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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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L„Á‰ הּוא ראׁשֹון חדׁשים ראׁש לכם הּזה «…∆ֳִִֶֶַָָֹ

הּׁשנה  לחדׁשי ּבמאמרי 1לכם ּומּובא , ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָ

צדק' ה'צמח מהר"ׁש2אדמּו"ר מה 3ואדמּו"ר ְְְֲֶֶֶַַַַַַָ

רּבה' ּב'מדרׁש מּׁשּבחר 4ּׁשּכתּוב הּפסּוק, על ְְִִֶֶַַַַָָָָָ

וׁשנים, חדׁשים ראׁשי ּבֹו קבע ּבעֹולמֹו ְְֳִִֵַַָָָָָָָהקּב"ה

ׁשל  חֹודׁש ראׁש ּבֹו קבע ּובניו ּביעקב ְְֲֶֶֶַַַָָָָֹֹּוכׁשּבחר

ּבזה  והענין ׁשּבּכתּוב,5ּגאּולה. הענינים שּב' , ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ

ּב' ּכנגד הם הּׁשנה, וחדׁשי (סתם) ְְְְֳִֵֵֶֶַָָָָָחדׁשים

ּוכׁשּבחר  ּבעֹולמֹו הקּב"ה ּדמּׁשּבחר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָהענינים

קׁשּור  הּׁשנה חדׁשי ׁשענין והינּו, ּובניו. ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹּביעקב

עניני  ּכל על ׁשּקאי ּבעֹולמֹו, הקּב"ה ּבחירת ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָעם

הּׁשמים, ׁשּברקיע הּמאֹורֹות ּגם ּכֹולל ְְִִִֵֶַַַַַָָָהעֹולם,

(ירח), הּקטן והּמאֹור (ׁשמׁש) הּגדֹול ְֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמאֹור

ראׁשי  קביעּות ּתלּויה ׁשּלהם ההילּו ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבאֹופן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וׁשנים, גֹו'6חדׁשים מארֹות יהי ְְְְֳִִִֶָָָֹ

וענין  וׁשנים, ּולימים ּולמֹועדים לאֹותֹות ְְְְְְְֲִִִִַָָָוהיּו

ּביעקב  הּבחירה עם קׁשּור (סתם) ְְְֲֳִִִֶַַָָָָֹהחדׁשים

ׁשּלמעלה  יׂשראל ׁשל מציאּותם ׁשּזֹוהי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּובניו,

ּתׁשרי  ׁשּבין החילּוק ּכללּות וזהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָמהעֹולם.

טבעית,7לניסן  להנהגה הראׁש הּוא ׁשּתׁשרי , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

ׁשּלמעלה  נּסית להנהגה הראׁש הּוא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹוניסן

ּב'עקידה' ּׁשּכתּוב מה וכּידּוע לידע 8מהּטבע. אנּו יכֹולים אֹופּנים ּב' ׁשעל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הּבֹו ּכמֹוּגדּולת הּנּסית, ּומההנהגה הּטבע, ּבדר ּתמידית מההנהגה רא, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הּטבע, ּוביטּול הּמערכֹות ׁשידּוד ענין ׁשהּוא יםֿס ּוף, ּוקריעת מצרים ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָּביציאת

ׁשּבין  החילּוק וזהּו הּטבע. ּבהנהגת מאׁשר יֹותר עֹוד הּבֹורא ּגדּולת ניּכר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּבזה

הנהגת  אֹופן ׁשּזהּו טבע, עלּֿפי העֹולