמן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת

ּברּכת„. אין עׂשב, ׁשהּוא ּובׂשם עץ ׁשהּוא ּבׂשם לפניו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹהיּו
ועל לעצמֹו, זה על מבר אּלא חברֹו, את ּפֹוטרת מהן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאחד
וׁשמן ּבימינֹו, יין אֹוחז - וׁשמן יין לפניו הביאּו לעצמֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזה
הּׁשמן על ּומבר וחֹוזר וׁשֹותהּו, הּיין על ּומבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבׂשמאלֹו;

ּבר וטחֹו ּבֹו, הּׁשּמׁשּומריח בידיםאׁש לשוק יצא [שלא ְְִֵַַַָָֹ
ּבּכתל.מבושמות] טחֹו חכמים, ּתלמיד הּׁשּמׁש היה ואם ;ְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

.‰מבר האדמה, מן אם העץ מן אם ספק ׁשהּוא ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּדבר
בׂשמים' מיני 'ּבֹורא מּמיניןעליו הרֹוכל ׁשערבֹו ּבׂשם ; ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ

ׁשל לחנּותֹו נכנס בׂשמים'. מיני 'ּבֹורא עליו מבר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהרּבה,
מיני 'ּבֹורא מבר הרּבה, מינין ּבּה ׁשּיׁש אםּבׂשם בׂשמים'. ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ויצא נכנס אחת; אּלא מבר אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ׁשם ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻיׁשב
ּופעם. ּפעם ּכל על מבר ויצא, ְְְִֵַַַַַַָָָָנכנס

.Âהּים וחלפי הים]הּׁשֹוׁשּנה שבשפת עליהן[צמחים מברכין , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
נרּגס בׂשמים'. עצי צמח]'ּבֹורא עצי[מין 'ּבֹורא ּגּנה, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָ

הּורד, ּומי הּורד, בׂשמים'. עּׂשבי 'ּבֹורא ׂשדה, וׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָבׂשמים';
והּמצטּכי שרף]והּלבֹונה, הנקרא מעץ היוצא וכּיֹוצא[נוזל , ְְְְְִֵַַַַַָ

בׂשמים'. עצי 'ּבֹורא - ְֲִֵֵֶָָּבהן
.Êריח הן: ואּלּו עליהן; מברכין אין טֹוב, ריח מיני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹׁשלׁשה

רע ריח להעביר העׂשּוי טֹוב וריח ּבֹו, להריח ׁשאסּור ,טֹוב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
זה. ריח ׁשל ּבעצמֹו להריח נעׂשה ׁשּלא טֹוב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוריח

.Á?זרהּכיצד עבֹודה ׁשל מןּבׂשמים ערוה ׁשעל ּובׂשמים , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבהן. להריח ׁשאסּור לפי עליהן, מברכין אין - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהעריֹות
העׂשּוי וׁשמן הּכּסא, ּבית ׁשל ּובׂשמים מתים, ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבׂשמים
ׁשּנעׂשּו לפי עליהן, מברכין אין - הּזהמה את ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלהעביר
ואת הּכלים את ּבֹו ׁשּמגּמרין מגמר רע. ריח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻלהעביר
ּבעצמֹו להריח נעׂשה ׁשּלא לפי עליו, מברכין אין - ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּבגדים
לפי ,מבר אינֹו הּמגמרין, ּבבגדים הּמריח וכן מגמר. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻֻׁשל

עּקר. ּבלא ריח אּלא ּבׂשם, עּקר ׁשם ְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשאין
.Ëמסּבה ׁשל מברכין[סעודה]ּבׂשמים אין - ּגֹוים ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶָָָ

חּוץ מהּל היה זרה. לעבֹודה ּגֹוים, מסּבת ׁשּסתם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעליהן;
ואם ;מבר אינֹו ּגֹוים, העיר רב אם - טֹוב ריח והריח ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹלּכר
ׁשאין ּבריח עליו, ׁשּמברכין ריח נתערב .מבר יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹרב

הרב. אחר הֹולכין - עליו ְְְִִַַָָָָֹמברכין

�
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― הקס"א ּבלבדהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ּוגרּוׁשה "אלמנה יתעּלה: אמרֹו והּוא אלמנה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמּלּׂשא
יּקח" לא אתֿאּלה זנה ci)וחללה ,`k `xwie)וכפלxeqi`a) ְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

(lecb odkl cgeinוחללה ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּבכהן זֹו ְְְֲִֵַַָָָָָָֹאזהרה
heicd)וזֹונה odk lkk jk lr xdfen `ed xaky zexnl)לענין ְְִָָָ

קּדּוׁשין ּבגמרא ׁשּתהיה(fr.)ׁשּבארּוהּו ארע ׁשאם והּוא: . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּגדֹול ּכהן ּובעלּה וחללה, וזֹונה ּוגרּוׁשה אלמנה אחת ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָָָֹאּׁשה
לֹוקה ― הדיֹוט ּכהן ּבעלּה ואם מלקּיֹות; ארּבע לֹוקה ―ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֻ
ּבזמן זֹונה וחללה ּוגרּוׁשה "אלמנה אמרּו: וׁשם ְְְְְֲִַַַָָָָָָָָָֹׁשלׁש.
ׁשּזה ּובארּו ואחת", ּכלֿאחת על חּיב ― ּכּסדר ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשהן
הענינים אּלּו ׁשחלּו "ּכּסדר", אמרם וענין אחת. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבאּׁשה
ואחרּֿכ אלמנה, ּתחּלה ׁשּתהיה ׁשּבּפסּוק, הּסדר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלפי
זֹונה. ּתהיה ואחרּֿכ חללה, ּתהיה ואחרּֿכ ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָּגרּוׁשה,
אנּו אחת ּובבעילה אחת אּׁשה ׁשהיא מּפני לזה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻוהצרכנּו

אצלנּו הּוא ּוכלל אּלּו. מלקּיֹות ארּבע לחּיבֹו (myרֹוצים ְְְְְְִֵֵֶַַַַָֻ

(:frמֹוסיף אּסּור היה אּלאֿאםּֿכן אּסּור על חל אּסּור אין :ִִִִִֵֵֶַָָָָ
(xeqi`d ihxta dxzi dxneg siqen oexg` `ay xeq`dy)אֹו :

ּכֹולל "mixq`p";אּסּור xzei siwny xeqi` `ed oexg`d xeqi`y) ִֵ
(xzei agx megz lr hleyd xeqi`אחת ּבת אּסּור ִַַַאֹו

oi`e onf zcigi dze`ae dyrn eze`a eicgi milg mixeqi`dy)

(micwn cg`ּכרתֹות ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִֵֵֶֶֶַַ
c)ּבפרּוׁשנּו dpyn b wxt "zeipynd yexit")על יהיּו ואם ; ְְְִִֵֵַ
df)הּסדר "xcq"a eply dnbeca),מֹוסיף אּסּור ּבכּלם יהיה , ְְִִִֵֶֶַָֻ

רּבים ּגּופים היּו אם אבל ׁשם. ׁשּנתּבאר zepey)ּכמֹו miyp), ְְֲִִִִֵֶַָָָָ
אחרת ואּׁשה חללה אחרת ואּׁשה אלמנה אּׁשה ׁשּבעל ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכגֹון
לֹוקה ׁשהּוא לֹומר צרי אין ― ּגרּוׁשה אחרת ואּׁשה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָזֹונה
ׁשהּכלל ּכיון ותאמר: ׁשּתקׁשה ואפׁשר ואחת. ּכלֿאחת ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל
על לֹוקה מּדּוע ― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצלנּו:
ּדע אחד? ּבלאו עליהן מזהר ּכּלן והרי ואחת, ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּכלֿאחת
ּגרּוׁשה על ּגדֹול ּבכהן אתֿהּלאו ּכפל זה ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבגלל
ּכהן ּדין ּכמֹו ּבהן ׁשּדינֹו להׁשמיענּו ― וחללה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוזֹונה
הדיֹוט ּכהן ונתחּיב ואחת, ּכלֿאחת על ׁשּלֹוקה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהדיֹוט
ּבלאו מהן אחת ׁשּנתיחדה ּכיון ואחת, ּכלֿאחת על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָמלקּות
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא לחּלק, ּכּלן נעׂשּו ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָֻאחד,

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,`k my),ּבלאו הּגרּוׁשה ויחד הֹואיל . ְְְִִִִֵֵַָָָָֹ
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על לֹוקה ּכ עצמּה, ּבפני הּגרּוׁשה על לֹוקה הּוא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָוהרי
אמרם ענין וזהּו עצמּה. ּבפני חללה ועל עצמּה, ּבפני ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָזֹונה

קּדּוׁשין וזֹונה(fr:)ּבגמרא מחללה ּגרּוׁשה ׁשחלּוקה "ּכׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָָָָ
ׁשאם נתּבאר, וׁשם ּגדֹול". ּבכהן חלּוקה ּכ הדיֹוט, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹּבכהן
ׁשהיּו ּבין ואחת, ּכלֿאחת על לֹוקה מחּלקין ּגּופין ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּנׁשים
על ׁשהּלאו ל נתּבאר הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו הּסדר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעל
על לֹוקה ּולפיכ עצמּה, ּבפני מצוה מהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכלֿאחת

וׁשם ואחת. חּיב(gr.)ּכלֿאחת הדיֹוט ּכהן ׁשאין נתּבאר, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּיּקח עד מהן אחת מּׁשּום והּוא(ycwi)מלקּות ויבעֹול, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַ

לֹוקה; אינֹו ― ּבעל לא לֹוקה, ― "ּבעל ְֵֶֶַַָָָָֹאמרם:
`le .. gwi `l dl` z` dpef dllge dyexbe dpnl`" :miaezkde)

(:`ed heicd odk iabl mpaen Ð "einra erxf llgiַַַמהּֿטעם
יחּלל"(xnelk:)קאמר: "לא מּׁשּום יּקח"? "לא מהּֿטעם ְִִֵַַַַַַָָֹֹ

(oiyeciwd lr dxdf` "llgi `l"a oi`e)ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְֲִִֵָָ
אּלּו מצות וקּדּוׁשין.(qwÎgpw`)ארּבע ּביבמֹות ּבׁשלמּות ְְְְִִִִִֵֵַַָֹ

― הקס"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
"ולאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא קּדּוׁשין, ּבלי אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹהאלמנה

ּבעּמיו" זרעֹו eh)יחּלל ,my)נאסרּו הדיֹוט ׁשּכהן ּופרּוׁשֹו . ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
הּנּׂשּואין odkעליו lr mixeq`d Ð "dllg"e "dpef" "dyexb"a) ִִַָָ

(heicd"יּקחּו "לא ׁשּנאמר: ,(f my),הּקּדּוׁשין הם ולּקּוחין , ְֱִִִִִֵֶֶַַָֹ
לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּיבעֹול, עד לֹוקה ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָאּלא

(`qw seqae qw ,gpw dyrz `l :jyndae)ּבלי ּבעל אם אבל ;ְֲִִַָָ
עליו ּומזהר אסּור ׁשּזה אףֿעלּֿפי didzקּדּוׁשין, `l" cvn) ְִִִֶֶַַָָָָֻ

("dycwּופסלּה(dnexzle dpedkl dllg d`yr)אינֹו ― ְֵָָ
ּכהן אבל .לכ אזהרה נתּפרׁשה ׁשּלא ּכיון זה, מּׁשּום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹלֹוקה
אּסּור והּוא יּקח" "לא אחד לאוין: ׁשני ּבֹו ּבאּו ְְִִִֵֶָָָָָֹּגדֹול
הּביאה אּסּור והּוא זרעֹו" יחּלל "ולא והּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֹהּנּׂשּואין,

קּדּוׁשין ּובגמרא קּדּוׁשין. ּבלי "ּומֹודה(gr.)אפּלּו אמרּו: ְְְֲִִִִִִִֶָָָ
ׁשּלֹוקה, קּדׁש ולא ּבעל ׁשאם ּבאלמנה, ּגדֹול ּבכהן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹרבא
וׁשם חּלל". והרי ― רחמנא אמר זרעֹו" יחּלל ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַַָָָֹ"ולא
מּׁשּום לֹוקה ׁשּתים: לֹוקה ― ּבאלמנה ּגדֹול "ּכהן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹאמרּו:

ו יּקח", זה"לא נתיחד ולא יחּלל". "לא מּׁשּום לֹוקה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹ
dveawdּבאלמנה lkl qgiizn miaezkd zehytay s` lr) ְַָָָ

(eiptly weqtayּכהן על ּבלאו המיחדת ׁשהיא לפי ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻאּלא
ּופסלּה חּללּה זֹו ּובבעילה לּכהּנה, ּכׁשרה והיא ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָֻּגדֹול
ּכדין ּבׁשלׁשּתן ּדינֹו הרי וחללה וזֹונה ּגרּוׁשה אבל ְְְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָָֻלּכהּנה.
לּכהּנה ּפסּולה מהן ׁשּכלֿאחת ּכלֹומר: הדיֹוט, ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּכהן

exwirn)מּתחּלתּה lelg lecbd odkd o`k dyr `le)ּכפל ולא , ְְִִַָָָֹ
ּגדֹול ּכהן על ickאּסּורן e` ,lelig ly sqep xeqi` jxevl) ִֵַָָֹ

(d`iaa mb xeq`lל ׁשהזּכרּתי לענין Ðאּלא `qw dxdf`) ְְְִִִֶֶַָָָָ
(cg` lkl e`l cgiil ick.

― הל"ח בתּולההּמצוה לּׂשא ּגדֹול ּכהן ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
(dlrap `ly)אּׁשה "והּוא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֶֶַָָָּבבתּוליה

יּקח" bi)ּבבתּוליה ,my)אמרּו l.)ּובפרּוׁש zeaezk)עֹוׂשה" ְְְִִֵֶֶָָָ
אתֿזה, ּובארּו עׂשה". מחּיבי אפּלּו ממזר עקיבא רּבי ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהיה
אסּורה ׁשהיא ― ּבתּולה ׁשאינּה מי ּגדֹול ּכהן ׁשּבעל ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכגֹון:

מּכלל הּבא לאו אצלנּו: הּוא ׁשהּכלל לפי ּבעׂשה. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו
עֹוד ואמרּו עׂשה. מצות ׁשהיא נתּבאר הּנה עׂשה. ― ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָעׂשה

(:`i zeixed)ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּבתּולה". על "ּומצּוה :ְְְְֲִִֵֶַַָָָֻ
מיבמֹות ו' ּבפרק זֹו ּבכתּבֹות(hk.)מצוה ּובמקֹומֹות ,(:fv) ְְְְִִִִֶֶָָֻ

.(gq.)וקּדּוׁשין ְִִ

― וׁשּׁשים מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא ּגרּוׁשה, מּלּׂשא ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹהּכהן

יּקחּו" f)לא ,my)ּוכׁשּבא(`AW onfÎlM :oiqxeb yie)― עליה ְִֶָָֹ¨§©¤¨ֶָָ
מלקּות. ְַַָחּיב

― הקנ"ח זֹונההּמצוה מּלּׂשא הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
(dl xeq`d l`xyin dlrapy e` l`xyi za dpi`y)והּוא ,ְ

יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה f)אמרֹו: ,`k `xwie)ּוכׁשּבא ְְֲִִֶַָָָָָָָֹֹ
(`AW onfÎlM :oiqxeb yie).מלקּות חּיב עליה― ¨§©¤¨ְֶַַָָָ

― הקנ"ט חללההּמצוה מּלּׂשא הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
Ð dpedkn leqtl dlrapyk oke dpedkl mileqtd on dclepy)

(zllgzn"וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: והּוא ,(my)ּוכׁשּבא ; ְְְֲִֶַָָָָָָֹ
(l"pk :oiqxeb yie).מלקּות חּיב ― ְֶַַָָָעליה

ה'תשע"ב סיון י"ד שני יום

.‚�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― השנ"ג ּבאחתהּמצוה מּלהתעּנג ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ

והּנּׁשּוק החּבּוק ּכגֹון ּביאה, ּבלי ואפּלּו ְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָמּכלֿהעריֹות
ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא הּזנּות, מּפעּלֹות ּבהן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
לגּלֹות תקרבּו לא ּבׂשרֹו אלּֿכלֿׁשאר איׁש "איׁש זה: ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹעל

e)ערוה" ,gi `xwie)קרבה אליהם ּתתקרבּו לא אמר: ּכאּלּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
ספרא ּולׁשֹון ערוה. לגּלֹות my)הּמביאה ixg`)לא" : ְְְְְִִֶַַָָָֹ

ׁשּלא מּנין יגּלה, ׁשּלא אּלא לי אין ערוה", לגּלֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹתקרבּו
לא טמאתּה ּבנּדת "ואלֿאּׁשה לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֻיקרב?

hi)תקרב" ,my),ּתגּלה ּובל ּתקרב ּבל נּדה אּלא לי אין , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּתלמּוד ּתגּלּו? ּובל ּתקרבּו ּבבל ׁשהן ּבכלֿהעריֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּומּנין

וׁשם ערוה". לגּלֹות תקרבּו "לא hk)לֹומר: my):נאמר ְְְְְֱִֶֶַַַָָֹ
ׁשּנאמ לפי לֹומר? ּתלמּוד מה העׂשת", הּנפׁשֹות ר:"ונכרתּו ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָֹֹ

ּתלמּוד ― הּקריבה על ּכרת חּיבין יהיּו יכֹול תקרבּו" ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ"לא
ּבאּסּור הּלאו נכּפל ּוכבר הּקרבֹות. לא "העׂשת", ְְְְִִֵַַַַָָָֹֹֹלֹומר
מחּקֹות עׂשֹות "לבלּתי ואמר: האּלה המכערים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻהּדברים

l)הּתֹועבת" ,my):אמרֹו dncwdkאבל xn`py weqta) ְֲֵַָָֹ
(zeixrd lk xeqi`lיׁשבּתםּֿבּה אׁשר ארץֿמצרים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָ"ּכמעׂשה

תעׂשּו" לא וגֹו' ארץּֿכנען ּוכמעׂשה תעׂשּו b)לא ,my)אינֹו , ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַֹֹ
אּלא ּבלבד, הּתֹועבת מחּקֹות אּלּו לאוין ּבׁשני ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻמזהיר
ּכלֹומר ,ּכ אחר ׁשּבאר עצמן מהּתֹועבת ּבהם ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמזהיר
הזהיר וכאׁשר ּכלֿהעריֹות. על ּכללּיים לאוין ׁשני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהביא
ּכֹולל וזה ― ּכנען ארץ ּומעׂשה מצרים ארץ מעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַעל
ּומרעה האדמה ועבֹודת הּׁשחיתּות עֹוׂשים, ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָּכלֿמהּֿׁשהיּו
ׁשאֹותם ּובאר חזר לפיכ ּכן, ּגם הארץ ויּׁשּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמקנה
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קז oeiq c"i ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

על לֹוקה ּכ עצמּה, ּבפני הּגרּוׁשה על לֹוקה הּוא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָוהרי
אמרם ענין וזהּו עצמּה. ּבפני חללה ועל עצמּה, ּבפני ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָזֹונה

קּדּוׁשין וזֹונה(fr:)ּבגמרא מחללה ּגרּוׁשה ׁשחלּוקה "ּכׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָָָָ
ׁשאם נתּבאר, וׁשם ּגדֹול". ּבכהן חלּוקה ּכ הדיֹוט, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹּבכהן
ׁשהיּו ּבין ואחת, ּכלֿאחת על לֹוקה מחּלקין ּגּופין ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּנׁשים
על ׁשהּלאו ל נתּבאר הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו הּסדר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעל
על לֹוקה ּולפיכ עצמּה, ּבפני מצוה מהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכלֿאחת

וׁשם ואחת. חּיב(gr.)ּכלֿאחת הדיֹוט ּכהן ׁשאין נתּבאר, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּיּקח עד מהן אחת מּׁשּום והּוא(ycwi)מלקּות ויבעֹול, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַ

לֹוקה; אינֹו ― ּבעל לא לֹוקה, ― "ּבעל ְֵֶֶַַָָָָֹאמרם:
`le .. gwi `l dl` z` dpef dllge dyexbe dpnl`" :miaezkde)

(:`ed heicd odk iabl mpaen Ð "einra erxf llgiַַַמהּֿטעם
יחּלל"(xnelk:)קאמר: "לא מּׁשּום יּקח"? "לא מהּֿטעם ְִִֵַַַַַַָָֹֹ

(oiyeciwd lr dxdf` "llgi `l"a oi`e)ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְֲִִֵָָ
אּלּו מצות וקּדּוׁשין.(qwÎgpw`)ארּבע ּביבמֹות ּבׁשלמּות ְְְְִִִִִֵֵַַָֹ

― הקס"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
"ולאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא קּדּוׁשין, ּבלי אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹהאלמנה

ּבעּמיו" זרעֹו eh)יחּלל ,my)נאסרּו הדיֹוט ׁשּכהן ּופרּוׁשֹו . ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
הּנּׂשּואין odkעליו lr mixeq`d Ð "dllg"e "dpef" "dyexb"a) ִִַָָ

(heicd"יּקחּו "לא ׁשּנאמר: ,(f my),הּקּדּוׁשין הם ולּקּוחין , ְֱִִִִִֵֶֶַַָֹ
לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּיבעֹול, עד לֹוקה ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָאּלא

(`qw seqae qw ,gpw dyrz `l :jyndae)ּבלי ּבעל אם אבל ;ְֲִִַָָ
עליו ּומזהר אסּור ׁשּזה אףֿעלּֿפי didzקּדּוׁשין, `l" cvn) ְִִִֶֶַַָָָָֻ

("dycwּופסלּה(dnexzle dpedkl dllg d`yr)אינֹו ― ְֵָָ
ּכהן אבל .לכ אזהרה נתּפרׁשה ׁשּלא ּכיון זה, מּׁשּום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹלֹוקה
אּסּור והּוא יּקח" "לא אחד לאוין: ׁשני ּבֹו ּבאּו ְְִִִֵֶָָָָָֹּגדֹול
הּביאה אּסּור והּוא זרעֹו" יחּלל "ולא והּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֹהּנּׂשּואין,

קּדּוׁשין ּובגמרא קּדּוׁשין. ּבלי "ּומֹודה(gr.)אפּלּו אמרּו: ְְְֲִִִִִִִֶָָָ
ׁשּלֹוקה, קּדׁש ולא ּבעל ׁשאם ּבאלמנה, ּגדֹול ּבכהן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹרבא
וׁשם חּלל". והרי ― רחמנא אמר זרעֹו" יחּלל ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַַָָָֹ"ולא
מּׁשּום לֹוקה ׁשּתים: לֹוקה ― ּבאלמנה ּגדֹול "ּכהן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹאמרּו:

ו יּקח", זה"לא נתיחד ולא יחּלל". "לא מּׁשּום לֹוקה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹ
dveawdּבאלמנה lkl qgiizn miaezkd zehytay s` lr) ְַָָָ

(eiptly weqtayּכהן על ּבלאו המיחדת ׁשהיא לפי ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻאּלא
ּופסלּה חּללּה זֹו ּובבעילה לּכהּנה, ּכׁשרה והיא ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָֻּגדֹול
ּכדין ּבׁשלׁשּתן ּדינֹו הרי וחללה וזֹונה ּגרּוׁשה אבל ְְְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָָֻלּכהּנה.
לּכהּנה ּפסּולה מהן ׁשּכלֿאחת ּכלֹומר: הדיֹוט, ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּכהן

exwirn)מּתחּלתּה lelg lecbd odkd o`k dyr `le)ּכפל ולא , ְְִִַָָָֹ
ּגדֹול ּכהן על ickאּסּורן e` ,lelig ly sqep xeqi` jxevl) ִֵַָָֹ

(d`iaa mb xeq`lל ׁשהזּכרּתי לענין Ðאּלא `qw dxdf`) ְְְִִִֶֶַָָָָ
(cg` lkl e`l cgiil ick.

― הל"ח בתּולההּמצוה לּׂשא ּגדֹול ּכהן ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
(dlrap `ly)אּׁשה "והּוא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֶֶַָָָּבבתּוליה

יּקח" bi)ּבבתּוליה ,my)אמרּו l.)ּובפרּוׁש zeaezk)עֹוׂשה" ְְְִִֵֶֶָָָ
אתֿזה, ּובארּו עׂשה". מחּיבי אפּלּו ממזר עקיבא רּבי ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהיה
אסּורה ׁשהיא ― ּבתּולה ׁשאינּה מי ּגדֹול ּכהן ׁשּבעל ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכגֹון:

מּכלל הּבא לאו אצלנּו: הּוא ׁשהּכלל לפי ּבעׂשה. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו
עֹוד ואמרּו עׂשה. מצות ׁשהיא נתּבאר הּנה עׂשה. ― ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָעׂשה

(:`i zeixed)ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּבתּולה". על "ּומצּוה :ְְְְֲִִֵֶַַָָָֻ
מיבמֹות ו' ּבפרק זֹו ּבכתּבֹות(hk.)מצוה ּובמקֹומֹות ,(:fv) ְְְְִִִִֶֶָָֻ

.(gq.)וקּדּוׁשין ְִִ

― וׁשּׁשים מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא ּגרּוׁשה, מּלּׂשא ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹהּכהן

יּקחּו" f)לא ,my)ּוכׁשּבא(`AW onfÎlM :oiqxeb yie)― עליה ְִֶָָֹ¨§©¤¨ֶָָ
מלקּות. ְַַָחּיב

― הקנ"ח זֹונההּמצוה מּלּׂשא הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
(dl xeq`d l`xyin dlrapy e` l`xyi za dpi`y)והּוא ,ְ

יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה f)אמרֹו: ,`k `xwie)ּוכׁשּבא ְְֲִִֶַָָָָָָָֹֹ
(`AW onfÎlM :oiqxeb yie).מלקּות חּיב עליה― ¨§©¤¨ְֶַַָָָ

― הקנ"ט חללההּמצוה מּלּׂשא הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
Ð dpedkn leqtl dlrapyk oke dpedkl mileqtd on dclepy)

(zllgzn"וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: והּוא ,(my)ּוכׁשּבא ; ְְְֲִֶַָָָָָָֹ
(l"pk :oiqxeb yie).מלקּות חּיב ― ְֶַַָָָעליה

ה'תשע"ב סיון י"ד שני יום

.‚�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― השנ"ג ּבאחתהּמצוה מּלהתעּנג ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ

והּנּׁשּוק החּבּוק ּכגֹון ּביאה, ּבלי ואפּלּו ְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָמּכלֿהעריֹות
ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא הּזנּות, מּפעּלֹות ּבהן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
לגּלֹות תקרבּו לא ּבׂשרֹו אלּֿכלֿׁשאר איׁש "איׁש זה: ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹעל

e)ערוה" ,gi `xwie)קרבה אליהם ּתתקרבּו לא אמר: ּכאּלּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
ספרא ּולׁשֹון ערוה. לגּלֹות my)הּמביאה ixg`)לא" : ְְְְְִִֶַַָָָֹ

ׁשּלא מּנין יגּלה, ׁשּלא אּלא לי אין ערוה", לגּלֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹתקרבּו
לא טמאתּה ּבנּדת "ואלֿאּׁשה לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֻיקרב?

hi)תקרב" ,my),ּתגּלה ּובל ּתקרב ּבל נּדה אּלא לי אין , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּתלמּוד ּתגּלּו? ּובל ּתקרבּו ּבבל ׁשהן ּבכלֿהעריֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּומּנין

וׁשם ערוה". לגּלֹות תקרבּו "לא hk)לֹומר: my):נאמר ְְְְְֱִֶֶַַַָָֹ
ׁשּנאמ לפי לֹומר? ּתלמּוד מה העׂשת", הּנפׁשֹות ר:"ונכרתּו ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָֹֹ

ּתלמּוד ― הּקריבה על ּכרת חּיבין יהיּו יכֹול תקרבּו" ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ"לא
ּבאּסּור הּלאו נכּפל ּוכבר הּקרבֹות. לא "העׂשת", ְְְְִִֵַַַַָָָֹֹֹלֹומר
מחּקֹות עׂשֹות "לבלּתי ואמר: האּלה המכערים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻהּדברים

l)הּתֹועבת" ,my):אמרֹו dncwdkאבל xn`py weqta) ְֲֵַָָֹ
(zeixrd lk xeqi`lיׁשבּתםּֿבּה אׁשר ארץֿמצרים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָ"ּכמעׂשה

תעׂשּו" לא וגֹו' ארץּֿכנען ּוכמעׂשה תעׂשּו b)לא ,my)אינֹו , ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַֹֹ
אּלא ּבלבד, הּתֹועבת מחּקֹות אּלּו לאוין ּבׁשני ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻמזהיר
ּכלֹומר ,ּכ אחר ׁשּבאר עצמן מהּתֹועבת ּבהם ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמזהיר
הזהיר וכאׁשר ּכלֿהעריֹות. על ּכללּיים לאוין ׁשני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהביא
ּכֹולל וזה ― ּכנען ארץ ּומעׂשה מצרים ארץ מעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַעל
ּומרעה האדמה ועבֹודת הּׁשחיתּות עֹוׂשים, ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָּכלֿמהּֿׁשהיּו
ׁשאֹותם ּובאר חזר לפיכ ּכן, ּגם הארץ ויּׁשּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמקנה
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oeiqקח e"h iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

תגּלה לא ערות ואּלּו: אּלּו הם מהם ׁשהזהרּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמעׂשים
תגּלה לא dnvrÎipta)וערות darez lk hxt ,xnelk)ּוכמֹו , ְְְְֵֶַַֹ

עׂשּו האל אתּֿכלֿהּתֹועבת "ּכי ואמר: הענין ּבסֹוף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבאר
fk)אנׁשיֿהארץ" ,my)ספרא ּולׁשֹון .(my)יבנּו לא "יכֹול : ְְְְִִֵֶַָָָָֹ

ּכמֹותם ּכרמים יּטעּו ולא lelkּבנינֹות ,dxe`kl ,df mbe) ְְְְְִִִָָָֹ
("eyrz `l orpk ux` dyrn"a:לֹומר ּתלמּוד ―ְַַ

תלכּו" לא b)"ּובחּקֹותיהם ,my)ּבחּקים אּלא אמרּתי לא , ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻֻ
היּו "ּומה אמרּו: וׁשם ולאבֹותיהם". להם ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָהחקּוקים
ואּׁשה אּׁשה נֹוׂשאה והאּׁשה איׁש נֹוׂשא האיׁש ְְְִִִִִִֵָָָָָָעֹוׂשין?
ׁשהם האּלה ׁשהּלאוין נתּבאר הּנה אנׁשים". לׁשני ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָנּׂשאת
הם ּתעׂשּו לא ּכנען ארץ ּוכמעׂשה מצרים ארץ ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹּכמעׂשה
וכפל וחזר הּכלל. ּדר על ּכלֿהעריֹות ּביאת על ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאזהרה

ּכלֿער ּבהן, אתאתֿהּלאו אנּו ּבארנּו ּוכבר לבּדּה. וה ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מּסנהדרין ז' ּבפרק הּזאת הּמצוה c)ּכלּֿדיני dpyn)ּבפרּוׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

לדעת, צרי ּומּמהּֿׁשאּתה עליהם. ׁשּלֹוקין ּובארנּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּמׁשנה
הּנֹולד הרי ― ּכרת ּביאתּה על ׁשחּיבים ֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּכלֿאּׁשה
והּוא ממזר, נקרא: ּכרת חּיּוב ּבּה ׁשּיׁש הּביאה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמאֹותּה
ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון הּביאה ׁשאֹותּה ּבין ממזר, ה' ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּקראֹו
אינֹו מּמּנה ׁשהּולד ּבלבד מןֿהּנּדה חּוץ ממזר, הּולד ―ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבפרק זה ענין נתּבאר ּוכבר ּבןֿהּנּדה. נקרא: אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָממזר

מיבמֹות .(hn:)ד' ִָ

― הקמ"ט ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
(ly zexykd)ּופרסתן ּגרה מעלי ׁשּיהיּו הינּו: וחּיה, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבהמה

אֹותן לבּדק מצּוים ׁשאנּו וזה לאכלן. מּתר ואז ְְְְְְְִִֶֶָָָָָָָֹֻֻסדּוקה,
"זאת אמרֹו: והּוא עׂשה, מצות הּוא ― אּלּו ְְְְֲִִִֵֵַָָֹּבסּמנים

וגֹו'" ּתאכלּו אׁשר a)החּיה ,`i my)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְֲִֶַַָָֹ
(ipinyטמאה ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― ּתאכלּו אתּה :ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֹֹ

ׁשּמּתר היא ― אּלּו סּמנים ׁשּיׁשּֿבּה את ּכלֹומר: ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבאכילה,
אסּור ― אלּו סּמנים ּבּה ׁשאין ׁשאת מּזה, מׁשמע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלאכלּה,
הּכלל לפי עׂשה ׁשהּוא עׂשה, מּכלל הּבא לאו וזה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָלאכלּה,
אּלא לי "אין זה: ללׁשֹון ּבסמּו אמרּו לפיכ ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּבידינּו
― אתֿהּגמל" לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? מּנין ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹּבעׂשה,

לאֿתעׂשה ּבמצות ׁשּנבאר ׁשאמרֹו(arw)ּכמֹו נתּבאר, הּנה . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
מה היא זֹו ּבמצוה והּכּונה עׂשה. מצות ― ּתאכלּו" ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ"אתּה
אּלּו סּמנים לדרֹוׁש נצטּוינּו ׁשאנּו והּוא: ,ל ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָּׁשהזּכרּתי
הּוא ― זה ודין לאכלּה, מּתר יהא ואז וחּיה, ְְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָֻּבכלּֿבהמה

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (e.)הּמצוה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
חּלין .(hp.)ּובמּסכת ְִֶֶַֻ

ה'תשע"ב סיון ט"ו שלישי יום

.·�˜ .‡�˜ .�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ú˜ .·Ú˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הק"ן העֹוף,הּמצוה ּבסּמני ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
לא העֹוף וסּמני מּתרים. יהיּו מּמּנּו מינים ּכּמה ׁשרק ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻוהּוא
אנּו ּכאׁשר ּכי ּבחקירה, הּׂשגּו אּלא מןֿהּתֹורה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻנאמרּו

אּסּורם ׁשּנתּבאר ּבכלֿהּמינים zehxtae)מתּבֹוננים ,dxeza) ְְְְִִִִִִֵֶַָָָ

אֹותם הּכֹוללים ּדברים ּבהם אנּו מֹוצאים אחד, ("cvאחד ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ
(mitzeyn mihxt Ð "deeydוזה טמא עֹוף סּמני והם ,ְְִֵֵֵֶָָ

הּוא ― טהֹור וזה טמא זה ולֹומר: ּבעֹופֹות לדּון ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנצטּוינּו
ּתאכלּו טהרה "ּכלֿצּפֹור ספרי: ּולשֹון עׂשה. (mixacמצות ְְְְֲִִִֵֵֵַָָֹֹ

(`i ,ci;עליו מהּֿׁשרמזנּו נתּבאר הּנה עׂשה". מצות זֹו ―ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
חּלין ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(hp.)ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֻ

― הקנ"א חגבים,הּמצוה ּבסּמני ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
לרגליו" מּמעל כרעים לֹו "אׁשר ּבּתֹורה: המפרׁשים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹוהם

(`k ,`i `xwie),ׁשּלפניה ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹו מצוה וענין .ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשרץ מּכל ּתאכלּו "אתֿזה אמרֹו: הּוא ּבּה ׁשּנאמר ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹוהּפסּוק
חּלין מּמּסכת ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻהעֹוף".

(fn).

― הקנ"ב ּדגיםהּמצוה ּבסּמני לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
מּכל ּתאכלּו "אתֿזה אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה מפרׁשים ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹֹוהם

ּבּמים" h)אׁשר ,my my)חּלין ּבגמרא אמרּו :(eq:)ּובפרּוׁש ְְְֲִִִֵֶַָָָָֻ
ּׁשאמר מּמה ּכי ולאֿתעׂשה. ּבעׂשה עֹובר טמא ּדג ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאֹוכל
מּכלל הּבא ולאו ּתאכל, לא ׁשּזּולתֹו אני ׁשֹומע אכֹול' ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ'זה
― ּתאכלּו" "אתֿזה ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה עׂשה. ― ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹעׂשה
ּכמֹו הּוא עׂשה מצות ׁשהיא ּבאמרנּו והענין עׂשה. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָמצות
זה ונאמר: אּלּו ּבסּמנים לדּון נצטּוינּו ׁשאנּו ,ל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהזּכרּתי
ואמר: הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו מּתר, אינֹו וזה לאכלֹו ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻמּתר

וגֹו'" לּטמאה הּטהרה ּביןֿהּבהמה dk)"והבּדלּתם ,k my) ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ּכלֿמין יהיה לפיכ ― ּבּסּמנים אּלא הבּדלה ּתהא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלא
עצמּה, ּבפני מצוה האּלה הּסּמנין מיני מארּבעת ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָומין
חגבים, וסּמני העֹוף, וסּמני וחּיה, ּבהמה סּמני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָּכלֹומר:
עׂשה לכלֿאחד ׁשּקראּו לׁשֹונם, ּבארנּו ּוכבר ּדגים. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָוסּמני
ּדגים, סּמני ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָלבּדֹו.

חּלין מּמּסכת ג' .(my)ּבפרק ְִִֶֶֶֶַֻ

― הקע"ב ּבהמההּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא טמאה, וחּיה eÎd)טמאה ,ci mixac)א" : ְְְְְֵֵַַָָָָ

ואתֿ אתֿהּגמל וגֹו' הּגרה מּמעלי תאכלּו לא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאתֿזה
טמאה ּבהמה ׁשאר אבל ואתֿהחזיר". ואתֿהּׁשפן ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהארנבת
"וכלּֿבהמה ּׁשאמר: מּמה אבל ּבפרּוׁש, לאו ּבהן ּבא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלא

תאכלּו" אתּה ּבּבהמה ּגרה מעלת וגֹו', ּפרסה (myמפרסת ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
(e ,ciמזהרים יחד הּסימנים ׁשני ּבֹו ּׁשאין ׁשּכלֿמה ידענּו ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ׁשּנתּבאר עׂשה מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא אּלא אכילתֹו, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעל
― עׂשה מּכלל הּבא לאו אצלנּו: הּוא ּוכלל עׂשה, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא
ּבהמה ׁשאר עלינּו נאסרה אבל עליו. לֹוקין ואין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָעׂשה,
ׁשאנּו וחמר, ּבקל מלקּות אכילתן על וחּיבנּו טמאה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻוחּיה
― אחד טהרה סימן ּבהן ׁשּיׁש וגמל חזיר ּומה ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאֹומרים:
סימן ּבהן ׁשאין וחּיה ּבהמה לׁשאר וחמר קל עליו, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלֹוקין

ספרא לׁשֹון ּוׁשמע עליהן. ׁשּלֹוקין ― ּכלל (zyxtטהרה ְְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָ
(ipinyּבאכילה אֹותּה ― תאכלּו" "אתּה אמרּו: ְְֲִֵֶַָָָָָֹֹּבכלֿזה,

טמאה ּבהמה ּבלאֿואין ּבעׂשה, אּלא לי אין ּבאכילה. ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
מּמעלי תאכלּו לא "אתֿזה לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹתעׂשה
מּנין? טמאה ּבהמה ׁשאר ּבלבד, אּלּו אּלא לי אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּגרה",
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xnege)ודין lw)הרי טהרה סימן ּבהן ׁשּיׁש אּלּו מה הּוא: ְֲֳִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבהן ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אכילתן, על ּבלאֿתעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהן
אכילתן! על ּבלאֿתעׂשה ׁשּתהא ּדין אינֹו טהרה, ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹסימן
מןֿהּכתּוב, ― והחזיר והּׁשפן והארנבת הּגמל ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָנמצאּו:
עׂשה מצות ונמצאת מּקלֿוחמר: ― טמאה ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּוׁשאר

מןֿהּכתּוב ― dyr)ׁשּלהן Ð dyr llkn `ad e`la)ּומצוה , ְִִֶֶַָָָ
לגּלֹויי זה ׁשּקלֿוחמר אּלא מּקלֿוחמר. ― ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּבלאֿתעׂשה

הּוא ּבעלמא mlrpdמלתא z` dlbn "xnege lw"d :xnelk) ְְְִָָָ
dxezd z`f dazk eli`k aygp df ixde "zexeyd oia" dxe`kl

(yxetnaּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו ּבבּתֹו", ׁשאמרּו ּכדר ,`l) ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָ
(gt xeriy Ð ely dyrzמּבׂשר ּכזית ּכלֿהאֹוכל ּולפיכ .ְְְִִִֵַַָָָ

לֹוקה ― ׁשּיהיה מהן מין מאיזה טמאה חּיה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
זאת ודע mirceiמּדאֹוריתא. ep` xeqi`d xwiry oeik :xnelk) ְְְִַַָֹ

on oixidfn oi`"l dxizqa df oi` Ð "xnege lw" cenll ilan mb

(dwele Ð "oicd.

― הקע"ד טמא,הּמצוה עֹוף מּלאכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
מןֿהעֹוף ּתׁשּקצּו "ואתֿאּלה הּמינים: ּבאֹותם אמרֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָוהּוא

יאכלּו" bi)לא ,`i `xwie)מּבׂשרם ּכזית מהם האֹוכל וגם . ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשּלפניה הּׁשּתים עם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ―ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

מחּלין ג' .(hp.)ּבפרק ְִֵֶֶֻ
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― הקע"ג טמא,הּמצוה ּדג מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
לכם יהיּו "וׁשקץ הּדגים: מן הּמינים ּבאֹותם אמרֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָוהּוא

ּתׁשּקצּו" ואתֿנבלתם תאכלּו לא i`)מּבׂשרם ,`i `xwie). ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹ
לֹוקה. ― ּכזית מּבׂשרם ְְְִִֵֶַָָָוהאֹוכל

― הקע"ה ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
מן וזּולתם והּצרעין והּדבֹורים הּזבּובים ּכגֹון ְְְְְְְִִִִַַַָָָָהעֹוף,
ׁשרץ "וכל ּתֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא האּלה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּמינים

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)ּולׁשֹון . ְֵֵֵֶָָָָֹ
לאֿתעׂשה", מצות ― וכּו' העֹוף ׁשרץ "וכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹספרי:

לֹוקה. ― ְְֶָָוהאֹוכלם

― הקע"ו ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
וזהּו להם, והּדֹומה והחּפּוׁשּיֹות הּתֹולעים ּכגֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהארץ,
"וכלֿהּׁשרץ יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנקרא:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ עלֿהארץ n`)הּׁשרץ ,`i `xwie). ֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּׁשהּו מהם dnly)והאֹוכל dixa ef dzid m`)חּיב ― ְֵֵֶֶַַָָ

ְַמלקּות.

― הקע"ז הּׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ואינֹו מסּים מין ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי מןֿהעּפּוׁשים, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻהּמתהּוה
אתֿ תטּמאּו "ולא אמרֹו: והּוא ּונקבה, מּזכר ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹנֹולד

עלֿהארץ" הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ cn)נפׁשתיכם ,my)ּולׁשֹון . ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ipiny)ספרא zyxt)ֿאףֿעל ― עלֿהארץ הרמׂש "הּׁשרץ : ְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אמרֹו ּבין ׁשּיׁש החּלּוק וזהּו ורֹובה", ּפֹורה ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָּפי

הארץ" על הּׁשרץ erw)"הּׁשרץ dxdf` lirl)אמרֹו ּובין ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּיׁש הּׁשרץ הּוא ― הּׁשֹורץ ׁשהּׁשרץ לפי הרמׂש". ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ"הּׁשרץ

מׁשריץ הּוא והרי הּמין את הּמֹוליד ּכח mivxy)ּבֹו cilen) ְֲִִִֵֶַַַַַֹ
הּמתהּוה הּׁשרץ הּוא ― הרֹומׂש והּׁשרץ הארץ; ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל

―מןֿהע מּמּנּו האֹוכל וגם ּכמֹוהּו, מֹוליד ׁשאינֹו ּפּוׁשים ְִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ֶלֹוקה.

― הקע"ח ּבעליהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
וירמׂשּו מּׁשּיצאּו והּפרֹות הּזרעים ּבתֹו הּמתהּוים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהחּיים
אחרּֿכ מצאנּום אפּלּו הּפרי, אֹותֹו אֹו הּזרע אֹותֹו ּפני ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָעל
והּוא לֹוקה, ― והאֹוכלם לאכלם, אסּור ― האכל ְְְְְְֶֶָָָָָָֹּבתֹו
ּכיֿׁשקץ תאכלּום לא עלֿהארץ הּׁשרץ "לכלֿהּׁשרץ ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאמרֹו:

an)הם" ,`i my)ספרא ּולׁשֹון .(ipiny zyxt)את "להביא : ְְְִִֵֵָָ
וחזרּו". לארץ ְְְֵֶֶָָָׁשּפרׁשּו
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― הקע"ט ׁשרץהּמצוה איזה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
יחּוד ּבלי oind)ׁשּיהיה, lcad `ll)ׁשרץ ּבין העֹוף ׁשרץ ּבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָ

"אלּֿתׁשּקצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ּבין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמים
ּבהם תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ּבכלֿהּׁשרץ ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹאתֿנפׁשתיכם

ּבם" bn)ונטמתם ,`i `xwie)ולֹוקין עצמֹו ּבפני לאו זה . ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
מּׁשרץ ּדבר האֹוכל לפיכ ּכֹולל. אּסּור ּכעין והּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָעליו,
הּׁשרץ "וכלֿהּׁשרץ מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהארץ

יאכל" לא הּוא ׁשקץ n`)עלֿהארץ ,my)מּׁשּום ואחת , ְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּדבר האֹוכל וכן ּבכלֿהּׁשרץ". אתֿנפׁשתיכם ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ"אלּֿתׁשּקצּו
העֹוף "ׁשרץ מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― העֹוף ְִִִֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשרץ

יאכלּו" לא לכם הּוא eh)טמא ,ci mixac)―dyrz `l) ֵֵֵֶָָָֹ
(erwּֿבכל אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום ואחת ,ְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹ
החיהּׁשר אֹותֹו והיה ּבלבד אחד חי ּבעל אכל ואם ץ". ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ׁשהּוא ּכ הארץ, על וׁשֹורץ ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמעֹופף
מלקּיֹות ארּבע עליו חּיב יהיה ― oldlהארץ wleg epax) ְְְִֶֶַַַַָָָָָֻ

(zewlnd oipna ef dhiy lrּגם ׁשהּוא ּכ על נֹוסף ואם .ְִֶַַַָ
הּמלקּות מלקּיֹות: ׁשׁש עליו חּיב יהיה ― הּמים ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻמּׁשרץ
לא "מּבׂשרם ּבֹו: ׁשּנאמר טמא ּדג מּׁשּום ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹהחמיׁשית

i`)תאכלּו" ,`i `xwie)―(brw dyrz `l)והּמלקּות , ְְֵַַֹ
ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּׁשּׁשית
ּפסּוק לנּו ואין הּמים. ׁשרץ ּגם ּכֹולל ׁשהּוא לפי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשרץ",
אתֿ "אלּֿתׁשּקצּו ּׁשּנאמר: מּמה חּוץ הּמים ׁשרץ ְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַלאסֹור
אמרּו האּלה הּכללים ּולפי הּׁשרץ". ּבכלֿהּׁשרץ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹנפׁשתיכם

מּכֹות ּפֹוטיתא(fh:)ּבגמרא "אכל :x`zn oldle .mind uxy) ְִִַַָָָָ
itl `xnbd xn`n miiwl ick mitqep mivxy ly zepekz epiax ea

(ezhiy― צרעה חמׁש; לֹוקה ― נמלה ארּבע; לֹוקה ―ְְְִֵֶֶַַָָָָ
ּפרּוׁשֹו ׁשּׁשמעּתי ּכלֿמי ׁשּפרׁש הּפרּוׁש זהּו ׁשׁש". ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָלֹוקה
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xnege)ודין lw)הרי טהרה סימן ּבהן ׁשּיׁש אּלּו מה הּוא: ְֲֳִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבהן ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אכילתן, על ּבלאֿתעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהן
אכילתן! על ּבלאֿתעׂשה ׁשּתהא ּדין אינֹו טהרה, ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹסימן
מןֿהּכתּוב, ― והחזיר והּׁשפן והארנבת הּגמל ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָנמצאּו:
עׂשה מצות ונמצאת מּקלֿוחמר: ― טמאה ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּוׁשאר

מןֿהּכתּוב ― dyr)ׁשּלהן Ð dyr llkn `ad e`la)ּומצוה , ְִִֶֶַָָָ
לגּלֹויי זה ׁשּקלֿוחמר אּלא מּקלֿוחמר. ― ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּבלאֿתעׂשה

הּוא ּבעלמא mlrpdמלתא z` dlbn "xnege lw"d :xnelk) ְְְִָָָ
dxezd z`f dazk eli`k aygp df ixde "zexeyd oia" dxe`kl

(yxetnaּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו ּבבּתֹו", ׁשאמרּו ּכדר ,`l) ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָ
(gt xeriy Ð ely dyrzמּבׂשר ּכזית ּכלֿהאֹוכל ּולפיכ .ְְְִִִֵַַָָָ

לֹוקה ― ׁשּיהיה מהן מין מאיזה טמאה חּיה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
זאת ודע mirceiמּדאֹוריתא. ep` xeqi`d xwiry oeik :xnelk) ְְְִַַָֹ

on oixidfn oi`"l dxizqa df oi` Ð "xnege lw" cenll ilan mb

(dwele Ð "oicd.

― הקע"ד טמא,הּמצוה עֹוף מּלאכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
מןֿהעֹוף ּתׁשּקצּו "ואתֿאּלה הּמינים: ּבאֹותם אמרֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָוהּוא

יאכלּו" bi)לא ,`i `xwie)מּבׂשרם ּכזית מהם האֹוכל וגם . ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשּלפניה הּׁשּתים עם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ―ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

מחּלין ג' .(hp.)ּבפרק ְִֵֶֶֻ
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― הקע"ג טמא,הּמצוה ּדג מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
לכם יהיּו "וׁשקץ הּדגים: מן הּמינים ּבאֹותם אמרֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָוהּוא

ּתׁשּקצּו" ואתֿנבלתם תאכלּו לא i`)מּבׂשרם ,`i `xwie). ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹ
לֹוקה. ― ּכזית מּבׂשרם ְְְִִֵֶַָָָוהאֹוכל

― הקע"ה ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
מן וזּולתם והּצרעין והּדבֹורים הּזבּובים ּכגֹון ְְְְְְְִִִִַַַָָָָהעֹוף,
ׁשרץ "וכל ּתֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא האּלה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּמינים

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)ּולׁשֹון . ְֵֵֵֶָָָָֹ
לאֿתעׂשה", מצות ― וכּו' העֹוף ׁשרץ "וכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹספרי:

לֹוקה. ― ְְֶָָוהאֹוכלם

― הקע"ו ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
וזהּו להם, והּדֹומה והחּפּוׁשּיֹות הּתֹולעים ּכגֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהארץ,
"וכלֿהּׁשרץ יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנקרא:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ עלֿהארץ n`)הּׁשרץ ,`i `xwie). ֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּׁשהּו מהם dnly)והאֹוכל dixa ef dzid m`)חּיב ― ְֵֵֶֶַַָָ

ְַמלקּות.

― הקע"ז הּׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ואינֹו מסּים מין ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי מןֿהעּפּוׁשים, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻהּמתהּוה
אתֿ תטּמאּו "ולא אמרֹו: והּוא ּונקבה, מּזכר ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹנֹולד

עלֿהארץ" הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ cn)נפׁשתיכם ,my)ּולׁשֹון . ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ipiny)ספרא zyxt)ֿאףֿעל ― עלֿהארץ הרמׂש "הּׁשרץ : ְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אמרֹו ּבין ׁשּיׁש החּלּוק וזהּו ורֹובה", ּפֹורה ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָּפי

הארץ" על הּׁשרץ erw)"הּׁשרץ dxdf` lirl)אמרֹו ּובין ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּיׁש הּׁשרץ הּוא ― הּׁשֹורץ ׁשהּׁשרץ לפי הרמׂש". ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ"הּׁשרץ

מׁשריץ הּוא והרי הּמין את הּמֹוליד ּכח mivxy)ּבֹו cilen) ְֲִִִֵֶַַַַַֹ
הּמתהּוה הּׁשרץ הּוא ― הרֹומׂש והּׁשרץ הארץ; ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל

―מןֿהע מּמּנּו האֹוכל וגם ּכמֹוהּו, מֹוליד ׁשאינֹו ּפּוׁשים ְִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ֶלֹוקה.

― הקע"ח ּבעליהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
וירמׂשּו מּׁשּיצאּו והּפרֹות הּזרעים ּבתֹו הּמתהּוים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהחּיים
אחרּֿכ מצאנּום אפּלּו הּפרי, אֹותֹו אֹו הּזרע אֹותֹו ּפני ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָעל
והּוא לֹוקה, ― והאֹוכלם לאכלם, אסּור ― האכל ְְְְְְֶֶָָָָָָֹּבתֹו
ּכיֿׁשקץ תאכלּום לא עלֿהארץ הּׁשרץ "לכלֿהּׁשרץ ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאמרֹו:

an)הם" ,`i my)ספרא ּולׁשֹון .(ipiny zyxt)את "להביא : ְְְִִֵֵָָ
וחזרּו". לארץ ְְְֵֶֶָָָׁשּפרׁשּו
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― הקע"ט ׁשרץהּמצוה איזה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
יחּוד ּבלי oind)ׁשּיהיה, lcad `ll)ׁשרץ ּבין העֹוף ׁשרץ ּבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָ

"אלּֿתׁשּקצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ּבין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמים
ּבהם תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ּבכלֿהּׁשרץ ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹאתֿנפׁשתיכם

ּבם" bn)ונטמתם ,`i `xwie)ולֹוקין עצמֹו ּבפני לאו זה . ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
מּׁשרץ ּדבר האֹוכל לפיכ ּכֹולל. אּסּור ּכעין והּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָעליו,
הּׁשרץ "וכלֿהּׁשרץ מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהארץ

יאכל" לא הּוא ׁשקץ n`)עלֿהארץ ,my)מּׁשּום ואחת , ְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּדבר האֹוכל וכן ּבכלֿהּׁשרץ". אתֿנפׁשתיכם ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ"אלּֿתׁשּקצּו
העֹוף "ׁשרץ מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― העֹוף ְִִִֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשרץ

יאכלּו" לא לכם הּוא eh)טמא ,ci mixac)―dyrz `l) ֵֵֵֶָָָֹ
(erwּֿבכל אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום ואחת ,ְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹ
החיהּׁשר אֹותֹו והיה ּבלבד אחד חי ּבעל אכל ואם ץ". ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ׁשהּוא ּכ הארץ, על וׁשֹורץ ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמעֹופף
מלקּיֹות ארּבע עליו חּיב יהיה ― oldlהארץ wleg epax) ְְְִֶֶַַַַָָָָָֻ

(zewlnd oipna ef dhiy lrּגם ׁשהּוא ּכ על נֹוסף ואם .ְִֶַַַָ
הּמלקּות מלקּיֹות: ׁשׁש עליו חּיב יהיה ― הּמים ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻמּׁשרץ
לא "מּבׂשרם ּבֹו: ׁשּנאמר טמא ּדג מּׁשּום ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹהחמיׁשית

i`)תאכלּו" ,`i `xwie)―(brw dyrz `l)והּמלקּות , ְְֵַַֹ
ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּׁשּׁשית
ּפסּוק לנּו ואין הּמים. ׁשרץ ּגם ּכֹולל ׁשהּוא לפי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשרץ",
אתֿ "אלּֿתׁשּקצּו ּׁשּנאמר: מּמה חּוץ הּמים ׁשרץ ְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַלאסֹור
אמרּו האּלה הּכללים ּולפי הּׁשרץ". ּבכלֿהּׁשרץ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹנפׁשתיכם

מּכֹות ּפֹוטיתא(fh:)ּבגמרא "אכל :x`zn oldle .mind uxy) ְִִַַָָָָ
itl `xnbd xn`n miiwl ick mitqep mivxy ly zepekz epiax ea

(ezhiy― צרעה חמׁש; לֹוקה ― נמלה ארּבע; לֹוקה ―ְְְִֵֶֶַַָָָָ
ּפרּוׁשֹו ׁשּׁשמעּתי ּכלֿמי ׁשּפרׁש הּפרּוׁש זהּו ׁשׁש". ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָלֹוקה
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וכּו' ּפֹוטיתא אכל ׁשהּוא: זה ּבענין ּדבריו ראיתי (dhiyאֹו ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
cg` e`l gkn mb zewln xtqn zaiign Ð epax wleg dilr Ð ef

did cxtpa mdn cg` lk lv`y mixeqi` dnk etxhvdyk Ð

(dwel Ð etxhvdy mixeqi`d xtqnke .miiw xen`d e`ldוזה .ְֶ
ּבהּפּו אּלא יתקּים ולא יהיה לא נכֹון, ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּפרּוׁש
ׁשאם והּוא: הּתלמּוד. ּבלׁשֹון המבארים האמּתּיים ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָֹהּכללים
מלקּיֹות ׁשלׁש ׁשחּיבּו ּתמצא ּכאן ּׁשהקּדמנּו ּבמה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻּתתּבֹונן
ּבכלֿ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו והּוא: אחד ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹמּלאו
ׁשּתי לֹוקין וׁשאין זה, ּדבר ּבּטּול נתּבאר ּוכבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהּׁשרץ".
ּבגמרא ׁשּבארּו ּכמֹו ּפנים, ּבׁשּום אחד לאו על ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻמלקּיֹות

ּפעמים,(aw:)חּלין ּכּמה ּובארנּוהּו זה ּכלל הקּדמנּו ּוכבר : ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻ
לקּמן ּדגמאֹות מּמּנּו ל hÎgiy)ויבֹואּו ,dvw dyrz `l).

יוםחמישיי"זסיון
ְְְְִֶַָָָֻ

ׁשהאֹוכל הּוא: ּתׁשּתּבׁש ולא ּבֹו ּתסּתּפק ׁשּלא הּנכֹון ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהּדבר
הארץ וׁשרץ הּמים וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ּבעצמֹו ׁשהּוא חי ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבעל

אח ּבלבד: ׁשלׁש לֹוקה ׁשּנתּבאר― העֹוף ׁשרץ מּׁשּום ת ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּלאו, נתּבאר ּבֹו ׁשּגם הארץ ׁשרץ מּׁשּום ואחת הּלאו, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבֹו
ׁשרץ ׁשּגם אתֿנפׁשתיכם", "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹואחת
"אלּֿתׁשּקצּו אמרֹו: והּוא "ּכלֿׁשרץ", ּבכלל נאסר ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָהּמים
הארץ ׁשרץ אכל ואם הּׁשרץ". ּבכלֿהּׁשרץ ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאתֿנפׁשתיכם
ׁשרץ על ּגם וכ הארץ. ׁשרץ מּׁשּום אחת לֹוקה ― ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבלבד
הּמים ׁשרץ על וכ העֹוף. ׁשרץ מּׁשּום אחת ― ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָהעֹוף
ּבכלֿ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום אחת ― ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹלבּדֹו
לא הארץ ׁשרץ ּכֹולל זה ׁשּלאו ּומחמת הּׁשרץ". ֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשרץ
אלף לנּו ּבאּו ׁשאפּלּו לפי ׁשּתים, הארץ ׁשרץ על ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָילקה
עליהן לֹוקה אינֹו ― הארץ" ּב"ׁשרץ ּכּלם מפרׁשים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻלאוין
ּבעצמֹו, אחד ּבענין נכּפלּו ׁשּכּלם לפי אחת, מלקּות ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻאּלא
לא הארץ "ׁשרץ ּתאכלּו", לא הארץ "ׁשרץ אמר: ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹואפּלּו
לא ― ּפעמים אלף ּכ יאכל", לא הארץ "ׁשרץ ְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹּתאכל",
ׁשּקבעּו ׁשאּלה ראית האם אחת. מלקּות אּלא עליו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָיתחּיב
לֹוקה ׁשעטנז ׁשהּלֹובׁש סֹוברים הּזה המׁשּבׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻאתֿהּכלל

לאוין ׁשני ּבֹו ׁשּבאּו ּכיון i`)ׁשּתים ,ak mixac .hi ,hi `xwie). ְְִִֵֵֶַָָָ
מּוזר היה זה אּלא ּכן סֹוברים ׁשהם ראיתי לא ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹמפרׁשים?
מּוזרים ּדבריהם ואין ׁשהּוא, מי אמרֹו אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּבעיניהם
עליו לֹוקין העֹוף ׁשרץ אֹו הארץ ׁשּׁשרץ ּבאמרם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּבעיניהם
מּׁשּום ואחת ּבֹו המפרׁש הּלאו מחמת אחת ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָֹׁשּתים:
ּברּור וזה ּבכלֿהּׁשרץ". אתֿנפׁשתיכם ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"אלּֿתׁשּקצּו
והאּלמים. מןֿהחרׁשים אפּלּו יעלם ׁשּלא עד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבתכלית

ואמר לבארֹו ׁשהתחלּתי אתֿהענין להׁשלים (zhiylאחזֹור ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
e` "wlg"l oeekn zeidl jixv e`l lk ,e`l siqedl ick epiax

zhiyl) oiwel oi`y zelitk df ixd ok `lel .dpekz ly "ztqez"

(epiaxוהדברים איסור. של חלק אותו על אחת מפעם יותר
ׁשאם הגמרא): במאמר רבינו לפירוש הקדמה הם ִֶהבאים
מן ּבפרי אֹו הּזרעים מן זרע ּבאיזה חי ׁשּנתהּוה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָארע
ּבפני נגע ׁשּלא אףֿעלּֿפי העֹולם, לאויר ויצא ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּפרֹות
ׁשּנאמר לפי אחת, מלקּות חּיב האֹוכלֹו הרי ― ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָהאדמה

לזֹו ׁשּקדמה ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו עצמֹו, ּבפני לאו (l`ּבֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
(grw dyrzּבּה ורמׂש הארץ ּפני על רחׁש ואם ,`ed "ynx") ְְְִֵֶַַַָָָָָ

(cilen epi`y uxya cgein xeqi`:ׁשּתים אכילתֹו על חּיב ―ְֲִִַַַָָ
תאכלּום לא הארץ על הּׁשרץ "לכלֿהּׁשרץ מּׁשּום: ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹאחת

הם" an)ּכיֿׁשקץ ,my)―(grw dyrz `l):מּׁשּום ואחת , ְִִֵֶֶַַ
הארץ" על הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם תטּמאּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ"ולא

(cn ,my `xwie)―(frw dyrz `l)הּׁשרץ ["וכלֿהּׁשרץ ,ְֵֶֶַַָֹ
יאכל" לא הּוא ׁשקץ n`)עלֿהארץ ,my)נֹוסף ארע ואם [ ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשלׁש עליו חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ׁשּיהא יהא] [ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלאּלּו
"וכלֿ מּׁשּום: ּוׁשליׁשית לעיל, ׁשהזּכרנּו הׁשּתים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֻמלקּיֹות:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ הארץ על הּׁשרץ (l`―(my)הּׁשרץ ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
(erw dyrzהרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם תטּמאּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ["ולא
הארץ" an)על ,my)יתחּיב מעֹופף ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם ,[ ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּוא טמא העֹוף "ּכלֿׁשרץ מּׁשּום: רביעית מלקּות ְְִִִֵֶֶַָָָָָעליו
יאכל" לא hi)לכם ,ci mixac)―(drw dyrz `l)נֹוסף ואם ְִֵֵֶַָָֹ

ׁשאנּו ּכמֹו מעֹופף, ׁשהּוא עם ּבּמים ׂשֹוחה ׁשּיהא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָלכ
מלקּיֹות, חמׁש עליו יתחּיב ― רּבים ּבמינים ּתמיד ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֻרֹואים
הּכֹוללֹו לאו ׁשּבא הּמים, ׁשרץ מּׁשּום: זֹו חמיׁשית ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָמלקּות
ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו אמרֹו: ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהּוא

בהם" תּטּמאּו ולא bn)הּׁשרץ ,my)―(igkepd dyrz `l). ְְִֵֶַַָֹֹ
האֹוכל מן הּמתהּוה ּבעצמֹו זה חי ׁשּיהא לכ נֹוסף ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואם

יתחּיב ― עֹוף "ואתֿאּלהּגם מּׁשּום: ׁשּׁשית ּבמלקּות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַ
יאכלּו" לא מןֿהעֹוף bi)ּתׁשּקצּו ,my)―(crw dyrz `l). ְְִֵֵַָָֹ

ׁשאנּו לפי הּפרֹות, מעּפּוׁש עֹוף ׁשּיתהּוה ּכ על ּתּתּמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואל
והם מןֿהעּפּוׁשים מתהּוים עֹופֹות קרֹובֹות לעּתים ְְְְִִִִִִִִֵַָרֹואים
אחד ׁשּמין על ּתתּפּלא ואל הּקטן האגֹוז מן ּגדֹולים ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיֹותר
ּדבר זה אין ּכי ― העֹוף ׁשרץ והּוא טמא עֹוף הּוא ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָּבעצמֹו
ׁשרץ ּותכּונֹות ּופעּלֹותיו העֹוף ּתכּונֹות לֹו ׁשּיהיּו ְְְְִֶֶֶָָָֻרחֹוק,
אּלּו ּבכלל ׁשּמנּו ּכלֿהראׁשֹונים ּפרּוׁשי ּתראה הלא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהעֹוף.
ולא נכֹון וזה הּמים, וׁשרץ טמא ּדג מלקּיֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהּׁשׁש
ּכ הּמים, ׁשרץ ויהיה ּדג ׁשּיהא ׁשאפׁשר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאכחיׁשּנּו,
ׁשהיה הּפֹוטיתא, וזהּו העֹוף, ׁשרץ ויהיה עֹוף יהיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּגםּֿכן
ּולפיכ ― הּמים וׁשרץ הארץ וׁשרץ העֹוף וׁשרץ ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָעֹוף
זֹו ּונמלה חמׁש. עליה לֹוקה והּנמלה ארּבע, עליה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָחּיבין
הּפרֹות מעּפּוׁש הּמתהּוה המעֹופפת הּנמלה היא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהאמּורה,
ׁשרץ מּׁשּום: אחת עליה חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאינה

מןֿהאכל grw)ׁשּפרׁש dyrz `l)על ׁשֹורץ מּׁשּום: ואחת , ְִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
erw)הארץ dyrz `l)הארץ על רֹומׂש מּׁשּום: ואחת ,`l) ְִֵֶֶַַַָָָָ

(frw dyrzהעֹוף ׁשרץ מּׁשּום: ואחת ,(drw dyrz `l), ְִֶֶַַָ
הּמים ׁשרץ מּׁשּום: hrw)ואחת dyrz `l)ׁשּגם והּצרעה ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָ

עֹוף ׁשהיא אּלּו על ּבּה נֹוסף מןֿהעּפּוׁש, מתהּוה ְִִִִִֵֶַַַָָָהיא
הּנמלה אֹו הּצרעה ׁשּתתהּוה הּנמנע מן ואין העֹוף. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוׁשרץ
ּובתֹו מןֿהעּפּוׁשים והּׁשֹורצים המעֹופפים מּמיני ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָוזּולתן
הּטבע, ּבמּדעי ידיעה להם ׁשאין ההמֹון, אצל אּלא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּפרֹות
אלא מּמּנּו ּדבר ׁשּיתהּוה אפׁשר אי ׁשּכלֿמין מדּמים ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא
ּוזכֹור הרב. על ּכ ׁשהּדבר רֹואים ׁשהם ּכיון ּונקבה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹמּזכר
אפניו על ּדבר ּדבר ׁשהּוא לפי זה, ענין והבן אּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּכללים

(`i ,dk ilyn)ּתבחֹון ׁשּבהם הענינים את ל ּבארּתי ּוכבר .ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
מלקּיֹות, וכ ּכ אכילתֹו על חּיבים זה חי ּבעל ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֹֻותאמר:
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האּלה הּלׁשֹונֹות ּומן .וכ ּכ אּלא עליו חּיבין אין ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוזה
לׁשעּורֹו חֹוׁשׁשין אין ׁשלם חי ּבעל ׁשהאֹוכל ל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיתּבאר
לֹוקה ― יּתּוׁש אֹוכל אפּלּו אּלא "ּכזית", ּבֹו אֹומרים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָואין
ׁשרץ ּומּׁשּום רֹומׂש, ּומּׁשּום הּׁשרץ, ׁשרץ מּׁשּום ִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹׁשלׁש:

עֹוד ואמרּו fh.)העֹוף. zekn)עֹובר ― נקביו הּמׁשהה : ְְְְֵֶַַָָָָ
מּיא ּדׁשתי מאן וכן אתֿנפׁשתיכם. אלּֿתׁשּקצּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמּׁשּום:

(min dzeyd)― ּדם מּקיז ׁשל ּכלי והּוא ּדאּמנא, ְְְְְִִֶַַָָָָֻּבקרנא
הּדין והּוא אתֿנפׁשתיכם. אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹעֹובר
ּדברים ּוׁשתּית הּמאּוסים ּודברים הּלכלּוכים ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָּבאכילת
ּכלֿזה ― מהם קהה אדם ּבני רב ׁשּנפׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהמגעלים,
לפי מלקּות, עליו, חּיבים אין אבל עליו, ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֻמזהרים
אֹותֹו מּכין אבל ּבלבד: ּבׁשרץ אּלא אינֹו ּדקרא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּפׁשטיּה
מּכלֿמהּֿׁשהקּדמנּו ל נתּבאר הּנה מרּדּות. מּכת אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָעל
למדנּו אתֿנפׁשתיכם", "אלּֿתׁשּקצּו ׁשהּוא זה, ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּפסּוק
מיחד לאו עליו ּבא ׁשּלא ּבלבד, הּמים ׁשרץ אּסּור ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּמּנּו

זאת. והבן מּזה. ְִֵֶָֹחּוץ
― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ּכלֿנבלה" תאכלּו "לא אמרֹו: והּוא הּמתה, את ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָֹֹמּלאכֹול
(`k ,ci mixac).לֹוקה ― ּכזית נבלה מּבׂשר ְְְְִִֵֵֶַַָָוהאֹוכל

― הקפ"ח ׁשֹורהּמצוה ּבׂשר מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
`mc)הּנסקל bxdy oebk ,dliwq aiigy ig lra)נׁשחט ואפּלּו ְְֲִִִַַַָ

אףֿעלֿ ּבאכילה נאסר ּדינֹו ׁשּמּׁשּנגמר לפי סקילתֹו, ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹקדם
"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכׁשרה, ׁשחיטה ׁשּנׁשחט ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹּפי

אתּֿבׂשרֹו" gk)יאכל ,`k zeny)ה ּולׁשֹון (zyxtּמכלּתא. ְְְְִֵֵֶַָָָ
(mihtyn― ּוׁשחטּוהּו הּבעלים וקדמּו לּסקל ׁשּיצא "ׁשֹור :ְְְְִִֵֶַָָָָָָ

אתּֿבׂשרֹו". יאכל "ולא נאמר: לכ ּבאכילה", אסּור ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבׂשרֹו
לֹוקה. ― ּכזית מּבׂשרֹו ְְְִִֵֶַָָוהאֹוכל

ה'תשע"ב סיון י"ח שישי יום

.·Ù˜ .‡Ù˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ù˜ .‰Ù˜ .„Ù˜

― הקפ"א אתֿהּמצוה מּלאכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
תאכלּו"הּטרפ לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרֹו: והּוא ה, ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

(l ,ak zeny)ּבּמכלּתא ּבמהּֿׁשהזּכירּו הּוא הּכתּוב ּפׁשט ,ְְְְְִִִֶַַַַָָ
(my mihtyn zyxt)ּבהוה הּכתּוב "ּדּבר אמרם: והּוא ,azk) ְְִֵֶַַָָָֹ

(xzeia ize`ivnd `edy iptn "dcy"הּבהמֹות ׁשרב מקֹום ,ְְֵֶַֹ
(mkxc)ּבקּבלה ּבא אבל gq.)להּטרף": oileg)לפסּוק ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ

ּבאּור ּגם zizkld)זה zernyn lra)ּובׂשר" הּוא: וכ ְֵֶַָָָ
ּבזה, ּכּונתם ּתאכלּנּו. לא ּולפיכ ― הּוא טרפה" ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּבּׂשדה
ּכגֹון ּכטרפה, נעׂשה למחיצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּכלּֿבׂשר
קדׁשים ּבׂשר אֹו לעזרה, חּוץ יצא אם קדׁשים קדׁשי ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָָּבׂשר
חּוץ יצא אם הּפסח ּבׂשר אֹו לחֹומה, חּוץ יצא אם ְִִִֶַַַַַָָָָָקּלים
ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו אתֿידֹו, העּבר הֹוציא אם אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻלחבּורה,

מחּלין טרפה,(gq.)ד' נקראים: אּלּו ּבׂשר ׁשּכלֿסּוגי ― ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻ
מןֿהחי ּבׂשר ּגם וכן מןֿהּתֹורה לֹוקה ּכזית מהם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוהאֹוכל

חּלין ּובגמרא לֹוקה. ― והאֹוכלֹו טרפה (aw:)נקרא: ְְְְְִִִֵֶָָָָָֻ

ּבׂשר זה ― תאכלּו לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ְְֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹאמרּו:
זֹו ּבמצוה הּלאו נכּפל ּוכבר מןֿהּטרפה". ּובׂשר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָמןֿהחי

ׁשּלפניה tw)עם dyrz `l)אמרֹו והּוא ּבּכהנים, ּגם ְְְֲִִֶֶַַָָָֹ
לטמאהֿבּה" יאכל לא ּוטרפה "נבלה ak,ּבּכהנים: `xwie) ְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹֹֹ

(gלאכֹול אֹותם צּוה ׁשהּכתּוב מּפני זה, לאו ּבהם וכפל ,ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
הּמליקה והיא העֹוף oxetva)חּטאת dy`x wlnpy), ְְִִַַַָָ

והיה נבלה; אּלא ׁשחיטה אינּה ּבחּלין ספק ּבלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻוהּמליקה
ּבחּלין אפּלּו הּמליקה אכילת להם ׁשּמּתרת ּבדעּתנּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻעֹולה
נׁשארים ׁשהם ּבאר לפיכ ּפסּולה, לכלֿׁשחיטה הּדין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהּוא
ּפרׁשּו וכ ּוטרפה, נבלה מּלאכֹול ּבאזהרה יׂשראל ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּבכלל
ׁשאין זה, מּפסּוק עליו ׁשהעירּו אחר ּדין על נֹוסף ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחכמים

להזּכירֹו זה מאמרנּו oilegaמענין d`neh iabl mitqep mipic) ְְְֲִִֵֵֶַַַָ
(:an dcpae :wאחת ּבהן ׁשּנֹולדּו החּיה אֹו הּבהמה אבל .ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָ

הּמּדֹות ּבאחת ׁשּנלמדּו dtxheהּטרפֹות ,oda zyxcp dxezdy) ְְְְִִֵֶַַַַ
(opaxc,ּכראּוי נׁשחטה אפּלּו אסּורה, אכילתּה ְֲֲֲֲֲִִִֵָָָָָָהרי

מּדרּבנן לֹוקה ― מּבׂשרּה ואכל ּכׁשרה ׁשחיטה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָוהּׁשֹוחטּה
(cid xtqa m"anxd ea xfge)ּבפרק הּטרפֹות ל נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִֵֶֶַָָ

א' ּובפרק ּדמּכֹות אחרֹון ּבפרק וגם זה ּובפרק מחּלין. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֻג'
זֹו למצוה ׁשּקדמּו אּלּו מצות ּתׁשע ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹמּבכֹורֹות

(`twÎ`rw dyrz `l).

― הקפ"ב מןהּמצוה אבר מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
אבר מּמּנּו ׁשּנחּתֹו והּוא ונאכל(mly)החי, חי ּכׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַֹ

ּכברּיתֹו האבר Ðמאֹותֹו zenvre micib mb likn `edyk) ְִִֵֵֶָָ
(xyal mitxhvn `l mixeqi` x`yay zexnlהיה ואפּלּו ְֲִִַַָָּכזית,

ּכ על והאזהרה לֹוקה. האֹוכלֹו ― ּכלֿׁשהּוא ּבׂשר ְְְֶֶַַָָָָָָָָּבֹו
עםֿהּבׂשר" הּנפׁש "ולאֿתאכל אמרֹו: bk)היא ,ai mixac), ְְִִֶֶַַַָָָֹֹ

ספרי my)ּולׁשֹון d`x zyxt)עםֿהּבׂשר הּנפׁש "לאֿתאכל : ְְִִֵֶֶַַַָָֹֹ
חּלין ּבגמרא נתּבאר וכ מןֿהחי". אבר זה ―(:aw)וׁשם , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ׁשּתים". חּיב ― מןֿהחי ּובׂשר מןֿהחי אבר "אכל ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָאמרּו:
"לאֿתאכל האחד: הּלאו לאוין. ׁשני ׁשהם לפי ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּפרּוׁשֹו:
הּׁשני: והּלאו האבר, אּסּור ׁשהּוא עםֿהּבׂשר" ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנפׁש
ּבׂשר אּסּור ׁשהּוא תאכלּו" לא טרפה ּבּׂשדה ְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ"ּובׂשר

ׁשּבארנּו ּכמֹו tw`)מןֿהחי, dyrz `l)הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִֵֶַַַַַָָ
עליו ּבאסרֹו לנח יתעּלה אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון זה ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבענין

לא ּדמֹו ּבנפׁשֹו "אּֿבׂשר מןֿהחי: (ziy`xaתאכלּו"אבר ְְִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
(c ,h.

― הקפ"ד אתֿהּדם,הּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
תאכלּו" לא "וכלּֿדם יתעּלה: אמרֹו ek)והּוא ,f `xwie). ְְְְְִֶַָָָֹֹ

ּבכרת ׁשהּוא ּופרׁש ּפעמים. ּכּמה הּלאו ּבֹו נכּפל ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָּוכבר
יּכרת" "ּכלֿאכליו ci)ואמר: ,fi my)ואם מזיד: הּוא אם . ְְְִִִִֵֵַָָָָֹ

ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת מביא ― ׁשֹוגג ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָהּוא
מּכרתֹות. ה' ּבפרק זֹו ְְְִִֵֶֶָמצוה

― הקפ"ה חלביהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
לא ועז וכׂשב ׁשֹור "ּכלֿחלב יתעּלה: אמר טהֹורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהמה

bk)תאכלּו" ,f my)ּבפרּוׁש ּבֹו וענׁש הּלאו נכּפל ּבזה וגם , ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָּכרת
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קיי oeiq g"i iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

האּלה הּלׁשֹונֹות ּומן .וכ ּכ אּלא עליו חּיבין אין ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוזה
לׁשעּורֹו חֹוׁשׁשין אין ׁשלם חי ּבעל ׁשהאֹוכל ל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיתּבאר
לֹוקה ― יּתּוׁש אֹוכל אפּלּו אּלא "ּכזית", ּבֹו אֹומרים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָואין
ׁשרץ ּומּׁשּום רֹומׂש, ּומּׁשּום הּׁשרץ, ׁשרץ מּׁשּום ִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹׁשלׁש:

עֹוד ואמרּו fh.)העֹוף. zekn)עֹובר ― נקביו הּמׁשהה : ְְְְֵֶַַָָָָ
מּיא ּדׁשתי מאן וכן אתֿנפׁשתיכם. אלּֿתׁשּקצּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמּׁשּום:

(min dzeyd)― ּדם מּקיז ׁשל ּכלי והּוא ּדאּמנא, ְְְְְִִֶַַָָָָֻּבקרנא
הּדין והּוא אתֿנפׁשתיכם. אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹעֹובר
ּדברים ּוׁשתּית הּמאּוסים ּודברים הּלכלּוכים ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָּבאכילת
ּכלֿזה ― מהם קהה אדם ּבני רב ׁשּנפׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהמגעלים,
לפי מלקּות, עליו, חּיבים אין אבל עליו, ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֻמזהרים
אֹותֹו מּכין אבל ּבלבד: ּבׁשרץ אּלא אינֹו ּדקרא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּפׁשטיּה
מּכלֿמהּֿׁשהקּדמנּו ל נתּבאר הּנה מרּדּות. מּכת אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָעל
למדנּו אתֿנפׁשתיכם", "אלּֿתׁשּקצּו ׁשהּוא זה, ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּפסּוק
מיחד לאו עליו ּבא ׁשּלא ּבלבד, הּמים ׁשרץ אּסּור ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּמּנּו

זאת. והבן מּזה. ְִֵֶָֹחּוץ
― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ּכלֿנבלה" תאכלּו "לא אמרֹו: והּוא הּמתה, את ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָֹֹמּלאכֹול
(`k ,ci mixac).לֹוקה ― ּכזית נבלה מּבׂשר ְְְְִִֵֵֶַַָָוהאֹוכל

― הקפ"ח ׁשֹורהּמצוה ּבׂשר מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
`mc)הּנסקל bxdy oebk ,dliwq aiigy ig lra)נׁשחט ואפּלּו ְְֲִִִַַַָ

אףֿעלֿ ּבאכילה נאסר ּדינֹו ׁשּמּׁשּנגמר לפי סקילתֹו, ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹקדם
"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכׁשרה, ׁשחיטה ׁשּנׁשחט ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹּפי

אתּֿבׂשרֹו" gk)יאכל ,`k zeny)ה ּולׁשֹון (zyxtּמכלּתא. ְְְְִֵֵֶַָָָ
(mihtyn― ּוׁשחטּוהּו הּבעלים וקדמּו לּסקל ׁשּיצא "ׁשֹור :ְְְְִִֵֶַָָָָָָ

אתּֿבׂשרֹו". יאכל "ולא נאמר: לכ ּבאכילה", אסּור ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבׂשרֹו
לֹוקה. ― ּכזית מּבׂשרֹו ְְְִִֵֶַָָוהאֹוכל

ה'תשע"ב סיון י"ח שישי יום

.·Ù˜ .‡Ù˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ù˜ .‰Ù˜ .„Ù˜

― הקפ"א אתֿהּמצוה מּלאכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
תאכלּו"הּטרפ לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרֹו: והּוא ה, ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

(l ,ak zeny)ּבּמכלּתא ּבמהּֿׁשהזּכירּו הּוא הּכתּוב ּפׁשט ,ְְְְְִִִֶַַַַָָ
(my mihtyn zyxt)ּבהוה הּכתּוב "ּדּבר אמרם: והּוא ,azk) ְְִֵֶַַָָָֹ

(xzeia ize`ivnd `edy iptn "dcy"הּבהמֹות ׁשרב מקֹום ,ְְֵֶַֹ
(mkxc)ּבקּבלה ּבא אבל gq.)להּטרף": oileg)לפסּוק ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ

ּבאּור ּגם zizkld)זה zernyn lra)ּובׂשר" הּוא: וכ ְֵֶַָָָ
ּבזה, ּכּונתם ּתאכלּנּו. לא ּולפיכ ― הּוא טרפה" ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּבּׂשדה
ּכגֹון ּכטרפה, נעׂשה למחיצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּכלּֿבׂשר
קדׁשים ּבׂשר אֹו לעזרה, חּוץ יצא אם קדׁשים קדׁשי ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָָּבׂשר
חּוץ יצא אם הּפסח ּבׂשר אֹו לחֹומה, חּוץ יצא אם ְִִִֶַַַַַָָָָָקּלים
ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו אתֿידֹו, העּבר הֹוציא אם אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻלחבּורה,

מחּלין טרפה,(gq.)ד' נקראים: אּלּו ּבׂשר ׁשּכלֿסּוגי ― ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻ
מןֿהחי ּבׂשר ּגם וכן מןֿהּתֹורה לֹוקה ּכזית מהם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוהאֹוכל

חּלין ּובגמרא לֹוקה. ― והאֹוכלֹו טרפה (aw:)נקרא: ְְְְְִִִֵֶָָָָָֻ

ּבׂשר זה ― תאכלּו לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ְְֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹאמרּו:
זֹו ּבמצוה הּלאו נכּפל ּוכבר מןֿהּטרפה". ּובׂשר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָמןֿהחי

ׁשּלפניה tw)עם dyrz `l)אמרֹו והּוא ּבּכהנים, ּגם ְְְֲִִֶֶַַָָָֹ
לטמאהֿבּה" יאכל לא ּוטרפה "נבלה ak,ּבּכהנים: `xwie) ְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹֹֹ

(gלאכֹול אֹותם צּוה ׁשהּכתּוב מּפני זה, לאו ּבהם וכפל ,ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
הּמליקה והיא העֹוף oxetva)חּטאת dy`x wlnpy), ְְִִַַַָָ

והיה נבלה; אּלא ׁשחיטה אינּה ּבחּלין ספק ּבלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻוהּמליקה
ּבחּלין אפּלּו הּמליקה אכילת להם ׁשּמּתרת ּבדעּתנּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻעֹולה
נׁשארים ׁשהם ּבאר לפיכ ּפסּולה, לכלֿׁשחיטה הּדין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהּוא
ּפרׁשּו וכ ּוטרפה, נבלה מּלאכֹול ּבאזהרה יׂשראל ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּבכלל
ׁשאין זה, מּפסּוק עליו ׁשהעירּו אחר ּדין על נֹוסף ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחכמים

להזּכירֹו זה מאמרנּו oilegaמענין d`neh iabl mitqep mipic) ְְְֲִִֵֵֶַַַָ
(:an dcpae :wאחת ּבהן ׁשּנֹולדּו החּיה אֹו הּבהמה אבל .ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָ

הּמּדֹות ּבאחת ׁשּנלמדּו dtxheהּטרפֹות ,oda zyxcp dxezdy) ְְְְִִֵֶַַַַ
(opaxc,ּכראּוי נׁשחטה אפּלּו אסּורה, אכילתּה ְֲֲֲֲֲִִִֵָָָָָָהרי

מּדרּבנן לֹוקה ― מּבׂשרּה ואכל ּכׁשרה ׁשחיטה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָוהּׁשֹוחטּה
(cid xtqa m"anxd ea xfge)ּבפרק הּטרפֹות ל נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִֵֶֶַָָ

א' ּובפרק ּדמּכֹות אחרֹון ּבפרק וגם זה ּובפרק מחּלין. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֻג'
זֹו למצוה ׁשּקדמּו אּלּו מצות ּתׁשע ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹמּבכֹורֹות

(`twÎ`rw dyrz `l).

― הקפ"ב מןהּמצוה אבר מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
אבר מּמּנּו ׁשּנחּתֹו והּוא ונאכל(mly)החי, חי ּכׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַֹ

ּכברּיתֹו האבר Ðמאֹותֹו zenvre micib mb likn `edyk) ְִִֵֵֶָָ
(xyal mitxhvn `l mixeqi` x`yay zexnlהיה ואפּלּו ְֲִִַַָָּכזית,

ּכ על והאזהרה לֹוקה. האֹוכלֹו ― ּכלֿׁשהּוא ּבׂשר ְְְֶֶַַָָָָָָָָּבֹו
עםֿהּבׂשר" הּנפׁש "ולאֿתאכל אמרֹו: bk)היא ,ai mixac), ְְִִֶֶַַַָָָֹֹ

ספרי my)ּולׁשֹון d`x zyxt)עםֿהּבׂשר הּנפׁש "לאֿתאכל : ְְִִֵֶֶַַַָָֹֹ
חּלין ּבגמרא נתּבאר וכ מןֿהחי". אבר זה ―(:aw)וׁשם , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ׁשּתים". חּיב ― מןֿהחי ּובׂשר מןֿהחי אבר "אכל ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָאמרּו:
"לאֿתאכל האחד: הּלאו לאוין. ׁשני ׁשהם לפי ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּפרּוׁשֹו:
הּׁשני: והּלאו האבר, אּסּור ׁשהּוא עםֿהּבׂשר" ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנפׁש
ּבׂשר אּסּור ׁשהּוא תאכלּו" לא טרפה ּבּׂשדה ְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ"ּובׂשר

ׁשּבארנּו ּכמֹו tw`)מןֿהחי, dyrz `l)הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִֵֶַַַַַָָ
עליו ּבאסרֹו לנח יתעּלה אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון זה ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבענין

לא ּדמֹו ּבנפׁשֹו "אּֿבׂשר מןֿהחי: (ziy`xaתאכלּו"אבר ְְִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
(c ,h.

― הקפ"ד אתֿהּדם,הּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
תאכלּו" לא "וכלּֿדם יתעּלה: אמרֹו ek)והּוא ,f `xwie). ְְְְְִֶַָָָֹֹ

ּבכרת ׁשהּוא ּופרׁש ּפעמים. ּכּמה הּלאו ּבֹו נכּפל ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָּוכבר
יּכרת" "ּכלֿאכליו ci)ואמר: ,fi my)ואם מזיד: הּוא אם . ְְְִִִִֵֵַָָָָֹ

ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת מביא ― ׁשֹוגג ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָהּוא
מּכרתֹות. ה' ּבפרק זֹו ְְְִִֵֶֶָמצוה

― הקפ"ה חלביהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
לא ועז וכׂשב ׁשֹור "ּכלֿחלב יתעּלה: אמר טהֹורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהמה

bk)תאכלּו" ,f my)ּבפרּוׁש ּבֹו וענׁש הּלאו נכּפל ּבזה וגם , ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָּכרת
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ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ―ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
מחּלין .(bv.)ז' ִֵֻ

― הקפ"ג הּנׁשה,הּמצוה ּגיד מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
הּנׁשה" אתּֿגיד ּבניֿיׂשראל יאכלּו לא "עלּֿכן אמרֹו: ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוהּוא

(bl ,al ziy`xa)אֹו ּכלֿׁשהּוא, הּוא ואפּלּו ּכּלֹו, והאֹוכלֹו :ְְֲִֶַָָֻ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאכל

מחּלין. ז' ְִֵֶֶֻּבפרק

ה'תשע"ב סיון י"ט קודש שבת יום

.ÂÙ˜ .ÊÙ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·ˆ˜ .‡ˆ˜ .ˆ˜ .ËÙ˜

― הקפ"ז ׁשההּמצוה ּבׂשרהאזהרה מּלאכֹול זהרנּו ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
עֹוד אמרֹו והּוא bk)ּבחלב, zenyl sqepa)ּגדי "לאֿתבּׁשל : ְְְְְִֵַָָָֹ

אּמֹו" fk)ּבחלב ,cl zeny)ּבֹו ׁשהּכּונה ― ׁשנּיה ּבפעם ְְֲִִֵֶַַַַַָָָ
חּלין ּובגמרא האכילה. ּבחלב(ciw.)אּסּור ּבׂשר אמרּו: ְְְֲִִִִָָָָָָָָָֻ

מּכֹות ּובגמרא אכילתֹו. על ולֹוקה ּבּׁשּולֹו על (k`:)לֹוקה ְְֲִִִֶֶַַַָָָ
― ואכלֹו טֹוב ּביֹום ּבחלב הּנׁשה ּגיד "המבּׁשל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאמרּו:
מּׁשּום ולֹוקה ּגיד, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה מלקּיֹות: חמׁש ְְִִִֵֵֶֶֶַָֻלֹוקה

ּגיד jxevlמבּׁשל `ly leya df ixde Ð dlik`a xeq`y) ְִֵַ
(aehÎmeiaמּׁשּום ולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר מבּׁשל מּׁשּום ולֹוקה ,ְְְְִִֵֶֶַָָָָ

אמרּו: וׁשם הבערה". מּׁשּום ולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר ְְְְְִֵֶַָָָָָָָָאֹוכל
oipnd)"אּפיק on ,hnyd)ועּיל oipnl)הבערה sxv ,qpkde)עצי ְְֲֵֵֵַַַָָ

ּבאׁש ּתׂשרפּון "ואׁשריהם מהכא: ואזהרּתיּה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהקּדׁש",
אלהיכם" לה' ּכן cÎb)לאֿתעׁשּון ,ai mixac)חּלין ּובגמרא . ְֱֲִִֵֵֶַַָָֹֹֻ

(my)ּבּׁשּול ּבלׁשֹון לאכילה רחמנא אּפקּה "להכי ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָאמרּו:
(leya ly oeyla dlik`d xeq`a dxezd d`hazd jkl)ּכי ,ִ

לקי" נּמי אאכילה לקי ּדאּבּׁשּול dwelyהיכי myky cnll) ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ
(dlik`d lr dwel jk leyiad lrמּפסחים ב' ּובפרק .(.dk) ְְִִֶֶָ

אכילה רחמנא ּביּה ּכתב לא "להכי ּבחלב: ּבׂשר על ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָאמרּו
`xg)ּבגּופֹו mewnn z`f micnele)למימרא .(epcnll)ׁשּלֹוקין ְְְִֵֶָ

לי ראּוי וכאן זאת. ּוזכֹור הנאתֹו". ּדר ׁשּלא אפּלּו ְְֲֲִִֶֶֶָָָָָָֹֹעליו
ׁשאמרֹו והּוא, הזּכרּתיו לא ׁשעדין ּגדֹול ּכלל על ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹלהעיר
ׁשלׁש ּבּתֹורה נכּפל אּמֹו" ּבחלב ּגדי "לאֿתבּׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹיתעּלה:

k`)ּפעמים ,ci mixac .ek ,cl .hi ,ck zeny)מעּתיקי ואמרּו . ְְְְִִֵַָָ
ּבֹו יׁש מהם ׁשּכלֿלאו אמרּו(rnyn)הּׁשמּועה נפרד. לענין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ

(mihtyn zyxt `zlikn)לאּסּור וחד אכילה לאּסּור "חד :ְְְֲִִִַַָ
עלי להקׁשֹות לּמקׁשה ואפׁשר ּבּׁשּול". לאּסּור וחד ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָהנאה

אּסּור מנית לּמה מצותולֹומר: ׁשּתי ּבּׁשּולֹו ואּסּור אכילתֹו ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹ
הּמקׁשה ידע ׁשליׁשית? מצוה הנאתֹו אּסּור מנית ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹולא
לפי עצמּה, ּבפני מצוה למנֹותֹו ראּוי אין הנאה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשאּסּור
מּמיני מין ׁשהאכילה ּכיון אחד ענין אכילה ואּסּור ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא

(ikxcn cg`)ׁשּלא ּדבר ּבאיזה יתעּלה ׁשאמרֹו לפי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹההנאה.
ׁשאין והּכּונה ההנאה, מדגמֹות ּדגמא אּלא אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻיאכל

אמרם והּוא ּבזּולתּה, ולא ּבאכילה לא ּבֹו k`:)נהנין migqt) ְְְְֱֲִִֶַָָָָָֹֹ
אּסּור אחד ― ּתאכלּו לא ּתאכל, לא ׁשּנאמר: ְֱִֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ"ּכלֿמקֹום
הּכתּוב ל ׁשּיפרט עד ּבמׁשמע, הנאה אּסּור ואחד ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָאכילה

(d`pda xzeny)ההנאה הּתר ׁשּנתּבאר ּבּנבלה" ׁשּפרט ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכדר
אֹו ואכלּה ּתּתנּנה אׁשרּֿבׁשערי "לּגר אמרֹו: והּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבּה,

לנכרי" k`)מכר ,ci my)למנֹות ראּוי אין הּזה הּכלל ּולפי . ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ
אֹותם מנינּו ואּלּו מצות, ׁשּתי הנאה ואּסּור אכילה ְְְְֲֲִִִִִִֵָָָָָֹאּסּור
ּגם ּכן לעׂשֹות חּיבים היינּו אז ּכי ּבחלב ּבבׂשר מצות ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹׁשּתי
מאּלּו ּבכלֿאחד ׁשּיהא הּכרם, ּובכלאי ּובערלה ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחמץ
ׁשּנפל וכיון עצמּה. ּבפני מצוה הנאה אּסּור הּמצות, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹארּבע
ּבלבד אכילתם ּבאּסּור ׁשּבא הּלאו אּלא נמנה ולא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאּלּו
ּגם נפל ּכ ― ׁשאמרנּו העּקר ּכפי הנאה אּסּור זה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָּובכלל
והיא, ּבלבד אחת ׁשאלה ּכאן נׁשארה ּבחלב. ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָּבבׂשר
מאּסּור מּובן הנאה ׁשאּסּור ּכיון לֹומר: לאֹומר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאפׁשר
הצר לּמה ּכן אם הּׁשלֹום, עליהם ׁשּבארּו ּכמֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻאכילה
ּכמֹו הנאתֹו, לאסֹור ּכדי ּבחלב ּבבׂשר ׁשליׁשי ללאו ְְְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָָָהּכתּוב
נאמר ׁשּלא ּכיון לכ ׁשהצר לזה: הּתׁשּובה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּבארנּו?
האכילה ּתאסר ׁשּמּמּנּו ּתאכל" "לא לׁשֹון ּבחלב ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבבׂשר
הנאה. לאּסּור אחד לאו לכּפֹול הצר ּולפיכ ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָֻוההנאה,
אכילה רחמנא ּכתב לא ׁשּבגללֹו הּטעם הזּכרנּו ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹּוכבר
עד חּיב אינֹו אכילה ּבֹו ּׁשּנזּכר ׁשּכלֿמה לפי ּבחלב, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבבׂשר
האּסּורין אחד ּובלע ּפיו ּפתח אם אבל ּבאכילתֹו: ֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּיהנה
ּומכאיבֹו ּגרֹונֹו ׁשּיּכוה עד וׂשֹורף חם ּכׁשהּוא ׁשאכלֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָאֹו
זּולתי ּפטּור. זה הרי ― ּבזה: וכּיֹוצא ּבליעתֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשעת
ּבֹו, נהנה לא ואפּלּו אכילתֹו על חּיב ׁשהּוא ּבחלב, ְְֱֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבבׂשר

ׁשהזּכירּו dk:)ּכמֹו migqt)ׁשּנבאר ּכמֹו הּכרם, ּכלאי וכן , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
w)לקּמן xeriy Ð bvw dyrz `l)האּלה ּכלֿהּכללים והבן , ְְְִֵֵֶַַָָָָָ

מחּלין. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותם. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻּוזכֹור

― הקפ"ו ּבׂשרהּמצוה מּלבּׁשל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
אּמֹו" ּבחלב ּגדי "לאֿתבּׁשל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבחלב,

(hi ,bk zeny),אכלֹו ׁשּלא אףֿעלּֿפי לֹוקה ― והמבּׁשלֹו ,ְְְֲִֶֶַַַַָֹ
ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֶַַַָָּכמֹו

― הקפ"ט העׂשּויהּמצוה לחם מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
יֹוםׁשּׁשהעׂשרּבניסן קדםעבֹור (miaixwnf`yמּתבּואהחדׁשה, ְְֲֲִִִֶָָָָָָָֹ

(dycgdd`eazdnxnerdz`וקלי "ולחם יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִֶֶֶַָָ
ci)וכרמללאתאכלּו" ,bk`xwie).ּכזית―לֹוקה והאֹוכלמּמּנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹ

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
קלי `dlik)מּלאכֹול jxevl dielw d`eaz)חדׁשה ּתבּואה ְֱֲִִֶָָָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹקדם
― ּכזית מּמּנּו והאֹוכל תאכלּו". לא וכרמל וקלי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ"ולחם

ֶלֹוקה.

― הקצ"א ּכרמלהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
(dixibxba d`ln ;da`a `idyk dielw ,zleaiy ixbxb)ֶָָהחדׁש

(dycg d`eazn)והּוא ּבניסן, עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור ְְֲִִֶָָָָֹקדם
עדֿעצם תאכלּו לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאמרֹו

ּבאמרם לׁשֹונם לנּו קדם ּוכבר הּזה". d.)הּיֹום zezixk): ְְְְֶַַַָָָָָָ
ואחד". ּכלֿאחד על חּיב ― וכרמל קלי לחם ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"אכל
מןֿהּכללים הּתׁשיעי ּבּכלל ּבאּור ּתכלית אתֿזה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּובארנּו
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oeiq h"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(miyxeyd)למאמר ׁשם.(xtql)ׁשהקּדמנּו עליו עּין זה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ
מּמנחֹות ז' ּבפרק החדׁש ּדיני נתּבארּו ּובכּמה(r.)ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

וחּלה ּומעׂשרֹות ּבּׁשביעית `)מקֹומֹות dpyn ` wxt). ְְְְִִִַַַָ

― הקצ"ב אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
zepey`xd)הערלה eizepy ylya oli`d zexit):אמרֹו והּוא , ְְְָָָָ

יאכל" לא ערלים לכם יהיה ׁשנים bk)"ׁשלׁש ,hi my), ְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָוהאֹוכל
הלכה לארץ ּבחּוצה הערלה אכילת ואּסּור ערלה. ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבמּסכת
ּבלבד. יׂשראל ּבארץ הּוא הּתֹורה לׁשֹון אבל מּסיני: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹלמׁשה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc - dcp(ycew zay meil)

:`xnbd zxxan.ïBòîL éaøa øæòìà éaøc déîòè éàîdaiyn ©©§¥§©¦¤§¨¨§©¦¦§
:`xnbdáéúkon ltW odi`xnE' (fl ci `xwie) mizad irbp oipra §¦©§¥¤¨¨¦

d,'øéw,cg` xiw lr did rbpdy rnyneáéúëe,weqt eze`a ok iptl ©¦§¦
A rbPd dPde'úøé÷ipy lr did rbpdy rnyne ,miax oeyla 'ziAd §¦¥©¤©§¦Ÿ©©¦

`vnp rbpdy yxtl gxken ,ze`xwnd ipy z` miiwl icke ,zexiw
e ,zexiw ipyk aygpd ,cg` xiw lràeäL øé÷ eäæéàaygpéðLk ¥¤¦¤¦§¥

øîBà éåä ,úBøé÷ixdúéåæ ïø÷ äæmixagzn day ,ziad zpit - ¦£¥¥¤¤¤¨¦
oa xfrl` iax oiay ef zwelgnae .cg` xiw enk miyrpe zexiwd ipy
.oixcdpqd mr `xnn owfd ewlgpy yxtl xyt` ,minkge oerny iax

oke :micba irbpa ewlgpy xnel xyt` dna zx`an `xnbdéòâða§¦§¥
,íéãâáoixcdpqd mr `xnn owfd wlgpy xnel xyt`àúâeìôa §¨¦¦§§¨

ïðaøå ñeîìBèáà ïa ïúðBé éaøcozpei iax da ewlgpy zwelgna ± §©¦¨¨¤©§§§©¨¨
,minkge qenleha` oaàéðúc,`ziixaañeîìBèáà ïa ïúðBé éaø §©§¨©¦¨¨¤©§§

äøBäè àéäL íéãâa úçéøôì ïépî ,øîBàlka rbpd hytzp m`y - ¥¦©¦¦§¦©§¨¦¤¦§¨
`l` micba zgixt oic xn`p `l dxezay s` ,xedh `ed ixd cbad

,mc` irbpaøîàð(dp bi my)a 'úçaâå úçø÷'irbp zyxt,íéãâa ¤¡©¨©©§©©©§§¨¦
øîàðå(an bi my)a 'úçaâå úçø÷'irbp zyxtíãà,o`kn epcnle §¤¡©¨©©§©©©§¨¨

y ,dey dxifbaïläl äîm`y `ed oicd ,mc` irbpa ±çøt ©§©¨¨©
rbpd [hytzd-]Bleëa`ed ixdénð ïàk óà ,øBäè,micba irbpa - §¨©¨©¦

m`çøtrbpd [hytzd-]Bìeëa`ed ixd.øBäèlr miwleg opaxe ¨©§¨
irbpa dgixtd zxdh oic xn`p `ly mixaeqe qenleha` oa ozpei iax
.oixcdpqde `xnn owfd ewlgpy yxtl xyt` ef zwelgnae .micba
,'rbpl rbp oia' weqtdy x`azp ixd :uexizd z` zniiqn `xnbd
zewelgnd on zg`a oixcdpqde `xnn owfd ewlgpy eyxtl ozip

,dl`dàëä àlà,'mcl mc oia' xn`py dn ,xnelk ,o`k la` ±éà ¤¨¨¨¦
àkéì øBäè ícmincd lk `l` ,xedh mc llk oi`y xn`p m` ± ¨¨¥¨

,md mi`nh d`ex dy`dyéâéìt éàîaewlgpy yxtl xyt` dna ± §©§¦¦
weqtd yexite ,xedh mc mb yiy gken `l` .oixcdpqde `xnn owfd
`ed m` mincd on cg`a oixcdpqd mr wlgp `xnn owfdy ,`ed

.xedh e` `nh
:`nhd `ed mec`d mcdy oipn zxxan `xnbdïéøBäè éðäc éànîe¦©§¨¥§¦

,ïéàîè éðäåmince mixedh minc yiy xxazpy xg`n ,xnelk §¨¥§¥¦
mincd x`ye ,mi`nhd md ,epzpyna miiepyd mincdy oipn ,mi`nh

:`xnbd daiyn .mixedhd mdàø÷ øîàc ,eäáà éaø øîàmikln) ¨©©¦£¨§¨©§¨
aeygl a`en z` 'd drhdy htyedi inia didy qpa ,(ak b 'a

edrx z` yi` ebxd mnr mgldl e`ay miklndyúà áàBî eàøiå'©¦§¨¤
àøîéîì ,'íck íéneãà íénäcnll `a df weqt ±àeä íBãà íãc ©©¦£¦©¨§¥§¨§¨¨

mincd lke .mec` mcl dpeekd ,mc dxeza xn`py mewn lky ±
minec` epzpyna miiepyd.md

dywn .md mi`nh minec`d mincd lky oipn zxxan `xnbd
,`ed mec` mcy weqtd on cnlpe xg`n :`xnbdàîéàwxy xn`p ± ¥¨

d mcdíBãàepzpyna `aend dknd mck `ed eravy ,xzeia ¨
,`nhnàì eúåmpi`y ,epzpyna miiepyd mincd x`y la` ± §Ÿ

:`xnbd zvxzn .e`nhi `l ,jk lk minec`øîà ,eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¨©
àø÷xwOn dxdhe' ,zclei ipica (f ai `xwie) weqta xn`p ±,'äéîc §¨§¨£¨¦§Ÿ¨¤¨

xFwn z` dzNB `ede' dcp dy` lr `ad ypera ,(gi k my) xn`pe§¦¦§¨¤§
,'äéîc`id dzernyny `vnp ,miax oeyl `ed 'dinc'e xg`ne ¨¤¨

e ,minc ipin ipy zegtl,ïàk éøäl ieaix ,cgi miweqtd ipynäòaøà £¥¨©§¨¨
mde mc mpi` ,mdn dzegt mzinenc`y mipind la` .minc ipin

.mixedh
:`xnbd dywnïðz äMîç ïðà àäåyiy epipy epzpyna `lde ± §¨£©£¦¨§©

.iyingd mcd oin z` ze`nhl epl oipne ,mi`nhd minc ipin dyng
:`xnbd zvxzn,àðéðç éaø øîàd mcdøBçLepzpyna epipyy ¨©©¦£¦¨¨

`l` ,ezenvra xegy epi`y itl ,ieaix jixv epi`,àeä íBãà̈
,did mec` ezligzn ,xnelkL àlàdy`d sebn `viy ixg`ä÷l ¤¨¤¨¨

xigyde.cala drax` md mi`nhd minc ipin mlerly `vnpe ,[
:df xe`ial di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðz`ziixaa ok epipy - ©§¨©¦¨¦

ezi`xny mc ,`pipg iax xn`y enkúøçk øBçLzixexgyk ± ¨©¤¤
e` ,xegy eica ozipd zxgdïkî ÷Bîò,dfn xzei ddk ±.àîèla` ¨¦¥¨¥

m`,ääéc,zxgn dxegy zegt mcd zi`xny ,xnelkeléôàeravy ¥¨£¦
,øBäè ,ìBçkk,`ziixad zx`an .zxgk xegy epi`y meynåmc ©¨¨§

äæ øBçL,`nh `edy epipyyøéçLî àeä Búlçzî àìxegy epi` ± ¨¤Ÿ¦§¦¨©§¦
,mec`d mcd `l` `nh oi` oky ,ez`ixa zligznàlàdidy onfa ¤¨

e ,mec` did dy`d sebaø÷òpLksebd on [`viyk-]àeädwel §¤¤¡©
eìLî .øéçLîdnec dfe -íãìici lr sebd on `veid,äkîs`y ©§¦¨¨§©©¨

,did mec` `l` ,ezligzn jk did `l ,xegy d`xp `ed zrk m`
wxeø÷òpLëìsebd on.øéçLî àeä ¦§¤¤¡©©§¦

:dpyna epipyóà ,íéøîBà éànL úéad`xpd mcdïzìz éîéîk ¥©©§¦©§¥¥¦§¨
:`xnbd dywn .mnrh z` zx`an `xnbd .`nh ,ilv xya ininke

éànL úéáì eäì úéìåxn`py dnny mixaeq mpi` i`ny zia ike ± §¥§§¥©©
dxeza,'äéîc äéîc'y cenll yi ,'dinc' zaiz miinrt ,xnelkéøä ¨¤¨¨¤¨£¥

äòaøà ïàkixd ok m`e ,lirl x`azpy enk ,mi`nhnd mc ipin ¨©§¨¨
ipin zrax` ravn dzegt mzinenc`y mcd ipin lk jkn ehrnzp
inink d`xpd mcd mb mi`nhn md j`ide ,`nw `pz dpny mcd

:`xnbd zvxzn .ilv xya ininke ozlzàîéà úéòaéàdvxz m` - ¦¨¥¥¨
ok`y ,jk z`f ayiil lkezeäì úéìmixaeq mpi` i`ny zia ± ¥§

mincy itl ,cala minc ipin drax` zeaxl ozip 'dinc dinc'ny
.xg` weqtn eaxzp dl`àîéà úéòaéàåayiil lkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

,jk z`feäì úéàoi` 'dinc dinc'ny mixaeq ok mb i`ny ziay ± ¦§
d`xpd mcd z` mi`nhn mdy dne ,mc ipin drax` `l` zeaxl

oky ,xg` mrhn `ed ,ilv xya ininke ozlz ininkéî[ike-]àì ¦Ÿ
,àðéðç éaø øîàd mcdy,àeä íBãà øBçLmec` ezligzn ,xnelk ¨©©¦£¦¨¨¨

,didä÷lL àlà,dy`d sebn `viy ixg`énð àëäok enke ± ¤¨¤¨¨¨¨©¦
,ilv xya ininke ozlz inink d`xpd mca ,o`k i`ny zia mixaeq

e ,ezligzn did mec`yé÷ìc àeä à÷ìîezi`xn dzwly `l` ± ¦§¨§¨¥
.dy`d sebn `viy ixg`

:dpyna epipyïéøäèî ìlä úéáeininke ozlz inink d`xpd mcd ¥¦¥§©£¦
.`nw `pz lr lld zia miwleg dna zxxan `xnbd .ilv xya

lld zia zhiy ixd :`xnbd dywneðééäzhiy mb dnvr `id ±àpz ©§©¨
,àn÷oky ,`nw `pzd on xzei xdhl lld zia etiqed dn ,xnelk ©¨

dpynd zligza epnpy mincd ipin zyng wx `nw `pzd itl mb
zvxzn .ilv xya ininle ozlz ravl dnecd mcd `le ,mi`nh

:`xnbdeäééðéa àkéàzehiyd oia lcad yi ± ¦¨¥©§
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קיג oeiq h"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(miyxeyd)למאמר ׁשם.(xtql)ׁשהקּדמנּו עליו עּין זה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ
מּמנחֹות ז' ּבפרק החדׁש ּדיני נתּבארּו ּובכּמה(r.)ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

וחּלה ּומעׂשרֹות ּבּׁשביעית `)מקֹומֹות dpyn ` wxt). ְְְְִִִַַַָ

― הקצ"ב אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
zepey`xd)הערלה eizepy ylya oli`d zexit):אמרֹו והּוא , ְְְָָָָ

יאכל" לא ערלים לכם יהיה ׁשנים bk)"ׁשלׁש ,hi my), ְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָוהאֹוכל
הלכה לארץ ּבחּוצה הערלה אכילת ואּסּור ערלה. ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבמּסכת
ּבלבד. יׂשראל ּבארץ הּוא הּתֹורה לׁשֹון אבל מּסיני: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹלמׁשה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc - dcp(ycew zay meil)

:`xnbd zxxan.ïBòîL éaøa øæòìà éaøc déîòè éàîdaiyn ©©§¥§©¦¤§¨¨§©¦¦§
:`xnbdáéúkon ltW odi`xnE' (fl ci `xwie) mizad irbp oipra §¦©§¥¤¨¨¦

d,'øéw,cg` xiw lr did rbpdy rnyneáéúëe,weqt eze`a ok iptl ©¦§¦
A rbPd dPde'úøé÷ipy lr did rbpdy rnyne ,miax oeyla 'ziAd §¦¥©¤©§¦Ÿ©©¦

`vnp rbpdy yxtl gxken ,ze`xwnd ipy z` miiwl icke ,zexiw
e ,zexiw ipyk aygpd ,cg` xiw lràeäL øé÷ eäæéàaygpéðLk ¥¤¦¤¦§¥

øîBà éåä ,úBøé÷ixdúéåæ ïø÷ äæmixagzn day ,ziad zpit - ¦£¥¥¤¤¤¨¦
oa xfrl` iax oiay ef zwelgnae .cg` xiw enk miyrpe zexiwd ipy
.oixcdpqd mr `xnn owfd ewlgpy yxtl xyt` ,minkge oerny iax

oke :micba irbpa ewlgpy xnel xyt` dna zx`an `xnbdéòâða§¦§¥
,íéãâáoixcdpqd mr `xnn owfd wlgpy xnel xyt`àúâeìôa §¨¦¦§§¨

ïðaøå ñeîìBèáà ïa ïúðBé éaøcozpei iax da ewlgpy zwelgna ± §©¦¨¨¤©§§§©¨¨
,minkge qenleha` oaàéðúc,`ziixaañeîìBèáà ïa ïúðBé éaø §©§¨©¦¨¨¤©§§

äøBäè àéäL íéãâa úçéøôì ïépî ,øîBàlka rbpd hytzp m`y - ¥¦©¦¦§¦©§¨¦¤¦§¨
`l` micba zgixt oic xn`p `l dxezay s` ,xedh `ed ixd cbad

,mc` irbpaøîàð(dp bi my)a 'úçaâå úçø÷'irbp zyxt,íéãâa ¤¡©¨©©§©©©§§¨¦
øîàðå(an bi my)a 'úçaâå úçø÷'irbp zyxtíãà,o`kn epcnle §¤¡©¨©©§©©©§¨¨

y ,dey dxifbaïläl äîm`y `ed oicd ,mc` irbpa ±çøt ©§©¨¨©
rbpd [hytzd-]Bleëa`ed ixdénð ïàk óà ,øBäè,micba irbpa - §¨©¨©¦

m`çøtrbpd [hytzd-]Bìeëa`ed ixd.øBäèlr miwleg opaxe ¨©§¨
irbpa dgixtd zxdh oic xn`p `ly mixaeqe qenleha` oa ozpei iax
.oixcdpqde `xnn owfd ewlgpy yxtl xyt` ef zwelgnae .micba
,'rbpl rbp oia' weqtdy x`azp ixd :uexizd z` zniiqn `xnbd
zewelgnd on zg`a oixcdpqde `xnn owfd ewlgpy eyxtl ozip

,dl`dàëä àlà,'mcl mc oia' xn`py dn ,xnelk ,o`k la` ±éà ¤¨¨¨¦
àkéì øBäè ícmincd lk `l` ,xedh mc llk oi`y xn`p m` ± ¨¨¥¨

,md mi`nh d`ex dy`dyéâéìt éàîaewlgpy yxtl xyt` dna ± §©§¦¦
weqtd yexite ,xedh mc mb yiy gken `l` .oixcdpqde `xnn owfd
`ed m` mincd on cg`a oixcdpqd mr wlgp `xnn owfdy ,`ed

.xedh e` `nh
:`nhd `ed mec`d mcdy oipn zxxan `xnbdïéøBäè éðäc éànîe¦©§¨¥§¦

,ïéàîè éðäåmince mixedh minc yiy xxazpy xg`n ,xnelk §¨¥§¥¦
mincd x`ye ,mi`nhd md ,epzpyna miiepyd mincdy oipn ,mi`nh

:`xnbd daiyn .mixedhd mdàø÷ øîàc ,eäáà éaø øîàmikln) ¨©©¦£¨§¨©§¨
aeygl a`en z` 'd drhdy htyedi inia didy qpa ,(ak b 'a

edrx z` yi` ebxd mnr mgldl e`ay miklndyúà áàBî eàøiå'©¦§¨¤
àøîéîì ,'íck íéneãà íénäcnll `a df weqt ±àeä íBãà íãc ©©¦£¦©¨§¥§¨§¨¨

mincd lke .mec` mcl dpeekd ,mc dxeza xn`py mewn lky ±
minec` epzpyna miiepyd.md

dywn .md mi`nh minec`d mincd lky oipn zxxan `xnbd
,`ed mec` mcy weqtd on cnlpe xg`n :`xnbdàîéàwxy xn`p ± ¥¨

d mcdíBãàepzpyna `aend dknd mck `ed eravy ,xzeia ¨
,`nhnàì eúåmpi`y ,epzpyna miiepyd mincd x`y la` ± §Ÿ

:`xnbd zvxzn .e`nhi `l ,jk lk minec`øîà ,eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¨©
àø÷xwOn dxdhe' ,zclei ipica (f ai `xwie) weqta xn`p ±,'äéîc §¨§¨£¨¦§Ÿ¨¤¨

xFwn z` dzNB `ede' dcp dy` lr `ad ypera ,(gi k my) xn`pe§¦¦§¨¤§
,'äéîc`id dzernyny `vnp ,miax oeyl `ed 'dinc'e xg`ne ¨¤¨

e ,minc ipin ipy zegtl,ïàk éøäl ieaix ,cgi miweqtd ipynäòaøà £¥¨©§¨¨
mde mc mpi` ,mdn dzegt mzinenc`y mipind la` .minc ipin

.mixedh
:`xnbd dywnïðz äMîç ïðà àäåyiy epipy epzpyna `lde ± §¨£©£¦¨§©

.iyingd mcd oin z` ze`nhl epl oipne ,mi`nhd minc ipin dyng
:`xnbd zvxzn,àðéðç éaø øîàd mcdøBçLepzpyna epipyy ¨©©¦£¦¨¨

`l` ,ezenvra xegy epi`y itl ,ieaix jixv epi`,àeä íBãà̈
,did mec` ezligzn ,xnelkL àlàdy`d sebn `viy ixg`ä÷l ¤¨¤¨¨

xigyde.cala drax` md mi`nhd minc ipin mlerly `vnpe ,[
:df xe`ial di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðz`ziixaa ok epipy - ©§¨©¦¨¦

ezi`xny mc ,`pipg iax xn`y enkúøçk øBçLzixexgyk ± ¨©¤¤
e` ,xegy eica ozipd zxgdïkî ÷Bîò,dfn xzei ddk ±.àîèla` ¨¦¥¨¥

m`,ääéc,zxgn dxegy zegt mcd zi`xny ,xnelkeléôàeravy ¥¨£¦
,øBäè ,ìBçkk,`ziixad zx`an .zxgk xegy epi`y meynåmc ©¨¨§

äæ øBçL,`nh `edy epipyyøéçLî àeä Búlçzî àìxegy epi` ± ¨¤Ÿ¦§¦¨©§¦
,mec`d mcd `l` `nh oi` oky ,ez`ixa zligznàlàdidy onfa ¤¨

e ,mec` did dy`d sebaø÷òpLksebd on [`viyk-]àeädwel §¤¤¡©
eìLî .øéçLîdnec dfe -íãìici lr sebd on `veid,äkîs`y ©§¦¨¨§©©¨

,did mec` `l` ,ezligzn jk did `l ,xegy d`xp `ed zrk m`
wxeø÷òpLëìsebd on.øéçLî àeä ¦§¤¤¡©©§¦

:dpyna epipyóà ,íéøîBà éànL úéad`xpd mcdïzìz éîéîk ¥©©§¦©§¥¥¦§¨
:`xnbd dywn .mnrh z` zx`an `xnbd .`nh ,ilv xya ininke

éànL úéáì eäì úéìåxn`py dnny mixaeq mpi` i`ny zia ike ± §¥§§¥©©
dxeza,'äéîc äéîc'y cenll yi ,'dinc' zaiz miinrt ,xnelkéøä ¨¤¨¨¤¨£¥

äòaøà ïàkixd ok m`e ,lirl x`azpy enk ,mi`nhnd mc ipin ¨©§¨¨
ipin zrax` ravn dzegt mzinenc`y mcd ipin lk jkn ehrnzp
inink d`xpd mcd mb mi`nhn md j`ide ,`nw `pz dpny mcd

:`xnbd zvxzn .ilv xya ininke ozlzàîéà úéòaéàdvxz m` - ¦¨¥¥¨
ok`y ,jk z`f ayiil lkezeäì úéìmixaeq mpi` i`ny zia ± ¥§

mincy itl ,cala minc ipin drax` zeaxl ozip 'dinc dinc'ny
.xg` weqtn eaxzp dl`àîéà úéòaéàåayiil lkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

,jk z`feäì úéàoi` 'dinc dinc'ny mixaeq ok mb i`ny ziay ± ¦§
d`xpd mcd z` mi`nhn mdy dne ,mc ipin drax` `l` zeaxl

oky ,xg` mrhn `ed ,ilv xya ininke ozlz ininkéî[ike-]àì ¦Ÿ
,àðéðç éaø øîàd mcdy,àeä íBãà øBçLmec` ezligzn ,xnelk ¨©©¦£¦¨¨¨

,didä÷lL àlà,dy`d sebn `viy ixg`énð àëäok enke ± ¤¨¤¨¨¨¨©¦
,ilv xya ininke ozlz inink d`xpd mca ,o`k i`ny zia mixaeq

e ,ezligzn did mec`yé÷ìc àeä à÷ìîezi`xn dzwly `l` ± ¦§¨§¨¥
.dy`d sebn `viy ixg`

:dpyna epipyïéøäèî ìlä úéáeininke ozlz inink d`xpd mcd ¥¦¥§©£¦
.`nw `pz lr lld zia miwleg dna zxxan `xnbd .ilv xya

lld zia zhiy ixd :`xnbd dywneðééäzhiy mb dnvr `id ±àpz ©§©¨
,àn÷oky ,`nw `pzd on xzei xdhl lld zia etiqed dn ,xnelk ©¨

dpynd zligza epnpy mincd ipin zyng wx `nw `pzd itl mb
zvxzn .ilv xya ininle ozlz ravl dnecd mcd `le ,mi`nh

:`xnbdeäééðéa àkéàzehiyd oia lcad yi ± ¦¨¥©§
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ckקיד wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyckbkÎci

ãëãéåîçø íéaø-ék ýåýé-ãéá àp-äìtð ãàî éì-øö ãb-ìà ãåc øîàiå(éø÷ åéîçø)íãà-ãéáe ©Ÿ̄¤¨¦²¤−̈©¦´§®Ÿ¦§¨¨³§©§Ÿ̈Æ¦©¦´©£½̈©£½̈§©¨−̈
:äìtà-ìàåèòáL øàa-ãòå ïcî íòä-ïî úîiå ãòBî úò-ãòå ø÷aäî ìàøNéa øác ýåýé ïziå ©¤«Ÿ¨©¦¥̧§Ÿ̈¬¤Æ¤Æ§¦§¨¥½¥©−Ÿ¤§©¥´¥®©¨´¨¦¨À̈¦¨Æ§©§¥´¤½©

:Léà óìà íéòáLæèì íìLeøé | Càìnä Bãé çìLiåCàìnì øîàiå äòøä-ìà ýåýé íçpiå dúçL ¦§¦¬¤−¤¦«©¦§©Á¨¸©©§¨¬§¨©¦»§©£¨¼©¦¨³¤§Ÿ̈Æ¤¨´¨½̈©ÂŸ¤©©§º̈
äðøåàä ïøb-íò äéä ýåýé Càìîe Eãé óøä äzò áø íòa úéçLnä(éø÷ äðåøàä)ñ:éñáéäæéøîàiå ©©§¦³¨¨Æ©½©−̈¤´¤¨¤®©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦−Ÿ¤¨£©¬§¨¨£©¬§¨©§ª¦«©Ÿ¤Á

ïàvä älàå éúéåòä éëðàå éúàèç éëðà äpä øîàiå íòá äknä | Càìnä-úà | Búàøa ýåýé-ìà ãåc̈¦̧¤§Ÿ̈¹¦§Ÿ´¤©©§¨´©©¤´¨À̈©ŸÆ¤Æ¦¥̧¨Ÿ¦³¨Æ̈¦Æ§¨Ÿ¦´¤¡¥½¦§¥¬¤©−Ÿ
ô:éáà úéááe éa Eãé àð éäz eNò äîçéâ-àáiåýåýéì í÷ä äìò Bì øîàiå àeää íBia ãåc-ìà ã ¤´¨®§¦̧¨¬¨§²¦−§¥¬¨¦«©¨Ÿ¨¬¤¨¦−©´©®©´Ÿ¤À£¥Æ¨¥³©Ÿ̈Æ

äéðøà ïøâa çaæî(éø÷ äðåøà):éñáéäèé:ýåýé äeö øLàk ãb-øáãk ãåc ìòiåëàøiå äðåøà ó÷Liå ¦§¥½©§−Ÿ¤£©¬§¨£©¬§¨©§ª¦«©©³©¨¦Æ¦§©½̈©£¤−¦¨¬§Ÿ̈«©©§¥´£©À§¨©©³§
:äöøà åétà Cìnì eçzLiå äðåøà àöiå åéìò íéøáò åéãáò-úàå Cìnä-úààëòecî äðåøà øîàiå ¤©¤Æ¤Æ§¤£¨½̈Ÿ§¦−¨¨®©¥¥´£©½§¨©¦§©¯©¤²¤©−̈¨«§¨©Ÿ́¤£©½§¨©²©

ìòî äôbnä øöòúå ýåýéì çaæî úBðáì ïøbä-úà Enòî úBð÷ì ãåc øîàiå Bcáò-ìà Cìnä-éðãà àä¬£Ÿ¦©¤−¤¤©§®©¸Ÿ¤¨¦¹¦§¯¥¦§´¤©ÀŸ¤¦§³¦§¥Æ©Æ©Ÿ̈½§¥¨©¬©©¥−̈¥©¬
:íòäáëåðéòa áBhä Cìnä éðãà ìòéå çwé ãåc-ìà äðåøà øîàiå(éø÷ åéðéòa)äìòì ø÷aä äàø ¨¨«©³Ÿ¤£©Æ§¨Æ¤¨¦½¦©¬§©²©£Ÿ¦¬©¤−¤©´§¥¨®§¥®̈§¥Æ©¨¨´¨Ÿ½̈

:íéöòì ø÷aä éìëe íébønäåâëéäìà ýåýé Cìnä-ìà äðåøà øîàiå ñ Cìnì Cìnä äðåøà ïúð ìkäE §©Ÿ¦¦²§¥¬©¨−̈¨¥¦«©ÀŸ¨©²£©¬§¨©¤−¤©¤®¤©³Ÿ¤£©Æ§¨Æ¤©¤½¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:Eöøé¦§¤«

i"yx

(„È).„‡Ó ÈÏ מאד:ˆ¯ קשה שבהם �ÏÙ‰הקטנה
.'‰ „È· מסור�‡ הוא שגם והרעב, החרב ולא הדבר,

דוד, אמר אלכסנדרי: רבי אמר פירות. אוצרי לעשירים

הוא אומרים ישראל עכשיו, החרב לי בורר אני אם

ואם ימותו, והאחרים ימות לא שהוא בגבוריו, בוטח

לי אברר בעושרו, הוא בוטח יאמרו הרעב, בורר אני

בו שוין שהכל קסה)דבר רמז שמעוני ילקוט :(ראה

(ÂË).„ÚÂÓ ˙Ú „ÚÂ ¯˜·‰Óמעידן (תרגום:)

דמתסק: ועד תמידא שר‰ÈÒÂ·È.(ÊË)דמתנכיס

יבוסי: ששמה היה, ציון ‡¯Â�‰.(Î)מצודת Û˜˘ÈÂ
הימים בדברי כתוב כך המלאך, מפני היה (אמתחבא

כ) הוא,ÌÈ‚¯Ó‰Â.(Î·):כא וכבד חריצין, מלא עץ כלי

תבן להיות ומחתכו תמיד, הקש על אותו ומעבירין

בהמות: ‰ÍÏÓ.(Î‚)למאכל ‰�Â¯‡:היה היבוסי שר

cec zcevn
(„È).„‡Ó ÈÏ ועםˆ¯ למאוד, הם קשות כולם הלא כלומר

ורחם מרובים, רחמיו כי הדבר, זו ה', ביד נפלה זאת כל
‡„Ì.ירחם: „È·Â,אדם לבני יצטרכו הרעב בעבור גם כי

ירחמו: לא הנבואהÓ‰·˜¯.(ÂË)והמה שבאה הבוקר מעת
ואז בדבר ובחר לדוד, אמרה ומיד למעלה, שכתוב כמו גד אל
למחרתו: מועד אותו עת עד והתמיד הדבר, התחיל

(ÊË).ÁÏ˘ÈÂגם להשחית ידו שלח בעם, המשחית המלאך
וגו': ה' נחם ואז ירושלים, Ú˙‰.אנשי במה¯· עתה די

מעט: מעט אם כי כזאת, עוד מלהשחית ידך והרף ‚Ô¯Â.שמתו, ÌÚ ‰È‰:'וגו לגורן סמוך עומד יבוס,‰ÈÒÂ·È.היה מבני
ז"ל רבותינו ב)ואמרו כד זרה צדק:(עבודה גר È˙‡ËÁ.(ÊÈ)שהיה ÈÎ�‡:הזאת בהמגפה הסיבה אני לומר: ‰ˆ‡Ô.רצה ‰Ï‡Â

העם: בני לומר: הדבר:Í„È.רצה זו ידך, ÂÏ.(ÁÈ)מכת ¯Ó‡ÈÂ:'ה „Â„.(ËÈ)בדבר ÏÚÈÂ:בהר עמד אשר הגורן אל
(‡Î).‡· ÚÂ„Ó:אליך לבוא אחרי לשלוח לך היה Ï‰'.כאומר Á·ÊÓ ˙Â�·Ï:הוא ברוך המקום לכבוד הנה Ú˙Âˆ¯.ובאתי

המגפה: שתעצר ÏÚÈÂ.(Î·)כדי Á˜È:'וגו לעולה מוכן הבקר ראה בעיניו, הטוב את משלי עליו ויעלה למזבח, הגורן יקח
.¯˜·‰ ÈÏÎÂ:המזבח על האש להבעיר לעצים, יהיו הבקר כלי שאר �˙Ô.(Î‚)וגם ÏÎ‰:למלך לתת נדב ‰ÍÏÓ.הכל ‰�Â¯‡

מלך: שם עליו ונשאר נתגייר, ומשכבשה דוד, כבשה שלא עד היבוס על למלך היה עולותיךÍˆ¯È.הוא לקבל לך מרוצה יהיה
המגפה: שתעצר ברצון,

oeiv zcevn
(„È).¯ˆ:ודחק צרה ÌÁ�ÈÂ.(ÂË)זמן:ÚÂÓ„.(ÂË)מלשון

מחשבה: הפוך וכן¯·.ענין די, כמו כו)ענינו ג לך:(דברים רב :
.Û¯‰:רפיון עון:‰È˙ÈÂÚ.(ÊÈ)מלשון Û˜˘ÈÂ.(Î)מלשון

וראיה: הבטה לו:ÂÈÏÚ.ענין פניו:‡ÂÈÙ.סמוך על
(‡Î).¯ˆÚ˙Âוכן מניעה, יז)ענין יא השמים:(שם את ועצר :
(·Î).ÌÈ‚¯Ó‰Â,דקים אבנים תחובים ובתחתיתו עץ לוח הוא

וכן התבואה, דשים טו)ובו מא חרוץ:(ישעיהו למורג :



קטו ck wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyckbkÎci

ãëãéåîçø íéaø-ék ýåýé-ãéá àp-äìtð ãàî éì-øö ãb-ìà ãåc øîàiå(éø÷ åéîçø)íãà-ãéáe ©Ÿ̄¤¨¦²¤−̈©¦´§®Ÿ¦§¨¨³§©§Ÿ̈Æ¦©¦´©£½̈©£½̈§©¨−̈
:äìtà-ìàåèòáL øàa-ãòå ïcî íòä-ïî úîiå ãòBî úò-ãòå ø÷aäî ìàøNéa øác ýåýé ïziå ©¤«Ÿ¨©¦¥̧§Ÿ̈¬¤Æ¤Æ§¦§¨¥½¥©−Ÿ¤§©¥´¥®©¨´¨¦¨À̈¦¨Æ§©§¥´¤½©

:Léà óìà íéòáLæèì íìLeøé | Càìnä Bãé çìLiåCàìnì øîàiå äòøä-ìà ýåýé íçpiå dúçL ¦§¦¬¤−¤¦«©¦§©Á¨¸©©§¨¬§¨©¦»§©£¨¼©¦¨³¤§Ÿ̈Æ¤¨´¨½̈©ÂŸ¤©©§º̈
äðøåàä ïøb-íò äéä ýåýé Càìîe Eãé óøä äzò áø íòa úéçLnä(éø÷ äðåøàä)ñ:éñáéäæéøîàiå ©©§¦³¨¨Æ©½©−̈¤´¤¨¤®©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦−Ÿ¤¨£©¬§¨¨£©¬§¨©§ª¦«©Ÿ¤Á

ïàvä älàå éúéåòä éëðàå éúàèç éëðà äpä øîàiå íòá äknä | Càìnä-úà | Búàøa ýåýé-ìà ãåc̈¦̧¤§Ÿ̈¹¦§Ÿ´¤©©§¨´©©¤´¨À̈©ŸÆ¤Æ¦¥̧¨Ÿ¦³¨Æ̈¦Æ§¨Ÿ¦´¤¡¥½¦§¥¬¤©−Ÿ
ô:éáà úéááe éa Eãé àð éäz eNò äîçéâ-àáiåýåýéì í÷ä äìò Bì øîàiå àeää íBia ãåc-ìà ã ¤´¨®§¦̧¨¬¨§²¦−§¥¬¨¦«©¨Ÿ¨¬¤¨¦−©´©®©´Ÿ¤À£¥Æ¨¥³©Ÿ̈Æ

äéðøà ïøâa çaæî(éø÷ äðåøà):éñáéäèé:ýåýé äeö øLàk ãb-øáãk ãåc ìòiåëàøiå äðåøà ó÷Liå ¦§¥½©§−Ÿ¤£©¬§¨£©¬§¨©§ª¦«©©³©¨¦Æ¦§©½̈©£¤−¦¨¬§Ÿ̈«©©§¥´£©À§¨©©³§
:äöøà åétà Cìnì eçzLiå äðåøà àöiå åéìò íéøáò åéãáò-úàå Cìnä-úààëòecî äðåøà øîàiå ¤©¤Æ¤Æ§¤£¨½̈Ÿ§¦−¨¨®©¥¥´£©½§¨©¦§©¯©¤²¤©−̈¨«§¨©Ÿ́¤£©½§¨©²©

ìòî äôbnä øöòúå ýåýéì çaæî úBðáì ïøbä-úà Enòî úBð÷ì ãåc øîàiå Bcáò-ìà Cìnä-éðãà àä¬£Ÿ¦©¤−¤¤©§®©¸Ÿ¤¨¦¹¦§¯¥¦§´¤©ÀŸ¤¦§³¦§¥Æ©Æ©Ÿ̈½§¥¨©¬©©¥−̈¥©¬
:íòäáëåðéòa áBhä Cìnä éðãà ìòéå çwé ãåc-ìà äðåøà øîàiå(éø÷ åéðéòa)äìòì ø÷aä äàø ¨¨«©³Ÿ¤£©Æ§¨Æ¤¨¦½¦©¬§©²©£Ÿ¦¬©¤−¤©´§¥¨®§¥®̈§¥Æ©¨¨´¨Ÿ½̈

:íéöòì ø÷aä éìëe íébønäåâëéäìà ýåýé Cìnä-ìà äðåøà øîàiå ñ Cìnì Cìnä äðåøà ïúð ìkäE §©Ÿ¦¦²§¥¬©¨−̈¨¥¦«©ÀŸ¨©²£©¬§¨©¤−¤©¤®¤©³Ÿ¤£©Æ§¨Æ¤©¤½¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:Eöøé¦§¤«

i"yx

(„È).„‡Ó ÈÏ מאד:ˆ¯ קשה שבהם �ÏÙ‰הקטנה
.'‰ „È· מסור�‡ הוא שגם והרעב, החרב ולא הדבר,

דוד, אמר אלכסנדרי: רבי אמר פירות. אוצרי לעשירים

הוא אומרים ישראל עכשיו, החרב לי בורר אני אם

ואם ימותו, והאחרים ימות לא שהוא בגבוריו, בוטח

לי אברר בעושרו, הוא בוטח יאמרו הרעב, בורר אני

בו שוין שהכל קסה)דבר רמז שמעוני ילקוט :(ראה

(ÂË).„ÚÂÓ ˙Ú „ÚÂ ¯˜·‰Óמעידן (תרגום:)

דמתסק: ועד תמידא שר‰ÈÒÂ·È.(ÊË)דמתנכיס

יבוסי: ששמה היה, ציון ‡¯Â�‰.(Î)מצודת Û˜˘ÈÂ
הימים בדברי כתוב כך המלאך, מפני היה (אמתחבא

כ) הוא,ÌÈ‚¯Ó‰Â.(Î·):כא וכבד חריצין, מלא עץ כלי

תבן להיות ומחתכו תמיד, הקש על אותו ומעבירין

בהמות: ‰ÍÏÓ.(Î‚)למאכל ‰�Â¯‡:היה היבוסי שר

cec zcevn
(„È).„‡Ó ÈÏ ועםˆ¯ למאוד, הם קשות כולם הלא כלומר

ורחם מרובים, רחמיו כי הדבר, זו ה', ביד נפלה זאת כל
‡„Ì.ירחם: „È·Â,אדם לבני יצטרכו הרעב בעבור גם כי

ירחמו: לא הנבואהÓ‰·˜¯.(ÂË)והמה שבאה הבוקר מעת
ואז בדבר ובחר לדוד, אמרה ומיד למעלה, שכתוב כמו גד אל
למחרתו: מועד אותו עת עד והתמיד הדבר, התחיל

(ÊË).ÁÏ˘ÈÂגם להשחית ידו שלח בעם, המשחית המלאך
וגו': ה' נחם ואז ירושלים, Ú˙‰.אנשי במה¯· עתה די

מעט: מעט אם כי כזאת, עוד מלהשחית ידך והרף ‚Ô¯Â.שמתו, ÌÚ ‰È‰:'וגו לגורן סמוך עומד יבוס,‰ÈÒÂ·È.היה מבני
ז"ל רבותינו ב)ואמרו כד זרה צדק:(עבודה גר È˙‡ËÁ.(ÊÈ)שהיה ÈÎ�‡:הזאת בהמגפה הסיבה אני לומר: ‰ˆ‡Ô.רצה ‰Ï‡Â

העם: בני לומר: הדבר:Í„È.רצה זו ידך, ÂÏ.(ÁÈ)מכת ¯Ó‡ÈÂ:'ה „Â„.(ËÈ)בדבר ÏÚÈÂ:בהר עמד אשר הגורן אל
(‡Î).‡· ÚÂ„Ó:אליך לבוא אחרי לשלוח לך היה Ï‰'.כאומר Á·ÊÓ ˙Â�·Ï:הוא ברוך המקום לכבוד הנה Ú˙Âˆ¯.ובאתי

המגפה: שתעצר ÏÚÈÂ.(Î·)כדי Á˜È:'וגו לעולה מוכן הבקר ראה בעיניו, הטוב את משלי עליו ויעלה למזבח, הגורן יקח
.¯˜·‰ ÈÏÎÂ:המזבח על האש להבעיר לעצים, יהיו הבקר כלי שאר �˙Ô.(Î‚)וגם ÏÎ‰:למלך לתת נדב ‰ÍÏÓ.הכל ‰�Â¯‡

מלך: שם עליו ונשאר נתגייר, ומשכבשה דוד, כבשה שלא עד היבוס על למלך היה עולותיךÍˆ¯È.הוא לקבל לך מרוצה יהיה
המגפה: שתעצר ברצון,

oeiv zcevn
(„È).¯ˆ:ודחק צרה ÌÁ�ÈÂ.(ÂË)זמן:ÚÂÓ„.(ÂË)מלשון

מחשבה: הפוך וכן¯·.ענין די, כמו כו)ענינו ג לך:(דברים רב :
.Û¯‰:רפיון עון:‰È˙ÈÂÚ.(ÊÈ)מלשון Û˜˘ÈÂ.(Î)מלשון

וראיה: הבטה לו:ÂÈÏÚ.ענין פניו:‡ÂÈÙ.סמוך על
(‡Î).¯ˆÚ˙Âוכן מניעה, יז)ענין יא השמים:(שם את ועצר :
(·Î).ÌÈ‚¯Ó‰Â,דקים אבנים תחובים ובתחתיתו עץ לוח הוא

וכן התבואה, דשים טו)ובו מא חרוץ:(ישעיהו למורג :

`p wxt mildz - miaezk

mildz`pfiÎf

.àðæåòa-ïä:énà éðúîçé àèçáe ézììBç ïBç:éðòéãBú äîëç íúñáe úBçhá zöôç úîà-ïä ¥«§¨¬¨®§¦¹§¥À§¤«¡©¬§¦¦¦«¥«−¡¤¨©´§¨©ª®¹§¨ªÀ¨§¨¬«¦¥«¦
è:ïéaìà âìMîe éðñaëz øäèàå áBæàá éðàhçzé:úékc úBîöò äðìâz äçîNå ïBNN éðòéîLz §©§¥´¦§¥´§¤§¨®§¹©§¥À¦¦¤¬¤©§¦«−©§¦¥¦¨´§¦§¨®¹̈¥À§¨£¨¬¦¦«¨
àééðt øzñä:äçî éúðåò-ìëå éàèçî Eáé:éaø÷a Lcç ïBëð çeøå íéäìà éì-àøa øBäè áì ©§¥´−¨¤¥«£¨¨®§¨£−ŸŸ©´§¥«¥´−¨§¨¦´¡Ÿ¦®§¬©¹¨À©¥¬§¦§¦«
âééðôlî éðëéìLz-ìà:épnî çwz-ìà ELã÷ çeøå Eãé:éðëîñú äáéãð çeøå EòLé ïBNN él äáéLä ©©§¦¥¬¦¦§¨¤®§¬©¹¨§§À©¦©¬¦¤«¦¨¦´¨−¦§´¦§¤®§−©§¦¨´¦§§¥«¦
åèéëøc íéòLô äãnìàéìà íéàhçå E:eáeLé Eæèïpøz éúòeLz éäìà íéäìà | íéîcî éðìévä £©§¨´«Ÿ§¦´§¨¤®§¹©¨¦À¥¤¬¨«©¦»¥³¦¦¨¦̧¡Ÿ¦À¡Ÿ¥¬§«¨¦®§©¥¬

ì:Eú÷ãö éðBLæé:Eúläz ãébé éôe çzôz éúôN éðãà §¹¦À¦§¨¤«−£Ÿ¨§¨©´¦§¨®¹¦À©¦¬§¦¨¤«

i"yx

(Ê).È˙ÏÏÂÁ ÔÂÂÚ· Ô‰יצירתי ועיקר אחטא לא ואיך

ד"א ידו, על באים עוונות שכמה הוא תשמיש ע"י

יש עון, מלאים שכולם ונקבה מזכר יצירתי עיקר

המדבר ענין לפי מתיישבים ואינם זה למקרא מדרשים

כמוÈ�˙ÓÁÈ.במזמור: חמימות ל')ל' ויחמנה(בראשי'

לשתות בבואן ÙÁˆ˙(Á):(סא"א)הצאן ˙Ó‡ Ô‰
.˙ÂÁË·:חטאתי כי האמת על מודה ·ÂÁÂË˙.והריני

כמטחוי עם חברו ומנחם חלקות, שהן כליות אלו

כ"א)קשת חכמה(בראשית בטוחות שת מי וכן (איוב,

כןל"ח) משך לקשת יש כאשר כי משך לשון פתרונו

לדעת משך ˙È�ÚÈ„Â.:(סא"א)יש ‰ÓÎÁ ÌÂ˙Ò·Â
הודע סתום שהוא להתודו':ובלב חכמה תני

(Ë).·ÂÊ‡· È�‡ËÁ˙וטמא המצורע שמטהר כמו

ÁÓ˘Â‰.(È)מת: ÔÂ˘˘ È�ÚÈÓ˘˙:החטא סליחת

.˙ÈÎ„ ˙ÂÓˆÚ:עלי ·¯‡(È·)כשכעסת ¯Â‰Ë ·Ï
.ÌÈ‰Ï‡ ÈÏ:עוד אכשל ‡Ï(È‚)שלא Í˘„˜ ÁÂ¯Â
.È�ÓÓ Á˜˙ממני מרוחק הקודש רוח יהא שלא

ÍÚ˘È.(È„):(סא"א) ÔÂ˘˘ ÈÏ ‰·È˘‰הקודש רוח

מעלי: קצינות:�„È·‰.שנסתלק נדיבות לשון

(ÂË).ÍÈÎ¯„ ÌÈÚ˘ÂÙ ‰„ÓÏ‡וישובו ילמדו וממני

לי: שתסלח יראו ÌÈÓ„Ó.(ÊË)אם È�ÏÈˆ‰שלא

שהרגתי: אוריה של עונשו על בחרב ‡„�È(ÊÈ)אמות
.Á˙Ù˙ È˙Ù˘להגיד פה פתחון לי ויהי לי מחול

תהלתך:

cec zcevn
(Ê).È˙ÏÏÂÁ ÔÂÂÚ· Ô‰הלא אמר ולזה רז"ל נבראתיכמ"ש

אשר העון בדבר להחטיאני היצה"ר בי גבר מאוד לזה בעון
בה: נבראתי אשר העון מעין ‡ÈÓ.הוא È�˙ÓÁÈ ‡ËÁ·Â

הדבר וכפל בחטא היה ממני כשנתעברה אמי כשנתחממה
ÂÎÂ'.(Á)במ"ש: ˙Ó‡ Ô‰נשרש להיות אתה חפץ הלא

אבי עשה יפה לא וא"כ הכליות במחשבות אף האמת
בפועל: חטא לא כי עם בהכליותÌÂ˙Ò·Â.במחשבתו

בכליות נעשה היא כי רעה מחשבה מאוד רע ולזה בהכליות החכמה תלויה האדם כל כמות כמוני ר"ל חכמה הודעתני הסתומים
היצה"ר: בי הגדיל החטא גודל ולפי החכמה נביעת הזאת˙È�‡ËÁ.(Ë)מקום עם הטומאה שמסירין כמו חטאי תסיר ולזה

החטא: מטומאת טהור ואהיה עון˙È�Ò·Î.האזוב רושם מבלי השלג מן יותר לבן ואהיה עון רושם ישאר לבל לי מחול ר"ל
ÁÓ˘Â‰.(È)כלל: ÔÂ˘˘ È�ÚÈÓ˘˙הנבואה בדבר דכית אשר העצמות תגלנה ואז וששון שמחה לי ויהיה סלחתי השמיעני

אלי: הבאה ÍÈ�Ù.(È‡)הקשה ¯˙Ò‰:בי לקטרג פניך מול יעמדו Â‰Ë¯.(È·)לבל ·Ï:עוד אחטא �ÔÂÎ.לבל ÁÂ¯Âישר רוח
במ"ש: הדבר ˙˘È�ÎÈÏ.(È‚)וכפל Ï‡:המקריים אל ולעזבני בי ˜„˘Í.למאס ÁÂ¯Â:מאז בי אשר שלח‰˘È·‰.(È„)רוה"ק

כמאז: ישועה ששון ה':˙È�ÎÓÒ.לי לאוהבי כמשפט המתן אהבת ברצון אותי דרכיך‡ÓÏ„‰.(ÂË)סמוך את ללמד אוכל אז
התשובה: ע"י בי עלתה מה ראו להם ולומר התשובה על ולהזהירם הפושעים Â·Â˘È.את ÍÈÏ‡:ישובו כי ידעתי אלה דברי ע"י

(ÊË).ÌÈÓ„Ó:עמדי שעשית הצדקה לשוני תרנן ואז הזה עון בגמול דמי יושפך תפתח˙Á˙Ù.(ÊÈ)שלא לי שתמחול במה
התשובה: על לבם ולהעיר לרבים תהלתך להגיד פי

oeiv zcevn
(Ê).È˙ÏÏÂÁתחוללכם שרה ואל כמו נ"א)נבראתי :(ישעיה

.È�˙ÓÁÈ:חמימה הטוחות·ÂÁÂË˙.(Á)מלשון בכליות
חכמה בטוחות שח מי וכן בחלב לח)ומכוסות :(איוב

(Ë).È�‡ËÁ˙תשרש תבואתי ובכל וכן חטאי לא)תסיר (שם

השורש: תסיר מה:·‡ÂÊ·.ור"ל עשב ענין„ÈÎ˙.(È)שם
מתן:�„È·‰.(È„)כתיתה: לתת האוהב נדיב מלשון

xe` ldi
שמו"עאד'יז בפירוש הרד"א תהלתך. יגיד ופי תפתח שפתי

לשון. מענה ומה' לב מערכי לאדם ע"ד שזהו פי' ע"ב דכ"ט
נכון פירושו ואין אד' לשם הוי' שם בין ההפרש מ"ש וע"ש

נקרא: אני נכתב כשאני לא בענין דפסחים בגמ' עפמ"ש
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ãïäkì úñøàî ìàøNé úa,ïäkî úøaòî,ïäkì íáé úøîBL,ìàøNéì ïäk úa ïëå–äîeøza ìëàz àG.úa ©¦§¨¥§Ÿ¤¤©Ÿ¥§ª¤¤¦Ÿ¥¤¤¨¨©Ÿ¥§¥©Ÿ¥§¦§¨¥Ÿ©©§¨©
éålì úñøàî ìàøNé,éålî úøaòî,éålì íáé úøîBL,ìàøNéì éåì úa ïëå–øNòna ìëàz àG.úñøàî éåì úa ¦§¨¥§Ÿ¤¤©¥¦§ª¤¤¦¥¦¤¤¨¨©¥¦§¥©¥¦§¦§¨¥Ÿ©©©£¥©¥¦§Ÿ¤¤

ïäkì,ïäkî úøaòî,ïäkì íáé úøîBL,éålì ïäk úa ïëå–øNòna àGå äîeøza àG ìëàz àG. ©Ÿ¥§ª¤¤¦Ÿ¥¤¤¨¨©Ÿ¥§¥©Ÿ¥©¥¦Ÿ©©§¨§©©£¥
äïäkì úqpL ìàøNé úa–äîeøza ìëàz;úî,ïa epîéä dìå–äîeøza ìëàz.éålì úqð–øNòna ìëàz; ©¦§¨¥¤¦¥©Ÿ¥Ÿ©©§¨¥§¨¥¤¥Ÿ©©§¨¦¥©¥¦Ÿ©©©£¥
úî,ïa epîéä dìå–øNòna ìëàz.ìàøNéì úqð–øNòna àGå äîeøza àG ìëàz àG;úî,ïa epîéä dìå– ¥§¨¥¤¥Ÿ©©©£¥¦¥§¦§¨¥Ÿ©©§¨§©©£¥¥§¨¥¤¥

øNòna àGå äîeøza àG ìëàz àG.ìàøNiî dða úî–øNòna ìëàz.éålî dða úî–äîeøza ìëàz.dða úî Ÿ©©§¨§©©£¥¥§¨¦¦§¨¥Ÿ©©©£¥¥§¨¦¥¦Ÿ©©§¨¥§¨
ïäkî–øNòna àGå äîeøza àG ìëàz àG. ¦Ÿ¥Ÿ©©§¨§©©£¥

åìàøNéì úàOpL ïäk úa–äîeøza ìëàz àG;úî,ïa epîéä dìå–äîeøza ìëàz àG.éålì úàOð–ìëàz ©Ÿ¥¤¦¥§¦§¨¥Ÿ©©§¨¥§¨¥¤¥Ÿ©©§¨¦¥©¥¦Ÿ©
øNòna;úî,ïa epîéä dìå–øNòna ìëàz.ïäkì úàOð–äîeøza ìëàz;úî,ïa epîéä dìå–äîeøza ìëàz. ©©£¥¥§¨¥¤¥Ÿ©©©£¥¦¥©Ÿ¥Ÿ©©§¨¥§¨¥¤¥Ÿ©©§¨

c.dnexza lk`z `l:ïéìéëàî àìå ïéìñåô ïéñåøéàäå íáéäå øáåòä ,ìåãâ ïäëì äðîìà ÷øôá ïðúãë.xyrna lk`z `løùòî øîàã àéä î"ø ïéúéðúî äìåë
:äëìä äðéàå ,íéøæì øåñà ïåùàø.xyrna `le dnexza `l lk`z `l iell odk zaïäë úáì àì úåðøâä úéáá øùòî àìå äîåøú ïé÷ìåç ïéà ,øîà÷ éëä

éåìî äùøâúðù øçà ìàøùé úáì ÷åìçì åàåáé úåðøâä úéáá øùòî äùàì å÷ìçé íàå ,øùòîá ìåëàì äøåñà àéäù ìàøùé úá äùåøâ íåùî äøéæâ ,éåì úáì àìå
àì 'åëå ïäëì úñøåàîä éåì úá ïðúã àäå .éåì úáå ïäë úá åìéôà úåðøâä úéáá äùà ÷åìçú àìù î"ø øæâ êëéôì ,äì ïé÷ìçî åéä äìòá ìéáùáù ïéòãåé ìëä ïéàù
éîð àðú ,ìëàú äàåùð äúéä íàù úñøåàî à÷åã íúäã ïäëì úñøåàîä ìàøùé úá éðúã àùéø íåùîå ,äàåùð åìéôà ïéãä àåä ,øùòîá àìå äîåøúá àì ìëàú

:úñøåàî éåì úá éáâ àôéñá
d.dnexza lk`z oa epnn dle znáéúëã(á"ë àø÷éå):äîåøúá äìéëàî íéé÷ äðáù ïîæ ìëå .åìéëàé äéá éø÷ ,åîçìá åìëàé íä åúéá ãéìéå.iell z`yp

:ïäëî äãìéù øçà.xyrna zlke`:äøæ äì àéåä àøãäã ,ïäëî ïá äì ùéã áâ ìò óàå ,äîåøúá àìådle zn.xyrna zlke` oa epnn,éåìî äðá ìéáùá
:øæä ïî òøæ äì ùé éøäù ,ïäëî äðá ìéáùá äîåøúá àì ìáà

`xephxa yexit

ד ה נ ש מ ר ו א ב

,Ô‰kÏ ˙Ò¯‡Ó Ï‡¯NÈ ˙aאו,Ô‰kÓ ˙¯aÚÓאוÌ·È ˙¯ÓBL «ƒ¿»≈¿…∆∆«…≈¿À∆∆ƒ…≈∆∆»»
Ô‰kÏ�הכה ליבמה ממתנת והיא בני� בלא הכה� בעלה שמת – «…≈

Ï‡¯NÈÏשייבמנה, Ô‰k ˙a ÔÎÂאו לישראל מאורסת כה� בת – ¿≈«…≈¿ƒ¿»≈
לישראל, יב� שומרת או מישראל Óe¯za‰מעוברת ÏÎ‡z ‡G– …««¿»

ולא פוסלי� והאירוסי�... והיב� "העובר ד): ז, (לעיל ששנינו כמו

ÈÂlÏ,מאכילי�". ˙Ò¯‡Ó Ï‡¯NÈ ˙aאו,ÈÂlÓ ˙¯aÚÓאו˙¯ÓBL «ƒ¿»≈¿…∆∆«≈ƒ¿À∆∆ƒ≈ƒ∆∆
Ï‡¯NÈÏ ÈÂÏ ˙a ÔÎÂ ,ÈÂlÏ Ì·Èאו לישראל, מאורסת לוי בת – »»«≈ƒ¿≈«≈ƒ¿ƒ¿»≈

לישראל, יב� שומרת או מישראל, NÚna¯מעוברת ÏÎ‡z ‡G– …«««¬≈
שמעשר הסובר, מאיר רבי לדעת היא שמשנתנו מבואר, בגמרא ראשו�.

שנאמר משו� וטעמו לזרי�, אסור כד):ראשו� יח, את(במדבר "כי

לתרומה, מעשר הוקש – תרומה" לה' ירימו אשר ישראל בני מעשר

אי� בר�, לזרי�. אסור ראשו� מעשר א� לזרי� אסורה תרומה מה

לזרי�, מותר ראשו� שמעשר הסוברי� כחכמי� אלא מאיר כרבי הלכה

טבל, לעני� דלעיל שבפסוק ההיקש את דורשי� zlaeh,וה� dnexz dn

משו� אסורה היא הרי התבואה מ� תרומה הופרשה שלא זמ� שכל

שמי�, בידי מיתה עליה וחייבי� laeh,טבל, oey`x xyrn s`�שא

מעשר, ממנה הופרש שלא זמ� כל תרומה, ממנה הופרשה שכבר לאחר

עליה. טבל תורת Ô‰kÏ,עדיי� ˙Ò¯‡Ó ÈÂÏ ˙aאו,Ô‰kÓ ˙¯aÚÓ «≈ƒ¿…∆∆«…≈¿À∆∆ƒ…≈
ÈÂlÏאו Ô‰k ˙a ÔÎÂ ,Ô‰kÏ Ì·È ˙¯ÓBLמאורסת כה� בת – ∆∆»»«…≈¿≈«…≈«≈ƒ

ללוי, יב� שומרת או מלוי, מעוברת או Óe¯za‰ללוי, ‡G ÏÎ‡z ‡G…««¿»
¯NÚna ‡GÂ�שאי משנתנו, של הסיפא שכוונת מבואר, בגמרא – ¿««¬≈

לבת ולא כה� לבת לא הגרנות בבית מעשר ולא תרומה לא מחלקי�

מכה� שנתגרשה ישראל לבת א� תרומה לחלק יבואו שמא גזירה לוי,

היו בעלה שבשביל ידעו שלא מלוי, שנתגרשה ישראל לבת מעשר או

אפילו הגרנות בבית מחלקי� שאי� הדי� והוא קוד�. לה מחלקי�

דווקא בה שמדובר הרישא, שמשו� אלא גזירה, מאותה לנשואות

בסיפא. ג� מאורסת המשנה נקטה במאורסת,
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‰Óe¯za ÏÎ‡z ,Ô‰kÏ ˙qpL Ï‡¯NÈ ˙aשל קניינו היא שהרי – «ƒ¿»≈∆ƒ≈«…≈…««¿»
וכתוב הכה�, יא):בעלה כב, הוא(ויקרא כספו קני� נפש יקנה כי "וכה�

בו". הכה�,Ó˙יאכל בעלה –Ôa epÓÈ‰ dÏÂואפילו זרע, כלומר – ≈¿»≈∆≈
בת, ממנו לה Óe¯za‰יש ÏÎ‡zשנאמר ה�(ש�):– ביתו "ויליד …««¿»

ודרשו בלחמו", elik`i,יאכלו ± "elk`i"את מאכיל כה� שזרע ומכא�

בתרומה. ÈÂlÏאמו ˙q�,ללוי הכה� אלמנת נישאה –¯NÚna ÏÎ‡z ƒ≈«≈ƒ…«««¬≈
מ� שבנה פי על א� בתרומה, לא אבל לוי, אשת משו� ראשו�, –

ללוי. ונישאה הואיל זרה, עכשיו שהיא לפי קיי�, בעלהÓ˙הכה� – ≈
Ôaהלוי, epÓÈ‰ dÏÂ,הלוי מבעלה ג� ב� לה ויש –¯NÚna ÏÎ‡z ¿»≈∆≈…«««¬≈

הכה� מ� שזרעה פי על א� בתרומה, לא אבל הלוי, מ� בנה משו� –

התרומה. מ� פוסלה הלוי מ� לה שיש שהזרע לפי Ï‡¯NÈÏקיי�, ˙q�ƒ≈¿ƒ¿»≈
לישראל, כ� אחר נישאה –¯NÚna ‡GÂ ‰Óe¯za ‡G ÏÎ‡z ‡G…««¿»¿««¬≈

לישראל, באכילה אסור ראשו� שמעשר מאיר, רבי כדעת היא משנתנו –

הקודמת. במשנה טעמו שבארנו הישראל,Ó˙כמו בעלה ג� –dÏÂ ≈¿»
Ôa epÓÈ‰,ממנו זרע לה ויש –‡GÂ ‰Óe¯za ‡G ÏÎ‡z ‡G ≈∆≈…««¿»¿
¯NÚna,�ראשו וממעשר התרומה מ� אותה פוסל מישראל שזרעה – ««¬≈

קיימי�. הלוי מ� וזרעה הכה� מ� שזרעה פי על Ï‡¯NiÓ,א� d�a ˙Ó≈¿»ƒƒ¿»≈
¯NÚna ÏÎ‡z.הלוי מ� זרעה משו� –ÈÂlÓ d�a ˙Óנשאר ולא – …«««¬≈≈¿»ƒ≈ƒ

בלבד, הכה� מ� בנה אלא Óe¯za‰לה ÏÎ‡zלאכול היא חוזרת – …««¿»
NÚna¯בתרומה. ‡GÂ ‰Óe¯za ‡G ÏÎ‡z ‡G ,Ô‰kÓ d�a ˙Ó≈¿»ƒ…≈…««¿»¿««¬≈

מאיר כרבי היא שמשנתנו לעיל, הזכרנו וכבר עכשיו. היא זרה שהרי –

לישראל. באכילה אסור ראשו� מעשר שא� הסובר,

ו ה נ ש מ ר ו א ב

‰Óe¯za ÏÎ‡z ‡G ,Ï‡¯NÈÏ ˙‡OpL Ô‰k ˙aשנאמר כמו – «…≈∆ƒ≈¿ƒ¿»≈…««¿»
יב): כב, הקדשי�(ויקרא בתרומת היא זר, לאיש תהיה כי כה� "ובת

תאכל". בעלה,Ó˙לא –Ôa epÓÈ‰ dÏÂ,בת ואפילו זרע, היינו – ≈¿»≈∆≈
‰Óe¯za ÏÎ‡z ‡Gשנאמר יג):– ש�, תהיה(ש� כי כה� "ובת …««¿»

dlאלמנה... oi` rxfeכנעוריה אביה בית אל lk`zושבה dia` mgln,"

זמ� כל אביה בית בתרומת לאכול אסורה ממנו, זרע לה יש א� אבל

קיי�. ÈÂlÏשהזרע ˙‡O�,ללוי כ� אחר נישאה –¯NÚna ÏÎ‡z ƒ≈«≈ƒ…«««¬≈
בתרומה. לא אבל ראשו�, –˙Ó,הלוי בעלה ג� –,Ôa epÓÈ‰ dÏÂ ≈¿»≈∆≈

¯NÚna ÏÎ‡z.הלוי מ� בנה משו� –ÏÎ‡z ,Ô‰kÏ ˙‡O� …«««¬≈ƒ≈«…≈…«
‰Óe¯za,הישראל מ� זרע לה שיש פי על א� הכה�, בעלה משו� – «¿»
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`xephxa yexit

משו� בתרומה אוכלת שהיא לכה�, שנישאה ישראל מבת גרועה שאינה

הכה� הכה�,Ó˙(המאירי).בעלה בעלה ג� –ÏÎ‡z ,Ôa epÓÈ‰ dÏÂ ≈¿»≈∆≈…«
‰Óe¯za�האחרו שבעלה מאחר אותה, פוסל מהישראל זרעה ואי� – «¿»

ממנו. זרע לה ויש כה� Óe¯za‰היה ÏÎ‡z ‡G ,Ô‰kÓ d�a ˙Ó≈¿»ƒ…≈…««¿»
אותה. פוסל הישראל מ� שזרעה –ÏÎ‡z ‡G ,ÈÂlÓ d�a ˙Ó≈¿»ƒ≈ƒ…«

¯NÚnaשהזרע הסובר מאיר, כרבי היא שמשנתנו דלעיל, מהטע� – ««¬≈
ראשו�. מעשר מאכילת א� אותה פוסל Ï‡¯NiÓמישראל d�a ˙Ó≈¿»ƒƒ¿»≈

זרע, כל לה ואי� –‰È·‡ ˙È·Ï ˙¯ÊBÁ;בתרומה ואוכלת –ÏÚÂ ∆∆¿≈»ƒ»¿«
"ÏÎ‡z ‰È·‡ ÌÁlÓ ‰È¯eÚ�k ‰È·‡ ˙ÈaŒÏ‡ ‰·LÂ" :¯Ó‡� BÊ∆¡«¿»»∆≈»ƒ»ƒ¿∆»ƒ∆∆»ƒ»…≈

ושוק לחזה לא אבל חוזרת, היא לתרומה ודווקא בת(גמרא).– וכ�

ונישאה וחזרה ב�, ממנו לה ויש ומת, תחילה לישראל שנישאה ישראל

ויש הכה�, בעלה ג� מת בעלה. משו� בתרומה אוכלת היא הרי לכה�,

הב� שכ� הכה�, שמ� האחרו� בנה משו� אוכלת היא הרי ב�, ממנו לה

האכילה שאביו כש� בתרומה יט).מאכילה ו, תרומות הל' (רמב"�

א ה נ ש מ ר ו א ב

לאחר. בטעות שנישאה איש באשת דנה משנתנו

Ìi‰ ˙�È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰,רחוקה למדינה –e¯Ó‡Â e‡·e »ƒ»∆»««¬»ƒ¿ƒ««»»¿»¿
CÈÏÚa ˙Ó :dÏ�שכא משנתנו, של הסיפא מתו� מדייקי� בגמרא – »≈«¬ƒ

בעלה, מות על לה שהעיד אחד בעד עד,q�Â˙מדובר אותו פי על – ¿ƒ≈
ה). ח, א; ו, (עדיות אחד עד פי על האשה את משיאי� »»¿Á‡Â¯שהרי

dÏÚa ‡a Ck,בטעות שנישאה ונמצא –‰fÓe ‰fÓ ‡ˆzמבעלה – »»«¬»≈≈ƒ∆ƒ∆
שזינתה, איש אשת כדי� לשניה�, היא שאסורה השני, ומבעלה הראשו�

פי על וא� א). ה, סוטה (משנה לבועל ואסורה לבעל היא שאסורה

באשה אחד לעד חכמי� zepebr),שהאמינו zpwz meyn)הוא הטע�

ותברר שתחקור עד תינשא שלא האשה, על חכמי� שסמכו משו�

מזה שתצא חכמי�, קנסוה ונישאה, ביררה שלא וכיו� הדבר, את היטב

fÓe‰ומזה; ‰fÓ Ëb ‰ÎÈ¯ˆeלהינשא לה מתירי� שאי� כלומר – ¿ƒ»≈ƒ∆ƒ∆
ומ� התורה, כדי� הראשו� מ� מה�: אחד מכל גט שתקבל עד לאחר

יטעו שמא גזירה, משו� קידושי�) היו לא שקידושיו פי על (א� השני

וא� לשני, כ� מתו� ונישאה מהראשו� שנתגרשה ויאמרו הבריות

גט בלא יוצאת איש אשת נמצאת גט בלא dÏ(גמרא);מוציאה ÔÈ‡Â¿≈»
‰a˙kבשעת הבעל שכותב דינר מאתיי� היינו הכתובה, כס� – ¿À»

שתגב� אלמנה, כשהיא מאה או בתולה, כשהיא לאשתו הנישואי�

הכתובה לתוספת הדי� והוא ממנו; לכשתתגרש או (רמב"�;לכשתתאלמ�

B¯t˙המאירי), ‡GÂשבא קוד� מנכסיה השני שאכל מה כגו� – ¿≈
יוס�"),אשו�הר B�BÊÓ˙("נימוקי ‡GÂואכלה שלוותה מה אפילו – ¿¿

לשני, שנישאה B‡Ïa˙קוד� ‡GÂידי על מנכסיה שבלה מה – ¿¿»
דמי לא אבל בעי�, שקיי� מה אלא מקבלת שאינה בה�; השימוש

Ê‰הפחת, ÏÚ ‡GÂ ‰Ê ÏÚ ‡Gבתביעה לבוא יכולה שאינה כלומר – «∆¿«∆
ולבלאות ולמזונות מנכסיה שאכלו הפירות ולהחזרת הכתובה לתשלו�

(lirl epx`ay enk).השני על ולא הראשו� על fÓ‰לא ‰ÏË� Ì‡ƒ»¿»ƒ∆
‰fÓe�הראשו שבא לאחר וכו', פירות או הכתובה ÈÊÁz¯(ירושלמי),– ƒ∆«¬ƒ

שבא קוד� השני מ� שנטלה מה בר�, להחזיר. אותה מחייבי� –

מידה מוציאי� אי� fÓe‰(ירושלמי),הראשו�, ‰fÓ ¯ÊÓÓ „Ïe‰Â– ¿«»»«¿≈ƒ∆ƒ∆
ממנו, וילדה הראשו� החזירה וא� התורה; מ� ממזר הוא מהשני הולד

תורה. של בממזרת הוא שאסור ודינו סופרי�, מדברי ממזר הוא הולד

תחילה השני גירשה א� אבל השני, שגירשה קוד� החזירה א� ודווקא

אי� לו, שאסורה פי על א� ממנו, וילדה הראשו� החזירה כ� ואחר

סופרי� מדברי אפילו ממזר המאירי);הולד ÊÂ‰(רמב"�; ‰Ê ‡GÂ¿∆»∆
dÏ ÔÈ‡nhÓ,בקבורתה לה להיטמא ה� אסורי� כהני� ה� א� – ƒ«¿ƒ»

הפסולה; לאשתו מיטמא הכה� G‡שאי� ÔÈ‡kÊ ‰ÊÂ ‰Ê ‡GÂ¿∆»∆«»ƒ
d˙‡ÈˆÓaאלא לבעלה האשה מציאת שתהא חכמי� תיקנו שלא – ƒ¿ƒ»»

לאיבה, חוששי� אי� וכא� איבה, NÚÓaמשו� ‡GÂ‰È„È שהטע�‰ – ¿¿«¬≈»∆»
וכא� מזונות, לה שנות� משו� הוא לבעלה האשה של ידיה שמעשה

שלה, ידיה מעשה לעיל, ששנינו כמו מה�, מזונות לה ¿GÂ‡שאי�
‰È¯„� ˙¯Ù‰aאלא נדריה להפר הבעל את התורה זיכתה שלא – «¬»«¿»∆»

תתקשט, שלא או תרח� שלא נדרה א� כגו� עליו, תתגנה שלא כדי

ותתגנה. תתגנה ‰p‰k‰וזו ÔÓ ‰ÏÒÙ� Ï‡¯NÈ ˙a ‰˙È‰�א – »¿»«ƒ¿»≈ƒ¿¿»ƒ«¿À»
זונה; כדי� לכה�, להינשא היא אסורה שנתגרשה, קוד� בעליה, מתו

ÈÂÏ ˙·eנפסלה לוי, בת היתה א� –¯NÚn‰ ÔÓפי על וא� – «≈ƒƒ««¬≈
חכמי�; שקנסוה הוא קנס במעשר, מותרת Ô‰kשזונה ˙·e�וא – «…≈

נפסלה כה�, בת ‰Óe¯z‰היתה ÔÓמתרומה אפילו מבואר, בגמרא – ƒ«¿»
‡˙דרבנ�. ÌÈL¯BÈ ‰Ê ÏL ÌÈL¯BÈÂ ‰Ê ÏL ÌÈL¯BÈ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆∆¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆

d˙a˙k�שכ דכרי�", בני� ב"כתובת כא� שמדובר מבואר, בגמרא – ¿À»»
הזכרי� בניה יירשו בעלה, בחיי האשה תמות שא� הכתובה, מתנאי
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משו� בתרומה אוכלת שהיא לכה�, שנישאה ישראל מבת גרועה שאינה

הכה� הכה�,Ó˙(המאירי).בעלה בעלה ג� –ÏÎ‡z ,Ôa epÓÈ‰ dÏÂ ≈¿»≈∆≈…«
‰Óe¯za�האחרו שבעלה מאחר אותה, פוסל מהישראל זרעה ואי� – «¿»

ממנו. זרע לה ויש כה� Óe¯za‰היה ÏÎ‡z ‡G ,Ô‰kÓ d�a ˙Ó≈¿»ƒ…≈…««¿»
אותה. פוסל הישראל מ� שזרעה –ÏÎ‡z ‡G ,ÈÂlÓ d�a ˙Ó≈¿»ƒ≈ƒ…«

¯NÚnaשהזרע הסובר מאיר, כרבי היא שמשנתנו דלעיל, מהטע� – ««¬≈
ראשו�. מעשר מאכילת א� אותה פוסל Ï‡¯NiÓמישראל d�a ˙Ó≈¿»ƒƒ¿»≈

זרע, כל לה ואי� –‰È·‡ ˙È·Ï ˙¯ÊBÁ;בתרומה ואוכלת –ÏÚÂ ∆∆¿≈»ƒ»¿«
"ÏÎ‡z ‰È·‡ ÌÁlÓ ‰È¯eÚ�k ‰È·‡ ˙ÈaŒÏ‡ ‰·LÂ" :¯Ó‡� BÊ∆¡«¿»»∆≈»ƒ»ƒ¿∆»ƒ∆∆»ƒ»…≈

ושוק לחזה לא אבל חוזרת, היא לתרומה ודווקא בת(גמרא).– וכ�

ונישאה וחזרה ב�, ממנו לה ויש ומת, תחילה לישראל שנישאה ישראל

ויש הכה�, בעלה ג� מת בעלה. משו� בתרומה אוכלת היא הרי לכה�,

הב� שכ� הכה�, שמ� האחרו� בנה משו� אוכלת היא הרי ב�, ממנו לה

האכילה שאביו כש� בתרומה יט).מאכילה ו, תרומות הל' (רמב"�

א ה נ ש מ ר ו א ב

לאחר. בטעות שנישאה איש באשת דנה משנתנו

Ìi‰ ˙�È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰,רחוקה למדינה –e¯Ó‡Â e‡·e »ƒ»∆»««¬»ƒ¿ƒ««»»¿»¿
CÈÏÚa ˙Ó :dÏ�שכא משנתנו, של הסיפא מתו� מדייקי� בגמרא – »≈«¬ƒ

בעלה, מות על לה שהעיד אחד בעד עד,q�Â˙מדובר אותו פי על – ¿ƒ≈
ה). ח, א; ו, (עדיות אחד עד פי על האשה את משיאי� »»¿Á‡Â¯שהרי

dÏÚa ‡a Ck,בטעות שנישאה ונמצא –‰fÓe ‰fÓ ‡ˆzמבעלה – »»«¬»≈≈ƒ∆ƒ∆
שזינתה, איש אשת כדי� לשניה�, היא שאסורה השני, ומבעלה הראשו�

פי על וא� א). ה, סוטה (משנה לבועל ואסורה לבעל היא שאסורה

באשה אחד לעד חכמי� zepebr),שהאמינו zpwz meyn)הוא הטע�

ותברר שתחקור עד תינשא שלא האשה, על חכמי� שסמכו משו�

מזה שתצא חכמי�, קנסוה ונישאה, ביררה שלא וכיו� הדבר, את היטב

fÓe‰ומזה; ‰fÓ Ëb ‰ÎÈ¯ˆeלהינשא לה מתירי� שאי� כלומר – ¿ƒ»≈ƒ∆ƒ∆
ומ� התורה, כדי� הראשו� מ� מה�: אחד מכל גט שתקבל עד לאחר

יטעו שמא גזירה, משו� קידושי�) היו לא שקידושיו פי על (א� השני

וא� לשני, כ� מתו� ונישאה מהראשו� שנתגרשה ויאמרו הבריות

גט בלא יוצאת איש אשת נמצאת גט בלא dÏ(גמרא);מוציאה ÔÈ‡Â¿≈»
‰a˙kבשעת הבעל שכותב דינר מאתיי� היינו הכתובה, כס� – ¿À»

שתגב� אלמנה, כשהיא מאה או בתולה, כשהיא לאשתו הנישואי�

הכתובה לתוספת הדי� והוא ממנו; לכשתתגרש או (רמב"�;לכשתתאלמ�

B¯t˙המאירי), ‡GÂשבא קוד� מנכסיה השני שאכל מה כגו� – ¿≈
יוס�"),אשו�הר B�BÊÓ˙("נימוקי ‡GÂואכלה שלוותה מה אפילו – ¿¿

לשני, שנישאה B‡Ïa˙קוד� ‡GÂידי על מנכסיה שבלה מה – ¿¿»
דמי לא אבל בעי�, שקיי� מה אלא מקבלת שאינה בה�; השימוש

Ê‰הפחת, ÏÚ ‡GÂ ‰Ê ÏÚ ‡Gבתביעה לבוא יכולה שאינה כלומר – «∆¿«∆
ולבלאות ולמזונות מנכסיה שאכלו הפירות ולהחזרת הכתובה לתשלו�

(lirl epx`ay enk).השני על ולא הראשו� על fÓ‰לא ‰ÏË� Ì‡ƒ»¿»ƒ∆
‰fÓe�הראשו שבא לאחר וכו', פירות או הכתובה ÈÊÁz¯(ירושלמי),– ƒ∆«¬ƒ

שבא קוד� השני מ� שנטלה מה בר�, להחזיר. אותה מחייבי� –

מידה מוציאי� אי� fÓe‰(ירושלמי),הראשו�, ‰fÓ ¯ÊÓÓ „Ïe‰Â– ¿«»»«¿≈ƒ∆ƒ∆
ממנו, וילדה הראשו� החזירה וא� התורה; מ� ממזר הוא מהשני הולד

תורה. של בממזרת הוא שאסור ודינו סופרי�, מדברי ממזר הוא הולד

תחילה השני גירשה א� אבל השני, שגירשה קוד� החזירה א� ודווקא

אי� לו, שאסורה פי על א� ממנו, וילדה הראשו� החזירה כ� ואחר

סופרי� מדברי אפילו ממזר המאירי);הולד ÊÂ‰(רמב"�; ‰Ê ‡GÂ¿∆»∆
dÏ ÔÈ‡nhÓ,בקבורתה לה להיטמא ה� אסורי� כהני� ה� א� – ƒ«¿ƒ»

הפסולה; לאשתו מיטמא הכה� G‡שאי� ÔÈ‡kÊ ‰ÊÂ ‰Ê ‡GÂ¿∆»∆«»ƒ
d˙‡ÈˆÓaאלא לבעלה האשה מציאת שתהא חכמי� תיקנו שלא – ƒ¿ƒ»»

לאיבה, חוששי� אי� וכא� איבה, NÚÓaמשו� ‡GÂ‰È„È שהטע�‰ – ¿¿«¬≈»∆»
וכא� מזונות, לה שנות� משו� הוא לבעלה האשה של ידיה שמעשה

שלה, ידיה מעשה לעיל, ששנינו כמו מה�, מזונות לה ¿GÂ‡שאי�
‰È¯„� ˙¯Ù‰aאלא נדריה להפר הבעל את התורה זיכתה שלא – «¬»«¿»∆»

תתקשט, שלא או תרח� שלא נדרה א� כגו� עליו, תתגנה שלא כדי

ותתגנה. תתגנה ‰p‰k‰וזו ÔÓ ‰ÏÒÙ� Ï‡¯NÈ ˙a ‰˙È‰�א – »¿»«ƒ¿»≈ƒ¿¿»ƒ«¿À»
זונה; כדי� לכה�, להינשא היא אסורה שנתגרשה, קוד� בעליה, מתו

ÈÂÏ ˙·eנפסלה לוי, בת היתה א� –¯NÚn‰ ÔÓפי על וא� – «≈ƒƒ««¬≈
חכמי�; שקנסוה הוא קנס במעשר, מותרת Ô‰kשזונה ˙·e�וא – «…≈

נפסלה כה�, בת ‰Óe¯z‰היתה ÔÓמתרומה אפילו מבואר, בגמרא – ƒ«¿»
‡˙דרבנ�. ÌÈL¯BÈ ‰Ê ÏL ÌÈL¯BÈÂ ‰Ê ÏL ÌÈL¯BÈ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆∆¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆

d˙a˙k�שכ דכרי�", בני� ב"כתובת כא� שמדובר מבואר, בגמרא – ¿À»»
הזכרי� בניה יירשו בעלה, בחיי האשה תמות שא� הכתובה, מתנאי

izdw - zex`ean zeipyn
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נקרא וזה לו, שהכניסה הנדוניה ואת כתובתה כס� את לו שתלד

דכרי�" בני� mixkf)"כתובת mipa zaezk)בחיי מתה א� כא� ואילו ,

השני, ומ� הראשו� מ� בני� לה והיו הבעלי�, מתו כ� ואחר שניה�,

שלא היינו דכרי�", בני� "כתובת את יקבלו שלא קנסו בניה את א�

אמ�. כתובת את e˙Óיירשו Ì‡Â,�בני בלא הבעלי� שני –ÂÈÁ‡ ¿ƒ≈»ƒ
ÔÈÓaÈÓ ‡GÂ ÔÈˆÏBÁ ‰Ê ÏL ÂÈÁ‡Â ‰Ê ÏL�הראשו של אחיו – ∆∆¿»ƒ∆∆¿ƒ¿¿«¿ƒ

ו חכמי�, שקנסוה משו� מייבמה ואינו התורה, מדי� לה אחיוחול�

גט לה לית� צרי� היה שהשני כש� סופרי�, מדברי חול� השני של

סופרי�. ‰¯‡ÔBLמדברי dÏÚ· ÈÒÎ� ÏÚ d˙a˙k :¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa«̄ƒ≈≈¿À»»«ƒ¿≈«¬»»ƒ
שהיתה מאחר כתובתה, כס� לה לית� חייב שהראשו� סובר יוסי רבי –

d˙‡ÈˆÓa,(המאירי).שוגגת È‡kÊ ÔBL‡¯‰ :¯ÓB‡ ¯ÊÚÏ‡ Èa«̄ƒ∆¿»»≈»ƒ««ƒ¿ƒ»»
‰È¯„� ˙¯Ù‰·e ,‰È„È ‰NÚÓ·eהבעל את חכמי� קנסו שלא – ¿«¬≈»∆»«¬»«¿»∆»

לתועלתו, שה� בדברי� ‡Bהראשו� d˙‡Èa :¯ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿≈ƒ»»
d˙¯ˆ ˙¯ËBt ÔBL‡¯ ÏL ÂÈÁ‡Ó d˙ˆÈÏÁ,סובר שמעו� רבי – ¬ƒ»»≈»ƒ∆ƒ∆∆»»»

לה חול� או מייב� וכשהוא לייבמה, א� לו מותר הראשו� של שאחיו

חליצה צריכה היא שאי� סובר, הוא כ� צרתה. את ג� פוטר הוא הרי

השני. של ÊÓÓ¯מאחיו epnÓ „Ïe‰ ÔÈ‡Â�הראשו החזירה א� – ¿≈«»»ƒ∆«¿≈
ממזר. הולד אי� ממנו, eL¯a˙וילדה ‡HL ˙q� Ì‡Â,�די בית – ¿ƒƒ≈∆ƒ¿

זה שבכגו� פיה�, על ונישאה בעלה שמת עדי� שני לה שאמרו היינו

די�, בית להוראת צריכה BÏאינה ¯BÊÁÏ ˙¯zÓ,�הראשו לבעלה – À∆∆«¬
נישואי�. השניי� הנישואי� ואי� היא, גמורה l`שאנוסה dkld oi`e

,`nw `pzk `l` ,oerny iaxk `le xfrl` iaxk `le iqei iaxkשנישאה ובי�

תצא עדי�, שני פי על שנישאה בי� אחד עד פי על די� בית ברשות

לעיל. שנפרטו הדיני� כל בה ונוהגי� ומזה, מזה

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ˙q�,בעלה שמת שאמר אחד עד אלא היה שלא – ƒ≈«ƒ≈ƒ
בעלה, בא כ� ואחר די�, בית הוראת פי על לשני מ�zˆ‡ונישאה – ≈≈

הקודמת, במשנה ששנינו כמו השני, ומ� ‰Ôa¯wהראשו� ÔÓ ‰¯eËÙe¿»ƒ«»¿»
חטאת. מקרב� פטור די� בית בהוראת שהחוטא –Èt ÏÚ ˙q� ‡Gƒ≈«ƒ

ÔÈc ˙Èa,בעלה שמת שהעידו עדי� שני פי על שנישאה כלומר – ≈ƒ
די�, בית להוראת שנזקקה Ôa¯waמבלי ˙·iÁÂ ,‡ˆz,חטאת – ≈≈¿«∆∆«»¿»

היא; ‰Ôa¯wששוגגת ÔÓ d¯ËBtL ,ÔÈc ˙Èa Ák ‰ÙÈגדול – »∆…«≈ƒ∆¿»ƒ«»¿»
הקרב�. מ� היא פטורה פיה� על שכשנישאה די�, בית של oi`eכוח�

,epzpynk dkldהיא בקרב� חייבי� די�, בית פי על כשנישאה א� אלא

טעות אלא הוראה זו שאי� לפי בגמרא, הטע� ומבואר השני; ובעלה

איגר). עקיבא רבי תוספות ÎÏ‰Â‰(ועיי� ,‡NpÏ ÔÈc ˙Èa ‰e¯B‰»≈ƒƒ»≈¿»¿»
‰Ï˜Ï˜Âאו גדול, לכה� ונישאה אלמנה שהיא כגו� בנישואיה, – ¿ƒ¿¿»

הדיוט, לכה� ונישאה גרושה Ôa¯waשהיא ˙·iÁ,חטאת –‡HL «∆∆«»¿»∆
‡NpÏ ‡l‡ ‰e¯Èz‰כהוראת שלא שעשתה וכיו� לה, שמותר למי – ƒƒ»∆»ƒ»≈

הקרב�. מ� פטורה אינה די�, בית

ג ה נ ש מ ר ו א ב

:dÏ e¯Ó‡Â e‡·e ,Ìi‰ ˙�È„ÓÏ d�·e dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»««¬»¿»ƒ¿ƒ««»»¿»¿»
C�a ˙Ó Ck ¯Á‡Â CÈÏÚa ˙Ó,�לייבו זקוקה היא שאי� ונמצא – ≈«¬ƒ¿««»≈¿≈
קיי�, הב� היה בעלה כשמת פיO�Â‡˙שהרי על ונישאה והלכה – ¿ƒ≈

זו, Ïעדות e¯Ó‡ Ck ¯Á‡ÂÌÈ¯·c‰ eÈ‰ ÛelÁ :d�בנ "מת – ¿««»»¿»ƒ»«¿»ƒ
לה היה ואסור לייבו�, זקוקה שהיתה ונמצא בעל�", מת כ� ואחר

הראשוני� העדי� שהוזמו וכגו� לאחר; יוס�"),להינשא ≈≈zˆ‡("נימוקי
השני, מבעלה –ÔB¯Á‡Â ÔBL‡¯ „Ïe‰Âלה שנולד הולד כלומר – ¿«»»ƒ¿«¬

ונזדקקה בעלה שמת לאחר לה שנולד והולד הראשו�, בעלה מיתת לפני

יג),ÊÓÓ¯לייבו�, ד, (לעיל הסובר עקיבא רבי כדעת היא משנתנו – «¿≈
פי על א� ממזר, האחרו� אפילו הלכ� לאווי�, מחייבי ממזר שיש

ייבו� בפרשת האמור הלאו על אלא עברה לא ה):שאמו כה, (דברי�

זר"; לאיש החוצה המת אשת תהיה xfnn"לא oi`y ,`id dkldd la`

.oiee`l iaiignCÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â C�a ˙Ó :dÏ e¯Ó‡ונמצא – »¿»≈¿≈¿««»≈«¬ƒ
לייבו�, זקוקה בעלה,ÓaÈ˙�Â‰שהיא של לאחיו –e¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ¿ƒ¿«¿»¿««»»¿

ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ ÛelÁ :dÏונמצא בנה, כ� ואחר תחילה מת שבעלה – »ƒ»«¿»ƒ
ליב�, אסורה ממנו,zˆ‡שהיתה –ÔB¯Á‡‰Â ÔBL‡¯‰ „Ïe‰Â ≈≈¿«»»»ƒ¿»«¬

¯ÊÓÓעל שהבא הוא, כריתות מחייבי שהרי חכמי�, לדעת א� – «¿≈
כרת. חייב מצוה במקו� שלא אחיו CÈÏÚa,אשת ˙Ó :dÏ e¯Ó‡»¿»≈«¬ƒ

˙q�Â,זו עדות פי על –‰È‰ Ìi˜ :dÏ e¯Ó‡ Ck ¯Á‡Âבשעה – ¿ƒ≈¿««»»¿»«»»»
מכ�,ÓÂ˙שנישאת, לאחר –‡ˆzמפני חכמי�, שקנסוה מבעלה, – »≈≈≈

בחיי�, עוד בעלה היה וכשנישאה בדבר, חקרה ‰¯‡ÔBLשלא „Ïe‰Â¿«»»»ƒ
הראשו�, בעלה בחיי בו שנתעברה –¯ÊÓÓ,הוא איש מאשת שהרי – «¿≈

ÔB¯Á‡‰Â,�הראשו בעלה שמת לאחר בו שנתעברה –¯ÊÓÓ B�È‡ ¿»«¬≈«¿≈
מ� ממזר שאינו מפרשי�, ויש איש. אשת כבר היתה לא שהרי –

קנס מטע� ממזר, הוא סופרי� מדברי אבל ישני�).התורה, (תוספות

izdw - zex`ean zeipyn
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dìòa àa Ck–Bì øBæçì úøzî.èb ïBøçà dì ïúpL ét ìò óà,äpäkä ïî dìñt àG.Løc Bæ úàïa øæòìà éaø ¨¨©£¨ª¤¤©£©©¦¤¨©¨©£¥§¨¨¦©§ª¨¤¨©©¦¤§¨¨¤
àéúî:"dLéàî äLeøb äMàå"(æ ,àë àø÷éå)–dLéà BðéàL Léàî àGå. ©§¨§¦¨§¨¥¦¨§¥¦¤¥¦¨
ãíiä úðéãîì BzLà äëìäL éî,Bì eøîàå eàáe:EzLà äúî,dúBçà úà àNðå,BzLà úàa Ck øçàå–úøzî ¦¤¨§¨¦§¦§¦©©¨¨§¨§¥¨¦§§§¨¨¤£¨§©©¨¨¦§ª¤¤

Bì øBæçì.äiðL úBáBø÷a øzî àeä,åéáBø÷a úøzî äiðLe.äðBLàø äúî íàå–äiðMa øzî.Bì eøîà:EzLà äúî, ©£ª¨¦§§¦¨§¦¨ª¤¤¦§¨§¦¥¨¦¨ª¨©§¦¨¨§¥¨¦§§
dúBçà úà àNðå,Bì eøîà Ck øçàå:äúéä úîi÷,äúîå–øæîî ïBLàøä ãìeä,øæîî Bðéà ïBøçàäå.éñBé éaø §¨¨¤£¨§©©¨¨§©¤¤¨§¨¨¥¨©¨¨¨¦©§¥§¨©£¥©§¥©¦¥

øîBà:íéøçà éãé ìò ìñBtL ìk–Bîöò éãé ìò ìñBt;íéøçà éãé ìò ìñBt BðéàL ìëå–Bîöò éãé ìò ìñBt Bðéà. ¥¨¤¥©§¥£¥¦¥©§¥©§§¨¤¥¥©§¥£¥¦¥¥©§¥©§
äBì eøîà:EzLà äúî,äéáàî dúBçà àNðå;äúî,dnàî dúBçà àNðå;äúî,äéáàî dúBçà àNðå;äúî, ¨§¥¨¦§§§¨¨£¨¥¨¦¨¥¨§¨¨£¨¥¦¨¥¨§¨¨£¨¥¨¦¨¥¨

c.el xefgl zxzenäúåà ùéà áëùå àøîâá ïðéøîàå .äéìò àá úåðæáå íåìë ïðéà äéðù éùåã÷ã(ç øáãîá):äúøñåà äúåçà úáéëù ïéàå äúøñåà äúáéëù ,
.dipyd zeaexwa xzene:äúåôîä ìòå äñåðàä ìò íéàùåð ì"éé÷ã ,äúá àùéì.envr i"r lqet mixg` i"r lqety lk xne` iqei 'xäéòîù éñåé 'ø

úà àùðå êñéâ úîå êúùà äúî åì åøîàå åàáå ,åñéâå åúñåøà éì àðù àìå íéä úðéãîì åúùà úåçà ìòá àåäù åñéâå åúùà éìæàã àðù àì øîà÷ã àî÷ àðúì
äúåçàì áéñðã éàäå ïéùåã÷á éåä äàðú øîéîì àëéàã åñéâå åúñåøà éñåé 'ø ì"àå .åì úøúåî åúùàå ,åñéâ ìò äøåñà åñéâ úùà ,åñéâå åúùà åàá ë"çàå äúåçà
é"ò éîð ìñåô ,äìòáî äì àìñôà àèéâá äéðéî à÷ôðã ïåéëã ,åñéâ åðééäã íéøçà é"ò äì ìéñôã ,èâ àìá úàöåé ùéà úùà åøîéì àìã äéðéî èâ àéòáå áéñð÷ øéôù
øéôùå ïéàåùðá äéì äåä äàðú øîéîì àëéìã äúåçàì äì áéñð à÷å íéä úðéãîì åñéâå åúùà éìæàã àëéä ìáà ,åúùåøâ úåçà àéåäã äéìò äéúúà äéì àøñúàå åîöò
äéúúéà äéì àéøùå ,åîöò é"ò ìñåô åðéà ,åñéâà åñéâ úùà äìñô àì àäã íéøçà é"ò ìéñô÷ àìå äéðéî èâ àéòá àìå ,ïéñåøéàá øîéîì àëéàãë éàäì äì áéñð÷

:åúùåøâ úåçà äðéà éøäù
d.dia`n dzeg` `ype jzy` dzn el exn`úéùéìùä åæ úàöîðå ,äéáàî àìå äîàî äéðùä ìù äúåçà àùðå ,äéðùä äúî åì åøîàå åøæçå ,äîàî àìù

`xephxa yexit

‰Lc˜˙�Â ,CÈÏÚa ˙Ó :dÏ e¯Ó‡,נישאה לא ועדיי� –¯Á‡Â »¿»≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»¿««
BÏ ¯BÊÁÏ ˙¯zÓ ,dÏÚa ‡a Ck�ועדיי שהואיל מהשני, גט בלא – »»«¬»À∆∆«¬

הלכ� חכמי�. קנסוה לא איסור, עשתה dÏלא Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»
‰p‰k‰ ÔÓ dÏÒt ‡G ,Ëb ÔB¯Á‡�ולכ גט, צריכה שאינה לפי – «¬≈¿»»ƒ«¿À»

כלו�. עושה גיטו "M‡Â‰אי� :‡È˙Ó Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ L¯c BÊ ˙‡∆»««ƒ∆¿»»∆«¿»¿ƒ»
"dLÈ‡Ó ‰Le¯bתיבת והרי יקחו", היא"dyi`n"לא ובאה מיותרת, ¿»≈ƒ»

‡dyi`ndLÈ,לדרשה: B�È‡L LÈ‡Ó ‡GÂממי גט קיבלה שא� – ¿≈ƒ∆≈ƒ»
אינו לו שנתקדשה השני כא� וא� גרושה; נקראת אינה אישה שאינו

הראשו� בעלה וא� הכהונה, מ� נפסלה לא הלכ� גט. אינו וגיטו אישה,

לו. כשרה היא הרי כה�, הוא

ד ה נ ש מ ר ו א ב

בטעות. אשתו אחות שנשא במי דנה משנתנו

EzL‡ ‰˙Ó :BÏ e¯Ó‡Â e‡·e ,Ìi‰ ˙�È„ÓÏ BzL‡ ‰ÎÏ‰L ÈÓƒ∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ««»»¿»¿≈»ƒ¿¿
לו ואמרו עדי� שני שבאו בכגו� דווקא מדובר שכא� מפרשי�, יש –

אשתו ישראל"),שמתה "תפארת טוב"; יו� "תוספות ‡˙(עיי� ‡N�Â¿»»∆
d˙BÁ‡,באחותה הוא מותר מתה אשתו א� שהרי אשתו, של – ¬»

BzL‡ ˙‡a Ck ¯Á‡Â,עליו אסורה היתה שאחותה ונמצא –˙¯zÓ ¿««»»ƒ¿À∆∆
אשתו, –BÏ ¯BÊÁÏ�קידושי שאי� קידושי�, אינ� אחותה שקידושי – «¬

אוסרי� ואינ� כזנות אלא נישואיה אי� הלכ� כריתות, בחייבי תופסי�

סוטה בפרשת שנאמר אשתו, את יג):עליו ה, `dze"(במדבר yi` akye"

אוסרתה אחותה שכיבת ואי� אוסרתה שכיבתה zÓ¯(גמרא),– ‡e‰À»
‰i�L ˙B·B¯˜a,בתה את לישא כגו� אשתו, אחות של בקרובותיה – ƒ¿¿ƒ»

א): יא, (להל� ששנו dzetnd",כמו lre dqep`d lr oi`yep"�שא כלומר

קרובותיה. את לישא מותר אשה פתה או ÂÈ·B¯˜aאנס ˙¯zÓ ‰i�Le¿ƒ»À∆∆ƒ¿»
לבנו. להינשא כגו� בקרוביו, אשתו אחות מותרת וכ� –‰˙Ó Ì‡Â¿ƒ≈»

‰�BL‡¯,אשה אחות איסור ופקע –‰i�Ma ¯zÓלישא מותר – ƒ»À»«¿ƒ»
באיסור. עליה בא שכבר פי על א� אחותה, Ó˙‰את :BÏ e¯Ó‡»¿≈»

‰˙È‰ ˙Ói˜ :BÏ e¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,d˙BÁ‡ ˙‡ ‡N�Â ,EzL‡ƒ¿¿¿»»∆¬»¿««»»¿«∆∆»¿»
בחיי�, עוד היתה אחותה את שנשאת בשעה –‰˙ÓÂ,�מכ לאחר – »≈»

ÔBL‡¯‰ „Ïe‰,אשתו בחיי ממנה שהוליד –¯ÊÓÓמחייבי שהרי – «»»»ƒ«¿≈
הוא, ÊÓÓ¯כריתות B�È‡ ÔB¯Á‡‰Âלאחר ממנה שהוליד והולד – ¿»«¬≈«¿≈

כשר. הוא הרי אשתו, È„Èשמתה ÏÚ ÏÒBtL Ïk :¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa«̄ƒ≈≈»∆≈«¿≈
BÓˆÚ È„È ÏÚ ÏÒBt ,ÌÈ¯Á‡ומשה שראוב� כגו� מבואר: בגמרא – ¬≈ƒ≈«¿≈«¿

לאה, של בעלה היה ראוב� ורחל, לאה אחיות, לשתי נשואי� היו

ומשה לאה והלכו רחל, של בעלה eqibe)ומשה oae`x zy`)למדינת

רחל את ונשא ועמד שניה�, שמתו לראוב� ואמרו ובאו (`zegהי�,

(ezy`מתנא יוסי רבי שמע זה שבכגו� ומשה, לאה באו כ� ואחר ,

ועדיי� ארוסתו שהיתה ובי� ראוב� של אשתו היתה לאה א� שבי� קמא,

לראוב�, שנישאה מאחר בעלה, למשה לחזור אסורה רחל לו, נישאה לא

א (במשנה ומזה" מזה שתצא הי� למדינת בעלה שהל� "האשה כדי�

של ברישא ששנינו כמו בעלה, לראוב� לחזור מותרת ולאה בפרקנו),

דינ� ורחל שלאה סובר, והוא עליו, לחלוק יוסי רבי ובא משנתנו;

ארוסתו היתה לאה א� הבדל שיש אלא לבעליה�, חזרת� לעני� שווה

לחזור אסורות שתיה� ארוסתו, היתה שא� אשתו, שהיתה או ראוב� של

נתקיי� ולא בקידושי� לראוב� היה תנאי לומר, שאפשר לפי לבעליה�,

משה, שגירשה לאחר היינו בדי�, אחותה רחל את ראוב� ונשא התנאי,

גט, בלא יוצאה איש אשת יאמרו: שלא ממנו, גט צריכה היא ולכ�

גרושתו מחזיר שהוא יאמרו שלא בעלה, משה על נאסרת היא כ� ומתו�

מפני משה על רחל את ראוב� שפוסל וכמו ונתגרשה, שנישאה לאחר

משו� עצמו, על ארוסתו לאה את ג� פוסל הוא הרי לה, שנות� הגט

גרושת שמאאחות לומר שאי� ראוב�, של אשתו היתה לאה א� אבל ו.

משו� לראוב� היא אסורה שרחל יודעי� הכל אלא בנישואי�, היה תנאי

קידושי� ואי� בטעות, אלא נשאה ולא חיה, שאשתו זמ� כל אשתו, אחות

היא מותרת ולכ� מראוב�, גט צריכה רחל שאי� נמצא בה; תופסי�

בעלה, משה על רחל את פוסל ראוב� שאי� וכמו בעלה, למשה לחזור

יוסי: רבי שאומר וזהו עצמו. על אשתו לאה את פוסל הוא lkאי�

mixg` ici lr lqetyשלאה בכגו� היינו אחרי�, בשביל ראוב� שפוסל –

בעלה, משה על אשתו) (אחות רחל את אוסר שנמצא ארוסתו, היתה

לעיל, שבארנו envrכמו ici lr lqet�ראוב שאוסר עצמו, בשביל –

עצמו; על ארוסתו לאה את ‡ÌÈ¯Áג� È„È ÏÚ ÏÒBt B�È‡L ÏÎÂ¿»∆≈≈«¿≈¬≈ƒ
את אוסר ראוב� שאי� ראוב�, של אשתו היתה שלאה בכגו� היינו –

גט, ממנו צריכה ואינה הואיל בעלה, על È„Èרחל ÏÚ ÏÒBt B�È‡≈≈«¿≈
BÓˆÚ.עצמו על אשתו לאה את אוסר אינו – «¿

ה ה נ ש מ ר ו א ב

EzL‡ ‰˙Ó :BÏ e¯Ó‡,אשתו לאה שמתה לראוב�, שאמרו כגו� – »¿≈»ƒ¿¿
d˙BÁ‡ ‡N�Â,רחל –‰È·‡Óמאביה לאה של אחותה שהיתה – ¿»»¬»≈»ƒ»

izdw - zex`ean zeipyn
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dìòa àa Ck–Bì øBæçì úøzî.èb ïBøçà dì ïúpL ét ìò óà,äpäkä ïî dìñt àG.Løc Bæ úàïa øæòìà éaø ¨¨©£¨ª¤¤©£©©¦¤¨©¨©£¥§¨¨¦©§ª¨¤¨©©¦¤§¨¨¤
àéúî:"dLéàî äLeøb äMàå"(æ ,àë àø÷éå)–dLéà BðéàL Léàî àGå. ©§¨§¦¨§¨¥¦¨§¥¦¤¥¦¨
ãíiä úðéãîì BzLà äëìäL éî,Bì eøîàå eàáe:EzLà äúî,dúBçà úà àNðå,BzLà úàa Ck øçàå–úøzî ¦¤¨§¨¦§¦§¦©©¨¨§¨§¥¨¦§§§¨¨¤£¨§©©¨¨¦§ª¤¤

Bì øBæçì.äiðL úBáBø÷a øzî àeä,åéáBø÷a úøzî äiðLe.äðBLàø äúî íàå–äiðMa øzî.Bì eøîà:EzLà äúî, ©£ª¨¦§§¦¨§¦¨ª¤¤¦§¨§¦¥¨¦¨ª¨©§¦¨¨§¥¨¦§§
dúBçà úà àNðå,Bì eøîà Ck øçàå:äúéä úîi÷,äúîå–øæîî ïBLàøä ãìeä,øæîî Bðéà ïBøçàäå.éñBé éaø §¨¨¤£¨§©©¨¨§©¤¤¨§¨¨¥¨©¨¨¨¦©§¥§¨©£¥©§¥©¦¥

øîBà:íéøçà éãé ìò ìñBtL ìk–Bîöò éãé ìò ìñBt;íéøçà éãé ìò ìñBt BðéàL ìëå–Bîöò éãé ìò ìñBt Bðéà. ¥¨¤¥©§¥£¥¦¥©§¥©§§¨¤¥¥©§¥£¥¦¥¥©§¥©§
äBì eøîà:EzLà äúî,äéáàî dúBçà àNðå;äúî,dnàî dúBçà àNðå;äúî,äéáàî dúBçà àNðå;äúî, ¨§¥¨¦§§§¨¨£¨¥¨¦¨¥¨§¨¨£¨¥¦¨¥¨§¨¨£¨¥¨¦¨¥¨

c.el xefgl zxzenäúåà ùéà áëùå àøîâá ïðéøîàå .äéìò àá úåðæáå íåìë ïðéà äéðù éùåã÷ã(ç øáãîá):äúøñåà äúåçà úáéëù ïéàå äúøñåà äúáéëù ,
.dipyd zeaexwa xzene:äúåôîä ìòå äñåðàä ìò íéàùåð ì"éé÷ã ,äúá àùéì.envr i"r lqet mixg` i"r lqety lk xne` iqei 'xäéòîù éñåé 'ø

úà àùðå êñéâ úîå êúùà äúî åì åøîàå åàáå ,åñéâå åúñåøà éì àðù àìå íéä úðéãîì åúùà úåçà ìòá àåäù åñéâå åúùà éìæàã àðù àì øîà÷ã àî÷ àðúì
äúåçàì áéñðã éàäå ïéùåã÷á éåä äàðú øîéîì àëéàã åñéâå åúñåøà éñåé 'ø ì"àå .åì úøúåî åúùàå ,åñéâ ìò äøåñà åñéâ úùà ,åñéâå åúùà åàá ë"çàå äúåçà
é"ò éîð ìñåô ,äìòáî äì àìñôà àèéâá äéðéî à÷ôðã ïåéëã ,åñéâ åðééäã íéøçà é"ò äì ìéñôã ,èâ àìá úàöåé ùéà úùà åøîéì àìã äéðéî èâ àéòáå áéñð÷ øéôù
øéôùå ïéàåùðá äéì äåä äàðú øîéîì àëéìã äúåçàì äì áéñð à÷å íéä úðéãîì åñéâå åúùà éìæàã àëéä ìáà ,åúùåøâ úåçà àéåäã äéìò äéúúà äéì àøñúàå åîöò
äéúúéà äéì àéøùå ,åîöò é"ò ìñåô åðéà ,åñéâà åñéâ úùà äìñô àì àäã íéøçà é"ò ìéñô÷ àìå äéðéî èâ àéòá àìå ,ïéñåøéàá øîéîì àëéàãë éàäì äì áéñð÷

:åúùåøâ úåçà äðéà éøäù
d.dia`n dzeg` `ype jzy` dzn el exn`úéùéìùä åæ úàöîðå ,äéáàî àìå äîàî äéðùä ìù äúåçà àùðå ,äéðùä äúî åì åøîàå åøæçå ,äîàî àìù

`xephxa yexit

‰Lc˜˙�Â ,CÈÏÚa ˙Ó :dÏ e¯Ó‡,נישאה לא ועדיי� –¯Á‡Â »¿»≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»¿««
BÏ ¯BÊÁÏ ˙¯zÓ ,dÏÚa ‡a Ck�ועדיי שהואיל מהשני, גט בלא – »»«¬»À∆∆«¬

הלכ� חכמי�. קנסוה לא איסור, עשתה dÏלא Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»
‰p‰k‰ ÔÓ dÏÒt ‡G ,Ëb ÔB¯Á‡�ולכ גט, צריכה שאינה לפי – «¬≈¿»»ƒ«¿À»

כלו�. עושה גיטו "M‡Â‰אי� :‡È˙Ó Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ L¯c BÊ ˙‡∆»««ƒ∆¿»»∆«¿»¿ƒ»
"dLÈ‡Ó ‰Le¯bתיבת והרי יקחו", היא"dyi`n"לא ובאה מיותרת, ¿»≈ƒ»

‡dyi`ndLÈ,לדרשה: B�È‡L LÈ‡Ó ‡GÂממי גט קיבלה שא� – ¿≈ƒ∆≈ƒ»
אינו לו שנתקדשה השני כא� וא� גרושה; נקראת אינה אישה שאינו

הראשו� בעלה וא� הכהונה, מ� נפסלה לא הלכ� גט. אינו וגיטו אישה,

לו. כשרה היא הרי כה�, הוא

ד ה נ ש מ ר ו א ב

בטעות. אשתו אחות שנשא במי דנה משנתנו

EzL‡ ‰˙Ó :BÏ e¯Ó‡Â e‡·e ,Ìi‰ ˙�È„ÓÏ BzL‡ ‰ÎÏ‰L ÈÓƒ∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ««»»¿»¿≈»ƒ¿¿
לו ואמרו עדי� שני שבאו בכגו� דווקא מדובר שכא� מפרשי�, יש –

אשתו ישראל"),שמתה "תפארת טוב"; יו� "תוספות ‡˙(עיי� ‡N�Â¿»»∆
d˙BÁ‡,באחותה הוא מותר מתה אשתו א� שהרי אשתו, של – ¬»

BzL‡ ˙‡a Ck ¯Á‡Â,עליו אסורה היתה שאחותה ונמצא –˙¯zÓ ¿««»»ƒ¿À∆∆
אשתו, –BÏ ¯BÊÁÏ�קידושי שאי� קידושי�, אינ� אחותה שקידושי – «¬

אוסרי� ואינ� כזנות אלא נישואיה אי� הלכ� כריתות, בחייבי תופסי�

סוטה בפרשת שנאמר אשתו, את יג):עליו ה, `dze"(במדבר yi` akye"

אוסרתה אחותה שכיבת ואי� אוסרתה שכיבתה zÓ¯(גמרא),– ‡e‰À»
‰i�L ˙B·B¯˜a,בתה את לישא כגו� אשתו, אחות של בקרובותיה – ƒ¿¿ƒ»

א): יא, (להל� ששנו dzetnd",כמו lre dqep`d lr oi`yep"�שא כלומר

קרובותיה. את לישא מותר אשה פתה או ÂÈ·B¯˜aאנס ˙¯zÓ ‰i�Le¿ƒ»À∆∆ƒ¿»
לבנו. להינשא כגו� בקרוביו, אשתו אחות מותרת וכ� –‰˙Ó Ì‡Â¿ƒ≈»

‰�BL‡¯,אשה אחות איסור ופקע –‰i�Ma ¯zÓלישא מותר – ƒ»À»«¿ƒ»
באיסור. עליה בא שכבר פי על א� אחותה, Ó˙‰את :BÏ e¯Ó‡»¿≈»

‰˙È‰ ˙Ói˜ :BÏ e¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,d˙BÁ‡ ˙‡ ‡N�Â ,EzL‡ƒ¿¿¿»»∆¬»¿««»»¿«∆∆»¿»
בחיי�, עוד היתה אחותה את שנשאת בשעה –‰˙ÓÂ,�מכ לאחר – »≈»

ÔBL‡¯‰ „Ïe‰,אשתו בחיי ממנה שהוליד –¯ÊÓÓמחייבי שהרי – «»»»ƒ«¿≈
הוא, ÊÓÓ¯כריתות B�È‡ ÔB¯Á‡‰Âלאחר ממנה שהוליד והולד – ¿»«¬≈«¿≈

כשר. הוא הרי אשתו, È„Èשמתה ÏÚ ÏÒBtL Ïk :¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa«̄ƒ≈≈»∆≈«¿≈
BÓˆÚ È„È ÏÚ ÏÒBt ,ÌÈ¯Á‡ומשה שראוב� כגו� מבואר: בגמרא – ¬≈ƒ≈«¿≈«¿

לאה, של בעלה היה ראוב� ורחל, לאה אחיות, לשתי נשואי� היו

ומשה לאה והלכו רחל, של בעלה eqibe)ומשה oae`x zy`)למדינת

רחל את ונשא ועמד שניה�, שמתו לראוב� ואמרו ובאו (`zegהי�,

(ezy`מתנא יוסי רבי שמע זה שבכגו� ומשה, לאה באו כ� ואחר ,

ועדיי� ארוסתו שהיתה ובי� ראוב� של אשתו היתה לאה א� שבי� קמא,

לראוב�, שנישאה מאחר בעלה, למשה לחזור אסורה רחל לו, נישאה לא

א (במשנה ומזה" מזה שתצא הי� למדינת בעלה שהל� "האשה כדי�

של ברישא ששנינו כמו בעלה, לראוב� לחזור מותרת ולאה בפרקנו),

דינ� ורחל שלאה סובר, והוא עליו, לחלוק יוסי רבי ובא משנתנו;

ארוסתו היתה לאה א� הבדל שיש אלא לבעליה�, חזרת� לעני� שווה

לחזור אסורות שתיה� ארוסתו, היתה שא� אשתו, שהיתה או ראוב� של

נתקיי� ולא בקידושי� לראוב� היה תנאי לומר, שאפשר לפי לבעליה�,

משה, שגירשה לאחר היינו בדי�, אחותה רחל את ראוב� ונשא התנאי,

גט, בלא יוצאה איש אשת יאמרו: שלא ממנו, גט צריכה היא ולכ�

גרושתו מחזיר שהוא יאמרו שלא בעלה, משה על נאסרת היא כ� ומתו�

מפני משה על רחל את ראוב� שפוסל וכמו ונתגרשה, שנישאה לאחר

משו� עצמו, על ארוסתו לאה את ג� פוסל הוא הרי לה, שנות� הגט

גרושת שמאאחות לומר שאי� ראוב�, של אשתו היתה לאה א� אבל ו.

משו� לראוב� היא אסורה שרחל יודעי� הכל אלא בנישואי�, היה תנאי

קידושי� ואי� בטעות, אלא נשאה ולא חיה, שאשתו זמ� כל אשתו, אחות

היא מותרת ולכ� מראוב�, גט צריכה רחל שאי� נמצא בה; תופסי�

בעלה, משה על רחל את פוסל ראוב� שאי� וכמו בעלה, למשה לחזור

יוסי: רבי שאומר וזהו עצמו. על אשתו לאה את פוסל הוא lkאי�

mixg` ici lr lqetyשלאה בכגו� היינו אחרי�, בשביל ראוב� שפוסל –

בעלה, משה על אשתו) (אחות רחל את אוסר שנמצא ארוסתו, היתה

לעיל, שבארנו envrכמו ici lr lqet�ראוב שאוסר עצמו, בשביל –

עצמו; על ארוסתו לאה את ‡ÌÈ¯Áג� È„È ÏÚ ÏÒBt B�È‡L ÏÎÂ¿»∆≈≈«¿≈¬≈ƒ
את אוסר ראוב� שאי� ראוב�, של אשתו היתה שלאה בכגו� היינו –

גט, ממנו צריכה ואינה הואיל בעלה, על È„Èרחל ÏÚ ÏÒBt B�È‡≈≈«¿≈
BÓˆÚ.עצמו על אשתו לאה את אוסר אינו – «¿

ה ה נ ש מ ר ו א ב

EzL‡ ‰˙Ó :BÏ e¯Ó‡,אשתו לאה שמתה לראוב�, שאמרו כגו� – »¿≈»ƒ¿¿
d˙BÁ‡ ‡N�Â,רחל –‰È·‡Óמאביה לאה של אחותה שהיתה – ¿»»¬»≈»ƒ»

izdw - zex`ean zeipyn



fקכ dpyn ixiyr wxt zenai zkqn

dnàî dúBçà àNðå;îðåúBîi÷ ïlk eàö–äðBLàøa øzî,úéLéìMa,úéLéîçáe,ïäéúBøö úBøèBôe;äiðMa øeñàå §¨¨£¨¥¦¨§¦§§ª¨©¨ª¨¨¦¨©§¦¦©£¦¦§¨¥¤§¨©§¦¨
úéòéáøáe,dúøö úøèBt ïäî úçà úàéa ïéàå.äðBLàøä úúéî øçàì äiðMä ìò àa íàå–äiðMa øzî,úéòéáøáe, ¨§¦¦§¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨§¦¨©©§¦¨§©©¦©¨¦¨ª¨©§¦¨¨§¦¦

ïäéúBøö úBøèBôe;úéLéìMa øeñàå,úéLéîçáe,dúøö úøèBt ïäî úçà úàéa ïéàå. §¨¥¤§¨©§¦¦©£¦¦§¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨
åãçà íBéå íéðL òLz ïa,ïéçà éãé ìò ìñBt àeä,Bãé ìò ïéìñBt íéçàäå;älçz ìñBt àeäL àlà,ïéìñBt ïéçàäå ¤¥©¨¦§¤¨¥©§¥©¦§¨©¦§¦©¨¤¨¤¥§¦¨§¨©¦§¦

óBñå älçz.ãöék?Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa–ïéçà éãé ìò ìñt.ïéçà äéìò eàa,øîàî da eNòå, §¦¨¨¥©¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§¨©©§¥©¦¨¨¤¨©¦§¨¨©£¨
eöìç Bà èb eðúð–Bãé ìò eìñt. ¨§¥¨§¨§©¨

æBzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa,ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL åéçà äéìò àa Ck øçàå–ìò ìñt ¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§§©©¨¨¨¤¨¨¦¤¤¥©¨¦§¤¨¨©©
Bãé.ïBòîL éaøøîBà:ìñt àG. ¨©¦¦§¥¨©

åøæçå ,äðåùàøä ïî ù"ëå äéðùä ïî ä÷åçø úéòéáø úàöîð ,äîàî àìå äéáàî åæ úéùéìù ìù äúåçà àùðå ,úéùéìùä åæ äúî åì åøîàå åøæçå ,äðåùàøä ìöà äéøëð
:úéòéáøä úàæ äúî åì åøîàå.dn`n dzeg` `ype:úåîéé÷ ïìåë åì åøîà êë øçàå ,äéðùä ïîå äðåùàøä ïî ïëå úéùéìùä ïî ä÷åçø àéäådpey`xa xzen

.ziyingae ziyilyaéðù éùåã÷ã ,àéøù ,äéðùä úåçà úéùéìùäù éô ìò óàå .åæì åæ úåáåø÷ ïðéàù,íãå÷î äç÷ìù äðåùàøì àéä äùà úåçàã ,éñôú àì ä
úéùéîçä ïëå .àéä äùà úåçà åàì ïéùåã÷ éñôú àìã àëéäå ,ãáìá äùà úåçà àìà äøåú äøñà àìã ,äúá àùéì øúåî äùà ñðà ,àéðúå ,äúåôîå äñåðàë äì àéåäå

:åéìò úéùéîç äøñà àìå úåðæ úàéá úéùéìù úåçà àéäù úéòéáø úàéá úàöîð úéùéìùá ïéùåã÷ éñôúå ìéàåäã ,úøúåî ,úéòéáøä úåçà àéäù ô"òàzexhete
.odizexv:äúøö úøèåô ïäî úçà íáéå íáé àáå úî íà.dipya xeq`e:úéùéìùä éðôî úéòéáøáå .äðåùàøä éðôîzzin xg`l dipyd lr `a m`e
.dpey`xd:úéòéáøä éðôî úéùéîçáå äéðùä éðôî úéùéìùá øåñà ,åéä ø÷ù íéøáãä øàùå ,äðåùàø ìù íéøáãä åéä úîàù

e.lqet cg` meie mipy ryz oaèâ åðéà ìáà ,øîàî åì ùéå èâ åì ùéù ,øîàî äá äùò åà èâ ïúð íà åà .äàéá åúàéáã ,äéìò àá íà ïéçàì äîáéä úà
:øåîâ øîàî àìå øåîâ.dlgz lqet `edy `l`àåäù äæ øîàî äùò ë"çàå øîàî äùò ìåãâä åéçà íàù ,óåñá àìå äìçú ìñåô àåä øîàîáã ùøôî àøîâá

äìçú ìñåô àåä àìà ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîå .óåñá ïéá äìçúá ïéá ãçà íåéå íéðù òùú ïá ìñåô äàéáá ìáà ,åéçàî äìñô àì ãçà íåéå íéðù òùú ïá
:'åëå åúîáé ìò àáä ãçà íåéå íéðù òùú ïá ,ãöéë ,ìéñô éîð óåñá åìéôà äàéá ìáà ,øîàîá ,íéøåîà íéøáã äîá .óåñå äìçú ïéìñåô ïäå

f.eci lr lqt:äá ïéñôåú íäéðùã øîàî øçà øîàîë äéì éåäã.lqt `l xne` y"xàìå éøîâì àéð÷ àéð÷ éà ,àéð÷ àì ÷ôñ àéð÷ ÷ôñ ù"øì òùú ïá úàéáã

`xephxa yexit

מאמה; אשת�,Ó˙‰ולא רחל מתה לו: ואמרו חזרו –d˙BÁ‡ ‡N�Â ≈»¿»»¬»
שרה, –dn‡Ó–ונמצאת מאביה, ולא מאמה רחל של אחותה שהיתה ≈ƒ»

לאה; אצל נכרית אשת�,Ó˙‰שרה שרה מתה לו: ואמרו חזרו – ≈»
d˙BÁ‡ ‡N�Â,רבקה –‰È·‡Óמאביה שרה של אחותה שהיתה – ¿»»¬»≈»ƒ»

ורחל, לאה אצל נכרית רבקה ונמצאת מאמה, ואמרוÓ˙‰ולא חזרו – ≈»
אשת�, רבקה מתה ‡d˙BÁלו: ‡N�Â,חנה –dn‡Óשהיתה – ¿»»¬»≈ƒ»

לאה אצל נכרית חנה ונמצאת מאביה, ולא מאמה רבקה של אחותה

ושרה, ˜BÓi˙ורחל Ôlk e‡ˆÓ�Â�הנשי שכל כ� אחר לו שנודע – ¿ƒ¿¿À»«»
שקר, עדויות היו העדויות שכל היינו בחיי�, BL‡¯a�‰,נמצאות ¯zÓÀ»»ƒ»

˙ÈLÈÓÁ·e ,˙ÈLÈÏMaזו קרובות שאינ� ובחנה, ובשרה בלאה – «¿ƒƒ«¬ƒƒ
לו, היא מותרת מקו� מכל רחל, אחות היא ששרה פי על וא� לזו.

הראשונה, אשתו לאה, של אחותה שהיא מפני תפסו לא רחל שקידושי

שהיא פי על א� חנה, וכ� בקרובותיה; שמותר כמפותה דינה ולכ�

קידושיו ותפסו שהואיל לו, היא מותרת מקו� מכל רבקה, של אחותה

ולא זנות, בעילת שרה, של אחותה שהיא רבקה, ביאת נמצאת בשרה,

עליו, חנה את ˆ¯Ô‰È˙Bאסרה ˙B¯ËBÙeבלא ראוב� מת שא� – ¿»≈∆
צרותיה, נפטרו לו, המותרות השלש מאות� אחת אחיו וייב� בני�,

החליצה; ומ� הייבו� מ� השתיי�, שאר ראוב�,eÒ‡Â¯היינו –‰i�Ma ¿»«¿ƒ»
לאה, של אחותה שהיא מפני ברחל, היינו –˙ÈÚÈ·¯·eהיינו – »¿ƒƒ

שרה. של אחותה שהיא מפני Óברבקה, ˙Á‡ ˙‡Èa ÔÈ‡Â˙¯ËBt Ô‰ ¿≈ƒ«««≈∆∆∆
d˙¯ˆ�אי רבקה, את או רחל את אחיו וייב� ראוב�, מת שא� – »»»

זקוקות ואינ� ראוב�, של נשיו אינ� שה� לפי מייבו�, נפטרות האחרות

לייבו�. ‰¯‡BL�‰כלל ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰i�M‰ ÏÚ ‡a Ì‡Â– ¿ƒ»««¿ƒ»¿««ƒ«»ƒ»
העדויות שאר ורק אמת, היתה לאה של מיתתה על העדות א� כלומר

לאה, מיתת לאחר רחל את שנשא ונמצא שקר, עדויות «zÓÀ¯היו
‰i�Ma,באחותה הוא מותר אשתו מיתת שלאחר ברחל, היינו – «¿ƒ»

˙ÈÚÈ·¯·eכמו כמפותה, דינה שרה שאחותה לפי ברבקה, היינו – »¿ƒƒ
לעיל, ˆ¯Ô‰È˙Bשבארנו ˙B¯ËBÙe�וייב בני�, בלא ראוב� מת א� – ¿»≈∆

הייבו�; מ� השנייה נפטרה רבקה, את או רחל את מה�, אחת אחיו

¯eÒ‡Â,�ראוב –˙ÈLÈÏMa,רחל של אחותה שהיא מפני בשרה, – ¿»«¿ƒƒ
˙ÈLÈÓÁ·e,רבקה של אחותה שהיא מפני בחנה, היינו –˙‡Èa ÔÈ‡Â «¬ƒƒ¿≈ƒ«

d˙¯ˆ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡אחיו וייב� בני� בלא ראוב� מת א� – ««≈∆∆∆»»»
אינ� שאלו לפי הייבו�, מ� נפטרות השאר אי� חנה, את או שרה את

לייבו�. כלל נופלות ואינ� ראוב�, של נשיו

ו ה נ ש מ ר ו א ב

קט� מעשה אי� התורה מ� ואמנ� אחד. ויו� שני� תשע ב� שהוא ביב� דנה משנתנו

כמאמר ביבמה קונה אחד ויו� שני� תשע ב� של ביאתו שתהא תיקנו, חכמי� אבל כלו�,

קניי�. קצת בה קונה מאמרו וא� גדול, של

ÏÒBt ‡e‰ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈ�L ÚLz Ôa,היבמה את –È„È ÏÚ ∆≈«»ƒ¿∆»≈«¿≈
ÔÈÁ‡היינו מאמר, בה עשה או עליה בא שא� האחי�, בשביל – «ƒ

האחי�, על נאסרת היא הרי בשטר, או בכס� ÌÈÁ‡‰Â¿»«ƒשקידשה
B„È ÏÚ ÔÈÏÒBt;בשבילו –‡e‰L ‡l‡�ויו שני� תשע ב� – ¿ƒ«»∆»∆

lÁz‰אחד, ÏÒBtלפני מאמר בה עשה שא� מבואר, בגמרא – ≈¿ƒ»
האחי�, על פוסלה הוא seqa,אחיו, `l la`עשה הגדול אחיו שא�

ויו� שני� תשע ב� שהוא זה מאמר בה עשה כ� ואחר מאמר, בה

אחיו, על פסלה לא ÛBÒÂאחד, ‰lÁz ÔÈÏÒBt ÔÈÁ‡‰Âשאפילו – ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ»»
אוסר מאמר� מקו� מכל אחי�, של למאמר� תשע ב� של מאמרו קד�

היבמה. את `mixenעליו mixac dna?(תחילה אלא פוסל תשע ב� (שאי�

seqa elit` zlqet d`ia la` ,xn`na,בגמרא משנתנו מתפרשת (כ�

מחסרא"), "חסורי של ‡Á„בדר� ÌBÈÂ ÌÈ�L ÚLz Ôa ?„ˆÈk≈«∆≈«»ƒ¿∆»
BzÓ·È ÏÚ ‡aL,מאמר האחי� בה שעשו לאחר אפילו –ÏÒt– ∆»«¿ƒ¿»«

היבמה, ‡ÔÈÁאת È„È ÏÚ.�עליה שאסרה האחי�, בשביל –e‡a «¿≈«ƒ»
ÔÈÁ‡ ‰ÈÏÚ,�האחי מ� אחד היבמה על שבא כלומר –da eNÚÂ »∆»«ƒ¿»»

¯Ó‡Óאו מאמר, בה עשו או –eˆÏÁ B‡ Ëb e�˙�אפילו לה, – «¬»»¿≈»¿
תשע, ב� של מאמרו או ביאתו B„Èלאחר ÏÚ eÏÒtאת אסרו – »¿«»

אחד. ויו� שני� תשע ב� אחיה� על היבמה

ז ה נ ש מ ר ו א ב

‡a Ck ¯Á‡Â ,BzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈ�L ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿¿««»»
B„È ÏÚ ÏÒt ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈ�L ÚLz Ôa ‡e‰L ÂÈÁ‡ ‰ÈÏÚ– »∆»»ƒ∆∆≈«»ƒ¿∆»»««»

חכמי� עשוה תשע ב� שביאת הראשו�, על היבמה את השני אסר

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn xyr cg` wxt zenai zkqn

çBzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa,dúøö ìò àa Ck øçàå–Bîöò éãé ìò ìñt.ïBòîL éaøøîBà:àG ¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§§©©¨¨©¨¨¨¨©©§¥©§©¦¦§¥
ìñt.Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa,úîå–úîaéúî àGå úöìBç.úîå äMà àNð–äøeèt Bæ éøä. ¨©¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§¨¥¤¤§¦§©¤¤¨¨¦¨¨¥£¥§¨
èBzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa,úøçà äMà àNð ìécâäMîe,úîå;ìécâäMî äðBLàøä úà òãé àG íà ¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§¦¤¦§¦¨¨¦¨©¤¤¨¥¦¨©¤¨¦¨¦¤¦§¦
–úîaéúî àGå úöìBç äðBLàøä,úîaéúî Bà úöìBç Bà äiðMäå.ïBòîL éaøøîBà:äöøiL Bæéàì íaéî,õìBçå ¨¦¨¤¤§¦§©¤¤§©§¦¨¤¤¦§©¤¤©¦¦§¥§©¥§¥¤¦§¤§¥

äiðMì.ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL ãçà,úBøòN ézL àéáä àHL äðL íéøNò ïa àeäL ãçàå. ©§¦¨¤¨¤¤¥©¨¦§¤¨§¤¨¤¤¤§¦¨¨¤¥¦§¥§¨
ø ù ò ã ç à ÷ ø ô

àäzôîä ìòå äñeðàä ìò ïéàNBð.äàeNpä ìò äzôîäå ñðBàä–áiç.åéáà úñeðà íãà àNBð,åéáà úzôîe; §¦©¨£¨§©©§ª¨¨¥§©§©¤©©§¨©¨¥¨¨£©¨¦§ª©¨¦

:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .ìñô àì êëìéä ,åéçà àìå àåä àì ìòá àìù éîë äéì äåä àéð÷ àì éàå ,åéçà úàéá àéðäî
g.znaizn `le zvleg zne eznai lr `ay cg` meie mipy ryz oaàì ìåãâá øîàîë àåäù ïè÷ä äæ ìù åúàéááù ,ïéîáé éðù ú÷éæ äéìò ùéù

:ïéîáé éðù ú÷éæ äéìòù àìå ãçà íáé ú÷éæ äéìòù éî ,íéçà 'ã ÷øôá ïðúå ,äéðù äìéôð ú÷éæ äéìò äìçå ,äðåùàø äìéôð ú÷éæ éãéî úàöé.dy` `yp,åúîáé äðéàù
:íéçà åìå úîå.dxeht ef ixd:øîàîë ïðáø äúåà åùò åì ä÷å÷æå ìéàåä äîáéá ìáà ,úåøòù éúù àéáéù ãò íåìë ïéð÷ åðéð÷ ïéà äàéá åúàéáã â"òàã

h.znaizn `le zvleg dpey`x ,licbdyn dpey`xd rci `l m`:äðåùàø äìéôð éãé úàöé àì ìéãâäùî äòãé àìå ìéàåä äéìò ïéîáé éðù ú÷éæãiax
.dvxiy dfi`l main xne` oerny:íéçà äòáøà ÷øôá ïðéøîà éîð éëäå .ïéîáé éðù ú÷éæ ïåòîù éáøì äéì úéìã.dipyl ulegeéøåèôàì åäðéð úåøö åàì àäã

:ãçà úéáî úåàáä úåîáé éúùë åæçî ,ïðáøã øîàî úö÷îá äúøö àéåäå ìéàåä ,àì åäééååøú éîåáéå ,äúøáç íåáéá àãç.mixyr oa cg`e ryz oa cg`ïäéðù
àìù éô ìò óà úåøòù éúù àéáä àìå äðù íéùìùå ùîçì òéâä íàå ,äðù ä"ì ïá äéäéù ãò ,àåä ïè÷ úåøòù éúù éúééà àìã äîë ìëã ,äìòîì øåîàä ìëì ïéåù

:äîç ñéøñ äæ éøä ,äìòîì íéùøåôîä ñéøñ éðîéñ åá åàøð
`i`.dqep`d lr oi`yepáéúëã ,äúåçà åà äîà åà äúá àùéì øúåî äùà äúô åà ñðàù øçàì('ë àø÷éå)àå äùà úà ç÷é øùà ùéàåøîàð ïìåëá ,äîà ú

`xephxa yexit

בה תופסי� ששניה� מאמר, אחר כמאמר זה והרי גדול, של כמאמר

א). ה, לעיל ששנינו ÏÒt(כמו ‡G :¯ÓB‡ ÔBÚÓL Èa¯בגמרא – «ƒƒ¿≈»«
ספק קונה ספק תשע ב� ביאת שלדעתו שמעו�, רבי של טעמו מבואר

ביאת ואי� לגמרי, בביאתו הראשו� קנאה הרי קונה, א� קונה, אינה

אסרה שלא ונמצא קנאה, לא השני א� קונה, אינה וא� כלו�, אחיו

הראשו�. על

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ÏÚ ‡a Ck ¯Á‡Â ,BzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈ�L ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿¿««»»«
d˙¯ˆ�כ ואחר מה� אחת על ובא נשי�, שתי המת אחיו שהניח – »»»

האחרת, על BÓˆÚבא È„È ÏÚ ÏÒt,עצמו על שתיה� את אסר – »««¿≈«¿
גדול, של כמאמר דינה אלא גמור, קניי� קונה אינה תשע ב� ביאת שכ�

שני צריכות בזו, ומאמר בזו מאמר "עשה ד): ה, (לעיל שנינו והרי

שתיה�, את לקיי� ואסור מאמר; אחר מאמר שיש וחליצה", גיטי�

ט):שנאמר כה, את(דברי� יבנה לא `eig"אשר ziaהוא אחד בית – "

יא). ד, (לעיל בתי� שני בונה ואינו G‡בונה :¯ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿≈
ÏÒtשבארנו מהטע� תחילה, שייב� יבמתו את עצמו על אסר לא – »«

רבי שלדעת הקודמת, ספקבמשנה קונה ספק תשע ב� ביאת שמעו�

ביאת ואי� בביאתו, הראשונה את קנה כבר הרי קונה, וא� קונה, אינה

כאילו הריהו קונה, אינה וא� ביאה, אחר ביאה שאי� כלו�, השנייה

שנייה אבל הראשונה; את לקיי� מותר הלכ� זו, ולא זו לא בעל לא

ראשונה. קנה שמא יקיי�, oerny.לא iaxk dkld oi`eÌÈ�L ÚLz Ôa∆≈«»ƒ
˙ÓÂ ,BzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ,שלישי אח ש� ויש –˙ˆÏBÁ ¿∆»∆»«¿ƒ¿»≈∆∆

˙ÓaÈ˙Ó ‡GÂשלא נמצא כמאמר, דינה תשע ב� וביאת שהואיל – ¿ƒ¿«∆∆
תשע ב� אחיו של ובביאתו בעלה, של הייבו� מזיקת עדיי� יצאה

וכתוב ייבומי�, שני זיקת עליה עכשיו והרי זיקתו, ג� עליה ניתוספה

ה): כה, זיקת(דברי� שעליה מי – עליה" יבוא יבמה מה�... אחד "ומת

ט), ג, לעיל שבארנו (כמו ייבומי� שני זיקת שעליה ולא אחד, ייבו�

מתייבמת. ולא חולצת ÓÂ˙הלכ� ‰M‡ ‡N��שני תשע ב� א� – »»ƒ»»≈
בני�, בלא ומת אשה, נשא אחד eËt¯‰ויו� BÊ È¯‰החליצה מ� – ¬≈¿»

חכמי� תיקנו ביבמה בר�, קידושי�. קט� קידושי שאי� הייבו�, ומ�

אחיו נישואי מכוח לו זקוקה והיא הואיל כמאמר, קונה ביאתו שתהא

המת.

ט ה נ ש מ ר ו א ב

‡N� ÏÈc‚‰MÓe ,BzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈ�L ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»»

˙ÓÂ ,˙¯Á‡ ‰M‡,�בני בלא –‰�BL‡¯‰ ˙‡ Ú„È ‡G Ì‡ ƒ»«∆∆»≈ƒ»«∆»ƒ»
ÏÈc‚‰MÓ,שהגדיל לאחר היבמה על בא שלא –‰�BL‡¯‰– ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ»

ÓaÈ˙Ó˙היבמה, ‡GÂ ˙ˆÏBÁ,עליה ייבומי� שני שזיקת לפי – ∆∆¿ƒ¿«∆∆
מזיקת יצאה לא שעדיי� ונמצא כמאמר, דינה הקט� וביאת הואיל

הקודמת, במשנה שבארנו כמו הראשונה, ÏBÁˆ˙הייבו� B‡ ‰i�M‰Â¿«¿ƒ»∆∆
˙ÓaÈ˙Ó B‡מאמר שעשה בגדול ט) ג, (לעיל ששנינו פי על וא� – ƒ¿«∆∆

המאמר, בעלת מגזירת מתייבמת, ולא חולצת הגמורה אשתו שא� ומת,

תשע ב� ביאת חכמי� עשו שלא קט�, בביאת גזרו לא מקו� מכל

מייבו� הצרה את לדחות בגדול בגמרא).כמאמר אחת דעה לפי (המאירי

מפרשי� בגמרא)ויש אחרת דעת המשנה(לפי על חולקת משנתנו שאמנ� ,

יאמרו: שמא חכמי� שגזרו סובר, ההיא המשנה של התנא שכ� ההיא,

אינה צרתה א� ולכ� מתייבמות, אחד מבית הבאות יבמות שתי

הדי� והוא בגדול, הדי� שנה בגדול התנא שעוסק וכיו� מתייבמת;

הבאות יבמות שתי משו� גוזר אינו משנתנו של התנא ואילו לקט�;

בגדול הדי� הוא אבל בקט�, ועוסק הואיל קט�, התנא ונקט אחד, מבית

איגר). עקיבא רבי תוספות ועיי� טוב". יו� ‡ÓB¯:("תוספות ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿≈
‰ˆ¯iL BÊÈ‡Ï ÌaÈÓספק תשע ב� ביאת שמעו� רבי שלדעת – ¿«≈¿≈∆ƒ¿∆

הרי גמור, קניי� קונה וא� כלל, קונה אינה ספק גמור קניי� קונה

אשתו היתה לא קונה, אינה וא� להתייב�, ומותרת אשתו הראשונה

הראשו�, בעלה של הייבו� זיקת אלא עליה ואי� מעול�, הקט� של

‰i�MÏ ıÏBÁÂקנה שלא ונמצא קונה, אינה תשע ב� ביאת שמא – ¿≈«¿ƒ»
אח מכוח לייבו� זקוקה אחת כל אלא צרות, ה� ואי� הראשונה, את

יבמות שתי לייב� ואסור קנאה, שמא מתייבמת, אינה אבל אחר;

אחד. מבית Á‡Â„הבאות ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈ�L ÚLz Ôa ‡e‰L „Á‡∆»∆∆≈«»ƒ¿∆»¿∆»
˙B¯ÚN ÈzL ‡È·‰ ‡HL ‰�L ÌÈ¯NÚ Ôa ‡e‰Lתשע ב� בי� – ∆∆∆¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈¿»

דינ� שערות, שתי הביא שלא שנה עשרי� ב� ובי� אחד ויו� שני�

ויו� שנה וחמש שלושי� ב� שיהא עד לעיל, ששנינו מה לכל שווה

משהגיע בר�, כקט�. הוא נידו� שערות שתי הביא שלא זמ� שכל אחד,

גדול הוא הרי שערות, שתי הביא ולא אחד ויו� שנה וחמש לשלושי�

ח כסריס שדינו אלא דבריו, ד).לכל ח, לעיל (עיי� מה

א ה נ ש מ ר ו א ב

‰zÙÓ‰ ÏÚÂ ‰Òe�‡‰ ÏÚ ÔÈ‡NB�,האשה את פיתה או שאנס מי – ¿ƒ«»¬»¿««¿À»
נאסרו שלא אחותה, או אמה או בתה כגו� קרובותיה, את לישא מותר

זנות. בעילת מחמת ולא קידושי�, מחמת אלא האשה ≈«‰‡Ò�Bקרובות

izdw - zex`ean zeipyn
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äiðMì.ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL ãçà,úBøòN ézL àéáä àHL äðL íéøNò ïa àeäL ãçàå. ©§¦¨¤¨¤¤¥©¨¦§¤¨§¤¨¤¤¤§¦¨¨¤¥¦§¥§¨
ø ù ò ã ç à ÷ ø ô

àäzôîä ìòå äñeðàä ìò ïéàNBð.äàeNpä ìò äzôîäå ñðBàä–áiç.åéáà úñeðà íãà àNBð,åéáà úzôîe; §¦©¨£¨§©©§ª¨¨¥§©§©¤©©§¨©¨¥¨¨£©¨¦§ª©¨¦

:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .ìñô àì êëìéä ,åéçà àìå àåä àì ìòá àìù éîë äéì äåä àéð÷ àì éàå ,åéçà úàéá àéðäî
g.znaizn `le zvleg zne eznai lr `ay cg` meie mipy ryz oaàì ìåãâá øîàîë àåäù ïè÷ä äæ ìù åúàéááù ,ïéîáé éðù ú÷éæ äéìò ùéù

:ïéîáé éðù ú÷éæ äéìòù àìå ãçà íáé ú÷éæ äéìòù éî ,íéçà 'ã ÷øôá ïðúå ,äéðù äìéôð ú÷éæ äéìò äìçå ,äðåùàø äìéôð ú÷éæ éãéî úàöé.dy` `yp,åúîáé äðéàù
:íéçà åìå úîå.dxeht ef ixd:øîàîë ïðáø äúåà åùò åì ä÷å÷æå ìéàåä äîáéá ìáà ,úåøòù éúù àéáéù ãò íåìë ïéð÷ åðéð÷ ïéà äàéá åúàéáã â"òàã

h.znaizn `le zvleg dpey`x ,licbdyn dpey`xd rci `l m`:äðåùàø äìéôð éãé úàöé àì ìéãâäùî äòãé àìå ìéàåä äéìò ïéîáé éðù ú÷éæãiax
.dvxiy dfi`l main xne` oerny:íéçà äòáøà ÷øôá ïðéøîà éîð éëäå .ïéîáé éðù ú÷éæ ïåòîù éáøì äéì úéìã.dipyl ulegeéøåèôàì åäðéð úåøö åàì àäã

:ãçà úéáî úåàáä úåîáé éúùë åæçî ,ïðáøã øîàî úö÷îá äúøö àéåäå ìéàåä ,àì åäééååøú éîåáéå ,äúøáç íåáéá àãç.mixyr oa cg`e ryz oa cg`ïäéðù
àìù éô ìò óà úåøòù éúù àéáä àìå äðù íéùìùå ùîçì òéâä íàå ,äðù ä"ì ïá äéäéù ãò ,àåä ïè÷ úåøòù éúù éúééà àìã äîë ìëã ,äìòîì øåîàä ìëì ïéåù

:äîç ñéøñ äæ éøä ,äìòîì íéùøåôîä ñéøñ éðîéñ åá åàøð
`i`.dqep`d lr oi`yepáéúëã ,äúåçà åà äîà åà äúá àùéì øúåî äùà äúô åà ñðàù øçàì('ë àø÷éå)àå äùà úà ç÷é øùà ùéàåøîàð ïìåëá ,äîà ú

`xephxa yexit

בה תופסי� ששניה� מאמר, אחר כמאמר זה והרי גדול, של כמאמר

א). ה, לעיל ששנינו ÏÒt(כמו ‡G :¯ÓB‡ ÔBÚÓL Èa¯בגמרא – «ƒƒ¿≈»«
ספק קונה ספק תשע ב� ביאת שלדעתו שמעו�, רבי של טעמו מבואר

ביאת ואי� לגמרי, בביאתו הראשו� קנאה הרי קונה, א� קונה, אינה

אסרה שלא ונמצא קנאה, לא השני א� קונה, אינה וא� כלו�, אחיו

הראשו�. על

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ÏÚ ‡a Ck ¯Á‡Â ,BzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈ�L ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿¿««»»«
d˙¯ˆ�כ ואחר מה� אחת על ובא נשי�, שתי המת אחיו שהניח – »»»

האחרת, על BÓˆÚבא È„È ÏÚ ÏÒt,עצמו על שתיה� את אסר – »««¿≈«¿
גדול, של כמאמר דינה אלא גמור, קניי� קונה אינה תשע ב� ביאת שכ�

שני צריכות בזו, ומאמר בזו מאמר "עשה ד): ה, (לעיל שנינו והרי

שתיה�, את לקיי� ואסור מאמר; אחר מאמר שיש וחליצה", גיטי�

ט):שנאמר כה, את(דברי� יבנה לא `eig"אשר ziaהוא אחד בית – "

יא). ד, (לעיל בתי� שני בונה ואינו G‡בונה :¯ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿≈
ÏÒtשבארנו מהטע� תחילה, שייב� יבמתו את עצמו על אסר לא – »«

רבי שלדעת הקודמת, ספקבמשנה קונה ספק תשע ב� ביאת שמעו�

ביאת ואי� בביאתו, הראשונה את קנה כבר הרי קונה, וא� קונה, אינה

כאילו הריהו קונה, אינה וא� ביאה, אחר ביאה שאי� כלו�, השנייה

שנייה אבל הראשונה; את לקיי� מותר הלכ� זו, ולא זו לא בעל לא

ראשונה. קנה שמא יקיי�, oerny.לא iaxk dkld oi`eÌÈ�L ÚLz Ôa∆≈«»ƒ
˙ÓÂ ,BzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ,שלישי אח ש� ויש –˙ˆÏBÁ ¿∆»∆»«¿ƒ¿»≈∆∆

˙ÓaÈ˙Ó ‡GÂשלא נמצא כמאמר, דינה תשע ב� וביאת שהואיל – ¿ƒ¿«∆∆
תשע ב� אחיו של ובביאתו בעלה, של הייבו� מזיקת עדיי� יצאה

וכתוב ייבומי�, שני זיקת עליה עכשיו והרי זיקתו, ג� עליה ניתוספה

ה): כה, זיקת(דברי� שעליה מי – עליה" יבוא יבמה מה�... אחד "ומת

ט), ג, לעיל שבארנו (כמו ייבומי� שני זיקת שעליה ולא אחד, ייבו�

מתייבמת. ולא חולצת ÓÂ˙הלכ� ‰M‡ ‡N��שני תשע ב� א� – »»ƒ»»≈
בני�, בלא ומת אשה, נשא אחד eËt¯‰ויו� BÊ È¯‰החליצה מ� – ¬≈¿»

חכמי� תיקנו ביבמה בר�, קידושי�. קט� קידושי שאי� הייבו�, ומ�

אחיו נישואי מכוח לו זקוקה והיא הואיל כמאמר, קונה ביאתו שתהא

המת.

ט ה נ ש מ ר ו א ב

‡N� ÏÈc‚‰MÓe ,BzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈ�L ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»»

˙ÓÂ ,˙¯Á‡ ‰M‡,�בני בלא –‰�BL‡¯‰ ˙‡ Ú„È ‡G Ì‡ ƒ»«∆∆»≈ƒ»«∆»ƒ»
ÏÈc‚‰MÓ,שהגדיל לאחר היבמה על בא שלא –‰�BL‡¯‰– ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ»

ÓaÈ˙Ó˙היבמה, ‡GÂ ˙ˆÏBÁ,עליה ייבומי� שני שזיקת לפי – ∆∆¿ƒ¿«∆∆
מזיקת יצאה לא שעדיי� ונמצא כמאמר, דינה הקט� וביאת הואיל

הקודמת, במשנה שבארנו כמו הראשונה, ÏBÁˆ˙הייבו� B‡ ‰i�M‰Â¿«¿ƒ»∆∆
˙ÓaÈ˙Ó B‡מאמר שעשה בגדול ט) ג, (לעיל ששנינו פי על וא� – ƒ¿«∆∆

המאמר, בעלת מגזירת מתייבמת, ולא חולצת הגמורה אשתו שא� ומת,

תשע ב� ביאת חכמי� עשו שלא קט�, בביאת גזרו לא מקו� מכל

מייבו� הצרה את לדחות בגדול בגמרא).כמאמר אחת דעה לפי (המאירי

מפרשי� בגמרא)ויש אחרת דעת המשנה(לפי על חולקת משנתנו שאמנ� ,

יאמרו: שמא חכמי� שגזרו סובר, ההיא המשנה של התנא שכ� ההיא,

אינה צרתה א� ולכ� מתייבמות, אחד מבית הבאות יבמות שתי

הדי� והוא בגדול, הדי� שנה בגדול התנא שעוסק וכיו� מתייבמת;

הבאות יבמות שתי משו� גוזר אינו משנתנו של התנא ואילו לקט�;

בגדול הדי� הוא אבל בקט�, ועוסק הואיל קט�, התנא ונקט אחד, מבית

איגר). עקיבא רבי תוספות ועיי� טוב". יו� ‡ÓB¯:("תוספות ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿≈
‰ˆ¯iL BÊÈ‡Ï ÌaÈÓספק תשע ב� ביאת שמעו� רבי שלדעת – ¿«≈¿≈∆ƒ¿∆

הרי גמור, קניי� קונה וא� כלל, קונה אינה ספק גמור קניי� קונה

אשתו היתה לא קונה, אינה וא� להתייב�, ומותרת אשתו הראשונה

הראשו�, בעלה של הייבו� זיקת אלא עליה ואי� מעול�, הקט� של

‰i�MÏ ıÏBÁÂקנה שלא ונמצא קונה, אינה תשע ב� ביאת שמא – ¿≈«¿ƒ»
אח מכוח לייבו� זקוקה אחת כל אלא צרות, ה� ואי� הראשונה, את

יבמות שתי לייב� ואסור קנאה, שמא מתייבמת, אינה אבל אחר;

אחד. מבית Á‡Â„הבאות ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈ�L ÚLz Ôa ‡e‰L „Á‡∆»∆∆≈«»ƒ¿∆»¿∆»
˙B¯ÚN ÈzL ‡È·‰ ‡HL ‰�L ÌÈ¯NÚ Ôa ‡e‰Lתשע ב� בי� – ∆∆∆¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈¿»

דינ� שערות, שתי הביא שלא שנה עשרי� ב� ובי� אחד ויו� שני�

ויו� שנה וחמש שלושי� ב� שיהא עד לעיל, ששנינו מה לכל שווה

משהגיע בר�, כקט�. הוא נידו� שערות שתי הביא שלא זמ� שכל אחד,

גדול הוא הרי שערות, שתי הביא ולא אחד ויו� שנה וחמש לשלושי�

ח כסריס שדינו אלא דבריו, ד).לכל ח, לעיל (עיי� מה

א ה נ ש מ ר ו א ב

‰zÙÓ‰ ÏÚÂ ‰Òe�‡‰ ÏÚ ÔÈ‡NB�,האשה את פיתה או שאנס מי – ¿ƒ«»¬»¿««¿À»
נאסרו שלא אחותה, או אמה או בתה כגו� קרובותיה, את לישא מותר

זנות. בעילת מחמת ולא קידושי�, מחמת אלא האשה ≈«‰‡Ò�Bקרובות

izdw - zex`ean zeipyn



aקכב dpyn xyr cg` wxt zenai zkqn

Bða úñeðà,Bða úzôîe.äãeäé éaøåéáà úzôîe åéáà úñeðàa øñBà. £©§§ª©§©¦§¨¥©£©¨¦§ª©¨¦
ádnò äéða eøibúpL úøBibä–ïéîaéî àGå ïéöìBç àG,äMã÷a Búãìå äMã÷a àHL ïBLàø ìL BúøBä elôà,éðMäå ©¦¤¤¦§©§¨¤¨¦¨§¦§§©§¦£¦¨¤¦¤¦§ª¨§¥¨¦§ª¨§©¥¦

äMã÷a Búãìå BúøBä.dnò äéða eøøçzLpL äçôL ïëå. ¨§¥¨¦§ª¨§¥¦§¨¤¦§©§§¨¤¨¦¨

:äøåú äøñà äçé÷ì êøã êì øîåì äçé÷ì äøîàð ïàëå äáéëù.xqe` dcedi iaxáéúëã(â"ë íéøáã)ðë äìâé àìå åéáà úùà úà ùéà ç÷é àìðë ,åéáà óäàøù ó
åúàå ãéîú íìöà äéåöî àéäù éðôî ,äéúåáåø÷î úçà åà äîà åà äúåçà åà äúá àùéì äùàä ïî ïòèðì åøñà íéîëç ìáà .äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äìâé àì åéáà
äñåðàä ìò ïéàùåð éðú÷ã ïéúéðúîå .åãéî äúåà ïéàéöåî ïéà äéìò ãùçðù äùàä úåáåø÷î åà åúúåôîå åúñåðà úåáåø÷î úçà àùðå øáò íàå .äøéáò ìâøä éãéì

:äðåùàøä íò äðæé äúá àùéù øçàì àîù ùçéîì àëéì àúùäã ,äúåôîäå äñåðàä úúéî øçàì éøééî ,äìçúëì åìéôà òîùîã
a.oivleg `l:áàä ïî øàù íäì ïéà íéøâå ,ïðéòá áàä ïî äåçàã
b.odizecle eaxrzpy:áøòúð àìù ,éàãå ïá ïäî úçà ìëì ùéå.zg`l oivleg drax`úçà ìëã ,ïäî úçàì õìåç äòáøàä ïî úçà ìë ìù éàãå ïá

`xephxa yexit

‰‡eNp‰ ÏÚ ‰zÙÓ‰Âאשתו קרובות את פיתה או שאנס מי – ¿«¿«∆««¿»
בקידושי�, לו אתiÁ·הנשואה אנס א� כגו� בה�, האמור בעונש – «»

אחות את אנס וא� (שריפה), די� בית מיתת חייב אשתו של בתה

כרת. חייב ‡·ÂÈאשתו, ˙zÙÓe ,ÂÈ·‡ ˙Òe�‡ Ì„‡ ‡NB�שלא – ≈»»¬«»ƒ¿À«»ƒ
שכתוב כמו אביו, אשת אלא תורה ח):אסרה יח, אשת(ויקרא "ערות

אשתו; אינה וזו תגלה", לא `mcאבי� `yep oke˙zÙÓe ,B�a ˙Òe�‡¬«¿¿À«
B�aכמו בקידושי�, לו הנשואה בנו אשת אלא תורה אסרה שלא – ¿

טו):שכתוב ש�, אינה(ש� וזו היא", בנ� אשת תגלה לא כלת� "ערות

‡·ÂÈאשתו. ˙zÙÓe ÂÈ·‡ ˙Òe�‡a ¯ÒB‡ ‰„e‰È Èa¯שנאמר – «ƒ¿»≈«¬«»ƒ¿À«»ƒ
א): כג, אביו",(דברי� כנ� יגלה ולא אביו אשת את איש יקח "לא

ומפותתו. אנוסתו והיינו יגלה, לא אביו שראה כנ� יהודה: רבי ודורש

אביו. של יב� בשומרת זה פסוק דורש קמא nw`.ותנא `pzk dklde

המפותה", ועל האנוסה על "נושאי� ברישא: ששנינו שמה מבואר, בגמרא

בחייה אבל והמפותה, האנוסה מיתת לאחר היינו לכתחילה, אפילו שמשמע

לבוא רגילה המפותה או שהאנוסה מפני קרובותיה, את לישא חכמי� אסרו

עבירה. לידי יבוא שמא חשש יש בה גס שלבו ומתו� אות�, לבקר לקרובותיה

ב ה נ ש מ ר ו א ב

dnÚ ‰È�a e¯ib˙pL ˙¯Bib‰ומת נשי�, נשאו שנתגיירו ולאחר – «ƒ∆∆ƒ¿«¿»∆»ƒ»
בני�, בלא מה� ÔÈÓaÈÓאחד ‡GÂ ÔÈˆÏBÁ ‡Gאלא ייבו� שאי� – ¿ƒ¿¿«¿ƒ

שמדובר מעירי�, ויש האב; מ� אחווה לה� אי� וגרי� האב, מ� באחי�

אחווה לה� שאי� ונמצא בקדושה, שלא ולידת� שהורת� בגרי� כא�

לזה זה ה� וכזרי� הא�, מ� לא א� שלמה");כלל, elÙ‡¬ƒ("מלאכת
B˙¯B‰ È�M‰Â ,‰M„˜a B˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡HL ÔBL‡¯ ÏL B˙¯B‰»∆ƒ∆ƒ¿À»¿≈»ƒ¿À»¿«≈ƒ»

‰M„˜a B˙„ÏÂהיינו בקדושה, בניה שני לה נולדו אפילו כלומר – ¿≈»ƒ¿À»
לאחר בו שנתעברה בקדושה, היתה הורתו א� והשני שנתגיירה, לאחר

בקדושה, שלא היתה הורתו והראשו� הואיל מקו� מכל שנתגיירה,

ייבו�. די� בה� ואי� האב, מ� אחווה ביניה� אי� שנתגיירה, ≈¿ÔÎÂלפני
dnÚ ‰È�a e¯¯ÁzLpL ‰ÁÙL�ואי האב, מ� אחווה לה� אי� – ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»∆»ƒ»

מייבמי�. ואי� חולצי�

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc - dcp(oey`x meil)

:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéä,dcedi ax ok dyr cvik -,àéðúäå ¥¦¨¦¨¦§¨©§¨
ìeaî àéáî eléàk ïézLîe Búnàa æçBàä ìk ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¨¨¥§©¨©§¦§¦¥¦©

.íìBòì̈¨
:`xnbd zvxznBàNò ,ééaà øîàdf dyrn l`eny dnic -koic ¨©©©¥£¨§

ìBaúL,jqp oii oiprl xen`dïðúc(:r f"r)ìBa ,úLly qiib - ¤¤¦§©¤¤
mixkp miliig,øéòì ñðëpLqpkp m`,íBìL úòLadf oi`y ,xnelk ¤¦§©¨¦¦§©¨

cgta md oi`e ,ef dpicn zekln ly `l` ,zxg` zekln ly qiib
lk ,dnglnúBiáçe`vnpy oiiúBøeñà úBçeút,d`pda ¨¦§£

ze`vnpd la` ,dxf dcearl miliigd mekqipy miyyegy,úBîeúñ§
,úBøzeî.mnzqle aeyl migxeh eid `l mekqipe megzt eli`y ¨

xirl qiibd qpkp m` mpn`,äîçìî úòLazxg` zekln lig epiide ¦§©¦§¨¨
,mgldl mi`adelàå elàzenezq oiae zegezt zeiag oia - ¥¨¥
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המשך ביאור למהכת נדה ליום ראשון עמ' א



קכג `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' לז הברייתא:דף ומבארת השם'. ב'אנא וידויו פותח גדול שהכהן במשנה ִִַּומּניןלמדנו
ּכאןלשוןּבאומרׁש נאמר לשון'אּנא'. הפר להּלןבוידוי ונאמר משהּכּפרה, בוידוי ְְְֱֱֶֶֶַַַַָָָָָָ

לשוןּבחֹורב העגל חטא ּלהּלןּכּפרהעל מה משה, שנאמר'אּנא',לשוןּבהתוודה ְְְֵַַַָָָָָ
לא) לב הּזה',(שמות העם חטא ּכאן'אּנא מתוודהאף גדול ּבאּנא.כהן ְֶַַָָָָָָָָָ

ׁש השם'.ּבּׁשם,מתוודהּומּנין 'אנא ּכאןואומר ונאמרהלשוןנאמר ּכּפרה, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ערּופה ּלהּלןלשוןּבעגלה מה ערופהּכּפרה, מתוודיםבעגלה הזכרתּבהכהנים ְְְְֲֶַַַָָָָָ

ח)שנאמרּׁשם,ה כא ה'',(דברים ּפדית אׁשר יׂשראל לעּמָך ּכאן'ּכּפר גדולאף כהן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ֵַּבּׁשם.מתוודה

הגמרא: ּבׁשלמאמקשה אּבּיי, באמר שהתוודה לאמשה ערּופה מעגלה חֹורב, ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
דיליף בשם, להתוודות למד לא הוה- ּדהוה עגלהמאי פרשת שנאמרה בשעה - ֲֲֵַַָָָ

התוודה, כבר הוא שנאמרה.ערופה אחר להתוודות לחזור אפשר שוידויקשה,אאּלואי ֶָ
ב ּתיליףהכהנים ערּופה ב'אנא'.מחֹורב,[-תלמד]עגלה יתוודו ּתימאוהכהנים וכי ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָ
נּמי באנא,הכי מתוודים שהכהנים מחורב ערופה עגלה לומדים שאכן במעשהוהתנן- ְְִִַַָָ

ערופה, אמרעגלה קא לא ּבאּנא ואיּלּו יׂשראל, לעּמָך ּכּפר אֹומרים ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹהּכהנים
אנא. שאומרים הזכירו לא ְַָקׁשיא.-

השם, הזכרת ששמעו במשנה: 'שנינו אחריו עֹונין לעולםוהן מלכותו כבוד שם ברוך ְֲִֵַָ
אֹומר,ועד'. רּבי ג)נאמרּתניא, לב גדל(דברים הבּו אקרא ה' ׁשם 'ּכי ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

שלאלהינּו', ׁשמֹוופירושו, מזּכיר ׁשאני ּבׁשעה ליׂשראל, מׁשה להם אמר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
אּתם הּוא, ּברּוְך הּקדֹוׁש גדל[-ישראל]ׁשל ותברכוהו,'הבּו ומכאןלאלהינו' ֶֶֶַַָָָֹ
השם. הזכרת אחר שם' 'ברוך אֹומר,שעונים יהֹוׁשע רּבי אחי ּבן מחנניה 'זכרנלמד ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֻ

לברכה' ז)צּדיק י מזּכירש,(משלי ׁשאני ּבׁשעה ליׂשראל, נביא להם אמר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
עֹולמים ּברכה.[-ישראל]אּתם[-הקב"ה],צּדיק ּתנּו ְְִִֶַַָָָ

הילני זהב. ׁשל הּכּפּורים יֹום ׁשל הּכלים ידֹות ּכל עֹוׂשה היה הּמלְך ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמּונּבז
מונבזאּמֹו נברׁשתשל זהב[-מנורה]עׂשתה מׁשל ּפתחלתלותה .היכלהעל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

היא עליה,[-הילני]ואף ּכתּובה סֹוטה ׁשּפרׁשת זהב ׁשל טבלא כדיעׂשתה ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ
להוציא יצטרכו ולא הסוטה, את לבדוק המרים למים להטיל סוטה פרשת את ממנה שיכתבו

לכך. תורה לדלתֹותיוספר נּסים נעׂשּו למקדש.נּקנֹור, מזּכיריןשהביא והיּו ְְְְֲִִִִִַַַָָָ
שהוזכרו]אֹותן אלו למקדש.לׁשבח[-את תרומתם על ְֶַָ

הגמרא: ּבּורמביאה זה הרי רּבֹו לימין הּמהּלְך יהּודה, רב בדרךאמר אפילו - ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ
הגמרא: מקשה בקי. אינו אבבמשנתינו,ּתנןארץ ּבית וראׁש ּבימינֹו הּסגן ְְְִִֵַַָָֹ

הגדול,ּבׂשמאלֹו. הכהן בימין הסגן שהיה יהודה.הרי כרב דועֹודשלא ּתניאקשה, ְְְִַָֹ
פ"ד), ארץ ּבּדרְך,(דרך מהּלכין ׁשהיּו הזה,ׁשלׁשה בסדר ּבאמצע,ילכו הרב ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ה והתלמיד ּבימינֹו אברהםהּגדֹול אצל ׁשּבאּו הּׁשרת מלאכי ּבׁשלׁשה מצינּו וכן משמאלֹו. למילתו,קטן בשלישי לבקרו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
הזה, בסדר עליו ּבׂשמאלֹו.שניצבו ּורפאל ּבימינֹו, ּגבריאל ּבאמצע, הגמרא:מיכאל ׁשמּואל[-פירש]ּתרּגּומאמתרצת רב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

אּדא ּדרב קּמיּה ּפּפא משמאל,ּבר וזה מימין זה מאחוריו אלא לרבם שוה עמדו שלא והברייתא, המשנה ּבֹואת ׁשּיתּכּסה ּכדי ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ
הגמרא:רּבֹו מקשה מאחוריו,מאחוריו. שעמדו לפרש אפשר ּכנגדאיך הּמהּלְך ּבּור,[-לצד]והתניא, זה הרי אחֹוריוהמהלךרּבֹו ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

הרּוח. מּגּסי זה הרי הוא,רּבֹו הפירוש הגמרא: אצדּודי,מתרצת עומדּדמצּדד ולא במקצת, רבו שיתכסה באלכסון שעומד כלומר ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
ממש. מצדדיו או מאחוריו
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çéëL àìrefrf zybxda rxf epnn `vie xak mngzdy lk - Ÿ§¦©

dne .sqep rxf epnn `vie aey cin mngziy ievn `l ,mixa`
xwrp `ly ote`a wx epiid ,oirl rav` zqpkdl `ziixad dznicy
epnn `vei `l` ,mixa` refrf zybxd ici lr rxfd lk dligza epnn
ztqep d`ivi siqen yenyn lk f`e ,xa`d yenyn ici lr hrn hrn

.rxf ly
àôeb,lirl d`aedy `ziixal aeyp -ìk ,øîBà øæòéìà éaø ¨©¦¡¦¤¤¥¨

Bì eøîà .íìBòì ìeaî àéáî eléàk ,ïézLîe änàa æçBàäminkg ¨¥¨©¨©§¦§¦¥¦©¨¨¨§
àìäå ,øæòéìà éaøì,wegxnl oizyiy exa` diabn oi` m`úBöBvð §©¦¡¦¤¤©£Ÿ¦
[milbx in zetih-]äàøðå ,åéìâø ìò ïéæzðmc` ipaläëôL úeøëk ¦¨¦©©§¨§¦§¨¦§¨§¨

`l` geliwa mi`vei eilbx in oi`y ,cilen epi`e exa` zxkpy ink -
,eilbx lr zetih mifzipe ,mizzeyàöîðåexa`a fge` oi`y df §¦§¨
,íéøæîî ïäL åéða ìò æòì àéöBî,dkty zexkl eze` miayegy ¦©©©¨¨¤¥©§¥¦

.dipa dciled jke eizgz dzpif ezy` i`cea mixne`eïäì øîàiax ¨©¨¤
,xfril`Bîöò äNòé ìàå ,íéøæîî ïäL åéða ìò æòì àéöBiL áèeî¨¤¦©©©¨¨¤¥©§¥¦§©©£¤©§

íB÷nä éðôì úçà äòL òLø.erxf zigyiy ici lr ¨¨¨¨©©¦§¥©¨
:xfril` iax zaeyza xg` gqepøæòéìà éaø ïäì øîà ,Cãéà àéðz©§¨¦¨¨©¨¤©¦¡¦¤¤

øLôà ,íéîëçìya íãà ãBîòéztyïézLéå dBáb íB÷îmewnl ©£¨¦¤§¨©£¨¨¦¨¨©§©§¦
.eilr mifzip zevevip oi` f`e ,eilbxn dhnl jenpøôòa ïézLé Bà©§¦§¨¨

çBçéz,mifzip oi`e milbx ind ea mirlapyòLø Bîöò äNòé ìàå ¦©§©©£¤©§¨¨
íB÷nä éðôì úçà äòL.xa`a ezfig` ici lr ¨¨©©¦§¥©¨

:`xnbd zxxanéädaeyz efi` -eäì øîàxfril` iaxàLéøa- ¥¨©§§¥¨
,dligzaàLéøa eäì øîà àúéén÷ àîéìéàz`y xn`p m` - ¦¥¨©©§¨¨©§§¥¨

xn` ['eke '`iveiy ahen'] dpey`xd `ziixaa dxen`d daeyzd
,dyw ,dligzàøeqéà eäì øîàc øúaxeq`y mdl xn`y xg`l - ¨©§¨©§¦¨

eilr elti `ly dpwz el oi` m` s`e ,ezn`a feg`l ote` meya
,zevevipàzðwz eäì øîà øãädpwz yiy mdl xn` aey - ¨©¨©§©©§¨

epi`yky rnyne ,gegiz xtr lr e` deab mewna oizydlleki
`lde .eipa lr frl `ivedl `ly ick ezn`a feg`l xzen ok bedpl

:`xnbd dwiqn .mixzeq eixac e`vnpàLéøa eäì øîà àä àlà- ¤¨¨¨©§§¥¨
yiy oeik ,zevevip yygn ezn`a feg`l xeq`y mdl xn` dligza
.gegiz xtr lr oizyiy e` ,deab mewna cenriy ici lr dpwz

déì eøîàå,minkgéàî çBçéz øôòå dBáb íB÷î Bì ïéàdn - §¨§¥¥¨¨©§¨¨¦©©
.dyriïäì øîàxfril` iaxìàå ,åéða ìò æòì àéöBiL áèeî ¨©¨¤¨¤¦©©©¨¨§©

.íB÷nä éðôì úçà äòL òLø Bîöò äNòé©£¤©§¨¨¨¨©©¦§¥©¨
:`xnbd zl`eyänì Ck ìëåjk lk xfril` iax xingd recn - §¨©¨¨

daiyn .eipa lr frl z`vedl `al lelry s` ,dn`a feg`l `ly
:`xnbdàéöBnL éðtî[`ivedl lelry-],äìháì òøæ úáëLoere ¦§¥¤¦¦§©¤©§©¨¨

,xeng dfáéiç äìháì òøæ úáëL àéöBnä ìk ,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¨©¦¦§©¤©§©¨¨©¨
øîàpL ,äúéîgl ziy`xa) erxf zigydy dcedi ly epa ope` iabl ¦¨¤¤¡©

(i,'BúBà íb úîiå ,äNò øLà (úà) 'ä éðéòa òøiå'eypry ixd ©¥©§¥¥¥£¤¨¨©¨¤©
.dzina

:xeqi`d zxnega mitqep mixn`n,éøîà énà éaøå ÷çöé éaø©¦¦§¨§©¦©¦¨§¦
erxf zigyndøîàpL ,íéîc CôBL eléàkmiryxd lr d`eapa §¦¥¨¦¤¤¡©
(d fp diryi)ïðòø õò ìk úçz íéìàa íéîçpä'minngznd el`-] ©¥¨¦¨¥¦©©¨¥©£¨

mibprznd miyp` xnelk ,zepli` ivrn zeieyrd zelecb zexecna
,[mlerd ze`pda,'íéòìqä éôéòñ úçz íéìçpa íéãìéä éèçBLìà £¥©§¨¦©§¨¦©©§¦¥©§¨¦©
éèçBL' éø÷z'miclidéèçBñ' àlàmihgeqy epiide ,'miclid ¦§¥£¥©§¨¦¤¨£¥©§¨¦

'y'a 'miclid ihgey' azkpe ,micli epnn zeidl ie`xy rxf mtebn
.miclid zhigyk ef ixdy yexcl

,øîà éqà áøerxf zigyndáéúk ,íéáëBk úãBáò ãáBò eléàk ©©¦¨©§¦¥£©¨¦§¦
àëä(my) miclid ihgeq oiprlíúä áéúëe 'ïðòø õò ìk úçz' ¨¨©©¨¥©£¨§¦¨¨

(a ai mixac) dxf dceara.'ïðòø õò ìk úçúå íéîøä íéøää ìò'©¤¨¦¨¨¦§©©¨¥©£¨
ipte`a dpce ,oizydl dn`a dfig` oipra dyrn d`ian `xnbd

:xziddóLc àzLéðë éác àøbéàà éîéé÷ eåä ìàeîLe äãeäé áø©§¨§¥£¨§¦©¦¨¨§¥§¦§¨§¨
àòcøäða áéúéå`xwpd mewn ly zqpkd zia bb lr micner eid - §¨¦¦§©§§¨

,`rcxdp xir megza didy 'aizie sy'äãeäé áø déì øîà̈©¥©§¨
ìéøö ,ìàeîLdéì øîà .ïézLäì éðà C,l`enyàððéL,ccegn - ¦§¥¨¦£¦§©§¦¨©¥¦§¨

ïzLäå Eúnàa æBçàjilbx in eltiy,õeçì.zqpkd zia bb lr `le ¡§©¨§§©§¥©
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המשך בעמוד זכב



קכה oifge` mipy` cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

äðùî÷åãáì äáøîä ãéä ìë.dz`x `ny cinz zwceay Ðúçáåùî íéùðá
.`xeqi` icil iz` `l dlrae ,d`neh wtq icil iz` `l jk jezny Ð

íéùðàáå.ixw epnn `vi `ny ezn`a xicz envr wceay Ðõö÷úmngzny Ð

.dlhal rxf zaky `ivene ,dn`a ynynnyk yibxneàøîâäùâøäÐ

.ixw d`exe ,mngznyk eixa` oirfrcfny

íéùðà,"daxn" i`w ipzwc "zgaeyn" Ð

`cg elit` Ð miyp`ac "uvwz"` la`

.`pnifäáéæ ïéðòìdvexe ,epnn aef `viy Ð

Ð mizy :eizei`x zepnl ick wecal

inl dnec aef .oaxwl Ð ylye ,d`nehl

zakye .znd xyan `ae ,mixery ly wva

dvia oaelk dxeywe ,igd xyan `a rxf

.zxfen dpi`yøåøöáepi` ,dyw xac Ð

.mngnäáò úéìèîádpi`e ,`id dyw Ð

.znngnåéøáà åòæòãæðùrxf xwrpy Ð

.etebnäîàá æçåàcr rxfd `vi `ly Ð

wxta onwl opzc .eitay dnexzd z` rlaiy

oi`nhn oi` ixw lrae afd :(`,n) "otec `vei"

.uegl oz`neh `vzy crìåáî àéáî åìéàë
ziy`xa) aizkc ,mcia dzid ef dxiary Ð

oigzexa :exn`e ,"xya lk zigyd ik" :(e

.elwlwø÷ò ø÷òã ïåéëmeng meyne Ð

.icin witp `l `zydcçéëù àìipzw ike Ð

lr `l` `vi `l ezligzc "dnec df dnl"

`l` ,cgi xwrp epi`y ,xa`d yenyn ici

la` .jlede hrn hrn `vei ynynn `edyk

ez ,cg`k elek xwrpe dybxdn `vic `kid

.siqen `lïéæúéð úåöåöéð,fge` epi`y Ð

.wegxnl lihn epi`eäëôù úåøëqixq Ð

.dtik miyer eilbx inin oi`àøåñéàÐ

,xg` oipra el xyt` i` elit`e ,feg`l xeq`

ahen :ipzwck ,frl `iveny it lr s`

.'ek frl `iveiyàúð÷úiab lr oizyi Ð

feg`i ipd `kil i`c rnync ,gegiz xtr

.dn`aíéìàá íéîçðäivra minngzny Ð

ilra ,xnelk ,milecb zexecna zepli`

.ze`pdíéìàázgz" :(dl my) enk Ð

."dl`dáéúéå óùãrlaend mewn my Ð

.owfd ixen itn .`rcxdp zeklnaæåçà
äîàá.bbd lr min elti `ly ÐåäåàùòÐ

.dcedi axc `dlúùìåáëÐ "zylea" Ð

(`l my) opinbxznck ,oiffeae oiytgny lig

."ylae" :"ytgie"àéìéìã`ny `xiizne Ð

.letiäéáøã.l`eny Ðäðéëùãdxey Ð

.zqpkd ziaaäéøîã àúîéàjexa yecwd Ð

.dicicl ixy inp xg` mewna elit`e ,`ed

äøèò.cibd y`x z` ztwnd ddeab dty =
äøèòî
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ìë.`xnba xn`ck ,qxga e` xexva wecai ,wecal jixv m`e Ð uvwz miyp`a .cid

`ed mye ,dn`d ita epiide ,xzen dxhrn dhnlc xn` onwl `d :xn`z m`e

.ixw zth my jld `ny ,wecal jixv sebd cvl dlrnl mbc :xnel yie !envr wcea

zia meyn e` zevevip meyn oizydl `l` ,ixy `l dhnle dxhrn elit` :inp i`

.`l Ð envr wecal ick la` ,zqpkd

íéùð]epiaxl .edpip dybxd zepa e`lc Ð

yly" (a,ai zenai) yxtnc mz

,zekixv :epiid Ð "jena zeynyn miyp

`cwtin [`lc] meyn zexzen miyp x`ye

zepa e`lc oeik :xnel yi ,diaxe dixt`

.zeyibxn eed elit` ,edpip dybxd xeqi`

,dwexa oa opgei iaxl dyw mz epiax yexitl

ext" xn`p mdipy lr :(a,dq my) `ipzc

dixt` ecwtn `lc inp idp :cere !"eaxe

lkl yi`l eywed rxf zigydl ,diaxe

,`nrh epiidc :xnel yie !dxezay oiyper

`ed mye ,mipta zerixfn mlerl miypdy

,uega mirixfn miyp` la` ,rixfdl jxc

.[oeilib .my rixfdl jxc oi`e

æçåàm`e Ð 'ek xne` xfril` iax `ipzde

fge`" xn`wc `d `nil :xn`z

epiid "rleae:xnel yie ?ixyc ,dxhrn dhnl

lkei `l aey ,dn`d it cr `al rxfd gipi m`

`ly wgeca dn`a fge`y oeik :inp i` .eakrl

.dxhrn dhnl elit` xedxd yi ,rxf `vi

`lde ,xfril` iaxn jixt i`ne :xn`z m`e

jixt i`n onwl oke !exye dilr ibilt opax

opaxc :xnel yie ?xfril` iaxn dcedi axc`

,zexfnn frl meyn oizyna `l` exy `l

inp dcedi axe .ixq` Ð xg` xac jxevl la`

`le ,zevevip `kilc ,deab mewna cner did

lr milbx in leti `ly ick `l` fge` did

eced seql :inp i` .opax exy `l `dae ,lzekd

minkg

cvik" wxta xn`cn ,xfril` iax ixacl

`l` oilk milbx in oi` :(`,n zekxa) "oikxan

,deab mewna e` gegiz xtra e` daiyia

`l dn`a fge` la` .xfril` iaxk epiide

onwle .oilk ok enk `nzqnc ab lr s` ,xn`w

fge`" aiyge ,iz`py yly :(a,fh) oiwxita

.xfril` iax my xkfed `le ,"oizyne dn`a

àìäå:xn`z m`e Ð oifzip zevevip

xn`" wxta opixn`ck ,ecia sytyie

!sytyl devnc (`,l `nei) "dpennd mdl

,zevevip aex `ki` fge` oi`ykc :xnel yie

`l` `kil fge`a la` .seytya ibq `le

seytya ibq ded i`c .seytya ibqe ,hrn

.exy eed `l opax mb ,fge` epi`yk s`

ãåîòéårwxwa elit`e Ð deab mewna

oinen" wxta xn`c `de .dyw

iab lr `l oizyi `l :(a,cn zexeka) "el`

ipd :ax xn`c ,ilk iab lr `le dyw mewn

yie ?mhir oirl `in ixcdn laac ixcen

deab `idy ,zxtl jenq ixiin mzdc :xnel

lk :(`,dp zexeka) opixn`ck ,zexdpd lkn

zexdp ylye ,zexdp ylyn dhnl zexdpd

mlekn deab `edy zxtne ,zxtn dhnl

opixn`ck ,deab `edy mhir oirl cxei

,mhir oira diipanl xeaq :(a,cp migaf)

elit` e` ,zxtn wegx la` .ith ilcnc

.ixy Ð zexdp x`y jezl

íà"iazk lk" wxtae Ð xzen ieyp did

iaxl dil ixwc xn`wc (a,giw zay)

dhnl eci gipd `ly Ð "yecwd epiax"

dide ,ieyp didy :`zeax epiid ,ehpa`n

.envr lr xingn
dywnd
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ìkíéLpa ,÷Bcáì äaønä ãiä¯úçaeLî,íéLðàáe¯ ¨©¨©©§¨¦§©¨¦§©©¨£¨¦

.õöwzàøîâ?íéLðà àðL éàîe íéLð àðL éàî ¦¨¥©§¨¨¦©§¨£¨¦

úBða åàì íéLðäLbøäeäðéð¯úBçaeLîéðác íéLðà , ¨¦¨§©§¨¨¦§§¨£¨¦¦§¥

eäðéð äLbøä¯õöwz.¯àì ék ?äaøî àéøéà éàî ,éëä éà ©§¨¨¦§¦¨¥¦¨¦©¦§¨©§¨¦Ÿ

äaøî!éîð¯"äaøî" éðú÷ ék¯íéøác äna :àðz .íéLpà ©§¨©¦¦¨¨¥©§¨©¨¦¨¨©¤§¨¦

íéøeîà¯ïéðòì ìáà ,òøæ úáëL ïéðòìáBæ¯àeä óà £¦§¦§©¦§©¤©£¨§¦§©©

çaeLîíéLpk÷Bcáì àa íà ,òøæ úáëL ïéðòì eléôàå . §¨©¨¦©£¦§¦§©¦§©¤©¦¨¦§

øBøöaBàñøça¯.÷ãBa¯úéìèîáe÷ãBa :àéðúäå ?àì ¦§§¤¤¥§©§¦Ÿ§¨©§¨¥

Bîöòúéìèîaøác ìëáeäöBøL!¯úéìèîa :ééaà øîàãk ©§§©§¦§¨¨¨¤¤§©£©©©¥§©§¦

éîð àëä ,äáò¯?ééaàc øîúéà àëéäå .äáò úéìèîa ¨¨¨¨©¦§©§¦¨¨§¥¨¦§©§©©¥

äîeøúa ìëBà äéä :ïðúc ,àäàLébøäåeòæòcæpLåéøáéà ©¨¦§©¨¨¥¦§¨§¦§¦¤¦§©£§¥¨¨

¯.äîeøzä úà òìBáe Búnàa æçBà¯éaø ,àéðúäå ?æçBà ¥§©¨¥©¤©§¨¥§¨©§¨©¦

ìk :øîBà øæòéìàæçBàäBúnàaïézLîe¯àéáî eléàk ¡¦¤¤¥¨¨¥§©¨©§¦§¦¥¦

!íìBòì ìeaî¯:øîà àáø .äáò úéìèîa :ééaà øîà ©¨¨¨©©©¥§©§¦¨¨¨¨¨©

ø÷òc ïåék ,äkø úéìèîa àîéz eléôà¯ééaàå .ø÷ò¯Lééç £¦¥¨§©§¦©¨¥¨©£©£©§©©¥¨¥

éúà àîìcéôeñBàìàáøå ,¯Bàì éúà àîìc Lééç àì.éôeñ ¦§¨¨¥§¥§¨¨¨¨¥¦§¨¨¥§¥

¯äîBc äæ äîì àä :àéðúäå ?àìå¯,ïéòa òaöà ïúBðì §¨§¨©§¨¨§¨¤¤§¥¤§©¨©¦

ïîæ ìkLòaöàLïéòa¯úøæBçå úònãî ïéòúòîcîe!¯ ¤¨§©¤¤§©¨©¦©¦§©©©§¤¤§©©©

àáøå¯ìkéîeîçàdézòLa ,éîeîçà øãäå¯.çéëL àì §¨¨¨¦£¥©£©¦£¥§©§¥¨§¦©

ìk :øîBà øæòéìà éaø ,àôebæçBàäïézLîe änàa¯ ¨©¦¡¦¤¤¥¨¨¥¨©¨©§¦

àìäå :øæòéìà éaøì Bì eøîà .íìBòì ìeaî àéáî eléàk§¦¥¦©¨¨¨§§©¦¡¦¤¤©£Ÿ

úBöBvðïéæzðàéöBî àöîðå ,äëôL úeøëk äàøðå ,åéìâø ìò ¦¦¨¦©©§¨§¦§¤¦§¨§¨§¦§¨¦

æòì àéöBiL áèeî :ïäì øîà !íéøæîî ïäL åéða ìò æòì©©©¨¨¤¥©§¥¦¨©¨¤¨¤¦©©

úçà äòL òLø Bîöò äNòé ìàå ,íéøæîî ïäL åéða ìò©¨¨¤¥©§¥¦§©©£¤©§¨¨¨¨©©

:íéîëçì øæòéìà éaø ïäì øîà ,Cãéà àéðz .íB÷nä éðôì¦§¥©¨©§¨¦¨¨©¨¤©¦¡¦¤¤©£¨¦

øôòa ïézLé Bà ,ïézLéå dBáb íB÷îa íãà ãBîòé ,øLôà¤§¨©£¨¨§¨¨©§©§¦©§¦§¨¨

.íB÷nä éðôì úçà äòL òLø Bîöò äNòé ìàå ,çBçéz¦©§©©£¤©§¨¨¨¨©©¦§¥©¨

,àLéøa eäì øîà àúéén÷ àîéìéà ?àLéøa eäì øîà éä¥¨©§§¥¨¦¥¨©¨§¨¨©§§¥¨

,àlà !?àzðwz eäì øîà øãä àøeqéà eäì øîàc øúä©©£©§¦¨£©¨©§©©§¨¤¨

øôòå dBáb íB÷î Bì ïéà :déì eøîàå .àLéøa eäì øîà àä̈¨©§§¥¨§¨§¥¥¨¨©§¨¨

ìàå ,åéða ìò æòì àéöBiL áèeî :ïäì øîà ?éàî çBçéz¦©©¨©¨¤¨¤¦©©©¨¨§©

?änì Ck ìëå ,íB÷nä éðôì úçà äòL òLø Bîöò äNòé©£¤©§¨¨¨¨©©¦§¥©¨§¨¨¨¨

ìk :ïðçBé éaø øîàc .äìháì òøæ úáëL àéöBnL éðtî¦§¥¤¦¦§©¤©§©¨¨§¨©©¦¨¨¨
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ick ,xnelk ,dfie oilerab iy`x leahiy

aef`dy dn cal zefdl ick mda `diy

.rleaúùçð ìù 'åë øîåà äãåäé éáøÐ

.rla `l zygp ly `nl`äðéî òîùÐ

,menig icil e`ian dz`y oky lk :ipzwcn

.oixeq` miqpkn `nl`àéðìîô,xpiq Ð

`ly agexa dhnl ielz ellg ,h"pivxet

.mngzie xa`d shrziíéùåøô ìùÐ

.miyxt ly :xg` oeyl .mirepvíéöðùÐ

.eply oirk ,y"hlxy`úéá àì íäì ïéàå
äåøòä úéá àìå á÷ðäagx ellg ,xnelk Ð

miikxid oia wiz did `le ,dhnl ielze

(xa`d) `ai `ly ea shrzn xa`d zeidl

awpd ziae ."dexrd zia" epiide ,xedxd icil

mc` zipazk irxd awp cbpk zexvw odyk

i`pbe ,drifa zeklkelne eizeabr oia zeqpkp

zia :`pixg` `pyil .jka ycw icbal `ed

.enzeqe drevxa awpd xyew xnebyke ,irxd zia cbpk oke ,my jxc uegl min oizydl dexrd zia cbpk miqpkna miawp zeyrl did okxc Ð dexrd ziae awpd
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äù÷îämiaiig :xnelk `l` ,envrn dcepn epi` Ð iecpa `di zrcl envr

leblb `ed okid cr :(a,gk) oiyecwc `nw wxta opixn`ck .ezecpl

!dil opiznyn izeny `edd ."dz` icar oi`y il rayd" xn`iy cr ?dreay

opiznync :epiid "iecpa `di"c rnyn .iecpa `di Ð "car" exagl `xewd :`ipzc

.dilïéásytync :epiid Ð lbxa oia cia

.lbxa e` cia ezliníéù÷l`xyil mixb

aiyg `lc i"yx dywny dn Ð zgtqk

`ly itl :xnel yi ,ax axrc zeaxr dheqa

ax axrc xn` `zlikna edin .opeayg rci

wgvi epiaxe .mixvn i`veik miltk eid

,l`xyia mirnhny ,miyw jkitlc :yxtn

oi` :(a,r oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta xn`e

zeqgeind zegtyn lr `l` dxey dpiky

`idd lr mzdc ,d`xp oke .l`xyiay

zetqez cer oiire] .ealg iaxc iziin `zlin

xeaic a,r oiyecw zetqeze a,fn zenai

.["miyw" ligznd

ãòxn`c `de Ð sebay zenypd lk elkiy

izy l`xyi exny ilnli` :(a,giw zay)

:xnel yie !mil`bp eid cin Ð zezay

.cg` qxka zeclei eid daxdc

àðéãci" :opixn`c (a,gw) zayae Ð opz

`le `pic `l epi` ,"uvwz Ð dtl

mcew eci uewl el aeh :xnelk `l` ,`zehl

.jln za meyn ,elld zenewnl rbiy

àîìàuvwzc xeaq `zyd Ð opz `pic

:ipyne ,"zrwap eqixk" xn`wc epiide ,ynn

i`nc :dywe .eqixk rwaz Ð uewd xiqi

ipzw `icda `dc ,`xwirn jzrc `wlq

?"uew el ayi" xg` "zrwap eqixk `lde"

eqixk `lde" qixb `ztqeza edine

lkne .xity iz` `zyde ,`yixa "zrwap

mlerl xeq` m` ,xn`w ikdc :ipyn mewn

ayi m` oebk ,zrwap eqixky minrt ,rbil

,exeah lr eci uvwz ,xn`w ikd .uew el

`zehl mlerle ,exeah lr rbpy lr :yexit

i`w `l "zrwap eqixk" ipzwc `de .`ed

`l m`c ,"uew el ayi" lr `l` "uvwz"`

c"q i`nc dywe eqixk rwaz uewd xiqi

eqixk `lde ipzw `icda `dc `xwirn

`ztqeza edine uew el ayi xg` zrwap

`zyde `yixa zrwap eqixk `lde qixb

mlerl xeq` m` w"dc ipyn n"ne xity iz`

el yi m` oebk zwrap eqixky minrt rbil
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc - dcp(oey`x meil)

äìòîìe äøèòî,sebd cvløeñà.feg`l ¥£¨¨§©§¨¨
úòãì Bîöò äL÷nä ,áø øîàieyiw icil dpeeka envr `iand - ¨©©©©§¤©§§©©

,jxevl `ly xa`éecða àäé.rxf zzgydl mxeby ,ezecpl jixv - §¥§¦
:`xnbd dywnàîéìåy axøeñà,zrcl envr zeywdl mc`l §¥¨¨

:`xnbd zvxzn .xeqi` lr xaer lkk ezecpl jixvy rcp `linne
iptn ,xzeia lecb xeqi`dy eprinydl ick ok xn` axøöé éøâî÷c§¨§¨¥¥¤

déLôpà òøä.envr lr rxd xvid z` dxbny - ¨¨©©§¥
:envr dywnd zepba sqep xn`n,øîà énà éaøåenvr dywnd §©¦©¦¨©

,[ãîeLî] (ïééøáò) àø÷ðicil `al lelr exvil dztzny oeiky ¦§¨§¨
,dxf dcearBúðneà CkLezk`ln -Bì øîBà íBiä ,òøä øöé ìL ¤¨¨ª¤¥¤¨¨©¥

[mc`l-]Ck äNò,dlw dxiar -Ck äNò ,Bì øîBà øçîìe- £¥¨§¨¨¥£¥¨
,xzei dxeng dxiar,íéáëBk úãBáò ãBáò Cì ,Bì øîBà øçîìe§¨¨¥¥££©¨¦

CìBäåmc`d.ãáBòå §¥§¥
:zxg` `qxibéãéì Bîöò àéánä ìk ,énà éaø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©©¦©¦¨©¥¦©§¦¥

øeäøä,zepf.àeä Ceøa LBãwä ìL Búvéçîa BúBà ïéñéðëî ïéà ¦§¥©§¦¦¦§¦¨¤©¨¨
càëä áéúk(i gl ziy`xa) dvx` erxf zgiyy ope` iabl xn`p - §¦¨¨

'ä éðéòa òøiå','d ipira 'rx' `xwpy ixd ,'dUr xW`íúä áéúëe ©¥©§¥¥£¤¨¨§¦¨¨
(d d mildz),'òø Eøâé àì ,äzà òLø õôç ìà àì ék'oi`y ixd ¦Ÿ¥¨¥¤©¨¨Ÿ§ª§¨

.`ed jexa yecwd zvigna xb 'rx'
:erxf zigynd zepba sqep xn`náéúëc éàî ,øæòìà éaø øîàå- §¨©©¦¤§¨¨©¦§¦

zlitzl oif`n d"awd oi`y (eh ` diryi) aezkd zpeek `id dn
y zngn l`xyiãia íéôàðîä elà .'eàìî íéîc íëéãé'- §¥¤¨¦¨¥¥©§¨£¦©¨

.cia seyty ici lr dlhal mrxf mi`ivend
:df oipra zyxecy `ziixa d`ian `xnbd,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥

(bi k zeny) zexacd zxyra xn`p,'óàðz àì'epiidEa àäz àì Ÿ¦§¨Ÿ§¥§
óeàéð,rxf zzgyd -ïéaseyty ici lr,ãiaeïéaseyty ici lr ¦¥©¨¥
.ìâøä¤¤

z`ia z` miakrnd mixac ipy zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd
:giyndúà ïéákòî ,úB÷Bðéza ïé÷çNîäå ,íéøbä ,ïðaø eðzz`ia ¨©¨¨©¥¦§©§©£¦©¦§©§¦¤
.çéLnä©¨¦©

:`xnbd zl`eyàîìLady epipyy dn oaen -íéøbz` miakrn ¦§¨¨¥¦
,giyndìàøNéì íéøb ïéL÷ ,Baìç éaø øîàc ,Baìç éaøãk¦§©¦¤§§¨©©¦¤§¨¦¥¦§¦§¨¥
úçtñkmpi`e ,zeevnd ipica mi`iwa mpi`y ,sebl zrxv iyewk - §©©©

micnl mbe ,l`xyil zeprxet mi`ian ok ici lre ,mniiwl mixidf
.mdiyrnn l`xyiàlàepipyy dnàéä éàî ,úB÷Bðúa ïé÷çNî ¤¨§©£¦§¦©¦
,dfa dpeekd dn -àîéìéàmr miakeyl dpeekdy xn`p m` - ¦¥¨

zewepiz,øeëæ ákLî`lde ,giynd z` miakrn wx ikeäìé÷ñ éða ¦§©¨§¥§¦¨
eäðéð.[md-]àlàzewepiz lr mi`al dpeekdy xn`z,íéøáà Cøc ¦§¤¨¤¤¥¨¦

`ld ,dlira `la dfa df mteb mikkgny ,xnelkeäðéð ìeaî éða- §¥©¦§
miakrn wx `le ,mrxf mizigyny oeik ,md leand xec ipak

:`xnbd dwiqn .giyndàlà,ciledl miie`xd miyp`l dpeekd ¤¨
éáéñðcmiyp mi`yepy -eäðéð éãeìBà úBða åàìc ,úBpè÷opi`y - ¦§¦¦§©§¨§¥¦§

,mdizeyp elcbiy cr diaxe dixtn milhay meyne ,ciledl zeie`x
k ,giynd z` miakrn md ixdàa ãåc ïa ïéà ,éñBé éaø øîàc§¨©©¦¥¥¤¨¦¨

,l`xyi z` le`blóebaL úBîLpä ìk eìëiL ãòlk ecleeiy cr - ©¤¦§¨©§¨¤©
,'seb' `xwpy xcga epzipy ,mlerd z`ixaa e`xapy zenypd

øîàpL,sFvT` gvpl `le aix` mlFrl `l iM' (fh fp diryi)çeø ék ¤¤¡©¦Ÿ§¨¨¦§Ÿ¨¤©¤§¦©
,'éúéNò éðà úBîLðe ,óBèòé éðôlîd"awdy ,`ed weqtd yexite ¦§¨©©£§¨£¦¨¦¦

sevw` gvpl `le ,`ealn dle`bd onf z` xg`` mlerl `l ,xne`
ze`vnpd zegexd ,xnelk ,'iptNn gEx iM' `l` ,l`xyi z` le`bln¦©¦§¨©
dle`bd z` miakrn ,'sFhri' ,dle`bd mcew ecleeiy izxfby ,iptl©£
iziyr ip`y zenypdy oeik ,xnelk ,'iziUr ip` zFnWpE' oke ,`aln§¨£¦¨¦¦

.dle`bd zxg`zn okl elk `l oiicr
wecal daxnd ci :dpyna epipy.õöwz íéLðàä£¨¦¦¨¥

:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàm`dïðz àðéc,epipy oic z`xed - ¦©§¨§¦¨§©
.eci z` uewl oic zia mikixvyBà`nyïðz àúeèì,epipy dllw - ¨¨§©

:`xnbd zyxtn .eci uvwzy `pzd ellwnyáøc àä ék ,ïðz àðéc¦¨§©¦¨§©
àãé õ÷ àðeäaxy (:gp) oixcdpq zkqna `aedy dyrnd itk - ¨¨§¨

it lr ,exiag z` zekdl eci mixdl libx didy yi` ci uvw `ped
mixndy 'xaXY dnx rFxfE' (eh gl aei`) weqtdn my eyxcy dn§©¨¨¦¨¥
dpeekd ef oeyl dxn`py mewnay ixd ,'eci uvwz' exiag lr ci

.epzpyn zpeek mb yxtl yi jke ,oic z`xedlBà`nyïðz àúeèì̈¨§©
.oic z`xed `le epzpyna

:wtqd heytl dqpn `xnbd,øîBà ïBôøè éaø ,àéðúc ,òîL àz̈§©§©§¨©¦©§¥
ãézglypdBì eøîà .Bøeaè ìò Bãé õöwz ,änàì,minkgáLé) ¨¨©¨¦¨¥¨©©¨§¨©
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:Bì eøîà !äðwz Bì ïéàeðéøáãìïLé ,¯ïLé àì ,àîè¯éøáãì ,øBäèE¯ätè äàøé ànL ¥©¨¨¨§¦§¨¥¨©¨¥Ÿ¨©¨¦§¨¤¤¨¦§¤¦¨
ìLå :ééaà øîà .úëzî ìL ñék Bì ïéNBò :eøîà øæòìà éaø íeMî ,àðz !ñéka òìaúå ìcøçk§©§¨§¦¨©©¦¨¨¦©¦¤§¨¨¨§¦¦¤©¤¤¨©©©¥§¤
áø øîà .úLçð ìL ïä eléàk áBæà ìL ïéìBòáb ïúBà ïéàBø :øîBà äãeäé éaø ,àéðúãk .úLçð§¤¦§©§¨©¦§¨¥¦¨¦§¦¤¥§¦¥¤§¤¨©©

dpéî òîL :àtt¯.íéøeñà íéñðëî¯!"äåøò øNa úBqëì ãá éñðëî íäì äNòå" áéúëäå¯ ©¨§©¦¨¦§¨©¦£¦§¨§¦©£¥¨¤¦§§¥¨§©§©¤§¨
àeää¯ïéîk ?ïéîBc ïä äîì íéðäë éñðëî :àéðúãkàéðìîtäìòîì .íéLøt ìL¯,íéðúî ãò ©¦§©§¨¦§§¥Ÿ£¦§¨¥¦§¦¨¨©§¨¤¨¨¦§©§¨©¨§©¦
ähîì¯ãòíéëøéíäì Léå ,íéöðL:ééaà øîà .äåøòä úéa àìå á÷pä úéa àì íäì ïéàå , §©¨©§¥©¦§¥¨¤§¨¦§¥¨¤Ÿ¥©¤¤§Ÿ¥¨¤§¨¨©©©¥
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc - dcp(ipy meil)

äîeøza ìBëàì ïéøeñà íélîâ éáëBø,myny aixrie elahiy cr §¥§©¦£¦¤¡©§¨
.lnbd xyaa minngzn mdixa`y zngn ixw e`xy yeygl yiy

:iia`l riiql `ziixa d`ian `xnbdíélîâ éáëBø ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§¥§©¦
,íéòLø ílek,mrxf mizigyny ,iia` ixackíéðtqämibidpnd - ¨§¨¦©©¨¦

,zepitq,íé÷écö ílek,dpkq mewn `edy mia mzxicy zngny ¨©¦¦
.`ehgln mixdfpe minyl cinz mailíéønçälr miakexd - ©©¨¦

yi ,mixengíéòLø ïäîyie.íé÷écö ïäîmd in zx`an `xnbd ¥¤§¨¦¥¤©¦¦
:miwicvd md ine miryxd mixngdàä ,éøîàc àkéàmiwicvd - ¦¨§¨§¦¨

xeng lr miakexd mdókîc`ed dywy ,urn ske` eilr yiy - §ª¨
,minngzn mdixa` oi`eàäxeng lr miakexd md miryxd -àìc ¨§Ÿ

,ókî.xengd xyaa mdixa` mngzny,éøîàc àkéàåmdipya ª¨§¦¨§¨§¦
`l` ,ske` `la xaecnàämiakexd md miryxd -ïéèøèîc- ¨¦§©§¥

mdixa`e ,o`kn zg` lbxe o`kn zg` lbx ,mipf`n zxeva
,minngznàämd miwicvd -ïéèøèî àìcmiakex mpi`y - ¨§Ÿ§©§¥

` ,mipf`n zxevkjke ,cg` cvn mdilbx izyy miypd zaikxk `l
.minngzn mdixa` oi`

:die`xd daikyd zxeva dkld d`ian `xnbdéåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦
èééìlliw -ãé÷øtà éðâc ïànài`pby ,eab lr daikya oyiy in - ¨¦©©§¨¥©©§¦

.dlbzne ezpya exa` dywzny minrty ,jk akyl `ed
:`xnbd ddnzéðéà,eab lr akyl xeq`y `ed jk m`d -øîàäå ¥¦§¨¨©

ïã÷øt ,óñBé áø,eab lr akeyd -.òîL úiø÷ àø÷é àìzwiicn ©¥§©§¨Ÿ¦§¨§¦©§©
:`xnbdàðbî àä ,àø÷é àìc àeä òîL úiø÷oyil akyl -øétL §¦©§©§Ÿ¦§¨¨¦§¨©¦

éîc.xzen - ¨¥
:`xnbd zvxznéìvî ék ,àðbî ïéðòìeciv lr hrn dhen m` - §¦§©¦§¨¦¦§¥

,éîc øétLla`òîL úiø÷ ïéðòìelit`,øeñà éìvî éklawny ©¦¨¥§¦§©§¦©§©¦¦§¥¨
.de`be dxxy jxc miny zekln eilr

:`xnbd dywn.òîL úiø÷ éø÷å éìöî ïðçBé éaø àäåzvxzn §¨©¦¨¨©§¥§¨¥§¦©§©
:`xnbd,äåä øNa ìòác ïðçBé éaø éðàLeciv lr akyl lki `le ¨¦©¦¨¨§©©¨¨£¨

.zvwna dhene eab lr akeyyk `xw okle ,ixnbl

äðùî
`ed dnvr wecal dy` zaiigy mipnfdn cg`y epipy (.`i) lirl
:el` zewicaa zwqer epizpyn .yinyz xg`l oke ,yinyz mcew

Cøc[bdpn-]ìàøNé úBðay,íécò éðLa úBLnLîokxc ,xnelk ¤¤§¦§¨¥§©§¦§¥¦¦
cr ,yinyz jxevl zeilhn izy oikdlBì ãçàxg` gpwl ,lral - ¤¨

,mc eilr oi` m` wecale yinyzåcrdì ãçàwecal ,dy`l - §¤¨¨
.yinyz xg` dnvrúBòeðväå,onvr lr zexingnd -úBðwúî- §©§§©§

cr zepiknúéaä úà ïwúì ,éLéìLepiide ,dlral dnvr oikdl - §¦¦§©¥¤©©¦
.yinyz mcew ea wecal

:mc e`vna mipicd z` zhxtn dpyndàöîðmcìòcr,BlLs` ¦§¨©¤
mdipy ,dliradn ax onf xg` envr gpiwyïéàîèoick mini zray §¥¦

.yinyz zrya mc didy giken crdy ,dcp z`nehïéáéiçålk §©¨¦
cg`ïaø÷.bbeya dcp zlira xeqi` lr ,z`hg ¨§¨
àöîðmcìòcrdlLdwcaykíBéúBà,dlirad xg` cin - ¦§¨©¤¨§
mdipyïéàîè,dcp z`nehïaø÷a ïéáéiçå.z`hg §¥¦§©¨¦§¨§©
àöîðmcìòcrdlLdwcayïéàîè ,ïîæ øçàìmini zray ¦§¨©¤¨§©©§©§¥¦
,÷ôqî,i`cea mi`nh mpi` la` ,yinyz zrya mcd did `ny ¦¨¥

.yinyz xg`l wx dz`x `ny,ïaøwä ïî íéøeèôez`hg oi`y §¦¦©¨§¨
.zi`ce dxiar lr `l` d`a

:dpynd zx`an,'ïîæ øçà' eäæéàdf onf jeza dnvr dwca m`y ¥¤©©§©
onf xeriy ,wtqn mdipy mi`nh ,mc d`vneähnä ïî ãøzL éãk§¥¤¥¥¦©¦¨

çéãúåz` [cra dwpze-]äéðt.mewn eze` epiide ,dhnly §¨¦©¨¤¨
Ck øçàåoic ,mc dz`xe df onf xeriy xg`l dnvr dwca m`e - §©©¨

y (.a) zkqnd zligza epipyy itk ,di`x mzqk ef di`xäànèî§©§¨
jez mda drbpy mc`e zexdh dy`dúòì úòî,dwicad mcew ¥¥§¥

,f`n dxewnn mcd xwrp `ny miyyegyåmle`úà äànèî dðéà §¥¨§©§¨¤
dìòBay `nhd dcp lrea oickzrn jez dlray s` ,mini zra £¨

.zrl zrn jez ea drbpy oeik axr z`neh `nh mpn` ,zrl
:zwleg drcdìòBa úà äànèî óà øîBà àáé÷ò éaødlray ©¦£¦¨¥©§©§¨¤£¨

.zrl zrn jez
dìòBa úà äànènL íúk äàBøa àáé÷ò éaøì íéîëç íéãBî¦£¨¦§©¦£¦¨§¨¤¤¤§©§¨¤£¨

.dcp lrea oick mini zray

àøîâ
dwcay dly lr e` ely cr lr mc `vnp m`y dpyna epipy

:`xnbd dywn .i`cea mdipy mi`nh ,meize`íc àîìc Leçéðå§¦¦§¨©
àeä úìBëàî`ed dpik mc crd lr `vnpy mcd `ny yeygpe - ©£¤

dlirad zrae ,mc dpnn `vie dy`d ly mewn eze`a dkrnzpy
epl oi` ok m`e ,ea gpiwy cra `vnpy mcd edfe ,exa`a mcd wacp

.i`cea `le wtqn `l` m`nhl
:`xnbd zvxzníB÷î BúBà ,àøéæ éaø øîàdy`aìöà àeä ÷eãa ¨©©¦¥¨¨¨¥¤

,úìBëàîi`ceae ,mewn eze`a llk z`vnp zlek`n oi` ,xnelk ©£¤
.i`cea mi`nhe ,`ed dtebn mcdy

:xg` gqepéøîàc àkéàåmewn eze` ,`xif iax myaàeä ÷eçc §¦¨§¨§¦¨
,úìBëàî ìöàzngn mewn eze`l qpkdl dleki dpi` ,xnelk ¥¤©£¤

.i`cea mi`nh okle ,ezewgc
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîipy oia dkldl lcadd dn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .zepeyldúìBëàî çëzLàc ,eäééðéa àkéà¦¨¥©§§¦§§©©£¤
äôeöøon zvw wegx crd lr dkern zlek`n z`vnpy ote`a - §¨

,crd lry mcdøîàc àðLéì Cäìmewn eze`yàeä ÷eãa §©¦§¨§¨©¨
gxkda ,zlek`nnéàúà àîìòî àäxg` mewnn ef zlek`n - ¨¥¨§¨£©

mcewy] crd lr `vnpy mcd ok m`e ,dkern xak `idyk d`a
`le `ed dtebn i`cea ,[`ed iwpy dl weca did dwicad

la` .i`cea mi`nhe ,zlek`ndnøîàc àðLéì Cäìmewn eze`y §©¦§¨§¨©
àîéà ,àeä ÷eçcdlirad zrae mewn eze`a zlek`nd dwgcp ¨¥¨

LnL[lrad xa`-]dôöømc crd lry mcde ,dkrne dwgc - ©¨§¨¨
.wtqn wx mi`nhe ,`ed zlek`nd

zrn onf xary xg`l mc eilr `vnpy dwica cr oica dpc `xnbd
:ea dwicadä÷ãa ,øîzàdnvrdì ÷eãaä ãòa`le ,`ed iwpy ¦§©¨§¨§¥©¨¨

,dwicad xg` ezwcadëøéa Bzçèålr crd z` dcia dwgce - §¨©¦¥¨
,dkxiäéìò äàöî øçîìedkxi lr -ícäcð äàîè ,áø øîà .- §¨¨¨§¨¨¤¨¨¨©©§¥¨¦¨

i`ce d`nehlr `a myne crd lr did mcdy mixne` ep`y ,z
iwp crd `ny ,d`neh wtq `l` d`nh dpi`y mixne` oi`e ,dkxi

.xg` mewnn `a dkxi lry mcde did
àéiç øa éîéL áø déì øîà,axlïì zøîà úLLBç àäå`lde - ¨©¥©¦¦©¦¨§¨¤¤£©§§¨

lr mcd `a `ny ,wtqn wx d`nh df ote`ay epl zxn` xara
d`nhy xaqe ,ea xfgy iptn ax eaiyd `le .xg` mewnn dkxi

.i`cea
:`xnbd d`ian,ìàeîL øîà ,énð øîzéàef dy`äcð äàîè- ¦§©©¦¨©§¥§¥¨¦¨

,i`ceaïéøBî ïëåa dkld,àLøãî éaef dy`y.äcð äàîè §¥¦¥¦§§¨§¥¨¦¨
:dwicaa wtq oica sqep xn`nä÷ãa ,øîzàdnvrBðéàL ãòa ¦§©¨§¨§¥¤¥

dì ÷eãa,`ed iwpyedwicad xg`làñôewa ezçépä,ewcal `la ¨¨¦¦©©§¨
,íc åéìò äàöî øçîìecrd lr `a mcd m`d wtzqdl yi dzrne §¨¨¨§¨¨¨¨

.okl mcew eilr didy e` ,dwicad zra dtebnìk ,óñBé áø øîà̈©©¥¨
éàéiç éaø ìL åéî[ezepwf cr]ànéè,ef dy`Búð÷æ úòìeiax ly ¨¨¤©¦¦¨¦¥§¥¦§¨

e ea xfg ,`iigøäéè.dfk dyrna ¦¥
:`xnbd zwtzqnøîà÷ éëéä ,eäì àéòaéà,sqei ax zpeek idn - ¦©§¨§¥¦¨¨©

y ezpeek m`dànéè åéîé ìkefk dy` `iig iaxäcð íeMî,i`cea - ¨¨¨¦¥¦¦¨
,`ed dtebn mcdy i`cea miwifgn ,minc zwfg dy`l yiy oeiky

.mcewn crd lr did `leøäéè Búð÷æ úòìe`iig iax,äcð íeMî §¥¦§¨¦¥¦¦¨
íúk íeMî ànéèåd`nhd ,dcba lr mzk d`vny dy` oick - §¦¥¦¤¤

.`ed dtebn mcd `ny wtqnàîìc Bà,ezpeekànéè åéîé ìkiax ¦§¨¨¨¨¦¥
`iigíúk íeMî,wtq z`neh -íeìk àìåî øäéè Búð÷æ úòìe- ¦¤¤§¥¦§¨¦¥¦§Ÿ§

.ixnbl dxdih
:`xnbd zhyetä÷ãa ,àéðúc ,òîL àzdnvr÷eãa BðéàL ãòa ¨§©§©§¨¨§¨§¥¤¥¨

äàîè ,øîBà éaø ,íc åéìò äàöî øçîìe ,àñôewa ezçépäå ,dì̈§¦¦©©§¨§¨¨¨§¨¨¨¨©¦¥§¥¨
.íúk íeMî äàîè øîà àéiç éaøå ,äcð íeMî¦¦¨§©¦¦¨¨©§¥¨¦¤¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

oifge` mipy` cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

íéìîâ éáëåø.rxf mi`ivene ,lnbd xyaa minngzn mdixa` Ðíéòùø íìåëÐ

.xn`ckíé÷éãö íìåë.minyay mdia`l male ,dpkqa mixcy Ðóëîãoeyl Ð

m`e .`ed dyw urdy ,mngzn epi` xa`d Ð ske` el yi m` .xeng ly ske`

`l` ,ske` `la aekxl milnb jxc la` .xengd xyaa mngzn Ð ske` el oi`

.mngzne ,zrcxnaïéèøèîão`kn jxi Ð

.mngzn exa`e ,o`kn jxieïéèøèî àìãÐ

.dy`k akexïéèøèî,mipf`n oeyl Ð

.qipki iphxeh ike :(`,ft) zegpna opixn`ck

ãé÷øôà,`ed zepbe .dlrnl eipt Ð

.dlbzie ,ezpiy jez xa` dywziy minrty

.mngzne ,exa` lr el zegpen eiciy :cere

= éìöî.åãö ìò èòî äèåîéîð éìöî éë
øåñàelek akey e` ayei ok m` `l` Ð

.ecv lräðùîäì ãçàå åì ãçàÐ

.yinyz xg`l gpwlúéáä úà ï÷úìÐ

dnvr oikdle ,yinyz iptl wecal :xnelk

opzck ,miypd lkl oicd `ede .dlral

`idy dryae :(`,`i dcp) `nw wxta

pc `de .dzia z` ynyl zxaerhw

zerepv :`nw wxta yxtnck Ð "zerepv"

zwcea oi` ,df yinyz iptl ea zwceay cr

.xg` yinyz iptl eaåìù ìò íã àöîðÐ

onf dlira xg`l ddyy ,onf xg`l elit`e

zrya mc didy recia Ð gepiw mcew jex`

.yinyzíéàîè,dray z`neh mdipy Ð

idze" :(eh `xwie) aizkck ,dcp lrea oick

."eilr dzcpíåéúåà.dlira xg`l cin Ð

ïîæ øçàìmi`nh Ð meize` xg`l Ð

z`neh edine .mini dray mdipy wtqn

.sexyl `l la` zelzl ,`ed wtqäéðô úà
=.äèîìù äéðôêë øçàå:xnelk Ð

"xg` xg`" Ð dfd xeriykn xzei dzdy

.df `edúòì úòî úåàîèîzexdh Ð

zrn oick opaxcne ,axr z`neh rbna mc`e

d`nhn `id dne :`nw wxta xn`c ,zrl

akyn dyerc oeike .dayene dakyn Ð

dnvr `idc oky lk ,mc` `nhl ayene

.mc` d`nhnäìòåá úà äàîèî äðéàåÐ

.mini dray z`nehóà øîåà àáé÷ò éáø
äìòåá úà äàîèî,dinrhl `aiwr iax Ð

dlrea z` d`nhn zrl zrn lk :xn`c

.(`,e dcp) `nw wxta dray z`neh wtqn

àøîâúìåëàîoi`nh i`n`e .dpik Ð

i`cei`ce oaxwa aiigzdle dnexz sexyl?
my` `iadle dnexz zelzl ,wtq iedl

,`ed zlek`n mc `nlcc !z`hg `le ielz

wacp Ð lrayke ,dy`a mewn eze`a didy

.ea÷åãámce ,zlek`n my oi` i`cec Ð

.`iz` dtebn i`ceàåä ÷åçãoi`y Ð

.my qpkil dleki zlek`näôåöøÐ

`pyill .zvw mcd on wegx crd lr dkern

my oi`c opaxl edl miwc oeik Ð wecac

crd ixdy ,`ed dtebn mc i`ce ,zlek`n

.(dtevx `idy cra mzd i`ed `nlrn) zlek`ne ,gepiwd mcew dl weca did

,`ed wegcy jezne ,zlek`nn mc i`d `ny iwetql `ki` Ð wegcc `pyille

.yinyz zrya ynyd dkrníã äéìò äàöî øçîìå.jxid lr Ðäãð äàîè
dtebn i`ce ,dwica mcew mc ea did `ly dl weca crdc oeikc ,zi`ce d`neh Ð

,dkxi lr `z` `nlrn `nlc :opixn` `le .dkxia ghed myne ,crd lr i`z`

.`id d`neh wtqeíã åéìò äàöî øçîìåinwn `nlc :iwetql `ki`e ,crd lr Ð

iwitq ixz edl eed ok m`c ,"dkxia ezgh" `kd hwp `l ikdl .dia ded ikd

crd on xnel ivniz m` elit`e .dkxi lr ghed crd on e`l `nlc ,`cg :`lewl

.ded ikd inwn Ð weca epi`c oeik `nlc ,`z`äãð íåùî,zi`ce d`neh Ð

.ikd inwna opiwtqn `l ,my minc zwfgc oeikcíúë íåùîz`neh :xnelk Ð

.oileze ,wtq
äëéøöù
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éáëåø"otec `vei" wxta l`eny xn`c ab lr s`e Ð dnexza lek`l oixeq` milnb

`nlc `kd !`nhn epi` Ð yibxn eteb lk oi`y rxf zaky lk :(`,bn dcp)

.dizrc` e`le ,eteb lk yibxdéáëåøodn miryx odn mixngd miryx mlek milnb

oaex Ð milnb :(`,at oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta opixn`c :xn`z m`e Ð miwicv

:xnel yie ?oihqil oaex Ð mixng ,mixyk

mzde ,xedxd meyne miakexa ixiin `kdc

lr dxegq oipzepa `l` miakexa ixiin `l

mewna wegx lbxa mikled mde milnbd

dryac meyn ,mihqil mdy] oixnge .dpkq

.oznae `yna ze`nx oiyer [mipewy

ãé÷øôà.dlrnl eipt :qxhpewd yxit Ð

"dpitqd z` xkend"a rnyn oke

epbc xacn izn iab (`,cr `xza `aa)

`gnexe ediikxa izez `riih silge ,ciwxt`

lcw d`iixet` :"ciwxt`" oeyle .dicia

eipt :yxitc jexrd yexitk `le .(`cwcw)

dyw cere .ciw iet` :"ciwxt`" oeyle ,dhn

zetqez cer oiire] !?il dnl "ciwxt`"c y"ix

.["ocwxt" ligznd xeaic `,gw migqtèééì
eiciy :qxhpewa yxit Ð ciwxt` ipbc o`n`

:yxit m"ayxe .mngzne ,ezlin lr zegpen

dne .mngzne ,ezn` lr oiltep eicbay

`l ,[dlbzne dywzn] minrty :cer yxity

`ki` i`n lt` e` xebq ziaac ,d`xp

ciwxt` akeyyk :izrny cere ?xninl
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íéìîâ éáëåø.rxf mi`ivene ,lnbd xyaa minngzn mdixa` Ðíéòùø íìåëÐ

.xn`ckíé÷éãö íìåë.minyay mdia`l male ,dpkqa mixcy Ðóëîãoeyl Ð

m`e .`ed dyw urdy ,mngzn epi` xa`d Ð ske` el yi m` .xeng ly ske`

`l` ,ske` `la aekxl milnb jxc la` .xengd xyaa mngzn Ð ske` el oi`

.mngzne ,zrcxnaïéèøèîão`kn jxi Ð

.mngzn exa`e ,o`kn jxieïéèøèî àìãÐ

.dy`k akexïéèøèî,mipf`n oeyl Ð

.qipki iphxeh ike :(`,ft) zegpna opixn`ck

ãé÷øôà,`ed zepbe .dlrnl eipt Ð

.dlbzie ,ezpiy jez xa` dywziy minrty

.mngzne ,exa` lr el zegpen eiciy :cere

= éìöî.åãö ìò èòî äèåîéîð éìöî éë
øåñàelek akey e` ayei ok m` `l` Ð

.ecv lräðùîäì ãçàå åì ãçàÐ

.yinyz xg`l gpwlúéáä úà ï÷úìÐ

dnvr oikdle ,yinyz iptl wecal :xnelk

opzck ,miypd lkl oicd `ede .dlral

`idy dryae :(`,`i dcp) `nw wxta

pc `de .dzia z` ynyl zxaerhw

zerepv :`nw wxta yxtnck Ð "zerepv"

zwcea oi` ,df yinyz iptl ea zwceay cr

.xg` yinyz iptl eaåìù ìò íã àöîðÐ

onf dlira xg`l ddyy ,onf xg`l elit`e
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d`nhn `id dne :`nw wxta xn`c ,zrl

akyn dyerc oeike .dayene dakyn Ð

dnvr `idc oky lk ,mc` `nhl ayene

.mc` d`nhnäìòåá úà äàîèî äðéàåÐ
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dlrea z` d`nhn zrl zrn lk :xn`c
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,dkxi lr `z` `nlrn `nlc :opixn` `le .dkxia ghed myne ,crd lr i`z`
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iwitq ixz edl eed ok m`c ,"dkxia ezgh" `kd hwp `l ikdl .dia ded ikd
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.oileze ,wtq
äëéøöù

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

éáëåø"otec `vei" wxta l`eny xn`c ab lr s`e Ð dnexza lek`l oixeq` milnb

`nlc `kd !`nhn epi` Ð yibxn eteb lk oi`y rxf zaky lk :(`,bn dcp)

.dizrc` e`le ,eteb lk yibxdéáëåøodn miryx odn mixngd miryx mlek milnb

oaex Ð milnb :(`,at oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta opixn`c :xn`z m`e Ð miwicv

:xnel yie ?oihqil oaex Ð mixng ,mixyk

mzde ,xedxd meyne miakexa ixiin `kdc

lr dxegq oipzepa `l` miakexa ixiin `l

mewna wegx lbxa mikled mde milnbd

dryac meyn ,mihqil mdy] oixnge .dpkq

.oznae `yna ze`nx oiyer [mipewy

ãé÷øôà.dlrnl eipt :qxhpewd yxit Ð

"dpitqd z` xkend"a rnyn oke

epbc xacn izn iab (`,cr `xza `aa)

`gnexe ediikxa izez `riih silge ,ciwxt`

lcw d`iixet` :"ciwxt`" oeyle .dicia

eipt :yxitc jexrd yexitk `le .(`cwcw)

dyw cere .ciw iet` :"ciwxt`" oeyle ,dhn

zetqez cer oiire] !?il dnl "ciwxt`"c y"ix

.["ocwxt" ligznd xeaic `,gw migqtèééì
eiciy :qxhpewa yxit Ð ciwxt` ipbc o`n`

:yxit m"ayxe .mngzne ,ezlin lr zegpen

dne .mngzne ,ezn` lr oiltep eicbay

`l ,[dlbzne dywzn] minrty :cer yxity

`ki` i`n lt` e` xebq ziaac ,d`xp

ciwxt` akeyyk :izrny cere ?xninl

,xa`d dywzi df zngne ,dxcyd mngzn

.oeilb .ixw icil `aie

úàéø÷epiid Ð xeq` ilvn ik rny

ecv lr la` ,ciwxt` zvw `edyk

"ezny in" wxta xn`ck ,ixy Ð ixnbl

:(`,ck zekxa)df Ð dhna mipyi ody mipy

jtedoixewe ,o`kl eipt jted dfe o`kl eipt

.rny z`ixwùåçéìåzlek`n mc `nlc

m` dl opi`nhnc zewica lr la` Ð `ed

la` .`id `xneg `nlcc ,jixt `l mc `vn

iziin `nlc ,oaxwa oiaiig i`n` jixt `kd

epiax yxit oke ,d`xp cere .dxfra oileg

`l ik ,"ely lr `vnp"` jixtc ,l`ppg

`ki`c oeik ,oi`nhn i`n` dly lr `vnp

.dtebn iz` `lc dgked÷åçãlv` `ed

qpkil dleki dpi`y :yxtl oi` Ð zlek`n

ded ok m`c ,zqpkp minrtle wgeca `l`

:`ed wegcc `pyill jenqa xninl dil

xikfdl jixv dnle ,inxzi` iienxzi` xni`

Ð `ed weca :xnel yi jkl .dtvx ynyc

`ndefd iptn mgxl jenq llk d`a dpi`y

lv` `ed wegce ,qipkdl ynyd lkeiy

mipt meya zqpkp dpi`c epiid ,zlek`n

lk mgxl zaxwzny minrty `l` ,dil`n

.dtvxne dqipkn ynydy cr jk

åúçèåmc oi`y mewna :yexit Ð dkxia

.my letil leki xewndøçîìå
:yexit Ð i"yx qxb ikd Ð mc dilr d`vn

.`nlrn `le dkxi jlklzp crd onc xninl `ki`c ,dcp d`nhc xn`we ,dkxi lr

`a envr crd mc `ny :inp i` .crd ca`py :xnel yie !crd wecaze :xn`z m`e

,cere qixbk yiy oebke dkxia rbpy mewna wx crd lr `vnpy oeik ,dkxi mcn

gken ,cra rbpy mewna dkxi lr `vnpy oeik `ny e`] .zlek`nc `yyg `kilc

weca epi`ya la` ,dl wecad cra `wece .[oeilb .d`nhe ,`ed crd zngny `zlin

Ð `qtewa ezgipd la` ,dkxia ezgh `wece .i"yx yxitck ,`wtq wtq ied Ð dl

dkxia ezghe ,crd lr :yexit Ð "eilr d`vne" :qxb l`ppg epiaxe .d`nhc `hiyt

:jixte .d`nhc `hiyt `qtewa ezgipdac .`qtewa ezgipd `ly ,ielba epiid Ð

.iz` `nlrn xni`c ,ol zxn` "oiyyeg" `deøîàelit` Ð dcp d`nh l`eny

l`enye ,dil `xiaq iqei iaxk `iig iax `dc ,`kd dcen jenqa xdhnc `iig iax

.dcp d`nhc xn`w `kde ,iqei iaxk (a,hp dcp) "dy`d"a wiqt diteb
cra

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

éáëBø:éëä éîð àéðz .äîeøúa ìBëàì ïéøeñà íélîâ §¥§©¦£¦¤¡¦§¨©§¨©¦¨¦
íélîâ éáëBø¯íéðtqä ,íéòLø ílek¯,íé÷écö ílek §¥§©¦¨§¨¦©©¨¦¨©¦¦

íéønçä¯àä :éøîàc àkéà .íé÷écö ïäî íéòLø ïäî¯ ©©¨¦¥¤§¨¦¥¤©¦¦¦¨§¨§¦¨
óëîcàä ,¯àä :éøîàc àkéàå ,óëî àìc¯ïéèøhîc, §¥©¨§¨¥©§¦¨§¨§¦¨§¦©§¥
àä¯àìcïéèøhîéðâc ïànà èééì éåì ïa òLBäé éaø . ¨§¨¦©§¥©¦§ª©¤¥¦¨¥©©§¨¥

.ãé÷øtà¯úiø÷ àø÷é àì ïc÷øt :óñBé áø øîàäå ,éðéà ©©§¥¦¦§¨¨©©¥§©§¨Ÿ¦§¨§¦©
àðâî àä ,àø÷é àìc àeä òîL úiø÷ ,òîL¯øétL §©§¦©§©§¨¦§¨¨©§¨©¦

!éîc¯àðâî ïéðòì¯úàéø÷ ïéðòì ,éîc øétL éìöî ék ¨¥§¦§©©§¨¦©§¥©¦¨¥§¦§©§¦©
òîL¯.øeñà éìöî ék¯éø÷å éìöî ïðçBé éaø àäå §©¦©§¥¨§¨©¦¨¨©§¥§¨¥

!òîL úàéø÷¯.äåä øNa ìòác ïðçBé éaø éðàLäðùî §¦©§©¨¥©¦¨¨§©©¨¨£¨
ãçàå Bì ãçà ,íéãò éðLa úBLnLî ìàøNé úBða Cøc¤¤§¦§¨¥§©§¦§¥¥¦¤¨§¤¨

.dìúBòeðväåàöîð .úéaä úà ïwúì ,éLéìL úBðwúî ¨§©§§©§§¦¦§©¥¤©©¦¦§¨
BlL ìò¯,ïéàîèdlL ìò àöîð .ïaø÷ ïéáéiçåíBéúBà ©¤§¥¦§©¨¦¨§¨¦§¨©¤¨§

¯ïîæ øçàì dlL ìò àöîð .ïaø÷a ïéáéiçå ,ïéàîè¯ §¥¦§©¨¦§¨§¨¦§¨©¤¨§©©§©
éãk ?"ïîæ øçà" eäæéà .ïaøwä ïî ïéøeèôe ,÷ôqî ïéàîè§¥¦¦¨¥§¦¦©¨§¨¥¤©©§©§¥

ähnä ïî ãøzLçécúåúòî äànèî Ck øçàå ,äéðt ¤¥¥¦©¦¨§©¦©¨¤¨§©©¨§©§¨¥¥
óà :øîBà àáé÷ò éaø .dìòBa úà äànèî dðéàå ,úòì§¥§¥¨§©§¨¤£¨©¦£¦¨¥©

àáé÷ò éaøì íéîëç íéãBî .dìòBa úà äànèîäàBøa §©§¨¤£¨¦£¨¦§©¦£¦¨§¨
íúkäànènL.dìòBa úààøîâíc àîìc Leçéðå ¤¤¤§©§¨¤£¨§¥¦§¨©

úìBëàî!àeä¯íB÷î BúBà :àøéæ éaø øîà÷eãaàeä ©£¤¨©©¦¥¨¨¨
.úìBëàî ìöà àeä ÷eçc :éøîàc àkéàå ,úìBëàî ìöà¥¤©£¤§¦¨§¨§¦¨¥¤©£¤

eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî¯úìBëàî çkzLàcäôeöø, ©¥©§¦¨¥©§§¦§©©©£¤§¨
øîàc àðMéì Cäì÷eãaàeä¯,éàúà àîìòî àä §©¦¨¨©£©¨¨¥¨§¨£©

àeä ÷eçc øîàc àðMéì Cäì¯.dôöø LnL àîéà §©¦¨¨©£©¨¥¨©¨§¨¨
ãòa ä÷ãa ,øîzà÷eãaä,dìBúçèådëøéaøçîìe , ¦§©¨§¨§¥©¨¨§¨¨¦¥¨§¨¨

áø déì øîà .äcð äàîè :áø øîà ,íã äéìò äàöî̈§¨¨¤¨¨¨©©§¥¨¦¨¨©¥©
,éîð øîzéà !ïì zøîà úLLBç àäå :àéiç øa éîéL¦¦©¦¨§¨¤¤¨§©§¨¦§©©¦
äàîè :àLøãî éa ïéøBî ïëå .äcð äàîè :ìàeîL øîà̈©§¥§¥¨¦¨§¥¦¥¦§§¨§¥¨

.äcðBúçépäå dì ÷eãa BðéàL ãòa ä÷ãa ,øîzà ¦¨¦§©¨§¨§¥¤¥¨¨§¦¦¨
ìk :óñBé áø øîà ,íc åéìò äàöî øçîìe ,àñôe÷á§§¨§¨¨¨§¨¨¨¨¨©©¥¨

,ànéè àéiç éaø ìL åéîéúòìeàéòaéà .øäéè Búð÷æ ¨¨¤©¦¦¨¦¥§¥¦§¨¦¥¦©£¨
úòìe ,äcð íeMî ànéè åéîé ìk ?øîà÷ éëéä :eäì§¥¦¨¨©¨¨¨¦¥¦¦¨§¥

Búð÷æ¯:àîìc Bà .íúk íeMî ànéèå äcð íeMî øäéè ¦§¨¦¥¦¦¨§¦¥¦¤¤¦§¨
øäéè Búð÷æ úòìe ,íúk íeMî ànéè åéîé ìkàìeî ¨¨¨¦¥¦¤¤§¥¦§¨¦¥¦§Ÿ

dì ÷eãa BðéàL ãòa ä÷ãa :àéðúc ,òîL àz ?íeìë§¨§©§©§¨¨§¨§¥¤¥¨¨
:øîBà éaø ,íc åéìò äàöî øçîìe ,àñôe÷a Búçépäå§¦¦¨§§¨§¨¨¨§¨¨¨¨©¦¥
.íúk íeMî äàîè :øîà àéiç éaøå ,äcð íeMî äàîè§¥¨¦¦¨§©¦¦¨¨©§¥¨¦¤¤

øîà

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

נדה.  פרק שני - כל היד דף יד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות



`oifgeקל mipya cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

ãåòå ñéøâë äëéøöù,cere qixbka `l` oi`nhn oi`y minzk x`y xeriyk Ð

zlek`n mc" xnele zelzl dleki qixbk crc (a,gp dcp) "mzk d`exd"a opixn`ck

."`edìáà.zn`a od =åì øîà.`iig iax Ðíúë åúéùò äúà óàea dz` bdep Ð

,wtq inp ez`neh ,jkld .melk e`l Ð o`kn zegtae ,cere qixbk exeriyc mzk oic

,zxn`wck dtebn i`ed di`x i`ce i`c

elit` :(`,n dcp) "otec `vei" wxta xn`d

.okn zegtae lcxgd oirkíãî é÷åôàì
úìåëàîdnk lk dl weca epi`c oeikc Ð

mca iwetql dl ded ,cere qixbk `kilc

.dwica mcew zlek`néà÷ åúåð÷æá åàì éàî
.diax iaxc dilr biltcn Ðäéì øîàiax Ð

.`zlin i`pin ira :`ng iaxl l`rnyi

àáà éøáãëonwle ,iax ixack e` iqei iax Ð

.oizrnya ediizbelt ipzøäéè åîöòìÐ

`zkeca ikd inp xn`c ,lif` dinrhl

.(a,hp dcp) izixg`äéëøö.min dlihn =

d`nh zcnerxecd Ð `id dwegcc oeikc Ð

wxta yxtn ikde .mc izii`e ,xewnl milbx in

.(hp my) "dy`d"äøåäè úáùåémewnnc Ð

.xewnd mc `l` `nh oi`e `a `ed milbx in

s`e ,d`nh Ð zcner :xi`n iax xn`wcne

,milbx in mewna edpiwetql `ki`c ab lr

zwfge `nlr dl wigcc xacl milbxc oeik

.`inhin inp ikd Ð `inhin xewnd on minc

íúë íåùîiax eli`e ,zelzl wtq z`neh Ð

:xne` iax" :ipzwc ,dcp meyn `nih lirl

."dcp d`nhøîúéà éëxa iqei iaxc `iddÐ

.`pipgåøîàù úñå éåä.z`hga daiigl Ð

çåðé÷ìm`c ,miptan dwical `le uegan Ð

`l` o`k oi`e ,xeriykn xzei dzdy ok

.ielz my`e wtq z`nehíùàá ïéáééçå àðú
éåìúipzwc ,i`w "meize` xg`l `vnp"` Ð

."oaxwd on oixehte" :oizipznaäëéúç ïðéòá
úåëéúç éúùî`xwie) ielz my`a aizkc Ð

'd zevn lkn zg`" :(dm` yi :xaqwe ,"

:mizy opira ,jklid .opixw "zeevn" - `xwnl

zg` lk`e ,xzid ly zg`e ,xeqi` ly zg`

enr ezeg`e ezy` .lk` edfi` rcei epi`e

,`id ezy` :xeaqk ,odn zg` lr `ae ,ziaa

edfi` lr rcei epi`e ,dhna eid odizyyrcepe

wtq :`id dkizg `cg ,`kd la` .`a odn

m` yi :xaq `xa `pze .dxeq` wtq `ixy

.(a,fi) zezixk zkqna ibilt ikde .zxeqnl

èéùåúùÐ "cxzy ick" `d ,dhna dcere Ð

`l` dlrea z` d`nhn dpi`e ,dax `xeriy

.zrl zrn rbn x`ykøçà éàîipzwc Ð

e`l Ð "cxzy ick onf xg` edfi`" :oizipzna

`l` ,wtqn mi`nhc ,i`w "meize` xg`"`

xg`ly eze` xg` `edy "onf xg`" edfi`

lrea z` d`nhn dpi`y ,meize`opaxl d

.'ek cxzy ick Ð `aiwr iaxl `l`äìò àäå
'åë éðú÷,i`w "wtqn oi`nh"` `nl` Ð

.opaxl elit` dlrea z` d`nhny meynéëä
øîà÷xg` edfi` :ipzw ikde `xqgn ixeqgÐ

la` .hiyezy ick Ð wtqn oi`nh ody onf

,zrl zrn d`nhn Ð cxzy ick dzdy

:xne` `aiwr iax .dlrea z` d`nhn dpi`e

.zrl zrn lk elit`e ,dlrea z` d`nhn

éðú÷ "êë øçà" àäå:oizipzna ipzwc Ð

"d`nhn dpi`e zrl zrn d`nhn jk xg`e"

`ed cxzy ickn xzei dzdyyk `nl` ,'ek

elit` d`neh Ð cxzy icka la` ,ibiltc

."hiyezy ick"c `ziixa `iywe ,daxlåäæå
êë øçàedf "cxzy ick"c `xeriy i`d Ð

.minkge `aiwr iax ea ewlgpy "jk xg`"äãéá ãò.cr eze`a gicze cxzy icka `xeriy ied ,xkd zgz dci hiyedl dkixv dpi`yÐäãéá ãò ïéàzgz dci hiyedl `irac Ð

.xkdèéùåúù éãëá.`ed "xg` xg`" jklid ,"hiyezy ick"n "cxzy ick" yitp ,dcia cr elit` `cqg axle .dhna dcere wecaze Ð
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ãòáa epi`yzrya dzre ,minei e` mei iptl iwp didydrcic :yxtl d`xpÐdl wec

did `ly :yxtl d`xp oi` la` .crd dwca `le ,rpvend mewnn ezlhp dwica

.i`ce d`neh wifgn iax did `l `dac ,mlern wecaéàî:i"yx yxitÐ ezepwfa e`l

!mzeclia max lr miwlegy micinlz daxd epivnc ,d`xp oi`e .iax lr biltcn

,laaa cnl dligz `iig iaxc :yxit m"ayxe

opixn`ck ,iax iptl cnle dlr ezpwf zrle

`iig iax elr Ð dgkzype dxfg :(`,k dkeq)

iax xn`wcn :xnel yi cere .decqie ,eipae

s`" xn`w `le ,"mzk eziyr dz` s`" `iig

dedc ,did ezepwfac dpin rny ,"iax dz`

`aa) "zny in" idliya xn`ck ,xag cinlz

iax ly xag cinlz Ð i`fr oa :(a,gpw `xza

xn`w `le ,"dz` ay") dil xn`c ,`aiwr

.("xn ay"êéàärnyn Ð axd ixac oigipn

wxta xn`c :dywe .iax ly eax did iqei iaxc

df miaagn dnk :(`,ck oixcdpq) "xxea df"

ayeie setk ded ,miiw iqei iax eli`c ,df z`

yxit i"yxe ."owf dxed xak" xn`e ,iax iptl

ly eze`iyp ceak zngn ,setk didy :mzd

oiaagnc giken ikid ok m`c ,d`xp oi`e .iax

el did `l ze`iyp liaya ike ,df z` df

ly ezexgaac :mz epiax xne`e ?eaxk weqtl

zngn] ezepwfae ,xzei lecb iqei iax did iax

inp xn`ck ,xzei iax mkgzp [micinlzd

oiccgn Ð dinw opax igikye li`ed :`kd

.dizzrnyéáøåixnblc d`xpÐ xdhn iqei

iab enk ."xdih envrl" xn`wcn ,xdhn

ixnblc d`xp mzdc ,"dikxv dzyry dy`"

,"xdih envrl" yxtl d`xp oi`c .xdhn

,ixnbl dikxv dzyry dy` iab xdhncnc

zegtd lkl xdhi Ð weca epi`y cra `kd

jixt i`n ,ok m`c ,mzk enk dpyrie dcpn

`nih `l `pipg iaxa iqei iax xn`d :jenqa

xingdl yi `lde ?`iyew i`n ,'ek xi`n iax

dyery dy`an ith dl weca epi`y cra

iqei iaxc :yxit l`ppg epiax edin !dikxv

,dikxv dyery dy`a xdhn ixnbl e`l

.xnzi` dcp meyn xi`n iaxc `pwqnke

dcp) "dy`d" wxta opzc `d df yexitle

`vnpe ltqa odikxv eyry dy`e yi` :(a,hp

il dnl :`xnba jixte ,xdhn iqei iaxc ,mc

`pin` ded ,`yixn i` :ipyne ?`aa jd

.dlgzkl s`c ,`tiq ol rnyn `w Ð caric

dlgzkl s` i`w `l l`ppg epiax yexitl

.`wec `tiq` `l` ,`yix`

ïðéòá:xn`z m`e Ð zekizg izyn dkizg

,(a,fi zezixk) "lk` wtq" wxt yixa

izyn dkizg irac ax xa `iig iaxl jixtc

xfril` iax :ipyne ,`kdc `ziixan zekizg

.ielz my` ealg lr oiaiig iek :xn`c ,`id

oizipznn diriiql ,`ziixan dywnc`

`nyc :xnel yie ?oaxwn dxhtc `kdc

bilt `le ,z`hgn `l` dixht `l oizipzn

ikd ,"ocic `pze" xn`wc `de .`ziixa`

s` xhet oizipznc xnel ivniz m` :xn`w

dkizg opira xaqc `nrh epiid ,ielz my`n

.zekizg izynéàîÐ xg` xg` xg`

lehze dci hiyezy ick" `pzc oeik :dnize

,dray dlrea `nh iedc ,"xkd zgz cr

ddyz m`c opirci `linn ,ielz my` aiige

,`ed "xg` xg`"c dhnd on cxzy cr xzei

oiir] !dray z`neh dlrea d`nhn dpi`e

.[mdxa` oa oeyny epiaxa
`l
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc - dcp(ipy meil)

àéiç éaø Bì øîà,iaxläëéøvL äãBî äzà éà`diy jixvy-] ¨©©¦¦¨¦©¨¤¤§¦¨
xeriy [crd lry d`xndãBòå ñéøâkla` ,dze` `nhl ick ¦§¦¨

tacrd lr didy zlek`n mca milezy meyn ,dxedh jkn zeg
.dwicad mcewBì øîà,iaxìáà.`ed ok ok` -Bì øîà,`iig iax ¨©£¨¨©

BúéNò äzà óà (äzà) ,ïk íàoick df d`xn zpc -,íúk,xnelk ¦¥©¨©©¨£¦¤¤
qixbk xeriy da yiyk s` ok m`e ,zi`ce dii`xk `le wtq z`nehk

.wtqn `l` dze` `nhl oi` cere
:i`cea d`nihy iax ly ezrc zx`an `xnbdïðéòa ,øáñ éaøå- §©¦¨©¨¦©

d`xna `diy jixvãBòå ñéøâkickícî é÷etàì`edy wtqn-] ¦§¦¨§©¥¦©
[mc,úìBëàîdkrnpy `ed zlek`n mcy zelzl yi jkn zegtay ©£¤

,ea dwcay mcew crd lr,úìBëàî ícî dì ÷ôðc ïåéëå,xnelk §¥¨¦§©¨¦©©£¤
,zlek`n mc epi` i`ceay cere qixbk xeriy ea yiy lkéàcå©©

àúà dôebîi`ce z`neh dze` `nhl yie ,mcd `a dtebn i`ce - ¦¨£¨
.mzk oick `le dii`x oick

:`iig iax zrc xexial di`xd z` zniiqn `xnbdåàì éàî©¨
éà÷ Búeð÷æad`nhy] ef `ziixaa `iig iax ixac exn`p `l m`d - §¦§¨¥

a cnryk [wtqn wxdidy iax lr wlgp `l i`ce ezexirvay ,ezepwf
,eax,äcð íeMî ànéè Búecìéa àäzrly exne`a sqei ax zpeeke ¨§©§¦¥¦¦¨

`nihe dcp z`nehn xdihy epiid 'xdih' `iig iax ly ezpwf
:`xnbd dwiqn .mzk z`neha.dpéî òîL§©¦¨

:weca epi`y cra dwca oica epcy mi`pz cer d`ian `xnbd
àñéa øa àîç éaøa éñBé éaøa ìàòîLé éaøì éaø déì çazLî¦§©©¥©¦§©¦¦§¨¥§©¦¥§©¦¨¨©¦¨

àeä ìBãb íãàciax z` iqei iaxa l`rnyi iax iptl gaiy iax - §¨¨¨
`qia xa `ng,`ed lecb mc`yBì øîà,iaxl l`rnyi iax ¨©

àáiLëì`ng iaxàúà ék .éãéì eäàéáä Eãéì`ng iax `ayk - ¦§¤¨Ÿ§¨§£¦¥§¨¦¦£¨
,l`rnyi iax iptldéì øîà,l`rnyi iaxàúléî éàpéî éòa- ¨©¥§¥¦©¦§¨

.xac ipnn l`y,dì ÷eãa BðéàL ãòa ä÷ãa ,dépéî àòa`le §©§¨¦¥¨§¨§¥¤¥¨¨
,ezwcaBì øîà .eäî ,íc åéìò äàöî øçîìe ,àñôewa ezçépäå§¦¦©©§¨§¨¨¨§¨¨¨¨©¨©

,jl aiy` in zrck ,l`rnyi iaxàaà éøáãk[iqei iax ,ia`-] §¦§¥©¨
,Cì àîéà éaø éøáãk Bà ,Cì àîéà`aeiy itk df oica ewlgpy ¥¨¨§¦§¥©¦¥¨¨

.oldldéì øîà,`ng iaxìàòîLé éaø øîà .éì àîéà éaø éøáãk ¨©¥§¦§¥©¦¥¨¦¨©©¦¦§¨¥
,dinzaeäæ[`ng iax-]Càéä ,àeä ìBãb íãàc åéìò ïéøîBàL ¤¤§¦¨¨§¨¨¨¥¨

áøä éøác ïéçépî[iax ly eax didy ,iqei iax],éøác ïéòîBLå ©¦¦¦§¥¨©§§¦¦§¥
.ãéîìzä©©§¦

:`xnbd zx`anàzáéúî Léø éaø ,øáñ àñéa øa àîç éaøå- §©¦¨¨©¦¨¨©©¦¥§¦§¨
daiyi y`x iaxdéúzòîL éãcçîe dén÷ ïðaø éçéëLe ,àeä- §¦¦©¨¨©¥§©§¦§©§¨¥

weqtl yi okle ,ezreny z` miccgne ,eiptl minkgd miievne
.eax iqei iax ly ezrc cbpk s` ezenk

:`xnbd zl`eyéñBé éaø éàîe éaø éàî.l`rnyi iax xikfdy ©©¦©©¦¥
:`xnbd daiyn,àðz ,àðúî øa àcà áø øîàepi`y cra dwca ¨©©©¨©©§¨¨¨

,mc eilr d`vn xgnle `qtewa ezgipde dl wecaànèî éaø©¦§©¥
,i`ce z`neh.øäèî éñBé éaøå§©¦¥§©¥

:zxg` zwelgna dielz iqei iaxe iax zwelgny x`an `xif iax
øéàî éaøk éaø ànéhLk ,àøéæ éaø øîàå,`nihéaø øäéhLëe §¨©©¦¥¨§¤¦¥©¦§©¦¥¦§¤¦¥©¦

Bîöòì éñBé[ezhiyl-](:èð ïìäì) [ïðúc] (àéðúã) .øäéè,äMàä ¥§©§¦¥¦§©¨¦¨
äéëøö äNBò äúéäL,min dlihn dzidy -íc äúàøåin jeza ¤¨§¨¨§¨¤¨§¨£¨¨

,dilbxíà øîBà øéàî éaø`idyk dikxv dzyr,úãîBò`id ixd ©¦¥¦¥¦¤¤
,äàîèlihdl dwgcpe dnvr z` xevrl dlki `ly oeiky milezy §¥¨

la` .mc mr myn e`vie xewnl mind exfg ,cnern miníàdzyr ¦
`idyk,úáLBé`id ixd,äøBäèyiy dknn `a mcdy milez f`y ¤¤§¨

xewnd mc `l` `nhn oi`y `id dxedh okle ,milbx in mewna dl
.calaCk ïéáe Ck ïéa ,øîBà éñBé éaø,zayei oiae zcner oia - ©¦¥¥¥¨¥¨
,äøBäè.milbx in mewna dl yiy dknn `a mcdy milezy §¨

wtzqdl yi zcnera mby s`y xaeq xi`n iaxy micnl ep`vnpe
miler wgcd zngny ievny oeikn ,milbx in mewnn mcd `a `ny
mcdy milez ,mc ea ievny dwfg el yi xewnde ,xewnl milbx in
epi`y cra dnvr dwcay ina ok enke .dze` mi`nhne `a dxewnn
milez `l` ,okl mcew crd lr mcd did `ny miwtzqn oi` ,weca

epi`y cra dwcay dy`d `nihy iaxy ixd .dxewnn mcd `ay
weca epi`y cra xdihy iqei iaxe ,d`nih xi`n iax zhiya ,weca

.xdih dilbx ina mc d`vna mb ixdy ,xdih ezhiyl
:`xnbd dywnøîà àäå ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§¨¨§©©¦§¨¨©

øéàî éaø ànéhLk ,àðéðç éaøa éñBé éaømc dz`xy dy` ©¦¥§©¦£¦¨§¤¦¥©¦¥¦
,dikxv dzyryk,íúk íeMî àlà ànéè àìwtq z`neh ,xnelk Ÿ¦¥¤¨¦¤¤

,i`ce z`neh dze` `nih `l la` ,dxewnn mcd `a `ny ,cala
,milbx in mewna dl yiy dknn mcd `a `nyéaø eléàå`nihy §¦©¦

weca epi`y cra dwcay dy`øîà÷ äcð íeMî,d`nh `idy ¦¦¨¨¨©
xy `xif iax xn` cvike.xi`n iax zhiya d`nih ia

:`xnbd zvxzndéì øîà,iy` axøîzéà ék ,ïðéøîà÷ éëä ïðà ¨©¥£©¨¦¨¨§¦©¦¦§©
àéää,xi`n iax zrca `pipg iaxa iqei iax mya xn`py dn - ©¦

øîzéà 'äcð íeMî'iqei iax mya `aedy gqepd ,xnelk ,xn`p - ¦¦¨¦§©
xi`n iax `nihyky enya epxn` ep`y ,`ed drhen `pipg iaxa
.dze` `nih [zi`ce d`neh] dcp meyn dikxv dzyry dy`

.weca epi`y cra dwca oiprl iax ixacke
:dpyna epipy'åëå ïéàîè íBéúBà dlL ìò àöîð.oaxwa oiaiige ¦§¨©¤¨§§¥¦

úñå øeòéL eäæéà ,ïðaø eðzdwca m`y dpyna xen`d 'meize`' - ¨©¨¨¥¤¦¤¤
,i`cea mi`nh mc d`vne df xeriy jezaì ìLîLnLxa`-] ¨¨§©¨

[lradãòådwicad zilhn -,óB÷Lnä ãöa ïéãîBòLeli` ,xnelk ¨¥¤§¦§©©©§
skizy ,mewn eze`l jenq dcia crd didãò ñðëð LnL úàéöéa¦¦©©¨¦§©¥

.wceaeéåä,xne` dz` o`kn -àì ìáà çepé÷ì eøîàL úñå ¡¥¤¤¤¨§§¦©£¨Ÿ
,ä÷éãáìmi`nh mc d`vne meize` dwca m`y epipyy dn ,xnelk ¦§¦¨

,mewn eze` wnera dnvr dwca `ly xaecn ,z`hga miaiige i`cea
,xen`d onfd xar i`cea wnera dwca eli`y ,uegan dgpiw `l`
maiigl oi`e ,yinyz xg`l mcd `a `ny ,i`cea mze`nhl oi`e

.z`hga
:dpyna epipy'åëå ïîæ øçàì dlL ìò àöîðmixehte wtqn oi`nh ¦§¨©¤¨§©©§©

.[z`hg] oaxwd on
:dpynd ixac lr dtiqend `ziixa d`ian `xnbdïéáéiçå ,àpz̈¨§©¨¦

`iadl dy`de lradéeìz íLà,mcd dz`x `ny wtqa md ixdy ¨¨¨
.dcp zlira xeqi` lr exare ,yinyz zrya

:`xnbd zl`eyïãéc àpúå,epzpyn ly `pzde -àîòè éàîxn` §©¨¦¨©©£¨
.mixeht ielz my`n s` rnyne 'oaxwd on oixehte' mzqa

ielz my`a aiig `hegd `diy icky ,xaq `pzd :`xnbd daiyn
ïðéòalr wtq `diy jixv -,úBëéúç ézMî äëéúçyiy ,xnelk ¨¦©£¦¨¦§¥£¦

oeik ,mdn cg` lr xare ,xzen cg`e xeq` cg` mixac ipy eiptl
xac did mdn cg`y el rcep jk xg`e ,mixzen mdipyy aygy
oney ly dkizge alg ly dkizg ,oebke .mdn dfi` rcei epi`e xeqi`
odn zg`y el rcepe ,odn zg` lk`e oney ly odizyy ayge eiptl
wtqdy epiide ,eiptl 'zg` dkizg'y o`k la` .efi` reci oi`e ,alg
e` dlirad zrya d`nh dzid m`d ,dlrapy ef dy` lr `ed
`pzd mpn` .ielz my`a aiignd wtq df oi` ,dxedh dzidy

.ielz my`a aiign wtq lky xaq `ziixaa
:dpyna epipyon oixehte wtqn oi`nh ,onf xg`l dly lr `vnp

,oaxwd'åëå ïîæ øçà eäæéàdipt gicze dhnd on cxzy ick. ¥¤©©§©
éäðéîøe,dpyna epipyy onfd xeriy lr dxizq zeywdl yie - §¦§¦

,da epipyy `ziixan'ïîæ øçà' eäæéàwx mi`nh ea dwca m`y ¥¤©©§©
,wtqn,÷Bãö éaøa øæòéìà éaø Løétonf xeriydãé èéLBzL éãk ¥©©¦¡¦¤¤§©¦¨§¥¤¦¨¨

økä úçz[dy`x zgzy-]úñkä úçz Bà,[eilr zakeyy rvn-] ©©©©©©©¤¤
ìBhúåmynBa ÷Bcáúå ãòonfe .dhna zakey dcera dnvr z` §¦¥§¦§

.'dipt gicze dhnd on cxzy ick' ,dpyna xen`dn xzei xvw df
:`xnbd zvxznøçà' éàî ,àcñç áø øîàdpyna epipyy 'onf ¨©©¦§¨©©©

,dipt gicze dhnd on cxzy ick epnfyøçà øçà',xnelk .`ed 'onf ©©©©
mdipy mi`nh f`y ['a onf] 'onf xg`' xeriy z` zx`an dpynd oi`
xkfend ,['b onf] 'onf xg` xg`' xeriy z` x`al dpeekd `l` ,wtqn
ly onfd xeriy xar xaky xg` ,xnelk] jk xg`e' dpynd jynda
dpynd oia dxizq oi`y `vnpe .'eke 'zrl zrn d`nhn ['onf xg`'
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc - dcp(iyily meil)

äìòBa úà äànènL ,íéøîBà ízà àáé÷ò éaøk ànLlk ¤¨§©¦£¦¨©¤§¦¤§©§¨¤£¨
xg`' xeriyl mikixv mkpi` okle ,dzii`xl zrl zrn jez dlray

.dey epic zrl zrn lky 'onf
Bì eøîà,minkgdeðòîL àìmpn` ,edepyxit `l okle xeriyd ¨§Ÿ¨©§

xg`' dwcal 'onf xg`' dwca oia miwlgnd minkgk ep` mixaeq
.'onf xg`' ly xeriyd zrcl ep` mikixve ,'onf xg`

íäì øîà,wecv iaxa xfrl` iaxeLøt Ck[xeriyd z`]íéîëç ¨©¨¤¨¥§£¨¦
äúäL àì ,äðáéaonf jk lk mc da d`vny dzwica mcewéãk §©§¤Ÿ¨£¨§¥

,äéðt úà çéãúå ähnä ïî ãøzLdcera dnvr dwca `l` ¤¥¥¦©¦¨§¨¦©¤¨¤¨
,zqkd e` xkd zgzn crd lehil dzdyy s` ,dhinaïîæ CBz§©

'meize` xg`'ïéàîèe ,äæ àeämini zray mdipyïéøeèôe ,÷ôqî ¤§¥¦¦¨¥§¦
ïaøwî,z`hg.éeìz íLàa ïéáéiçå ¦¨§¨§©¨¦§¨¨¨
äúäLdzwica mcew,äéðt úà çéãúå ähnä ïî ãøzL éãkonfy ¨£¨§¥¤¥¥¦©¦¨§¨¦©¤¨¤¨

,dwicae cid zhyedn xzei `ed lecb,äæ àeä ïîfä øçà,xnelk ©©©§©¤
.`ed 'onfd xg` xg`'äúäMLk ïëå,df onfn xzei dzwica mcew §¥§¤¨£¨

crúòì úòî,dliraläãé÷ôì äãé÷tîeoia dlirad dzide - ¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨
,zncewd dwical [mc d`vny] ef dwica oia xnelk ,dciwtl dciwt

xedh d`vne ef dwical dlirad oia dwca `le,ànhî dìòBawx £¨¦©¥
òbî íeMîjez da rbpy oeik ,cala cg` mei z`neh epiide ,dcpa ¦©¨

,mcd zii`xl zrl zrnìòBa íeMî ànhî Bðéàåz`neh dcp §¥¦©¥¦¥
.mini zrayàáé÷ò éaøe wlegànhî óà ,øîBàjez dze` lread ©¦£¦¨¥©¦©¥

mini zray z`neh ,zrl zrnìòBa íeMî:ziyily dhiy .dcp ¦¥
ìëéäì ñðëð dìòa ,øîBà éàkæ ïa ïðçBé ïaø ìL Bða äãeäé éaø©¦§¨§¤©¨¨¨¤©©¥©§¨¦§¨©¥¨

úøBè÷ øéè÷îeycwnl qpkdl el xzen s`e ,ixnbl xedh dlra - ©§¦§¤
.zxehw xihwdle

:`cqg ax zhiyl `ziixadn dzii`x z` zniiqn `xnbdàîìLa¦§¨¨
ïðaø éøäèîc eðééä àcñç áøì`cqg ax zhiyl xacd oaen - §©¦§¨©§¦§©£¦©¨¨

ixd 'dipt gicze dhnd on cxzy ick' onf jeza dwca m`y xaeqd
epipy okly ,`aiwr iaxe minkg ea ewlgpy ,'onf xg` xg`' df
xedh dlrea df onf jeza dwca m` minkg zrcly `ziixaa

.dcp lrea z`nehnéMà áøì àlàif` ,dcia cr oken m`y xaeqd ¤¨§©©¦
,'onf xg`'l aygp 'dipt gicze dhnd on cxzy ick' jeza s`éànà©©

ïðaø éøäèîjeza dnvr dwca m` lread z` minkg exdih recn - §©£¦©¨¨
.df onfàîéz éëåote`a zwqer `ziixady yxtl xn`z m`e - §¦¥¨

,dãéa ãò ïéàcmb f`e ,zqkd e` xkd zgzn cr lehil dkixv `l` §¥¥§¨¨
df ixd dhnd on cxzy ick jez dnvr dwca m` iy` ax zrcl

c meyn ,ok yxtl oi` ,'onf xg` xg`'dãéa ãò ïéàå dãéa ãò éàä©¥§¨¨§¥¥§¨¨
déì éòaéîla` ,dcia cr oi`y xaecny yxtl mikixv eid minkg - ¦¨¥¥

ixd ea wecaze dhnd on cxzy ick jez dnvr dwcae dcia cr m`
minkg enzq ji`e ,mini zray wtqn `nh lrad mbe ,'onf xg`' df
cr m` mby xnel erhiy ,dlwz jkn z`vl dlelr `lde ,mdixac
dlrea oi` ,dnvr dwcay mcew dhnd on cxil ick dzdy m` dcia

ok` :`xnbd zniiqn .mini zray `nhàéL÷iy` ax lr ©§¨
.`ziixadn

:`ziixaa epipydìòa øîBà éàkæ ïa ïðçBé ïaø ìL Bða äãeäé éaø©¦§¨§¤©¨¨¨¤©©¥©§¨
.úøBè÷ øéè÷îe ìëéäì ñðëð¦§¨©¥¨©§¦§¤

:`xnbd dywnäcpaL úòì úòîa òâBð äåäc déì ÷etéúåmb - §¦¥©£¨¥©§¥¥§¥¤©¦¨
zrl zrn jez dze` lread lr exfb `ly dcedi iax xaeq m`
z`neh eze`nhl yi `ld ,dcp lrea z`neh `nh `diy dzwical

.zrl zrn jez da rbp ixdy cg` mei
:`xnbd zvxznøîàc àeäxaq dcedi iax -øîàc ,éànLklirl) §¨©§©©§¨©

(.aïzòL ïéic íéLpä ìk ,dnexz ze`nhny xn`p m` epl ic - ¨©¨¦©¨©§¨
mcew `ny miyyeg oi`e ,jli`e dii`x zryn oda erbiy zexdhe
.eze` d`ex dzid zwcea dzid m`e oevigd ziaa mcd did xak okl

:`xnbd dywn aeydéì ÷etéúådcpa rbep z`neh `la mb `ld - §¦¥
meyn `nh zeidl el yi,éø÷ ìòa äåäcdcedi iax xn` ji`e ©£¨©©§¦

.dliah `la ycwnl qpkdl xzeny
zwqer `ziixad :`xnbd zvxznBúàéa øîb àlLa`a `ly - §¤Ÿ¨©¦¨

.ixnbl xedh okle ,cegl d`xrda `l` ,dxenb d`ia dilr
:dpyna epipyíúk äàBøa àáé÷ò éaøì íéîëç íéãBîed`nhny ¦£¨¦§©¦£¦¨§¨¤¤
.dlrea z`

:minkg z`ced xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,áø øîà̈©©
dlrea z` d`nhn mzk d`exdy micen minkgy `id dpeekd

,òøôîì,mzkd z`ivnl zrl zrn jez dlray lk ,xnelkéaøå §©§¥©§©¦
àéä øéàîmb okle ,minzk oiprl xingnd ,xi`n iax epiid minkge - ¥¦¦

mi`nhn oi` dz`x m`y s`y xaeq rxtnl zrl zrn z`neh oiprl
.eze` mi`nhn mzk d`vna ,rxtnl dlrea z`

,øîà ìàeîLed`nhn mzk d`exdy micen minkgy ,`id dpeekd §¥¨©
dlread z`ïàkî[mzkd z`ivn onfn-],àaäìez` `l la` ¦¨§©¨

,zrl zrn jez dlreadàéä ïðaøåmd dpyna mixkfend minkge - §©¨¨¦
xzei minzka xingdl oi`y mixaeqe ,xi`n iax lr miwlegd minkg

.ynn di`xan
:l`eny lr `xnbd ddnzàèéLt àaäìe ïàkîz` d`nhny ¦¨§©¨§¦¨

.dlrea
:`xnbd zvxznå ìéàBä àîéúc eäîz`nehúòì úòîn wxïðaøc ©§¥¨¦§¥¥§¥§©¨¨

,jli`e dzii`x zryn `l` d`nh dpi` `ziixe`cny ,`id
åz`nehíéîúkn,ïðaøc`l` z`nhp dy`d oi` `ziixe`cny §§¨¦§©¨¨

ok m`e ,dybxda dii`xadìòBa úà äànèî àì úòì úòn äî©¥¥§¥Ÿ§©§¨¤£¨
,minkg zrcldìòBa úà äànèî àì íéîúk óà,`adle o`kn ©§¨¦Ÿ§©§¨¤£¨

,opaxcn `l` d`nh dpi`y oeikïì òîLî à÷oi`y epzpyna `pzd ¨©§©¨
.`adle o`kn dlrea z` d`nhn mzk d`exd `l` ,ok xacd

:`xnbd dywnénð éëä àîéàåmyky ,ok xn`p zn`a `nye - §¥¨¨¦©¦
,dlread lr d`neh exfb `ly zrl zrn z`neha minkg mixaeqy

.minzk z`neha exfb `l ok enk
:`xnbd zvxzníúä,zrl zrn z`nehaéðôì èeçL øBL ïéà,E ¨¨¥¨§¨¤

ixdy ,dze`nhl jiptl daiq oi` dii`xd mcew zrl zrna ,xnelk
`ny yeygl minkg eyry biiq `l` df oi`e ,mc f` dz`x `l
,lread oiprl dfa xingdl oi`y minkg mixaeq okle ,mc dz`x

la`àëä,minzk z`nehaéðôì èeçL øBL Lé,Ejiptl yi ,xnelk ¨¨¥¨§¨¤
zrn z`nehn xzei dxeng dz`neh okle ,dtebn `a i`cey mzk
`adle o`kn dlread mb okle ,[opaxcn ze`nehd izyy s`] zrl

.dcp lrea z`neh `nh
:`pzd zpeek yexita ewlgp mitqep mi`xen`y d`ian `xnbdïëå§¥

Lé÷ì Léø øîà,ax ixackminkg miceny `id `pzd zpeeky ¨©¥¨¦
dlrea z` d`nhnyòøôîì,mzkd z`ivnl zrl zrn lkéaøå §©§¥©§©¦

,øîà ïðçBé éaøå .àéä øéàîd`nhny micen minkgy `id ezpeek ¥¦¦§©¦¨¨¨©
,àéä ïðaøå ,àaäìe ïàkî.l`eny yxity itke ¦¨§©¨§©¨¨¦

äðùî
dkixv dpi`e ,dlral dxdh zwfga dy` lky x`az dpynd

:yinyz mcew dwica,ïäéìòáì äøäè ú÷æça íéLpä ìkopi`e ¨©¨¦§¤§©¨¢¨§©£¥¤
miyp` oke .yinyz mcew onvr wecal zekixv,Cøcä ïî ïéàaä©¨¦¦©¤¤

,äøäè ú÷æça ïäì ïäéLð.dwica `la odnr ynyl milekie §¥¤¨¤§¤§©¨¢¨

àøîâ
:`xnbd zl`eyéðúîì déì änìxefgl `pzd jxved recn - ¨¨¥§¦§¥

y zepyleCøcä ïî ïéàaälk llka `lde ,dxdh zwfga odiyp ©¨¦¦©¤¤
.od miypd

,`yixd z` wx epipy eli` :`xnbd daiyn,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨
éléî éðä`weec dxdh zwfga dy` lky el` mixac -àëéä ¨¥¦¥¥¨

àúîa déúéàc,xira dlra `vnpy ote`a -dLôpà àéîøc §¦¥§¨¨§¨§¨©©§¨
ä÷ãáezybxd dyibxd m` i`ceae ,dnvr wecal ler dilr yiy - ¨§¨

ceie ,dnvr dwca dii`xzwfga okle ,dxedh e` `id d`nh m` zr
,yinyz mcew dnvr wecal dkixv dpi`e `id dxedhàëéä ìáà£¨¥¨

àúîa déúéìc,xira dlra oi`y ote`a la` -dLôpà àéîø àìc §¥¥§¨¨§Ÿ¨§¨©©§¨
,dyibxnyk wecal ler dilr lhen oi`y -àìzwfga dpi` - Ÿ
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המשך בעמוד זמק

oifge` mipy` cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

äìòåá úà äàîèîù íéøîåà íúà àáé÷ò éáøë àîùmkl oi`e ,zrl zrn lk Ð

.zrl zrn `l` xaca xeriyåðòîù àì`xiaq `l (xfrl` iaxke) ,exeriy z` Ð

.olãøúù éãë äúäù àì,wtqn oi`nh Ð dhna dcere wecaze ayzy ick `l` Ð

.`cqg axk ,meize` xg` epiidcãøúù éãë äúäù.dixeriy yitpc Ðïîæä øçà
äæ àåä.df `ed xg` xg` :xnelk Ðïëå

úòì úòîo`kne ,dfd xeriyk :xnelk Ð

dwca m` dlira ly zrl zrn lk oldle

rbep meyn `nhn dlrea Ð d`nh dz`vne

opaxcn wtqe ,axr z`neh dcpa zrl zrna

z`neh dcp lrea meyn `nhn epi`e .zelzl

.zelzl elit`e ,drayìëéäì ñðëðonwl Ð

.dl yxtnàãñç áøì àîìùáick :xn`c Ð

.opax ixdhnc epiid ,`ed "xg` xg`" cxzy

äãéá ãò ïéàã àîéú éëåcxzy xg`c Ð

m` ,ixeriy ixz edl dedc ,hiyedl dkxved

dcia cr oia ibeltle ipzinl dil irai` ok

.dipin daxeg wetiz `lc ,dcia cr oi`l

`lc ,dcia cr elit`c :rnyn `zydc

`lcne .opax ixdhn ,cxzy ick `l` dzdy

icka opax ixdhn i`cec :dpin rny ,biltn

.dicegl cxzyåúàéá øîâ àìùáelit`e Ð

,dlrea z` d`nhn `aiwr iaxl ikd

aizkc ,d`ia xnbk Ð dcpa d`xrdc

oiprl la` ,"dxrd dxewn z`" :(k `xwie)

.rixfiy cr Ð ixwàéä øéàî éáøåÐ

dcp) `nw wxta xn`ck ,minzka xingnc

.(a,ap) "oniq `a" wxta onwle (`,dàèéùô
zrn iabl ibilt rxtnla `d ,icen i`n Ð

`adle o`kna `le ,zrl?ïðáøã íéîúëåÐ

.`adle o`kn elit`èåçù øåù ïéàÐ

.`ed `nlra biiq `l` ,i`fg `l lenz`c

êéðôì èåçù øåù éøä àëä`l xetvac Ð

meine ,dxar `l migah ly weyae ,dwqrzp

.df wtqa `id ezyalyäðùîíéùðä ìë
ïäéìòáì äøäè ú÷æçá`ly ,dwica `la Ð

.zexdha dweqrl `l` dwica dxkfed

àøîâäúðåò éîé êåúámei miyly Ð

,dwica `ira miyly xg`l la` ,dii`xl

.dper seql oiifg miyp mzqe li`edåðù àì
`ira `l dzper ini jez d`vn ikc Ð

.dwicaäúñå úò òéâä àìù àìàjeza Ð

dl yiy dy` oebk ,jxca didy mini oze`

.minid oze` jeza ribd `le ,zqeòéâä ìáà
äúñå úò.jxcd on ez`ia mcew Ðäøåñà

.`a epnfa gxe`c Ðàúééøåàãdkld Ð

.wtq z`neha dl opiwfgnc ipiqn dynl

ïðáøã úåúñåwecal minkg dekixvd Ð

`lc `kid edine .d`xz `ny ,dzqe meia

dwca `l i` dwca i` opirci `le ,xira ded

.d`neha dl opiwtqn `l Ð
àì
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àìdzdy [ielz my`a zaiige] dlrea z` d`nhn dhnd on cxzy ick dzdy

dcen `aiwr iax i` :dniz Ð dlrea d`nhn xne` `aiwr iax 'ek cxzy ick

`nw wxtae .zxeqnl m` yi :xaq ok m` ,`tiq` `l` bilt `lc rnynck ,`yixa

ipyn `ad mc ziriax" iab ,`xwnl m` yi `aiwr iaxl dil zi` (`,c) oixcdpqc

`kile !opixw "zeytp" xn`wc ."mizn

wxt opzdc ,`yixa inp bilt `kdc :xninl

ly dkizga (a,ak zezixk) "dhigy mc"

z` cg` lk` ,oileg ly dkizge ycew

df Ð dipyd z` lk`e xg` `ae dpey`xd

ixac ,ielz my` `ian dfe ,ielz my` `ian

drya `d ,ipyd aiig i`n`e .`aiwr iax

o`nle ,zekizg izy eiptl eid `l lk`y

,`peeb i`dka xeht zekizg izy irac

dil zi` inp iaxe .oiwxt seqa mzd xn`ck

z` lk`c `kid (`,gi my) "lk` wtq" wxta

my` aiigc ,bbeya dipyde cifna dpey`xd

`nw wxta xaq iaxe ,dipyd lr ielz

:xnel jixve !`xwnl m` yi :(`,c) oixcdpqc¥

df zxeqnl `xwn oia welig mey yic

irac ax xa `iigc .`nlrc zxeqne `xwnl

`kd ixaq `nlr ilekc :xaq ,zekizg izy

:xaq dilr biltc iq` axe ,`xwnl m` yic

enk ,zxeqnl m` yi ixaq `nlr ilekc

`inec "ozei" iab (a,ak `rivn `aa) epivny

,(a,ek migqt) "car"c `inec "caer"e "ozi"c

"zetk"e ,(`,el my) "ipr"c `inec "iper"e

`nrh yi mzde ,(`,al dkeq) "ztk"c `inec

`iigl `aeh mzd jixt ikc :rcze .`pixg`

my` aiignc `id xfrl` iax :ipyne ,ax xa

ibilt i`pz dnk `de ,iek alg lr ielz

iax ith hwp i`n`e ,zxeqnae `xwna

`l ike ,dywnd mbe ?`ed izenyc xfrl`

`xwna ibilt i`pz `aehc rci ded

:xnel yi cere .ziyixtck `l` ?zxeqnae

lk` `l oey`xdc exii` iaxe `aiwr iaxc

Ð dipyd lk`yke ,divg `l` ,dkizgd lk

df oiprke .eiptl zekizgd izy oiicr eid

."dax dy`d"a inlyexid uxzn

éàäÐ dil irain dcia cr oi`e dcia cr

lkd ibeltl dil dedc :i"yx yxit

cr oi`a dcica biltn `nlc :dywe .dzdya

:yxtl d`xpe ?dzdy `ll dzdy oia ,dcia

,dcia cr oi`a `ziixaa iyextl dil dedc

.dcia cr yia ixii` oizipznc oeik

éàîùëmewn lkne Ð dzry dic xn`c

oeik ,dray `nhc "xg`" cga i`ny dcen

.ielz my` aiigc

øîàm`e Ð `id xi`n iaxe rxtnl ax

:opz (`,a) `neic `nw wxtac :xn`z

`nyc mini dray ezian lecb odk oiyixtn

Ð o`nk :xn`we ,dcp wtq ezy` lr `ai

.dlrea z` d`nhn s` :xn`c ,`aiwr iaxk

cgae ,opaxk elit` iz`c :`cqg ax xn`we

`l i`n` .dray `nh dlreac ecen "xg`"

minkg micen `dc ?mzk `vnz `ny :ipyn

meyn :xnel yie !mzk d`exa `aiwr iaxl

wtq ezy` `vnz `ny" xn`w i`n` :xn`z m`e .dwica mcew odkd `nhp `l f`e ,ezyixt mcew dwelg wecaz `idc :xnel yi cere .`adle o`kn :`kd xn`c l`eny

.`giky `l `dc :xnel yie ?dliral jenq zqe xeriy wecaz m` "dcp i`ce" `nil ,"dcpéëädnn xefgl el did `l Ð dzqe zry ribd `ly `l` epy `l xnzi`

leki dide .zqe dl oi` elit` ,dwica `ira `l dlral lk :(`,ai dcp) `nw wxta opixn`ck ,dxdh zwfga `idc `ed zn`c ,"zqe dl oi`y `l` epy `l" dlgz xn`y

.ztqez `la dlgz xn`y oeyld ayiin `l` .'ek dzqe zry ribd `lyk ,inp zqe dl yie :siqedlåìéôàopixn` `d ,zxzen j`id :dniz Ð zxzen dzqe onf ribd

leahl dlekiy ,mini dray dzqe xg` dzdyyk :xnel yie !ozqel jenq odizeypn eyxtiy l`xyi ipal dxdf` :(a,bq) "dy`d" wxt onwle (a,gi) ipy wxt zereaya

opiayg dz`x i`cec ,dxeq` Ð dliah onf xeriyk dzdy elit` ,`ziixe`c zezqe xn`c o`nle .jenqac opgei iaxc `eddk ,dz`x wtq icin d`iven dliah wtqc ,ixii`

.opaxc zezqe jenqac opgei iaxl dil `xiaqc wcwcl yi jk jezne ,dl
elit`
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?dìòBa úà äànènL ,íéøîBà ízà àáé÷ò éaøk ànL¤¨§©¦£¦¨©¤§¦¤§©§¨¤£¨
íéîëç eLøt Ck ,íäì øîà .eðòîL àì :Bì eøîà̈§Ÿ¨©§¨©¨¤¨¥§£¨¦
úà çécúå ähnä ïî ãøzL éãk äúäL àì :äðáéa§©§¤Ÿ¨£¨§¥¤¥¥¦©¦¨§©¦©¤

äéðt¯,ïaøwî ïéøeèôe ,÷ôqî ïéàîèe ,äæ àeä ïîæ CBz ¨¤¨§©¤§¥¦¦¨¥§¦¦¨§¨
çécúå ähnä ïî ãøzL éãk äúäL .éeìz íLàa ïéáéiçå§©¨¦§¨¨¨¨£¨§¥¤¥¥¦©¦¨§©¦©

äéðt úà¯úòî äúäMLk ïëå .äæ àeä ïîfä øçà ¤¨¤¨©©©§©¤§¥§¤¨£¨¥¥
äãé÷ôì äãé÷tîe úòì¯,òbî íeMî ànhî dìòBa §¥¦§¦¨¦§¦¨£¨¦©¥¦©¨

ànhî óà :øîBà àáé÷ò éaø .ìòBa íeMî ànhî Bðéàå§¥¦©¥¦¥©¦£¦¨¥©¦©¥
éàkæ ïa ïðçBé ïaø ìL Bða äãeäé éaø .ìòBa íeMî¦¥©¦§¨§¤©¨¨¨¤©©
áøì àîìLa .úøBè÷ øéè÷îe ìëéäì ñðëð dìòa :øîBà¥©§¨¦§¨©¥¨©§¦§¤¦§¨¨§©

àcñç¯éLà áøì àlà .ïðaø éøäèîc eðééä¯éànà ¦§¨©§¦§©£¦©¨¨¤¨§©©¦©©
ãò" éàä ,dãéa ãò ïéàc :àîéz éëå ?ïðaø éøäèî§©£¦©¨¨§¦¥¨§¥¥§¨¨©¥

.àéL÷ !déì éòaéî "dãéa ãò ïéà"å "dãéaäãeäé éaø" §¨¨§¥¥§¨¨¦¨¥¥©§¨©¦§¨
ìëéäì ñðëð dìòa :øîBà éàkæ ïa ïðçBé ïaø ìL Bða§¤©¨¨¨¤©©¥©§¨¦§¨©¥¨

eúòì úòîa òâBð äåäc déì ÷Btéúå ."úøBè÷ øéè÷î©§¦§¤§¥¥©£¨¥©§¥¥§¥
!äcðaL¯ïéic íéLpä ìk :øîàc ,éànLk øîàc àeä ¤§¦¨©£©§©©©£©¨©¨¦©¨

!éø÷ ìòa äåäc déì ÷Btéúå .ïúòL¯.Búàéa øîb àlLa §¨¨§¥¥©£¨©©¤¦§¤Ÿ¨©¦¨
øîà ."íúk äàBøa àáé÷ò éaøì íéîëç íéãBîe"¦£¨¦§©¦£¦¨§¨¤¤¨©
ïàkî :øîà ìàeîLe .àéä øéàî éaøå ,òøôîì :áø©§©§¥©§©¦¥¦¦§¥¨©¦¨

!àèéLt ,àaäìe ïàkî .àéä ïðaøå ,àaäìe¯eäî §©¨§©¨¨¦¦¨§©¨§¦¨©
äî ,ïðaøc íéîúëe ,ïðaøc úòì úòîe ìéàBä :àîéúc§¥¨¦¥¥§¥§©¨¨§¨¦§©¨¨©

úòì úòn¯íéîúk óà ,dìòBa úà äànèî àì ¥¥§¥Ÿ§©§¨¤£¨©§¨¦
¯.ïì òîLî à÷ ,dìòBa úà äànèî àìéëä àîéàå Ÿ§©§¨¤£¨¨©§©¨§¥¨¨¦

!éîð¯íúä¯éðôì èeçL øBL ïéààëä ,E¯øBL Lé ©¦¨¨¥¨§¨¤¨¨¥
éðôì èeçLøéàî éaøå ,òøôîì :Lé÷ì Léø øîà ïëå .E ¨§¨¤§¥¨©¥¨¦§©§¥©§©¦¥¦

.àéä ïðaøå ,àaäìe ïàkî :øîà ïðçBé éaø .àéääðùî ¦©¦¨¨¨©¦¨§©¨§©¨¨¦
Cøcä ïî ïéàaä .ïäéìòáì äøäè ú÷æça íéLpä ìk̈©¨¦§¤§©¨¢¨§©£¥¤©¨¦¦©¤¤

¯.äøäè ú÷æça ïäì ïäéLðàøîâéðúîì déì änì §¥¤¨¤§¤§©¨¢¨¨¨¥§¦§¥
?"Cøcä ïî ïéàaä"¯éléî éðä :àðéîà Czòc à÷ìñ¯ ©¨¦¦©¤¤¨§¨©§¨¨¦¨¨¥¦¥

àëéä ìáà ,ä÷ãáe dLôpà àéîøc ,àúîa déúéàc àëéä¥¨§¦¥§¨¨§©§¨©©§¨¨§¨£¨¥¨
àúîa àúéìc¯dLôpà àéîø àìc¯.ïì òîLî à÷ ,àì §¥¨§¨¨§¨©§¨©©§¨¨¨©§©¨

àaL àeäå :äàéNð äãeäé éaø íeMî Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦©¦§¨§¦¨§¤¨
.dúðBò éîé CBúa dàöîeàlà eðL àì :àðeä áø øîà §¨¨§§¥¨¨¨©©¨Ÿ¨¤¨

úñå dì Lé ìáà .úñå dì ïéàL¯ì øeñà.LnL ¤¥¨¤¤£¨¥¨¤¤¨§©¥
úñå dì ïéà !àøazñî àëtéà ,äaøcà ?àéiì étìk§©¥©¨©§©¨¦§¨¦§©§¨¥¨¤¤

¯úñå dì Lé ,éàæç àîéà¯,àlà !dì òéá÷ úñå ¥¨£©¥¨¤¤¤¤§¦©¨¤¨
øîzéà éà¯ìáà ,dzñå úòL òébä àlL àlà eðL àì :àðeä áø øîà ,øîzéà éëä ¦¦§©¨¦¦§©¨©©¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ¦¦©§©¦§¨£¨

dzñå úòL òébä¯eléôà :øîà äðç øa øa äaø .àúééøBàc úBúñå :øáñ÷ .äøeñà ¦¦©§©¦§¨£¨¨¨©§¨§©§¨©¨©©¨¨¨©£¦
dzñå úòL òébä¯úBúñå :øáñ÷ ,úøzeî éîðáø .ïðaøc:àðeä áø øîà ,éëä éðúî éLà ¦¦©§©¦§¨©¦¤¤¨¨©§¨§©¨©©©¦©§¥¨¦¨©©¨
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קלג oifge` mipy` cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

äìòåá úà äàîèîù íéøîåà íúà àáé÷ò éáøë àîùmkl oi`e ,zrl zrn lk Ð

.zrl zrn `l` xaca xeriyåðòîù àì`xiaq `l (xfrl` iaxke) ,exeriy z` Ð

.olãøúù éãë äúäù àì,wtqn oi`nh Ð dhna dcere wecaze ayzy ick `l` Ð

.`cqg axk ,meize` xg` epiidcãøúù éãë äúäù.dixeriy yitpc Ðïîæä øçà
äæ àåä.df `ed xg` xg` :xnelk Ðïëå

úòì úòîo`kne ,dfd xeriyk :xnelk Ð

dwca m` dlira ly zrl zrn lk oldle

rbep meyn `nhn dlrea Ð d`nh dz`vne

opaxcn wtqe ,axr z`neh dcpa zrl zrna

z`neh dcp lrea meyn `nhn epi`e .zelzl

.zelzl elit`e ,drayìëéäì ñðëðonwl Ð

.dl yxtnàãñç áøì àîìùáick :xn`c Ð

.opax ixdhnc epiid ,`ed "xg` xg`" cxzy

äãéá ãò ïéàã àîéú éëåcxzy xg`c Ð

m` ,ixeriy ixz edl dedc ,hiyedl dkxved

dcia cr oia ibeltle ipzinl dil irai` ok

.dipin daxeg wetiz `lc ,dcia cr oi`l

`lc ,dcia cr elit`c :rnyn `zydc

`lcne .opax ixdhn ,cxzy ick `l` dzdy

icka opax ixdhn i`cec :dpin rny ,biltn

.dicegl cxzyåúàéá øîâ àìùáelit`e Ð

,dlrea z` d`nhn `aiwr iaxl ikd

aizkc ,d`ia xnbk Ð dcpa d`xrdc

oiprl la` ,"dxrd dxewn z`" :(k `xwie)

.rixfiy cr Ð ixwàéä øéàî éáøåÐ

dcp) `nw wxta xn`ck ,minzka xingnc

.(a,ap) "oniq `a" wxta onwle (`,dàèéùô
zrn iabl ibilt rxtnla `d ,icen i`n Ð

`adle o`kna `le ,zrl?ïðáøã íéîúëåÐ

.`adle o`kn elit`èåçù øåù ïéàÐ

.`ed `nlra biiq `l` ,i`fg `l lenz`c

êéðôì èåçù øåù éøä àëä`l xetvac Ð

meine ,dxar `l migah ly weyae ,dwqrzp

.df wtqa `id ezyalyäðùîíéùðä ìë
ïäéìòáì äøäè ú÷æçá`ly ,dwica `la Ð

.zexdha dweqrl `l` dwica dxkfed

àøîâäúðåò éîé êåúámei miyly Ð

,dwica `ira miyly xg`l la` ,dii`xl

.dper seql oiifg miyp mzqe li`edåðù àì
`ira `l dzper ini jez d`vn ikc Ð

.dwicaäúñå úò òéâä àìù àìàjeza Ð

dl yiy dy` oebk ,jxca didy mini oze`

.minid oze` jeza ribd `le ,zqeòéâä ìáà
äúñå úò.jxcd on ez`ia mcew Ðäøåñà

.`a epnfa gxe`c Ðàúééøåàãdkld Ð

.wtq z`neha dl opiwfgnc ipiqn dynl

ïðáøã úåúñåwecal minkg dekixvd Ð

`lc `kid edine .d`xz `ny ,dzqe meia

dwca `l i` dwca i` opirci `le ,xira ded

.d`neha dl opiwtqn `l Ð
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àìdzdy [ielz my`a zaiige] dlrea z` d`nhn dhnd on cxzy ick dzdy

dcen `aiwr iax i` :dniz Ð dlrea d`nhn xne` `aiwr iax 'ek cxzy ick

`nw wxtae .zxeqnl m` yi :xaq ok m` ,`tiq` `l` bilt `lc rnynck ,`yixa

ipyn `ad mc ziriax" iab ,`xwnl m` yi `aiwr iaxl dil zi` (`,c) oixcdpqc

`kile !opixw "zeytp" xn`wc ."mizn

wxt opzdc ,`yixa inp bilt `kdc :xninl

ly dkizga (a,ak zezixk) "dhigy mc"

z` cg` lk` ,oileg ly dkizge ycew

df Ð dipyd z` lk`e xg` `ae dpey`xd

ixac ,ielz my` `ian dfe ,ielz my` `ian

drya `d ,ipyd aiig i`n`e .`aiwr iax

o`nle ,zekizg izy eiptl eid `l lk`y

,`peeb i`dka xeht zekizg izy irac

dil zi` inp iaxe .oiwxt seqa mzd xn`ck

z` lk`c `kid (`,gi my) "lk` wtq" wxta

my` aiigc ,bbeya dipyde cifna dpey`xd

`nw wxta xaq iaxe ,dipyd lr ielz

:xnel jixve !`xwnl m` yi :(`,c) oixcdpqc¥

df zxeqnl `xwn oia welig mey yic

irac ax xa `iigc .`nlrc zxeqne `xwnl

`kd ixaq `nlr ilekc :xaq ,zekizg izy

:xaq dilr biltc iq` axe ,`xwnl m` yic

enk ,zxeqnl m` yi ixaq `nlr ilekc

`inec "ozei" iab (a,ak `rivn `aa) epivny

,(a,ek migqt) "car"c `inec "caer"e "ozi"c

"zetk"e ,(`,el my) "ipr"c `inec "iper"e

`nrh yi mzde ,(`,al dkeq) "ztk"c `inec

`iigl `aeh mzd jixt ikc :rcze .`pixg`

my` aiignc `id xfrl` iax :ipyne ,ax xa

ibilt i`pz dnk `de ,iek alg lr ielz

iax ith hwp i`n`e ,zxeqnae `xwna

`l ike ,dywnd mbe ?`ed izenyc xfrl`

`xwna ibilt i`pz `aehc rci ded

:xnel yi cere .ziyixtck `l` ?zxeqnae

lk` `l oey`xdc exii` iaxe `aiwr iaxc

Ð dipyd lk`yke ,divg `l` ,dkizgd lk

df oiprke .eiptl zekizgd izy oiicr eid

."dax dy`d"a inlyexid uxzn

éàäÐ dil irain dcia cr oi`e dcia cr

lkd ibeltl dil dedc :i"yx yxit

cr oi`a dcica biltn `nlc :dywe .dzdya

:yxtl d`xpe ?dzdy `ll dzdy oia ,dcia

,dcia cr oi`a `ziixaa iyextl dil dedc

.dcia cr yia ixii` oizipznc oeik

éàîùëmewn lkne Ð dzry dic xn`c

oeik ,dray `nhc "xg`" cga i`ny dcen

.ielz my` aiigc

øîàm`e Ð `id xi`n iaxe rxtnl ax

:opz (`,a) `neic `nw wxtac :xn`z

`nyc mini dray ezian lecb odk oiyixtn

Ð o`nk :xn`we ,dcp wtq ezy` lr `ai

.dlrea z` d`nhn s` :xn`c ,`aiwr iaxk

cgae ,opaxk elit` iz`c :`cqg ax xn`we

`l i`n` .dray `nh dlreac ecen "xg`"

minkg micen `dc ?mzk `vnz `ny :ipyn

meyn :xnel yie !mzk d`exa `aiwr iaxl

wtq ezy` `vnz `ny" xn`w i`n` :xn`z m`e .dwica mcew odkd `nhp `l f`e ,ezyixt mcew dwelg wecaz `idc :xnel yi cere .`adle o`kn :`kd xn`c l`eny

.`giky `l `dc :xnel yie ?dliral jenq zqe xeriy wecaz m` "dcp i`ce" `nil ,"dcpéëädnn xefgl el did `l Ð dzqe zry ribd `ly `l` epy `l xnzi`

leki dide .zqe dl oi` elit` ,dwica `ira `l dlral lk :(`,ai dcp) `nw wxta opixn`ck ,dxdh zwfga `idc `ed zn`c ,"zqe dl oi`y `l` epy `l" dlgz xn`y

.ztqez `la dlgz xn`y oeyld ayiin `l` .'ek dzqe zry ribd `lyk ,inp zqe dl yie :siqedlåìéôàopixn` `d ,zxzen j`id :dniz Ð zxzen dzqe onf ribd

leahl dlekiy ,mini dray dzqe xg` dzdyyk :xnel yie !ozqel jenq odizeypn eyxtiy l`xyi ipal dxdf` :(a,bq) "dy`d" wxt onwle (a,gi) ipy wxt zereaya

opiayg dz`x i`cec ,dxeq` Ð dliah onf xeriyk dzdy elit` ,`ziixe`c zezqe xn`c o`nle .jenqac opgei iaxc `eddk ,dz`x wtq icin d`iven dliah wtqc ,ixii`

.opaxc zezqe jenqac opgei iaxl dil `xiaqc wcwcl yi jk jezne ,dl
elit`
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`oifgeקלד mipya cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

åðù àì.dzqe zr ribd elit` rnync ,"dxdh zwfga" opzc `d Ðïéàá àìà
íéîéì úñå äì.minile dvitwl `l` ,dvitw `la ediicegl Ðéîé áùçî

äúñådlekiy minia zcner eiykrc ,dzqe xg` mini dray jxca ddy m` Ð

.dl`eyl jixv oi`e dlah :opixn` dzqe ribd elit` ,xdhdlàæéæáãdyea Ð

.dpqiitiy cr ,leahl `idéî äúàø éàãå
ïðçåé éáø øîàjixv `di `ly Ð

.dpwf `id elit`e ,dl`eyläìáè øîéà
`witq meyn opgei iaxc `nrhc oeike Ð

.dpwf `py `l dcli `py `l ,`edéåä
÷ôñ.xzidl Ðéàãå.xeqi`l Ð÷ôñ ïéàå

àéöåî.ely i`ce icin xacd z` Ðàäå
ìáè éàãåã àëädxnbpy opifg `dc Ð

.od oigxenne ozk`ln÷ôñ àîéà úéòáéà
àåä ÷ôñåi` ol `wtqnc ikid ikc Ð

`l `nlc ol `wtqn inp ikd ,`l i` ixyrn

iaxk `ni`c ,xyrna aiigi` `le liah

oi`c .dly uena dqipkne dliir `irye`

,ziad ipt zii`xa `l` xyrna aiigzn lah

ipt zii`x zryac oeike .gztd z` d`exyk

`l ez ,xyrnl ezk`ln dxnbp `l ziad

dgxnne dyc `edy it lr s` ,`aiigin

zexit qipkn` dedc icin .dqipkdy xg`l

,zgxenn `id elit` ,zial etitxwe ebb jxc

`le li`ed xyrnd on dxehtc ol `niiwc

.gztd z` dz`xúìëåà åúîäá àäúù éãë
.gexin xg`l elit` Ð,"eznda" hwp ikdle

i`c ,ikd xninl ivn `l mc` lk`n` eli`c

lr xefb opax Ð `ziixe`cn aiign `l inp

dxnbp `ly xaca elit` ,raw zlik`

,dly raw Ð dnda lk`n la` .ezk`ln

` wxt) d`t zkqna opzc ,dl aiyg i`xr

cr ,zeigle zeterl dndal lik`n :(e dpyn

my dilr lg `lc dnk lk jklid .gxniy

`kde .ezndal lik`n Ð `ziixe`c lah

`irye` iaxk edl ciarc xninl `ki`c oeik

opaxc `xeqi` iablc ,mc`l oixzen Ð

.xag zwfg `ipdn'åë àåä øëæ íàodk Ð

zexedl oiekzne ,ze`xed dxene ,did mkg

.dxdhe d`neh ini dl:inp i`elv` dxeby

dpnn xdfdl dvexe ,eznexza zrbepe ,ziaa

izni` rcil :mixne` yie .dz`neh ini lk

ezxnyna rx`i m` ,dpaxw z`ad onf `di

dler xez liayac ,il `xiaq `le .e`l m`

odk i`d liir `l Ð dxnyn dlekl zg`

oey`x oeyl mbe .dvxzy onf lk dpaxw xg`l dleki `id ixdy :cere .ikdl diytp

zn z`nehc e`l lr xearle lid`dl `a `ed melk Ð `ed mkg i`c ,d`xp epi`?
.ze`xle uivdl dy` ezxbye ,ohw e` ,did ux`d mr odk `l`åäåøäèåld`n Ð
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åìéôà.leahl dyeay dxrp elit` :qxhpewd yxit Ð lahinl `fifac dcli

ixy i`cea dz`x `ly oeik ,inp jd opgei iax xn` in dz`x i`ce :ipyne

`fifac dcli elit` :mz epiax oke ,yxtn l`ppg epiaxe .ayein epi`e .opgei iax

"oiptn" wxta xn`ck .miyly jez leahl zcgtne ,dciledy :yexit Ð lahinl

jez dlah `cqg ax zac (`,hkw zay)

`ax dihn`e ,dzlge dcill miyly

xity iz` `zyde .z`iqzi`e ,`qxrl

,opgei iax xn` in dz`x i`ce :dil xn`c

leahl zb`ec dzid `l elit` zclei ok m`

d`iven epi` dliah wtqc opgei iax xizi `l

,cgt oeyl Ð "fifa"e .dz`x i`ce icin

`irain `l :(`,ek) zenaic ipy wxtc `iddk

el`" wxta edin .dipin dixa fifac eia`

oeyl `edy rnyn (a,ar migqt) "mixac

zia" wxtae ,"dipin dfifa eznai" iab ,zyea

."dipin fifa ffan" :(`,aiw zenai) "i`ny

:yxit jexrae .cgt oeyl yxtl yi mb edin

.zyea oeyløáçd`ln dxebn gipde zny

iab (`,i) oilegc `nw wxta Ð 'ek zexit

oi` :inp xn`w "dnebt oikq `vnpe hgy"

xagc jdn iziin `le ,i`ce icin `iven wtq

,libxe aeh wtq ied `kdc meyn ,dgtye

inp ikde .i`ce icin `iven `lewl elit`e

"dlre lah"c mzdc `idd iiez`l jiiy `l

epiid mzdc ,i`ce icin `ivene wtq iz`c

.`xnegl iedc meyn

åúîäáyxitck ,eznda `wec Ð zlke`

zlke` `idy dn lkc :qxhpewd

opaxcn xeq` mc` la` ,i`xr ixwin Ð

,`ztqeza rnyn oke .raw zlik` lek`l

qipkd :(`,bi) dviac `nw wxta dl iziine

odn lke` Ð dqir odn zeyrl milay zial

hwpcn inp rnyn oke .xehte ,i`xr

iax" wxta zegpna jixtc `de ."eznda"

iebd gexin" xn`wc i`n` (`,fq) "l`rnyi

:yexit ,"miqik ilra meyn ,xhet epi`

gexin mcew miiebl oz`eaz oixkeny mixiyr

iaxk carc xyt` ,gexin xg` oipewe oixfege

,xehtle mixrdl lkeiy :yexit Ð `irye`

elired dne ,dly uena d`eazd qipkiy

ikd !xeht ixnblc rnyn ?mzpwza minkg

icinae ,`irye` iaxk dil ciar :eyexit

.mzpwza minkg elired dn dnda lk`nc

enk ,i`xr wx xhet epi` iebd gexin i` edin

.(a,`i) zexekac `nw wxt idliya oeir jixv j` .xity iz` ,gexin mcew didy

uena dqipkd elit` ,raw zlik` oiprl lah i`ce iedc oeik :dyw `zyde

`kile ?mipwezn zwfga edl opiaygc i`ce icin `ivene wtq iz` ikid ,ziyixtck

dipin jixt (`,h) migqtc `nw wxta `dc ,opaxc i`ce icin `iven wtqc :xninl

`d ,"dwica jixv oi` Ð my oiievn qlcxae dclegy mewn lk" mzd xn`wc `d`

i`ce icin `ivenc `kd `pifg mewn lkn `zyde .`irye` iaxck ,`ed wtqe wtq :ipyne ,xagc jdn jixte ,i`ce icin `iven oi` lk` wtqc ,dwica jixv Ð ung i`ce

`dc :wgvi epiax xne` cere .`ziixe`c i`ce iedc ,elha `ly ixii` mzdc oizipznc :wgvi epiax xne`e !ibq `nlra lehaa `ziixe`cnc ,opaxc ied inp ung zwicae ,opaxc

.dndal `l` efg `lc jpda epiid ,mipwezn zwfga eedc `kd xn`wcéãëdnize .dlk` `l inp eznda elit` ,ziad ipt d`xy lahac rnyn Ð zlke` eznda `dzy

meyn ,`nh laha oiwilcn oi`" iab (`,ek zay) "oiwilcn dna"a opiyxcc :xnel yie ?d`pda xeq` didiy lah epivn `lc ,exyc ze`pd x`yn `py i`n :wgvi epiaxl

d`nh s` ,jli`e dnxd zryn `l` ,dzlik` :yexit Ð da jl oi` dxedh dn ,d`nh zg`e dxedh zg` ,xacn aezkd zenexz izya Ð "izenexz zxnyn z`" aizkc

l`xyi oi`c opirny inp `kdne .ielik ly d`pd x`y lke ezndal lik`nl oicd `ede ,dnxd mcew dwlcda dxqzinc ,d`nhn dxedh xnb xcde .dwlcd epiidc ,ok

.["el oingn" ligznd xeaic `,cl migqt zetqez cer oiire] .dnexz ipiyxk ezndal lik`nåúçôùáiax" wxta gken oke ,dcila d`nhn dgtyc rnyn Ð wiqn ly

zxezae .dpenyl lenip epi` Ð dcil d`nh en` oi`y lk :xn`w mzde .dpenyl lenipy "zia cili" edf Ð elv` dxarzpe dgty gwl :xn`wc (a,dlw zay) "dlinc xfril`

,"dy`"n zxxgeyn dpi`l silic `dc d`xpe ."dy`" :xnel cenlz ?oipn zxxgeyn dpi`y oiae zxxgeyn oia dgtye zxeib ,l`xyi ipa `l` il oi` :`icda inp `ipz mipdk

zxeib `l` "dy`"n sili `l (a,cr zenai) "lxrd" wxtae ,`iz` "dl" "dl"c dey dxfbn rnyn (a,f) zezixkc `nw wxtac .dl hwp ipixg` ab`e ,`ed `nlra `zknq`

.my xikfn epi` zxxgeyn dpi`ye ,zxxgeyneàáåel did `l ,did aexw df odke ,did dzxiab lyc xn`p m` elit`c ,did dhey odkc :mz epiax xne` Ð uivde odk

.znd jxevl did `l o`kc ,cere ."en`e eia`"c `inec opirac ,miltpl oi`nhn mipdk oi`c mipdk zxeza xn`c .ze`nhl÷ôñ:xn`z m`e Ð 'ek `zry `idd edexxb

leki dz`y zewtq lk cigid zeyxac `ipzde ,xeal ltp oink dlihdy :ipyn i`n Ð cigid zeyxa i` ,xedh zg` `wtqa elit` Ð miaxd zeyxa i` ,i`w `kid xea i`de

ilbxc xnel jixvc :wgvi epiax xne`e .wtqd df `iveny xninl ira i`ce icin elit`c rcze .i`cel aexwe ,libxd wtq ied qlcxae dcleg zxixbc :xnel yie ?`nh zeaxdl

i`n Ð `ki` ikc ,gth gzet odixega `kil jgxk lrc .dlere zrwea d`nehe ,eilbx cbpk edexxb `nlc yegip Ð cigid zeyxa eid eilbx i`c ,miaxd zeyxa eid odkd

.libxd wtq ied edelk`e edexxbe ,cigid zeyxa odkd ilbxc :xnel yi cere .d`nehd `ian gth gzeta `de ,dxixb zlren÷éñî.mizif wqen didy ,qxb j"nqa Ð
zyyege
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úñå dì Lé àlà íéîéì úñå dì ïéàL àlà eðL àìŸ¨¤¨¤¥¨¤¤§¨¦¤¨¥¨¤¤
ïåék ,úBöéô÷ìå íéîéìäNòîácàúléî àéìz¯àîéà §¨¦§¦§¦¥¨¦§©£¤©§¨¦§¨¥¨

íéîéì úñå dì Lé ìáà .éàæç àìå õéô÷ àì¯äøeñà ¨¨¥§¨£©£¨¥¨¤¤§¨¦£¨
ìøáñ÷ ,LnL¯äðç øa øa äaø .àúééøBàc úBúñå §©¥¨¨©§¨§©§¨©¨©©¨¨

íéîéì úñå dì Lé eléôà :øîà¯øáñ÷ ,úøzeî¯ ¨©£¦¥¨¤¤§¨¦¤¤¨¨©
.ïðaøc úBúñå:ïðçBé éaøc déîMî ìàeîL áø øîà §¨§©¨©¨©©§¥¦§¥§©¦¨¨

úñå dì LiL äMà¯àáe dzñå éîé áMçî dìòa ¦¨¤¥¨¤¤©§¨§©¥§¥¦§¨¨
:àaà éaøì àáéé øa ìàeîL áø déì øîà .äéìò̈¤¨¨©¥©§¥©¥¨§©¦©¨

,äcìé eléôà ïðçBé éaø øîààæéæácìaèîìøîà ? ¨©©¦¨¨£¦©§¨¦§¦¨§¦§©¨©
øîéà ?ïðçBé éaø øîà éî äúàø éàcå ehà :déì¥©©©¨£¨¦£©©¦¨¨¥©

ïðçBé éaø øîàc¯íàå ,äúàø àì ÷ôñ äúàø ÷ôñ ©£©©¦¨¨¨¥¨£¨¨¥Ÿ¨£¨§¦
äúàø øîBì àöîz¯äúàø éàcå ìáà ,äìáè àîéà ¦§¨©¨£¨¥¨¨§¨£¨©©¨£¨

¯øîéé éîäìáèc÷ôñ ïéàå ,éàcåe ÷ôñ déì äåä ? ¦¥¨§¨§¨£¨¥¨¥©©§¥¨¥
.éàcå éãéî àéöBî¯çépäå únL øáç :àéðúäå ?àìå ¦¦¥©©§¨§¨©§¨¨¥¤¥§¦¦©

éða ïä eléôà ,úBøét äàìî äøeâîïîBé¯ïä éøä §¨§¥¨¥£¦¥§¥¨£¥¥
÷ôñ ,ìáè éàcå ,àëä àäå .ïéðweúî ú÷æçaøOeòî §¤§©§¨¦§¨¨¨©©¤¤¨¥§¨

!éàcå éãéî àéöBîe ÷ôñ éúà÷å ,øOeòî Bðéà ÷ôñ̈¥¥§¨§¨¨¥¨¥¦¦¥©©
¯áøãk ,àeä éàcåe éàcå íúäàðéðçøîàc .äàæBç ¨¨©©©©¦§©£¦¨¨¨©£©

úçzî àéöBî BðéàL øáç ìò ä÷æç :äàæBç àðéðç áø©£¦¨¨¨£¨¨©¨¥¤¥¦¦©©
.ïweúî BðéàL øác Bãé÷ôñå ÷ôñ :àîéà úéòaéàå ¨¨¨¤¥§¨§¦¨¥¥¨¨¥§¨¥

íéøòî :àéòLBà éaø øîàc .àéòLBà éaøãëå ,àeä§¦§©¦©£¨©£©©¦©£¨©£¦
àäzL éãk ,dlL õBna dñéðëîe Búàeáz ìò íãà̈¨©§¨©§¦¨©¤¨§¥¤§¥

.øNònä ïî äøeèôe úìëBà Bzîäa¯ïéà ,ézkàå §¤§¤¤§¨¦©©£¥§©©¦¥
ìL BúçôLa äNòî :àéðúäå ?éàcå éãéî àéöBî ÷ôñ̈¥¦¦¥©©§¨©§¨©£¤§¦§¨¤

÷éqîãçàïBnéøaïäk àáe ,øBaì ìôð äìéhäL , ©¦¤¨§¦¤¦¦¨¥¤©¨Ÿ¥
õéväåäNòî àáe ,äá÷ð íà øëæ íà òãéì Ba §¦¦¥©¦¨¨¦§¥¨¨©£¤

íéîëç éðôìeäeøäèåéðtî ,äcìeçLñìcøáe ¦§¥£¨¦§¦£¦§¥¤§¨©§§©
àëä àäå .íL íééeöî¯÷ôñ ,ìôð äìéhä éàcåc §¦¨§¨¨¨§©©¦¦¨¥¤¨¥

eäeøøbàì ÷ôñeäeøøbéãéî àéöBîe ÷ôñ éúà÷å , §¨¨¥Ÿ§¨§¨¨¥¨¥¦¦¥
!éàcå¯àîéz àìàîéà àlà ,"øBaì ìôð äìéhä" ©©¨¥¨¦¦¨¥¤©¤¨¥¨
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc - dcp(iyily meil)

eðL àì,[dzqe onf xar m` s`] dlral dxdh zwfga dy` lky Ÿ¨
àlàkíéîéì úñå dì ïéàLze`xl zeriaw dl oi`y ,xnelk ,cala ¤¨¤¥¨¤¤§¨¦

,dyrn `la mieqn meiaúBöéô÷ìå íéîéì úñå dì Lé àlà,eicgi ¤¨¤¨¤¤§¨¦§¦§¦
e ,dvtwy xg`l mei eze`a minrt yly dz`xyäNòîác ïåék¥¨¦§©£¤

àúléî àéìz,minia wx `le dyrna mb ielz dzqey -àì àîéà ©§¨¦§¨¥¨Ÿ
éàæç àìå õéô÷yie ,dz`x `le dzqe meia dvtw `ly xnel yi - ¨¦§Ÿ£©

.dzqe mei xar m` s` dxdh zwfga dcinrdlìáàm`úñå dì Lé £¨¤¨¤¤
íéîéì,jxcd on dlra `ay mcew dzqe mei ribdy oeik ,cegl §¨¦

ì äøeñà,LnLmeia dnvr dwca `ly lk ,`id d`nh zwfgay £¨§©¥
:`xnbd zx`an .dxedh d`vne dzqeøáñ÷`ped axúBúñå ¨¨©§¨

.àúééøBàc§©§¨
:zwleg drcíéîéì úñå dì Lé eléôà ,øîà äpç øa øa äaø©¨©©©¨¨©£¦¤¨¤¤§¨¦

,ceglúøzeî:`xnbd zx`an .dzqe mei xar m` s` ,dlral ¤¤
øáñ÷dpg xa xa dax.ïðaøc úBúñå ¨¨©§¨§©¨¨

dlral zxzen izn ,reaw zqe dl yiy dy` oic zx`an `xnbd
:jxca ezeida dzqe mei xaryk jxcd on `adìàeîL áø øîà̈©©§¥

úñå dì LiL äMà ,ïðçBé éaøc déîMî,reawdìòajxcd on `ad ¦§¥§©¦¨¨¦¨¤¤¨¤¤©§¨
dzñå éîé áMçîeli` dz`nehn xdhdl xak dlki m` aygn - §©¥§¥¦§¨

[dzqe mein mini dray exar m` epiide ,dzqe meia dz`xàáe¨
äéìòep`y ,`id dxedh zwfgay ,`id dxedh m` dl`yl `la ¨¤¨

.[dxdhpe dlah xak ,dzqe meia dz`x m` s`y mixne`
:df oic xn`p ote` dfi`a zx`an `xnbdøa ìàeîL áø déì øîà̈©¥©§¥©

,àaà éaøì àáéém`dïðçBé éaø øîàepic z`eléôàly dlraa ¥¨§©¦©¨¨©©¦¨¨£¦
äcìé,dxrp -ìaèîì àæéæáccr zlaeh dpi`e ,leahl dyeay - ©§¨¦§¦¨§¦§©

.leahzy dail l` xacie dlra dqiitiy
déì øîà,`a` iaxäúàø éàcå eèàepl reciy ote`a ike - ¨©¥¨©©¨£¨

d`nhpe mc dz`xyïðçBé éaø øîà éîyi mini dray exar m`y ¦¨©©¦¨¨
`lde ,dlah i`ceay zelzlïðçBé éaø øîàc øîéàlky dy`a ¥©§¨©©¦¨¨

df ixde ,dzqe mei xary wx `ed epzrici÷ôñ`ny÷ôñ äúàø ¨¥¨£¨¨¥
,äúàø øîBì àöîz íàå ,äúàø àì,dz`x m` s`e ,xnelkàîéà Ÿ¨£¨§¦¦§¨©¨£¨¥¨

xaky xnel yi -,äìáèdze` micinrny opgei iax xn` okle ¨§¨
.dxedh zwfgaìáàc ote`a,äúàø éàcå`id zxbea m` elit` £¨©©¨£¨

,leahl dyea dpi`yøîéé éîxn`i in -,äìáèce÷ôñ déì äåä ¦¥©§¨§¨£¨¥¨¥
dliahéàcåå,d`nhpy epl reci ixdy ,d`nehåy `ed llkdïéà §©©§¥

àéöBî ÷ôñxacéàcå éãéî`l` epi` opgei iax ly epicy oeike .ely ¨¥¦¦¥©©
l oi` ok m` ,d`nhp m` wtqy ote`ambe ,dxrpl zxbea oia wlg

xnel yi dz`x m` s`y mini exary lk ,leahl dyead dxrpa
.[dxdh zwfga dcinrdl yi ,dlahy

oi`y xen`d llkd z` zxzeq `id m` dpce `ziixa d`ian `xnbd
:xeqi` i`ce icin `iven xzid wtqàìåicin `iven wtq oi` ike - ¨Ÿ

,i`ceøáç ,àéðúäålr on`p zeidl envr lr laiwy in-] §¨©§¨¨¥
[zexyrndçépäå ,únLeziaaäøeâî[d`eaz ly xve`-]äàìî ¤¥§¦¦©§¨§¥¨

,ïîBé éða ïä eléôà ,úBøétdxnbp df meia wxy xkip m` s` xnelk ¥£¦¥§¥¨
,xyrna eaiigzpe ozk`lnïéðweúî ú÷æça ïä éøämixyern - £¥¥§¤§©§¨¦

zniiqn .[zny mcew mpwiz xagdy zelzl yiy ,dlik`a mixzene

:`xnbdàëä àäå,xagd zexitazexitdcìáè éàcå,mzligzn od §¨¨¨©©¤¤
e ,ozk`ln dxnbpe od oigxenny ep` mi`ex ixdyøOeòî ÷ôñlr ¨¥§¨

,xagd iciéúà÷å ,øOeòî Bðéà ÷ôñ`ae -÷ôñmxyir `ny ¨¥¥§¨§¨¨¥¨¥
éàcå éãéî àéöBîeaeh wtqy ixd .dlik`a zexitd xizne ,lah ¦¦¥©©

.xeqi` i`ce icin `iven xzidl
:`xnbd zvxznàeä éàcåå éàcå íúäi`ce icin `iveny i`ce - ¨¨©©§©©

mcew xagd mxyir i`cea jk ,xyrna eaiigzd i`cey myky ,`ed
,znyøáç ìò ä÷æç ,äàæBç àðéðç áø øîàc ,äàæBç àðéðç áøãk¦§©£¦¨¨¨§¨©©£¦¨¨¨£¨¨©¨¥

.[ïweúî BðéàL øác Bãé úçzî àéöBî BðéàL¤¥¦¦©©¨¨¨¤¥§¨
:xg` ote`a dgec `xnbd,àîéà úéòaéàåze`ce oi` m` s` §¦¨¥¥¨

icin `iveny wtq o`k oi` mewn lkn ,zexitd z` xyir xagdy
`l` ,i`ce,àeä ÷ôñå ÷ôñdxnbp d`eazdy mi`ex ep`y s`y ¨¥§¨¥

aeig llkl mlern d`a `ly xnel cv yi ,ziaa `id ixde dzk`ln
.zexitd xizdl ick xagd dxyir m` wtqa ic okle ,lahåwtqd cv §

`edbdp `nyxagdíéøòî ,àéòLBà éaø øîàc ,àéòLBà éaøãë¦§©¦©§¨§¨©©¦©§¨©£¦
Búàeáz ìò íãàez`eazy ick dnxrd jxca bedpl mc`l xzen - ¨¨©§¨

,dxezd on xyrna aiigzz `låy ici lr z`fdlL õBîa dñéðëî §©§¦¨©¤¨
xnebe ,ywdn mipirxbd cixtiy mcew zial d`eazd z` qipkn -

,ziaa dzk`ln z`úìëBà Bzîäa àäzL éãkd`eazdnäøeèôe §¥¤§¥§¤§¤¤§¨
øNònä ïî,mrhde .dzlik` mcew zexitd z` xyrl jxhvi `le - ¦©©£¥

d e`x m` `l` lg xyrn aeig oi`y meynepiide] ziad ipt zexit
ef d`eaze ,mzk`ln dxnbpy xg`l [egzt jxc zial eqpkpy
`l` ,xyrna zaiig dpi` dk`ln xnb mcew zial dqpkpy
lek`l el exizde raw zlik` dpnn lek`l mc`l exq` minkgy
zenka s` dlik`dl el xzen eznda z` mle`e .i`xr zlik` dpnn
zlik`l zaygp ,`idy zEnM lka dnda zlik`y itl ,dlecb©
xnbe ,jk bdp mb zny xagd `ny wtzqdl yiy oeik ,dzrn .[i`xr
md eizexity `vnp ,ziad ipt zii`x xg`l wx zexitd zk`ln z`
dy`a la` .lah wtq icin `iven xyir `ny wtqd jkle ,lah wtq
i`ce icin `iven [xzid i`cel aexw elit`] wtq oi` ,d`nhp i`cey

.xeqi`
:`xnbd dywn .zxg` `ziixan di`xa dpc `xnbdïéà ézkàå§©©¦¥
BúçôLa äNòî ,àéðúäå ,éàcå éãéî àéöBî ÷ôñziprpkdìL ¨¥¦¦¥©©§¨©§¨©£¤§¦§¨¤

÷éqî[urdn mizif zhiwla ezk`lny-]ãçàxc didyïBnéøa ©¦¤¨§¦
[mewn my-]ïäk àáe ,øBaì ìôð äìéèäLcg`Ba õéöäåickòãéì ¤¥¦¨¥¤©¨Ÿ¥§¥¦¥©

äá÷ð íà øëæ íà,dl yi dxdhe d`neh ini dnk rcil ick ,dlitd ¦¨¨¦§¥¨
.[xead lr lid`dyk `nhp m`d ewtzqde ,ltpd z` d`x `leàáe¨

íL íééeöî ñìcøáe äcìeçL éðtî ,eäeøäèå ,íéîëç éðôì äNòî©£¤¦§¥£¨¦§¦£¦§¥¤§¨©§§©§¦¨
uivdy mcew oxegl edexxb e` ltpd z` elk`y i`cel aexwe ,xeaa

:`xnbd zniiqn .odkdìôð äìéèä éàcåc àëä àäådzide xeal §¨¨¨§©©¥¦¨¤¤
e ,xeaa zi`ce d`neh÷ôñm`eäeøøboi` aeye ,qlcxade dclegd ¨¥§¨

,xeaa d`neh÷ôñ éúà÷å ,eäeøøb àì ÷ôñdxixbéãéî àéöBîe ¨¥Ÿ§¨§¨¨¥¨¥¦¦¥
éàcå.d`neh ©©

:`xnbd zvxznàîéz àì`ziixaa qexbz l` -,øBaì ìôð äìéèä Ÿ¥¨¥¦¨¤¤©
àîéà àlà¤¨¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc - dcp(iriax meil)

,[mini zray] dcp,úñåì úLééç àì éàåz` z`nih `l ixdy §¦Ÿ¨§©§¤¤
y oeik ,ixnbl dze` xdhl jl yi ok m` ,dcp z`neh dy`døB÷î̈

.àeä øBäè BîB÷î§¨

äðùî
,cg` dlila minrt dnk zynyny dy`d oic z` zx`an dpynd

:yinyz lka wecal dkixv `id m`d,íéøîBà éànL úéady`d ¥©©§¦

,cg` dlila minrt dnk zynynyìk ìò íécò éðL äëéøö§¦¨§¥¦¦©¨
,LéîLúå LéîLz,eixg`l cg`ae yinyzd iptl cg`a wecaze ©§¦§©§¦

,mleka oiirz xweaae,øpä øBàì LnLz Bàyinyz lk xg`le §©¥§©¥
e .ea wecale xefgl dlekie ,ea dgpwy cra oiirz,íéøîBà ìlä úéa¥¦¥§¦

íécò éðLa äicl,äìélä ìkyinyzd iptl cg` cra wecaze ©¨¦§¥¦¦¨©©§¨
.oexg`d yinyzd xg`l ipyd crae oey`xd
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc - dcp(iriax meil)

dlihdìôð ïéîk`ln xity e` ,ltp df did m` wtq xnelk ,xeal §¦¥¤
wtq icin `iven dxixbd wtqy ,wtq icin `ivend wtq df ixde ,gex

.d`neh
:`xnbd dywnéðz÷ äá÷ð íà øëæ íà òãéì àäå,`ziixaa §¨¥©¦¨¨¦§¥¨¨¨¥
xexay rnyne.reci did `l epin wxe ,ltp didy

e ,dpeyla dxviw `ziixad :`xnbd zayiinïäk àáe ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¨Ÿ¥
äìétä ìôð íà òãéì Ba õéöäå,dxdhe d`neh ini zepnl dilre §¥¦¥©¦¥¤¦¦¨

äìétä çeø íà.zepnl dkixv dpi`eøîBì éöîz íàåd`xi m`e - ¦©¦¦¨§¦¦§¥©
y,äìétä ìôðopeaziòãéì,epin.äá÷ð íà øëæ íà ¥¤¦¦¨¥©¦¨¨¦§¥¨

odkd exdihy jkn gikedl yiy `xnbd ziiyewl sqep uexiz
:i`ce icin `iven wtqy xeal uivdy,àîéà úéòaéàåmpn` §¦¨¥¥¨

mpn` ,xeal ltp i`ce dlihd dgtydíééeöî ñìcøáe äcìeçc ïåék¥¨§§¨©§§©§¦
íL,xeaa,eäeøøb éàcåicin `ived i`cey `vnpe ,jka mzwfgy ¨©©§¨

.i`ce
e` `ziixe`cn `ed 'zezqe' oic m`d mi`xen` ewlgp (.eh) lirl

:dfa daiyid inkg wtq d`ian `xnbd .opaxcnáøî dépéî eòä¦¥¥©
,ïîçðm`dàúééøBàc úBúñåon `id zqed zra dwicad zaeg - ©§¨§¨§©§¨

`id ixd ,mc d`vn `le dzqe zra dwca m` `weec okle ,dxezd
g`l dwcay s` ,dwca `l m` la` ,dxedh,dxedh dz`vne onf x

,wtqn d`nhy ipiqn dynl dkld,dzqe onfa dz`xy dwfgy
.ca`pe mcd ltpy `l`Bàn wx `ed dwicad aeig `ny,ïðaøcm`e §©¨¨

.`id dxedh zwfga ,dzqe zra dwca `le dxar
:wtqd z` hyet ongp axïéøáç àðeä øîàcî ,eäì øîàjkn - ¨©§¦§¨©¨©§¦

epxag `ped ax xn`y,áøc déîMîyúñå dì LiL äMà,reaw ¦§¥§©¦¨¤¤¨¤¤
ä÷ãa àìå dzñå úòL òébäå,dnvróBqáìedpey`x dwicaae - §¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨§©

,dzqe zper dxary xg`l dnvr dwcayäúàø,mcúLLBç ¨£¨¤¤
dzñåìdrbpy zexdh lk d`nhne ,dzqe onfa xak dz`x `ny - §¦§¨

,f`n mdaúLLBçåmbdúéiàøìmcew zrl zrn dz`x `ny - §¤¤¦§¦¨¨
dwca m` okle .f`n mda drbpy zexdh lk d`nhne ,dzii`xl
mda drbpy zexdhd mb mi`nhn ,dzqel zrl zrn jeza dnvr
ongp ax oiade] dzii`xl zrl zrn jez mda drbpy lk ,dzqe mcew
ixdy dzqe onf xg`ly dzwicaa mc dz`x `l m` mb oicd oky

.[jli`e dzqe onfn mda drbpy zexdh lk d`nhn `idàîìàyi - ©§¨
y gikedl,àúééøBàc úBúñådzqe xary lk ,opaxcn wx eli`y §¨§©§¨

.zqed onfa dnvr dwca `ly s` dxedh
:ongp ax zaeyza xg` gqep,éøîàc àkéà,eäì øîà÷ éëäyi ¦¨§¨§¦¨¦¨¨©§

,jk ax mya `ped ax ixacn wiicläúàøc àîòèm` `weec - ©£¨§¨£¨
milezy ,dzqe onfn rxtnl zexdh lk mi`nhn ,onf xg`l dz`x

,mcd z`ven dzid mb f` dwca eli`yäúàø àì àä,onf xg`l ¨Ÿ¨£¨
ïéLLBç ïéàmi`nhn oi`e ,mcd ca`pe dzqe onfa dz`x `ny ¥§¦

.jli`e dzqe zryn mda drbpy zexdh,ïðaøc úBúñå àîìà©§¨§¨§©¨¨
d`vne dzqe onfa dnvr dwca `ly lk ,md `ziixe`cn eli`y
m` s` ,dzqe onfn dze`nhle ,epnfa `a mcdy zelzl yi ,dxedh

.onf xg`l dz`x `l
dnvr dwca `ly dy` oica l`enye ax zwelgn d`ian `xnbd

:onf xg`l dwcae ,dzqe zryaúñå dì LiL äMà ,øîzéà,reaw ¦§©¦¨¤¤¨¤¤
ä÷ãa àìå dzñå úòL òébäå,dnvróBqáìeonf xg`le -.ä÷ãa §¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨§©¨§¨

,áø øîàm`,äàîè úàöîe ä÷ãa`id ixd,äàîèz`vn m`e ¨©©¨§¨¨¨§¥¨§¥¨
,äøBäè`id ixd,äøBäèca`pe dzqe onfa dz`xy miyyeg oi`e §¨§¨

.mcd
:zwleg drcénð ,äøBäè úàöîe ä÷ãa eléôà ,øîà ìàeîLe§¥¨©£¦¨§¨¨¨§¨©¦

äàîè,jli`e dzqe onfnéðtîdwfgyçøBàL[mcd zii`x-]Bpîæa §¥¨¦§¥¤¥©¦§©
reawd.àä

:zezqe oic ceqia l`enye ax zwelgn zelzl dqpn `xnbdàîéì¥¨
øîc ,éâìôéî÷ úBúñåal`enyy -øáñzezqe,àúééøBàcs` okle §§¨¨¦§§¦§©¨©§©§¨

.d`nh `id ixd ,dxedh z`vn m`øîeaxe -øáñzezqe,ïðaøc ©¨©§©¨¨
dnvr dwca `ly s` ,dxedh `id ixd dxedh z`vny lk okle

.dzqe zrya

:`xnbd dgec,àúééøBàc úBúñå àîìò éleëc ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨§¥¨§¨§¨§©§¨
,`l`ïàkk epiid ,dxedh d`vnyk ax dxdihy dn -ä÷ãaL ¨¤¨§¨

úñå øeòéLk dîöòeli`y oeik dxedh okle ,dzqe onfl jenq cin - ©§¨§¦¤¤
mpn` .zrk dwicaa mcd z`ven dzid i`cea dzqe zrya dz`x
miyyeg ,ynn dzqe zrya dnvr dwca `ly oeiky xaeq l`eny

e .mcd ca`pe f` dz`xyïàkzezqey oeiky lirl exn`y dne - ¨
,d`nh `id ixd dzqe zrya dnvr dwca `ly lk `ziixe`c

k epiid ax ixaclúñå øeòéLk dîöò ä÷ãa àlL`l` ,dzqel ¤Ÿ¨§¨©§¨§¦¤¤
.onf xg`l

:zxg` dhiyéâìôéî÷ eäééôeb úBúñåa ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨¨©¦§¨©§¨¦§§¦
,l`enye axøîcl`enyy -,àúééøBàc úBúñå øáñ`ly lk okle §©¨©§¨§©§¨

.d`nh `id ixd ,dxedh z`vne dzqe zrya dnvr dwcaøîe- ©
axe,ïðaøc úBúñå øáñxg`l s`] dzqe xg` dnvr dwca m` okle ¨©§¨§©¨¨

.dxedh `id ixd ,dxedh z`vne [onf
:zezqe oic ceqia mi`pz ewlgp xaky `ian zyy axáø øîà̈©©

,éàpúk ,úLL,`ziixaa epipyy,øîBà øæòéìà éaøxary dy` ¥¤§©¨¥©¦¡¦¤¤¥
,dwica `la dzqe,äcð äàîègxe` dwfge ,`ziixe`c zezqey §¥¨¦¨

.`a epnfa÷ãaz ,øîBà òLBäé éaøådnvr d`vn m`e ,dzqe xg`l §©¦§ª©¥¦¨¥
dnvr d`vn m` la` ,dzqe zryn rxtnl d`nh `id ixd ,d`nh

.opaxc zezqey ,dxedh `id ixd dxedh
:dfa ewlgp mitqep mi`pzy d`ian `xnbd,éàpz éðä ék éàpz éðäå§¨¥©¨¥¦¨¥©¨¥

,øîBà øéàî éaø ,àéðúc,dwica `la dzqe xar.äcð äàîè §©§¨©¦¥¦¥§¥¨¦¨
÷ãaz ,íéøîBà íéîëçårxtnl d`nh ,d`nh d`vn m`e zrk ©£¨¦§¦¦¨¥

zezqey ,dxedh `id ixd dxedh d`vn m` la` ,dzqe zryn
.opaxc

:dpyna mb dxkfed xi`n iax zhiyy d`ian `xnbd,ééaà øîà̈©©©¥
àðéðz énð ïðà óà,`ziixe`c zezqe xi`n iax zrclyïðúcoldl) ©£©©¦§¦¨¦§©

,(.hläúéä íà ,øîBà øéàî éaødy`daàáçncgt zngn ©¦¥¦¥¦¨§¨©©£¥
,miliig ly qiib e` mihqilä÷ãa àìå dzñå úòL òébäå,dnvr §¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨
`id ixd ,dzqe zry dxare,äøBäèzrya dz`xy miyyeg oi`e §¨

oeik ,dzqe.íéîcä úà ú÷lñî äãøçL,wiicl yieàîòèdxedhy ¤£¨¨§©¤¤¤©¨¦©£¨
meyn `edäãøç àkéàc,minc zwlqnd,äãøç àkéì àälk §¦¨£¨¨¨¥¨£¨¨

,dwica `la dzqe onf xary,äàîèdwfgy ,mc d`vn `ly s` §¥¨
,`a epnfa gxe`àîìàxi`n iax zrcly.àúééøBàc úBúñå ©§¨§¨§©§¨

m` zwelgna ztqep mi`pz zwelgn zelzl yi m`d zxxan `xnbd
:opaxc e` `ziixe`c zezqeéâéìt énð àäa éàpz éðä àîéìm`d - ¥¨¨¥©¨¥§¨©¦§¦¦

,zezqe oic ceqia ewlgp el` mi`pz mby xnel yiäàBøä ,àéðúc§©§¨¨¨
äkî úîçî íc,mewn eze`a dl yiyeléôàdz`xéîé CBúa ¨¥£©©¨£¦§§¥

dúcð,zipepia dper onfa epiide ,dzqe mc ze`xl dlibxy minia - ¦¨¨
,reawd dzqe onfa e`,äøBäèepi`y ,dzkna mcd lk milezy §¨

,`nhn,øîBà éaø .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éøácdl oi` m` ok` ¦§¥©¨¦§¤©§¦¥©¦¥
ixd ,dkn zngn mc dz`xe zipepia dper onf xar m` s` ,reaw zqe

mpn` ,dxedh `idúñå dì Lé íà,zqed onfa mc dz`xe ,reaw ¦¤¨¤¤
dzñåì úLLBçrny yeygl dl yi -,zecip mc dknd mca axe ¤¤§¦§¨

:`xnbd zniiqn .d`nheøîc ,éâìôéî÷ àäa ,åàì éàîiaxy - ©¨§¨¨¦§§¦§©
,àúééøBàc úBúñå øáñyeygl yi dzqe onfa dz`xy lk okle ¨©§¨§©§¨

,dknd mca axern zecip mcyøîel`ilnb oa oerny oaxe -,øáñ ©¨©
,ïðaøc úBúñå.dxedhe ,dkn mca mcd lk milez okle §¨§©¨¨
:`xnbd dgecàì ,àðéáø øîà`l` ,ewlgp jkaàîìò éleëc ¨©©¦¨Ÿ§¥¨§¨

mixaeq,ïðaøc úBúñå,`ed dkn mc mcd lky zelzl yieàëäå- §¨§©¨¨§¨¨
,dkn dl yiy ef dy` iableéâìôéî÷ àîè BîB÷î øB÷îaoica - §¨§¨¥¨¦§§¦

mewnl aygp `ed m`d ,ewlgp dy`a mincd xewn `edy mgxd
rbpy iptn `nh mcl aygp my jxc `veid dkn mc s` okle ,`nh

.ea,øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaød mpn`äøBäè äMà,dcp z`nehn ©¨¦§¤©§¦¥¨©¦¨§¨
,`ed dkn mc lkdy milezyåmle`íãdkndàîèmeyn ,`ed §¨¨¥

éúà÷c`ay -øB÷î Cøcz` `nhn ez`iviae ,`nh enewny §¨¨¥¤¤¨
.axr z`neh dy`dúñåì úLééç éà ,éaø déì øîàåyyeg m` - §¨©¥©¦¦¨§©§¤¤

ok m` ,dknd mca axernd zqe mcl dz`äàîè énð äMàz`neh ¦¨©¦§¥¨
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המשך בעמוד זלה

oifge` mipy` cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

ìôð ïéîë.`ed ltp e`l `xwirn `nlcc ,`ed wtqe wtq jkld Ðåäåøøâ éàãåÐ

.`ed i`cee i`ce jkldïðáøã åà àúééøåàã úåúñådwica irac ol `niiwc `d Ð

onf xg` dwca elit`e ,d`nh Ð dwca `l m`c ,`id `ziixe`c Ð dzqe zrya

,dekxv`c `ed opaxc e` .rwxwl ltpe i`fg mce ,`a epnfa gxe`c ,dxedh dz`vne

.dxedh Ð dwca `l m`eäúàø óåñáìåÐ

,onf xg`l dnvr dwcay dpey`x dwicaa

.d`nh dz`vneúùùåçå äúñåì úùùåç
äúééàøìzrl zrn mcew dzqe onf m` Ð

dzqec zexdh opi`nhn Ð dzii`x ly

ly zrl zrn m`e .`a epnfa `nlc ,jli`e

zryn dzdy `lc ,dzqel mcew dzii`x

xza opilf` Ð zrl zrn dzii`x cr dzqe

oizrc `wlq `we .zrl zrn d`nhe ,dii`x

dxedh dz`vne dwca m` inp oicd `edc

meyn Ð dz`x hwpc `de ,dzqel zyyegc

."dzii`xl zyyege" xninl iracàîòè
äúàøãdz`vn dpey`x dwicaac oeikc Ð

ded dzqe zrya inp dwca m` ,d`nh

.`gkynàîìò éìåëãdcen ax elit` Ð

dz`vnac xn`wc `de ,`ziixe`c zezqec

ly zqe xeriya dwcayk ,dxedh Ð dxedh

.`gkyn ded mc ded i` i`cec ,dzqe

gxe`c ,d`nh ikd elit` :xaq l`enye

zqe zrya dwca `le li`ed ,`a epnfa

.ynn'åë äîöò ä÷ãá àìù ïàëå`d Ð

d`nhe ,`ziixe`c zezqe lirl xn`wc

xeriya dnvr dwca `lya Ð axl elit`

Ð dxedh dz`vne dwca jk xg`e ,zqe

xne `cg xn` xnc :ixn`c `ki`e .d`nh

.ibilt `le ,`cg xn`äãð äàîèm` Ð

zezqe :xaqw ,dwca `le dzqe ribd

.`ziixe`c÷ãáúdz`vn dzqe xg`l Ð

Ð dxedh ,dzqe zryn d`nh Ð d`nh

.dxedhàðéðú éîð ïðà óàxi`n iaxlc Ð

.`ziixe`c zezqeàáçîácgt zngn Ð

.zyleae oihqiläëî úîçî íã äàåøäÐ

.dirna dl yiyäúãð éîé êåúá åìéôàÐ

epiidc ,ze`xl dcenl `idy minia ,xnelk

.dzqe zry e` dzper zryäøåäèÐ

.mewn eze`ay dkna opilzcúñå äì ùé íà
äúñåì úùùåçzqe dl oi`yk ,xnelk Ð

dzper dxary it lr s`y jl `picen reaw

,reaw zqe dl yi m` la` .dkna dlez Ð

,dzqe meia dz`xeÐ dkn zngn elit`

.ea zaxern dcp ztih `ny opiyiigåîå÷î
àîèepi` elit`e ,my jxc `ad mc lke Ð

mc` `nhl ,d`nehd a` ied Ð dcp mc

.mi`nh Ð zexdha drbp m`e ,axr z`neh

,`a eixac lr lwdle .'ek iax dil xn`we

dz` m` xnelk ,zqe dl yi m` :xn`w ikde

,dzqel zyyeg Ð dzqe iptn d`nhl xne`

.dray z`neh d`nhl jl yi ,xnelk

xne` dz` ixdy ,jkl yyeg jpi`e li`ede

.d`neh dl oi` aey ,dcp meyn dxedh

äðùîíéãò éðù,yinyz lk lr miycg Ð

.mda oiirz xgnle ,eixg`l cg`e eiptl cg`

øðä øåàì ùîùú åà.ea dgpwy cr yinyz xg`l wecaze Ðìë íéãò éðùá äéã
äìéìäab lr s`e .oexg` yinyz xg`l cg`e ,oey`x yinyz iptl cg` Ð

ztki` `l lld zial oia i`ny zial oia Ð ipiae ipia i`fg i` drci `le ,zynync

.zexdh xnegl `l` wecal ekxved `lc ,ol
àøîâ
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úùùåçå,`qec iaxk ol `niiwc ab lr s` .zrl zrn oiprl :i"yx yxit Ð dzii`xl

.rxtnl `nhnc dcen zqe zrya `ly Ð dzry dic zqe dl yiy dy`c

.dpiipnl zlwlewn `dzy oiprl ixiin `kdc :xnel yi cereàîìàÐ `ziixe`c zezqe

eli`k dl opiayg `le ,dzii`xl zyyegc opireny`l Ð "dz`x" hwpc `d :xaq `zyd

`l ikc oicd `ede .zqed onfn dz`x i`ce

dvex j`id :xn`z m`e .zyyeg Ð dz`x

i` elit` `lde ,`ziixe`c zezqec gikedl

mb d`nh Ð eiykr dz`xc oeik ,opaxc zezqe

,zexdhl ilin ipd :xnel yie ?wtqn zqed onfn

.`ied `l dpiipnl zlwlewn la`

àîìàlirlc :xn`z m`e Ð opaxc zezqe

`l` epy `l :`ped ax xn` (`,eh)

zezqe `nl` ,'ek dzqe zry ribd `ly

,axc dinyn xn`w `kdc :xnel yie !`ziixe`c

onwl `ki` axc `ail`e ,dil `xiaq `l dile

iz` lirl :inp i` .zepeyl ipy`nw `pyilk

.`kdcáøåediiteb zezqea xn` wgvi xa ongp

ax `dc ,opaxc zezqec dkldc d`xp Ð ibilt

axlc dil zi` d`xza `edc wgvi xa ongp

(a,hn zexeka) "xeka yi" wxtae ,opaxc zezqe

ryedi iaxk ol `niiwc :cere .ixeqi`a axk wiqt

iax iabl minkgke ,xfril` iax iabl jenqac

dcp) "mizek zepa" wxta opzc ab lr s`e .xi`n

dzqe zry ribd ,`agna dzidc `yixa (`,hl

dkldc d`xp mewn lkn ,d`nh Ð dwca `le

iwenc `ki`c :cere .ziyixtck ,opaxc zezqe ied

oke .xi`n iaxk (my) "mizek zepa" wxta dl

jklid .l`ppg epiaxe i`g` axc zezl`ya wqt

,dzqe zrya dwca `le ,zqe dl yiy dy`

dxedh Ð dxedh dz`vne dwca jk xg`e

wecal dkixv dlgzkl d`xp edine .dlral

.zqed zrya

øîå`wecc d`xp Ð opaxc zezqe xaq

elit`e ,dknd on df mc `ay zybxna

Ð `ziixe`c zezqe i` ,`ed zqe onf m` ikd

m` la` .mcd `a xewnd on mb `ny opiyiig

d`nh Ð dknd on mc z`ivi zybxn dpi`

,ikd e`l i`c .dzqe onf `ed m` ,`nlr ilekl

ded dkn mcew `lde ,dcp `dz `l mlerl ike

.zqe dløå÷îáoaxe Ð ibltinw `nh enewn

dcp) "zwepiz" yixa dinrhl l`ilnb oa oerny

,`id mixzqd zia z`nehc ab lr s`e .(`,eq

ira mcc inp xn` (a,dp dcp) "dcpd mc" wxtae

`kilc ab lr s` `nh xn`w `kde ,ziriax

dcp) "otec `vei" wxta opixn`ck ,ziriax

Ð zeilbxn itih izyk rifdy xewn :(a,`n

.`ed ipiqn dynl dkld `kd `ny .d`nh

.dxedh Ð dy`de ,`nh Ð xewndy ,rczúéá
yinyz lk lr micr ipy dkixv mixne` i`ny

iptl Ð cg` ,miycg micr ipy :i"yx yxit Ð

cr zrpvne ,yinyz xg`l Ð cg`e ,yinyz

lk micr ipya dic :mixne` lld ziae .xwad

Ð cg`e ,oey`x yinyz iptl Ð cg` ,dlild

ynyz e` rnync :cere] .oexg` yinyz xg`l

elit`e .lld ziak lwdl dvex m` ,xp xe`l

dwica i`ny zial dkixv ,xpd xe`l ynyz

Ð "xpd xe`l ynyz" xity iz` wgvi epiax yexitle i"yx yexitl la` .yinyz lka

.oyi cr lr elit` d`ex dzid ,lcxg ztih my dzid m` `nzqn ,cin zwceay :yexit

mc"` `niiw mlerl la` ,"crd lry mc"` i`ny zia xity `niiw wgvi epiax yexitle
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קלז oifge` mipy` cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

ìôð ïéîë.`ed ltp e`l `xwirn `nlcc ,`ed wtqe wtq jkld Ðåäåøøâ éàãåÐ

.`ed i`cee i`ce jkldïðáøã åà àúééøåàã úåúñådwica irac ol `niiwc `d Ð

onf xg` dwca elit`e ,d`nh Ð dwca `l m`c ,`id `ziixe`c Ð dzqe zrya

,dekxv`c `ed opaxc e` .rwxwl ltpe i`fg mce ,`a epnfa gxe`c ,dxedh dz`vne

.dxedh Ð dwca `l m`eäúàø óåñáìåÐ

,onf xg`l dnvr dwcay dpey`x dwicaa

.d`nh dz`vneúùùåçå äúñåì úùùåç
äúééàøìzrl zrn mcew dzqe onf m` Ð

dzqec zexdh opi`nhn Ð dzii`x ly

ly zrl zrn m`e .`a epnfa `nlc ,jli`e

zryn dzdy `lc ,dzqel mcew dzii`x

xza opilf` Ð zrl zrn dzii`x cr dzqe

oizrc `wlq `we .zrl zrn d`nhe ,dii`x

dxedh dz`vne dwca m` inp oicd `edc

meyn Ð dz`x hwpc `de ,dzqel zyyegc

."dzii`xl zyyege" xninl iracàîòè
äúàøãdz`vn dpey`x dwicaac oeikc Ð

ded dzqe zrya inp dwca m` ,d`nh

.`gkynàîìò éìåëãdcen ax elit` Ð

dz`vnac xn`wc `de ,`ziixe`c zezqec

ly zqe xeriya dwcayk ,dxedh Ð dxedh

.`gkyn ded mc ded i` i`cec ,dzqe

gxe`c ,d`nh ikd elit` :xaq l`enye

zqe zrya dwca `le li`ed ,`a epnfa

.ynn'åë äîöò ä÷ãá àìù ïàëå`d Ð

d`nhe ,`ziixe`c zezqe lirl xn`wc

xeriya dnvr dwca `lya Ð axl elit`

Ð dxedh dz`vne dwca jk xg`e ,zqe

xne `cg xn` xnc :ixn`c `ki`e .d`nh

.ibilt `le ,`cg xn`äãð äàîèm` Ð

zezqe :xaqw ,dwca `le dzqe ribd

.`ziixe`c÷ãáúdz`vn dzqe xg`l Ð

Ð dxedh ,dzqe zryn d`nh Ð d`nh

.dxedhàðéðú éîð ïðà óàxi`n iaxlc Ð

.`ziixe`c zezqeàáçîácgt zngn Ð

.zyleae oihqiläëî úîçî íã äàåøäÐ

.dirna dl yiyäúãð éîé êåúá åìéôàÐ

epiidc ,ze`xl dcenl `idy minia ,xnelk

.dzqe zry e` dzper zryäøåäèÐ

.mewn eze`ay dkna opilzcúñå äì ùé íà
äúñåì úùùåçzqe dl oi`yk ,xnelk Ð

dzper dxary it lr s`y jl `picen reaw

,reaw zqe dl yi m` la` .dkna dlez Ð

,dzqe meia dz`xeÐ dkn zngn elit`

.ea zaxern dcp ztih `ny opiyiigåîå÷î
àîèepi` elit`e ,my jxc `ad mc lke Ð

mc` `nhl ,d`nehd a` ied Ð dcp mc

.mi`nh Ð zexdha drbp m`e ,axr z`neh

,`a eixac lr lwdle .'ek iax dil xn`we

dz` m` xnelk ,zqe dl yi m` :xn`w ikde

,dzqel zyyeg Ð dzqe iptn d`nhl xne`

.dray z`neh d`nhl jl yi ,xnelk

xne` dz` ixdy ,jkl yyeg jpi`e li`ede

.d`neh dl oi` aey ,dcp meyn dxedh

äðùîíéãò éðù,yinyz lk lr miycg Ð

.mda oiirz xgnle ,eixg`l cg`e eiptl cg`

øðä øåàì ùîùú åà.ea dgpwy cr yinyz xg`l wecaze Ðìë íéãò éðùá äéã
äìéìäab lr s`e .oexg` yinyz xg`l cg`e ,oey`x yinyz iptl cg` Ð

ztki` `l lld zial oia i`ny zial oia Ð ipiae ipia i`fg i` drci `le ,zynync

.zexdh xnegl `l` wecal ekxved `lc ,ol
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úùùåçå,`qec iaxk ol `niiwc ab lr s` .zrl zrn oiprl :i"yx yxit Ð dzii`xl

.rxtnl `nhnc dcen zqe zrya `ly Ð dzry dic zqe dl yiy dy`c

.dpiipnl zlwlewn `dzy oiprl ixiin `kdc :xnel yi cereàîìàÐ `ziixe`c zezqe

eli`k dl opiayg `le ,dzii`xl zyyegc opireny`l Ð "dz`x" hwpc `d :xaq `zyd

`l ikc oicd `ede .zqed onfn dz`x i`ce

dvex j`id :xn`z m`e .zyyeg Ð dz`x

i` elit` `lde ,`ziixe`c zezqec gikedl

mb d`nh Ð eiykr dz`xc oeik ,opaxc zezqe

,zexdhl ilin ipd :xnel yie ?wtqn zqed onfn

.`ied `l dpiipnl zlwlewn la`

àîìàlirlc :xn`z m`e Ð opaxc zezqe

`l` epy `l :`ped ax xn` (`,eh)

zezqe `nl` ,'ek dzqe zry ribd `ly

,axc dinyn xn`w `kdc :xnel yie !`ziixe`c

onwl `ki` axc `ail`e ,dil `xiaq `l dile

iz` lirl :inp i` .zepeyl ipy`nw `pyilk

.`kdcáøåediiteb zezqea xn` wgvi xa ongp

ax `dc ,opaxc zezqec dkldc d`xp Ð ibilt

axlc dil zi` d`xza `edc wgvi xa ongp

(a,hn zexeka) "xeka yi" wxtae ,opaxc zezqe

ryedi iaxk ol `niiwc :cere .ixeqi`a axk wiqt

iax iabl minkgke ,xfril` iax iabl jenqac

dcp) "mizek zepa" wxta opzc ab lr s`e .xi`n

dzqe zry ribd ,`agna dzidc `yixa (`,hl

dkldc d`xp mewn lkn ,d`nh Ð dwca `le

iwenc `ki`c :cere .ziyixtck ,opaxc zezqe ied

oke .xi`n iaxk (my) "mizek zepa" wxta dl

jklid .l`ppg epiaxe i`g` axc zezl`ya wqt

,dzqe zrya dwca `le ,zqe dl yiy dy`

dxedh Ð dxedh dz`vne dwca jk xg`e

wecal dkixv dlgzkl d`xp edine .dlral

.zqed zrya

øîå`wecc d`xp Ð opaxc zezqe xaq

elit`e ,dknd on df mc `ay zybxna

Ð `ziixe`c zezqe i` ,`ed zqe onf m` ikd

m` la` .mcd `a xewnd on mb `ny opiyiig

d`nh Ð dknd on mc z`ivi zybxn dpi`

,ikd e`l i`c .dzqe onf `ed m` ,`nlr ilekl

ded dkn mcew `lde ,dcp `dz `l mlerl ike

.zqe dløå÷îáoaxe Ð ibltinw `nh enewn

dcp) "zwepiz" yixa dinrhl l`ilnb oa oerny

,`id mixzqd zia z`nehc ab lr s`e .(`,eq

ira mcc inp xn` (a,dp dcp) "dcpd mc" wxtae

`kilc ab lr s` `nh xn`w `kde ,ziriax

dcp) "otec `vei" wxta opixn`ck ,ziriax

Ð zeilbxn itih izyk rifdy xewn :(a,`n

.`ed ipiqn dynl dkld `kd `ny .d`nh

.dxedh Ð dy`de ,`nh Ð xewndy ,rczúéá
yinyz lk lr micr ipy dkixv mixne` i`ny

iptl Ð cg` ,miycg micr ipy :i"yx yxit Ð

cr zrpvne ,yinyz xg`l Ð cg`e ,yinyz

lk micr ipya dic :mixne` lld ziae .xwad

Ð cg`e ,oey`x yinyz iptl Ð cg` ,dlild

ynyz e` rnync :cere] .oexg` yinyz xg`l

elit`e .lld ziak lwdl dvex m` ,xp xe`l

dwica i`ny zial dkixv ,xpd xe`l ynyz

Ð "xpd xe`l ynyz" xity iz` wgvi epiax yexitle i"yx yexitl la` .yinyz lka

.oyi cr lr elit` d`ex dzid ,lcxg ztih my dzid m` `nzqn ,cin zwceay :yexit
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¯øáñ øîe ,àúééøBàc úBúñå¯áø øîà .ïðaøc úBúñå §¨§©§¨¨¨©§¨§©¨©¨©©
éaøå ,äcð äàîè øîBà øæòéìà éaø ,éàpúk :úLL¥¤§©¨¥©¦¡¦¤¤¥§¥¨¦¨§©¦

øîBà òLBäé÷ãazéaø ,àéðúc ,éàpz éðä ék éàpz éðäå . §ª©¥¦¨¥§¨¥©¨¥¦¨¥©¨¥§©§¨©¦
øîà .÷ãaz :íéøîBà íéîëçå ,äcð äàîè :øîBà øéàî¥¦¥§¥¨¦¨©£¨¦§¦¦¨¥£©
íà :øîBà øéàî éaø ,ïðúc ,àðéðz éîð ïðà óà :ééaà©©¥©£©©¦¨¥¨¦§©©¦¥¦¥¦

ä÷ãa àìå dzñå úòL òébäå ,àáçîa äúéä¯,äøBäè ¨§¨§©£¥§¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨§¨
àîòè .íéîcä úà ú÷lñî äãøçL¯àä ,äãøç àkéàc ¤£¨¨§©¤¤¤©¨¦©§¨§¦¨£¨¨¨

äãøç àkéì¯àîìà ,äàîè¯àîéì .àúééøBàc úBúñå ¥¨£¨¨§¥¨©§¨§¨§©§¨¥¨
úîçî íc äàBøä :àéðúc ,éâéìt éîð àäa éàpz éðä̈¥©¨¥§¨©¦§¦¦§©§¨¨¨¨¥£©

äkî¯ïBòîL ïaø éøác ,äøBäè ,dúcð éîé CBúa eléôà ©¨£¦§§¥¦¨¨§¨¦§¥©¨¦§
úñå dì Lé íà :øîBà éaø .ìàéìîb ïa¯úLLBç ¤©§¦¥©¦¥¦¥¨¤¤¤¤
øáñ øîc ,éâìtéî÷ àäa ,åàì éàî .dzñåì¯úBúñå §¦§¨©¨§¨¨¦©§¦§¨¨©§¨

øáñ øîe ,àúééøBàc¯:àðéáø øîà ¯ !ïðaøc úBúñå §©§¨¨¨©§¨§©¨©¨©¨¦¨
àîìò éleëc ,àì¯àëäå ,ïðaøc úBúñå¯øB÷îaBîB÷î ¨§¥¨§¨§¨§©¨©§¨¨§¨§

äMà :øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éâìtéî÷ àîè¯ ¨¥¨¦©§¦©¨¦§¤©§¦¥¨©¦¨
àîè íãå ,äøBäè¯:éaø déì øîàå .øB÷î Cøc éúà÷c §¨§¨¨¥§¨¨¥¤¤¨©£©¥©¦

zLééç éàúñåì¯úñåì zLééç àì éàå ,äàîè éîð äMà ¦¨§©§§¤¤¦¨©¦§¥¨§¦¨¨§©§§¤¤
¯.àeä øBäè BîB÷î øB÷îäðùî:íéøîBà éànL úéa ¨§¨¥©©§¦

LéîLz ìk ìò íéãò éðL äëéøöLéîLúåLnLz Bà , §¦¨§¥¥¦©¨©§¦§©§¦§©¥
.äìélä ìk íéãò éðLa dic :íéøîBà ìlä úéa .øpä øBàì§©¥¥¦¥§¦©¨¦§¥¥¦¨©©§¨
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc - dcp(iriax meil)

àøîâ
:`ziixaa mb z`aen dpyna epipyy zwelgndét ìò óà ,ïðaø eðz̈©¨¨©©¦

eøîàLyéànL úéa ,äpeâî äæ éøä øpä øBàì Búhî LnLîä ¤¨§©§©¥¦¨§©¥£¥¤§¤¥©©
äëéøö ,íéøîBàdy`dLéîLz ìk ìò íécò éðLdlila ynyzy §¦§¦¨§¥¦¦©¨©§¦

,cg`,øpä øBàì LnLz Bà.yinyz lk xg` wecazeìlä úéáe §©¥§©¥¥¦¥
íécò éðLa dic ,íéøîBàl.äìélä ìë §¦©¨¦§¥¦¦¨©©§¨

:zwelgnd inrh z` zx`any `ziixa `xnbd d`ianeøîà ,àéðz©§¨¨§
íëéøáãì ,ìlä úéáì éànL úéa íäì`l` zwcea dy`d oi`y ¨¤¥©©§¥¦¥§¦§¥¤

,oexg` yinyz xg`lLeçéì,yeygl yi -íc útéè äàøz ànL ¥¤¨¦§¤¦©¨
kxibxbäàéáa ìcøçd,äðBLàø,[mgxd zia ilzeka x`yze §©§¨§¦¨¦¨

äptçúed,äiðL äàéáa òøæ úáëLd`ia xg`ly dwicaae §©¤¨¦§©¤©§¦¨§¦¨
:lld zia miaiyn .mcd z` `vnz `l dpexg`dúéa íäì eøîà̈§¨¤¥

íëéøáãì óà ,ìlä,yinyze yinyz lk xg`l zwcea `idy ¦¥©§¦§¥¤
Leçéìyyeygl yi -÷BøäL ãò[rxf zakyd-]ätä CBúaeze`-] ¥©¤¨§©¤
,[mewnBì CìBäå ÷Bnéð ànL`ed dnvr d`ia dze`a `ny - ¤¨¦§¥

oi`y jgxk lr `l` ,[dwicaa `vni `le ca`pe rxf zakya dqkzn
.jkl yeyglíäì eøîàly yygd oia wlgl yiy ,i`ny zia ¨§¨¤

,dipy d`ia ly yygl dnvr d`ia dze`äîBc BðéàL éôìyygd §¦¤¥¤
mcdyì ,úçà íòt ÷Bnéð`ny yyg,íéîòô ézL ÷Bnéðjkitle ¦©©©©§¦§¥§¨¦

.yinyz lk xg` wecal dl yi
:lirly zwelgna rixkn ryedi iaxäàBø ,òLBäé éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦§ª©¤

à éðàéànL úéa éøác ú.yinyz lk lr micr ipy dkixvyeøîà £¦¤¦§¥¥©©¨§
zëøàä änk éaø ,åéãéîìz Bìoicd z` [zxngd-]øîà .eðéìò ©§¦¨©¦©¨¤¡©§¨¨¥¨©

íäì,ryedi iaxéøààL áèeîL éãk ,äfä íìBòa íëéìò Cici lr ¨¤¨¤©£¦£¥¤¨¨©¤§¥¤
ok.àaä íìBòì íëéîé eëéøàé©£¦§¥¤¨¨©¨

zia ixacn xzei wecal xingi ciqg m` zwelgn d`ian `xnbd
:lldílek éøácî ,àøéæ éaø øîà[lld ziae i`ny zia-],ãîìð ¨©©¦¥¨¦¦§¥¨¦§©

yLôð ìòa[ciqg-]äðLéå ìBòáé àìeze`a minrt lerai `l - ©©¤¤Ÿ¦§§¦§¤
yyg yi lld zial s`y ,yinyzl yinyz oia dwica `ll dlil
yinyz xg`l wecal ekixvd ixdy ,yinyzd zngn d`xzy

e .oexg`,äðBLå ìòBa ,øîà àáøe .dwica `laàéää àéðz ék ¨¨¨©¥§¤¦©§¨©¦
wx ,yinyz xg` wecal dkixvyúBøäèì.dlral `le z`f epwiz ¦§¨

:`ax ixacl di`x `xnbd d`ianíéøác äna ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©¤§¨¦
íéøeîà,dy`l zewica epwizyúøzeî dìòáì ìáà ,úBøäèì £¦¦§¨£¨§©§¨¤¤

.dwica `laíéøeîà íéøác änáe,dwica `la dlral zxzeny ©¤§¨¦£¦
ote`adçépäLdpexg`d mrtaìáà ,äøäè ú÷æçam`dçépä ¤¦¦¨§¤§©¨¢¨£¨¦¦¨

dú÷æça àéä íìBòì ,äàîè ú÷æça,ynyl dxeq`eøîàzL ãò §¤§©§¥¨§¨¦§¤§¨¨©¤Ÿ©
.'éðà äøBäè' Bì§¨£¦

xnbd:ca`pe cra dwca m` oicd z` zx`an `øîà àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©
ãòa ä÷ãa ,áø øîà éMà øa àéiç éaødlkzqd `le yinyz iptl ©¦¦¨©©¦¨©©¨§¨§¥

,mc ea yi m`dãáàå,crdì äøeñà÷BcázL ãò LnLdywn .aey §¨©£¨§©¥©¤¦§
:`xnbdé÷úîàúéà eléà ,àìéà éaø dì ó,miiw crd did m`e - ©§¦¨©¦¦¨¦¦¨

äòãé àìc áb ìò óàå äLnLî àì éîynyl zxzen dpi` m`d - ¦Ÿ§©§¨§©©©§Ÿ¨§¨
dgipny epzpyna x`eank ,mc eilr oi` m` zrcei dpi` oiicry s`

,dyw ok m`e ,meia mwceal micrd z`LnLz énð àzLäs` - ©§¨©¦§©¥
:`xnbd zvxzn .ynyl zxzen `dz crd ca`py eiykrdéì øîà̈©¥

,àáø,wlgl yiBæ,`vnp dly crdy,íéi÷ dçéëBîwecaz xgne ¨¨¦¨©¨
,[d`nhp m`d gkeie crd z`åeli`Bæ,dcr ca`pydçéëBî ïéà §¥¦¨

,íéi÷wecal yiy minkg zpwz lhazz dwica `la ynyz m`e ©¨
.yinyzd iptl

d`ian df ab` ,xpd xe`l ynynd zepba `aed lirl `ziixaa
:meia yinyzd oic z` `xnbdíãàì øeñà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨§¨¨

.íBia Búhî LnLiL:`xnbd zxxanàø÷ éàî (àðeðîä áø øîà) ¤§©¥¦¨©¨©©©§¨©§¨
:`xnbd daiyn .df oic fnxp ea weqtd edn -øîàpL(b b aei`), ¤¤¡©
,'øáâ äøBä øîà äìéläå Ba ãìeà íBé ãáàé'aei` xn` df weqt Ÿ©¦¨¤§©©§¨¨©¨¨¤

xn` eay dlild z`e ,ea clepy meid z` lliwe ,eixeqi jezn
xn`y dnne .en` z` xari eia`y oeixdd lr dpennd j`lnd

d `weecy epcnl ,eni` z` dxed eia`y xn`p dlilayïzéð äìél©§¨¦¨
`eale ea ynylå ïBéøäìd eli`,ïBéøäì ïzéð àì íBiynyl xeq`e §¥¨§Ÿ¦¨§¥¨

.ea
:meia ynyl xeq`y jkl xg` xewn `ian yiwl yixLé÷ì Léø¥¨¦

àëäî ,øîàxn`py dnn `ed meia ynyl xeq`y jkl xewnd - ¨©¥¨¨
,(fh hi ilyn),'úeîé åéëøã äæBa'lekiy ote`a ynyndy ,xnelk ¥§¨¨¨

da d`xi m` oeifa icil `ian meia ynynde ,zeni ,oeifa icil `iadl
.[eilr dpbzze dpebn xac

`iady weqtdn mi`xen`dn cg` lk yxec dn zl`ey `xnbd
:`xnbd zl`ey ,ipydïðçBé éaøc àø÷ éàä ,Lé÷ì Léøådf weqt - §¥¨¦©§¨§©¦¨¨

,meia ynyl xeq`y opgei iax cnl epnny 'xab dxed xn` dlilde'
déa Léøc éàî:`xnbd daiyn .yiwl yix ea yxec dn -déì éòaî ©¨¦¥¦¨¥¥

àtt øa àðéðç éaø Léøããëìcenll weqtd z` jixv ezrcl - §¦§¨¦©¦£¦¨©¨¨
,`tt xa `pipg iax yxcy dn z` epnn,àtt øa àðéðç éaø Léøãc§¨¦©¦£¦¨©¨¨

peînä Càìî BúBà,BîL 'äìéì' ,ïBéøää ìò äaezkd oeylk ©§¨©§¤©©¥¨©§¨§
xn` 'dlil' enyy j`lndy ,xnelk ,'xab dxed xn` dlilde'

.oeixdd didiyìèBðåd z` j`lndäth,rxfd lyéðôì dãéîòîe §¥¦¨©£¦¨¦§¥
äî Bæ ätè ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîBàå ,àeä Ceøa LBãwä©¨¨§¥§¨¨¦¤¨¦¨©

,äéìò àäzdidi dpnn xvep didiy yi`d m`dlç Bà øBabíëç ,L §¥¨¤¨¦©¨¨¨
.éðò Bà øéLò ,Ltéè Bà:`xnbd zwcwcneléàådidi m`dòLø ¦¥¨¦¨¦§¦¨¨

øîà÷ àì ,÷écö Bà,`ed jkl mrhde ,j`lnd l`ey `l -éaøãk ©¦Ÿ¨¨©¦§©¦
íéîL éãéa ìkä ,àðéðç éaø øîàc ,àðéðçmc`l yiy zecnd lk - £¦¨§¨©©¦£¦¨©Ÿ¦¥¨©¦

,minyd on xfbp ,eiig zexeweíéîL úàøiî õeçzxigaa dielzy ¦¦§©¨©¦
.mc`døîàpL(ai i mixac)éäìà 'ä äî ìàøNé äzòå' ,ìàBL E ¤¤¡©§©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤¥

,'åâå 'äàøéì íà ék Cnòîitl mc`dn d"awd ywan df xac wxy ¥¦¨¦¦§¦§¨
j`lnd jkitle .d"awd ly ecia md mixacd x`y la` ,ecia `edy

.wicv e` ryx mc`d didi m` l`ey epi`
:`xnbd zl`eyïðçBé éaøå.meia ynyl xeq`y df weqtn yxc ji` §©¦¨¨
:`xnbd daiynïk íàj`lnd myy epcnll `l` weqtd `a `ly ¦¥

,'dlil' `ed oeixdd lr dpenndàø÷ áBzëðaezkl jixv did - ¦§§¨
weqta'øáâ äøBä' éàî ,'äøBä øáb'dxed' weqta azkp dn myl - ¤¤¨©¨¨¤

yexcl ick ,'dlil' daizl 'dxed' daizd dknqp jkl `l` ,['xab
y ,o`kn.ïBéøäì ïzéð àì íBéå ïBéøäì ïzéð äìéì©§¨¦¨§¥¨§Ÿ¦¨§¥¨

:`xnbd zl`eyLé÷ì Léøc àø÷ éàä ,ïðçBé éaøådfea' df weqt - §©¦¨¨©§¨§¥¨¦
,meia ynyl xeq`y yiwl yix cnl epnny 'zeni eikxcLéøc éàî©¨¦

.déa:`xnbd daiynìL ,àøéñ ïa øôña áéúëãëì déì éòaîäL ¥¦¨¥¥¦§¦§¦§¥¤¤¦¨§Ÿ¨
mibdpn,ézáäà àì äòaøàå ,éúàðNepi` iriaxd bdpnd ,xnelk ¨¥¦§©§¨¨Ÿ¨©§¦

.` :od el`e .ilr aed` epi` mle` jk lk ie`pyøN[mkg cinlz-] ©
ìbøpä[`vnidl libxy-],úBàzLnä úéáa.eceak z` dfan `edy ©¦§¨§¥©¦§¨

dì éøîàå,ef oeyla exn`y yie -ïbøpä øNdaxny mkg cinlz - §¨§¦¨©©¦§¨
.mixacaæbøpä øN ,dì éøîàå)enk d`xpe qreky mkg cinlz - §¨§¦¨©©¦§¨
lap mc`.(.aúáL áéLBnäåmicinlzl daiyi aiyend -éîBøîa §©¦¤¤¦§¥

úø÷mirixtny mbe ,gexd iqbn d`xp `edy ,xiray deab mewna - ¤¤
.b .mcenlzn miaye mixaerd mze`,íéî ïézLîe änàa æçBàäå§¨¥¨©¨©§¦©¦

l.c .`pey ip` el` mixac dyly .ixw icil `ae mngzn `edy it
,ade` ipi` df xace,íBàút Bøéáç úéáì ñðëpäå.ricedl `la §©¦§¨§¥£¥¦§

:`xnbd dtiqenBúéáì eléôàå ,ïðçBé éaø øîàqpki `l ely ¨©©¦¨¨©£¦§¥
xaeqe .zeripv ly mixaca my miweqr `ny ,ricedl `la me`zt
,'zeni eikxc dfea' weqtdn micnel ep` el` mixacy ,opgei iax
mifirlne ,envr dpbny ,eikxc z` dfea `ed el` miyrn dyerdy

.dpicnd ipa eilr
d`ian ,`xiq oa ipira mi`epyy mixac dnk lirl e`aedy ab`

:`ziixad zxne` .df oipra `ziixa mb `xnbdïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤
å ,ïàðBN àeä Ceøa LBãwä íéøác äòaøà ,éàçBés`éðéà éðà ©©§¨¨§¨¦©¨¨§¨§£¦¥¦

.[ïáäBà.` :od el`eíBàút Búéáì ñðëpä`ny ,ricedl `la £¨©¦§¨§¥¦§
,zeripv ly mixaca my miweqréøö ïéàåøîBì Cqpkpdyúéáì §¥¨¦©§¥

Bøéáç.a .ie`x epi` me`zt.íéî ïézLîe änàa æçBàäå £¥§¨¥¨©¨©§¦©¦
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oifge` mipya cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

àøîâäðåâî.onwl yxtn `nrh Ðäàøú àîùedecinrie ,dpey`x d`iaa Ð

ynyn xcd ik ,yinyzl yinyz oia dwica ezikixvn `lc oeike .mgxd zia ilzek

xkpin `l oexg` yinyz xg`l dwca ike ,dipy d`iaa rxf zaky dptgz Ð

edin ,xgnl cr opirci `lc ab lr s`e ,gepiw xg`l `ynyn ociclc inp idpe .xgnl

elired dn ,ikd e`l i`c .miiw dgiken opira

.mzpwza minkg'åë äôä êåúá ÷åøäù ãò
,xnelk .mewn eze` Ð "dt" ,mc Ð "wex" Ð

`ny ,yinyz xg`l zwcea dzidyk elit`

rxf zaky dztge lcxgk dth dz`x

.dnvr d`ia dze`a= úëøàä.úøîçä
= ùôð ìòá.ãéñçäðùéå ìåòáé àì`la Ð

ikxvn lld zia elit`c ,mizpia dwica

`nyl opiyiig `nl` .yinyz seql dwica

`edy in `nl` ,yinyz zngn mc dz`x

.dpyie lerai `l Ð xeqi` wtqn yxete `xi

íéøåîà íéøáã äîá.dwica `irac Ðä÷ãá
ãòá.yinyz iptl dlila Ðàìã áâ ìò óàå
äòãé`l xgnl cr ,lld zial `dc Ð

dl yi m` ,inp i`ny zial elit`e .dwca

s` ,xp `la zynyn ,yinyz lkl micr ipy

ly micra mc `ki` i` drci `lc iab lr

.oey`x yinyzíéé÷ äçéëåî åæcrd ixd Ð

.zexdhl dl ipdne ,ea d`xz xgnle ,epiptl

meyn Ð micra ynyl opax dekxv` ikc

iptly eze`a mc `vni m` mbe ,`ed zexdh

.dzxtk z`hg `iaz Ð yinyzåæåca`y Ð

Ð ynyz zxn` i`e ,miiw dgiken oi` dcr

enk `id ixdc ,o`k yi minkg zpwz dn

.dwca `lyeikxc dfeailyn) enk .yinyz Ð

`a Ð meia ynynde ."dnlra xab jxc" :(l

,dpebn xac da d`xi `ny ,oeifa icil

.eilr dpbzzeíéîù éãéá ìëäeizecn lk Ð

ueg ,jln zxfba el oi`a mc` ly eizexewe

.efnäàøéì íà éë`ed ecal df xac Ð

.jcia dfe ,ecia lkdy itl ,jnn l`eyéàî
øáâ äøåärny ,dlill oeixd jnqcn Ð

`le ,oeixdl ozip dlil :ikd yxcnl dpin

,opgei iaxcl opirny Ð `xw diknq`cn .mei

`pipg iaxc `dl opirny Ð `xwc dtebne

.`tt xa'åë äéì éòáéîdfea" epiide Ð

ipa eilr oifirlny ,envr dpbny Ð "eikxc

.ebdpna dpicndøù.mkg cinlz =ìâøðä
=.ìéâø= ïâøð.íéøáã äáøîäì éøîàå

æâøð.xkzyne lapk d`xpc ,mrfa Ð

úáù áéùåîäåzxw inexna micinlzl Ð

oiwiqtny :cere .gexd iqbn d`xpy ,zg`

.mikxc ixaer oze`åúéáì åìéôàå`nlc Ð

.`zeripvc icin icar
ù÷ø÷î
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dwica `la :yexit Ð "dpyie lerai `l ytp lra cnlp olek ixacn" xn`wc :cere

d`xpe !dwica dkixv `l zexdhl s` lld zial `d ,`cixb dlral elit` ,mizpia

miycg micr ipy dkixv i`ny zialc :xi`n oa l`eny epiax yexitk wgvi epiaxl

`idy ,xnelk ,epiid Ð "dkixv" ipzwc `de .dl Ð cg`e ,el Ð cg` :yinyz xg`

ipya zeynyn l`xyi zepa :opzck ,dpikn

ab lr s` .dl Ð cg`e el Ð cg` ,micr

`l` ,ycg dkixv dpi` yinyz iptlc

lk jlkeln crd oi`y itl epiid Ð zerepv

zakya jlkelny ,yinyz xg`l la` .jk

lld ziae .ycg mrt lka zekixv Ð rxf

micen ,dlild lk micr ipya dic :mixne`

`lc j` ,yinyz lk xg` dwica dkixvy

yinyz xg`c meyn ,`nrhe .ycg ikxvn

cra geix oi`e ,rxf zakyn jelkl aex `ki`

ycg era `l zerepv elit`c xyt`e .ycg

.lkd xity iz` `zyde .yinyz xg`l

àì,wecai `l m` :yexit Ð dpyie lerai

oey`x yinyz cenig zngn `nyc

inp rci `xif iaxc ,ytp lra `wece .dz`x

elit` :xn` `axe .dwica `ira `l dlralc

m`e .yxete etwep eal `nlc ,`l ytp lra

`nlc ,"ikd inp `ipz" iziin i`ne :xn`z

ipa mzqa `l` ,ytp lraa ixiin `l `ziixa

la`"c :xnel yie ?dpey`x d`iaa e` mc`

lkl xenb xzid rnyn "zxzen dlral

.dipy d`iaa elit`e mlerdä÷ãáca`e

ikd xi`n oa l`eny epiax yexitl Ð crd

iptl crd ca`e yinyz iptl dwca :eyexit

mrt wecazy cr ynyl dxeq` Ð yinyz

ca` `l elit` yinyz xg`l la` ,dipy

iptl dwica mlerl dkixv ,crd.yinyz

ab lr s` ,xity oizipznn jixt xfrl` iaxe

,yinyz iptly cra ixii` `l oizipznc

`kd ixiin ,inp i` .yinyz xg` lya `l`

ynyl dxeq` ca` m` ,yinyz xg`y cra

cin ynyl dvex m` elit` ,wecazy cr

Ð ca` `l m` la` .oey`x yinyz xg`

df cin minrt izy wecaz dnl ik .zxzen

.df xg`êàìîla` Ð oeixdd lr dpennd

xn`ck ,dpenn j`ln mey oi` dcild lr

ly ecia zegztn dyly :(`,a) ziprz yixa

lye minyb lye dig ly ,`ed jexa yecwd

inp zegztn yly edpde .miznd ziigz

ixdy ,dry itl gilyl oixqen minrt

diigde ,minyb ly gztn ecia did edil`

ixa s`e ,miwicv dnke ryil` oke ,znd

dyer oi` xhn xy `edy (fl aei`) (zze`)

.`ed jexa yecwd zeyxa `l`ìëäicia

"zexrp el`"ae Ð miny z`xin ueg miny

ueg miny icia lkd :xn`c (`,l zeaezk)

mc`d zecleza ixii` `kd Ð migte mipivn

oebk zerxe`na ixiin mzde ,eizecnae

epi`e eilr xfbp lkdc ,zeiprxete mi`lg

mc` oi` :(a,f) oilega xn`ck .xdfil leki

oifixkn ok m` `l` dhnln erav` swep

lekiy Ð migte mipivn ueg ,dlrnln eilr

`fg diwfg `de :xn`z m`e .envr xenyl

`nl` ,(`,i zekxa) elrn `lc ipa dil eedc

yie !miny i`xi eidi `ly dcil mcew xfbpc

:cere .zeidl cizry dn ed`xdc :xnel

axc din`l i`clk ixn`c `d oke .`yicw ixwzn Ð zaya cilizi`c ,zevna owcv `di Ð wcva cilizi`c o`n :(`,epw) zay idliya xn`ck ,lfna ielz mixac daxdc

.zelfnd jelid zepyl dvex `ed jexa yecwd oi` ik ,miny icia df oi`c :cere .(a ,my) iedil `apb ,jixa :wgvi xa ongpøùeilr minrxzny :jexra yxit Ð lbxpd
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øpä øBàì¯äëéøö :íéøîBà éànL úéa ,"äpeâî äæ éøä §©¥£¥¤§¤¥©©§¦§¦¨

.øpä øBàì LnLz Bà ,LéîLz ìk ìò íéãò éðL§¥¥¦©¨©§¦§©¥§©¥
,àéðz .äìélä ìk íéãò éðLa dic :íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦©¨¦§¥¥¦¨©©§¨©§¨
Leçéì ,íëéøáãì :ìlä úéáì éànL úéa íäì eøîà̈§¨¤¥©©§¥¦¥§¦§¥¤¥
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óà :ìlä úéa íäì eøîà !äiðL äàéáa òøæ úáëL¦§©¤©§¦¨§¦¨¨§¨¤¥¦¥©

íëéøáãì¯ãò Leçéì÷BøäL÷Bnéð ànL ätä CBúa §¦§¥¤¥©¤¨§©¤¤¨¦
íòt ÷Bnéð äîBc BðéàL éôì :íäì eøîà !Bì CìBäå§¥¨§¨¤§¦¤¥¤¦©©
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é÷úî .÷BcázL ãòàúéà eléà :àìéà éaø dì ó¯àì éî ©¤¦§©§¦¨©¦¦¨¦¦¨¦Ÿ
éîð àzLä ?äòãé àìc áb ìò óàå äLîLî¯!LnLz §©§¨§©©©§¨¨§¨¨§¨©¦§©¥

Bæ :àáø déì øîà¯dçéëBîBæå ,íéi÷¯ïéàdçéëBî ¨©¥¨¨¦¨©¨§¥¦¨
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Baäìéläå"øáâ äøä øîà¯ïzéð äìéìïBéøäìàì íBéå , §©©§¨¨©Ÿ̈¨¤©§¨¦¨§¥¨§Ÿ
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éàî ïðçBé éaøc àø÷ éàä ,Lé÷ì LéøåLéøcéòaî ?déa §¥¨¦©§¨§©¦¨¨©¨¥¥¦¨¦

déìLéøããëìàðéðç éaø Léøãc .àtt øa àðéðç éaø ¥§¦§¨¥©¦£¦¨©©¨§¨¥©¦£¦¨
ìò äpeîîä Càìî BúBà :àtt øa,ïBéøää,BîL "äìéì" ©©¨©§¨©§¤©©¥¨©§¨§

ätè ìèBðådãéîòîeøîBàå ,àeä Ceøa LBãwä éðôì §¥¦¨©£¦¨¦§¥©¨¨§¥
øBaâ ?äéìò àäz äî Bæ ätè ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì§¨¨¦¤¨¦¨©§¥¨¤¨¦
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc - dcp(iriax meil)

àøîâ
:`ziixaa mb z`aen dpyna epipyy zwelgndét ìò óà ,ïðaø eðz̈©¨¨©©¦

eøîàLyéànL úéa ,äpeâî äæ éøä øpä øBàì Búhî LnLîä ¤¨§©§©¥¦¨§©¥£¥¤§¤¥©©
äëéøö ,íéøîBàdy`dLéîLz ìk ìò íécò éðLdlila ynyzy §¦§¦¨§¥¦¦©¨©§¦

,cg`,øpä øBàì LnLz Bà.yinyz lk xg` wecazeìlä úéáe §©¥§©¥¥¦¥
íécò éðLa dic ,íéøîBàl.äìélä ìë §¦©¨¦§¥¦¦¨©©§¨

:zwelgnd inrh z` zx`any `ziixa `xnbd d`ianeøîà ,àéðz©§¨¨§
íëéøáãì ,ìlä úéáì éànL úéa íäì`l` zwcea dy`d oi`y ¨¤¥©©§¥¦¥§¦§¥¤

,oexg` yinyz xg`lLeçéì,yeygl yi -íc útéè äàøz ànL ¥¤¨¦§¤¦©¨
kxibxbäàéáa ìcøçd,äðBLàø,[mgxd zia ilzeka x`yze §©§¨§¦¨¦¨

äptçúed,äiðL äàéáa òøæ úáëLd`ia xg`ly dwicaae §©¤¨¦§©¤©§¦¨§¦¨
:lld zia miaiyn .mcd z` `vnz `l dpexg`dúéa íäì eøîà̈§¨¤¥

íëéøáãì óà ,ìlä,yinyze yinyz lk xg`l zwcea `idy ¦¥©§¦§¥¤
Leçéìyyeygl yi -÷BøäL ãò[rxf zakyd-]ätä CBúaeze`-] ¥©¤¨§©¤
,[mewnBì CìBäå ÷Bnéð ànL`ed dnvr d`ia dze`a `ny - ¤¨¦§¥

oi`y jgxk lr `l` ,[dwicaa `vni `le ca`pe rxf zakya dqkzn
.jkl yeyglíäì eøîàly yygd oia wlgl yiy ,i`ny zia ¨§¨¤

,dipy d`ia ly yygl dnvr d`ia dze`äîBc BðéàL éôìyygd §¦¤¥¤
mcdyì ,úçà íòt ÷Bnéð`ny yyg,íéîòô ézL ÷Bnéðjkitle ¦©©©©§¦§¥§¨¦

.yinyz lk xg` wecal dl yi
:lirly zwelgna rixkn ryedi iaxäàBø ,òLBäé éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦§ª©¤

à éðàéànL úéa éøác ú.yinyz lk lr micr ipy dkixvyeøîà £¦¤¦§¥¥©©¨§
zëøàä änk éaø ,åéãéîìz Bìoicd z` [zxngd-]øîà .eðéìò ©§¦¨©¦©¨¤¡©§¨¨¥¨©

íäì,ryedi iaxéøààL áèeîL éãk ,äfä íìBòa íëéìò Cici lr ¨¤¨¤©£¦£¥¤¨¨©¤§¥¤
ok.àaä íìBòì íëéîé eëéøàé©£¦§¥¤¨¨©¨

zia ixacn xzei wecal xingi ciqg m` zwelgn d`ian `xnbd
:lldílek éøácî ,àøéæ éaø øîà[lld ziae i`ny zia-],ãîìð ¨©©¦¥¨¦¦§¥¨¦§©

yLôð ìòa[ciqg-]äðLéå ìBòáé àìeze`a minrt lerai `l - ©©¤¤Ÿ¦§§¦§¤
yyg yi lld zial s`y ,yinyzl yinyz oia dwica `ll dlil
yinyz xg`l wecal ekixvd ixdy ,yinyzd zngn d`xzy

e .oexg`,äðBLå ìòBa ,øîà àáøe .dwica `laàéää àéðz ék ¨¨¨©¥§¤¦©§¨©¦
wx ,yinyz xg` wecal dkixvyúBøäèì.dlral `le z`f epwiz ¦§¨

:`ax ixacl di`x `xnbd d`ianíéøác äna ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©¤§¨¦
íéøeîà,dy`l zewica epwizyúøzeî dìòáì ìáà ,úBøäèì £¦¦§¨£¨§©§¨¤¤

.dwica `laíéøeîà íéøác änáe,dwica `la dlral zxzeny ©¤§¨¦£¦
ote`adçépäLdpexg`d mrtaìáà ,äøäè ú÷æçam`dçépä ¤¦¦¨§¤§©¨¢¨£¨¦¦¨

dú÷æça àéä íìBòì ,äàîè ú÷æça,ynyl dxeq`eøîàzL ãò §¤§©§¥¨§¨¦§¤§¨¨©¤Ÿ©
.'éðà äøBäè' Bì§¨£¦

xnbd:ca`pe cra dwca m` oicd z` zx`an `øîà àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©
ãòa ä÷ãa ,áø øîà éMà øa àéiç éaødlkzqd `le yinyz iptl ©¦¦¨©©¦¨©©¨§¨§¥

,mc ea yi m`dãáàå,crdì äøeñà÷BcázL ãò LnLdywn .aey §¨©£¨§©¥©¤¦§
:`xnbdé÷úîàúéà eléà ,àìéà éaø dì ó,miiw crd did m`e - ©§¦¨©¦¦¨¦¦¨

äòãé àìc áb ìò óàå äLnLî àì éîynyl zxzen dpi` m`d - ¦Ÿ§©§¨§©©©§Ÿ¨§¨
dgipny epzpyna x`eank ,mc eilr oi` m` zrcei dpi` oiicry s`

,dyw ok m`e ,meia mwceal micrd z`LnLz énð àzLäs` - ©§¨©¦§©¥
:`xnbd zvxzn .ynyl zxzen `dz crd ca`py eiykrdéì øîà̈©¥

,àáø,wlgl yiBæ,`vnp dly crdy,íéi÷ dçéëBîwecaz xgne ¨¨¦¨©¨
,[d`nhp m`d gkeie crd z`åeli`Bæ,dcr ca`pydçéëBî ïéà §¥¦¨

,íéi÷wecal yiy minkg zpwz lhazz dwica `la ynyz m`e ©¨
.yinyzd iptl

d`ian df ab` ,xpd xe`l ynynd zepba `aed lirl `ziixaa
:meia yinyzd oic z` `xnbdíãàì øeñà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨§¨¨

.íBia Búhî LnLiL:`xnbd zxxanàø÷ éàî (àðeðîä áø øîà) ¤§©¥¦¨©¨©©©§¨©§¨
:`xnbd daiyn .df oic fnxp ea weqtd edn -øîàpL(b b aei`), ¤¤¡©
,'øáâ äøBä øîà äìéläå Ba ãìeà íBé ãáàé'aei` xn` df weqt Ÿ©¦¨¤§©©§¨¨©¨¨¤

xn` eay dlild z`e ,ea clepy meid z` lliwe ,eixeqi jezn
xn`y dnne .en` z` xari eia`y oeixdd lr dpennd j`lnd

d `weecy epcnl ,eni` z` dxed eia`y xn`p dlilayïzéð äìél©§¨¦¨
`eale ea ynylå ïBéøäìd eli`,ïBéøäì ïzéð àì íBiynyl xeq`e §¥¨§Ÿ¦¨§¥¨

.ea
:meia ynyl xeq`y jkl xg` xewn `ian yiwl yixLé÷ì Léø¥¨¦

àëäî ,øîàxn`py dnn `ed meia ynyl xeq`y jkl xewnd - ¨©¥¨¨
,(fh hi ilyn),'úeîé åéëøã äæBa'lekiy ote`a ynyndy ,xnelk ¥§¨¨¨

da d`xi m` oeifa icil `ian meia ynynde ,zeni ,oeifa icil `iadl
.[eilr dpbzze dpebn xac

`iady weqtdn mi`xen`dn cg` lk yxec dn zl`ey `xnbd
:`xnbd zl`ey ,ipydïðçBé éaøc àø÷ éàä ,Lé÷ì Léøådf weqt - §¥¨¦©§¨§©¦¨¨

,meia ynyl xeq`y opgei iax cnl epnny 'xab dxed xn` dlilde'
déa Léøc éàî:`xnbd daiyn .yiwl yix ea yxec dn -déì éòaî ©¨¦¥¦¨¥¥

àtt øa àðéðç éaø Léøããëìcenll weqtd z` jixv ezrcl - §¦§¨¦©¦£¦¨©¨¨
,`tt xa `pipg iax yxcy dn z` epnn,àtt øa àðéðç éaø Léøãc§¨¦©¦£¦¨©¨¨

peînä Càìî BúBà,BîL 'äìéì' ,ïBéøää ìò äaezkd oeylk ©§¨©§¤©©¥¨©§¨§
xn` 'dlil' enyy j`lndy ,xnelk ,'xab dxed xn` dlilde'

.oeixdd didiyìèBðåd z` j`lndäth,rxfd lyéðôì dãéîòîe §¥¦¨©£¦¨¦§¥
äî Bæ ätè ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîBàå ,àeä Ceøa LBãwä©¨¨§¥§¨¨¦¤¨¦¨©

,äéìò àäzdidi dpnn xvep didiy yi`d m`dlç Bà øBabíëç ,L §¥¨¤¨¦©¨¨¨
.éðò Bà øéLò ,Ltéè Bà:`xnbd zwcwcneléàådidi m`dòLø ¦¥¨¦¨¦§¦¨¨

øîà÷ àì ,÷écö Bà,`ed jkl mrhde ,j`lnd l`ey `l -éaøãk ©¦Ÿ¨¨©¦§©¦
íéîL éãéa ìkä ,àðéðç éaø øîàc ,àðéðçmc`l yiy zecnd lk - £¦¨§¨©©¦£¦¨©Ÿ¦¥¨©¦

,minyd on xfbp ,eiig zexeweíéîL úàøiî õeçzxigaa dielzy ¦¦§©¨©¦
.mc`døîàpL(ai i mixac)éäìà 'ä äî ìàøNé äzòå' ,ìàBL E ¤¤¡©§©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤¥

,'åâå 'äàøéì íà ék Cnòîitl mc`dn d"awd ywan df xac wxy ¥¦¨¦¦§¦§¨
j`lnd jkitle .d"awd ly ecia md mixacd x`y la` ,ecia `edy

.wicv e` ryx mc`d didi m` l`ey epi`
:`xnbd zl`eyïðçBé éaøå.meia ynyl xeq`y df weqtn yxc ji` §©¦¨¨
:`xnbd daiynïk íàj`lnd myy epcnll `l` weqtd `a `ly ¦¥

,'dlil' `ed oeixdd lr dpenndàø÷ áBzëðaezkl jixv did - ¦§§¨
weqta'øáâ äøBä' éàî ,'äøBä øáb'dxed' weqta azkp dn myl - ¤¤¨©¨¨¤

yexcl ick ,'dlil' daizl 'dxed' daizd dknqp jkl `l` ,['xab
y ,o`kn.ïBéøäì ïzéð àì íBéå ïBéøäì ïzéð äìéì©§¨¦¨§¥¨§Ÿ¦¨§¥¨

:`xnbd zl`eyLé÷ì Léøc àø÷ éàä ,ïðçBé éaøådfea' df weqt - §©¦¨¨©§¨§¥¨¦
,meia ynyl xeq`y yiwl yix cnl epnny 'zeni eikxcLéøc éàî©¨¦

.déa:`xnbd daiynìL ,àøéñ ïa øôña áéúëãëì déì éòaîäL ¥¦¨¥¥¦§¦§¦§¥¤¤¦¨§Ÿ¨
mibdpn,ézáäà àì äòaøàå ,éúàðNepi` iriaxd bdpnd ,xnelk ¨¥¦§©§¨¨Ÿ¨©§¦

.` :od el`e .ilr aed` epi` mle` jk lk ie`pyøN[mkg cinlz-] ©
ìbøpä[`vnidl libxy-],úBàzLnä úéáa.eceak z` dfan `edy ©¦§¨§¥©¦§¨

dì éøîàå,ef oeyla exn`y yie -ïbøpä øNdaxny mkg cinlz - §¨§¦¨©©¦§¨
.mixacaæbøpä øN ,dì éøîàå)enk d`xpe qreky mkg cinlz - §¨§¦¨©©¦§¨
lap mc`.(.aúáL áéLBnäåmicinlzl daiyi aiyend -éîBøîa §©¦¤¤¦§¥

úø÷mirixtny mbe ,gexd iqbn d`xp `edy ,xiray deab mewna - ¤¤
.b .mcenlzn miaye mixaerd mze`,íéî ïézLîe änàa æçBàäå§¨¥¨©¨©§¦©¦

l.c .`pey ip` el` mixac dyly .ixw icil `ae mngzn `edy it
,ade` ipi` df xace,íBàút Bøéáç úéáì ñðëpäå.ricedl `la §©¦§¨§¥£¥¦§

:`xnbd dtiqenBúéáì eléôàå ,ïðçBé éaø øîàqpki `l ely ¨©©¦¨¨©£¦§¥
xaeqe .zeripv ly mixaca my miweqr `ny ,ricedl `la me`zt
,'zeni eikxc dfea' weqtdn micnel ep` el` mixacy ,opgei iax
mifirlne ,envr dpbny ,eikxc z` dfea `ed el` miyrn dyerdy

.dpicnd ipa eilr
d`ian ,`xiq oa ipira mi`epyy mixac dnk lirl e`aedy ab`

:`ziixad zxne` .df oipra `ziixa mb `xnbdïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤
å ,ïàðBN àeä Ceøa LBãwä íéøác äòaøà ,éàçBés`éðéà éðà ©©§¨¨§¨¦©¨¨§¨§£¦¥¦

.[ïáäBà.` :od el`eíBàút Búéáì ñðëpä`ny ,ricedl `la £¨©¦§¨§¥¦§
,zeripv ly mixaca my miweqréøö ïéàåøîBì Cqpkpdyúéáì §¥¨¦©§¥

Bøéáç.a .ie`x epi` me`zt.íéî ïézLîe änàa æçBàäå £¥§¨¥¨©¨©§¦©¦
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc - dcp(iying meil)

.b,Búhî éðôì íBøò íéî ïézLîe.c .[spehn mewna oeyil qe`ny ©§¦©¦¨¦§¥¦¨
.éç ìk éðôa Búhî LnLîäå§©§©¥¦¨¦§¥¨©

:ynyl xeq` ig dfi` ipta `xnbd zx`anîàäãeäé áø déì ø ¨©¥©§¨
ì,ìàeîLm`díéøaëò éðôì eléôàå.ynyl xeq`y xn`pøîà ¦§¥©£¦¦§¥©§¨¦¨©

déì,l`enyàððéL,[ecenlza ccegn mkg cinlz-]àlà ,àìlr ¥¦§¨Ÿ¤¨
ïBâkmbdpníäéãáò éðôa ïäéúBhî ïéLnLnL ,éðBìt úéa ìL §¤¥§¦¤§©§¦¦¥¤¦§¥©§¥¤

.íäéúBçôLå:`xnbd zxxanLeøc éàî eäðéàådfi`n mde - §¦§¥¤§¦§©¨
mdxa` xn`y :`xnbd daiyn .ok zeyrl xzeny eyxc `xwn

,ecar xfril`l'øBîçä íò ät íëì eáL',(d ak ziy`xa)epcnle §¨¤Ÿ¦©£
`ed cary o`kn.øBîçì äîBcä íòipta ynyl xzeny exaqe ©©¤©£

.[xeng ipta enk zegtye micar
:df oipra mi`xen`dn zecaer d`ian `xnbdàðeä áø øa äaø©¨©©¨

didàúléëc éâæ L÷ø÷îdlika miielzy mipenrta ywywn - §©§¥¨¥§¦§¨
.[ezia ipa e`viy ,yinyzd mcew [oeliea dqekn dhin-]éìàa ééaà©©¥¨¥

éáãéc.yinyz zrya ,miaeafd z` s` yxbn did -éìàa àáø ¦§¥¨¨¨¥
éçeøt.yinyz zrya oiyezid z` s` yxbn did - ¨¥

:oerny iax xn`y zebdpd dnk cer d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
BLôða áéiçúî ïúBà äNBòäL ïä íéøác äMîç ,éçBé ïa ïBòîL¦§¤©£¦¨§¨¦¥¤¨¤¨¦§©¥§©§

,dzin envrl mxeb -BLàøa Bîãåel`e .epnn zyxcp enc zaege - §¨§Ÿ
.` :odäôeì÷ äöéáe óeì÷ ìöáe óeì÷ íeL ìëBàäodilr xary ¨¥¨¨¨¨¥¨§¨

.a .dlildïéâeæî ïé÷Lî äúBMäå[mina oii bfny oebk-]øáòL §©¤©§¦§¦¤¨©
.äìélä ïäéìò.b.úBøáwä úéáa ïläå.cï÷øBæå åéðøtö ìèBpäå £¥¤©©§¨§©¨§¥©§¨§©¥¦¨§¨§§¨
.íéaøä úeLøì.d.Búhî LnLîe íc æéwnäå ¦§¨©¦§©©¦¨§©¥¦¨
:`ziixaa epcnl'åë óeì÷ íeL ìëBàädtelw dviae selw lvae ¨¥¨

:`xnbd zx`an .dlild odilr xaryàzìéña éçpîc áb ìò óàå§©©©§©§¦§¦§¨
,lqa migpen dviade meyde lvady -éîéúçå éøééöîeeide - §¨§¦©£¦¦

y ,mdn lek`l oi` ,dlila minezge mixexv.ïäéìò äøBL äòø çeø©¨¨¨£¥¤
ïøîà àìå,odilr dxey drx gexyïøwéò ïäa øéiL àìc àlà §Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ©©¨¤¦¨¨

[oy`xay zexryd-]ïútéì÷ Bà ïøwéò ïäa øéiL ìáà ,ïútéì÷ Bà§¦¨¨£¨©©¨¤¦¨¨§¦¨¨
da ïì úéì.yyg dfa oi` - ¥¨¨

:`ziixaa epcnl.äìélä ïäéìò øáòL ïéâeæî ïé÷Lî äúBMäå§©¤©§¦§¦¤¨©£¥¤©©§¨
:epl milk el`a zx`an `xnbdàeäå ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥§

ìëa eðlL.úBëzî é:`xnbd dtiqenøúð éìëe ,àtt áø øîà- ¤¨¦§¥©¨¨©©¨¨§¥¤¤
,(:bl f"r) 'sixv' dpnn mixtegy dnc`n miieyrd milkéìëk¦§¥

,eîc úBëzî.dpkq mda yi mkeza eply oiwyneéaø øîà ïëå ©¨¨§¥¨©©¦
.eîc úBëzî éìëk øúð éìëe ,úBëzî éìëa eðlL àeäå ,ïðçBé¨¨§¤¨¦§¥©¨§¥¤¤¦§¥©¨¨

:`ziixaa epcnl.úBøáwä úéáa ïläåmrhd :`xnbd zxne` §©¨§¥©§¨
`ed ,zexawd ziaa oell jledy,äàîeè çeø åéìò äøLzL éãk§¥¤¦§¤¨¨©§¨

c ,eytpa aiigzne .mipvild jxck mipird z` fge` dci lreïéðîéæ¦§¦
déì ïéðkñîc.eze` mipkqn zexawd ziaay micyd minrtly - ¦§©§¦¥

:`ziixaa epcnlíéaøä úeLøì ï÷øBæå åéðøtö ìèBpäå.ey`xa enc §©¥¦¨§¨§§¨¦§¨©¦
:mrhd z` `xnbd zx`anïäéìò úøáBò úøaeòî äMàL éðtî¦§¥¤¦¨§¤¤¤¤£¥¤

,[mipxtvd lr-]úìtîe.dxaer z` ©¤¤
zxne` ,mipxtvd z` jilydl xeq` ote` dfi`a zx`an `xnbd

:`xnbdïøîà àìå,mipxtv jilydl dpkq yiyìé÷Lc àlà §Ÿ£¨¨¤¨§¨¦
éøèñeðâalhpy -:i`pz cer .miixtqna mze`àlà ,ïøîà àìå ¦§§§¥§Ÿ£¨¨¤¨

déòøëãe déãéc ìé÷Lci`pz .eilbxe eici ipxtv lk z` lhpy - §¨¦§¨¥§©§¥
:sqepeäééøúa éãéî æb àìc àlà ,ïøîà àìåxac dfi` jzg `ly - §Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ¨¦¦©§©§

,eipxtv z` lhpy ixg`da ïì úéì eäééøúa éãéî æb ìáàla` - £¨¨¦¦©§©§¥¨¨
:`xnbd dwiqn .yyg dfa oi` ,mdixg` xac dfi` jzg m`àìå§Ÿ

,àéä`l`ïðéLééç àúléî dleëì.mipxtvd z` jilydl `ly ¦§¨¦§¨¨§¦©
:mipxtva zeyrl yi dn zx`an `ziixadìL ,ïðaø eðzíéøác äL ¨©¨¨§Ÿ¨§¨¦

[zebxc-],íéðøtva eøîàðdïôøBO`ed,ãéñç`l jk ici lry ¤¤§§¦¨§©¦§¨¨¦
d .mlerl elbzi,÷écö ïøáB÷de .mda ewfei `ly xdfpy.òLø ï÷øBf §¨©¦§¨¨¨
:`ziixaa epcnlBúhî LnLîe íc æéwnäå`xnbd .ey`xa enc §©©¦¨§©¥¦¨

:xacay dpkqd z` zx`an,øî øîàcd,Búhî LnLîe íc æéwn §¨©©©¦¨§©¥¦¨
ïééåä[eidi-]ïé÷zéå íéða Bìm`e .miylg -,eLnLå íäéðL eæéwä ¨§¨¨¦¦§¦¦¦§¥¤§¦§

,ïúàø éìòa íéða Bì ïééåäuxy mdl yiy ,xzeia miylg mdy ¨§¨¨¦©£¥¨¨¨

:`xnbd zx`an .mgenaéãéî íéòè àìc àlà ,ïøîà àìå ,áø øîà̈©©§Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ¨¦¦¦
,yinyzl dfwdd oia melk mrh `ly -da ïì úéì éãéî íéòè ìáà£¨¨¦¦¦¥¨¨

.yyg dfa oi` -
:meia dhind yinyz oica weqrl zxfeg `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨

øîàpL ,íBia Búhî LnLiL íãàì Bì øeñà,(gi hi `xwie) ¨§¨¨¤§©¥¦¨©¤¤¡©
.'EBîk Eòøì záäàå':`xnbd zxxanòîLî éàîrnyn okid - §¨©§¨§¥£¨©©§©
:`xnbd daiyn .df oic,ééaà øîàyyg yi meia ynyn m`ànL ¨©©©¥¤¨

,åéìò äpbúúå ,äpeâî øác da äàøéjrxl zad`e' zevn lhaie ¦§¤¨¨¨§¤§¦§©¤¨¨
.'jenk

.íBia ïäéúBhî ïéLnLî ïéàå ,íä íéLBã÷ ìàøNé ,àðeä áø øîà̈©©¨¦§¨¥§¦¥§¥§©§¦¦¥¤©
ìôà úéa äéä íàå ,àáø øîà[jeyg-]øzeîoi`y ,meia ynyl ¨©¨¨§¦¨¨©¦¨¥¨

:`ax siqen .dpebn xac da d`xiy yygìéôàî íëç ãéîìúå§©§¦¨¨©£¦
[jiygn-]LnLîe Búeñëa.[zeripva bedpl rceiy itl ,meia ¦§§©¥

:`xnbd dywn,ïðz,yinyz lkl micr ipy dkixv i`ny zialBà §©
,øpä øBàì LnLz:`xnbd zvxzn .meia ynyl xzeny ixd,àîéà §©¥§©¥¥¨

÷Bcázmicrd z`.øpä øBàì ¦§§©¥
:`xnbd dywn,òîL àz,(:fh lirl) `ziixaa epipyét ìò óà ¨§©©©¦

,äpeâî äæ éøä øpä øBàì Búhî LnLîä eøîàLdy`d dkixv ¤¨§©§©¥¦¨§©¥£¥¤§¤
xd .xpd xe`l ynyz e` yinyz lk lr micr ipyynyl xzeny i

:`xnbd zvxzn .xpd xe`lBúhî ÷ãBaä ,àîéàz` ,xnelk] ¥¨©¥¦¨
[micrd,äpeâî äæ éøä øpä øBàì`l` ahid wecal xyt` i`y §©¥£¥¤§¤

.meid xe`l
:`xnbd dywnå ,òîL àzmiyp`deéä Cìnä æaðeî úéa ìL ¨§©§¤¥§©©¤¤¨

ìL ïéNBòì ïúBà ïéøékæîe ,íéøác äLçáL.` :od el`e .jk lreéä ¦§Ÿ¨§¨¦©§¦¦¨¦§¨¨
.íBia íäéúBhî ïéLnLî.aíäéúBhî ïé÷ãBáezewcea mdiyp - §©§¦¦¥¤©§¦¦¥¤

`weecàáäøt àìéîamc ztih ea zi`xpe oal `edy ,otb xnva - §¥¨©§£¨
.b .lcxgkíéâìLa äøäèå äàîeè ïéâäBðålk`n epi` blydy s` §£¦§¨§¨¢¨¦§¨¦

:`iyewd z` `xnbd zniiqn .dwyn e`ïéLnLî ,àäéî éðz÷̈¨¥¦¨§©§¦
.íBia ïäéúBhî:`xnbd zvxzn,íBia íäéúBhî ïé÷ãBa ,àîéà ¦¥¤©¥¨§¦¦¥¤©

:uexizl di`x `xnbd d`ian .xpd xe`l `le,àøazñî énð éëä̈¦©¦¦§©§¨
ïéLnLî Czòc à÷ìñ éàcrecn ,meiaì ïúBà ïéøékæî,çáLs` §¦¨§¨©§¨§©§¦©§¦¦¨¦§¨

.jka dlrn oi` meia ynyl xzen m`:di`xd z` `xnbd dgecïéà¦
,énð éëä,oexqg yi dlilay ,meia eyniyy mze` egaiyábàc ¨¦©¦§©©

détàa àépbî äðéL ñðBà àkéàcepi` ,mcxidl qep`y iptny - §¦¨¤¥¨¦©§¨§©¥
.eipta dpbzne jk lk dl de`zn

,`ziixaa epipy :dwical xyk cr dfi` zx`an `xnbdïé÷ãBáe§¦
.àáäøt àìéîa ïäéúBhîixacl o`kn di`x `xnbd d`ian ¦¥¤§¥¨©§£¨

:l`enyì déì òéiñîúà ïé÷ãBa ïéà ,ìàeîL øîàc ,ìàeîL §©©¥¦§¥§¨©§¥¥§¦¤
ïéìB÷ôa àlà ähnä,otb xnva -øîöa Bà,yak ly.Cøå é÷ð ©¦¨¤¨§¨¦§¤¤¨¦¨©

eðééä ,áø øîàíúä éàåä éëcux`a iziid xy`ky xacd edf - ¨©©©§§¦£©¨¨
,l`xyiàîäða éìB÷t éòa ïàî éøîà eåä úBúaL éáøòaeid - §©§¥©¨£¨§¦©¨¥¨¥§©£¨

,mgla otb xnv dvex in mixne`e mifixknéøîà÷ éàî àðòãé àìå§Ÿ¨©§¨©¨¨§¦
otb xnv exkn mdy oian ip` eiykr .mzpeek dn izpad `le -

.dwical
:dwical ozytd zexyka dpc `xnbdé÷çL éðä ,àáø øîà̈©¨¨¨¥©£¥

ä÷éãáì élòî àðzéëcmiaeh miielae miwegy ozyt icba - §¦¨¨§©¦¦§¦¨
:`xnbd dywn .dwicalúà ïé÷ãBa ïéà ,äMðî éác àðz àäå ,éðéà¥¦§¨¨¨§¥§©¤¥§¦¤

,ïzLôa àìå øBçL ãòa àìå íBãà ãòa àì ähnä,oal epi` `edy ©¦¨Ÿ§¥¨§Ÿ§¥¨§Ÿ§¦§¨
wecal oi`e .oal cr lr `l` dti xkip mcd oi`eBà ïéìB÷ôa àlà¤¨§¨¦

.Cøå é÷ð øîöa:`xnbd zvxzn .ozyta wecal oi`y ixdàì §¤¤¨¦¨©Ÿ
àðzéëa àä ,àéL÷,oal epi`y envr ozyta zxacn `ziixad - ©§¨¨§¦¨¨

eàðzéëc éðàîa àäcer .mipal mdy ozyt icbaa xaic `axe - ¨§¨¥§¦¨¨
:uexizàðzéëc éðàîa àäå àä ,àîéà úéòaéàåxaecn o`ke o`k - §¦¨¥¥¨¨§¨§¨¥§¦¨¨

c `l` ,ozyt icbaaéúãça àämpi`y miycga `ziixad ixac - ¨§©§¥
e ,jk lk mipalé÷çLa àämipaly miielae miwegya xaic `axe - ¨§©£¥

.[xzei
:`ziixaa epipy.ïéâìLa äøäèå äàîeè ïéâäBðz` zxxan `xnbd £¦§¨§¨¢¨¦§¨¦

:miblya dxdhde d`nehd oicàìå ìëBà àì Bðéà âìL ,íúä ïðz§©¨¨¤¤¥Ÿ¤§Ÿ
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המשך בעמוד כד

oifge` mipy` cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

éâæ ù÷ø÷îxeql ,yinyz zra oywywn ezhn aiaqy dlika miielzd mipenrt Ð

.myn ezia ipaéáãéã éìàá.ig lk ipta ezhn ynyl `ly ,miaeafd yxbn Ðéçåøô
.miyezi =åùàøá åîã.ezzin xg`l epnn zyxcp enc zaege ,envr lr yprp Ð

.epy`xa lhen `di enc zaeg Ð (a ryedi) milbxnc "epy`xa ence" :xacl di`xe

åùôðá áééçúîåmxeb `ed ,xnelk Ð

.envrläìéìä íäéìò øáòùedlek` Ð

.oiwyne lvae mey` ,i`wàúìéñá.lq =

ïø÷éò.lvade meyd y`xay zexry Ðçåø
äàîåè,x"ihpnxb oixewy ,mivld zcnk Ð

.miipird z` mifge`d= éøèñåðâá.mixtqn

ãéñçyginl `ki` oxaewyk ,wicvn sicr Ð

.elbne ixcdcïé÷úéå.miylg =ïúàø éìòá
uxy mdl yiy ,i`cn xzei miylg Ð

.zeaezka xn`ck ,mgenaíëç ãéîìúÐ

.diytp irephv`l rcicåøîàù éô ìò óà
'åë åúèî ùîùîä`ziixaa `zi`ck Ð

ynyz e`" :`pwqne ,oizrny yixa lirlc

la` ,iedc `ed dpebn `nl` Ð "xpd xe`l

`zyde ."ynyz e`" ipzwcn ,`kil `xeqi`

it lr s`" i`n ok m`c ,wecaz :xninl `kil
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àîéàoixikfn okle Ð meia odizehn oiwcea

dkixv i`ny zia exn`c ab lr s`c ,gayl

ziale ,yinyze yinyz lk lr micr ipy

eda `piirne dlild lk micr ipya dic lld

oiirl dvex m`c ecen mewn lkn ,xgnl

.dcia zeyxd Ð xpd xe`l dlilaàä
`nw wxtac :dniz Ð iwgya `d izcga

,oal xnvk Ð z`y" iab (a,e) zereayc

enk :yxtne ,"dvia mexwk Ð dl dipy

oal ycgdy rnyn ,diwgye `pzikc `nilb

oi`y `nilba Ð mzdc :xnel yie !oyid on

ea `veike welga Ð `kde ,qakl zelibx

oiprl mzdc :xnel yi cere .xicz oiqakny

xeay oebk ,lirlc jpd ik ,ixiin zeaiyg

.`zelb yixe `kln
elit`
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`oifgeקמב mipya cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

ìãøç àìî åìéôàåikd elit`e ,zeptcd lv`y oixbxb `l` xepza rbep oi`y Ð

.xie`d on `nh elekäðùîøåãæåøôäå øãçä.iniiw ikid yxtn `xnba Ðíã
àîè øãçä.xewn epiide Ðàîè å÷ôñ.zi`ce d`neh `nh wtqn Ð'åë åú÷æçù

xecfextnc .oixedh diilrc mince ,`z` diilrn :opixn` `le ,dil opiwfgn xewna Ð

diilr ince xcg inc `l` ,mc iz` `l

.xecfextl oiqpkp ody minrtàøîâøãç
õåçáî øåãæåøôå íéðôáîlv` df mdipy Ð

,dixeg` cvl Ð xcg :dteb iaera df

dhnl Ð mgx ilzeke ,diptl Ð xecfexte

.mi`vei minc my jxce ,xecfext rvn`a

'åë çåúô ìåìåxecfextl oi`a diilr ince Ð

.leld jxcøåãæåøôá àöîðleld on Ð

.xcgd cvl ,miptleàîè å÷ôñi`c Ð

dil irai` uegle leld on Ð `z` diilrn

xecfextl leld on zigp ik `dc .igekzy`l

,d`ivi jxc `veie cxei `ed ueg itlk Ð

i`ce :jixt onwle .dixeg` cvl xfeg epi`e

"`nh ewtq" ipzw i`n`e ,ied `nh?å÷ôñ
àîèÐuegle leld on" ipzwcn ,i`ce `le

."xedh ewtq Ðøå÷îä ïî åú÷æçù ïðà àäå
ïðúd`nehc llkn ,"ezwfg" ipzwcn Ð

dl znwen i`nae .xn`w zi`ce?on `l

jciclc ,uegle leld on `le ,miptle leld

.zi`ce d`neh `kilíéðôìå ìåìä ïîÐ

.miptle leld on Ð oizipzne ,`nh i`ce

àîè å÷ôñminc ipy ixdy ,zelzl Ð

`le ,diilrd ince xcgd inc :my jxc oi`vei

iwefg`l `ki`c ab lr s`e .`z` idn opirci

lif` ded `l Ð `z` xcgn i`c ,diilr mca

dil witp dedc ,uegle leld on cr xecfexta

ikd elit` ,xecfext gzt z`ivi jxc zigpe

dltpe dzgy `nlic :`wtqn dl opi`nhn

`ae ,xecfextd lka mcd aaxzype ,dipt lr

.xcgd on `viyk dipt cvl dixeg` cvn

àîè å÷ôñã.xedh i`ce :opixn` `le Ð

äø÷ãæà:xninl `ki`e ,`"piaey oixewy zipcwxt oebk ,dixeg` cvl dtwfp Ð

xfge mgxd zia gzt jxc xecfextn zigpe witp `lc `de ,xecfextl zigp diilrn

`le wtq ied Ð ikde ikd iwefg`l `ki`c oeike .`ed dtiwf meyn Ð xcgd cvl

.i`ceúìæà àùùç øúá éàz`a `l` ,ekelide ebdpnk mcl dil zwfgn `lc Ð

.dzgy oebk zeclepd zexewl yegléåä à÷ôñ éãéàå éãéàon `wtqnc ikid ikc Ð

.dxwcf` `nlc Ð miptle leld on inp iwetql `ki` ,dzgy `nlc Ð uegle leld

úìæà ä÷æç øúá éàåxeni`l opiyiig `le ,ekelid bdpnk mcl dil zwfgnc Ð

.dxwcf` xeni`le dzgyàîè éàãå íéðôìå ìåìä ïîi`c ,`z` xcgn i`cec Ð

ezwfgy" ipzwc oizipzne ,igekzy`l dil irai` uegle leld on Ð `z` diilrn

.miptle leld on inp "xewnd onøåäè éàãå õåçìå ìåìä ïîxeni` :opixn` `le Ð

.xedh i`ce dil opiwfgn bdpnk `l` ,zelzl wtq dil dede ,dzgyåéìò ïéáééçÐ

.uegl i` miptle leld on i` yxtn onwle .d`nh i`cec ,ycwnl dqpkp m`ïéà
ïéáééç.`ed wtq `nl` ,`ki` Ð `xeqi` la` Ðàðùéì êäì`yyg xza i`c Ð

.`ed `wtq ici`e ici` Ðàðéè÷ áøì äéì òééñîopinwene ,`ed `wtq :xn`c Ð

jigxk lr `dc ,iia`c` `iig iaxc `bilte ,uegle leld on oia miptle leld on oia

bba `py `l uegl `py `l miptl `py `l ,i`ce d`neh `kil `pyil i`dl iia`l

.ikde ikd iwetql `ki` edleka Ð `yyga `nrh ilzc oeikc ,zirwxwa `py `l

àðùéì êäì.miptle leld ona `nwezne ,`iig iaxl dil riiqn ,dwfg xzac Ð
àâéìôå
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åìéôà,d`neh lawn dviakn zegt oi`c mz epiax yxtnc i`nl Ð lcxg `ln

lawn opaxcnc meyn `l` ."mivia `ln" `l` "lcxg `ln" `wec e`l

.dil hwp ,d`nehøåãæåøôzi` .dxic oeyl Ð "xec" ,iptl :oei oeyla "fext" Ð

.z"ilca "cecfext" qxbcíãå`ed elit` ,xedh diilrd mcc rnyn Ð diilrd

diilra oi` i`c .mi`nh minc d`xnn

mc ,ok m` Ð mi`nh minc ipin drax`n

ied i` ifgp ?wtq ied i`n` xecfextay

:xnel wgece !e`l i` minc ipin drax`n

aizkc :xedhc `nrh epiide ,ca`pa ixii`c

epiidc ,xewn inc `wec Ð "dinc xewnn"

oiievny mewn Ð aizk "dinc" :inp i` .xcg

oin `l` `kil diilrae ,minc daxd my

.cg`ïðúäålr s`e Ð xewnd on ezwfgy

epiid Ð "`nh ewtq" inp ipzw oizipznac ab

on ezwfgy" `icda ipzwck ,`nh i`ce ewtq

:iiepyl ivn dede ."xewnd`vnpy oebk

.`iig iax` jenqa ipynck ,xecfext rwxwa

ixw ded `l ,xecfext rwxw `ny :inp i`

."wtq" dil

ïî,jixacl :yexit Ð 'ek inp miptle leld

?`nh i`ce i`n` ,iepiyl yyeg dz`y

!`z` diilrne dxwcfi` `nlc inp yegip

s` ,uegle leld onc oeik ,daxc`c :dnize

,ekxck my `a `ed diilrd ony it lr

leki oi`e ,wegx `edy xcgd mcl opiyiig

minc aexc meyn ,diigy ici lr `l` `al

i`cea `nhl yi ikd meyn Ð ez` xewnd on

xcgd inca zelzle ,miptle leld on

cere !diilrd incn xzei miaexwde miaexnd

(`,ck `xza `aa) "xetgi `l" wxtac :dyw

xg` jld Ð aexwe aex :`pipg ax xn`

elit` ,ixiin `pipg iaxc mzd gkene .aexd

inp op` s` :iia` xn`e .gkenc `axewa

ewtq Ð xecfexta `vnp ,`pipg iaxk `pipz

`ki`c ab lr s`e .xewnd on ezwfgy ,`nh

xzac `pyille] `yyg xzac `pyill `dc ?iziin dii`x i`ne .ith daxwnc diilr

`ny yegl yi Ð uegle leld on elit` epiid ,xewnd on ezwfgy ,opilf` `yyg

`nh ewitq i`n` mrh ozil `l` `a `le .zelibx ied `zydc meyn ,`a xewnd on

ith llk `aex xza opilf` `l ,zlf` [oeilb .ied `witq ici`e ici` mlerle ,uegan

mbe ,aex xcgd incy .miptle leld on elit`e ,ied `wtq ici`e ici` `l` .`axewn

,my `al oileki mpi`e mihrn mdy diilrd incl opiyiig Ð iepiy `la myn oi`a

yiig `le ,uegle leld on xdhn ,zlf` dwfg xzac `pyille .dxwcfp ok m` `l`

`l` ,`cixb `aex meyn e`l Ð miptle leld on `nhnc `de .xcgd incc `aexl

opiyiig `lc ,llk gken `l diilrc `axewe .iepiy `la xcgd on inp `ac meyn

bbc ,oiprd oke .xecfext bba ixii` oizrnyc i`xen` lkc :yxtl d`xpe .dxwcfi`l

,diilrd on my `al leki epi`e .dlere rtzyne deab ,miptle leld on xecfext

,miptle leld on elit` ,xecfext bbl `al leki epi` xcgd one .dxwcfp ok m` `l`

xcgd incy leld ik .diilr ly xewicn lecb iepiy `ede .xzeia dzgy ok m` `l`

`ae cxeie rtzyn ,uegle leld on la` .xecfext rwxw cvl `ed .xecfextl mi`vei

.miptle leld onn xzei lecb iepiya my `a xcgd one ,ekxck diilrd on my

`a epi` xcgd onc ab lr s` ,wtqc uegle leld on `py i`n :xity jixt `zyde

zelibx dzgyc meyn `l` ,ekxck my `a diilrd one ,c`n lecb iepiya `l` my

`aex xza lfinl ira `l ikd elit`e .xedh i`ce ied ,`ed zelibx `l i`c .`ed

,`ed zelibx dzgyc oeikc .dxwcfi` xeni` inp miptl leld on ,`nh i`ce `diy

.zelibx ied dzgyc iab lr s` ,i`ce `nh ied `lc uegle leld on enk ,aexd xg` zkll oi` ,xewnd on minc aexc ab lr s`e ?`nh i`ce i`n`e .zelibx inp dxwcfi`

on Ð `ed zelibx e`l dzgyc `yyg xza `le ,zlf` dwfg xza i`e .`wtq ici`e ici` Ð ziyixtck ,`ed zelibx dzgyc meyn ,zlf` `yyg xza i` :iia` xn` `l`

zi`e .dxwcfi` e` dzgy e` ,`a iepiy ici lr :jytp dnnc .`nh i`ce ied Ð `ed zelibx e`l dzgyc ab lr s` ,miptle leld on mewn lkne .xedh i`ce uegle leld

,"xewnd on ezwfgy" `pyil rnynck ,xwir iedc dwfg xzac ,`pyil `dn "xetgi `l"a xity gkene .oi`a xewnd on minc zwfgc meyn ,`z` xcgd onc :xninl ol

`dc .gkene `axwn diilrdc ab lr s` ,xewnd ony minc aex xg` opilf`c ,`nh i`ce Ð miptle leld onc .`gkenc `axewa elit` ,aexd xg` jld Ð aexwe aexc

`a diilrn.ziyixtck ,xcgd onn xzei hren iepiyaïéàå`nh Ð cigid zeyxae ,i`ce xedh Ð miaxd zeyxa d`neh wtq iedc oeik :dniz Ð dnexzd z` eilr oitxey

,dqeaz mc iab (`,`r) oizlikna oeir jixve .wtq mewn lka okl .dteb zii`x ici lr `iz`c d`neh opitli `l dheqnc (`,a) lirl izyxitck :xnel yie !oitxeye ,i`ce

xdhpe ,dzwfga dy` iwep ,dheqn opitli `lc oeike :xn`z m`e .xedh ewtq Ð miaxd zeyxa ,`nh ewtq Ð cigid zeyxa ,dzin xg`l wtq miign `vi wtqc rnync

`l` `aex iabl `axewe dwfg aiyg `le ?zxn`w ievne aex : (`,ck `xza `aa) "xetgi `l"a xn`ck ,xzeia oiievn xcgd incc meyn :xnel yie ?cigid zeyxa elit`
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eàìî eléôàixbxb,ìcøç,ilkd zeptca mirbep mdn hrn wxy £¦¨¥©§¨
,'`nhi FkFzA xW` lM' (bl `i `xwie) xn`py ,`nh lkd mewn lkneŸ£¤§¦§¨

.blyd lk `nhp df ote`ae

äðùî
`nhny dxeza xen`d 'xewn'd on mc z`ivi oiipr zx`an epzpyn

:dy`d z`íéîëç eìLî ìLîy mgxd ziaa,äMàayxtl ick ¨¨¨§£¨¦¨¦¨
.eipicoirk mdy ea yi zenewn dyly,äéiìòäå øBãæBøtäå øãçä©¤¤§©§§§¨£¦¨

.mnewn okide md dn x`azi `xnbaeícon yxetd,àîè øãçä ©©¤¤¨¥
dxn`y xewnd mc `edy ,daf e` dcp z`neha dy`d z` `nhne

.dxezdícon yxetd,øBäè äéiìòä.zecp mc epi` diilrd mcy ©¨£¦¨¨
m`àöîðmc,øBãæBøtamcd `l` ,mc `iven epi` envr xecfexte ¦§¨©§§

,mdn dfi`n reci oi`e ,diilrd on e` xcgd on e` ribdàîè B÷ôñ§¥¨¥
,zi`ce d`neh mcd `nh wtqn -øB÷nä ïî Bú÷æçL éôìitl - §¦¤¤§¨¦©¨

.diilrd on `le ,xcgd `ed ,'xewn'd on ribdy df mc zwfgy

àøîâ
:epzpyn oecpa `xnin d`ian `xnbd÷çöé áøå ìàeîL øa éîø̈¦©§¥§©¦§¨

eðz äãeäé áøc déøazekldéa äcð[lv`-]eäðéçkLà .àðeä áø §¥§©§¨¨¦¨¥©¨©§§¦§
øBãæBøtäå ,íéðôaî øãçä ,éøîà÷å éáúéc ,àðeä áø øa äaø©¨©©¨§¨§¦§¨¨§¦©¤¤¦¦§¦§©§§

,õeçaî,xnelkiaera df cvl df mi`vnp mdipy ,xecfextde xcgd ¦©
,xewnd `ede ,dixeg` cvl ,mgxd llg `edy xcgd ,dteb
zgz micner mgxd ilzke ,mgxd x`eev `ede dipt cvl xecfextde
xecfextd jxc mixaer xcgd on mi`veid mince ,xecfextd rvn`

.dtebl uegn l` mi`veie mgxd zial micxeieìò äéeða äéiìòåiab ©£¦¨§¨©
,ïäézL,xecfextde xcgd iab lrìeìådaex` oink ieyrd gzt - §¥¤§

,øBãæBøôì äéiìò ïéa ,çeút.xecfextl diilrd inc micxei ekxce ¨©¥£¦¨¦§§
àöîð,xecfexta mcíéðôìå ìelä ïîleld gzt ony wlga - ¦§¨¦©§¦§¦

t itlk xecfextay,xcgd cvl ,mipàîè B÷ôñ,wtqn mcd `nh - §¥¨¥
`a did diilrd on m`y ,diilrd on `le ribd xcgd on df mcy itl
on mcd zcixi jxcy ,uegle leld ony cva `vnidl did jixv
rwxwl leld on mcd cxeiy xg`le ,ueg itlk `id diilrd
,mgxd zia ilzkl gezt ervn` ixdy dixeg`l xfeg epi` xecfextd

,xecfexta mcd `vnp .dixeg`l aeyiy mcew myl cxei dideïî¦
õeçìå ìelä,dipt itlk ,uegle leld gzt ony wlga -øBäè B÷ôñ ©§©§¥¨

m`y ,`ed xedhe ribd diilrd on df mcy itl ,wtqn mcd xedh -
l` cxei dide ,`vnidl eilr did miptle leld on `a did xcgd on

.dipt cvl xaer didy mcew mgxd zia
:`xnbd dywndeáàì déì øîàå àúàax eia`l xn`e dax `a - £¨§¨©¥©£©

,`pedøî ïì zøîà ,àîè B÷ôñmcy ,mdl zxn` jk m`d - §¥¨¥£©§§¨©
,i`ce oicn `le ,wtqn `nh miptle leld on xecfexta `vnpdàäå§¨

ïðz 'øB÷nä ïî Bú÷æçL' ,ïðà`vnpd mcy dpyna epipy ixde - £©¤¤§¨¦©¨§©
e`nhl yi df mrhne ,xewnd on `ay ezwfgy itl `nh xecfexta
,dpynd ixac cinrp dna ,jixacle ,wtq zxeza `le i`ce zxeza
uegle leld one ,wtqn `nhy xne` dz` ixd ,miptle leld on m`

.wtqn xedhy xne` dz` ixdy cinrdl jiiy `l i`cea
:`xnbd zayiindéì øîà,daxl `ped axàðéîà÷ éëä àðàip` - ¨©¥£¨¨¦¨£¦¨
mdl izxn` jkxecfexta mcd `vnp ,,àîè éàcå ,íéðôìå ìelä ïî¦©§¦§¦©©¨¥

.'xewnd on ezwfgy' dpyna epipy jk lre ,ribd xcgd on i`ceyïî¦
àîè B÷ôñ ,õeçìå ìeläipyy ,mrhne ,zelzl ,wtqn `nh - ©§©§¥¨¥

mircei oi`e xecfextd jxc mi`vei ,diilrd ince xcgd inc ,mincd
diilrd on ribdy dwfga ewifgdl epl didy s`e .df mc ribd oipn
mgxd zial cxei xecfextl `veie xcgd on ribnd mc ixdy ,exdhle
dltpe dttekzd `ny miyyeg ,mewn lkn ,dipt cvl ribny mcew
jxe`l mcd cxie ,dhnl dipte dlrnl dixeg` e`vnpe ,dipt lr
,mgxd zial zcxl witqd `le dipt cvl dixeg` cvn xecfextd

.wtqn `nh okle
:`xnbd dywnàîè B÷ôñc ,õeçìå ìelä ïî àðL éàî ,ééaà øîà̈©©©¥©§¨¦©§©¦§¥¨¥

s` xedh i`cey mixne` oi`e ,xcgd on ribd `ny wtqn `nhy -
meyne ,myl `a epi` xcgd mcycoiyyegøãçîe äúçL àîìã §¦§¨¨£¨¥¤¤

àúà,df mc ribd xcgd one dttekzd `ny -,énð íéðôìå ìelä ïî £¨¦©§¦§¦©¦
àúà äéiìòîe ,äø÷cæà àîéà,dixeg`l dakype dtwcfd `ny - ¥¨¦§©§¨¥£¦¨£¨

dhnl dixeg` e`vnp dzaiky ici lry ,df mc ribd diilrd one
l` ekxca `vi `le dixeg` cv l` diilrd mc ribde ,dlrnl dipte
diilrd on ribdy xyt`e xcgd on ribdy xyt`y oeike .mgxd zia

.cala wtq zxeza `l` i`ce zxeza e`nhl oi`
:xg` ote`a iia` yxtn oklúìæà àLLç øúa éà ,ééaà øîà àlà¤¨¨©©©¥¦¨©£¨¨¨§©

jxc lr jneq dz` oi` ,xnelk ,zeyygd xg` dz` jled m` -
oebk ,mizirl clepd dxwnl yyeg `l` ,mcd ly irahd ekelid

,dttekzdyàeä ÷ôñ éãéàå éãéàmbe miptle leld on `vnpa mb - ¦¦§¦¦¨¥
`vnp m`y enky ,wtq oicn `nh `ed ixd uegle leld on `vnpa

onxcgd on mcd ribde dttekzd `ny dz` yyeg uegle leld
dtwcfd `ny yegl yi miptle leld on `vnp m` mb jk ,dipt itlk

.dixeg` itlk diilrd on mcd ribdeúìæà ä÷æç øúa éàåm`e - §¦¨©£¨¨¨§©
dttekzdy yyeg dz` oi`e ,mcd jelid jxc zwfg xg` dz` jled

mcd `vnpa ,dtwcfd e`,àîè éàcå ,íéðôìå ìelä ïîezwfgy ¦©§¦§¦©©¨¥
.`vnidl eilr did uegle leld on ,diilrd mcy ,xcgd on `ay
.i`cea `nh `edy ,'xewnd on ezwfgy' dpyna epipy df ote` lre

mcd `vnp m`e,øBäè éàcå ,õeçìå ìelä ïî`ny miyyeg oi`y ¦©§©©©¨
xedh `l` ,wtqn milez oi`e ,ribd diilrd on i`ceae ,dttekzd

.i`ce oicn `ed
:xen`d oica zwelgn d`ian `xnbdàöîpä íc ,àéiç éaø éðz̈¥©¦¦¨¨©¦§¨

,Lc÷î úàéa ìò åéìò ïéáéiç øBãæBøtady`d dqpkp m` ,xnelk ©§§©¨¦¨¨©¦©¦§¨
oileg yyg o`k oi`e i`ce oicn d`nhy ,z`hg zaiig ycwnl

,dxfra,äîeøzä úà åéìò ïéôøBNå,xnelk,dnexza drbp m`e §§¦¨¨¤©§¨
.ztxype i`ce oicn dnexzd d`nhïéáéiç ïéà ,øîà àðéè÷ áøå§©§¦¨¨©¥©¨¦

,Lc÷î úàéa ìò åéìòmiyyege wtqn `l` dy`d d`nh oi`y ¨¨©¦©¦§¨
,dxfra oilegläîeøzä úà åéìò ïéôøBN ïéàåoi` ,milez `l` §¥§¦¨¨¤©§¨

.milke` oi`e mitxey
:`xnbd zx`anäì,úìæà àLLç øúa éà ,ééaà øîàc ,àðLéì C §©¦§¨§¨©©©¥¦¨©£¨¨¨§©

miptle leld on oia xecfexta mcd `vnpae ,zeyygd xg` mikledy
,i`ce oicn `le wtqn d`nh uegle leld on oiaedéì òéiñî,iia` §©©¥

ìzhiyàðéè÷ áøeixac micinrne ,`ed wtq xecfextd mcy xn`y §©§¦¨
.uegle leld on oia miptle leld on oia `vnpaàâéìôeezhiyéaøc §¦¨§©¦

àéiçmcd `vnpa zi`ce d`neh oi` mlerl ef oeyll ixdy ,iia` lr ¦¨
`iig iaxe ,diilrd on ribd `ny miyyeg cinzy oeik xecfexta

.i`cea `nhy xn`e,úìæà ä÷æç øúa éà ,úøîàc àðLéì Cäì§©¦§¨§¨§©¦¨©£¨¨¨§©
`nh i`ce miptle leld one ,eze` miwifgn jk mcd jelid jxc itky

,xedh i`ce uegle leld oneàéiç éaøì déì òéiñî`nhy xn`y §©©¥§©¦¦¨
,i`ceaon `vnpae ,miptle leld on mcd `vnpa eixac micinrne

.xedh `edy xn`p uegle leld
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àâéìôeezhiy,àðéè÷ áøcz`neh oi` ef oeyll ixdy ,iia` lr §¦¨§©§¦¨
dwfgd xg` mikledy meyn `ed enrhy oeiky ,xecfexta wtq
`vnp m`e ,`nh i`ce ,miptle leld on `vnp m`y ,i`ce epic mlerl
m` oiae xecfextd rwxwa `vnp m` oia ,xedh i`ce ,uegle leld on
.wtqn `nh xecfexta `vnpd mcy xn` ixd `pihw axe ,ebba `vnp
itl `pihw ax lye `iig ax ly zehiyd zx`ane dkiynn `xnbd

:(:fi) lirl `xnba ze`aend zercd x`yàðeä áøì`vnp ,xn`y §©¨
,wtqn `nh ,uegle leld on `vnp ,i`ce `nh ,miptle leld on mcd

,éâéìt àìax zhiy lr ,`pihw ax ixac `le `iig iax ixac `l Ÿ§¦¦
,`ped ax xn`iy ,df lr df miwleg oi` mbe ,`pedïàkxn`y dn - ¨
mcd `vnpya ,i`ce oicn mcd `nhy `iig iax,íéðôìå ìelä ïî¦©§¦§¦

ïàkmcd `vnpya ,wtq oicn `nhy `pihw ax xn`y dne -ïî ¨¦
,õeçìå ìelä.`ped ax zhiyke ©§©

:zxxane `xnbd dtiqendéøa ÷çöé áøìe ìàeîL øa éîøì àlà¤¨§¨¦©§¥§©¦§¨§¥
,éøîàc ,äãeäé áøcmcd `vnp,øBäè B÷ôñ ,õeçìå ìelä ïî §©§¨§¨§¦¦©§©§¥¨

`vnpéðä ,àîè B÷ôñ ,íéðôìå ìelä ïî`iig iax ly mdixac - ¦©§¦§¦§¥¨¥¨¥
,xecfexta `vnpd mca mipcd ,`pihw ax lyeàî÷Bzî éàîa- §©¦§¨

mcd `vnpya gxkdd on ,mzhiyl mcinrp dna,íéðôìå ìelä ïî¦©§¦§¦
elit` mcd `nh oi` ,mdixacl ,uegle leld on mcd `vnpa ixdy

,ok m`e ,wtqnmcy xn`y ,`pihw ax ixac mr mdixac miayiizn
leld on `vnpa eixac cinrpy ,wtqn `nh xecfexta `vnpd

,miptlela`,àéiç éaøc àâéìt àîéì`vnpd mcy xne`y ¥¨§¦¨§©¦¦¨
lr ,i`ce oicn `nh xecfextalerl ,mzhiyly ,mdixacmc oi` m

.i`ce oicn `nh xecfexta `vnpd
:`xnbd daiynàéL÷ àì,mdixacl `iig iax zhiynïàkdn - Ÿ©§¨¨

,xaecn ,i`ce oicn mcd `nhy `iig iax xn`yàöîpLkmcd §¤¦§¨
øBãæBøt ò÷ø÷axecfextd daeba `vnp xcgdy ,miptle leld one §©§©§§

xa inx micene ,xecfextd rwxwl `id xcgd on mcd z`ivi jxce
mcd `nhe ,mcd jelid zwfg xg` mikledy wgvi axe l`eny

,i`ceaïàëåxaecn ,wtq oicn `nhy exn`y dne -àöîpLmcd §¨¤¦§¨
,øBãæBøt ââamcy ,ekelid jxcn mcd `vi xak df ote`ay oeiky §©§§

mce ,ebba `le erwxwa `vnidl ekxc ,xecfextl xcgd on `veid
xyt` i` jk oiae ,uegle leld on `vnidl ekxc ,dilrd on `veid
e` ,zewtqa ezelzl epl yi jkl ,ekelid jxc zwfg xg` jlil
xecfextd rwxwn xar dktdzdy ici lre xcgd on mcd ribdy
bba xar dixeg`l dtwcfdy ici lre ,dilrd on ribdy e` ,ebbl
ok lre ,mipt itlky leld cv l` ueg itlky leld cvn xecfextd

.wtqn mcd `nh
:'aexd xg` mda mikled' oipra zwqer oldl `xnbdéaø øîà̈©©¦

ìLa ,ïðçBéáBøä øçà íéîëç Ba eëìä úBîB÷î äLdylya - ¨¨¦§Ÿ¨§¨§£¨¦©©¨
xg` jlil yiy minkg exn` ,wtq xac mda xxerzdy ,mixwn

,herind on `le aexd on `edy wtqd xac zelzl ,aexdíeàNòå©£¨
zewtqd mze`l,éàcåke`vie ,xenb i`ce oic mda epc aexd zngny §©©

:md el`e .wtq llkn,àéìL ,øB÷îe.äëéúç:`xnbd zx`ane ¨¦§¨£¦¨
øB÷î,ednïøîàc àä,xecfexta mc `vnp m`y ,(:fi) lirl dpyna ¨¨©£¨¨

dilrd on e` ,`nhe [xcgd] xewnd on `a df mc m` mircei oi`e
mcd miwifgny ,'xewnd on ezwfgy' itl i`ce oicn mcd `nh ,xedhe
on `le xcgd on mi`a minc aexy meyne ,ribd xewnd ony dwfga

.i`cek wtqd zeyrl aexd xg` miklede dilrd
:x`al `xnbd dkiynnàéìL,idn(.åë ïìäì) ïðúcdy`d dlitd , ¦§¨¦§©

,úéaa àéìLcle da d`xp `ly it lr s`àîè úéaäld` oick ¦§¨©©¦©©¦¨¥
,zn z`neha eizgz e`eaiy milke mc` `nhne ,zndàìåmrhn §Ÿ

àéìMäLk d`nh dnvràlà ,ãìåmeyn,ãìå àìa àéìL ïéàL ¤©¦§¨¨¨¤¨¤¥¦§¨§Ÿ¨¨
meyn `ed d`xp epi`y dne ,zne `ilya did cle ,mixne` ep`e
.ziad z` `nhe dy`d sebn `viy xg`l `ilya axrzpe genipy

,øîBà ïBòîL éaø,cle `la `ily oi`y s`,xnel yi÷Bnð ©¦¦§¥¦

[genip-]ãìeämc dyrpeàöé àlL ãòmca axrzpe ,dy`d on ©¨¨©¤Ÿ¨¨
dcildx`ean ,ixd .ziad z` `nhl witqd `le ,aexa lhazpe

mikled ,cle mda yi mleray zeily aexy oeiky ,minkg zhiya
dzngn mi`nhne ,ef `ilya cle did i`ceay mixne`e aexd xg`

.ziaa d`vnpy dnexzd z` dilr mitxeyy ,i`ce oicn
:x`al `xnbd dkiynnäëéúç,idnãé úìtnä ,[àéðúc] (ïðúã) £¦¨§©§¨©©¤¤¨

äëeúç,zekezg dizerav`y ,dzxeva,Bnà ,äëeúç ìâøåcle ly £¨§¤¤£¨¦
,dkizgd d`vi epnny dfäàîèz`neha.äãéìmircei oi`y oeike §¥¨¥¨

d`nhy ,mdipy ly zexneg dilr milihn dawp e` xkf df did m`
.xkf zcleik dylye miyly ,dzxdh inie ,dawp zcleik miireay

úàa íeèà óebî ànL ïéLLBç ïéàådf xai` `ny miyyeg oi`e - §¥§¦¤¨¦¨¨
miiwzdl leki igd oi`y wlg epnn xqgy cle ,meh` sebn `a ,ltpy
d`nh dpi`y ,zclei llka dpi` meh` seb zcleide ,eicrla
eid `l ok miyyeg eid m`y ,dxdh ini dl oi`e dcil z`neha
miyp aex xg` mikledy meyn `ede ,llk dxdh ini dl mipzep
cle i`ce ef dy`y xnel ,i`cek wtqd zeyrl ,ie`x cle zecleiy

.dxdh ini dl yi ok lre ,dcli ie`x
.aexd xg` mda mikledy mixg` mixwnn opgei iaxl dywn `xnbd

:`xnbd zl`eyàkéì eúåoi` ike -xg` mikled mday zewtq cer §¥¨
.i`cek ezeyrl aexdúBieðç òLz ,àéðúc ,úBieðç òLz àkéàäå§¨¦¨¥©£§©§¨¥©£

,epipta,äìáð øNa úøëBî úçàå äèeçL øNa úBøëBî ïlek¨§§©§¨§©©¤¤§©§¥¨
ç÷ìåxya dpwe -,ç÷ì ïäî äæéàî òãBé Bðéàå ïäî úçàîon §¨©¥©©¥¤§¥¥©¥¥¤¥¤¨©

,dliap zxkend on e` dhegy zexkendøeñà B÷ôñxyad xeq` - §¥¨
xnel zexykd zeiepgd aex xg` dfa mikled oi`e ,wtqn dlik`a
`ed wtqde ,zeiepgd zeriaw mewnn gwly oeik ,odn zg`a dpwpy
e` dxyk `id da dpwy zepgd m`d ,onewna ze`vnpd zeiepgd lr
dkld ,zeriawd mewna clepd wtqae ,odn `viy dn lr `le ,`l
wtqk eze` mipcy ,dvgn lr dvgnk reaw lky ,ipiqn dynl
.xyad z` xeq`l mixingn wtqne ,aexd xg` mikled oi`e lewyd

àöîpáecil rwxwa e`vn `l` zepgd on xyad z` gwl `l m`e - ©¦§¨
,zeiepgdáBøä øçà Cläone ,yxt aexd on ,yxty lky xn`ze ©¥©©¨

mikledy dfa mb ep`vn ok m`e .xzene xyad ribd zexykd aexd
.df oic opgei iax xikfd `l recne ,i`cek wtqd zeyrl aexd xg`

,opgei iax xn`i :`xnbd zvxznïðéøîà÷ äàîeèiabl -mixwn §¨¨¨§¦©
,aexd xg` mikled el` zenewn zylyay izxn` d`nehl mirbepd
iabl la` ,aexd xg` mikled oi` zenewn x`yay rnyn jkne

l mirbepd mixwn,ïðéøîà÷ àì ,øeqéà`ed zeiepg ryz ly oicde ¦Ÿ¨¨§¦©
.xeqi` ipiipra

:`xnbd dywnàkéàäåd`neh ipica sqep dxwn yi ixde - §¨¦¨
cg` mewna migpen eidyk ,`ede ,aexd xg` ea mikledyòLz¥©

ïéòcøôö,mivxy z`neha mi`nhn mpi`yíäéðéa ãçà õøLåoebk §©§§¦§¤¤¤¨¥¥¤
,zn avòâðåmc`,òâð ïäî äæéàa òãBé Bðéàå ,ïäî ãçàarxi` m` §¨©§¤¨¥¤§¥¥©§¥¤¥¤¨©
xacd,àîè B÷ôñ ,ãéçiä úeLøaaex xg` dfa mikled oi`y ¦§©¨¦§¥¨¥

uxydy ,zeriawd mewna wtqdy oeik ,mi`nhn mpi`y mircxtvd
zeyxa rxi`y d`neh wtqe ,lewyd wtqk df ixde ,mdipia reaw

xacd rxi` m`e .`nh ,cigid,øBäè B÷ôñ ,íéaøä úeLøawtqy ¦§¨©¦§¥¨
.xedh ,miaxd zeyxa d`nehàöîpáemdn cg` `vnp m`e - ©¦§¨

,ea rbp mye ,mdn in reci oi`e ,yxity xg`l rwxwaøçà Clä©¥©©
,áBøä,yxit aexd on yxity lk ,zeriawd mewnn yxty oeiky ¨

.cigi zeyxa xacd rxi` m` s` rbepd xedhe ,`ed rcxtve
iabl :`xnbd zvxzn,äMàc äàîeè,`ilye xewn z`nehk §¨§¦¨

,ïðéøîà÷iabl,ïðéøîà÷ àì àîìòa äàîeèmircxtv ly oicde ¨¨§¦©§¨§¨§¨Ÿ¨¨§¦©
.mivxy z`neh ipica `ed

:`xnbd dywnàkéàäåmikledy dy` z`neha dxwn yi ixde - §¨¦¨
`ede ,aexd xg` eaäøáò ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc àädy`øäpa ¨§¨©©¦§ª©¤¥¦¨§¨©¨¨
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oifge` mipy` cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

àðéè÷ áøã àâéìôå,wtq z`neh `kil `pyil i`dl `dc .iia`c `pyil jd` Ð

,i`ce `nh Ð miptle leld on :rwxw `py `l ,bb `py `l dwfga `nrh ilzc oeikc

.i`ce xedh Ð uegle leld onàðåä áøìÐ miptle leld on :dixal dil xn`c Ð

.`wtq Ð uegle leld on ,i`ceéâéìô àì,dilr `pihw axc `le `iig iaxc `l Ð

.ibilt `l inp iccd`eíéðôìå ìåìä ïî ïàë
.`iig iaxc Ðõåçìå ìåìä ïî ïàëaxc Ð

.`pihw÷çöé áøìå ìàåîù øá éîøì àìàÐ

lr ,xedh wtq Ð uegle leld on :ixn`c

`pihw axce `iig iaxc oizipzn ipd jgxk

on `dc .miptle leld ona Ð inwezin i`na

`dc ,`kil `wtq elit` Ð uegle leld

`niiw `pihw axce ,opixn`w "xedh"

d`neh xn`c `iig iax `l` .ediizeek

`kil edciclc ,ediilr `bilt `nil ,zi`ce

.zi`ce d`nehïðéðùîå`d ,ibilt `l Ð

.miptle leld ona i`ce xn`c `iig iaxc

øåãæåøô ò÷ø÷áon ez`ivi jxck epiidc Ð

Ð `nh wtq ixn`c wgvi axe inxce .xcgd

xza mlerle .diilrl aexwy ,xecfext bba

,oizipzna xecfext rwxwa ecene ,ilf` dwfg

,miptle leld ona ,ebba la` .`iig iaxcke

on `adc .ekelid bdpnn df `vi jgxk lr

,xecfext rwxwa `vnil el did Ð xcgd

on m`e ,xecfextl deye jenp xcgdy

leld on `vnil el ded Ð `a diilrd

:iwitq ixza dilzinl `ki` jkld .uegle

e` .dxwcf`e ,xecfextl `z` diilrn `nlic

dlr dxwcfpy ici lre ,xecfextl `z` xcgn

wgvi axe inxc oeik .dlrnl dhnln mcd

inwe`l `ki` ,ediizlinl `nrh iadi `l

,`yyg xzac `pyill ,iia`l la` .iepiya

.dilr `iig iaxc bilte ,ikd iiepyl `kil

`kid lke ,`yyga `nrh ilz iia`c oeikc

,wtq dil ieyn i`dle i`dl yginl `ki`c

xcga iwetql `ki` xecfext rwxwa elit`

.dilr bilt `iig iaxc jklid ,diilrle

éàãåë íåàùòå.`aex xza opilf`c meyn Ðïðéøîàã àä`l ezwfgy oizipzna Ð

opiwfgn Ð igiky mzd minc aexc oeik `nl` ,`iig iax ipzcke ,xewnd on `l` `a

.xewnd on dilàîè úéáä.znd ld` meyn `nh ziad Ð d`xp cle oi` m` s` Ð

ãìå àìá àéìù ïéàùopi` zeily aexc oeik `nl` dnexzd z` dilr oitxeye Ð

.zi`ce d`neha dl opiwfgn cle `laãìåä ÷åîéðdcild mca axrzpe mc dyrpe Ð

.(a,fk) "zltnd" wxta onwl `nrh yxtn ikde aexa lhaeäëåúç ãézkzegn Ð

.zerav` jeziga dzxevaäãéì äàîè åîàxnege xdeh inil xkf xneg ayze Ð

,dxdh inie d`neh ini dl ozil zi`ce dcila dl opiwfgnc d`neh oiprl dawp

.wenipy `l` ,ocli `ilrn cle miyp aexe ,aexd xg` jld :opixn`cïéùùåç ïéàå
,xdeh ini dl eidi `l :xnel Ð,`a `ed meh` sebn `nlicc ,cle epi` `ny

ini dl opiadicn ,i`cek epiide .cle epi`c (`,ck dcp) "zltnd"a ol `niiwe

.ocli meh` seb e`l miyp aexe li`ed ,xdehøåñà å÷ôñÐ reaw lkc Ð

dvgnk dl opiwfgn Ð zeriawd mewnn dgwly oeike .`inc dvgn lr dvgnk

.dvgn lràöîðáåmewnn egwl `le ,odn yxten dil dedc ,rwxwa Ð

.zeriawdáåøä øçà êìä.yixt `aexn Ð yixtc lkc .xzene Ðúåùøá
'åë ãéçéä,d`neh mdl oi`e mircxtv `aexc ab lr s`e ,wtq dil dedc Ð

.dvgn lr dvgn dil ded Ð mdipia reaw uxyc oeikàöîðáåcg` yxity Ð

lk :opixn`e ,ied reaw e`l `zydc ,xedh my mc` ea rbpe ,xg` mewnl odn

.`ed rcxtve ,yixt `aexn Ð yixtc
äìéôäå
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ïàë`yyg xzac `pyil` lirlc :qxhpewd yxit Ð xecfext rwxwa `vnpy

iia` ilzc oeikc Ð ikd iiepyl ivn `l ,`iig iaxc `biltc xn`wc ,opilf`

:eyexitl dywe .diilr mcl xecfext rwxwa elit` yginl `ki` ,`yyga `nrh

miptle leld on `vnpn sicr in ,oaxwa oiaiig i`n` ,ely lr e` dly lr `vnpc

?xecfext rwxwa elit` ,wtq `l` `ied `lc

iaxc inwe`l `kil iia`lc :yxtl d`xpe

leld on elit`c oeikc ,xecfext rwxwa `iig

yiig ,aexwe ekxck diilrd on `ac ,uegle

rwxwa miptle leld on ok m` ,xewnd mcl

xcgd onc ,`id `hiytc `zlin Ð xecfext

.opireny`l `iig iax jixv ded `le ,`z`

àéìùaexc :qxhpewd yxit Ð 'ek ziaa

opzc :dywe .cle mdl yi zeily

`ily :(`,fr oileg) "dywnd dnda" wxta

yi i`e .dlik`a dxeq` Ð dzvwn dzviy

meyn ,ixynl ol ded ,cle `la `ily

`ly `bltl cle da oi`c `herin jenqc

aex da yiy dvgn dil dede ,cled aex `vi

dzvwn dzviy `ily mzqc .`herin Ð cle

,cle aex oda yi dvgn Ð cle da yie

`nw wxta gkenck ,cle aex oda oi` dvgne

:mzd xn` `peeb i`dke .(`,`i) `nw `aac

oke ,zeawpc dvgnl dncpc `herin jenq

`herin jenq :(a,k) zexekac `nw wxta

yexit ayil yie !zeawpc dvgnl zelitnc

dzviy `ilya ixiin mzdc :qxhpewd

d`xpe .`ilyd jez cle `vnpe ,dzvwn

j` ,cle `la llk `ily oi`c :yxtl

`viy cr miwenip oi` oaexe ,wenip `herin

dcp) "zltnd" wxta xn`ck ,oevigd zial

`kd iziin `l i`n`e :xn`z m`e .(`,fk

zltnd :(a,ck my) "zltnd"a opzc `yixn

`nl` ,dawple xkfl ayz Ð `ily e` lcpq

:xnel yie !d`ivi mcew oiwenip oi` oaexc

,dcil d`nhc xninl opivn oiwenp elit`c

`l elit` Ð "rixfz ik dy`" :`xw xn`wc

iaxk Ð `yxc `iddc ab lr s`e .dcil d`nh ,en` drixfdy oirk `l` ,dcli

!rixfny mewnn clzy cr :dl eyxc opaxe ,(`,n dcp) "otec `vei" yixa ,oerny

`pin` dedc ,iziin `l `yixn :xnel yi inp i` .dpin rny izxzc :xnel yi

.herin elit` wenip cle mey oi`e ,cle `la `ily mey oi`y meyn opaxc `nrhc

xaqc oeike .`vi `ly it lr s` ,cled wenip :oerny iax xn`c `tiq iziin jkl

enip mpi` opaxle ,oiwenip oaexc oerny iaxiaxlc xnel `xaq oi`c .oherin `l` oiw

`yix` daxc`c ,d`xp zvwe .oiwenip oi` oherin elit` opaxle ,oiwenip oaex oerny

,`aex meyn opaxc `nrhc giken dpinc meyn `l` iziin `l `tiqe jinq

dvgn elit` Ð aex meyn `ixi` i`n ,iziin dteb ziaa `ilyn i`c .ziyixtck

.`nhc cigid zeyxa d`neh wtq dil dedc ,oitxey dvgn lrúìôîädkezg ci

zltndae ,edn reci oi`e zltnd :(`,gk dcp) "zltnd"c oizipzn iziin `lc `d Ð

:`icda yxtn `kdc meyn Ð (ziaa `ilyc) `xnba mzd gkenck ,ixiin dkizg

.`aex xza mikledc mrhn iedc rnync ,d`a meh` sebn `ny oiyyeg oi`åúå
dy`e yi` :(a,hp) "dy`d" wxta onwl opzc `d `ki` `de :xn`z m`e Ð `kil

!dy`d on minc zwfgy ,`nhn oerny iax ,mc ea `vnpe ,ltqa mdikxv eyry

,dl ipzw xi`n iaxc ab lr s` ,`ily xn`w `d ,dl ipzw oerny iaxc meyn i`e

ok m` ,dnexz aex eze` lr oitxey oi`c :`niz ike .(`,fk dcp) "zltnd"a xn`ck

:xnel yie !oerny iaxc `aex ihernl :`nil ,i`n ihernl igeky`l wigcc onwl

dcp) "d`exd"a opzc `d inp aeygile :xn`z m`e .aexl mc`d zwfg riiqn mzdc

.aex xg` jld Ð zehiqdae zerbnae ,dy`a zewtq yly xne` dz` z`vnp :(a,fp

.mixac dylya aiygc ,xewnd on oi`a minc aexc meyn `nrh iede ,oitxeyc :xnel yie !`d ihernl :`nil ,dnexz eilr oitxey oi` i`eå÷ôñwxt idliya Ð xeq`

"oitxypd" wxta opiwqnc :xnel yie ?dil `pn reaw ,el oiekziy cr Ð "el ax`e"n yixcc oerny iaxl :xn`z m`e ."el ax`e"n reaw ol `wtp (`,eh) zeaezkc `nw

yixcc diwfg iac `pzl j` .reawl Ð "el ax`e" xzii`e ,el oiekziy cr opirny mzdn ok m` ,oenn Ð "ytp zgz ytp zzpe"c ,iaxk oerny iax xaqc (`,hr oixcdpq)

`pn reaw :dyw ,"el ax`e"n dil `wtp el oiekziy cr jgxk lre ,oennl "ytp zgz ytp zzpe" yixc `le ,oenne dzinn xeht oiekzn epi`yc "dnda dkne" "mc` dkn"

?dilêìä`wc :xnel yie ?aexd xg` jld Ð aexwe aexc `pipg iax ol rnyn `w i`n ,ok m` :xn`z m`e .dlap zxkend zepgl aexw `vnp elit` :rnyn Ð aexd xg`

."zeiepg ryz"c oizipzn dil iywz mzdc ,`xif iaxc `iyewn dyw edin .`gkenc daxewa elit` ,ol rnynøçàzwfga dndac ,aexd cbpk dwfg `ki` `kd Ð aexd

,icin jixt ded `l aexd cbpk dwfg ied `l i`c ,dxdh zwfg `ki`c ab lr s` mi`nh mivxy aex m`e ,aexd xg` jld xn`w inp mircxtv dryz iabe .zcner xeqi`

.aexd cbpk dwfg `ki`c `kid `l` aiyg `l opgei iaxc xninl opivnc
`l`
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ïàk ,íéðôìå ìelä¯øa éîøì àlà .õeçìå ìelä ïî ©§¦§¦¨¦©§©¤¨§¨¦©

ìelä ïî éøîàc ,äãeäé áøc déøa ÷çöé áøìe ìàeîL§¥§©¦§¨§¥§©§¨§¨§¦¦©
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ç÷ì ïäî äæéàî òãBé Bðéàå ïäî úçàî ç÷ìå ,äìáð¯ §¥¨§¨©¥©©¥¤§¥¥©¥¥¤¥¤¨©

àöîpáe ,øeñà B÷ôñ¯.áBøä øçà Clä¯äàîeè¯ §¥¨©¦§¨©¥©©¨§¨
øeqéà ,ïðéøîà÷¯òLz ,àkéàäå .ïðéøîà÷ àìïéòcøôö ¨¨§¦©¦¨¨¨§¦©§¨¦¨¥©§©§§¦

äæéàa òãBé Bðéàå ïäî ãçàa òâðå ,íäéðéa ãçà õøLå§¤¤¤¨¥¥¤§¨©§¤¨¥¤§¥¥©§¥¤
ãéçiä úeLøa ,òâð ïäî¯íéaøä úeLøa ,àîè B÷ôñ ¥¤¨©¦§©¨¦§¥¨¥¦§¨©¦

¯àöîpáe ,øBäè B÷ôñ¯!áBøä øçà Clä¯äàîeè §¥¨©¦§¨©¥©©¨§¨
äMàc¯àîìòa äàîeè ,ïðéøîà÷¯.ïðéøîà÷ àì¯ §¦¨¨¨§¦©§¨§¨§¨¨¨¨§¦©

øäða äøáò :éåì ïa òLBäé éaø øîàc àä àkéàäå§¨¦¨¨©£©©¦§ª©¤¥¦¨§¨§¨¨
äìéôäå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



קמה oifge` mipy` cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

àðéè÷ áøã àâéìôå,wtq z`neh `kil `pyil i`dl `dc .iia`c `pyil jd` Ð

,i`ce `nh Ð miptle leld on :rwxw `py `l ,bb `py `l dwfga `nrh ilzc oeikc

.i`ce xedh Ð uegle leld onàðåä áøìÐ miptle leld on :dixal dil xn`c Ð

.`wtq Ð uegle leld on ,i`ceéâéìô àì,dilr `pihw axc `le `iig iaxc `l Ð

.ibilt `l inp iccd`eíéðôìå ìåìä ïî ïàë
.`iig iaxc Ðõåçìå ìåìä ïî ïàëaxc Ð

.`pihw÷çöé áøìå ìàåîù øá éîøì àìàÐ

lr ,xedh wtq Ð uegle leld on :ixn`c

`pihw axce `iig iaxc oizipzn ipd jgxk

on `dc .miptle leld ona Ð inwezin i`na

`dc ,`kil `wtq elit` Ð uegle leld

`niiw `pihw axce ,opixn`w "xedh"

d`neh xn`c `iig iax `l` .ediizeek

`kil edciclc ,ediilr `bilt `nil ,zi`ce

.zi`ce d`nehïðéðùîå`d ,ibilt `l Ð

.miptle leld ona i`ce xn`c `iig iaxc

øåãæåøô ò÷ø÷áon ez`ivi jxck epiidc Ð

Ð `nh wtq ixn`c wgvi axe inxce .xcgd

xza mlerle .diilrl aexwy ,xecfext bba

,oizipzna xecfext rwxwa ecene ,ilf` dwfg

,miptle leld ona ,ebba la` .`iig iaxcke

on `adc .ekelid bdpnn df `vi jgxk lr

,xecfext rwxwa `vnil el did Ð xcgd

on m`e ,xecfextl deye jenp xcgdy

leld on `vnil el ded Ð `a diilrd

:iwitq ixza dilzinl `ki` jkld .uegle

e` .dxwcf`e ,xecfextl `z` diilrn `nlic

dlr dxwcfpy ici lre ,xecfextl `z` xcgn

wgvi axe inxc oeik .dlrnl dhnln mcd

inwe`l `ki` ,ediizlinl `nrh iadi `l

,`yyg xzac `pyill ,iia`l la` .iepiya

.dilr `iig iaxc bilte ,ikd iiepyl `kil

`kid lke ,`yyga `nrh ilz iia`c oeikc

,wtq dil ieyn i`dle i`dl yginl `ki`c

xcga iwetql `ki` xecfext rwxwa elit`

.dilr bilt `iig iaxc jklid ,diilrle

éàãåë íåàùòå.`aex xza opilf`c meyn Ðïðéøîàã àä`l ezwfgy oizipzna Ð

opiwfgn Ð igiky mzd minc aexc oeik `nl` ,`iig iax ipzcke ,xewnd on `l` `a

.xewnd on dilàîè úéáä.znd ld` meyn `nh ziad Ð d`xp cle oi` m` s` Ð

ãìå àìá àéìù ïéàùopi` zeily aexc oeik `nl` dnexzd z` dilr oitxeye Ð

.zi`ce d`neha dl opiwfgn cle `laãìåä ÷åîéðdcild mca axrzpe mc dyrpe Ð

.(a,fk) "zltnd" wxta onwl `nrh yxtn ikde aexa lhaeäëåúç ãézkzegn Ð

.zerav` jeziga dzxevaäãéì äàîè åîàxnege xdeh inil xkf xneg ayze Ð

,dxdh inie d`neh ini dl ozil zi`ce dcila dl opiwfgnc d`neh oiprl dawp

.wenipy `l` ,ocli `ilrn cle miyp aexe ,aexd xg` jld :opixn`cïéùùåç ïéàå
,xdeh ini dl eidi `l :xnel Ð,`a `ed meh` sebn `nlicc ,cle epi` `ny

ini dl opiadicn ,i`cek epiide .cle epi`c (`,ck dcp) "zltnd"a ol `niiwe

.ocli meh` seb e`l miyp aexe li`ed ,xdehøåñà å÷ôñÐ reaw lkc Ð

dvgnk dl opiwfgn Ð zeriawd mewnn dgwly oeike .`inc dvgn lr dvgnk

.dvgn lràöîðáåmewnn egwl `le ,odn yxten dil dedc ,rwxwa Ð

.zeriawdáåøä øçà êìä.yixt `aexn Ð yixtc lkc .xzene Ðúåùøá
'åë ãéçéä,d`neh mdl oi`e mircxtv `aexc ab lr s`e ,wtq dil dedc Ð

.dvgn lr dvgn dil ded Ð mdipia reaw uxyc oeikàöîðáåcg` yxity Ð

lk :opixn`e ,ied reaw e`l `zydc ,xedh my mc` ea rbpe ,xg` mewnl odn

.`ed rcxtve ,yixt `aexn Ð yixtc
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ïàë`yyg xzac `pyil` lirlc :qxhpewd yxit Ð xecfext rwxwa `vnpy

iia` ilzc oeikc Ð ikd iiepyl ivn `l ,`iig iaxc `biltc xn`wc ,opilf`

:eyexitl dywe .diilr mcl xecfext rwxwa elit` yginl `ki` ,`yyga `nrh

miptle leld on `vnpn sicr in ,oaxwa oiaiig i`n` ,ely lr e` dly lr `vnpc

?xecfext rwxwa elit` ,wtq `l` `ied `lc

iaxc inwe`l `kil iia`lc :yxtl d`xpe

leld on elit`c oeikc ,xecfext rwxwa `iig

yiig ,aexwe ekxck diilrd on `ac ,uegle

rwxwa miptle leld on ok m` ,xewnd mcl

xcgd onc ,`id `hiytc `zlin Ð xecfext

.opireny`l `iig iax jixv ded `le ,`z`

àéìùaexc :qxhpewd yxit Ð 'ek ziaa

opzc :dywe .cle mdl yi zeily

`ily :(`,fr oileg) "dywnd dnda" wxta

yi i`e .dlik`a dxeq` Ð dzvwn dzviy

meyn ,ixynl ol ded ,cle `la `ily

`ly `bltl cle da oi`c `herin jenqc

aex da yiy dvgn dil dede ,cled aex `vi

dzvwn dzviy `ily mzqc .`herin Ð cle

,cle aex oda yi dvgn Ð cle da yie

`nw wxta gkenck ,cle aex oda oi` dvgne

:mzd xn` `peeb i`dke .(`,`i) `nw `aac

oke ,zeawpc dvgnl dncpc `herin jenq

`herin jenq :(a,k) zexekac `nw wxta

yexit ayil yie !zeawpc dvgnl zelitnc

dzviy `ilya ixiin mzdc :qxhpewd

d`xpe .`ilyd jez cle `vnpe ,dzvwn

j` ,cle `la llk `ily oi`c :yxtl

`viy cr miwenip oi` oaexe ,wenip `herin

dcp) "zltnd" wxta xn`ck ,oevigd zial

`kd iziin `l i`n`e :xn`z m`e .(`,fk

zltnd :(a,ck my) "zltnd"a opzc `yixn

`nl` ,dawple xkfl ayz Ð `ily e` lcpq

:xnel yie !d`ivi mcew oiwenip oi` oaexc

,dcil d`nhc xninl opivn oiwenp elit`c

`l elit` Ð "rixfz ik dy`" :`xw xn`wc

iaxk Ð `yxc `iddc ab lr s`e .dcil d`nh ,en` drixfdy oirk `l` ,dcli

!rixfny mewnn clzy cr :dl eyxc opaxe ,(`,n dcp) "otec `vei" yixa ,oerny

`pin` dedc ,iziin `l `yixn :xnel yi inp i` .dpin rny izxzc :xnel yi

.herin elit` wenip cle mey oi`e ,cle `la `ily mey oi`y meyn opaxc `nrhc

xaqc oeike .`vi `ly it lr s` ,cled wenip :oerny iax xn`c `tiq iziin jkl

enip mpi` opaxle ,oiwenip oaexc oerny iaxiaxlc xnel `xaq oi`c .oherin `l` oiw

`yix` daxc`c ,d`xp zvwe .oiwenip oi` oherin elit` opaxle ,oiwenip oaex oerny

,`aex meyn opaxc `nrhc giken dpinc meyn `l` iziin `l `tiqe jinq

dvgn elit` Ð aex meyn `ixi` i`n ,iziin dteb ziaa `ilyn i`c .ziyixtck

.`nhc cigid zeyxa d`neh wtq dil dedc ,oitxey dvgn lrúìôîädkezg ci

zltndae ,edn reci oi`e zltnd :(`,gk dcp) "zltnd"c oizipzn iziin `lc `d Ð

:`icda yxtn `kdc meyn Ð (ziaa `ilyc) `xnba mzd gkenck ,ixiin dkizg

.`aex xza mikledc mrhn iedc rnync ,d`a meh` sebn `ny oiyyeg oi`åúå
dy`e yi` :(a,hp) "dy`d" wxta onwl opzc `d `ki` `de :xn`z m`e Ð `kil

!dy`d on minc zwfgy ,`nhn oerny iax ,mc ea `vnpe ,ltqa mdikxv eyry

,dl ipzw xi`n iaxc ab lr s` ,`ily xn`w `d ,dl ipzw oerny iaxc meyn i`e

ok m` ,dnexz aex eze` lr oitxey oi`c :`niz ike .(`,fk dcp) "zltnd"a xn`ck

:xnel yie !oerny iaxc `aex ihernl :`nil ,i`n ihernl igeky`l wigcc onwl

dcp) "d`exd"a opzc `d inp aeygile :xn`z m`e .aexl mc`d zwfg riiqn mzdc

.aex xg` jld Ð zehiqdae zerbnae ,dy`a zewtq yly xne` dz` z`vnp :(a,fp

.mixac dylya aiygc ,xewnd on oi`a minc aexc meyn `nrh iede ,oitxeyc :xnel yie !`d ihernl :`nil ,dnexz eilr oitxey oi` i`eå÷ôñwxt idliya Ð xeq`

"oitxypd" wxta opiwqnc :xnel yie ?dil `pn reaw ,el oiekziy cr Ð "el ax`e"n yixcc oerny iaxl :xn`z m`e ."el ax`e"n reaw ol `wtp (`,eh) zeaezkc `nw

yixcc diwfg iac `pzl j` .reawl Ð "el ax`e" xzii`e ,el oiekziy cr opirny mzdn ok m` ,oenn Ð "ytp zgz ytp zzpe"c ,iaxk oerny iax xaqc (`,hr oixcdpq)

`pn reaw :dyw ,"el ax`e"n dil `wtp el oiekziy cr jgxk lre ,oennl "ytp zgz ytp zzpe" yixc `le ,oenne dzinn xeht oiekzn epi`yc "dnda dkne" "mc` dkn"

?dilêìä`wc :xnel yie ?aexd xg` jld Ð aexwe aexc `pipg iax ol rnyn `w i`n ,ok m` :xn`z m`e .dlap zxkend zepgl aexw `vnp elit` :rnyn Ð aexd xg`

."zeiepg ryz"c oizipzn dil iywz mzdc ,`xif iaxc `iyewn dyw edin .`gkenc daxewa elit` ,ol rnynøçàzwfga dndac ,aexd cbpk dwfg `ki` `kd Ð aexd

,icin jixt ded `l aexd cbpk dwfg ied `l i`c ,dxdh zwfg `ki`c ab lr s` mi`nh mivxy aex m`e ,aexd xg` jld xn`w inp mircxtv dryz iabe .zcner xeqi`

.aexd cbpk dwfg `ki`c `kid `l` aiyg `l opgei iaxc xninl opivnc
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc - dcp(iyiy meil)

äìétäå,.gex e` cle m` ,dlitd dn zrcei dpi`eïaø÷ äàéáî §¦¦¨§¦¨¨§¨
,z`hge dler ,dcilìëàðå`ny miyyeg oi`e .mipdkl z`hgd ser §¤¡¨

ly `ny elk`l oi` ok m`e ,dpaxw d`ian wtqd lr j`e cle epi`
`ed ixde ,dhigy `l` dlik`a ezxizn dwiln oi`e ,`ed oileg

oky ,dlapkïãìé àélòî ãìå ,íéLð áBøå ,íéLð áBø øçà Clä- ©¥©©¨¦§¨¦¨¨§©§¨¨§¨
.dl yi zclei i`ce oice ,`id aexd on ef dy`e ,zeclei xenb cle

,opgei iax xn`i :`xnbd zvxznïðéøîà÷ ïéúéðúîmixwn iabl - ©§¦¦¨¨§¦©
,izxn` [`ziixa e`] dpyna exn`pyïðéøîà÷ àì àúzòîL- §©§¨¨Ÿ¨¨§¦©

ryedi iaxe ,izxn` `l mi`xen` ly `xnina exn`py mixwn iabl
.`ed `xen` iel oa

:`xnbd dywnïéáø àúà ék àäåux`n oiax ribdyk ixde - §¨¦£¨¨¦
laal l`xyiàðéðç éaø øa éñBé éaø áéúî ,øîàryedi iax lr ¨©¥¦©¦¥©©¦£¦¨

dy`a zwqerd `ziixan iel oa,äòBè,dcli izn zrcei dpi`y ¨
izni`e ,dz`neh ini zepnl dl yi izn cre iznn mircei oi`e

,dly xdeh ini miligzn,déúáeéz éàî àðòãé àìåeziiyew oi`y §Ÿ¨©§¨©§§¥
:eixaca `xnbd zx`ane .[`iyewàúáeéz àì ,åàì éàîoi` - ©¨Ÿ§§¨

,iel oa ryedi iaxl `ziixad ixacn `kxitàzòéiñ àlàyi ¤¨¦©§¨
ixde ie`x cle dcli i`cey xnel zeclei aex xg` mikledy ,eixacl
md eixace ,eixack zxaeqd `ziixa yi ,ok m`e .zclei zwfga `id
e` dpyn ixaca dy` z`neha zenewn drax` yie ,`ziixa ixacn
xikfd `l recn opgei iaxl dywe ,aexd xg` mda mikledy `ziixa

.dyly `l`
:`xnbd zvxznàìiaxk `ziixa yiy oiax ixacn di`x oi` - Ÿ

,iel oa ryediàzòéiñ àìå àúáeéz àì ,àîìcixacn `kxit oi` - ¦§¨Ÿ§§¨§Ÿ¦©§¨
iax ixac oi` ,jky oeike ,eixacl di`x oi` mbe eixacl `ziixad

.opgei iax mxikfd `l okle ,`xnin `l` iel oa ryedi
rnyne ,aexd xg` mda mikledy zenewn dyly dpn opgei iax
zxxan .aexd xg` mda mikled oi`y mixwn hrnl `ay ,epiipnn

:`xnbdéèeòîì àîéìéà ,éàî éèeòîìhrnl `ay xn`p m` - §©¥©¦¥¨§©¥
ly [dy` z`neha] dxwn ,epiipnadéãäa ä÷æç àkéàc àaeø- ¨§¦¨£¨¨©£¥

,aexd gk dwfgd drxny ,dwfg ecbpk yiy aexdéìò ïðéôøN àìc§Ÿ¨§¦©£¥
äîeøzä úà,d`nhpy dnexzd z` df aex it lr mitxey oi`y - ¤©§¨

,i`cek wtqd zeyrl egeka oi`y,àðîéæ àãç ïðçBé éaø døîà àäå§¨£¨¨©¦¨¨£¨¦§¨
xnel xyt` i`e ,dwfg ecbpk yiy aex xg` d`neha mikled oi`y

,epiipna o`k aey z`f ycgl `ayïðúc,(g"n b"t zexdh)÷Bðéz ¦§©¦
øäèî øéàî éaø ,Bãéa ÷öáe äqéòä ãöa àöîpä,dqird z` ©¦§¨§©¨¦¨¨¥§¨©¦¥¦§©¥

,ïéànèî íéîëçåmeyn ,mnrheçtèì ÷Bðéz ìL BkøcLeicia ©£¨¦§©§¦¤©§¤¦§©¥©
rbpe ,wepizd `nh aexd jxc lre ,my miievn mivxyy zezty`a

.dze` `nihe ,wva eicia yi ixdy ,dqira `edàîòè éàî ,ïðéøîàå§©§¦©©©£¨
èeòéîe ïéçtèî úB÷Bðéz áBø ,øáñ÷ ,øéàî éaøczewepizïéà §©¦¥¦¨¨©¦§©§¦¦¥

øBäè ú÷æça Bæ äqéòå ,ïéçtèîúãîBò ädzid dxedh ixdy §©§¦§¦¨§¤§©§¨¤¤
,dligznàèeòéî CBîñmigthn oi`y zewepizd herin sxv - §¦¨
ä÷æçì,dqird lyàaeø déì òøzéàåoi`e ,aexd gk rxede - ©£¨¨§¦§©¥¨

.ezngn dqird z` `nhlïðaøå,mixaeqdéúéìc ïàîk àèeòéî §©¨¨¦¨§©§¥¥
éîc,dwfgl etxvle llk eaiygdl oi`e ,`ed epi`y ink herind - ¨¥

,cala dwfg ,aexd cbpk yieä÷æçå àaeøå,dwfg cbpk aexe -àaeø §¨©£¨¨¨
éãò,àéòLBà éaø íeMî Lé÷ì Léø øîàå .óexn`y df xac ¨¦§¨©¥¨¦¦©¦©§¨

ly mkxcy itl mi`nh zwfga zewepiz mzq wifgdl ,minkg
,mnvr `nhle mivxya gthl zewepizäéìò ïéôøBOL ä÷æç àéä Bæ¦£¨¨¤§¦¨¤¨

,äîeøzä úà`nh zwfga wepizd wifgdle ,`ed xenb aex ,xnelk ¤©§¨
dnexz oick ,ztxyp ,`id dnexz ly da rbpy ef dqir m`e ,i`ce

.i`ce d`nhdúà äéìò ïéôøBOL ä÷æç Bæ ïéà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¥£¨¨¤§¦¨¤¨¤
,äîeøzäwtq `l` ,df aex zngn i`ce `nh zwfga wepizd oi`y ©§¨

migthny zewepiz ly aexd cbpky ,opgei iax ly enrhe .`nh
cbpk aexd xg` mikled oi`e ,dqird ly dxdh zwfg yi ,mivxya
dyly lr opgei iax xn`y dn ,ok m` .i`cek wtqd zeyrl dwfg

.dfk dxwn hrnl `ay xyt` i` ,`weec zenewn
:xg` ote`a `xnbd zx`an,àlàopgei iax `aéaøc àaeø éèeòîì ¤¨§©¥¨§©¦

äãeäéïðúc .,(.`k oldl)äëéúç úìtnä,cle df oi`e ,dxev `la §¨¦§©©©¤¤£¦¨
äàîè ,íc dnò Lé íà,dtebn `viy mcd cvn dy`d,åàì íàå ¦¥¦¨¨§¥¨§¦¨

,äøBäè.d`nhn dnvr cvn dkizgd oi`yïéa ,øîBà äãeäé éaø §¨©¦§¨¥¥
,Ck ïéáe Ck,mc dnr oi` m` s`øîà äãeäé áø øîàå .äàîè ¨¥¨§¥¨§¨©©§¨¨©

äëéúça àlà äãeäé éaø ànéè àì ,ìàeîLd`xn da yiyìL §¥Ÿ¦¥©¦§¨¤¨©£¦¨¤
n cg`íéîã éðéî òaøà,dieyr `id `nh mcny ,mi`nhdìáà ©§©¦¥¨¦£¨

ly d`xn da yiy dkizg,íéîã éðéî øàLm`] ,mi`nhn mpi`y §¨¦¥¨¦
[mc dnr oi`,íéîã éðéî òaøà ìL ,øîà ïðçBé éaøå .äøBäè§¨§©¦¨¨¨©¤©§©¦¥¨¦

l,äàîè ìkä éøác,opaxl s`eøàL ìLåipin,íéîclìkä éøác ¦§¥©Ÿ§¥¨§¤§¨¨¦¦§¥©Ÿ
,äøBäè.dcedi iaxl s`eäìétäLk àlà e÷ìçð àìdkizg §¨Ÿ¤§§¤¨§¤¦¦¨
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oifge` mipya cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

äìéôäå.`ed cle m` reci oi`e Ðìëàðå:opixn` `le ,zlk`p dly serd z`hg Ð

oileg zwilne ,od oiweln oilege ,`ed cle e`l `nlcc zlk`p dpi`e ,d`a wtqd lr

.dlapàúúòîùiax xn`c "zenewn dyly"e ,`ed `xen` Ð iel oa ryedi iax Ð

.od `ziixa e` dpyn Ð opgeiøîà ïéáø àúà éë àäådcp) "zltnd" wxta Ð

.(`,hkàðéðç éáøá éñåé éáø áéúîiaxc` Ð

dy`a ixiinc `cg oizipzn iel oa ryedi

ipzw mzde .dcli izni` drci `ly dreh

`zaeiz i`n `prci `l :oiax xn`we ,dl

yxtn mzde .`id `zaeiz e`lc ,iqei iaxc

.`nrhåàì éàî`dc :oiax xn`w ikd Ð

`l` ,ryedi iaxc `id `zaeiz e`l oizipzn

,ryedi iaxk dxn` oizipzn `nl` ,`zriiq

miyp z`neha zenewn drax` ogky`e

iaxl `iywe ,aexd xg` ekldy oizipzna

.zlz `l` aiygw `lc opgeiéàî éèåòîìÐ

rnync opgei iax xn`wc "zenewn dyly"

`l `aex meync i`n ihernl `l eze ipd

.i`cek dieeypàáåø éèåòîì àîéìéàÐ

.dy` z`nehaäéãäá ä÷æç àëéàãÐ

,`aexl dwfg dl `rxnc ,dcbpk :xnelk

`edd xza opilf` `lc ihernl `piipn iz`we

oitxey `le ,i`cek `zlin dieeyl `aex

.d`neh `iddc dlr dnexzéáø äøîà àä
àðîéæ àãç ïðçåé`kidc ,ze`neh x`ya Ð

`aex xza opilf` `lc `aexl dwfg dxzqc

ieylz`nehl opirny `linne ,i`cek di

.dy`çôèì.mivxya Ðàèåòéî êåîñ
ä÷æçì`aexe ixz xdhl edl dede Ð

.mipy mewna cner cg` oi`e ,`nhl dicegl

'åë ä÷æç àéä åæoiwifgn ep`y ef dwfg Ð

dxenb dwfg Ð oigthn zewepiz aex mzq

dilr sexyle i`cek dzeyrl ,dewifgd

.dnexzäãåäé éáøã àáåø éèåòîì àìàÐ

ab lr s`cxnb ikd ,"`aex xza lif" xn`c

Ð dcedi iax xn`wc "`nh"c opgei iax dl

.sexyl `le ,xn`w zelzläëéúç`la Ð

.dxeväàîè íã äîò ùé íàdy`d Ð

.`ed cle e`lc ,dcil meyn `le ,dcp x`yk d`nh'åë òáøà ìùdkizgdy Ð

Ð xegy Ð opz "dyng"c ab lr s`e .oizipzna oiiepyd `nh mc ze`xn rax`n

,`ed mc elek :opixn` Ð da yi `nh mc d`xnc oeikc .dwly `l` ,`ed mec`

.xya `l` ,mc df oi` :ixaq opaxe .dcp d`nheíéîã éðéî øàù ìùwexi oebk Ð

.od oixedhy ,oale
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àìàzereay dxyre mixedh zereay dyly d`iadyk :mzd ipzwc Ð `zriiq

iaxcl `zil i`e d"l xe` cr zynyn `lc xn`we xedh cg`e `nh cg`

dlitd ltp xnel ivniz m`e dlitd gex xni` `ed `witq wtq `de i`n` ryedi

m`e xkf `ni` zewtq dnk `ki` ikd e`lac ab lr s`e dzcil dwigxd `ni`

aefa dcli `l `ni` dawp xnel ivniz

dwigxd `ni` aefa dawp zclei elit`e

ryedi iaxcl `zil i` mewn lkn dzcil

llk dcli `l `ni`c xzei xg` wtq `ki`

`l `nlc ,`l :ipyne .ixyinl ol dede

`ki` ikd e`lac ,`zriiq `le `zaeiz

`zil i` oicd `ed .opixq`e ,`aeh iwitq

.opixq` inp ,ryedi iaxc

éèåòîìÐ dicda dwfg `ki`c `aex

:xn`z m`e .aexd cbpk :yexit

dwfg `ki` mixac dyly ipda mb `ld

aexc :xnel yie !aex meyn oitxeye ,dxdhc

enk ,xenb aex epi` oigthn zewepiz

.xenb aex ied mixac dyly ipdae ,yxt`y

,xenb aex ied `l inp dyly ipda :inp i`

,oitxey ikd elit`c opgei iax opireny`e

ixw inp `ilye .dtebn d`a `zerixdc oeik

dy` ici lry meyn ,dy` z`neh dl

`pgky` elit` df itle .zial d`a d`neh

z` aexd lr oitxeyc oizipzn mey dy` iab

meyn ,opgei iax dl aiyg `lc `d ,dnexzd

mey ied `le ,aeyg aex `ed `ny mzdc

`l` lirl iziin `l df yexitl edine .yecg

aexc xninl `ki`c ,ziaa `ilyn `tiqn

`yixac .xenb aex epi` oiwenip mpi`c

jgxk lr ,dawple xkfl ayz `ily zltnc

,"dcple" inp ipzw `lcn ,aeyg aex ied

opi` aex m`e .(`,gk dcp) "zltnd"a wiicck

lirl ipzwc `d ,xenb aex epi` oiwenip

`l` ,aex mrhn epi` "lk`pe oaxw d`ian"

.dcil d`nh `ied Ð wenip elit`

øîàä:dniz Ð `pnif `cg opgei iax

`d ?ihernl opivn ikid ,xn` `l elit`

miypc meyn `nh wepizc `dc yxtnc mz epiaxl edine !xn`w `wec dy` z`neh

.dy` z`neh ied wepiz mbc ,zvw `gip ,eze` zettbn zecpáåøoigthn zewepiz

ixdy ,dqira rbp i`ce la` ,mivxy da yiy dty`a oigthn :qxhpewd yxit Ð

lke`a jiiy getihc ,dqira oigthn zewepiz aex :yxtn mz epiaxe .ecia wva

it lr gthn didy e` :(a,q dxf dcear) "l`rnyi iax" wxta xn`ck ,dwyne

`ztqezae .dqira gthl wepiz ly ekxcy iptn :`ki` inlyexiae .zgzexn ziagd

,wepizd la` .xedh Ð e`l m`e ,`nh Ð gwile eci heytl leki m` :iqei ax xn` ,wepizc `idd` ipzwc ,dqira rbp wepizd m` reci oi`y rnyn inp (zexdhc iyily wxt)

mipyeye zexawd cva wepiz :(f dpyn) zexdhc iyily wxta xn`c `de .eze` zewypne zettbn zecp miypy itl :(my) `ztqeza ipzwck ,`nh i`cec :mz epiax xne`

z`neh la` ,iriaye iyily d`fd jixv epi`y ,zn z`nehn xedh epiid Ð 'ek xedh mc` :xne` ip`y .xedh wepizd Ð d`neh mewnn `l` mipyeyd oi`y it lr s` ,ecia

dna .xedh Ð `edy enk ez`vne ,en` ezgipdy wepiz :(my) `ztqeza ipzwck ,jlkeln wepizdyk :inp i` .xedh i`cea `edy recia :inp i` .dcpa rbep oick ,`nh axr

.eze` zettbn zecp miypy iptn ,`nh Ð iwp ezgipd la` ,jlkeln ezgipdy :mixen` mixacêåîñzenaic `xza wxtac :dyw Ð `aex dil rxzi`e dwfgl `herin

,"oiqgei dxyr" wxta enk] ,l`yil zrc ea oi`y xac ied wepizc meyn ,`aex `kd rxzi` ikdlc :xnel yie !`blte `blt dil dede ,dwfgl `herin jenq :xn` (a,hiw)

`le ,`nh Ð cigid zeyxa rbp wtq :xn`c `d `nrh i`dn xity iz`e .lcib axcn ,xedh Ð `blte `blt ied ik ,ikdle .[l`yil zrc ea yia `l` dheqn opixnb `le

l`yil zrc ea yiy oeik `l` .dwfgl `blt opiknqc ecen ,dwfgl `herin jenq edl zilc opax elit`c .rbpc `blt dl rxzi`e ,dxdh zwfgl rbp `lc `blt jenq :xn`

.lcib axcn ,xedh Ð `blte `bltae ,`aex xza opilf` ,l`yil zrc ea oi`ya la` .dxdh zwfg `ki` elit` ,cigid zeyxa `nhl dheqn opixnbc `ed aezkd zxfb Ð

àèåòéî`herin :opaxl xninl `kd jixhvi` Ð l`yil zrc ea yiy ink wepizd eyrc (a,t oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta opixn`c ab lr s` Ð inc `zilc o`nk

xe ,inc dizilc o`nk `herinc oeik :dyw j` .miaxd zeyxa s` `nhl ,inc dizilc o`nk?l`yil zrc ea yiy ink ede`yr i`n` ,sicr `aex Ð dwfge `ae

`l` dwfg cbpk ied `le ,xenb aex epi` zewepiz aexc :mz epiax xne`e ?dnexzd z` eilr oitxey oi` i`n`c :cere !miaxd zeyxa s` `nh Ð l`yil zrc ea oi` elit`

`ed eli`k ede`yr :xnelk epiid Ð l`yil zrc ea yi eli`k ede`yr :mzd xn`wc `de .l`yil zrc ea oi`c oeik ,cigid zeyxa s` xedh dxezd one .`blte `bltk

ede`yr i`n`c ,ynn l`yil zrc ea yik :xninl `kil la` .dnexzd z` eilr oitxey oi` jkle ,xenb aex epi`y it lr s` ,aex `edy mlerl d`xpy itl ,xenb aex

`l` ?`nh i`n` miaxd zeyxa mewn lkn izk` ,l`yil zrc ea yiy lecb wepiz eh` exfbc :xnel ivnz m` elit`e ?xedhc ,zexkk iab lr zkldnd dclegan `kd ith

iaxl :xn`z m`e .`aex dil rxzi`e ,dwfgl `herin jenq meyn Ð xenb aexk ede`yry it lr s`e ,xedh xi`n iaxle .ziyixtck ,xenb aex `ed eli`k ede`yrc ,d`xp

dwfg hwpc :wgvi epiax xne`e !lcib axcn xedh Ð l`yil zrc ea oi`e ,wtq ied Ð `herinl yiigc oeik ,xdhi dwfg `la elit` ?dwfgl `herin jenq il dnl xi`n

,`herinl yiigc xi`n iaxc `de] .xi`n iax yiig `lc ,`herinc `herin enk ied ,aexl driiqn dwfg ded i`c .aexl driiqn dpi` dwfgdc opireny`l ,`herin icda

.[o`k jix`dl oi` ,opaxc e` `ziixe`c ded i`éèåòîìzekizg aexc meyn dcedi iaxc `nrh opgei iax yxtnc `pyill `gipd :jxtinl ivn ied Ð dcedi iaxc aex

ihernl ,aex meyn `le mc `la xawd zgiztl xyt` i`c :dcedi iaxc `nrh ,opgei iax xn`c (a,`k dcp) zltndc `pixg` `pyill `l` ,od minc ipin drax` ly

iaxl mzd xn`w `dc ,dnexz dilr oitxey `le ,mc `la epi` xawd zgizt aex :xn`w ikdc xninl `kilc ,"mibc oin zltnd"c `xnba (a,ak) onwl jixt df oirkc ?i`n

.dnexzd z` eilr oitxeye `ed i`ce `nh ok m` ,lk`pe oaxw d`ianc ,mc `la xaw zgiztl xyt` i` :xn`c ryedi
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äìétäå¯áBøå ,íéLð áBø øçà Clä ,ìëàðå ïaø÷ äàéáî §¦¦¨§¦¨¨§¨§¤¡¨©¥©©¨¦§
àúúòîL ,ïðéøîà÷ ïéúéðúî .ïãìé àélòî ãìå íéLð¯ ¨¦¨¨§©§¨¨§¨©§¦¦¨¨§¦©§©£§¨

øa éñBé éaø áéúî :øîà ïéáø àúà ék àäå .ïðéøîà÷ àì̈¨¨§¦©§¨¦£¨¨¦¨©§¦©¦¥©
àðéðç éaøäòBè:åàì éàî ,déúáeéz éàî àðòãé àìå , ©¦£¦¨¨§¨¨©£¨©§§¥©¨

?àúòééñ àlà àzáeéz àì¯àzáeéz àì :àîìc ,àì ¨§§¨¤¨©§¨¨¨¦§¨¨§§¨
àaeø éèeòîì àîéìéà ?éàî éèeòîì .àúòééñ àìå§¨©§¨¨§©¥©¦¥¨§©¥¨
äîeøzä úà déìò ïðéôøN àìc ,déãäa ä÷æç àkéàc¯ §¦¨£¨¨©£¥§¨¨§¦©£¥¤©§¨

àöîpä ÷Bðéz :ïðúc !àðîéæ àãç ïðçBé éaø døîà àäå§¨£©¨©¦¨¨£¨¦§¨¦§©¦©¦§¨
Bãéa ÷öáe äqéòä ãöa¯,øäèî øéàî éaøíéîëçå §©¨¦¨¨¥§¨©¦¥¦§©¥©£¨¦

÷Bðéz ìL BkøcL ,ïéànèîçtèìàîòè éàî :ïðéøîàå . §©§¦¤©§¤¦§©¥©§¨§¦©©©£¨
øéàî éaøc¯èeòéîe ,ïéçtèî úB÷Bðéz áBø :øáñ÷ §©¦¥¦¨¨©¦§©§¦¦
,ïéçtèî ïéàäqéòåCBîñ ,úãîBò äøBäè ú÷æça Bæ ¥§©§¦§¦¨§¤§©§¨¤¤§

ä÷æçì àèeòéî¯òøúéàåïðaøå .àaeø déì¯àèeòéî ¦¨©£¨¨§¦§©¥¨§©¨©¦¨
¯,éîc déúéìc ïàîkàaeøåä÷æçå¯éãò àaeø.ó §©§¥¥¨¥§¨©£¨¨¨¨¦

ä÷æç àéä Bæ :àéòLBà éaø íeMî Lé÷ì Léø øîàå§¨©¥¨¦¦©¦©£¨¦£¨¨
ïéôøBOLBæ ïéà :øîà ïðçBé éaøå ,äîeøzä úà äéìò ¤§¦¨¤¨¤©§¨§©¦¨¨¨©¥

àaeø éèeòîì àlà !äîeøzä úà äéìò ïéôøBOL ä÷æç£¨¨¤§¦¨¤¨¤©§¨¤¨§©¥¨
íc dnò Lé íà ,äëéúç úìtnä ,ïðúc .äãeäé éaøc§©¦§¨¦§©©©¤¤£¦¨¦¥¦¨¨

¯åàì íàå ,äàîè¯ïéa :øîBà äãeäé éaø .äøBäè §¥¨§¦¨§¨©¦§¨¥¥
:ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàå .äàîè Ck ïéáe Ck̈¥¨§¥¨§¨©©§¨¨©§¥

àlà äãeäé éaø ànéè àìäëéúçaéðéî òaøà ìL Ÿ¦¥©¦§¨¤¨©£¦¨¤©§©¦¥
íéîã éðéî øàL ìáà ,íéîã¯:øîà ïðçBé éaøå .äøBäè ¨¦£¨§¨¦¥¨¦§¨§©¦¨¨¨©

íéîã éðéî òaøà ìL¯øàL ìLå ,äàîè ìkä éøác ¤©§©¦¥¨¦¦§¥©Ÿ§¥¨§¤§¨
íéîc¯àìà e÷ìçð àì .äøBäè ìkä éøácäìétäLk ¨¦¦§¥©Ÿ§¨Ÿ¤§§¤¨§¤¦¦¨
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc - dcp(iyiy meil)

äìétäå,.gex e` cle m` ,dlitd dn zrcei dpi`eïaø÷ äàéáî §¦¦¨§¦¨¨§¨
,z`hge dler ,dcilìëàðå`ny miyyeg oi`e .mipdkl z`hgd ser §¤¡¨

ly `ny elk`l oi` ok m`e ,dpaxw d`ian wtqd lr j`e cle epi`
`ed ixde ,dhigy `l` dlik`a ezxizn dwiln oi`e ,`ed oileg

oky ,dlapkïãìé àélòî ãìå ,íéLð áBøå ,íéLð áBø øçà Clä- ©¥©©¨¦§¨¦¨¨§©§¨¨§¨
.dl yi zclei i`ce oice ,`id aexd on ef dy`e ,zeclei xenb cle

,opgei iax xn`i :`xnbd zvxznïðéøîà÷ ïéúéðúîmixwn iabl - ©§¦¦¨¨§¦©
,izxn` [`ziixa e`] dpyna exn`pyïðéøîà÷ àì àúzòîL- §©§¨¨Ÿ¨¨§¦©

ryedi iaxe ,izxn` `l mi`xen` ly `xnina exn`py mixwn iabl
.`ed `xen` iel oa

:`xnbd dywnïéáø àúà ék àäåux`n oiax ribdyk ixde - §¨¦£¨¨¦
laal l`xyiàðéðç éaø øa éñBé éaø áéúî ,øîàryedi iax lr ¨©¥¦©¦¥©©¦£¦¨

dy`a zwqerd `ziixan iel oa,äòBè,dcli izn zrcei dpi`y ¨
izni`e ,dz`neh ini zepnl dl yi izn cre iznn mircei oi`e

,dly xdeh ini miligzn,déúáeéz éàî àðòãé àìåeziiyew oi`y §Ÿ¨©§¨©§§¥
:eixaca `xnbd zx`ane .[`iyewàúáeéz àì ,åàì éàîoi` - ©¨Ÿ§§¨

,iel oa ryedi iaxl `ziixad ixacn `kxitàzòéiñ àlàyi ¤¨¦©§¨
ixde ie`x cle dcli i`cey xnel zeclei aex xg` mikledy ,eixacl
md eixace ,eixack zxaeqd `ziixa yi ,ok m`e .zclei zwfga `id
e` dpyn ixaca dy` z`neha zenewn drax` yie ,`ziixa ixacn
xikfd `l recn opgei iaxl dywe ,aexd xg` mda mikledy `ziixa

.dyly `l`
:`xnbd zvxznàìiaxk `ziixa yiy oiax ixacn di`x oi` - Ÿ

,iel oa ryediàzòéiñ àìå àúáeéz àì ,àîìcixacn `kxit oi` - ¦§¨Ÿ§§¨§Ÿ¦©§¨
iax ixac oi` ,jky oeike ,eixacl di`x oi` mbe eixacl `ziixad

.opgei iax mxikfd `l okle ,`xnin `l` iel oa ryedi
rnyne ,aexd xg` mda mikledy zenewn dyly dpn opgei iax
zxxan .aexd xg` mda mikled oi`y mixwn hrnl `ay ,epiipnn

:`xnbdéèeòîì àîéìéà ,éàî éèeòîìhrnl `ay xn`p m` - §©¥©¦¥¨§©¥
ly [dy` z`neha] dxwn ,epiipnadéãäa ä÷æç àkéàc àaeø- ¨§¦¨£¨¨©£¥

,aexd gk dwfgd drxny ,dwfg ecbpk yiy aexdéìò ïðéôøN àìc§Ÿ¨§¦©£¥
äîeøzä úà,d`nhpy dnexzd z` df aex it lr mitxey oi`y - ¤©§¨

,i`cek wtqd zeyrl egeka oi`y,àðîéæ àãç ïðçBé éaø døîà àäå§¨£¨¨©¦¨¨£¨¦§¨
xnel xyt` i`e ,dwfg ecbpk yiy aex xg` d`neha mikled oi`y

,epiipna o`k aey z`f ycgl `ayïðúc,(g"n b"t zexdh)÷Bðéz ¦§©¦
øäèî øéàî éaø ,Bãéa ÷öáe äqéòä ãöa àöîpä,dqird z` ©¦§¨§©¨¦¨¨¥§¨©¦¥¦§©¥

,ïéànèî íéîëçåmeyn ,mnrheçtèì ÷Bðéz ìL BkøcLeicia ©£¨¦§©§¦¤©§¤¦§©¥©
rbpe ,wepizd `nh aexd jxc lre ,my miievn mivxyy zezty`a

.dze` `nihe ,wva eicia yi ixdy ,dqira `edàîòè éàî ,ïðéøîàå§©§¦©©©£¨
èeòéîe ïéçtèî úB÷Bðéz áBø ,øáñ÷ ,øéàî éaøczewepizïéà §©¦¥¦¨¨©¦§©§¦¦¥

øBäè ú÷æça Bæ äqéòå ,ïéçtèîúãîBò ädzid dxedh ixdy §©§¦§¦¨§¤§©§¨¤¤
,dligznàèeòéî CBîñmigthn oi`y zewepizd herin sxv - §¦¨
ä÷æçì,dqird lyàaeø déì òøzéàåoi`e ,aexd gk rxede - ©£¨¨§¦§©¥¨

.ezngn dqird z` `nhlïðaøå,mixaeqdéúéìc ïàîk àèeòéî §©¨¨¦¨§©§¥¥
éîc,dwfgl etxvle llk eaiygdl oi`e ,`ed epi`y ink herind - ¨¥

,cala dwfg ,aexd cbpk yieä÷æçå àaeøå,dwfg cbpk aexe -àaeø §¨©£¨¨¨
éãò,àéòLBà éaø íeMî Lé÷ì Léø øîàå .óexn`y df xac ¨¦§¨©¥¨¦¦©¦©§¨

ly mkxcy itl mi`nh zwfga zewepiz mzq wifgdl ,minkg
,mnvr `nhle mivxya gthl zewepizäéìò ïéôøBOL ä÷æç àéä Bæ¦£¨¨¤§¦¨¤¨

,äîeøzä úà`nh zwfga wepizd wifgdle ,`ed xenb aex ,xnelk ¤©§¨
dnexz oick ,ztxyp ,`id dnexz ly da rbpy ef dqir m`e ,i`ce

.i`ce d`nhdúà äéìò ïéôøBOL ä÷æç Bæ ïéà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¥£¨¨¤§¦¨¤¨¤
,äîeøzäwtq `l` ,df aex zngn i`ce `nh zwfga wepizd oi`y ©§¨

migthny zewepiz ly aexd cbpky ,opgei iax ly enrhe .`nh
cbpk aexd xg` mikled oi`e ,dqird ly dxdh zwfg yi ,mivxya
dyly lr opgei iax xn`y dn ,ok m` .i`cek wtqd zeyrl dwfg

.dfk dxwn hrnl `ay xyt` i` ,`weec zenewn
:xg` ote`a `xnbd zx`an,àlàopgei iax `aéaøc àaeø éèeòîì ¤¨§©¥¨§©¦

äãeäéïðúc .,(.`k oldl)äëéúç úìtnä,cle df oi`e ,dxev `la §¨¦§©©©¤¤£¦¨
äàîè ,íc dnò Lé íà,dtebn `viy mcd cvn dy`d,åàì íàå ¦¥¦¨¨§¥¨§¦¨

,äøBäè.d`nhn dnvr cvn dkizgd oi`yïéa ,øîBà äãeäé éaø §¨©¦§¨¥¥
,Ck ïéáe Ck,mc dnr oi` m` s`øîà äãeäé áø øîàå .äàîè ¨¥¨§¥¨§¨©©§¨¨©

äëéúça àlà äãeäé éaø ànéè àì ,ìàeîLd`xn da yiyìL §¥Ÿ¦¥©¦§¨¤¨©£¦¨¤
n cg`íéîã éðéî òaøà,dieyr `id `nh mcny ,mi`nhdìáà ©§©¦¥¨¦£¨

ly d`xn da yiy dkizg,íéîã éðéî øàLm`] ,mi`nhn mpi`y §¨¦¥¨¦
[mc dnr oi`,íéîã éðéî òaøà ìL ,øîà ïðçBé éaøå .äøBäè§¨§©¦¨¨¨©¤©§©¦¥¨¦

l,äàîè ìkä éøác,opaxl s`eøàL ìLåipin,íéîclìkä éøác ¦§¥©Ÿ§¥¨§¤§¨¨¦¦§¥©Ÿ
,äøBäè.dcedi iaxl s`eäìétäLk àlà e÷ìçð àìdkizg §¨Ÿ¤§§¤¨§¤¦¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc - dcp(iyily meil)

d`nhy zrcei dpi` okle ,dnvr dwca `le dyibxd `ny ,dxdh
,`idïì òîLî à÷`l` ,ok xacd oi`y epzpyna `pzd eprinyn - ¨©§©¨

mcew dwica dkixv dpi`e ,dxdh zwfga ezy` jxcd on `ad s`
.yinyz

:epzpyna dxen`d dwfgd z` dliabn `xnbdLé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦
àaL àeäå ,äàéNð äãeäé éaø íeMîjxcd on dlraCBúa dàöîe ¦©¦§¨§¦¨§¤¨§¨¨§

dúðBò éîédzii`xl mei miyely jeza epiide ,miyp aex zper - §¥¨¨
.dxdh zwfga dpi` ,mei miyly exar xak m` la` ,zncewd

:ztqep dlabd siqen `ped axeðL àì ,àðeä áø øîàdy` lky ¨©©¨Ÿ¨
,dzper ini jeza dlra d`vny lk ,dxdh zwfgaàlàdy`a ¤¨

úñå dì ïéàL,mc zii`xl reawúñå dì Lé ìáà,reawøeñà ¤¥¨¤¤£¨¤¨¤¤¨
dlraìLnL.dwica `la dnr §©¥

:`xnbd ddnzàéiì étìkdf xac dpet okidl -`lde ,,äaøcà §©¥©¨©§©¨
àøazñî àëtéàm`y ,xazqnd `ed jtidd -úñå dì ïéàdpi` ¦§¨¦§©§¨¥¨¤¤

c meyn ,dxdh zwfgaéàæç àîéàdz`x `ny xnel yi onf lkay - ¥¨£©
la` ,d`nhpe mcdì òéá÷ úñå ,úñå dì Lé,d`exy onfd reaw - ¤¨¤¤¤¤§¦©¨

.`id dxdh zwfgae ,dz`x `ny yeygl oi` df onf ribd `ly lke
:`ped ax ixac z` zpwzn `xnbdøîzéà éëä øîzéà éà àlà- ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,xn`p jky jgxk lra ,`ped ax mya xn`py dn `l`áø øîà̈©©
eðL àì ,àðeäjeza d`vny lk dlral dxdh zwfga dy` lky ¨Ÿ¨

,dzper inidzñå úòL òébä àlL àlà[ea ze`xl dlibxy onfd-] ¤¨¤Ÿ¦¦©§©¦§¨
,jxca dlra didy dryaìáàm`dzñå úòL òébä,jxca didyk £¨¦¦©§©¦§¨

`id ixd jxcd on `ayk if`äøeñàdpnfa d`a zqedy dwfgy ,el £¨
.reawd

:`xnbd zx`anøáñ÷xaq `ped ax -àúééøBàc úBúñådze` - ¨¨©§¨§©§¨
`id dzqe zrya dnvr wecal dy`l dekixvdy dwica
d`nh `idy ipiqn dynl dkld dnvr dwca `l m`e ,`ziixe`cn

.wtqn
:zwleg drc d`ian `xnbdòébä eléôà ,øîà äpç øa øa äaø©¨©©©¨¨©£¦¦¦©

dzñå úòL,jxca dlra didy dryaúøzeî énðdf ote`a mb - §©¦§¨©¦¤¤
.`id dxdh zwfgay ,dwica `la dlral zxzen

:`xnbd zx`anøáñ÷,dpg xa xa daxïðaøc úBúñåaeig - ¨¨©§¨§©¨¨
dpi` dxezd on la` ,minkg zpwz `l` dpi` dzqe zrya dwica
,opaxcn wx `ed dwicad aeigy oeike ,dz`x `ny yeygl dkixv
meia dnvr dwca m` rcei oi`e dzqe meia xira dlra did `ly lk
zwfga dze` miwifgn `l` ,dzxdh lr miwtzqn oi` ,`l e` dzqe

.dxdh
:mi`xen`d zwelgna zxg` `qxib d`ian `xnbdéðúî éMà áø©©¦©§¥

éëä,mi`xen`d ixac z` jk dpy -,àðeä áø øîà ¨¦¨©©¨
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המשך ביאור למהכת נדה ליום שלישי עמ' א



xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc - dcp(ycew zay meil)

,äìétä äî úòãBé dðéàådid d`xn dfi` zrcei dpi` ,xnelk §¥¨©©©¦¦¨
dca`y itl ,mixedh ly e` mi`nh minc ipin ly m` ,dkizgl

,epipta d`ay mcewáBøå ,úBëéúç áBø øúa ìéæ ,øáñ äãeäé éaø©¦§¨¨©¦¨©£¦§
úBëéúçd`xna,ïééåä íéîã éðéî òaøà ìLaexd on ef dkizge £¦¤©§©¦¥¨¦¨§¨

.d`nhe `id,ïðéøîà àì ,úBëéúç áBø øúa ìéæ ,éøáñ ïðaøå`ly §©¨¨¨§¦¦¨©£¦Ÿ¨§¦©
ipin drax`n cg` ly d`xn odl yi zekizgd aexy epipira wfged
mikledy zenewn dyly yiy xn`y ,opgei iaxe .mi`nhd mincd
iax zrca hrnl yiy ,eprinydl `a ,xzei `le aexd xg` mda
oi`y ,ezngn dy`d z` `nhl zekizgd aex xg` jledy ,dcedi
oi` dnexza dy`d drbp m`e ,wtq oicn `l` i`ce oicn `nhn

.ztxyp dnexzd

äðùî
:mzngn z`nhp dy`dy mcd ipin md dn zx`an dpyndäMîç£¦¨

ipiníéàîè íéîcyi,äMàae`vi m` dy`d z` mi`nhn ,xnelk ¨¦§¥¦¨¦¨
mcd ,md dl`e .dxewnnå ,íBãàämcdå ,øBçMäeravy mcdïø÷k ¨¨§©¨§§¤¤

íBkøkdhep erav f`y obd zpita lcbyk mekxkd gnvk ± ©§
,zinenc`låeravy mcd okäîãà éîéîkdkezl epzpy min ± §§¥¥£¨¨

,dzngn minc`zn minde ,mec` dravy dnc`åeravy mcd ok §
âeænk.mina befnd oii ravk ±óà ,íéøîBà éànL úéaeravy mcd §¨¥©©§¦©

ïzìz éîéîk,ozlzd gnv z` mda exyy mind ravk ±åmcd ok §¥¥¦§¨§
eravyéìö øNa éîéîkmi`nh ,ielv xyan `veid ldend ravk ± §¥¥¨¨¨¦

.zinenc`l mihep dl` mby itl ,md,íéøäèî ìlä úéáeiptn ¥¦¥§©£¦
.`id dyelw dl` mirav zinenc`y

:wexi mc dz`xy dy`a zwelgn d`ian dpyndäd mc,÷Bøi ©¨
.ïéøäèî íéîëçå ,ànèî ìàììäî ïa àéá÷ò£©§¨¤©£©§¥§©¥©£¨¦§©£¦

:wexi mca ztqep dhiy d`ian dpyndíà ,øéàî éaø øîàmc ¨©©¦¥¦¦
wexi ravaànèî Bðéàdy`d z`,íúk íeMîmewn lknànèî ¥§©¥¦¤¤§©¥

,øîBà éñBé éaø .ä÷Lî íeMî`nhn epi` wexi mcCk àìå Ck àì ¦©§¤©¦¥¥Ÿ¨§Ÿ¨
.dwyn meyn `le dcp mc meyn `l ±

nd:lirl epypy mincd mi`xp cvik zx`an dpyeäæéàd mcdíBãà ¥¤¨
eravy df ,lirl epipyy.äknä íãkd edfi`eøBçLdf ,epipyy §©©©¨¨

xegy eravyúøçkd`xp mcd m`e .eica ozipd zxgd zixexgyk ± ©¤¤
÷Bîò[xegy xzei-]ïkî`ed s` ,[zxgd on±],àîè`ed m` la` ¨¦¥¨¥

ïkî ääéc,epnn xegy zegt `edy ,xnelk ,[ezi`xn zigcpy-] ¥¤¦¥
.[øBäè̈

epipyy dne,'íBkøk ïø÷ëe'epiidBaL øeøakmilrd ravk ± §¤¤©§©¨¤
epipyy dne .mda xexa mec`d ravdy,'äîãà éîéîëe'dnc` `id §¥¥£¨¨

d`adúò÷aî`xwpd mewna z`vnpd drwad on -,íøk úéa ¦¦§©¥¤¤
,mec` extry,íéî óöéîe,ilk jezl dnc` dze`n ozepy ,xnelk ¥¦©¦

.dnc`d on dlrnl mitv mindy cr ilka min ozepeeepipyy dn
'âeænk'qeka ozepy ,epiidìç éðLïéiä ïî ,ïéé ãçàå íéî íé÷ ©¨§¥£¨¦©¦§¤¨©¦¦©©¦
éðBøMäux`n `ad oiia `weece ,oii cg` yilye min yily ipy ± ©¨¦

.l`xyi ux`a reci mewn `edy ,oexyd

àøîâ
zxxan `xnbd .mi`nh mpi`y dy`a minc yiy x`ean epzpyna

:xewnd z`àkéàc ïìðîyiy oipn ±àîìc ,äMàa øBäè íc± §¨¨§¦¨¨¨¨¦¨¦§¨
y xn`p `nydpéî éúàc íc ìk,`edy rav lka ,dpnn `veid ± ¨¨§¨¥¦¨

.àîè:`xnbd daiyn,àéòLBà éaø øîà óñBé øa àîç éaø øîà ¨¥¨©©¦¨¨©¥¨©©¦©§¨
àø÷ øîàlr wlegd `xnn owf zyxta (g fi mixac) weqta xn`p ± ¨©§¨

,execay oixcdpqdíãì íc ïéa ètLnì øáã Enî àìté ék''ebe ¦¦¨¥¦§¨¨©¦§¨¥¨§¨
dy`a ewlgpy epiid ,'mcl mc oia' xn`py dne .'ebe 'rbpl rbp oiaE¥¤©¨¤©

,mc dpnn `viyàîè íãì øBäè íc ïéadpnn `viy mcd m`d ± ¥¨¨§¨¨¥
.xedh `edy mc yiy jkn gkene .`nh e` xedh did

:di`xd lr dywn `xnbdäzòî àlàoia' yexity eiykrn `l` ± ¤¨¥©¨
jynda xn`py dn m`d ,xedh mcl `nh mc oia `ed 'mcl mc

weqtdénð éëä 'òâðì òâð ïéa'wlgp `xnn owfdy eyexit ok mb ± ¥¤©¨¤©¨¦©¦

mirbpd on cg`a execay oixcdpqd mr,øBäè òâðì àîè òâð ïéa± ¥¤©¨¥§¤©¨
.xedh rbp e` ,`nh rbp `ed m`énð éëä àîéz éëåxn`z m`e ± §¦¥¨¨¦©¦

oky dyw ,weqtd yexit `ed jk ok`yàkéà éî øBäè òâðm`d ± ¤©¨¦¦¨
.`nh rbp ezernyn 'rbp' `lde ,'xedh rbp' `xwpy rbp yi

àîéz éëå,xedh rbp `xwpy rbp dxeza ep`vn ok`y xn`z m`e ± §¦¥¨
z` xdhe' ,(bi bi `xwie) sebd lka gxty rbp oipra xn`p ixdy§¦©¤

,rbPd,'àeä øBäè ïáì Côä Blkelit` oky ,'rbp' iexw i`cea dfe ©¨©ª¨©¨¨¨
zxifby `l` ,`nh did exya lr qixb xeriyk wx epnn did m`
xnel yi jkitle ,xedh `ed ixd sebd lka gxt m`y `id aezkd
rbp `ed m` rbpa ewlgpy eyexit ok mb 'rbpl rbp oia' weqtdy

.`nh rbp e` xedh
y meyn ,ok xnel oi` :`xnbd dgecàeää,oall elek jtdpy rbp ± ©

`l` ,'xedh rbp' `xwp epi` ,eze` dxdih dxezdy xg`n'÷äBa'©
éøwî.`nh rbpl wx qgiizn 'rbp' myy itl ,oal d`xn mzq `xwp ± ¦§¥

:`iyewd z` `xnbd zniiqnàlàoia' yexit oi`y xnel jgxk lr ¤¨
`ed yexitd `l` ,`nh rbpl xedh rbp oia ewlgpy ,'rbpl rbp

,xnelk ,mirbpd ibeqn cg`a ewlgpyïéaa ewlgpy,íãà éòâð ¥¦§¥¨¨
rbp `ed m` ewlgpe ,rbpl dnecd d`xn mc` xyaa clepy ,xnelk

,`l e`ìipicíézá éòâðclepy rbpl dnecd d`xna ewlgpy oiae - §¦§¥¨¦
,ziad zexiwaíéãâá éòâðìerbpl dnecd d`xna ewlgpy oiae ± §¦§¥§¨¦
,cbaa clepyïéàîè ïleëå,'rbp' dxezd dxikfdy mrt lk la` ± §¨§¥¦

ok m`e .`nh rbp eyexiténð àëämc oia' xn`py dn ,o`k s` ± ¨¨©¦
didiy ,`nh mc oinl xedh mc oin oia ewlgpy eyexit oi` ,'mcl

`l` ,xedh mc yiy jkn gken,äáéæ íãì äcð íc ïéaoia ,xnelk ¥©¦¨§©¦¨
,daif mca ewlgpy oiae ,dcp mca ewlgpyïéàîè ïleëåipin lke ± §¨§¥¦

.xedh mc mb yiy oipne ,md mi`nh mda ewlgpy mcd
xg`n ,mixedh minc yiy di`x yi mewn lkny zvxzn `xnbd

:dywnd lr denzl yiyéàî éàä,ef `iyew ly dyexit dn - ©©
di`x yi mewn lkn ,x`azpy enk `ed weqtd yexit m` s` ,xnelk

y itl ,mixedh mdy minc yiy myníúä àîìLa,xnelk ,[my-] ¦§¨¨¨¨
dxezd zpeeky xn`p m` s`y meyn ,oaen 'rbpl rbp oia' weqtd

,mi`nhd mirbpd ibeq lkl `idéâeìôàì àkéàyxtl lkep oiicr ± ¦¨§©§¥
xyt` dna `xnbd zx`ane .oixcdpqd mr `xnn owfd wlgp dna

:ewlgpy xnelïðaøå òLBäé éaøc àzâeìôáe ,íãà éòâðaozip ± §¦§¥¨¨¦§§¨§©¦§ª©§©¨¨
,minkge ryedi iax ewlgpy dna ewlgpy yxtlïðúcepipyy ± ¦§©

jeza e`vnpe ,'zxda' rbp exer lr `vnpy mc` ,(`"in c"t) mirbpa
,zepal zexry izy rbpdíàdïáì øòNì íãB÷ úøäaxryd m` - ¦©¤¤¥§¥¨¨¨

`ed ixd ,zxdad dz`xpy ixg` oall jtdp,àîèdyrp ,xnelk ¨¥
.zxdaa d`nehd ipniqn cg` `ed oal xryy itl ,hlgen rxevn

íàådïáì øòNmy did xak,øBäè ,úøäaì íãB÷xrydy itl §¦¥¨¨¨¥©©¤¤¨
did m`e .zxdad el dncw ok m` `l` ,d`neh oniq epi` oald÷ôñ̈¥

,mcw oal xryd e` dncw zxdad m`øîBà òLBäé éaøå .àîè̈¥§©¦§ª©¥
øBäèå ääk ,äaø øîàå .'ääk'wtqd oicy ,`id ryedi iax zpeek - ¥¨§¨©©¨¥¨§¨

.[xedh `edy xbqdd ly reaya ezi`xn ddky rbp oick `ed
.oixcdpqde `xnn owfd ewlgpy yxtl xyt` ef zwelgnae

oke :miza irbpa ewlgpy xnel xyt` dna zx`an `xnbdéòâða§¦§¥
,íézá,oixcdpqd mr `xnn owfd wlgpy yxtl xyt`àä ék ¨¦¦¨
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המשך בעמוד זינ

oifge` mipy` cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

äìéôä äî úòãåé äðéàå.epiptl d`ay mcew dkizgd dca`y Ðìéæ ïðéøîà àì
'åë úåëéúç áåø øúá,minc ipin drax` ly Ð zekizg aex :edl `xiaq `lc Ð

ihernl Ð `l eze ,aexd xg` ekld zenewn dylya :lirl opgei iax opireny`e

sexyl dil zieyn i`cek `l ,`aex xza lif`c dcedi iaxlc .dcedi iaxc `aex `d

.dnexzd z` drbn lräðùîïø÷ëå
íåëøë.ea lcb mekxky ob ziefk =éîéîëå
äîãà.oizipzna edlekl dl yxtn onwl Ð

eif dbepk Ð "mekxk oxwk" :`pixg` `pyil

."eipt xer oxw ik" :(cl zeny) enk ,mekxk

âåæîëåab lr s`e ,mina befnd mec` oiik Ð

.`nh Ð dilic zeninc` yilwc= ïúìú
.â"éøâðôéìö øùá éîéîëå`veid lden Ð

.epnn'åë íúë íåùî àîèî åðéà íàÐ

.`xnba yxtnäëîä íãë.`xnba yxtn Ð

= úøçë.è"ðéîøãééàïëî ÷åîòwenry Ð

zxgn xzei xegy :xnelk ,zixexgy d`xna

.`nh Ðääéã.ezi`xn zigcpy ,y"clt =

åáù øåøáëd`xna oixexa eilr yiy Ð

yxtn `xnbae .odixagn xzei zinenc`

.edlíøë úéádnc` `ian myne ,mewn Ð

.ilka dpzepeéöîåíéî äéìò ó,xnelk Ð

lr oitv mind ediy cr min my ozep

.dnc`dâåæîëåcvik Ð?miwlg ipy oebk

.'ek minàøîâ'åë äúòî àìàcr Ð

.`ed `iyew oeyl ,"oi`nh oleke"÷äåáÐ

zeth mixega miyp`a d`xpy ,oael oeyl

.mdipta c`n zepalíúä àîìùáiab Ð

`ki` `nhl edlekc ab lr s` ,mirbp

`xnn owfc `zbelta ixii`c `xw inewe`l

yi`de" :(fi mixac) aizkc ,execay oixcdpqe

,mc` irbpa ibltnc oebk ,"oecfa dyri xy`

owf xn`wc ,'ek ryedi iaxc `zbeltae

.ediipin cgk oixcdpqe ediipin cgk `xnn

àîè ïáì øòùì úîãå÷ úøäá íàxryc Ð

,zxda ezncwy oebke ,d`neh ipniqn Ð oal

oal xry jtdp dpde" :(bi `xwie) aizkc

."zxdaaøåäè ääëddky rbpk `ed ixd Ð

oniq `edy ,xbqd ly reaya ezi`xn

.'ebe "rbpd ddk dpde" :(my) aizkc ,dxdh

Ð "ddiw" :izrny oyxcd dyn iax myae

iz`vn oke .eilr wlgpe xaca ddiw ,xnelk

.xdihe ddiw ryedi iax :mipdk zxeza
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.df lzeka cg`e df lzekaéðùë åëøà
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."mipa`d z` evlge" :(ci"øé÷" áéúëÐ

.(my) "xiwd on lty odi`xne"äçéøôÐ
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m`e" (my) mc`a `l` xn`p `ly it lr

.'ebe "gxtz gextàåä íåãà íãã àøîéîìÐ

.od oinec` mlek el`eàì åúå íåãà àîéàå
"dknd mck" epiidc ,minec`ay mec`d Ð

.oizipzncäéîã äéîãz` dzlb `ide" Ð

"dinc xewnn dxdhe" ,(k my) "dinc xewn

d`nh zinenc` ipin drax` ixd Ð (ai my)

.`ed mc e`l Ð odn dhnly la` ,daääéã
ïëî,xedh Ð legkk xegy `ed elit` Ð

.zxgk xegy epi`e li`edòðùëìø÷on Ð

.xigyne ,dwel sebd
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ddik :qxhpewd yxit .xedh :xn`e ,ipngp xa dax Ð gken o`n :xn` (`,et

ikide ,`nhe ,ddik `nlce :jixt (a,dq) xifp idlyac :dywe .ddik oic el yiy Ð

`pz` bilt `l ryedi iax ok m`c :cere !xedh :rnyn "ddik" `de ,ikd xninl ivn

,jixt ryedi iaxc`c :xnel yi wgecae !`nw

iaxe" :qixb (mz epiaxe) ?xedhc dilpne

"ddiw"c ,oipnl cnr :yexit Ð "ddiw ryedi

edwn :(a,iw zenai) enk ,dtiq` oeyl

`ni` :mzd jixt `zyde .`weya `ziidw`

.`nw `pz ixacl di`x `iade ,oipnl cnr

xn` :ipyn i`n ok m`c ,`ed wgec edin

`xw i`dn gken ikid ,"exdhl" `xw

,opax dil iyxcc ikid ik `nlc ,xdihy

.ryedi iax inp yixcéáøxne` ryedi

ediinrh i`nc :mz epiax dywd Ð ddik

,diwfg` `xab iwep ?`witqn i`nhnc opaxc

,(a,i) oilegc `nw wxta ol `niiwck

ryedi iaxe !dwfg xza opilf` `ziixe`cnc

"xicnd" wxtae ?`xw jixv i`n` ,inp

`lc `niz `l :xn`wc ,inp (a,dr zeaezk)

Ð llk dtebc dwfg xza ryedi iax lif`

ipzqx`yn" iab mzd xn`wc :yexit

ilin ipd `l` .oiig ep` ditn `l :"izqp`p

`kid la` ,`pennc dwfg `ki`c `kid

m` :opzc ,lif` Ð `pennc dwfg `kilc

df lr di`x jixv dn `zyde .'ek zxda

,mirbp iab ip`yc :cere ?dwfg xza lif`c

oalzdl xryd jxcc :xnel yie !`xw ilbc

zxdac mixacd oi`xp jkitl ,rbpd zngn

"oilgep yi" wxta `ztqeza gken oke .dncw

xegy xry s` :odl xn` ,ipzwc ,oal xrya

xryd jxcc `nl` .ezktd ezxday seq Ð

:xn`wc (my) "xicnd"ae .zxdad on zewll

ryedi iax lif` ,`pennc dwfg `kilc `kid

`ki`c elit` epiid .dtebc dwfg xza

`xw iwen ded `l ,lif` `l i`c ,`zerix

daxd gikyc ,dncw zxda wtq` "exdhl"c

dl iwen ded `l` ,ith `zerix `ki`e
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oi`e ,xg` oipra yxtn mz epiaxe .`zerix

.o`k jix`dläîxedh eleka dgxt oldl

.micba zgixtl mc`c dgixt dncncn Ð

z` zrxvd dzqke" :(bi `xwie) aizkc `d

eteb` Ð "eilbx cre ey`xn rbpd xer lk

`xwc dihytc ab lr s` ,i`w mc` ly

rbpa lirl ixii`c .i`w "rbp"`c rnyn

,ig xya ziign ea yiy ici lr `nhpy

rbpd xer lk z` zrxvd dzqke" i`w dilre

cr :xnelk Ð "eilbx cr rbp ly ey`xn

`inec mc`` i`wc rnyn `kd la` .eteq

zxeza zenewn dnka gken oke .cbac

.(a,hn migaf) "onewn edfi`" yixae ,mipdk
wexid
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owf xn`wc ,'ek ryedi iaxc `zbeltae

.ediipin cgk oixcdpqe ediipin cgk `xnn

àîè ïáì øòùì úîãå÷ úøäá íàxryc Ð

,zxda ezncwy oebke ,d`neh ipniqn Ð oal

oal xry jtdp dpde" :(bi `xwie) aizkc

."zxdaaøåäè ääëddky rbpk `ed ixd Ð

oniq `edy ,xbqd ly reaya ezi`xn

.'ebe "rbpd ddk dpde" :(my) aizkc ,dxdh

Ð "ddiw" :izrny oyxcd dyn iax myae

iz`vn oke .eilr wlgpe xaca ddiw ,xnelk

.xdihe ddiw ryedi iax :mipdk zxeza

ñéøâë òâð øåòéù.agexle jxe`l Ðéðùë
úéåæ ïø÷áù íéðáà éðù ìò ïéñéøâcg` Ð

.df lzeka cg`e df lzekaéðùë åëøà
ñéøâë åáçøå ïéñéøâekx` lhen `edykc Ð

qixb lr qixb oa` lka `vnp ,mipa` izy lr

my) aizkc ,opira mipa` izye .rbp xeriyk

."mipa`d z` evlge" :(ci"øé÷" áéúëÐ

.(my) "xiwd on lty odi`xne"äçéøôÐ

.edleka zrxv dgxtäøåäè àéäùs`e Ð

m`e" (my) mc`a `l` xn`p `ly it lr

.'ebe "gxtz gextàåä íåãà íãã àøîéîìÐ

.od oinec` mlek el`eàì åúå íåãà àîéàå
"dknd mck" epiidc ,minec`ay mec`d Ð

.oizipzncäéîã äéîãz` dzlb `ide" Ð

"dinc xewnn dxdhe" ,(k my) "dinc xewn

d`nh zinenc` ipin drax` ixd Ð (ai my)

.`ed mc e`l Ð odn dhnly la` ,daääéã
ïëî,xedh Ð legkk xegy `ed elit` Ð

.zxgk xegy epi`e li`edòðùëìø÷on Ð

.xigyne ,dwel sebd
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øîà`rivn `aa) "milretd" wxtac ,qxb "dax"c d`xp Ð xedhe ddik dax

ddik :qxhpewd yxit .xedh :xn`e ,ipngp xa dax Ð gken o`n :xn` (`,et

ikide ,`nhe ,ddik `nlce :jixt (a,dq) xifp idlyac :dywe .ddik oic el yiy Ð

`pz` bilt `l ryedi iax ok m`c :cere !xedh :rnyn "ddik" `de ,ikd xninl ivn

,jixt ryedi iaxc`c :xnel yi wgecae !`nw

iaxe" :qixb (mz epiaxe) ?xedhc dilpne

"ddiw"c ,oipnl cnr :yexit Ð "ddiw ryedi

edwn :(a,iw zenai) enk ,dtiq` oeyl

`ni` :mzd jixt `zyde .`weya `ziidw`

.`nw `pz ixacl di`x `iade ,oipnl cnr

xn` :ipyn i`n ok m`c ,`ed wgec edin

`xw i`dn gken ikid ,"exdhl" `xw

,opax dil iyxcc ikid ik `nlc ,xdihy

.ryedi iax inp yixcéáøxne` ryedi

ediinrh i`nc :mz epiax dywd Ð ddik

,diwfg` `xab iwep ?`witqn i`nhnc opaxc

,(a,i) oilegc `nw wxta ol `niiwck

ryedi iaxe !dwfg xza opilf` `ziixe`cnc

"xicnd" wxtae ?`xw jixv i`n` ,inp

`lc `niz `l :xn`wc ,inp (a,dr zeaezk)

Ð llk dtebc dwfg xza ryedi iax lif`

ipzqx`yn" iab mzd xn`wc :yexit

ilin ipd `l` .oiig ep` ditn `l :"izqp`p

`kid la` ,`pennc dwfg `ki`c `kid

m` :opzc ,lif` Ð `pennc dwfg `kilc

df lr di`x jixv dn `zyde .'ek zxda

,mirbp iab ip`yc :cere ?dwfg xza lif`c

oalzdl xryd jxcc :xnel yie !`xw ilbc

zxdac mixacd oi`xp jkitl ,rbpd zngn

"oilgep yi" wxta `ztqeza gken oke .dncw

xegy xry s` :odl xn` ,ipzwc ,oal xrya

xryd jxcc `nl` .ezktd ezxday seq Ð

:xn`wc (my) "xicnd"ae .zxdad on zewll

ryedi iax lif` ,`pennc dwfg `kilc `kid

`ki`c elit` epiid .dtebc dwfg xza

`xw iwen ded `l ,lif` `l i`c ,`zerix

daxd gikyc ,dncw zxda wtq` "exdhl"c

dl iwen ded `l` ,ith `zerix `ki`e

sili mzdn :inp i` .opaxk izixg` dyxcl

,sebd zwfg xza lif`c`ki`c ab lr s`

oi`e ,xg` oipra yxtn mz epiaxe .`zerix

.o`k jix`dläîxedh eleka dgxt oldl

.micba zgixtl mc`c dgixt dncncn Ð

z` zrxvd dzqke" :(bi `xwie) aizkc `d

eteb` Ð "eilbx cre ey`xn rbpd xer lk

`xwc dihytc ab lr s` ,i`w mc` ly

rbpa lirl ixii`c .i`w "rbp"`c rnyn

,ig xya ziign ea yiy ici lr `nhpy

rbpd xer lk z` zrxvd dzqke" i`w dilre

cr :xnelk Ð "eilbx cr rbp ly ey`xn

`inec mc`` i`wc rnyn `kd la` .eteq

zxeza zenewn dnka gken oke .cbac

.(a,hn migaf) "onewn edfi`" yixae ,mipdk
wexid
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øúa ìéæ :øáñ äãeäé éaø .äìétä äî úòãBé dðéàå§¥¨©©©¦¦¨©¦§¨¨©¦¨©
.ïééåä íéîã éðéî òaøà ìL úBëéúç áBøå ,úBëéúç áBø£¦§£¦¤©§©¦¥¨¦¨§¨

.ïðéøîà àì "úBëéúç áBø øúa ìéæ" :éøáñ ïðaøåäðùî §©¨©¨§¦¦¨©£¦¨¨§¦©
:äMàa íéàîè íéîã äMîçíBãàäïø÷ëe ,øBçMäå , £¦¨¨¦§¥¦¨¦¨¨¨§©¨§¤¤

,íBkøkéîéîëeóà :íéøîBà éànL úéa .âeæîëe ,äîãà ©§§¥¥£¨¨§¨¥©©§¦©
éîéîëe ,ïzìú éîéîk.íéøäèî ìlä úéáe ,éìö øNá §¥¥¦§¨§¥¥§©¨¦¥¦¥§©£¦

÷Bøiäøîà .ïéøäèî íéîëçå ,ànèî ìàììäî ïa àéá÷ò , ©¨£©§¨¤©£©§¥§©¥©£¨¦§©£¦¨©
íúk íeMî ànèî Bðéà íà :øéàî éaø¯íeMî ànèî ©¦¥¦¦¥§©¥¦¤¤§©¥¦

?íBãà eäæéà .Ck àìå Ck àì :øîBà éñBé éaø .ä÷Lî©§¤©¦¥¥Ÿ¨§¨¨¥¤¨
¯íãk?øBçL .äknä¯ïkî ÷Bîò .úøçk¯,àîè §©©©¨¨§¤¤¨¦¥¨¥

ïkî ääéc¯?íBkøk ïø÷ëe .øBäè¯øeøakéîéîëe .BaL ¥¨¦¥¨§¤¤©§©¨¤§¥¥
?äîãà¯,íøk úéa úò÷aîóöéîe?âeæîëe ,íéî¯ £¨¨¦¦§©¥¤¤¥¥©¦§¨

.éðBøMä ïéiä ïî ,ïéé ãçàå íéî íé÷ìç éðLàøîâïìðî §¥£¨¦©¦§¤¨©¦¦©©¦©¨¦§¨©
dpéî éúàc íc ìk àîìc ?äMàa øBäè íc àkéàc§¦¨¨¨¨¦¨¦§¨¨¨§¨¥¦¨
øîà ,àéòLBà éaø øîà óñBé øa àîç éaø øîà !àîè̈¥¨©©¦¨¨©¥¨©©¦©£¨¨©

"íãì íc ïéá ètLnì øáã Enî àìté ék" :àø÷¯ïéa §¨¦¦¨¥¦§¨¨©¦§¨¥¨§¨¥
éëä ,"òâðì òâð ïéa" äzòî àlà .àîè íãì øBäè íc̈¨§¨¨¥¤¨¥©¨¥¤©¨¤©¨¦

éîð éëä :àîéz éëå ?øBäè òâðì àîè òâð ïéa éîð¯òâð ©¦¥¤©¨¥§¤©¨§¦¥¨¨¦©¦¤©
"àeä øBäè ïáì Côä Blk" :àîéz éëå ?àkéà éî øBäè̈¦¦¨§¦¥¨ª¨©¨¨¨
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éâeìôàìéòâða,ïðúc ,ïðaøå òLBäé éaøc àzâeìôáe ,íãà §©§¦§¦§¥¨¨¦§§¨§©¦§ª©§©¨©¦§©
ïáì øòNì íãB÷ úøäa íà¯íãB÷ ïáì øòN íàå ,àîè ¦©¤¤¥§¥¨¨¨¨¥§¦¥¨¨¨¥

úøäáì¯÷ôñ ,øBäè¯.ääk :øîBà òLBäé éaøå ,àîè §©¤¤¨¨¥¨¥§©¦§ª©¥¥¨
íézá éòâða .øBäèå ääk :äaø øîàå¯àzâeìt àä ék §¨©©¨¥¨§¨§¦§¥¨¦¦¨§§¨

éaøa øæòìà éaø ,ïðúc ,ïðaøå ïBòîL éaøa øæòìà éaøc§©¦¤§¨¨§©¦¦§§©¨©¦§©©¦¤§¨¨§©¦
éðLk äàøiL ãò àîè úéaä ïéà íìBòì :øîBà ïBòîL¦§¥§¨¥©©¦¨¥©¤¥¨¤¦§¥
Bkøà ,úéåæ ïø÷a ,íéìúBë éðLa ,íéðáà éðL ìò ïéñéøâ§¦¦©§¥£¨¦¦§¥¨¦§¤¤¨¦¨§

ïéñéøâ éðLkBaçøåéaøa øæòìà éaøc àîòè éàî .ñéøâk ¦§¥§¦¦§¨§¦§¦©©£¨§©¦¤§¨¨§©¦
?ïBòîL¯àeäL øé÷ eäæéà ,"úBøé÷" :áéúëe "øé÷" :áéúk ¦§§¦¦§¦¦¥¤¦¤

úBøé÷ éðLk¯íéãâá éòâða .úéåæ ïø÷ äæ :øîBà éåä ¦§¥¦¡¥¥¤¤¤¨¦§¦§¥§¨¦
¯,àéðúc .ïðaøå ñBîìBèáà ïa ïúðBé éaøc àzâeìôa¦§§¨§©¦¨¨¤©§§§©¨©§©§¨

ïépî :øîBà ñBîìBèáà ïa ïúðBé éaøúçéøôìíéãâa ©¦¨¨¤©§§¥¦©¦¦§¦©§¨¦
àéäLäøBäè¯"úçø÷" øîàð"úçaâ"åøîàðå ,íéãâáa ¤¦§¨¤¡©¨©©§©©©¦§¨¦§¤¡©

ïläl äî ,íãàa "úçaâ"å "úçø÷"¯,øBäè Bleëa çøt ¨©©§©©©§¨¨©§©¨¨©§¨
éîð ïàk óà¯øBäè íc éà ,àëä àlà .øBäè Bleëa çøt ©¨©¦¨©§¨¤¨¨¨¦¨¨

?éâéìt éàîa ,àkéì?ïéàîè éðäå ïéøBäè éðäc éànîe ¥¨§©§¦¦¦©§¨¥§¦§¨¥§¥¦
íénä úà áàBî eàøiå" :àø÷ øîàc ,eäaà éaø øîà£©©¦©¨©£©§¨©¦§¨¤©©¦

àøîéîì ."íck íénãàíãc"äéîc" àø÷ øîà :eäaà éaø øîà !àì eúå íBãà àîéà ,àeä íBãà £ª¦©¨§¥§¨§¨¨¥¨¨§¨£©©¦©¨£©§¨¨¤¨
"äéîc"¯øBçL :àðéðç éaø øîà !ïðz "äMîç" ïðà àäå .äòaøà ïàk éøä¯àlà ,àeä íBãà ¨¤¨£¥¨©§¨¨§¨£©£¦¨§©¨©©¦£¦¨¨¨¤¨

øBçL :éëä éîð àéðz .ä÷lL¯ïkî ÷Bîò ,úøçk¯eléôà ääéc ,àîèìBçëk¯,äæ øBçLå .øBäè ¤¨¨©§¨©¦¨¦¨§¤¤¨¦¥¨¥¥¨£¦§¨¨§¨¤
àlà ,øéçLî àeä Búlçzî àìø÷òpLkäkî íãì ìLî ,øéçLî àeä¯ø÷òpLëì.øéçLî àeä Ÿ¦§¦¨©§¦¤¨§¤¤¡©©§¦¨¨§©©¨¦§¤¤¡©©§¦

"?äòaøà ïàk éøä "äéîc" "äéîc" éànL úéáì eäì úéìå ."ïzìú éîéîk óà :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦©§¥¥¦§¨§¥§§¥©©¨¤¨¨¤¨£¥¨©§¨¨
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xcde"קנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc - dcp(ycew zay meil)

,úBìúìxg`l miycwa e` dnexza drbp dy`d m` oiprl ,xnelk ¦§
,wtqn e`nhp `nw `pz zhiy itly ,dl` mirava mc dz`xy
mixedh md ixd lld zia zhiyle .milk`p mpi` mbe mitxyp mpi`e
.mitxype ixnbl mi`nh md ixd i`ny zia zhiyle .milk`pe ixnbl

dpyna epipy:.ànèî ìàììäî ïa àéá÷ò ,÷Bøiäzx`an `xnbd ©¨£©§¨¤©£©§¥§©¥
:`xnbd dywn .enrh z`ïàk éøä äéîc äéîc' àéá÷òì déì úéìå§¥¥©£©§¨¨¤¨¨¤¨£¥¨

'äòaøàlirl x`azpy dn xaeq epi` l`lldn oa `iawr ike - ©§¨¨
dnn `ed `nw `pz dpyy mcd ipin zrax` zeaxl cenildy (`"r)
ipin x`y lk jkn ehrnzp ixd ok m`e ,'dinc' zaiz miinrt xn`py

.wexid mcd z` `nih j`ide ,mcd
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéà,jk z`f ayiil lkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨

ok`ydéì úéìdinc'n hrnl yiy xaeq epi` l`lldn oa `iawr - ¥¥
.xg` weqtn daxzp df mcy itl ,wexi mc 'dinc

àîéà úéòaàåmlerly ,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e -déì úéà §¦¨¥¥¨¦¥
mrhde .mec` irav drax` wx zeaxl oi`y xaeq `iawr s` -

y meyn ,wexi mc mb `nihyéî[ike-]àðéðç éaø øîà àìmrhdy ¦Ÿ¨©©¦£¦¨
d mcdy meyn `ed ,`nh xegydy,øBçLezligznàeä íBãà ¨¨

,[did-]ä÷lL àlàok m`e ,xigyde sebd on `viy xg`lénð àëä ¤¨¤¨¨¨¨©¦
e ezligzn did mec` ,wexi mc s` ,xnelk ,o`k s` -àeä à÷ìî¦§¨

é÷ìc.dy`d sebn `viy ixg` wexi dyrpe dwly `l` - §¨¥
,`nhn l`lldn oa `iawr ,wexid :dpyna epipy.ïéøäèî íéîëçå©£¨¦§©£¦

:`xnbd dywn .`nw `pzd lr minkg miwleg dna zxxan `xnbd
minkg zhiy `ldeðééäd ly ezhiy dnvr `id -àn÷ àpzxn`y ©§©¨©¨

xedh wexid mcdy dfn rnyne ,dy`a mi`nh minc dyng wxy
:`xnbd zvxzn .ezhiy lr minkg miwleg dnae ,`edàkéà¦¨

eäééðéazehiyd oia lcad yi -oiprl,úBìúìdy`d m` ,xnelk ¥©§¦§
zhiyly ,wexi rava mc dz`xy xg`l miycwa e` dnexza drbp
,ixnbl mixedh md ixd minkg zhiyle ,wtqn e`nhp `nw `pz

.ixnbl mi`nh md ixd l`lldn oa `iawr zhiyle
:dpyna epipy'åë íúk íeMî ànèî Bðéà íà ,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦¦¥§©¥¦¤¤

:xi`n iax zhiy z` zx`an `xnbd .dwyn meyn `nhnéaø øîà̈©©¦
ì øéàî éaø ãøé ,ïðçBé,ìàììäî ïa àéá÷ò úhéLiax ,xnelk ¨¨¨©©¦¥¦§¦©£©§¨¤©£©§¥

,l`lldn oa `iawr zhiyk xaeq envr xi`nànéèådz`xy dy` §¦¥
lr wexi mzk wx dz`x m` elit`e ,dcp z`neh meyn ,wexi mc
`ed ,''eke mzk meyn `nhn epi` m`' xn`y dne .cala dcba

.cala minkg zhiyl
:xi`n iax ixac z` `xnbd zx`anïðaøì eäì øîà÷ éëäåjke - §¨¦¨¨©§§©¨¨

,ixnbl `ed xedh wexid mcdy exn`y minkgl xi`n iax mdl xn`
hiyliptn ,`id d`nh dcba lr wexi mzk d`vn wx m` mb iz

mz` s` la` .llk mec` mcl wexi mc oia lcad oi` izhiyly
,df xaca ilr miwlegdéäðmpn` s`d -úçkLî à÷c àëéäc §¦§¥¨§¨©§©©

àðnà ÷Bøé íúklr wexi rava mzk d`vn dy`dy ote`ay - ¤¤¨©¨¨
,dcbaeúéànèî àìepi`y xg`ny itl ,dze` mi`nhn mkpi` - Ÿ§©§¦

la` ,dtebn `a `l df mzky milez wexi mc dy`l didiy ievn
ànèz dôebî ÷Bøé íc àéæç÷c àëéäwexi mc dz`xy ote`a - ¥¨§¨©§¨¨¨¦¨§©¥

mcy zelzl oi` ixdy ,dze` mi`nhn mkpi` recn ,dtebn `veid
.xg` mewnn `a df

:`xnbd dywn .xi`n iax ixaca df xe`ia dgec `xnbdéëä éà- ¦¨¦
,dcp meyn dy`d z` e`nhiy minkgl dywn xi`n iaxy ,jk m`

mdl xnel el did `líeMî ànèî íúk íeMî ànèî Bðéà íà'¦¥§©¥¦¤¤§©¥¦
,'ä÷Lî`nhn `l`déì àéòaî äàBø íeMîmdl xnel el did - ©§¤¦¨¦©§¨¥

dz`x m`y ,xnelk 'd`ex meyn `nhn mzk meyn `nhn epi` m`'
.`nhz ,dtebn `veid mc

:`xnbd zx`an .xi`n iax ixaca xg` xe`ia d`ian `xnbdàlà¤¨
eäì øîà÷ éëämcy mixaeqd minkgl xi`n iax mdl xn` jk - ¨¦¨¨©§

,llk `nhn epi` wexiàøwéòî ÷Bøé íc àéæç à÷c àëéä éäð- §¦¥¨§¨©§¨¨¨¥¦¨¨
,cala wexi mc dz`x dzii`x zligzay ote`ay mpn` s`dàìŸ

eúéànèîwexi mcy mixaeq mz`y meyn ,dze` mi`nhn mkpi` - §©§¦

mewn lkn ,mc epi`íBãà íc àéæçc àëéädligzny ote`a - ¥¨§©§¨¨¨
,d`nhpe mec` mc dz`x÷Bøé íc àéæç øãäådcera okn xg`le - ©£©©§¨¨¨

e` milk e` mc`e ,wexi mc mb dz`x ,mec`d mcd zngn d`nh
,wexi mc eze`a erbp 'zexdh'ànèz,mze`áæ ä÷Lnà äåäc éãéî §©¥¦¦©£¨©©§¤¨

äáæådafd on e` afd on mi`veid milbx ine wex ly oicd enk - §¨¨
.ixnbl eze` mixdhn mz` recne ,zexdhd z` mi`nhn mdy

:minkg zxaq zxxan `xnbdïðaøå`veid wexi mc s`y mixaeqd §©¨¨
mixaeq ,mda erbpy zexdhd z` `nhn epi` dz`neh iniawxy

`edy dwyn÷Bøc àéîec,xnelk ,`nhn [wexl dnec-]÷Bø äî §¨§¨
àöBéå ìbòúnL`l` ,sebd on hrn hrn `vei epi` wexy myk - ¤¦§©¥§¥

,`nhn `ede ,`vei jk xg`e dta `ed sq`zn dligzaìk óà©Ÿ
dwynàöBéå ìbòúnL,`vei jk xg`e xvepy mewna sq`zn - ¤¦§©¥§¥
.`nhnéàä é÷etàìdy`d mc `ivedl -àöBéå ìbòúî ïéàc- §©¥©§¥¦§©¥§¥

,uegl cin `veie shep ,xvepy mc hrn lk `l` ,sq`zn epi`y
.`nhn epi`y
:`xnbd dywnéëä éà,xi`n iax ixaca xe`iad `ed jk ok` m` - ¦¨¦

c ,dywøéàî éaøì ïðaø déì éøîà÷ øétLeaiyd minkg ixd - ©¦¨¨§¦¥©¨¨§©¦¥¦
.mdilr wlg recne ,xi`n iaxl daeh daeyz
:xi`n iax ixaca xg` xe`ia zx`an `xnbdeäì øîà÷ éëä àlà¤¨¨¦¨¨©§

wexid mcd mkzhiyly s` ,minkgl xi`n iax mdl xn` jk `l` -
mewn lkn ,dcp meyn dy`d z` `nhn epi`éåäì[aygi-]ä÷Lîk ¤¡¥§©§¤

íéòøfä úà øéLëäìwexid mcdy xg`l mirxfa uxy rbi m`y - §©§¦¤©§¨¦
minkg la` .ixnbl eze` mixdhn mz` recne ,e`nhi ,mda rbp

.mirxfd z` xiykn epi` s`e `nhn epi` wexi mcy mixaeq
:minkg zxaq zxxan `xnbdïðaøåwexi mcy mixaeqd minkg - §©¨¨

c meyn ,mnrh ,xiykn epi` dy`d on `veidïðéòa[jixvy-]íc' ¨¦©©
(ãë âë øáãîá) 'íéììç,àkéìådnecd mcd wxy ,xnelk ,[oi`e-] £¨¦§¥¨

xiykn ,ea z`vei dnypdy mc ,xnelk ,[mibexd-] 'millg mc'l
epi` ea z`vei dnypd oi`y zecp mc la` ,d`neh lawl mirxf

.xiykn
:`xnbd dywnéëä éàminkgd ly mnrh `ed jk ok` m` - ¦¨¦

,xi`n iax lr ewlgpyøéàî éaøì ïðaø déì éøîà÷ øétLixd - ©¦¨¨§¦¥©¨¨§©¦¥¦
.mdilr wlg recne ,xi`n iaxl daeh daeyz exn` minkg

:xi`n iax zhiyl xg` mrh d`ian `xnbdeäì øîà÷ éëä àlà¤¨¨¦¨¨©§
,minkgl xi`n iax mdl xn` jk `l` -äåL äøéæâa deôlàoic - ©§©¦§¥¨¨¨

dxifba eze` ecnlz ,d`neh lawl xiykn dy`d ly wexi mcy df
oky ,deyàëä áéúkwqerd weqta (bi c mixiyd xiy) o`k xn`p - §¦¨¨

,l`xyi mr ly egayaéçìL'C,dy`d on gelyd zecp mc -ñcøt §¨©¦©§¥
'íéðBnøzepa jk ,exneyl eze` milrepy df qcxtk `ed ixd - ¦¦

,odilral wwfidln ozecp igzt zelrep mc ze`exy xg`l l`xyi
íúä áéúëeel egayy aei` ixag ixaca ,(i d aei`) my xn`pe - §¦¨¨

ux` ipR lr xhn ozFPd' ,d"awd dyrn z`éðt ìò íéî çìBLå ©¥¨¨©§¥¨¤§¥©©¦©§¥
,'úBöeçcenll yie ,mina mbe dcp mca mb 'geliy' oeyl xn`py ixd

.[xiykn zecp mc jk ,d`neh lawl mixiykn miny myky jkn
:minkg zxaq zxxan `xnbdïðaøåepi` wexid mcy mixaeqd §©¨¨

y meyn `ed ,ef dey dxifb miyxec mpi`y mrhd ,xiyknïc íãà̈¨¨
Bîöòî øîBçå ì÷,eaxn elaiw `l m` s` -äøéæb ïc íãà ïéàå ©¨¤¥©§§¥¨¨¨§¥¨

Bîöòî äåLoeikne .ipiqn dynl dklda eaxn dlaiw `l m` - ¨¨¥©§
.ok eyxc `l ,maxn ef dey dxifb opax elaiw `ly

:dpyna epipy'åëå Ck àì øîBà éñBé éaømcd ,xnelk ,jk `le ©¦¥¥Ÿ¨
wl xiykn epi` mbe ,dcp mc meyn `nhn epi` wexid.d`neh la

iqei iax ixac ixd :`xnbd dywn .dpynd ixac z` zx`an `xnbd
àn÷ àpz eðééäminkgd ,xnelk ,`nw `pzd ly ezhiy `id - ©§©¨©¨

dne ,wexi mc ok mb exdihe dpyna l`lldn oa `iawr lr ewlgy
,dycg dhiy o`k oi` ok` :`xnbd zvxzn .df lr iqei iax siqed

`l`ïì òîLî à÷ àä,dfa eprinydl `a `pzd -,àn÷ àpz ïàî ¨¨©§©¨©©¨©¨
éñBé éaø,dligza e`aedy minkg md in ,xnelk ,`nw `pzd edin - ©¦¥
.iqei iaxåy meyn `ed ,eny z` epl dx`ia dpyndy mrhdìë §¨
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oifge` mipya cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

úåìúìlld ziale ,`witq Ð jci`e ,i`ce oi`nh Ð minc dyng :xaq `nw `pz Ð

.ynn oixedh Ðàî÷ àðú åðééä.`l eze ,minc dyng :xn`c Ð'åë øéàî éáø ãøé
.dcp meyn wexi mc `nhne Ðàðîà.dcba lr =åúéàîèî àì,`ed wexic oeikc Ð

mc dtebn `ifgc `kid `l` da opilz `le ,giky `lc ,`z` dtebn e`l `nzqn

.`edàëéäã éäðwexi mc dizifgc Ð

mc e`lc ,d`ex meyn ezi`nhn `l `xwirn

mc x`yk ,xnelk ,"mzk meyn" epiide ,`ed

.`nh enzkyä÷ùî íåùî àîèúdwexk Ð

milke mc` ea oirbep m` ,dilbx inke

dzecp inia dz`xy wexi mc eze`a zexdhe

ezixdhn i`n`e ,mec` mcn dcp dzidy

.ixnblàöåéå ìâòúîùdlgz sq`zny Ð

oia `nh oia ,mc iwet`l ,`vei jk xg`e

oey`x `veie shep Ð `a `edyk ,xedh

.oey`xä÷ùîë éåäì,mirxf xiykdl Ð

i`n`e ,`nhi Ð oda uxy rbi m`y

ixnbl ezixdhn?äúùé íéììç íãmc Ð

oiprle ."dwyn" iexw ea d`vei ytpdy

:(`i `xwie) aizkck ,dwyn opira xykd

xy` dwyn lke `nhi min eilr `ai xy`e"

dzyi xy` dwyne lke` :xnelk ,"dzyi

migqta dl opinwen ikde ,lke`d lr `ai

.(`,fh)äåù äøæâá äåôìàz` xiykdl Ð

.mirxfdêéçìùon gelyd zecp mc Ð

.dy`díéðåîø ñãøô`edy df qcxtk Ð

zelrep l`xyi zepa jk ,xnzydl lerp

mr" .odilral wwfidn ozecp inia odigzt

"geliy" aizke .mipa epiid Ð "micbn ixt

Ð zecp mc s` ,oixiykn Ð min dn ,mina

.xiyknåîöòî äåù äøæâ ïã íãà ïéàÐ

,ipiqn dynl dkld eaxn dlaw ok m` `l`

.jixhvi` izixg` `zlinl `xw `nlccøåù
i`d :(a,ep) `nei xcqa xn`ck ,mec` enc Ð

.wneq i`de ,xeigäèéçù íãdpzyn Ð

.jledeäéç øåôölr ig xetvn `veid mc Ð

.dkn iciùåçë é÷åôàì àîìã åài`de Ð

.`ed d`ixa oeyl Ð "dig"úìåëàî äâøä
dbxd m` ,dcbaa mzk d`exd dy` Ð

xeriy `d :`iyw i`e .da dlez Ð zlek`n

`l i`d ilek zlek`ne ,cere qixbk Ð mzk

,cere qixbk opira :oiwxita xn`ck ,ied

Ð `idd ,`iyw `l !zlek`n mcn iwet`l

wxta opaxl Ð `d ,qepbihp` oa `pipg iaxl

i`d ira `lc (a,gp dcp) "mzk d`exd"

.xeriyäôåâ äìåëã úìåëàî åàì éàîÐ

z`e ,zecp mcl dnec zlek`n lk ,`nl`

mcl incc `ed y`x ly zlek`n mc :zxn`

.`l Ð sebd x`yc la` ,zecpäàðéãøå éîà
in`" dil ixw (`,`n) oihibae ,cxek d`p Ð

Ð "d`picxe" :`pixg` `pyil ."d`p xity

.(`,hn) oiaexira ,`picxe enyy `ed mewn

äìåú.dnzk Ðäìòááå äðááyi m` Ð

.cgi oiakeyyk dilr shp `ny ,dkn oda

.zecp mcl dnec dlrae dpa mc `nl`

äì úçëùî äðá àîìùá.`yp `ly Ðàìà
äìòá.`ed ieyp `d Ðïîçð áøÐ

`w oizipzn`.iøéàî éáø äìúå.mzk Ð
øåìé÷á
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÷åøéä,izxkk wexi `le ,bexz`k epiid "wexi" i`d Ð `nhn l`lldn oa `iawr

"lefbd alel"a xn`ck ,`ed ok "wexi" mzqe .zinenc`l dhep df oi`c

.`ed ikd e`l Ð "wexi" mzqc llkn ,izxkk Ð wexi :(mye .a,cl dkeq)úéìdil

.`pixg` `xwn iyingd dil `wtp `l` ,`weec drax` dil zil :yexit Ðãøéiax

Ð `nihe l`lldn oa `iawr zhiyl xi`n

(`,bl) "mizek zepa" wxta onwl `de :dniz

"oeilrk oezgzd akyn `nhn izek" iab

mec` mc zenilyny itl :xi`n iax yxtn

,d`xpe !xedhc dil zi` `nl` ,wexi mcl

idp :xn`wcn gken oke .opaxcn ixiin `kdc

ikid ,`nhn `l Ð `pn` mzk zgkyn ikc

:zegcl yie .`nhz Ð dtebn wexi `ifgc

`nhn Ð dtebn `ifg ik mlerlc

Ð `pn` zgkyn ik mewn lkne ,`ziixe`cn

wexi mc z`vl zelibx oi`c ,`nhn `l

`ny e` .`z` `nlrnc zelzl yie ,dtebn

mc :xnelk `l` ,hwp `weec e`l wexi mc

mcl zenilyn `nlr ilekl ,xedh `edy

xi`n iaxc `nrh xwir :inp i` .mec`

Ð ea zwqety mei :xn`wc `pixg` `nrhk

.opaxl hwp `nw `nrhe ,dray oipnl zxteq

áéúë:xn`z m`e Ð "qcxt jigly" `kd

,ea d`nh dy`dy mc ilin ipd

jk Ð lerp `edy qcxtk `xw rnynck

wwfiln odigzt zelrep l`xyi zepa

exi mc la` ,ozecp inia odilral`edy w

`l` ibilt `lc rnync :eze !`l Ð xedh

`nlr ilek ecen dcp mca la` ,wexi mca

mc ,dey dxfb edl zil opaxc oeike ,xiyknc

edl `wtp dcp mcc :xnel yie ?edl `pn dcp

oipn :ipzwc ,("wxefd") wxt zayc `ztqeza

dxdhe" :o`k xn`p ?dwyn `edy mcl

`edd meia" :oldl xn`pe ,"dinc xewnn

mlyexi iayeile cec zial gztp xewn didi

rnyn `kdc :denzl yie ."dcple z`hgl

mc" llka ded `l dcpd mc `nlr ileklc

rnyn (a,bnw) "ziag" wxt zayae ,"millg

:ipzwc .dztbn mc meyn `nh dy`d algc

`ly xiykny dy`d alga zxn` m` `l

dztbn mc oky ,oevxl

,dlgz mc did algc :i"yx yxtne .xiykn

.alg dyrpe xkrp mc :(`,h dcp) opixn`ck

llka ied `l dcp mc elit`c opixn` `kde

algc :xnel wgece !alg oky lk "millg mc"

la` ,dztbn mc enk sebay mc xwirn `a

:mzd dyw ikd e`la edine .`l Ð dcp mc

xingn :opaxl `aiwr iax edl xcdnw i`nc

,`nh Ð d`etxl alegdy ,mcan alga ip`

`xw il dnl :cere ?xedh Ð d`etxl fiwne

dy`d algc (a,dp dcp) "dcpd mc" wxta

c`p z` gztze" :aizkcn ,dwyn aiyg

mcc `nrhn dil wetiz ,"edwyze algd

`ki` onwlc `ibeq edine !alg dyrpe xkrp

xkrp mcc xi`n iaxk dl xaq `lc xninl

m` `l :mzd eyexit ikdc d`xp jkl .'ek

:xnelk .'ek xiykny dy`d alga zxn`

lkl xiykny alga onwl `xw `ki`c oeik

`ly mb xiykiy `ed oic ,oevxl zegtd

mewn meya dy` iab opifgc oeik ,oevxl

dndaa ogky` `lc oeik ,oevxl `ly xiykz `l jk liaya ,"algd c`p z` gztze"n oevxl xiykn dalgc ab lr s` ,dnda la` .dztbn mc enk ,oevxl `ly xiyknc

,`zlin `ilz dztbn mcc `xnega e`l xiyknc alg ,xnelk .'ek d`etxl alegdy ,mcan xzei alga ip` xingn :mdl xn` .xedh dztbn mcy ,oevxl `ly xiyknc icin

oky lke ,`ed xenb dwync meyn `nhnc dy`d alg i`ce `l` .`nh d`etxl dnc jk ,`nh oevxl dalgy myk :opixn` `le .oevxl epiidc ,xedh d`etxl fiwn ixdy

mcn dyw `l `zyde .xedh Ð oevxl `lye ,milecble miphwl micgeinc ,egikei miapre mizif ilq :el exn` .milecble miphwl cgeinc ,dwyn ith iedilc dnda alg

.edpip `nlra `zknq` "dcpd mc" wxtc i`xwc yxtp myd zxfra onwle ."millg mc" llka ied `lc `hiytc ,dcpd
ilt
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déì úéìå .ànèî ìàììäî ïa àéá÷ò ÷Bøiä .úBìúì¦§©¨£©§¨¤©£©§¥§©¥§¥¥
àéá÷òìúéòaéà ?äòaøà ïàk éøä "äéîc" "äéîc" ©£©§¨¨¤¨¨¤¨£¥¨©§¨¨¦¨¥

øîà àì éî ,déì úéà :àîéà úéòaéàå ,déì úéì :àîéà¥¨¥¥§¦¨¥¥¨¦¥¦¨¨©
øBçL àðéðç éaø¯éîð àëä ,ä÷lL àlà àeä íBãà¯ ©¦£¦¨¨¨¤¨¤¨¨¨¨©¦

!àn÷ àpz eðééä ."ïéøäèî íéîëçå" .é÷ìc àeä à÷ìî¦§¨§¨¥©£¨¦§©£¦©§©¨©¨
.úBìúì eäééðéa àkéàànèî Bðéà íà :øéàî éaø øîà" ¦¨¥©§¦§¨©©¦¥¦¦¥§©¥

øéàî éaø ãøé :ïðçBé éaø øîà .'åë "íúk íeMî¦¤¤¨©©¦¨¨¨©©¦¥¦
ìúèéLeäì øîà÷ éëäå .ànéèå ,ìàììäî ïa àéá÷ò §¦©£©§¨¤©£©§¥§¦¥§¨¦¨¨©§

àì àðnà ÷Bøé íúk úçkLî à÷c àëéäc éäð :ïðaøì§©¨©§¦§¥¨§¨©§©©¤¤¨©¨¨¨
eúéànèîàëéä ,àéæç÷cdôebî ÷Bøé íc¯éà .ànèz §©§¦¥¨§¨¨§¨¨¨¦¨§©¥¦

íeMî ànèî ,íúk íeMî ànèî Bðéà íà" ,éëä̈¦¦¥§©¥¦¤¤§©¥¦
øîà÷ éëä àlà !déì àéòaî "äàBø íeMî" ,"ä÷Lî©§¤¦¨¦¨£¨¥¤¨¨¦¨¨©
àì àøwéòî ÷Bøé íc àéæç à÷c àëéä éäð :eäì§§¦¥¨§¨©§¨¨¨¥¦¨¨¨
÷Bøé íc àéæç øãäå íBãà íc àéæçc àëéä ,eúéànèî§©§¦¥¨§¨§¨¨¨©£©©§¨¨¨

¯äåäc éãéî ,ànèzä÷Lnàïðaøå .äáæå áæ¯àéîec §©¥¦¥©£¨©©§¥¨§¨¨§©¨©§¨
÷Bøc÷Bø äî ,ìbòúnLìk óà ,àöBéå,àöBéå ìbòúnL §¨¤¦§©¥§¥©¨¤¦§©¥§¥

éàä é÷etàì¯éëä éà .àöBéå ìbòúî ïéàc¯éøîà÷ øétL §©¥©§¥¦§©¥§¥¦¨¦©¦¨¨§¦
éëä àlà !øéàî éaøì ïðaø déìéåäì :eäì øîà÷ ¥©¨©§©¦¥¦¤¨¨¦¨¨©§¤¡¥

ä÷Lîkïðaøå .íéòøfä úà øéLëäì¯"íéììç íc" éòa §©§¤§©§¦¤©§¨¦§©¨©¨¥©£¨¦
!øéàî éaøì ïðaø déì éøîà÷ øétL ,éëä éà .àkéìå§¥¨¦¨¦©¦¨¨§¦¥©¨©§©¦¥¦

eäì øîà÷ éëä àlà¯deôlàäøæâa:àëä áéúk ,äåL ¤¨¨¦¨¨©§©§¨¦§¥¨¨¨§¦¨¨
"éçìLC"íéðBnø ñcøt:íúä áéúëeéðt ìò íéî çìLå" §¨©¦©§¥¦¦§¦¨¨§Ÿ¥©©¦©§¥

úBöeçïðaøå ."¯íãà ïéàå ,Bîöòî øîBçå ì÷ ïc íãà §©¨©¨¨¨©¨¤¥©§§¥¨¨
eðééä .'åëå "Ck àì øîBà éñBé éaø" .Bîöòî äåL äøæb ïc̈§¥¨¨¨¥©§©¦¥¥Ÿ¨©§

àn÷ àpz ïàî :ïì òîLî à÷ àä !àn÷ àpz¯,éñBé éaø ©¨©¨¨¨©§©¨©©¨©¨©¦¥
.íìBòì äleàb àéáî BøîBà íLa øác øîBàä ìëå§¨¨¥¨¨§¥§¥¦§¨¨¨
áø øîà ?"äknä íãk" éàî ."äknä íãk íBãà eäæéà"¥¤¨§©©©¨©§©©©¨¨©©
íãk :àîéìå .èeçL øBL íãk :ìàeîL øîà ,äãeäé§¨¨©§¥§©¨§¥¨§©

äèéçL íãk øîà éà !äèéçL¯àðéîà äåädleëk §¦¨¦¨©§©§¦¨£¨¨¦¨§¨
äknä íãk ïì òîLî à÷ ,äèéçL¯ìL äàkä úìéçúk §¦¨¨©§©¨§©©©¨¦§¦©©¨¨¤

äiç :eäì àéòaéà .äiç øBtö íãk :øîà àleò .ïékñ¯ ©¦¨¨©§©¦©¨¦©£¨§©¨
,éøéòæ .e÷éz ?Leçk é÷etàì àîìc Bà ,èeçL é÷etàì§©¥¨¦§¨§©¥¨¥§¥¦
äâøä :éáéúéî .Làø ìL úìBëàî íãk :àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨§©©£¤¤Ÿ¥¦¥¨§¨

úìBëàî¯åàì éàî ,da äìBz äæ éøä¯!dôeb déleëc ©£¤£¥¤¨¨©¨§¥¨
éîà .dLàøc ,àì,äàðécøåòaöà íãk :eäaà éaø øîà ¨§Ÿ¨©¦©§¦¨¨¨©©¦©¨§©¤§©

,ãé ìL äpè÷äôbpLäúééçåäøæçåäôbðåìk ìL àìå , §©¨¤¨¤¦§¨§¨§¨§¨§¨§¦§¨§Ÿ¤¨
?änk ãòå .äMà àNð àlL øeça ìL àlà íãà¯ãò ¨¨¤¨¤¨¤Ÿ¨¨¦¨§©©¨©

äìBz :éáéúéî .íéøNò ïadðáadìòááeàîìLa ,dðáa ¤¤§¦¥¦¥¨¦§¨§©§¨¦§¨¨¦§¨
¯dìòa àlà ,dì úçkLî¯øîà ?dì úçkLî éëéä ©§©©¨¤¨©§¨¥¦©§©©¨¨©

ïBâk :÷çöé øa ïîçð áøäñðëpLáø .äìòáð àìå äteçì ©©§¨©¦§¨§¤¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨©
øéàî éaø äìúå äNòî :éáéúéî .äæwä íãk :øîà ïîçð©§¨¨©§©©¨¨¥¦¥©£¤§¨¨©¦¥¦
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc - dcp(ycew zay meil)

,úBìúìxg`l miycwa e` dnexza drbp dy`d m` oiprl ,xnelk ¦§
,wtqn e`nhp `nw `pz zhiy itly ,dl` mirava mc dz`xy
mixedh md ixd lld zia zhiyle .milk`p mpi` mbe mitxyp mpi`e
.mitxype ixnbl mi`nh md ixd i`ny zia zhiyle .milk`pe ixnbl

dpyna epipy:.ànèî ìàììäî ïa àéá÷ò ,÷Bøiäzx`an `xnbd ©¨£©§¨¤©£©§¥§©¥
:`xnbd dywn .enrh z`ïàk éøä äéîc äéîc' àéá÷òì déì úéìå§¥¥©£©§¨¨¤¨¨¤¨£¥¨

'äòaøàlirl x`azpy dn xaeq epi` l`lldn oa `iawr ike - ©§¨¨
dnn `ed `nw `pz dpyy mcd ipin zrax` zeaxl cenildy (`"r)
ipin x`y lk jkn ehrnzp ixd ok m`e ,'dinc' zaiz miinrt xn`py

.wexid mcd z` `nih j`ide ,mcd
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéà,jk z`f ayiil lkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨

ok`ydéì úéìdinc'n hrnl yiy xaeq epi` l`lldn oa `iawr - ¥¥
.xg` weqtn daxzp df mcy itl ,wexi mc 'dinc

àîéà úéòaàåmlerly ,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e -déì úéà §¦¨¥¥¨¦¥
mrhde .mec` irav drax` wx zeaxl oi`y xaeq `iawr s` -

y meyn ,wexi mc mb `nihyéî[ike-]àðéðç éaø øîà àìmrhdy ¦Ÿ¨©©¦£¦¨
d mcdy meyn `ed ,`nh xegydy,øBçLezligznàeä íBãà ¨¨

,[did-]ä÷lL àlàok m`e ,xigyde sebd on `viy xg`lénð àëä ¤¨¤¨¨¨¨©¦
e ezligzn did mec` ,wexi mc s` ,xnelk ,o`k s` -àeä à÷ìî¦§¨

é÷ìc.dy`d sebn `viy ixg` wexi dyrpe dwly `l` - §¨¥
,`nhn l`lldn oa `iawr ,wexid :dpyna epipy.ïéøäèî íéîëçå©£¨¦§©£¦

:`xnbd dywn .`nw `pzd lr minkg miwleg dna zxxan `xnbd
minkg zhiy `ldeðééäd ly ezhiy dnvr `id -àn÷ àpzxn`y ©§©¨©¨

xedh wexid mcdy dfn rnyne ,dy`a mi`nh minc dyng wxy
:`xnbd zvxzn .ezhiy lr minkg miwleg dnae ,`edàkéà¦¨

eäééðéazehiyd oia lcad yi -oiprl,úBìúìdy`d m` ,xnelk ¥©§¦§
zhiyly ,wexi rava mc dz`xy xg`l miycwa e` dnexza drbp
,ixnbl mixedh md ixd minkg zhiyle ,wtqn e`nhp `nw `pz

.ixnbl mi`nh md ixd l`lldn oa `iawr zhiyle
:dpyna epipy'åë íúk íeMî ànèî Bðéà íà ,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦¦¥§©¥¦¤¤

:xi`n iax zhiy z` zx`an `xnbd .dwyn meyn `nhnéaø øîà̈©©¦
ì øéàî éaø ãøé ,ïðçBé,ìàììäî ïa àéá÷ò úhéLiax ,xnelk ¨¨¨©©¦¥¦§¦©£©§¨¤©£©§¥

,l`lldn oa `iawr zhiyk xaeq envr xi`nànéèådz`xy dy` §¦¥
lr wexi mzk wx dz`x m` elit`e ,dcp z`neh meyn ,wexi mc
`ed ,''eke mzk meyn `nhn epi` m`' xn`y dne .cala dcba

.cala minkg zhiyl
:xi`n iax ixac z` `xnbd zx`anïðaøì eäì øîà÷ éëäåjke - §¨¦¨¨©§§©¨¨

,ixnbl `ed xedh wexid mcdy exn`y minkgl xi`n iax mdl xn`
hiyliptn ,`id d`nh dcba lr wexi mzk d`vn wx m` mb iz

mz` s` la` .llk mec` mcl wexi mc oia lcad oi` izhiyly
,df xaca ilr miwlegdéäðmpn` s`d -úçkLî à÷c àëéäc §¦§¥¨§¨©§©©

àðnà ÷Bøé íúklr wexi rava mzk d`vn dy`dy ote`ay - ¤¤¨©¨¨
,dcbaeúéànèî àìepi`y xg`ny itl ,dze` mi`nhn mkpi` - Ÿ§©§¦

la` ,dtebn `a `l df mzky milez wexi mc dy`l didiy ievn
ànèz dôebî ÷Bøé íc àéæç÷c àëéäwexi mc dz`xy ote`a - ¥¨§¨©§¨¨¨¦¨§©¥

mcy zelzl oi` ixdy ,dze` mi`nhn mkpi` recn ,dtebn `veid
.xg` mewnn `a df

:`xnbd dywn .xi`n iax ixaca df xe`ia dgec `xnbdéëä éà- ¦¨¦
,dcp meyn dy`d z` e`nhiy minkgl dywn xi`n iaxy ,jk m`

mdl xnel el did `líeMî ànèî íúk íeMî ànèî Bðéà íà'¦¥§©¥¦¤¤§©¥¦
,'ä÷Lî`nhn `l`déì àéòaî äàBø íeMîmdl xnel el did - ©§¤¦¨¦©§¨¥

dz`x m`y ,xnelk 'd`ex meyn `nhn mzk meyn `nhn epi` m`'
.`nhz ,dtebn `veid mc

:`xnbd zx`an .xi`n iax ixaca xg` xe`ia d`ian `xnbdàlà¤¨
eäì øîà÷ éëämcy mixaeqd minkgl xi`n iax mdl xn` jk - ¨¦¨¨©§

,llk `nhn epi` wexiàøwéòî ÷Bøé íc àéæç à÷c àëéä éäð- §¦¥¨§¨©§¨¨¨¥¦¨¨
,cala wexi mc dz`x dzii`x zligzay ote`ay mpn` s`dàìŸ

eúéànèîwexi mcy mixaeq mz`y meyn ,dze` mi`nhn mkpi` - §©§¦

mewn lkn ,mc epi`íBãà íc àéæçc àëéädligzny ote`a - ¥¨§©§¨¨¨
,d`nhpe mec` mc dz`x÷Bøé íc àéæç øãäådcera okn xg`le - ©£©©§¨¨¨

e` milk e` mc`e ,wexi mc mb dz`x ,mec`d mcd zngn d`nh
,wexi mc eze`a erbp 'zexdh'ànèz,mze`áæ ä÷Lnà äåäc éãéî §©¥¦¦©£¨©©§¤¨

äáæådafd on e` afd on mi`veid milbx ine wex ly oicd enk - §¨¨
.ixnbl eze` mixdhn mz` recne ,zexdhd z` mi`nhn mdy

:minkg zxaq zxxan `xnbdïðaøå`veid wexi mc s`y mixaeqd §©¨¨
mixaeq ,mda erbpy zexdhd z` `nhn epi` dz`neh iniawxy

`edy dwyn÷Bøc àéîec,xnelk ,`nhn [wexl dnec-]÷Bø äî §¨§¨
àöBéå ìbòúnL`l` ,sebd on hrn hrn `vei epi` wexy myk - ¤¦§©¥§¥

,`nhn `ede ,`vei jk xg`e dta `ed sq`zn dligzaìk óà©Ÿ
dwynàöBéå ìbòúnL,`vei jk xg`e xvepy mewna sq`zn - ¤¦§©¥§¥
.`nhnéàä é÷etàìdy`d mc `ivedl -àöBéå ìbòúî ïéàc- §©¥©§¥¦§©¥§¥

,uegl cin `veie shep ,xvepy mc hrn lk `l` ,sq`zn epi`y
.`nhn epi`y
:`xnbd dywnéëä éà,xi`n iax ixaca xe`iad `ed jk ok` m` - ¦¨¦

c ,dywøéàî éaøì ïðaø déì éøîà÷ øétLeaiyd minkg ixd - ©¦¨¨§¦¥©¨¨§©¦¥¦
.mdilr wlg recne ,xi`n iaxl daeh daeyz
:xi`n iax ixaca xg` xe`ia zx`an `xnbdeäì øîà÷ éëä àlà¤¨¨¦¨¨©§

wexid mcd mkzhiyly s` ,minkgl xi`n iax mdl xn` jk `l` -
mewn lkn ,dcp meyn dy`d z` `nhn epi`éåäì[aygi-]ä÷Lîk ¤¡¥§©§¤

íéòøfä úà øéLëäìwexid mcdy xg`l mirxfa uxy rbi m`y - §©§¦¤©§¨¦
minkg la` .ixnbl eze` mixdhn mz` recne ,e`nhi ,mda rbp

.mirxfd z` xiykn epi` s`e `nhn epi` wexi mcy mixaeq
:minkg zxaq zxxan `xnbdïðaøåwexi mcy mixaeqd minkg - §©¨¨

c meyn ,mnrh ,xiykn epi` dy`d on `veidïðéòa[jixvy-]íc' ¨¦©©
(ãë âë øáãîá) 'íéììç,àkéìådnecd mcd wxy ,xnelk ,[oi`e-] £¨¦§¥¨

xiykn ,ea z`vei dnypdy mc ,xnelk ,[mibexd-] 'millg mc'l
epi` ea z`vei dnypd oi`y zecp mc la` ,d`neh lawl mirxf

.xiykn
:`xnbd dywnéëä éàminkgd ly mnrh `ed jk ok` m` - ¦¨¦

,xi`n iax lr ewlgpyøéàî éaøì ïðaø déì éøîà÷ øétLixd - ©¦¨¨§¦¥©¨¨§©¦¥¦
.mdilr wlg recne ,xi`n iaxl daeh daeyz exn` minkg

:xi`n iax zhiyl xg` mrh d`ian `xnbdeäì øîà÷ éëä àlà¤¨¨¦¨¨©§
,minkgl xi`n iax mdl xn` jk `l` -äåL äøéæâa deôlàoic - ©§©¦§¥¨¨¨

dxifba eze` ecnlz ,d`neh lawl xiykn dy`d ly wexi mcy df
oky ,deyàëä áéúkwqerd weqta (bi c mixiyd xiy) o`k xn`p - §¦¨¨

,l`xyi mr ly egayaéçìL'C,dy`d on gelyd zecp mc -ñcøt §¨©¦©§¥
'íéðBnøzepa jk ,exneyl eze` milrepy df qcxtk `ed ixd - ¦¦

,odilral wwfidln ozecp igzt zelrep mc ze`exy xg`l l`xyi
íúä áéúëeel egayy aei` ixag ixaca ,(i d aei`) my xn`pe - §¦¨¨

ux` ipR lr xhn ozFPd' ,d"awd dyrn z`éðt ìò íéî çìBLå ©¥¨¨©§¥¨¤§¥©©¦©§¥
,'úBöeçcenll yie ,mina mbe dcp mca mb 'geliy' oeyl xn`py ixd

.[xiykn zecp mc jk ,d`neh lawl mixiykn miny myky jkn
:minkg zxaq zxxan `xnbdïðaøåepi` wexid mcy mixaeqd §©¨¨

y meyn `ed ,ef dey dxifb miyxec mpi`y mrhd ,xiyknïc íãà̈¨¨
Bîöòî øîBçå ì÷,eaxn elaiw `l m` s` -äøéæb ïc íãà ïéàå ©¨¤¥©§§¥¨¨¨§¥¨

Bîöòî äåLoeikne .ipiqn dynl dklda eaxn dlaiw `l m` - ¨¨¥©§
.ok eyxc `l ,maxn ef dey dxifb opax elaiw `ly

:dpyna epipy'åëå Ck àì øîBà éñBé éaømcd ,xnelk ,jk `le ©¦¥¥Ÿ¨
wl xiykn epi` mbe ,dcp mc meyn `nhn epi` wexid.d`neh la

iqei iax ixac ixd :`xnbd dywn .dpynd ixac z` zx`an `xnbd
àn÷ àpz eðééäminkgd ,xnelk ,`nw `pzd ly ezhiy `id - ©§©¨©¨

dne ,wexi mc ok mb exdihe dpyna l`lldn oa `iawr lr ewlgy
,dycg dhiy o`k oi` ok` :`xnbd zvxzn .df lr iqei iax siqed

`l`ïì òîLî à÷ àä,dfa eprinydl `a `pzd -,àn÷ àpz ïàî ¨¨©§©¨©©¨©¨
éñBé éaø,dligza e`aedy minkg md in ,xnelk ,`nw `pzd edin - ©¦¥
.iqei iaxåy meyn `ed ,eny z` epl dx`ia dpyndy mrhdìë §¨
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c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.·Bz‚Ó ÔÈÈ[fÌBi‰ LecÈ˜ ÂÈÏÚ ¯ÓB‡Â ÌÈ·�Ú ÏL ÏBkL‡ Ì„‡ ËÁBÒÂ ÂÈÏÚ ÔÈL„˜Ó[iÎgÔÓ ‰ÂˆÓ ÌB˜Ó ÏkÓe ©¦¦¦§©§¦¨¨§¥¨¨¤§¤£¨¦§¥¨¨¦©¦¨¨¦§¨¦

¯˙BÈ ÁaeLÓ ‡e‰L ÔLÈ ÔÈÈa ¯Á·en‰14[`i: ©§¨§©¦¨¨¤§¨¥

ב סעיף מקדשין יין איזה על ערב סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld

åúâî ïéé [æיין והוא - מגתו כיין נחשב יום ארבעים עד -

שכרות לידי מביא .10שאינו

íåéä ùåãé÷ [çהמצוי טבעי אחוז) (מאה ענבים מיץ -

הכח ממנו וניטל בישלוהו אפילו - לקידוש כשר בימינו
אלכוהול ולייצר ,11לתסוס

מתמצית הנעשה משוחזר ענבים במיץ גם חובה ידי ויוצא
לכתחילה), בו שהיו ממה מים יותר בו הוסיפו (כשלא
ובכל סחוט, ענבים מיץ לחפש יש לכתחילה מקום ומכל

נוספים מים בתוכו ימזגו לא .12אופן

íåéä ùåãé÷ [èאפילו היין על לקדש יש שאפשר במקום -
ענבים מיץ על ולא - ישן .13אינו

íåéä ùåãé÷ [éלאחר רק ענבים מיץ על לקדש ניתן -
והחרצנים. הקליפות מן שהפרידו

øúåé çáåùî [àéהמשובחים חדשים יינות ישנם בימינו -

בקידוש. להעדיפם ויש - הישנים מן יותר

zetqede mipeiv

יין.10) ערך תלמודית אנצ' ראה
'נתיבים11) בס' וראה ועוד, קנח, סימן או"ח הרֿצבי שו"ת

ענבים מיץ שהעדיפו אפילו שיש רכז ע' השליחות' בשדה
פחות מטופל ענבים שמיץ כיון תעשייתי יין פני על תעשייתי
סי' חי"ג הלכות משנה (שו"ת שונות ותוספות כימיקלים ידי על
לבין יין, להיות שסופו ענבים מיץ בין חילוק שאין וכן לח),
שלמה' 'מנחת (שו"ת ליין להפוך יכול שאינו מבושל ענבים מיץ
שעת למיץ שתהיה צריך מקום שמכל שם והוסיף ד סימן ח"א
קודם ולא סחיטתו לאחר לבשלו יש ולכך ליין, להפוך הכושר
להקל סברה שיש שם השליחות בשדה נתיבים וראה סחיטתו,

שם). ובשוה"ג
תמצית12) בסיס על ענבים המיץ מייצרים רבות פעמים

ונמצא מים, חמישיות) (ארבע עליה שמוסיפים מיץֿענבים
ולדעת חומרים), כמה להוסיף שרגילים (ועוד מים כבר שרובו
משום זה מיץ על לקדש חששות ישנם הנ"ל שלמה המנחת
יין, לרביעית שנוספו המים להחשיב אפשר שאי ועוד שנפגם,
הכשירו פוסקים) ועוד יד סימן (ח"ח יצחק' 'מנחת בשו"ת אמנם
יותר מים תוספת מקום ומכל כך, למוזגו שהדרך כיון זה מיץ
וראה בטעמו, ודאי תפגום - הבישול ידי על בו שנחסר ממה

יין. מזיגת לגבי להלן

הציעו13) הלב, עם האירוע לאחרי תשל"ח, שמיניֿעצרת בליל
באמרו בזה ומיאן מיץֿענבים, על קידוש לעשות אדמו"ר לכ"ק
בשם 17 ע' ש"ק והנהגות הליכות (לקט יין' על עושים 'קידוש

מעמד). באותו שנוכח אביו
ריג ע' חי"ט ובאג"ק לקידוש, כשר ענבים מיץ שגם וודאי אמנם
מבושלים, מענבים מיץ לסחוט לחולה אדמו"ר כ"ק מציע
מוהריי"ץ אדמו"ר שכ"ק קלט ע' ניסן חב"ד' מנהגי וב'אוצר
כאשר - כוסות לד' סחוט ענבים במיץ השתמשו אדמו"ר וכ"ק

כרצונם. בהידור שנעשה יין להשיג הצליחו לא
Â"Òעד"ז14) ¯˙ ÔÓÈÒ·'ב ליל בקידוש שהחיינו ברכת (לענין

לברך כדי עליו יקדש לא חדש תירוש לו יש ואם השנה): דראש
בסי' כמ"ש ישן יין על לקדש המובחר מן דמצוה שהחיינו עליו
וכשיגיע לפניו, התירוש ויניח הישן על יקדש אלא רע"ב,
ויברך בו עיניו יתן או בידו, תירוש של הכוס יקח לשהחיינו

ישן. יין של הכוס וישתה - שהחיינו
„"È‰ ·"ÈÙ ÔÈ�‰�‰ ˙ÂÎ¯· ¯„Ò·Âוהמטיב הטוב לברכת (בנוגע

צריך ואין סעודתו): במהלך יין של נוסף מין לו שהביאו במי
עליו מברך שאינו חדש כך ואחר ישן יין תחלה שתה שאם לומר

הישן. כמו בטעמו משובח שהוא ידוע כן אם אלא בסתם,

•
zay zekld - jexr ogley

„Èשנפטר לפי הסעודה שבתוך היין על לברך צריך אין
קע"ד): סי' (עיין שבקידוש הגפן פרי בורא בברכת

יד סעיף מקדשין יין איזה על ערב סימן ב חלק

ואכל‡ זה בבית קידש שאם סעודה במקום אלא קידוש אין
בין האחר בבית לאכול מתחלה דעתו שהיה בין אחר בבית
אחר בבית לאכול נמלך ואח"כ זה בבית לאכול דעת על שקידש
קודם ולקדש לחזור וצריך הראשון בקידוש חובתו ידי יצא לא
יום של בקידוש ובין לילה של בקידוש בין האחר בבית שיאכל

סעודת עונג במקום חכמים ודרשו עונג לשבת וקראת שנאמר
ולא קידש שאם לומר צריך ואין הקידוש קריאת תהא שם שבת

קידוש: חובת ידי יצא שלא כלל אחריו סעד

דעת· על אחד בחדר שקידש לחדר מחדר אחד בבית ואפילו
מבית וכן אחר בחדר לאכול נמלך ואח"כ זה בחדר לאכול
אמורים דברים במה ולקדש לחזור צריך לבית מעליה או לעליה

אם אבל צריךבנמלך אין אחר בחדר לאכול דעתו היה כשקידש
לעליה מבית וכן אחד בבית הם החדרים שני אם ולקדש לחזור
כן לעשות שלא טוב לכתחלה מקום (ומכל לבית מעליה או
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אינו לחצר מבית או לבית מבית אבל זה) על חולקים שיש
ולקדש לחזור וצריך כך על מתחלה בדעתו שהיה מה מועיל

שנתבאר. כמו

את משם לראות הוא יכול שם אכילתו בשעת אם מקום ומכל
יש מקומו מקצת ואפילו חלון דרך אפילו בו שקידש מקומו
אלו מקומות ששני סעודה במקום קידוש נקרא שזה אומרים
צירוף לענין אחד כמקום שהן כמו קידוש לענין אחד כמקום
הדחק: בשעת דבריהם על לסמוך ויש קצ"ה בסי' כמ"ש לזימון

כאן‚ לאכול דעת על זו בזוית שקידש אחד בבית לפנה מפנה
חדר ואותו בית באותו אחרת בזוית לאכול נמלך ואח"כ
החדר שכל ולקדש לחזור צריך אין גדול טרקלין הוא ואפילו
כן לעשות שלא טוב לכתחלה מקום ומכל אחד מקום נחשב

זה: על חולקים שיש

הסוכה„ שמחיצות פי על אף הבית בתוך שהיא וסוכה
בפני כחדר אינה הבית לחלל הסוכה חלל בין מפסיקות
מצות לשם אלא לתשמיש עשויות מחיצות שאין כיון עצמו
או בסוכה לאכול נמלך כך ואחר בבית קידש אם ולפיכך סוכה
אבל לפנה מפנה כמו זה שהרי ולקדש לחזור צריך אין להפך
על אף הסוכה לחלל הבית חלל בין מפסיקות הבית מחיצות אם
אין (ואם לחדר כמחדר זה הרי לסוכה פתוח הבית שפתח פי
זה הרי ביניהם מפסיק החצר אויר אלא לבית סמוכה הסוכה

לחצר): מבית או לבית כמבית

אם‰ אבל הקידוש אחר לאלתר הקידוש במקום לאכול צריך
לחזור וצריך חובתו ידי יצא לא זמן לאחר עד אכל לא

ארוך. לזמן קצר זמן בין חילוק ואין שיאכל קודם ולקדש

לאכול בדעתו היה לא כשקידש כשמתחלה אמורים דברים במה
שלא אונס שאירעו אלא מיד לאכול בדעתו היה אם אבל מיד
ולקדש לחזור צריך ואינו חובתו ידי יצא זמן לאחר עד אכל
משקידש זה ממקום יצא שלא והוא הקידוש במקום כשאוכל

צריך בינתיים יצא אם אבל שיאכל ולקדש.עד לחזור

זמן לאחר עד לאכול שלא בדעתו היה כשקידש מתחלה ואם
אחר בבית אלא זה בבית יאכל שלא ג"כ בדעתו היה ואפילו
לחזור צריך אינו הקידוש במקום מיד ואכל נמלך ואח"כ

ולקדש:

Âבזה ואין עמהם אוכל שאינו אע"פ לאחרים לקדש אדם יכול
היוצאים שלהשומעים כיון סעודה במקום שלא קידוש משום
יוצא אינו שהוא כיון מקום ומכל סעודה מקום הוא חובתן ידי
סעודתו במקום לעצמו קידש כבר אם וכן זה בקידוש חובתו ידי
לאחרים לקדש לו אין זה לקידוש צריך אינו שהוא כיון

בעצמם. לקדש יודעים אינם הם כן אם אלא לכתחלה

מכוס כלום יטעום שלא ליזהר צריך לעצמו קידש לא וכשעדיין
סעודתו במקום שיקדש עד לטעום לו שאסור זה קידוש של
על אף זה שבקידוש הגפן פרי בורא להם לברך יכול ואעפ"כ
אע"פ אחרים להוציא יכול נהנה שאינו מי אין הנהנין שברכת פי
קידוש של הגפן פרי בורא ברכת מקום מכל לברך יודעים שאינן
הפת על כשמקדש המוציא ברכת וכן יום של בין לילה של בין
שנתבאר וכמו חובה והן הואיל הנהנין ברכת לשאר דומות אינן

קס"ז: בסי'

אֿו סעיפים סעודה במקום הקידוש שיהיה רעג סימן ב חלק
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dxez ihewl

ìàøùé úñðëù òãåð äðä ,'ä úãåáòá äæ ïéáäìå
,ùéà íùá àø÷ð ä"á÷äå äùà íùá úàø÷ð

éàø÷ú àåää íåéá ù"îëå.'åë éùéà
וכלה חתן נקראים ישראל וכנסת שהקב"ה ידוע
"או - זה") לענין הוא משל השירים שיר (ו"כל
שדברה נישואין, לאחר כשהוא ואשה איש נקראים

אדם". בני כלשון תורה

והמקבל ביותר, נפלאה "אהבתם וכלה חתן דכמו
ואל כמו (האיש), המשפיע אל תמיד תשוקתו (האשה)
כן על כמ"ש המקבל אל המשפיע וכן תשוקתך, אישך
למעלה, הוא כך - באשתו ודבק כו' איש יעזב
אשה, נקראת ישראל וכנסת איש נקרא שהקב"ה
בתמידיות, היא להקב"ה ישראל כנסת דתשוקת
ולכך נפשי", לך "צמאה כמו פנימית בהתקשרות
לכנסת ה' אהבת וכן נפשי", "כלתה לשון כלה, נקראת

אהבתיך". עולם אהבת כמ"ש תמיד היא ישראל

äùà ,ìùî êøã ìò äùàå ùéàáù åîë äðäå

ìàøùé úñðëá äðä êë ,øëæ úãìåé äìçú úòøæî
úòøæî ìàøùé úñðë àéä äùàäùë ,ä"á÷ä íò
äèîìî àúúìã àúåøòúà úðéçá åðééä ,äìçú

êùéà ìàå úðéçá ,äìòîì[הקב"ה êú÷åùú,[זה
úàìòä" íùá äìá÷ä ïåùìá àø÷ðä ïéðò àåäù
àìéòìã àúåøòúà êùîð ë"çàå ,"ïéá÷åð ïééî

.øëæ úãìåé éæà ,"ïéøåëã ïééî" úëùîäå
בהאשה, ולד נוצר ואשה איש יחוד ידי שעל כשם

ישראל לכנסת הקב"ה והתקרבות "יחוד" ידי על כך

"נולדת" אלקי) באור האדם נפש את מאיר (כשהקב"ה

הקב"ה. אל האדם בלב אהבה התעוררות עי"ז

אם שהחילוק גשמי, ולד לענין רז"ל שאמרו וכשם

או תחילה" מזריע "איש אם תלוי נקבה או זכר הולד

דב"יחוד" בנמשל, הוא כך - תחילה" מזרעת "אשה

אופנים: שני יש ישראל וכנסת הקב"ה בין והתקרבות

שבני פירוש, תחילה", מזרעת "אשה כאשר א)

והיא עצמם, ביגיעת בנפשם תחילה מתעוררים ישראל
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אינו לחצר מבית או לבית מבית אבל זה) על חולקים שיש
ולקדש לחזור וצריך כך על מתחלה בדעתו שהיה מה מועיל

שנתבאר. כמו

את משם לראות הוא יכול שם אכילתו בשעת אם מקום ומכל
יש מקומו מקצת ואפילו חלון דרך אפילו בו שקידש מקומו
אלו מקומות ששני סעודה במקום קידוש נקרא שזה אומרים
צירוף לענין אחד כמקום שהן כמו קידוש לענין אחד כמקום
הדחק: בשעת דבריהם על לסמוך ויש קצ"ה בסי' כמ"ש לזימון

כאן‚ לאכול דעת על זו בזוית שקידש אחד בבית לפנה מפנה
חדר ואותו בית באותו אחרת בזוית לאכול נמלך ואח"כ
החדר שכל ולקדש לחזור צריך אין גדול טרקלין הוא ואפילו
כן לעשות שלא טוב לכתחלה מקום ומכל אחד מקום נחשב

זה: על חולקים שיש

הסוכה„ שמחיצות פי על אף הבית בתוך שהיא וסוכה
בפני כחדר אינה הבית לחלל הסוכה חלל בין מפסיקות
מצות לשם אלא לתשמיש עשויות מחיצות שאין כיון עצמו
או בסוכה לאכול נמלך כך ואחר בבית קידש אם ולפיכך סוכה
אבל לפנה מפנה כמו זה שהרי ולקדש לחזור צריך אין להפך
על אף הסוכה לחלל הבית חלל בין מפסיקות הבית מחיצות אם
אין (ואם לחדר כמחדר זה הרי לסוכה פתוח הבית שפתח פי
זה הרי ביניהם מפסיק החצר אויר אלא לבית סמוכה הסוכה

לחצר): מבית או לבית כמבית

אם‰ אבל הקידוש אחר לאלתר הקידוש במקום לאכול צריך
לחזור וצריך חובתו ידי יצא לא זמן לאחר עד אכל לא

ארוך. לזמן קצר זמן בין חילוק ואין שיאכל קודם ולקדש

לאכול בדעתו היה לא כשקידש כשמתחלה אמורים דברים במה
שלא אונס שאירעו אלא מיד לאכול בדעתו היה אם אבל מיד
ולקדש לחזור צריך ואינו חובתו ידי יצא זמן לאחר עד אכל
משקידש זה ממקום יצא שלא והוא הקידוש במקום כשאוכל

צריך בינתיים יצא אם אבל שיאכל ולקדש.עד לחזור

זמן לאחר עד לאכול שלא בדעתו היה כשקידש מתחלה ואם
אחר בבית אלא זה בבית יאכל שלא ג"כ בדעתו היה ואפילו
לחזור צריך אינו הקידוש במקום מיד ואכל נמלך ואח"כ

ולקדש:

Âבזה ואין עמהם אוכל שאינו אע"פ לאחרים לקדש אדם יכול
היוצאים שלהשומעים כיון סעודה במקום שלא קידוש משום
יוצא אינו שהוא כיון מקום ומכל סעודה מקום הוא חובתן ידי
סעודתו במקום לעצמו קידש כבר אם וכן זה בקידוש חובתו ידי
לאחרים לקדש לו אין זה לקידוש צריך אינו שהוא כיון

בעצמם. לקדש יודעים אינם הם כן אם אלא לכתחלה

מכוס כלום יטעום שלא ליזהר צריך לעצמו קידש לא וכשעדיין
סעודתו במקום שיקדש עד לטעום לו שאסור זה קידוש של
על אף זה שבקידוש הגפן פרי בורא להם לברך יכול ואעפ"כ
אע"פ אחרים להוציא יכול נהנה שאינו מי אין הנהנין שברכת פי
קידוש של הגפן פרי בורא ברכת מקום מכל לברך יודעים שאינן
הפת על כשמקדש המוציא ברכת וכן יום של בין לילה של בין
שנתבאר וכמו חובה והן הואיל הנהנין ברכת לשאר דומות אינן

קס"ז: בסי'

אֿו סעיפים סעודה במקום הקידוש שיהיה רעג סימן ב חלק
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ìàøùé úñðëù òãåð äðä ,'ä úãåáòá äæ ïéáäìå
,ùéà íùá àø÷ð ä"á÷äå äùà íùá úàø÷ð

éàø÷ú àåää íåéá ù"îëå.'åë éùéà
וכלה חתן נקראים ישראל וכנסת שהקב"ה ידוע
"או - זה") לענין הוא משל השירים שיר (ו"כל
שדברה נישואין, לאחר כשהוא ואשה איש נקראים

אדם". בני כלשון תורה

והמקבל ביותר, נפלאה "אהבתם וכלה חתן דכמו
ואל כמו (האיש), המשפיע אל תמיד תשוקתו (האשה)
כן על כמ"ש המקבל אל המשפיע וכן תשוקתך, אישך
למעלה, הוא כך - באשתו ודבק כו' איש יעזב
אשה, נקראת ישראל וכנסת איש נקרא שהקב"ה
בתמידיות, היא להקב"ה ישראל כנסת דתשוקת
ולכך נפשי", לך "צמאה כמו פנימית בהתקשרות
לכנסת ה' אהבת וכן נפשי", "כלתה לשון כלה, נקראת

אהבתיך". עולם אהבת כמ"ש תמיד היא ישראל

äùà ,ìùî êøã ìò äùàå ùéàáù åîë äðäå

ìàøùé úñðëá äðä êë ,øëæ úãìåé äìçú úòøæî
úòøæî ìàøùé úñðë àéä äùàäùë ,ä"á÷ä íò
äèîìî àúúìã àúåøòúà úðéçá åðééä ,äìçú

êùéà ìàå úðéçá ,äìòîì[הקב"ה êú÷åùú,[זה
úàìòä" íùá äìá÷ä ïåùìá àø÷ðä ïéðò àåäù
àìéòìã àúåøòúà êùîð ë"çàå ,"ïéá÷åð ïééî

.øëæ úãìåé éæà ,"ïéøåëã ïééî" úëùîäå
בהאשה, ולד נוצר ואשה איש יחוד ידי שעל כשם

ישראל לכנסת הקב"ה והתקרבות "יחוד" ידי על כך

"נולדת" אלקי) באור האדם נפש את מאיר (כשהקב"ה

הקב"ה. אל האדם בלב אהבה התעוררות עי"ז

אם שהחילוק גשמי, ולד לענין רז"ל שאמרו וכשם

או תחילה" מזריע "איש אם תלוי נקבה או זכר הולד

דב"יחוד" בנמשל, הוא כך - תחילה" מזרעת "אשה

אופנים: שני יש ישראל וכנסת הקב"ה בין והתקרבות

שבני פירוש, תחילה", מזרעת "אשה כאשר א)
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c"agקנד i`iyp epizeax zxezn

(התעוררות דלתתא" "אתערותא בזהר הנקראת

נוקבין מיין "העלאת נק' הקבלה [ובספרי מלמטה)

לפנים הפנים כמים זה, ידי ועל - נקביים)"] (מים

עליון אלקי אור "זורע" הקב"ה מדה, כנגד ומדה

דלעילא" "אתערותא בזהר הנק' האדם, בלב ביותר

"המשכת נק' הקבלה [ובספרי מלמעלה) (התעוררות

זכריים)"]. (מים דכורין מיין

האהבה שהתעוררות - תחילה" מזריע "איש ב)

יתברך שהוא הקב"ה, זה האיש מן מתחלת האדם בלב

מלמעלה, חנם בחסד האדם בלב התעוררות ממשיך
לעורר הנמשך דלעילא "אתערותא זו בחינה ונקראת

דלתתא". אתערותא

מ אלה, אופנים שני בין זה מתחילהוהבדל היכן
ישראל), (בני האשה או (הקב"ה) מהאיש ההתעוררות,
האהבה היינו - ה"הולדה" ואיכות בטיב לשינוי גורם
או "זכר" בבחינת היא אם - האדם בלב הנולדת לה'

"נקבה". בבחינת
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

הואÂ‰�‰(יא) דא יחסר אל ראשך על ושמן בזהר א'
שעל השמן ענין עיקר הרי כו' טבאן עובדן
המע"ט הן אדם בנשמת ה' אור חיבור גורם להיות הראש
חכמה בחי' הוא השמן דעיקר מבואר ולמעלה בפ"מ
הוא השמן דשרש הוא הענין אור, תורה שנק' שבתורה
בירידתו ואמנם אור דתורה דח"ע ומקור פנימיות בבחי'
בציצית כמו גשמיים בענינים מעשיות במצוות למטה
בהוצאה דשבת והלכות בדינין וכה"ג גשמיים ותפילין
כו' וטהרה וטומאה או"ה דיני בכל וכה"ג לרה"ר מרה"י
בשם נק' כ"כ למטה זאת והתלבשות ירידה בחי' זהו הנה
כי כו' דתורה חכמה דפנימית העליון קדש משחת שמן
בדבר גם הדברים בכל למטה להתמשך החכמ' מטבע
השמן (כטבע וחידות משלים כמו דוקא תחתון היותר
כמו הוא והטעם כו') בו ונבלע דבר בכל ומפעפע שיורד
בכל השמן טבעיות שנמצא הטבע בס' מוצאים שאנו
ארמ"ע וד"י דעשיה דצח"ם חלקי בכל שבעולם הנמצאי'
בחלק גם שמן להוציא יוכלו מכולם בהם המורכבי'

מח ושמן כמו יוציאוהדומם צור מחלמיש הרי צור למיש
מציאת בכל שיש מפני והוא כו' קשה שהצור הגם שמן
לשמן נהפך שהוא שבו ההיולי חומר התמצית בחי' בריאה
מד"י שמורכב מת אדם של גופו כמו המדבר בחלק וגם
והיינו אלים) (שנק' שמן כמו רק ישאר היטב הבירור אחר

בכל שנמצ' ההיולי התמצית בחי' שהיא החכמ' בחי'
שנא' לפי כידוע מציאותו עיקר שמזה כו' מורכב מציאת
ועולם עולם בכל וע"כ דוקא בחכמ' עשית בחכמ' כולם
שורה שבחכמה לפי והוא החכמ' מבחי' קיומו עיקר נמצא
העולם זה למציאת המהווה ממש האלקי ואי"ן כח בחי'
ה' מעשיך רבו מה וכמ"ש שבו בפרטות בריאה כל עד
בהשתלשלות החכמ' שיורדת רק כו' עשית בחכמ' כולם
הבריאה בעולם דאצילות דמל' מחכמה כמו לעולם מעולם
שבמל' חכמ' בחי' עד כו' ביצי' דבריאה דמל' ומחכמ'
כח שנמצא כו' וארמ"ע דצח"ם וכל בגלגלים דעשיה דמל'
מטה מטה לירד החכמ' טבע הרי כו' פרט בכל החכמה
החכמ' באור יובן וכך כו' מכל תחתון היותר עד דוקא
דא"ס בחכמ' הוא התורה דשרש כידוע הקדומה שבתורה
עולמות בד' והתלבשות השתלשלות בבחי' וירדה עצמו
שהוא ויצירה דבריאה ותורה דאצילות תור' ונק' באצילות
התורה כל קיים שא"א (כמו עדיין הרוחניות בבחי' הכל
עד כו' ואצי' ובריאה ביצי' למעלה שהיא כמו ברוחניות
גשמיים בדברים בפ"מ העשי' בעולם לנו הנגלית תורה
(וכך בפ"מ טו"ר בין להבדיל טו"ר בעה"ד דעשי' דנוגה
בנשמתו ובאה מח"ע שנמשך שלמה בחכמת מוצאים אנו
משל אלפים ג' וידבר כמ"ש וחידות במשלי' בהתלבשו'

וכה"ג): כו'
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ענין˜„˘ מהו וצ"ל תבואתה. ראשית לה' ישראל
כתיב וע"ז תבואתה ראשית נק' ושישראל התבואה

כי תבואה בשם נק' התורה הנה כו'. קודש הפסוק בתחלת
לכו כמ"ש לחם נק' וגם דאורייתא אתוון ך"ב גימ' חטה

1

2

3

4

c"ag i`iyp epizeax zxezn

בשם התורה נק' הרי כו' וחלב שמן נק' וגם בלחמי לחמו
או"א כל דהנה התבואה, ראשית הם וישראל תבואה
מצות אף שיקיים וכדי מצות תרי"ג לקיים צריך מישראל
המצות והנה כו' עליהם בגלגול להיות צריך בכהן שנאמרו
שני ויש א') לבוש חסר א' מצוה (וכשחסר לבושים הם
המצוה, וכוונת המצוה עשיית והיינו המצות, בעשיי' בחי'
התחתון לג"ע לבושי' נעשה המצוה בעשיית כי והוא
והנה כו', העליון לג"ע לבושי' נעשה המצות ובכוונת
זורע לצדקה, לכם זרעו כמ"ש זריעה בשם נקרא המצות
ארז"ל הנה במצות זריעה לשון שייך מהו ולהבין צדקות.
צ"ל ולכאורה בתחתונים דירה לו להיות הקב"ה נתאוה
צ"ל זה וכדוגמת מלא. אני הארץ ואת השמים את הלא
אלקות השראת שיהי' בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו מ"ש
לית מכה"כ הלא צ"ל בזה גם ולכאורה בקדה"ק, בבהמ"ק

את מלא ה' כבוד שיהי' ההתחדשות ומה מיני' פנוי אתר
אני הארץ ואת השמים את מכה"כ בלא"ה הלא המשכן
והנה במוח, שורה שהנפש רואים אנו הנה כי כו', מלא
הוא תיכף הנה ברגל להלוך רוצה שאם רואים אנו אעפ"כ
להיות צריך הי' בלבד במוח הנפש השראת הי' ואם הולך

מ זמן איזה בכלשיהוי שורה הנפש דהנה הוא והענין ה,
ברצונו כשעולה מיד ולכן ג"כ ברגל אף איברים רמ"ח
כ"א העורקים ע"י לרגל הרצון שיומשך צריך אינו להלוך
הנפש כח ג"כ יש שברגל מפני והוא מהלך הוא מיד
השראת שעיקר רואים אנו עכ"ז והנה כו'. בה שמתפשט
דוקא במוחו הוא כו' כך שיהי' דבר על המשכלת הנפש
הוא הנה דבר איזה לחשוב צריך אם כמו ברגל משא"כ
ית', אלקותו בגדולת גם לחשוב ויכול במוחו מחשב

כו'. ברגל משא"כ מסחור בעניני וכמ"כ

'dl l`xyi ycw
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂשניה פ' ובין דק"ש ראשונה פרשה בין ההפרש
רצונו עושין הוא ראשונה שפרשה שארז"ל דק"ש
רצונו עושין אין בחי' הוא דק"ש שניה ופ' מקום, של
והיינו מאדך, בכל בה נאמר לא כי מפני והיינו מקום של
אדם זרע שנק' הנשמות זהו אדם אותיות הוא מאד כי
עושין הנק' וזהו ממש רואה כאלו באלקות ההשגה בחי'
לאלקות ההתקשרות בחי' הוא הראי' שע"י ש"מ רצונו
יחפוץ שלא חפצתי לא ועמך להיות בא עי"ז רואה כאלו
בחי' ועמך וזהו בעוה"ב, ולא בגעה"ע ולא בגעה"ת לא

יחפוץ כ"א לך, ובטל טפל עמך הוא מקו"ח עמך כי
שאו ר"ת הוא שמע כי ישראל שמע וזהו ית', בו לדבקה
מאדך לבחי' בא הוא הראי' שע"י וראו עיניכם מרום
והי' פ' משא"כ העליון, מאד גילוי לקבל כלי ונעשה
שמיעה הנה תשמעו שמוע אם והי' בה דכתיב הגם א"ש
ע"י התקשרות בבחי' ולא בעלמא הבנה בינה בחי' הוא
מאדך בכל בה נאמר לא ולכן כו' רואה כאלו הדעת
דבריאה נשמות כמו בהמה זרע בבחי' כ"א אדם בחי'

כו'.

dpal lwn awri el gwie

a"lxz `vie 't c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úåîìåòá éåìéâ øùôàî øåàä
íðîàשהאורות רק שלא והכלים, האורות ביחסי שני צד יש

את ומנהיגים משפיעים שהם אלא מהכלים מושפעים

שהאברים הקודם במאמר במשל שראינו וכפי הכלים,

בנמשל: וכך ידה, על ומונהגים לנפש בטלים הגשמיים

íéìâúî úåøåàäù úåìâúä úðéçáá àéä úåùáìúää
úåøåàä ìà íéìèá íéìëäù éôì åðééäå ,íéìëäáכפי

הרוחני הראיה לכח בטלה הגשמית העין íäåשבמשל
,úåøåàä úà ìá÷ì íéåàøהיא הגשמית שהעין במשל וכמו

שאינה לדוגמא מהאוזן בשונה הראיה, לכח ראוי כלי

הראיה. כח את לקבל מוכשרת

íäì ùéå éìëäá ùîî éåìéâá íéøéàî íä úåøåàä ïë ìò
íéìëä ìò äìùîîå äèéìùנ"ע הרבי בדברי הפירוש -

כפי הכרח, בדרך שליטה הכוונה אין וממשלה" "שליטה

ומכריח האברים על ששולט מקיף כח שהוא הרצון שכח

של באופן וממשלה שליטה אלא כרצונו, להתנהג אותם

הכלים בתוך מתלבשים שהאורות ממילא, בדרך התלבשות

האצילות íúåà,שבעולם íéâéäðîå

a"xrz ,zereayd bgc 'a lil
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קנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

בשם התורה נק' הרי כו' וחלב שמן נק' וגם בלחמי לחמו
או"א כל דהנה התבואה, ראשית הם וישראל תבואה
מצות אף שיקיים וכדי מצות תרי"ג לקיים צריך מישראל
המצות והנה כו' עליהם בגלגול להיות צריך בכהן שנאמרו
שני ויש א') לבוש חסר א' מצוה (וכשחסר לבושים הם
המצוה, וכוונת המצוה עשיית והיינו המצות, בעשיי' בחי'
התחתון לג"ע לבושי' נעשה המצוה בעשיית כי והוא
והנה כו', העליון לג"ע לבושי' נעשה המצות ובכוונת
זורע לצדקה, לכם זרעו כמ"ש זריעה בשם נקרא המצות
ארז"ל הנה במצות זריעה לשון שייך מהו ולהבין צדקות.
צ"ל ולכאורה בתחתונים דירה לו להיות הקב"ה נתאוה
צ"ל זה וכדוגמת מלא. אני הארץ ואת השמים את הלא
אלקות השראת שיהי' בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו מ"ש
לית מכה"כ הלא צ"ל בזה גם ולכאורה בקדה"ק, בבהמ"ק

את מלא ה' כבוד שיהי' ההתחדשות ומה מיני' פנוי אתר
אני הארץ ואת השמים את מכה"כ בלא"ה הלא המשכן
והנה במוח, שורה שהנפש רואים אנו הנה כי כו', מלא
הוא תיכף הנה ברגל להלוך רוצה שאם רואים אנו אעפ"כ
להיות צריך הי' בלבד במוח הנפש השראת הי' ואם הולך

מ זמן איזה בכלשיהוי שורה הנפש דהנה הוא והענין ה,
ברצונו כשעולה מיד ולכן ג"כ ברגל אף איברים רמ"ח
כ"א העורקים ע"י לרגל הרצון שיומשך צריך אינו להלוך
הנפש כח ג"כ יש שברגל מפני והוא מהלך הוא מיד
השראת שעיקר רואים אנו עכ"ז והנה כו'. בה שמתפשט
דוקא במוחו הוא כו' כך שיהי' דבר על המשכלת הנפש
הוא הנה דבר איזה לחשוב צריך אם כמו ברגל משא"כ
ית', אלקותו בגדולת גם לחשוב ויכול במוחו מחשב

כו'. ברגל משא"כ מסחור בעניני וכמ"כ
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂשניה פ' ובין דק"ש ראשונה פרשה בין ההפרש
רצונו עושין הוא ראשונה שפרשה שארז"ל דק"ש
רצונו עושין אין בחי' הוא דק"ש שניה ופ' מקום, של
והיינו מאדך, בכל בה נאמר לא כי מפני והיינו מקום של
אדם זרע שנק' הנשמות זהו אדם אותיות הוא מאד כי
עושין הנק' וזהו ממש רואה כאלו באלקות ההשגה בחי'
לאלקות ההתקשרות בחי' הוא הראי' שע"י ש"מ רצונו
יחפוץ שלא חפצתי לא ועמך להיות בא עי"ז רואה כאלו
בחי' ועמך וזהו בעוה"ב, ולא בגעה"ע ולא בגעה"ת לא

יחפוץ כ"א לך, ובטל טפל עמך הוא מקו"ח עמך כי
שאו ר"ת הוא שמע כי ישראל שמע וזהו ית', בו לדבקה
מאדך לבחי' בא הוא הראי' שע"י וראו עיניכם מרום
והי' פ' משא"כ העליון, מאד גילוי לקבל כלי ונעשה
שמיעה הנה תשמעו שמוע אם והי' בה דכתיב הגם א"ש
ע"י התקשרות בבחי' ולא בעלמא הבנה בינה בחי' הוא
מאדך בכל בה נאמר לא ולכן כו' רואה כאלו הדעת
דבריאה נשמות כמו בהמה זרע בבחי' כ"א אדם בחי'

כו'.
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úåîìåòá éåìéâ øùôàî øåàä
íðîàשהאורות רק שלא והכלים, האורות ביחסי שני צד יש

את ומנהיגים משפיעים שהם אלא מהכלים מושפעים

שהאברים הקודם במאמר במשל שראינו וכפי הכלים,

בנמשל: וכך ידה, על ומונהגים לנפש בטלים הגשמיים

íéìâúî úåøåàäù úåìâúä úðéçáá àéä úåùáìúää
úåøåàä ìà íéìèá íéìëäù éôì åðééäå ,íéìëäáכפי

הרוחני הראיה לכח בטלה הגשמית העין íäåשבמשל
,úåøåàä úà ìá÷ì íéåàøהיא הגשמית שהעין במשל וכמו

שאינה לדוגמא מהאוזן בשונה הראיה, לכח ראוי כלי

הראיה. כח את לקבל מוכשרת

íäì ùéå éìëäá ùîî éåìéâá íéøéàî íä úåøåàä ïë ìò
íéìëä ìò äìùîîå äèéìùנ"ע הרבי בדברי הפירוש -

כפי הכרח, בדרך שליטה הכוונה אין וממשלה" "שליטה

ומכריח האברים על ששולט מקיף כח שהוא הרצון שכח

של באופן וממשלה שליטה אלא כרצונו, להתנהג אותם

הכלים בתוך מתלבשים שהאורות ממילא, בדרך התלבשות

האצילות íúåà,שבעולם íéâéäðîå
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c"agקנו i`iyp epizeax zxezn
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

הדין מדת לבוקר, שקדם מערב כלול יום הוי'. הוא שכוחנו מכיר האדם אחד, בה' התבוננות ע"י
ושמים. ארץ אלקים" "הוי' עשות ביום ואח"כ "אלקים", ברא בראשית קודם הרחמים. מדת שלפני

‰p‰Âוחּיּותנּו ּדכחנּו אלקינּו, ׁשהוי' זה ּדבר והּׂשגת ידיעת ¿ƒ≈ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ידי על ּבא הּוא ּומקֹום, מּזמן ׁשּלמעלה הוי' ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָהּוא
ּכמֹו איינער, הּוא ּפרּוׁשֹו אחד ּכי אחד, ּבהוי' ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָההתּבֹוננּות
הּוא, ליחיד אחד ּבין ּדההפרׁש אּלא איינציג, ּדפרּוׁשֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיחיד
נּכרת ׁשהאחדּות הּוא ואחד ּבעצם, ׁשּמיחד הּוא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּדיחיד
ההתּבֹוננּות ידי ּדעל והינּו וההתהּוּות, הּנבראים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָמּפרטי
ּדהוי' זֹו הּכרה לידי ּבאים זה ידי על הּנה אחד ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבהוי'
ׁשמע אמירת הרי ּכן ואם הוי', הּוא וחּיּותנּו ּדכחנּו ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָֹֹאלקינּו,
ּכאן ּדעד מאיר רּבי אמר ולּמה הּמח, ּכּונת הּוא ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹיׂשראל
ּפרּוׁש ּתחּלה להקּדים צרי זה ּולהבין הּלב. ּכּונת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָצריכים
אחד ּדיֹום אחד", יֹום ּבקר ויהי ערב "ויהי ּכתיב הּנה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאחד:
י"ב הן הּיֹום ׁשעֹות ּדכ"ד ּדוקא, ּובקר מערב ּכׁשּכלּול ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּוא
ּדהּגדר ׁשלם, יֹום הּוא ואז הּיֹום ׁשעֹות וי"ב הּלילה ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָׁשעֹות
וׁשהערב ּובקר ּדערב ּבההגּדרה מגּדר ׁשהּוא הּוא ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻהּיֹום
צרי אֹור, ּבקר ׁשּיהיה ּדבכדי והינּו לּבקר, קדּום ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹיהיה
זה ידי על ּבהערב העבֹודה ידי ועל ערב, ּתחּלה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלהיֹות
עלה ּדבתחּלה הּוא, הּדבר וטעם אֹור. להּבקר ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹמּגיעים
העֹולם ׁשאין ראה הּדין, ּבמּדת העֹולם את לברא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּבמחׁשבה

"ּבריׁשא ּוכמאמר הרחמים, מּדת עּמֹו ׁשּתף להתקּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָיכֹול
נהֹורא" והדר ּדתבחׁשֹוכא העֹולם, ּבבריאת היה וכן חּלה, ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָ

הארץ", ואת הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכתיב
ידי על הּוא ּבפעל ּבהתהּוּות העֹולמֹות והתהּוּות ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹּדבריאת
חׁשֹוכא, ּדבריׁשא והּצמצּום הּדין מּדת ׁשהּוא אלקים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשם
וׁשמים" ארץ אלקים הוי' עׂשֹות "ּביֹום ּכתיב ּכ ְְְְֱֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹואחר
נהֹורא והדר ּכ אחר ׁשּיהיה ּובכדי נהֹורא. והדר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּוא
ּומגן ׁשמׁש "ּכי ּכתיב ּדהּנה חׁשֹוכא, ּבריׁשא ידי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהּוא
הּטבע ׁשהּוא אלקים הוי' ׁשמֹות ּדהב' אלקים", ְֱֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהוי'
ּדהּנה הּׁשמׁש, ּומגן הּׁשמׁש ּכדגמת הּוא מהּטבע ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻּולמעלה
את רק רֹואים אנּו הלא הּׁשמׁש את רֹואים ּׁשאנּו מה ֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹזה
הּׁשמׁש ּדמאֹור הּׁשמׁש, מאֹור על ׁשּמכּסה ונרּתק ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּמגן
אֹורֹו לקּבל והּנבראים העֹולם ּבאפׁשרּות היה לא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹעצמֹו
יּוכל זה ידי על ונרּתק הּמגן ּכּסּוי ידי על ורק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָוזיוֹו,
ׁשמׁש ּתבּואת "מּמגד ׁשּכתּוב ּכמֹו ּפעּלתֹו ּופֹועל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻלהתקּבל
מעצם ּבאה הּפעּלה הרי ּכן אם ירחים", ּגרׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּומּמגד
ׁשּיּוכל ּבכדי ונרּתק ּבהּמגן ּומסּתּתר ׁשּמתעּלם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּׁשמׁש

ּפעּלתֹו. ולפעל ְְְְְִִֵַָֹֻלהתקּבל
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אור.ב. ואחר־כך חושך בתחילה

•
mixeaic ihewl

הבהמית הנפש וזיכוך בירור הוא דתפלה הוא והענין

כתיב דהנה האלקית, דנפש כוחות התגלות ידי 32על

דהול"ל הקושיא וידוע להוי'", קרבן מכם יקריב כי "אדם

אופן יהי' כן הנה להוי' קרבן יקריב כי מכם אדם

להוי', קרבן מכם יקריב כי אדם אומר ומדוע הקרבתו,

הכוחות, קירוב הוא הקרבנות דענין הוא הפירוש אלא

הוי', אל יתקרב האדם דכאשר הכוונה יקריב כי ואדם

וזיכוך בירור שהוא להוי' קרבן בעצמכם מכם הנה

הפרטי שהם הצאן, ומן הבקר מן דזהו שלו, הנה"ב

שונות טבעיות בכמה שנחלק הבהמית, הנפש של דרגות

אחרי ונמשך טבעי הוא בכלל הבהמית דהנפש משונות,

בשכלו גם ענינו כל הוא ובזה וגשמיים, חומריים דברים

ותאוה חמדה דבר כל להשיג איך ומתחכם שמשכיל

עניני אחרי נמשכת שבעיקרה ממש, כבהמה גופנית

בתוקף השור כטבע אם דרגו' חלוקי כמה יש ובזה הגוף,

כטבע או וקרירות, בעזות שהוא העז כטבע או גדול

לה' קרבן יבוא ומהם ממוצעת, בטבע שהוא הכשב

וטבעי חושי הקרבת ואופן בקדושה. ולהעלותם לבררם

דנפש הכוחות התגלות ידי על הוא הבהמית הנפש

גש בדרך הנה"ב את יבטל לא שהנה"א והיינו האלקית,

צריך אינו הנה"א לכאורה כי אותך, צריך אינני לך הלאה,

הנה"א של ענינו כל כי לומר מקום והי' כלל, להנה"ב

עיקרו כשהנה"ב כן ואם בלבד, דטוב בהעליות רק הוא

של ענינו לכאורה כן על בזה, מושרש והוא בטבעיות
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היא הנה"א כי ולהרחיקו, הנה"ב את להדיח הוא הנה"א

בענינים מושרשת שהיא כמו והנה"ב צדיק, מדירגת

יצר שזהו שלה בהתגלות ובפרט בהם, ומורגלת הטבעיים

והמדות נה"ב, נקרא היצה"ר של דהשכל וכנודע הרע,

במחשבה הרע ציור הוא הרע ויצר הרע, יצר נקראות

לצדיק, מכתיר ורשע רשע, הוא כן אם ומעשה, דבור

מקום לו לתת לבלתי הנה"א את וסובב מכתיר שהנה"ב

הנה"א של עבודתה לכאורה הרי כן אם קטנה, בהעיר

לגמרי, ולבטלה הנה"ב את להרחיק להיות צריכה היתה

דרכי אלא כן, הענין אין הנה דחי', בדרך וכל, מכל

ד בירור בדרך הוא האלקית הנפש של ולאהעבודה וקא

הנפש כוחות התגלות ידי על הוא והבירור דחי', בדרך

אפשרות לפי להיות צריכה זו התגלות אמנם האלקית,

צריכים האלקית הנפש דכוחות והוא הנה"ב, קבלת

לא בזה והכוונה הנה"ב, דשכל השגה בלבושי להתלבש

להנה"ב זאת מסבירה ואח"כ תחלה הענין מבינה שהנה"א

הנה"ב עם יהי' בהענין התעסקותה תחלת אשר אם כי

עולם. מעניני שלקוחים השגה בלבושי היינו בעצמה,
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הבעש"ט מורנו אשר תק"ג בשנת שהי' המאורע את בקבלה ידעו ממעזריטש המגיד הרב תלמידי
להם: ויספר קדישא החבריא תלמידיו לקשישי קרא נ"ע

בן השי"ת לו ויתן מופלג ולמדן אלקים ירא שמו מנחם ר' סת"ם סופר הי' באשכנז הערים באחת
בלבו אותה ומבזה בקבלה מאמין בלתי ולהיותו וגמרא משנה מקרא עמו וילמוד טובים חושים בעל
אמונה. בעניני הנער על לרעה זה פעל הקדוש הזהר על סרה ודיבר גס, בדיבור גם קרובות ולעתים

עיר את עזב תורה ללמוד משתוקק שנה עשרה שתים בן היתום ובנו ר"מ לעירכשמת ויבוא ו
ומצליח אותו מפטם והס"מ התורה לימוד על נוסף מדעים שאר גם ללמוד חשק ושם באשכנז אחרת
ובתורתו, בה' כופרים להעמיד בישראל קרחה ויעשה כוזבות בדעות ישראל את להסית בחר בו כי בידו

תלמידיו. ותלמידי ומתלמידיו ממנו ינצל דרכנו ע"פ דרכו יאחז אשר וכל

מורנו תלמידי זקני הנה מענדעלסאן, של תרגומו הפצת אדות על – תקל"ו בשנת – ָובהשמע
ללימוד התנגדו סיג לעשות ובכדי וביאורו התרגום לימוד נגד יצאו המגיד הרב ותלמידי הבעש"ט
בני במחנה גדול רעש שגרם פרש"י עם רק תנ"ך שילמדו החסידים על להשגיח לב וישימו הדקדוק

המתנגדים. מעדת התורה
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צ"ו אלול י"ב א' ב"ה

שי' משה זלמן מוהר"ר אי"א וו"ח ידידי

שו"ב

וברכה. שלום

ובמנוחה בריוח פרנסתו לו יזמין הש"י כתבו, על במענה

יחיו מיו"ח נחת ויקבלו שבלב, ועבודה בתורה לשקוד שיוכל

. . בגו"ר.

נעלה דבר הוא כי זאת לבד הנה ברבים. הלימוד אדות על

זכות אשר הרבים, בטובת ענינו הפלאת עוצם בגודל ונשגב

הרבים לטובת עצמו את ונותן המוסר זה ביחיד תלוי הרבים

טובה הוא הנה זאת לבד הנה שמים. ויראת תורה בהרבצת

שמע ותא ממש. יחידה עד הנשמה חלקי בכל הנוגע עצמאית,

נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד שמעתי אשר את

ביחידות: מאנ"ש לאחד אומר זי"ע,

קאנען זאהל ער ועמען מיט חבר, א האבין בעדארף חסיד

קועטשין ואס ענינים אינעויגסטע זאיינע ריידין, דורך אפען

מצב א פאר ואס אין חסיד יעדער און הארצין. אויפין אים

גרעסטע די לייגין ער בעדארף זאייאן ניט זאהל ער פרטי

א נאך זאיין מקרב צווייטין. דעם טובה א טאן אויף כחות

חסידות. פון החיים חיי מקור דעם צו אידין

איז בנים, חשוכי א איז עלינו לא איינער אז גשמיות, אין

רפואות אלע טוט מענטש דער און גרייס, זייער רחמנות דער

אים אויף זעך זאהל הש"י אז ועלט, דער אין סגולות אלע און

וקיימא. חייא בזרע וערין גיהאלפין זאהל ער זאיין, מרחם
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היא הנה"א כי ולהרחיקו, הנה"ב את להדיח הוא הנה"א

בענינים מושרשת שהיא כמו והנה"ב צדיק, מדירגת

יצר שזהו שלה בהתגלות ובפרט בהם, ומורגלת הטבעיים

והמדות נה"ב, נקרא היצה"ר של דהשכל וכנודע הרע,

במחשבה הרע ציור הוא הרע ויצר הרע, יצר נקראות

לצדיק, מכתיר ורשע רשע, הוא כן אם ומעשה, דבור

מקום לו לתת לבלתי הנה"א את וסובב מכתיר שהנה"ב

הנה"א של עבודתה לכאורה הרי כן אם קטנה, בהעיר

לגמרי, ולבטלה הנה"ב את להרחיק להיות צריכה היתה

דרכי אלא כן, הענין אין הנה דחי', בדרך וכל, מכל

ד בירור בדרך הוא האלקית הנפש של ולאהעבודה וקא

הנפש כוחות התגלות ידי על הוא והבירור דחי', בדרך

אפשרות לפי להיות צריכה זו התגלות אמנם האלקית,

צריכים האלקית הנפש דכוחות והוא הנה"ב, קבלת

לא בזה והכוונה הנה"ב, דשכל השגה בלבושי להתלבש

להנה"ב זאת מסבירה ואח"כ תחלה הענין מבינה שהנה"א

הנה"ב עם יהי' בהענין התעסקותה תחלת אשר אם כי

עולם. מעניני שלקוחים השגה בלבושי היינו בעצמה,
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הבעש"ט מורנו אשר תק"ג בשנת שהי' המאורע את בקבלה ידעו ממעזריטש המגיד הרב תלמידי
להם: ויספר קדישא החבריא תלמידיו לקשישי קרא נ"ע

בן השי"ת לו ויתן מופלג ולמדן אלקים ירא שמו מנחם ר' סת"ם סופר הי' באשכנז הערים באחת
בלבו אותה ומבזה בקבלה מאמין בלתי ולהיותו וגמרא משנה מקרא עמו וילמוד טובים חושים בעל
אמונה. בעניני הנער על לרעה זה פעל הקדוש הזהר על סרה ודיבר גס, בדיבור גם קרובות ולעתים

עיר את עזב תורה ללמוד משתוקק שנה עשרה שתים בן היתום ובנו ר"מ לעירכשמת ויבוא ו
ומצליח אותו מפטם והס"מ התורה לימוד על נוסף מדעים שאר גם ללמוד חשק ושם באשכנז אחרת
ובתורתו, בה' כופרים להעמיד בישראל קרחה ויעשה כוזבות בדעות ישראל את להסית בחר בו כי בידו

תלמידיו. ותלמידי ומתלמידיו ממנו ינצל דרכנו ע"פ דרכו יאחז אשר וכל

מורנו תלמידי זקני הנה מענדעלסאן, של תרגומו הפצת אדות על – תקל"ו בשנת – ָובהשמע
ללימוד התנגדו סיג לעשות ובכדי וביאורו התרגום לימוד נגד יצאו המגיד הרב ותלמידי הבעש"ט
בני במחנה גדול רעש שגרם פרש"י עם רק תנ"ך שילמדו החסידים על להשגיח לב וישימו הדקדוק

המתנגדים. מעדת התורה
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צ"ו אלול י"ב א' ב"ה

שי' משה זלמן מוהר"ר אי"א וו"ח ידידי

שו"ב

וברכה. שלום

ובמנוחה בריוח פרנסתו לו יזמין הש"י כתבו, על במענה

יחיו מיו"ח נחת ויקבלו שבלב, ועבודה בתורה לשקוד שיוכל

. . בגו"ר.

נעלה דבר הוא כי זאת לבד הנה ברבים. הלימוד אדות על

זכות אשר הרבים, בטובת ענינו הפלאת עוצם בגודל ונשגב

הרבים לטובת עצמו את ונותן המוסר זה ביחיד תלוי הרבים

טובה הוא הנה זאת לבד הנה שמים. ויראת תורה בהרבצת

שמע ותא ממש. יחידה עד הנשמה חלקי בכל הנוגע עצמאית,

נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד שמעתי אשר את

ביחידות: מאנ"ש לאחד אומר זי"ע,

קאנען זאהל ער ועמען מיט חבר, א האבין בעדארף חסיד

קועטשין ואס ענינים אינעויגסטע זאיינע ריידין, דורך אפען

מצב א פאר ואס אין חסיד יעדער און הארצין. אויפין אים

גרעסטע די לייגין ער בעדארף זאייאן ניט זאהל ער פרטי

א נאך זאיין מקרב צווייטין. דעם טובה א טאן אויף כחות

חסידות. פון החיים חיי מקור דעם צו אידין

איז בנים, חשוכי א איז עלינו לא איינער אז גשמיות, אין

רפואות אלע טוט מענטש דער און גרייס, זייער רחמנות דער

אים אויף זעך זאהל הש"י אז ועלט, דער אין סגולות אלע און

וקיימא. חייא בזרע וערין גיהאלפין זאהל ער זאיין, מרחם
המשך בעמוד יק
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מובן הרי - ישרה" דרך היא "איזו א. במשנתנו: השאלות

הכתוב דיבר מלא ומקרא התורה, דרך היא הישרה שהדרך :1מאליו

- האדם" לו רע"ב) (שיברור, "שיבור ב. ה'". דרכי ישרים "כי

על הרי בשכלו? ולהחליט לברר עצמו לאדם שניתן דבר זהו כלום

לו ותפארת לעושי' תפארת שהיא "כל ג. התורה! לנו ניתנה זה

כיצד - רע"ב] ממנו, אדם בני נוחין ויהיו לו נוח (שיהא האדם" מן

שהנהגה מרגיש שאדם בכך תלוי' זו והחלטה שבחירה לומר אפשר

שרבי גם ומה ולאחרים). (לו ונוחה טובה יפה, מדייק2מסויימת

"ÏÎהוא לו" "נוח שהוא דבר שכל שמשמעו תפארת", שהיא

הישרה! הדרך

והביאור:

ישרה דרך היא דרךאיזו שהן המצוות, בקיום השלימות מהי -

ה'"), דרכי ישרים ("כי ישרה

האדם לו כאשרשיבור -Ì„‡‰אותן מקיים הוא בהן, בוחר

"דרך הן כיצד בשכלו מבין הוא אלא עול, קבלת מתוך רק לא

עול קבלת הוא התורה כל שיסוד למרות שכן, בהן. ובוחר ישרה"

להבין האדם על אלא די, לא עדיין בלבד בזה שמים, מלכות

התורה. של והנחיצות היוקר הטוב, את ומדותיו בשכלו ולהרגיש

כנאמר זאת, ולהרגיש להבין צריכה הבהמית נפשו "ואהבת3וגם

רש"י). יצריך, (בשני לבבך" בכל אלקיך ה' את

לעושי' תפארת שהיא שיהי'כל כך התורה את לקיים יש -

המצוה. מקיים את ומאירה מפארת שהיא ניכר

האדם מן לו התורהותפארת בעסק טעם והטוב החיות -

רואים שסביבו האנשים שגם כך, כדי עד להיות צריכים והמצוה

התורה. יופי את ידו על

שלב הוא התורה) יוקר את יבין השכל (שגם זה ענין והנה,

להשתדל יש מכן לאחר ורק עול, קבלת היא חכמה ראשית שני;

שמשנתנו בכך הרמזים אחד וזהו שכלית. הבנה לידי להגיע

קבל "משה היא ראשון פרק התחלת שני: פרק בתחילת מופיעה

היות עול, קבלת מתוך התורה קיום מודגש שבזה מסיני", תורה

שכלית בחירה השני, השלב בא מכן ולאחר מסיני; משה קבל שכך

האדם". לו "שיבור - בתורה

בחודש שנה בכל נלמד ראשון שפרק מה יומתק זה לפי

שני פרק ואילו זה), חודש של האחרונה (בשבת ניסן הראשון,

הנושא שכן, שבו). הראשונה (בשבת אייר השני, בחודש נלמד

לא מלמעלה, שבאה מצרים, יציאת - הוא ניסן חודש של המרכזי

בתחילת המודגשת לנקודה מתאים וזה האדם; עבודת ידי על

ציווי מצד התורה קיום מסיני", תורה קבל "משה הראשון, הפרק

עבודת העומר, ספירת היא אייר חודש עבודת ואילו מלמעלה.

לפרק מתאימה זו ונקודה הבהמית; הנפש וזיכוך בבירור האדם

האדם". לו "שיבור שני,

במצוה זהיר "והוי - המשנה המשך גם לבאר יש האמור לפי

מילי כאן אין לכאורה בזה: לדקדק שיש כבחמורה", קלה

אין שלגבה עול, קבלת מצד מדבר אינו התנא אלא, דחסידותא?

יש שלגביהם והרגש, השכל מצד אלא לחמורה, קלה בין הבדל

חמורה, וזו קלה זו שאמנם מלמדנו, והוא לחמורה; קלה בין הבדל

העבודה שלימות שכן כבחמורה, בקלה ליזהר יש זאת למרות אך

עול. קבלת עם חדורים והרגש השכל גם כאשר היא

ישנן עצמו האדם" לו שב"יבור לומר, יש יותר בעומק והנה,

ולהגיע הבהמית הנפש את לזכך שניתן היינו כלליות, דרכים שתי

"כל - היא הישרה והדרך אופנים, בשני האדם" לו "יבור לדרגת

לעושי'". תפארת שהיא

הבהמית, נפשו של בחושך נלחם שהאדם - היא אחת דרך

את ומבטלים המחלישים בהם, וכיוצא וסיגופים תעניות באמצעות

הבהמית. והנפש הגוף לזיכוך ומביאים העולם, לתענוגי התאווה

היא זו ישרה",דרך "דרך איננה אולם תורה, פי על דרך אמנם

ישר" האדם את האלקים עשה "אשר תוצאה4בבחינת היא שכן

הרמב"ם ובלשון המקדש). (בית חורבן היא5של התעניות שסיבת

תשובה" דרכי לפתוח הלבבות לעורר כדי בהן, שאירעו "הצרות

לצום יש - כך פרטית בתענית ואף לחורבן. שגרמו החטאים על

הרעים" מעשיהם "בגלל הבאה צרה", שתבוא וכדברי6"בזמן .

ישא7הרמב"ם ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ש"לא שאומר שמי ,

בה" לילך ואסור רעה "דרך זו הרי - נאה" בדירה ישב ולא .8אשה

וטוב אור הוספת - היא ישרה, דרך שהיא השני', הדרך

הבהמית והנפש הגוף בשבירת רק עוסק אינו האדם וקדושה.

טובה והמצוה התורה שמירת כיצד להם מסביר הוא אלא בלבד,

עד האדם"), מן לו ותפארת לעושי' ("תפארת בשבילם

ה' בעבודת להוספה אותם מנצל והוא זאת, וירגישו יבינו הם שגם

ממילא בדרך נדחה ואז בזה). וכיוצא שמים לשם באכילה (כגון

וכמבואר מתבררת. והיא הבהמית, הנפש של והרע החושך

תעזוב9בחסידות "עזוב אלא בתעניות, להרבות אין אלו שבדורות

הנפש10עמו" שגם כך ונחיצותה התורה יוקר את מסבירה וחסידות .

שבמצבו איפוא, היא, הישרה הדרך זאת. להבין מסוגלת הבהמית

אדם יעסוק - נתבררו) לא שעדיין בהמית ונפש גוף (עם בהווה

שגם כך הנכונים, ההסברים את לו יתן זה ולימוד החסידות, בתורת

וישרה טובה דרך היא שהתורה ירגישו הבהמית ונפשו .11גופו

י.1) יד, ואכ"מ.2)הושע רבי). היינו הנשיא יהודה שרבי ב לב, שבת (ראה הנשיא יהודה רבי נקרא הבאה שבמשנה ה.3)להעיר ו, 4)ואתחנן

כט. ז, רפ"ה.5)קהלת תעניות רפ"א.6)הלכות רפ"ג.7)שם דעות ישרה)8)הלכות בדרך היתה (שעבודתם מסויימים בצדיקים שמצינו ומה

מטבעם. חלק אלא אצלם, צער אינה זו שפרישות לומר, יש - העולם עניני מכמה פ"ג.9)שפרשו סט"ז.10)אגה"ת טוב שם לכתר הוספות ראה
(11.419 עמ' ח"ב תשמ"ח ספה"ש
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˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a(ב (ח, ¿«¬¿∆«≈

אבל הּכהן, לאהרן נאמר אמנם הּנרֹות הדלקת על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי
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זקּוק ׁשאינֹו ּכ עצמֹו, ּבכחֹות 'ּדֹולק' ה'נר' ׁשּיהא מאליה": ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעֹולה
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Ï‡¯NÈ È�·a ¯Îa ÏÎ ÈÏ Èk(טז (ח, ƒƒ»¿…ƒ¿≈ƒ¿»≈

רחּום. אּתה אף רחּום הּוא מה לֹו", ּדֹומה "הוי רז"ל ְֱֵֶַַַַַַַָָאמרּו

ּבכֹורֹות, מּכת ּבעת יׂשראל ּבכֹורי את ּפדה הּקּב"ה מה ּכאן: ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָואף

וילדֹות ילדי את להּציל ּבידֹו) ׁשהּדבר (מי להׁשּתּדל עלינּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאף

הּוא", ּכהן ׁש"אלקיכם ואף הּגֹוים. ּבין יּטמעּו ׁשּלא ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹיׂשראל

חמּׁשה מסּפיקים לא ּבכהן אדרּבה: הרי - הּבן ּפדיֹון אין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹּובכהן

זה. ידי על נתקּדׁש ּגּופֹו אם ּכי לפדֹותֹו, ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָסלעים

,éðù
éùéìùèàéðéñ-øaãîá äLî-ìà äåäé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈´¤¤´§¦§©Â¦©Â
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íiåìä-ìr äLî-úà äåäé äeö øLàk åéðá éðôìå§¦§¥´¨¨®©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©©«§¦¦½

:íäì eNr ïkñâë:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéå ¥−¨¬¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
ãëäðL íéøNrå Lîç ïaî íiåìì øLà úàæ−Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧§¤§¦³¨¨Æ

:ãrBî ìäà úãára àáö àáöì àBáé äìrîå̈©½§¨¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«
äëàìå äãárä àávî áeLé äðL íéMîç ïaîe¦¤Æ£¦¦´¨½̈¨−¦§¨´¨«£Ÿ̈®§¬Ÿ

:ãBr ãáréåëì ãrBî ìäàa åéçà-úà úøLåøîL ©«£−Ÿ«§¥¥¸¤¤¹̈§³Ÿ¤¥Æ¦§´Ÿ
íiåìì äNrz äëk ãáré àì äãárå úøîLî¦§¤½¤©«£Ÿ̈−´Ÿ©«£®Ÿ¨²¨©«£¤¬©«§¦¦−

:íúøîLîaô §¦§§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`qw 'nr a ycw zexb`)

Ï‡¯NÈ È�·a ¯Îa ÏÎ ÈÏ Èk(טז (ח, ƒƒ»¿…ƒ¿≈ƒ¿»≈

רחּום. אּתה אף רחּום הּוא מה לֹו", ּדֹומה "הוי רז"ל ְֱֵֶַַַַַַַָָאמרּו

ּבכֹורֹות, מּכת ּבעת יׂשראל ּבכֹורי את ּפדה הּקּב"ה מה ּכאן: ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָואף

וילדֹות ילדי את להּציל ּבידֹו) ׁשהּדבר (מי להׁשּתּדל עלינּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאף

הּוא", ּכהן ׁש"אלקיכם ואף הּגֹוים. ּבין יּטמעּו ׁשּלא ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹיׂשראל

חמּׁשה מסּפיקים לא ּבכהן אדרּבה: הרי - הּבן ּפדיֹון אין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹּובכהן

זה. ידי על נתקּדׁש ּגּופֹו אם ּכי לפדֹותֹו, ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָסלעים

,éðù
éùéìùèàéðéñ-øaãîá äLî-ìà äåäé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈´¤¤´§¦§©Â¦©Â

Lãça íéøöî õøàî íúàöì úéðMä äðMa©¨¨̧©¥¦¹§¥¨̧¥¤¯¤¦§©²¦©¬Ÿ¤
:øîàì ïBLàøäáçñtä-úà ìàøNé-éðá eNréå ¨«¦−¥«Ÿ§©«£¯§¥«¦§¨¥²¤©−̈©

:BãrBîaâïéa äfä Lãça íBé-øNr äraøàa §«£«§©§¨¨´¨¨«Â©¸Ÿ¤©¤¹¥¯
ç-ìëk Bãrîa Búà eNrz íéaørä-ìëëe åéúw ¨«©§©²¦©«£¬Ÿ−§«Ÿ£®§¨ªŸ¨¬§¨

:Búà eNrz åéètLîãìàøNé éða-ìà äLî øaãéå ¦§¨−̈©«£¬Ÿ«©§©¥¬¤²¤§¥¬¦§¨¥−
:çñtä úNrìäïBLàøa çñtä-úà eNriå ©«£¬©¨«©©©«£´¤©¤¿©¨«¦¿

øaãîa íéaørä ïéa Lãçì íBé øNr äraøàa§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤¥¬¨«©§©−¦§¦§©´



iyingקס ,iriax - i - jzelrda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éða eNr ïk äLî-úà äåäé äeö øLà ìëk éðéñ¦®̈Â§ÂŸ£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬
:ìàøNéåLôðì íéàîè eéä øLà íéLðà éäéå ¦§¨¥«©§¦´£¨¦À£¤̧¨³§¥¦Æ§¤´¤

eáø÷iå àeää íBia çñtä-úNrì eìëé-àìå íãà̈½̈§Ÿ¨«§¬©«£«©¤−©©´©®©¦§§º
:àeää íBia ïøäà éðôìå äLî éðôìæeøîàiå ¦§¥¬¤²§¦§¥¬©«£−Ÿ©¬©«Â©«Ÿ§Â

íãà Lôðì íéàîè eðçðà åéìà änää íéLðàä̈«£¨¦³¨¥̧¨Æ¥½̈£©¬§§¥¦−§¤´¤¨®̈
Bãrîa äåäé ïaø÷-úà áéø÷ä ézìáì òøbð änì̈´¨¦¨©À§¦§¦̧©§¦¹¤¨§©³§Ÿ̈Æ§´Ÿ£½

:ìàøNé éða CBúaçeãîr äLî íäìà øîàiå §−§¥¬¦§¨¥«©¬Ÿ¤£¥¤−¤®¦§´
:íëì äåäé äeöi-äî ärîLàåôèäåäé øaãéå §¤§§½̈©§©¤¬§Ÿ̈−¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàéLéà øîàì ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´
íëì ä÷çø Cøãá Bà Lôðì | àîè äéäé-ék Léà¦´¦¦«§¤¬¨¥´¨¤¿¤Á§¤¸¤§Ÿ¹̈À¨¤À

:äåäéì çñô äNrå íëéúøãì BààééðMä Lãça µ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¬¨¤−©©«Ÿ̈«©¸Ÿ¤©¥¦¹
-ìr Búà eNré íéaørä ïéa íBé øNr äraøàa§©§¨¨̧¨¨¬²¥¬¨«©§©−¦©«£´Ÿ®©

:eäìëàé íéøøîe úBvîáé-ãr epnî eøéàLé-àì ©¬§Ÿ¦−«Ÿ§ª««Ÿ©§¦³¦¤̧Æ©
eNré çñtä úwç-ìëk Bá-eøaLé àì íörå ø÷a½Ÿ¤§¤−¤´Ÿ¦§§®§¨ª©¬©¤−©©«£¬

:Búàâéäéä-àì Cøãáe øBäè àeä-øLà Léàäå Ÿ«§¨¦Á£¤¸¨¹§¤´¤«Ÿ¨À̈
äénrî àåää Lôpä äúøëðå çñtä úBNrì ìãçå§¨©Æ©«£´©¤½©§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨

kàOé Bàèç Bãrîa áéø÷ä àì äåäé ïaø÷ | é ¦´¨§©´§Ÿ̈À³Ÿ¦§¦Æ§´Ÿ£½¤§¬¦−̈
:àeää Léàäãéçñô äNrå øb íëzà øeâé-éëå ¨¦¬©«§¦«¨¸¦§¤¹¥À§¨³¨¤̧©Æ

äwç äNré ïk BètLîëe çñtä úwçk äåäéì©«Ÿ̈½§ª©¬©¤²©§¦§¨−¥´©«£¤®ª¨³
:õøàä çøæàìe øbìå íëì äéäé úçàñ ©©Æ¦«§¤´¨¤½§©¥−§¤§©¬¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr g zegiy ihewl)

'‰Ï ÁÒt ‰NÚÂ . . ‰˜Á¯ C¯„a B‡(ט (ט, ¿∆∆¿…»¿»»∆««

ּבידֹו מסּפיקין אין ואׁשּוב, אחטא "האֹומר אמרּו, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָרז"ל

ּבמֹועדֹו הּפסח את הקריב ׁשּלא מי אמנם, ּתׁשּובה". ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹלעׂשֹות

יכֹול ׁשאינֹו מקֹום ּבׁשּום מצינּו לא - ׁשני ּפסח על ׁשּסמ ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּׁשּום

ׁשאֹומר למי אפילּו ּתּקּון ּכאן ׁשּיׁש הרי ׁשני; ּפסח ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָלעׂשֹות

הענין ּכל מּלכּתחּלה ּכאן ׁשאין ּבלבד זֹו ולא ואׁשּוב". ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ"אחטא

האדם אדרּבה: אּלא ּבידֹו", מסּפיקין "אין להקריב�ˆeË‰ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָƒ¿«»ְְִַ

ׁשני. ִֵֶַּפסח

éòéáøåè-úà ïðrä äqk ïkLnä-úà íé÷ä íBéáe§Æ¨¦´¤©¦§½̈¦¨³¤«¨¨Æ¤
ïkLnä-ìr äéäé áøráe úãrä ìäàì ïkLnä©¦§½̈§−Ÿ¤¨«¥ª®¨¤¹¤¦«§¤¯©©¦§¨²

:ø÷a-ãr Là-äàøîkæèïðrä ãéîú äéäé ïk §©§¥¥−©«Ÿ¤¥µ¦«§¤´¨¦½¤«¨−̈
:äìéì Là-äàøîe epqëéæéìrî ïðrä úBìrä éôìe §©¤®©§¥¥−¨«§¨§¦º¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´

øLà íB÷îáe ìàøNé éða eòñé ïë éøçàå ìäàä̈½Ÿ¤§©´£¥¥½¦§−§¥´¦§¨¥®¦§À£¤³
:ìàøNé éða eðçé íL ïðrä íL-ïkLéçéét-ìr ¦§¨¨Æ¤«¨½̈¨¬©«£−§¥¬¦§¨¥«©¦´

éîé-ìk eðçé äåäé ét-ìrå ìàøNé éða eòñé äåäé§Ÿ̈À¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬§Ÿ̈−©«£®¨§¥À

:eðçé ïkLnä-ìr ïðrä ïkLé øLàèééøàäáeC £¤̧¦§¯Ÿ¤«¨¨²©©¦§−̈©«£«§©«£¦¯
ìàøNé-éðá eøîLå íéaø íéîé ïkLnä-ìr ïðrä¤«¨²̈©©¦§−̈¨¦´©¦®§¨«§¯§¥«¦§¨¥²

:eòqé àìå äåäé úøîLî-úàëäéäé øLà Léå ¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤¯
eðçé äåäé ét-ìr ïkLnä-ìr øtñî íéîé ïðrä¤«¨²̈¨¦¬¦§−̈©©¦§¨®©¦³§Ÿ̈Æ©«£½

:eòqé äåäé ét-ìråàëáørî ïðrä äéäé øLà Léå §©¦¬§Ÿ̈−¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤¤́
äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aa ïðrä äìrðå ø÷a-ãr©½Ÿ¤§©«£¨¯¤«¨¨²©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨

ðå:eòñðå ïðrä äìráëíéîé-Bà Lãç-Bà íéîé-Bà §©«£¨¬¤«¨−̈§¨¨««Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À
éøàäaïðrä Cì ïkLnä-ìr-éðá eðçé åéìr ïkL §©«£¦¸¤«¨³̈©©¦§¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬§¥«

:eòqé Búìräáe eòqé àìå ìàøNéâëäåäé ét-ìr ¦§¨¥−§´Ÿ¦¨®§¥¨«Ÿ−¦¨«©¦³§Ÿ̈Æ
eøîL äåäé úøîLî-úà eòqé äåäé ét-ìrå eðçé©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨®¤¦§¤³¤§Ÿ̈Æ¨½̈

:äLî-ãéa äåäé ét-ìrôéàäåäé øaãéå ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàáóñk úøöBöç ézL Eì äNr ¤¤¬¥«Ÿ£¥´§À§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤

äãrä àø÷îì Eì eéäå íúà äNrz äL÷î¦§−̈©«£¤´Ÿ®̈§¨³§Æ§¦§¨´¨«¥½̈
:úBðçnä-úà òqîìeâéìà eãrBðå ïäa eò÷úåE §©©−¤©©«£«§¨«§−¨¥®§«£³¥¤̧Æ

:ãrBî ìäà çút-ìà äãrä-ìkãúçàa-íàå ¨¨´¥½̈¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¦§©©−
éìà eãrBðå eò÷úééôìà éLàø íéàéNpä E ¦§®̈§«£³¥¤̧Æ©§¦¦½¨¥−©§¥¬

:ìàøNéäúBðçnä eòñðå äreøz ízr÷úeíéðçä ¦§¨¥«§©§¤−§¨®§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−
:äîã÷åúBðçnä eòñðå úéðL äreøz ízr÷úe ¥«§¨§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½

:íäérñîì eò÷úé äreøz äðîéz íéðçä©«Ÿ¦−¥¨®¨§¨¬¦§§−§©§¥¤«
æ:eòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úà ìéä÷äáeçéðáe §©§¦−¤©¨®̈¦§§−§¬Ÿ¨¦«§¥³

úwçì íëì eéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä ïøäà©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬¨¤²§ª©¬
:íëéúøãì íìBòèíëöøàa äîçìî eàáú-éëå −̈§Ÿ«Ÿ¥¤«§¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À

úøööça íúòøäå íëúà øøvä øvä-ìr©©©Æ©Ÿ¥´¤§¤½©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ
:íëéáéàî ízrLBðå íëéäìà äåäé éðôì ízøkæðå§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§«©§¤−¥«Ÿ§¥¤«

éíëLãç éLàøáe íëéãrBîáe íëúçîN íBéáe§¸¦§©§¤´§«£¥¤»§¨¥´¨§¥¤¼
éçáæ ìrå íëéúìò ìr úøööça ízr÷úe§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´

ïBøkæì íëì eéäå íëéîìLäåäé éðà íëéäìà éðôì ©§¥¤®§¨¸¨¤³§¦¨Æ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìàô ¡«Ÿ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÎÈÓÏL ÈÁ·Ê ÏÚÂ ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ(י (י, «……≈∆¿«ƒ¿≈«¿≈∆

‰ÏBÚ.'לה מחלט לבּטּול רֹומז לה', ּכליל ׁשהיא ,ÌÈÓÏL, »ְְִִִֵֶַַָָֻ¿»ƒ

והּׂשגה. הבנה מּתֹו ה' לעבֹודת רֹומז לּבעלים, הנאה ּבֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשּיׁש

מּתֹו להיֹות צריכה העבֹודה ּתחּלת ּכי לׁשלמים, עֹולה קדם ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָָלכן

והכנעה. ְְִַָָּבּטּול

éùéîçàéíéøNra éðMä Lãça úéðMä äðMa éäéå©§¦º©¨¨¯©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´

iyy - `i - jzelrda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úãrä ïkLî ìrî ïðrä äìrð Lãçaáéeòñiå ©®Ÿ¤©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«©¦§¯
ïðrä ïkLiå éðéñ øaãnî íäérñîì ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦®̈©¦§¬Ÿ¤«¨−̈

:ïøàt øaãîaâé-ãéa äåäé ét-ìr äðLàøa eòñiå §¦§©¬¨¨«©¦§−¨¦«Ÿ¨®©¦¬§Ÿ̈−§©
:äLîãéäðLàøa äãeäé-éðá äðçî ìâc òqiå ¤«©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«§¨²¨¦«Ÿ−̈

:áãðénr-ïa ïBLçð Bàáö-ìrå íúàáöìåè-ìrå §¦§Ÿ¨®§©̧§¨½©§−¤©¦«¨¨«§©̧
:øreö-ïa ìàðúð øëùOé éða ähî àáöæè-ìrå §½̈©¥−§¥´¦¨¨®§©§¥−¤¨«§©̧
:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éða ähî àáöæéãøeäå §½̈©¥−§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ§©−

-éðá eòñðå ïkLnä:ïkLnä éàNð éøøî éðáe ïBLøâ ©¦§®̈§¨«§³§¥¥«§Æ§¥´§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨«
çéBàáö-ìrå íúàáöì ïáeàø äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥−§¦§Ÿ®̈§©̧§¨½

:øeàéãL-ïa øeöéìàèéïBòîL éða ähî àáö-ìrå ¡¦−¤§¥«§©̧§½̈©¥−§¥´¦§®
:écLéøeö-ïa ìàéîìLëãâ-éðá ähî àáö-ìrå §ª«¦¥−¤¦«©¨«§©§−̈©¥´§¥¨®
:ìàeòc-ïa óñéìààëéàNð íéúäwä eòñðå ¤§¨−̈¤§¥«§¨«§Æ©§¨¦½«Ÿ§¥−

-úà eîé÷äå Lc÷nä:íàa-ãr ïkLnäáëòñðå ©¦§¨®§¥¦¬¤©¦§−̈©Ÿ¨«§¨©À
Bàáö-ìrå íúàáöì íéøôà-éðá äðçî ìâc¤²¤©«£¥¬§¥«¤§©−¦§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½

:ãeäénr-ïa òîLéìàâëäMðî éða ähî àáö-ìrå ¡¦«¨−̈¤©¦«§©̧§½̈©¥−§¥´§©¤®
:øeöäãt-ïa ìàéìîbãëïîéðá éða ähî àáö-ìrå ©§¦¥−¤§¨«§©̧§½̈©¥−§¥´¦§¨¦®

:éðBòãb-ïa ïãéáàäëäðçî ìâc òñðåóqàî ïã-éðá £¦−̈¤¦§¦«§¨©À¤µ¤©«£¥´§¥½̈§©¥¬
-ïa øæréçà Bàáö-ìrå íúàáöì úðçnä-ìëì§¨©©«£−Ÿ§¦§Ÿ®̈§©§¨½£¦¤−¤¤

:écLénråë-ïa ìàérât øLà éða ähî àáö-ìrå ©¦«©¨«§©̧§½̈©¥−§¥´¨¥®©§¦¥−¤
:ïøëræë:ïðér-ïa òøéçà éìzôð éða ähî àáö-ìrå ¨§¨«§©̧§½̈©¥−§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«

çë:eòqiå íúàáöì ìàøNé-éðá érñî älàñ ¥²¤©§¥¬§¥«¦§¨¥−§¦§Ÿ¨®©¦¨«
èëäLî ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçì äLî øîàiå©´Ÿ¤¤ÀÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´¤¼

Búà äåäé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà | íérñð«Ÿ§¦´£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½Ÿ−
áBè-øac äåäé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì ïzà¤¥´¨¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬¦¤−

:ìàøNé-ìrì-ìà-íà ék Cìà àì åéìà øîàiå ©¦§¨¥«©¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¥¥®¦¯¦¤
:Cìà ézãìBî-ìàå éöøààìáærz àð-ìà øîàiå ©§¦²§¤«©§¦−¥¥«©¾Ÿ¤©−̈©«£Ÿ́
zrãé ïk-ìr | ék eðúàeðl úééäå øaãna eðúðç Ÿ¨®¦´©¥´¨©À§¨£Ÿ¥̧Æ©¦§½̈§¨¦¬¨−̈

:íéðérìáìàeää áBhä | äéäå eðnr Cìú-ék äéäå §¥¨«¦§¨−̈¦«¥¥´¦¨®§¨¨´©´©À
:Cì eðáèäå eðnr äåäé áéèéé øLàâìøäî eòñiå £¤̧¥¦¯§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«©¦§Æ¥©´

ìL Cøc äåäérñð äåäé-úéøa ïBøàå íéîé úL §Ÿ̈½¤−¤§´¤¨¦®©«£¸§¦«§Ÿ̈¹Ÿ¥´©
ìL Cøc íäéðôì:äçeðî íäì øeúì íéîé úL ¦§¥¤À¤µ¤§´¤¨¦½¨¬¨¤−§¨«

ãì:äðçnä-ïî írñða íîBé íäéìr äåäé ïðråñ ©«£©¯§Ÿ̈²£¥¤−®̈§¨§−̈¦©©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(252 'nr ek zegiy ihewl)

Ì‰È�ÙÏ ÚÒ� '‰ ˙È¯a ÔB¯‡Â(לג (י, «¬¿ƒ…≈«ƒ¿≈∆

ÌÈÁpÓ ˙BÁeÏ È¯·L B·e(רׁש"י) ƒ¿≈À»ƒִַ

˙BÁeÏ È¯·L'לקחת' ּכדי הּדרּוׁשים ּובּטּול לׁשפלּות רֹומזים - ƒ¿≈ְְְְְִִִִֵַַַָ

ּפתח ּדוקא) זה ידי (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי ּכמאמר ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּתֹורה,

ׂשכל ואין איןֿסֹוף, הּוא הּקּב"ה ּכי הּדבר, וטעם ."ּבתֹורת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלּבי

להּגיע הּנברא צרי לכן ּתֹורתֹו. לגּבי הּדין והּוא ּבֹו, ּתֹופס ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָנברא

חכמה ּבאמת להּׂשיג יּוכל אז רק ּכי מחלט, ‡È˜Ï˙לבּטּול ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֻ¡…ƒ

לּנברא. מעל ּבעצם ׁשהיא הּתֹורה, את ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָו"לקחת"

éùùgäìäåäé | äîe÷ äLî øîàiå ïøàä rñða éäéå©§¦²¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©´Ÿ¤¤®¨´§Ÿ̈À
éáéà eöôéåéàðNî eñðéå Eéðtî E:Eåìøîàé äçðáe §¨ª̧Æ«Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«§ª−ŸŸ©®

:ìàøNé éôìà úBááø äåäé äáeLgôàéàéäéå ¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬¦§¨¥«©§¦³
øçiå äåäé òîLiå äåäé éðæàa òø íéððàúîk írä̈¨Æ§¦§´Ÿ§¦½©−§¨§¥´§Ÿ̈®©¦§©³§Ÿ̈Æ©¦´©
:äðçnä äö÷a ìëàzå äåäé Là ía-ørázå Btà©½©¦§©¨Æ¥´§Ÿ̈½©−Ÿ©¦§¥¬©©«£¤«

áäåäé-ìà äLî ìltúiå äLî-ìà írä ÷röiå©¦§©¬¨−̈¤¤®©¦§©¥³¤Æ¤§Ÿ̈½
:Làä ò÷Lzåâäøráz àeää íB÷nä-íL àø÷iå ©¦§©−¨¥«©¦§¨²¥«©¨¬©−©§¥®̈

:äåäé Là íá äørá-ékãBaø÷a øLà óñôñàäå ¦¨«£¨¬−̈¥¬§Ÿ̈«§¨«©§ªÆ£¤´§¦§½
eøîàiå ìàøNé éða íb ekáiå eáLiå äåàz eeàúä¦§©−©«£¨®©¨ª´©¦§À©µ§¥´¦§¨¥½©´Ÿ§½

:øNa eðìëàé éîäìëàð-øLà äâcä-úà eðøëæ ¦¬©«£¦¥−¨¨«¨©̧§Æ¤©¨½̈£¤Ÿ©¬
íéçháàä úàå íéàMwä úà ípç íéøöîa§¦§©−¦¦¨®¥´©¦ª¦À§¥Æ¨«£©¦¦½

íéîeMä-úàå íéìöaä-úàå øéöçä-úàå:åäzrå §¤¤«¨¦¬§¤©§¨¦−§¤©¦«§©¨²
:eðéðér ïnä-ìà ézìa ìk ïéà äLáé eðLôðæïnäå ©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ¦§¦−¤©¨¬¥¥«§©¾̈

:çìãaä ïérk Bðérå àeä ãb-òøækçírä eèL ¦§©©−®§¥−§¥¬©§«Ÿ©Á̈Á¨¨̧
eìMáe äëãna eëã Bà íéçøá eðçèå eè÷ìå§¨«§¹§¨«£´¨«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈¦§Æ
ì írèk Bîrè äéäå úBâr Búà eNrå øeøtaãL ©¨½§¨¬Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©§©¬

:ïîMäèïnä ãøé äìéì äðçnä-ìr ìhä úãøáe ©¨«¤§¤¯¤©©²©©©«£¤−®̈§¨¥¥¬©−̈
:åéìréåéúçtLîì äëa írä-úà äLî òîLiå ¨¨«©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ§¦§§Ÿ½̈

éðéráe ãàî äåäé óà-øçiå Bìäà çúôì Léà¦−§¤´©¨«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ§½Ÿ§¥¥¬
:òø äLîàéúòøä äîì äåäé-ìà äLî øîàiå ¤−¨«©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ

éúöî-àì änìå Ecárì'à øñçéðéra ïçíeNì E §©§¤½§¨²¨«Ÿ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À
:éìr äfä írä-ìk àOî-úàáéúà éúéøä éëðàä ¤©¨²¨¨¨¬©¤−¨¨«¤¨«Ÿ¦´¨¦À¦¥µ

éìà øîàú-ék eäézãìé éëðà-íà äfä írä-ìk̈¨¨´©¤½¦¨«Ÿ¦−§¦§¦®¦«Ÿ©̧¥©¹
àOé øLàk E÷éçá eäàNìr ÷ðiä-úà ïîàä ¨¥´§¥¤À©«£¤̧¦¨³¨«Ÿ¥Æ¤©Ÿ¥½©µ

:åéúáàì zraLð øLà äîãàäâéøNa éì ïéàî ¨«£¨½̈£¤¬¦§©−§¨©«£Ÿ¨«¥©³¦¦Æ¨½̈
eðl-äðz øîàì éìr ekáé-ék äfä írä-ìëì úúì̈¥−§¨¨¨´©¤®¦«¦§³¨©Æ¥½Ÿ§¨¨¬

:äìëàðå øNáãé-úà úàNì écáì éëðà ìëeà-àì ¨−̈§Ÿ¥«¨«Ÿ©³¨«Ÿ¦Æ§©¦½¨¥−¤
:épnî ãáë ék äfä írä-ìkåè-zà | äëk-íàå ¨¨¨´©¤®¦¬¨¥−¦¤«¦§¦¨´¨©§

éðéra ïç éúàöî-íà âøä àð éðâøä él äNòE ´Ÿ¤¦À¨§¥³¦¨Æ¨½Ÿ¦¨¨¬¦¥−§¥¤®



קסי iyy - `i - jzelrda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úãrä ïkLî ìrî ïðrä äìrð Lãçaáéeòñiå ©®Ÿ¤©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«©¦§¯
ïðrä ïkLiå éðéñ øaãnî íäérñîì ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦®̈©¦§¬Ÿ¤«¨−̈

:ïøàt øaãîaâé-ãéa äåäé ét-ìr äðLàøa eòñiå §¦§©¬¨¨«©¦§−¨¦«Ÿ¨®©¦¬§Ÿ̈−§©
:äLîãéäðLàøa äãeäé-éðá äðçî ìâc òqiå ¤«©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«§¨²¨¦«Ÿ−̈

:áãðénr-ïa ïBLçð Bàáö-ìrå íúàáöìåè-ìrå §¦§Ÿ¨®§©̧§¨½©§−¤©¦«¨¨«§©̧
:øreö-ïa ìàðúð øëùOé éða ähî àáöæè-ìrå §½̈©¥−§¥´¦¨¨®§©§¥−¤¨«§©̧
:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éða ähî àáöæéãøeäå §½̈©¥−§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ§©−

-éðá eòñðå ïkLnä:ïkLnä éàNð éøøî éðáe ïBLøâ ©¦§®̈§¨«§³§¥¥«§Æ§¥´§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨«
çéBàáö-ìrå íúàáöì ïáeàø äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥−§¦§Ÿ®̈§©̧§¨½

:øeàéãL-ïa øeöéìàèéïBòîL éða ähî àáö-ìrå ¡¦−¤§¥«§©̧§½̈©¥−§¥´¦§®
:écLéøeö-ïa ìàéîìLëãâ-éðá ähî àáö-ìrå §ª«¦¥−¤¦«©¨«§©§−̈©¥´§¥¨®
:ìàeòc-ïa óñéìààëéàNð íéúäwä eòñðå ¤§¨−̈¤§¥«§¨«§Æ©§¨¦½«Ÿ§¥−

-úà eîé÷äå Lc÷nä:íàa-ãr ïkLnäáëòñðå ©¦§¨®§¥¦¬¤©¦§−̈©Ÿ¨«§¨©À
Bàáö-ìrå íúàáöì íéøôà-éðá äðçî ìâc¤²¤©«£¥¬§¥«¤§©−¦§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½

:ãeäénr-ïa òîLéìàâëäMðî éða ähî àáö-ìrå ¡¦«¨−̈¤©¦«§©̧§½̈©¥−§¥´§©¤®
:øeöäãt-ïa ìàéìîbãëïîéðá éða ähî àáö-ìrå ©§¦¥−¤§¨«§©̧§½̈©¥−§¥´¦§¨¦®

:éðBòãb-ïa ïãéáàäëäðçî ìâc òñðåóqàî ïã-éðá £¦−̈¤¦§¦«§¨©À¤µ¤©«£¥´§¥½̈§©¥¬
-ïa øæréçà Bàáö-ìrå íúàáöì úðçnä-ìëì§¨©©«£−Ÿ§¦§Ÿ®̈§©§¨½£¦¤−¤¤

:écLénråë-ïa ìàérât øLà éða ähî àáö-ìrå ©¦«©¨«§©̧§½̈©¥−§¥´¨¥®©§¦¥−¤
:ïøëræë:ïðér-ïa òøéçà éìzôð éða ähî àáö-ìrå ¨§¨«§©̧§½̈©¥−§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«

çë:eòqiå íúàáöì ìàøNé-éðá érñî älàñ ¥²¤©§¥¬§¥«¦§¨¥−§¦§Ÿ¨®©¦¨«
èëäLî ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçì äLî øîàiå©´Ÿ¤¤ÀÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´¤¼

Búà äåäé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà | íérñð«Ÿ§¦´£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½Ÿ−
áBè-øac äåäé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì ïzà¤¥´¨¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬¦¤−

:ìàøNé-ìrì-ìà-íà ék Cìà àì åéìà øîàiå ©¦§¨¥«©¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¥¥®¦¯¦¤
:Cìà ézãìBî-ìàå éöøààìáærz àð-ìà øîàiå ©§¦²§¤«©§¦−¥¥«©¾Ÿ¤©−̈©«£Ÿ́
zrãé ïk-ìr | ék eðúàeðl úééäå øaãna eðúðç Ÿ¨®¦´©¥´¨©À§¨£Ÿ¥̧Æ©¦§½̈§¨¦¬¨−̈

:íéðérìáìàeää áBhä | äéäå eðnr Cìú-ék äéäå §¥¨«¦§¨−̈¦«¥¥´¦¨®§¨¨´©´©À
:Cì eðáèäå eðnr äåäé áéèéé øLàâìøäî eòñiå £¤̧¥¦¯§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«©¦§Æ¥©´

ìL Cøc äåäérñð äåäé-úéøa ïBøàå íéîé úL §Ÿ̈½¤−¤§´¤¨¦®©«£¸§¦«§Ÿ̈¹Ÿ¥´©
ìL Cøc íäéðôì:äçeðî íäì øeúì íéîé úL ¦§¥¤À¤µ¤§´¤¨¦½¨¬¨¤−§¨«

ãì:äðçnä-ïî írñða íîBé íäéìr äåäé ïðråñ ©«£©¯§Ÿ̈²£¥¤−®̈§¨§−̈¦©©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(252 'nr ek zegiy ihewl)

Ì‰È�ÙÏ ÚÒ� '‰ ˙È¯a ÔB¯‡Â(לג (י, «¬¿ƒ…≈«ƒ¿≈∆

ÌÈÁpÓ ˙BÁeÏ È¯·L B·e(רׁש"י) ƒ¿≈À»ƒִַ

˙BÁeÏ È¯·L'לקחת' ּכדי הּדרּוׁשים ּובּטּול לׁשפלּות רֹומזים - ƒ¿≈ְְְְְִִִִֵַַַָ

ּפתח ּדוקא) זה ידי (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי ּכמאמר ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּתֹורה,

ׂשכל ואין איןֿסֹוף, הּוא הּקּב"ה ּכי הּדבר, וטעם ."ּבתֹורת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלּבי

להּגיע הּנברא צרי לכן ּתֹורתֹו. לגּבי הּדין והּוא ּבֹו, ּתֹופס ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָנברא

חכמה ּבאמת להּׂשיג יּוכל אז רק ּכי מחלט, ‡È˜Ï˙לבּטּול ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֻ¡…ƒ

לּנברא. מעל ּבעצם ׁשהיא הּתֹורה, את ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָו"לקחת"

éùùgäìäåäé | äîe÷ äLî øîàiå ïøàä rñða éäéå©§¦²¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©´Ÿ¤¤®¨´§Ÿ̈À
éáéà eöôéåéàðNî eñðéå Eéðtî E:Eåìøîàé äçðáe §¨ª̧Æ«Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«§ª−ŸŸ©®

:ìàøNé éôìà úBááø äåäé äáeLgôàéàéäéå ¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬¦§¨¥«©§¦³
øçiå äåäé òîLiå äåäé éðæàa òø íéððàúîk írä̈¨Æ§¦§´Ÿ§¦½©−§¨§¥´§Ÿ̈®©¦§©³§Ÿ̈Æ©¦´©
:äðçnä äö÷a ìëàzå äåäé Là ía-ørázå Btà©½©¦§©¨Æ¥´§Ÿ̈½©−Ÿ©¦§¥¬©©«£¤«

áäåäé-ìà äLî ìltúiå äLî-ìà írä ÷röiå©¦§©¬¨−̈¤¤®©¦§©¥³¤Æ¤§Ÿ̈½
:Làä ò÷Lzåâäøráz àeää íB÷nä-íL àø÷iå ©¦§©−¨¥«©¦§¨²¥«©¨¬©−©§¥®̈

:äåäé Là íá äørá-ékãBaø÷a øLà óñôñàäå ¦¨«£¨¬−̈¥¬§Ÿ̈«§¨«©§ªÆ£¤´§¦§½
eøîàiå ìàøNé éða íb ekáiå eáLiå äåàz eeàúä¦§©−©«£¨®©¨ª´©¦§À©µ§¥´¦§¨¥½©´Ÿ§½

:øNa eðìëàé éîäìëàð-øLà äâcä-úà eðøëæ ¦¬©«£¦¥−¨¨«¨©̧§Æ¤©¨½̈£¤Ÿ©¬
íéçháàä úàå íéàMwä úà ípç íéøöîa§¦§©−¦¦¨®¥´©¦ª¦À§¥Æ¨«£©¦¦½

íéîeMä-úàå íéìöaä-úàå øéöçä-úàå:åäzrå §¤¤«¨¦¬§¤©§¨¦−§¤©¦«§©¨²
:eðéðér ïnä-ìà ézìa ìk ïéà äLáé eðLôðæïnäå ©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ¦§¦−¤©¨¬¥¥«§©¾̈

:çìãaä ïérk Bðérå àeä ãb-òøækçírä eèL ¦§©©−®§¥−§¥¬©§«Ÿ©Á̈Á¨¨̧
eìMáe äëãna eëã Bà íéçøá eðçèå eè÷ìå§¨«§¹§¨«£´¨«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈¦§Æ
ì írèk Bîrè äéäå úBâr Búà eNrå øeøtaãL ©¨½§¨¬Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©§©¬

:ïîMäèïnä ãøé äìéì äðçnä-ìr ìhä úãøáe ©¨«¤§¤¯¤©©²©©©«£¤−®̈§¨¥¥¬©−̈
:åéìréåéúçtLîì äëa írä-úà äLî òîLiå ¨¨«©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ§¦§§Ÿ½̈

éðéráe ãàî äåäé óà-øçiå Bìäà çúôì Léà¦−§¤´©¨«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ§½Ÿ§¥¥¬
:òø äLîàéúòøä äîì äåäé-ìà äLî øîàiå ¤−¨«©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ

éúöî-àì änìå Ecárì'à øñçéðéra ïçíeNì E §©§¤½§¨²¨«Ÿ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À
:éìr äfä írä-ìk àOî-úàáéúà éúéøä éëðàä ¤©¨²¨¨¨¬©¤−¨¨«¤¨«Ÿ¦´¨¦À¦¥µ

éìà øîàú-ék eäézãìé éëðà-íà äfä írä-ìk̈¨¨´©¤½¦¨«Ÿ¦−§¦§¦®¦«Ÿ©̧¥©¹
àOé øLàk E÷éçá eäàNìr ÷ðiä-úà ïîàä ¨¥´§¥¤À©«£¤̧¦¨³¨«Ÿ¥Æ¤©Ÿ¥½©µ

:åéúáàì zraLð øLà äîãàäâéøNa éì ïéàî ¨«£¨½̈£¤¬¦§©−§¨©«£Ÿ¨«¥©³¦¦Æ¨½̈
eðl-äðz øîàì éìr ekáé-ék äfä írä-ìëì úúì̈¥−§¨¨¨´©¤®¦«¦§³¨©Æ¥½Ÿ§¨¨¬

:äìëàðå øNáãé-úà úàNì écáì éëðà ìëeà-àì ¨−̈§Ÿ¥«¨«Ÿ©³¨«Ÿ¦Æ§©¦½¨¥−¤
:épnî ãáë ék äfä írä-ìkåè-zà | äëk-íàå ¨¨¨´©¤®¦¬¨¥−¦¤«¦§¦¨´¨©§

éðéra ïç éúàöî-íà âøä àð éðâøä él äNòE ´Ÿ¤¦À¨§¥³¦¨Æ¨½Ÿ¦¨¨¬¦¥−§¥¤®



iriayקסב - ai - jzelrda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:éúrøa äàøà-ìàåôæèäLî-ìà äåäé øîàiå §©¤§¤−§¨«¨¦«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À
à íéráL él-äôñàzrãé øLà ìàøNé éð÷fî Lé ¤§¨¦º¦§¦´¦»¦¦§¥´¦§¨¥¼£¤´¨©½§¨

ìäà-ìà íúà zç÷ìå åéøèLå írä éð÷æ íä-ék¦¥²¦§¥¬¨−̈§«Ÿ§¨®§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¤´Ÿ¤
:Cnr íL eávéúäå ãrBîæéEnr ézøaãå ézãøéå ¥½§¦§©§¬−̈¦¨«§¨«©§¦À§¦©§¦´¦§»

éìr øLà çeøä-ïî ézìöàå íLíäéìr ézîNå E ¨¼§¨«©§¦À¦¨²©£¤¬¨¤−§©§¦´£¥¤®
:Ecáì äzà àOú-àìå írä àOîa Ezà eàNðå§¨«§³¦§Æ§©¨´¨½̈§«Ÿ¦¨¬©−̈§©¤«

çéøNa ízìëàå øçîì eLc÷úä øîàz íòä-ìàå§¤¨¨̧Ÿ©¹¦§©§´§¨¨»©«£©§¤´¨¨¼
øNa eðìëàé éî øîàì äåäé éðæàa íúéëa ék¦¿§¦¤Á§¨§¥̧§Ÿ̈¹¥ÀŸ¦³©«£¦¥̧Æ¨½̈
:ízìëàå øNa íëì äåäé ïúðå íéøöîa eðì áBè-ék¦¬−̈§¦§¨®¦§¨©̧§Ÿ̈¯¨¤²¨−̈©«£©§¤«

èéäMîç | àìå íéîBé àìå ïeìëàz ãçà íBé àì́Ÿ¬¤¨²«Ÿ§−§´Ÿ¨®¦§´Ÿ£¦¨´
:íBé íéøNr àìå íéîé äøNr àìå íéîéë| ãr ¨¦À§ŸÆ£¨¨´¨¦½§−Ÿ¤§¦¬«©´

àøæì íëì äéäå íëtàî àöé-øLà ãr íéîé LãḉŸ¤¨¦À©³£¤¥¥Æ¥«©§¤½§¨¨¬¨¤−§¨®̈
øLà äåäé-úà ízñàî-ék ïréekázå íëaø÷a ©À©¦«§©§¤³¤§Ÿ̈Æ£¤´§¦§§¤½©¦§³

:íéøönî eðàöé äf änì øîàì åéðôìàëøîàiå §¨¨Æ¥½Ÿ¨¬¨¤−¨¨¬¦¦§¨«¦©Ÿ»¤»
éëðà øLà írä éìâø óìà úBàî-LL äLî¤¼¥«¥¬¤̧¤Æ©§¦½¨¾̈£¤¬¨«Ÿ¦−
Lãç eìëàå íäì ïzà øNa zøîà äzàå Baø÷a§¦§®§©¨´¨©À§¨¨¨Æ¤¥´¨¤½§¨«§−¬Ÿ¤

:íéîéáëíäì èçMé ø÷áe ïàöäíà íäì àöîe ¨¦«£¯Ÿ¨¨²¦¨¥¬¨¤−¨¨´¨¤®¦´
:íäì àöîe íäì óñàé íiä éâc-ìk-úàô ¤¨§¥¬©¨²¥«¨¥¬¨¤−¨¨¬¨¤«

âëäzr øö÷z äåäé ãéä äLî-ìà äåäé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£©¬§Ÿ̈−¦§¨®©¨¬
äàøú:àì-íà éøáã Eø÷éäãëøaãéå äLî àöiå ¦§¤²£¦§§¬§¨¦−¦«Ÿ©¥¥´¤À©§©¥Æ

éð÷fî Léà íéráL óñàiå äåäé éøác úà írä-ìà¤¨½̈¥−¦§¥´§Ÿ̈®©¤«¡ºŸ¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´
:ìäàä úáéáñ íúà ãîriå írääë| äåäé ãøiå ¨½̈©©«£¥¬Ÿ−̈§¦¬Ÿ¨«Ÿ¤©¥̧¤§Ÿ̈´

ïziå åéìr øLà çeøä-ïî ìöàiå åéìà øaãéå ïðra¤«¨¨»©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ£¤´¨½̈©¦¥¾
çeøä íäéìr çBðk éäéå íéð÷fä Léà íéráL-ìr©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©£¥¤Æ¨½©

:eôñé àìå eàaðúiååëäðçna | íéLðà-éðL eøàMiå ©¦§©§−§¬Ÿ¨¨«©¦¨«£´§¥«£¨¦´©©«£¤¿
éðMä íLå ãcìà | ãçàä íLíäìr çðzå ããéî ¥´¨«¤¨´¤§¿̈§¥Á©¥¦̧¥¹̈©¨¯©£¥¤´

eàaðúiå äìäàä eàöé àìå íéáúka änäå çeøä̈À©§¥̧¨Æ©§ª¦½§¬Ÿ¨«§−¨®Ÿ¡¨©¦§©§−
:äðçnaæëãcìà øîàiå äLîì ãbiå ørpä õøiå ©©«£¤«©¨´̈©©½©©©¥¬§¤−©Ÿ©®¤§¨´

:äðçna íéàaðúî ããéîeçëïeð-ïa rLBäé ïriå ¥½̈¦§©§¦−©©«£¤«©©¹©§ª´©¦À
:íàìk äLî éðãà øîàiå åéøçaî äLî úøLî§¨¥¬¤²¦§ª−̈©Ÿ©®£Ÿ¦¬¤−§¨¥«

èëír-ìk ïzé éîe éì äzà àp÷îä äLî Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¤½©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹¨©³
:íäéìr Bçeø-úà äåäé ïzé-ék íéàéáð äåäé§Ÿ̈Æ§¦¦½¦«¦¥¯§Ÿ̈²¤−£¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1039 'nr c zegiy ihewl)

eË˜ÏÂ ÌÚ‰ eËL(ח (יא, »»»¿»¿

eË˜ÏÂ eËL ,ÌÈÚL¯(א עה, (יומא ¿»ƒ»¿»¿

מן לחם הּמן, ׁשּבּתֹורה. הּנגלה לחלק רֹומז סתם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'לחם'

לרׁשע ּגם נּתן ׁשהּמן העבּדה הּתֹורה. לפנימּיּות רֹומז ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּׁשמים,

לרׁשע: ּגם הּתֹורה ּפנימּיּות מעינֹות את להביא יׁש ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמלּמדנּו,

אמרּו ּוכבר ּבּתֹורה. זה חלק ללמד ראּוי ׁשאינֹו יהּודי ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאין

למּוטב". מחזירֹו החכמה) (סֹודֹות ׁשּבּה "הּמאֹור ְְְִֶַַַַַָָָָָרז"ל:

éòéáùì:ìàøNé éð÷æå àeä äðçnä-ìà äLî óñàiå©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬¦§¨¥«
àìçeøåLhiå íiä-ïî íéåìN æâiå äåäé úàî | òñð §¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈©§¦»¦©¨¼©¦¸

úBáéáñ äk íBé Cøãëe äk íBé Cøãk äðçnä-ìr©©©«£¤¹§¤¯¤´ÀŸ§¤³¤Æ½Ÿ§¦−
:õøàä éðt-ìr íéúnàëe äðçnäáìírä í÷iå ©©«£¤®§©¨©−¦©§¥¬¨¨«¤©¨´¨¨¿̈

úøçnä íBé | ìëå äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk̈©Á©¸§¨©©¹§¨§´Ÿ´©¨«¢À̈
eôñàiå-úàáéúëåìùäéø÷óñà èérînä åéìOä ©©«©§Æ¤©§½̈©©§¦¾¨©−

úBáéáñ çBèL íäì eçèLiå íéøîç äøNr£¨¨´¢¨¦®©¦§§³¨¤Æ¨½©§¦−
:äðçnäâìúøké íøè íäépL ïéa epãBò øNaä ©©«£¤«©¨À̈¤¸Æ¥´¦¥¤½¤−¤¦¨¥®

iå írá äøç äåäé óàåäaø äkî íra äåäé C §©³§Ÿ̈Æ¨¨´¨½̈©©³§Ÿ̈Æ¨½̈©−̈©¨¬
:ãàîãìúBøá÷ àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå §«Ÿ©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¦§´

:íéeàúnä írä-úà eøá÷ íL-ék äåàzä©©«£¨®¦¨Æ¨«§½¤¨−̈©¦§©¦«
äìeéäiå úBøöç írä eòñð äåàzä úBøáwî¦¦§¯©©«£¨²¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−

:úBøöçaôáéàäLîa ïøäàå íéøî øaãzå ©«£¥«©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½
äMà-ék ç÷ì øLà úéLkä äMàä úBãà-ìr©Ÿ²¨«¦¨¬©ª¦−£¤´¨®̈¦«¦¨¬

:ç÷ì úéLëáäåäé øac äLîa-Cà ÷øä eøîàiå ª¦−¨¨«©«Ÿ§À£©³©§¤Æ¦¤´§Ÿ̈½
:äåäé òîLiå øaã eða-íb àìäâäLî Léàäå £−Ÿ©¨´¦¥®©¦§©−§Ÿ̈«§¨¦¬¤−

áéúëåðòéø÷éðt-ìr øLà íãàä ìkî ãàî åéðr̈¨´§®Ÿ¦ŸÆ¨¨½̈£¤−©§¥¬
:äîãàäñãäLî-ìà íàút äåäé øîàiå ¨«£¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¦§ÀŸ¤¤³

ìL eàö íéøî-ìàå ïøäà-ìàå-ìà íëzLìäà §¤©«£ŸÆ§¤¦§½̈§¬§¨§§¤−¤´Ÿ¤
ìL eàöiå ãrBî:ízLäïðr ãenra äåäé ãøiå ¥®©¥«§−§¨§¨«©¥³¤§Ÿ̈Æ§©´¨½̈

eàöiå íéøîe ïøäà àø÷iå ìäàä çút ãîriå©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤©¦§¨Æ©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−
íäéðL:åíëàéáð äéäé-íà éøáã àð-eòîL øîàiå §¥¤«©−Ÿ¤¦§¨´§¨¨®¦¦«§¤Æ§¦´£¤½

:Ba-øaãà íBìça òcåúà åéìà äàøna äåäéæ-àì §Ÿ̈À©©§¨Æ¥¨´¤§©½̈©«£−£©¤«Ÿ
:àeä ïîàð éúéa-ìëa äLî écár ïëçät-ìà ät ¥−©§¦´¤®§¨¥¦−¤«¡¨¬«¤´¤¤º

èéaé äåäé úðîúe úãéçá àìå äàøîe Ba-øaãà£©¤À©§¤Æ§´Ÿ§¦½Ÿ§ª©¬§Ÿ̈−©¦®
àì recîe:äLîá écára øaãì íúàøéèóà-øçiå ©¸©Æ´Ÿ§¥¤½§©¥−§©§¦¬§¤«©¦«©©¯

:Cìiå ía äåäééíéøî äpäå ìäàä ìrî øñ ïðräå §Ÿ̈²−̈©¥©«§¤«¨À̈¨µ¥©´¨½Ÿ¤§¦¥¬¦§−̈
:úrøöî äpäå íéøî-ìà ïøäà ïôiå âìMk úrøöî§Ÿ©´©©®̈¤©¦¯¤©«£²Ÿ¤¦§−̈§¦¥¬§Ÿ̈«©

àéúLú àð-ìà éðãà éa äLî-ìà ïøäà øîàiå©¬Ÿ¤©«£−Ÿ¤¤®¦´£Ÿ¦½©¨̧¨¥³
:eðàèç øLàå eðìàBð øLà úàhç eðéìráéàð-ìà ¨¥̧Æ©½̈£¤¬©−§©«£¤¬¨¨«©¨¬

éöç ìëàiå Bnà íçøî Búàöa øLà únk éäú§¦−©¥®£¤³§¥Æ¥¤´¤¦½©¥«¨¥−£¦¬

xihtn - ai - jzelrda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:BøNáâé-ìà äLî ÷röiåàôø àð ìà øîàì äåäé §¨«©¦§©´¤½¤§Ÿ̈−¥®Ÿ¥¾¨²§¨¬
:dì àðôãé÷øé ÷øé äéáàå äLî-ìà äåäé øîàiå −̈¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ

úráL øâqz íéîé úráL íìkú àìä äéðôa§¨¤½¨£¬Ÿ¦¨¥−¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³
:óñàz øçàå äðçnì õeçî íéîéåèíéøî øâqzå ¨¦Æ¦´©©«£¤½§©©−¥«¨¥«©¦¨¥¬¦§¨²

òñð àì íräå íéîé úráL äðçnì õeçî¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®§¨¨Æ´Ÿ¨©½
:íéøî óñàä-ãræèúBøöçî írä eòñð øçàå ©¥«¨¥−¦§¨«§©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®

:ïøàt øaãîa eðçiåôôô ©©«£−§¦§©¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr ` mgpn zxez)

‡e‰ ÔÓ‡� È˙Èa ÏÎa¿»≈ƒ∆¡»

ּדבר ׁשּום לקחת אפׁשר ּכׁשאי נאמנּות ּׁשּיי מה ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה,

מגּלים. ּׁשרֹואים מה ּכל ׁשּלא ּבכ היא הּנאמנּות אּלא, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמהּבית.

ׁשחזר קדם אחד ּתלמיד אליו ׁשּנכנס הּמּגיד, הרב על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻּומסּפר

אֹותֹו לעּכב ׁשּינּסּו לחברייא אמר א מּמּנּו, נפרד הּמּגיד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָלביתֹו.

ּבבֹואֹו לדרּכֹו. יצא והּתלמיד הצליחּו, לא החברייא ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹמּנסיעתֹו.

ּכי – יּסע ׁשּלא ּבמפרׁש הּמּגיד לֹו אמר לא ּומּדּוע מת. ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹלביתֹו,

לגּלֹות. מּתר ּדבר ּכל ְַָָָָֹֻלא

.oniq l"`lldn ,miweqt e"lw
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ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥

éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©

:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥

,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBB

øéèôîãé÷øé ÷øé äéáàå äLî-ìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ
úráL øâqz íéîé úráL íìkú àìä äéðôa§¨¤½¨£¬Ÿ¦¨¥−¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³

:óñàz øçàå äðçnì õeçî íéîéåèíéøî øâqzå ¨¦Æ¦´©©«£¤½§©©−¥«¨¥«©¦¨¥¬¦§¨²
òñð àì íräå íéîé úráL äðçnì õeçî¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®§¨¨Æ´Ÿ¨©½

:íéøî óñàä-ãræèúBøöçî írä eòñð øçàå ©¥«¨¥−¦§¨«§©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®
ôôô :ïøàt øaãîa eðçiå©©«£−§¦§©¬¨¨«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg

zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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:dì àðôãé÷øé ÷øé äéáàå äLî-ìà äåäé øîàiå −̈¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ

úráL øâqz íéîé úráL íìkú àìä äéðôa§¨¤½¨£¬Ÿ¦¨¥−¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³
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ּדבר ׁשּום לקחת אפׁשר ּכׁשאי נאמנּות ּׁשּיי מה ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה,

מגּלים. ּׁשרֹואים מה ּכל ׁשּלא ּבכ היא הּנאמנּות אּלא, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמהּבית.

ׁשחזר קדם אחד ּתלמיד אליו ׁשּנכנס הּמּגיד, הרב על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻּומסּפר

אֹותֹו לעּכב ׁשּינּסּו לחברייא אמר א מּמּנּו, נפרד הּמּגיד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָלביתֹו.

ּבבֹואֹו לדרּכֹו. יצא והּתלמיד הצליחּו, לא החברייא ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹמּנסיעתֹו.

ּכי – יּסע ׁשּלא ּבמפרׁש הּמּגיד לֹו אמר לא ּומּדּוע מת. ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹלביתֹו,

לגּלֹות. מּתר ּדבר ּכל ְַָָָָֹֻלא
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èeçL.hegy xetivn `veid mcl dnecd mcd hrnle -àîìc Bà- ¨¦§¨

wx oiekzd `lery xn`p `ny e`Leçk é÷etàìmcd `ivedl - §©¥¨
xetiv mcl dnecd mcd `ivedl `l la` ,yegk xetiv mcl dnecd

`xnbd dwiqn .hegye÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
:dkn mc xe`iaa ztqep dhiy d`ian `xnbdøîà éøéòæmyaéaø §¦¦¨©©¦

,àðéðç,`ed 'dknd mck' yexitLàø ìL úìBëàî íãkmc enk - £¦¨§©©£¤¤Ÿ
.dzbixd zkn ici lr ,mc`d y`xa z`vnpd dpikn `veid

:minzk ipica dpcd dpynn ixirf lr dywn `xnbdéáéúéîeywd - ¥¦¥
,(:gp onwl) dpyna epipy ,ixirf ixac lr daiyid ipady`d oiprl

`ny miyyegy itl d`nh `idy ,dcba lr mc ly mzk d`vny
m`y ,xewnd on `a df mcúìBëàî äâøä`vnp okn xg`le ,dpik - ¨§¨©£¤

,dcba lr mzkdda äìBz äæ éøämzkdy zelzl dleki `id ixd - £¥¤¨¨

:`xnbd zwiicn .dxedh `id ixde ,dpikd on `l` xewnd on `a `l
dôeb déleëc åàì éàîmb zelzl dlekiy dpynd zpeek oi` m`d - ©¨§¥¨

dpi`y dpik s`y itl ,dtebay xg` mewn lka z`vnpy dpika
y`xay dpik mc wxy xn`y ixirf lr dywe ,dcp mcl dnec y`xa

:`xnbd zvxzn .zecp mcl dnecdLàøc ,àìdpynd zpeek oi` - Ÿ§Ÿ¨
dlekiy.cala y`xa z`vnpd dpika `l` ,mipikd ipin lka zelzl

`xwpd `xen`d :dkn mc xe`iaa ztqep dhiy d`ian `xnbdénà©¦
,äàðécøå,cxe enk d`p didy itløîàmya,eäáà éaøyexity ©§¦¨¨¨©©¦£¨

`ed 'dknd mck'äôbpL ãé ìL äpè÷ òaöà íãk,dkn dlaiwy - §©¤§©§©¨¤¨¤¦§¨
äúééçå,d`txzpe -äôbðå äøæçå,dkn dlaiwe rav`d dxfge - §¨§¨§¨§¨§¦§¨

.dpyna epipyy 'mec`'d `ed ,dipyd dkna `veid mcdeàìåoi`e - §Ÿ
rav`l dpeekdàlà ,íãà ìk ìLrav`làNð àlL øeça ìL ¤¨¨¨¤¨¤¨¤Ÿ¨¨

äMà.calaänk ãòå-,df oiprl xega `xwp lib dfi` crãò ¦¨§©©¨©
didiyíéøNò ïa.dpy ¤¤§¦

:minzk ipica dpcd dpynn d`picxe in` ixac lr dywn `xnbd
éáéúéîdpyna epipy ,d`picxe in` ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,(:gp onwl)dcba lr mzk d`vny dy`ixdefäìBzdnzk z` ¨
,dìòááe dðáadnzky dlez `id ixd ,dkn mdl yi m` ,xnelk ¦§¨§©§¨

.dxedh `id ixde cgia eakyyk dcba lr ef dknn shpy mcn `a
,dywe .zecp mcl minec dlrae dpa mcy jkn gkenedðáa àîìLa¦§¨¨¦§¨

dì úçkLîoic `ven dz` oky ,oaen dpaa dlezy epipyy dn - ©§©©¨
,dcp mcl dnec enc f`y ,dy` `yp `ly dpaa dfdìòa àlà- ¤¨©§¨

,dyw ,dkn ea yi m` dlraa zelzl dlekiy epipyy dn la`éëéä¥¦
dì úçkLîoi`e ,ieyp dlra ixdy ,ef zexyt` `vnz ote` dfi`a - ©§©©¨

.dy` `yp `ly xegaa wx zelzl
:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîà`ly dlraa o`k xaecn ¨©©©§¨©¦§¨

e ,dilr `aå äteçì äñðëpL ïBâkoiicr.äìòáð àì §¤¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨
:dkn mc xe`iaa ztqep dhiy d`ian `xnbd,øîà ïîçð áøyexit ©©§¨¨©

`ed ,'dknd mck'äæwä íãkinn d`etxl mi`iveny mc - §©©¨¨
.enc daxzpy

:dkn mc edn ex`iay mi`xen`d ixac lr dywn `xnbdéáéúéî- ¥¦¥
,`ziixaa epipy ,mi`xen`d ixac lr daiyid ipa eywdäNòî©£¤

øéàî éaø äìúådcba lr dy` d`vny mzk §¨¨©¦¥¦
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המשך ביאור למהכת נדה ליום שבת זודש עמ' ב

זמני סוף קידוש לבנה באה"ק:
כל ליל שני, אור לי"ד סיון



לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך בערים שונות בעולם קסו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:335:338:328:329:049:0410:1610:1619:4519:4820:1120:1419:2720:26באר שבע  )ק(

5:285:288:298:309:019:0110:1410:1419:4819:5120:1520:1819:2120:30חיפה )ק( 

5:285:288:308:309:019:0110:1310:1319:4619:4920:1320:1619:0920:26ירושלים )ק( 

5:325:328:318:319:049:0410:1610:1619:4619:4920:1320:1619:2820:29תל אביב )ק(

4:524:498:198:188:508:5010:1110:1120:5320:5821:3121:3620:4021:57אוסטריה וינה )ק(

7:247:289:179:199:499:5110:3910:4117:1217:1117:4017:3916:5317:51אוסטרליה מלבורן )ח(

5:045:018:258:258:588:5710:1710:1720:4720:5121:2221:2720:3321:31אוקראינה אודסה )ק(

4:284:257:547:538:268:259:469:4620:2620:3121:0321:0820:1221:12אוקראינה דונייצק )ק(

4:384:358:048:038:368:359:579:5620:3920:4321:1621:2120:2521:25אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

4:564:538:258:248:588:5710:2010:1921:1221:1721:5121:5720:5822:01אוק. ז׳יטומיר )ק(

4:464:438:178:168:498:4810:1210:1121:0621:1221:4621:5220:5321:56אוקראינה קייב )ק(

5:335:318:538:539:259:2510:4410:4421:1021:1421:4421:4920:5622:08איטליה מילאנו )ק(

6:016:028:358:369:049:0610:0710:0818:2418:2518:4618:4718:0618:51אקוואדור קיטו )ח(

7:517:549:479:4910:1910:2111:1011:1217:5217:5218:1918:1817:3418:30ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:569:0010:4710:4911:1811:2012:0612:0818:3018:2918:5918:5818:1119:02ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

5:385:378:478:479:199:1910:3510:3520:3120:3521:0121:0520:1621:09ארה״ב בולטימור )ק(

5:225:208:348:349:069:0610:2210:2220:2720:3120:5821:0220:1221:17ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:235:218:358:349:079:0610:2310:2320:2620:3020:5721:0120:1121:17ארה״ב ג׳רסי )ק(

5:535:519:089:089:409:3910:5710:5721:0921:1221:4121:4520:5422:01ארה״ב דטרויט )ק(

6:186:179:149:159:479:4710:5810:5820:2220:2420:4820:5120:0621:02ארה״ב היוסטן )ק(

5:385:378:418:419:129:1310:2510:2620:0520:0820:3320:3619:4920:48ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:266:269:189:199:519:5111:0011:0120:1220:1420:3720:4019:5620:51ארה״ב מיאמי )ק(

5:185:168:298:299:029:0110:1810:1820:2320:2620:5420:5820:0821:15ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:115:108:278:278:588:5810:1510:1520:2720:3020:5821:0220:1221:17ארה״ב שיקאגו )ק(

6:456:479:079:099:369:3710:3410:3618:1618:1718:3918:4017:5918:44בוליביה לה פאס )ח(

5:285:249:008:599:329:3110:5510:5521:5421:5922:3522:4121:4023:09בלגיה אנטוורפן )ק(

5:285:259:019:009:339:3210:5510:5521:5321:5922:3422:4021:4023:06בלגיה בריסל )ק(

4:194:158:038:028:358:3310:0110:0021:3021:3622:1922:2621:1722:30בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:376:398:488:499:199:2110:1410:1617:3217:3217:5617:5617:1418:04ברזיל ס.פאולו )ח(

6:226:248:338:359:049:0610:0010:0117:2017:2017:4417:4417:0217:51ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

4:424:398:178:168:488:4710:1210:1121:1521:2121:5722:0321:0222:30בריטניה לונדון )ק(

4:404:368:208:198:528:5010:1710:1621:3421:4022:2022:2721:2122:59בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:444:408:218:198:528:5110:1710:1621:2621:3122:0922:1621:1222:20גרמניה ברלין )ק(

5:145:118:468:459:179:1610:3910:3921:3421:3922:1422:1921:2022:23גרמניה פרנקפורט )ק(

6:416:448:518:539:229:239:569:5717:3117:3017:5517:5517:1217:59דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

5:585:588:438:439:169:1610:2310:2319:1519:1819:3919:4118:5919:45הודו בומביי )ח(

5:535:538:398:409:119:1210:1810:1919:1219:1419:3619:3818:5619:42הודו פונה )ח(

4:464:438:108:098:428:4110:0210:0220:3820:4321:1521:2020:2421:24הונגריה בודפשט )ק(

5:305:298:428:429:149:1410:3010:3120:3520:3821:0621:1020:2021:14טורקיה איסטנבול )ק(

6:005:599:089:089:409:4010:5410:5520:4620:5021:1621:2020:3121:24יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:105:078:328:319:049:0410:2410:2420:5621:0121:3221:3720:4221:41מולדובה קישינב )ק(

6:496:499:409:4110:1010:1111:1811:1920:2020:2220:4420:4620:0420:50מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:527:569:359:3710:0810:1010:5410:5617:0317:0117:3317:3216:4317:36ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:015:017:597:598:308:309:409:4119:0219:0519:2819:3118:4719:35נפאל קטמנדו )ח(

6:546:559:249:259:579:5810:5911:0019:1119:1219:3319:3518:5419:39סינגפור סינגפור )ח(

4:144:107:517:508:228:219:469:4620:5521:0121:3821:4520:4221:49פולין ורשא )ק(

6:216:228:398:409:129:1310:1010:1117:5217:5318:1518:1517:3418:19פרו לימה )ח(

5:495:479:109:109:429:4111:0111:0121:2921:3322:0422:0921:1522:27צרפת ליאון )ק(

5:465:439:149:139:459:4411:0611:0621:5221:5722:3022:3621:3822:58צרפת פריז )ק(

5:365:378:138:148:438:449:479:4818:1318:1518:3618:3717:5618:41קולומביה בוגוטה )ח(

5:335:318:518:519:239:2210:4010:4020:5821:0221:3121:3620:4421:52קנדה טורונטו )ק(

5:045:018:248:248:568:5510:1510:1520:4220:4621:1621:2120:2721:40קנדה מונטריאול )ק(

5:315:308:328:329:059:0510:1810:1819:5619:5920:2420:2819:4120:32קפריסין לרנקה )ק(

4:444:398:348:329:049:0210:3210:3122:1222:1823:0423:1221:5923:51רוסיה מוסקבה )ח(

5:255:228:488:479:209:1910:4010:4021:1421:1921:5021:5521:0021:59רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

5:265:248:528:529:239:2210:4310:4321:2221:2721:5922:0421:0822:23שוייץ ציריך )ק(

5:475:478:278:288:599:0010:0510:0618:4618:4719:0919:1118:2919:15תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קסז לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:105:078:328:319:049:0410:2410:2420:5621:0121:3221:3720:4221:41מולדובה קישינב )ק(

6:496:499:409:4110:1010:1111:1811:1920:2020:2220:4420:4620:0420:50מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:527:569:359:3710:0810:1010:5410:5617:0317:0117:3317:3216:4317:36ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:015:017:597:598:308:309:409:4119:0219:0519:2819:3118:4719:35נפאל קטמנדו )ח(

6:546:559:249:259:579:5810:5911:0019:1119:1219:3319:3518:5419:39סינגפור סינגפור )ח(

4:144:107:517:508:228:219:469:4620:5521:0121:3821:4520:4221:49פולין ורשא )ק(

6:216:228:398:409:129:1310:1010:1117:5217:5318:1518:1517:3418:19פרו לימה )ח(

5:495:479:109:109:429:4111:0111:0121:2921:3322:0422:0921:1522:27צרפת ליאון )ק(

5:465:439:149:139:459:4411:0611:0621:5221:5722:3022:3621:3822:58צרפת פריז )ק(

5:365:378:138:148:438:449:479:4818:1318:1518:3618:3717:5618:41קולומביה בוגוטה )ח(

5:335:318:518:519:239:2210:4010:4020:5821:0221:3121:3620:4421:52קנדה טורונטו )ק(

5:045:018:248:248:568:5510:1510:1520:4220:4621:1621:2120:2721:40קנדה מונטריאול )ק(

5:315:308:328:329:059:0510:1810:1819:5619:5920:2420:2819:4120:32קפריסין לרנקה )ק(

4:444:398:348:329:049:0210:3210:3122:1222:1823:0423:1221:5923:51רוסיה מוסקבה )ח(

5:255:228:488:479:209:1910:4010:4021:1421:1921:5021:5521:0021:59רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

5:265:248:528:529:239:2210:4310:4321:2221:2721:5922:0421:0822:23שוייץ ציריך )ק(

5:475:478:278:288:599:0010:0510:0618:4618:4719:0919:1118:2919:15תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



êøãä úìôú
akrzny minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv

:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca

éðôlî ïBöø éäéì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðãéröúå íBìLì eðëéøãúå íBìLeðëîñúå íBìL §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¥§¨§©§¦¥§¨§©§¦¥§¨§¦§§¥
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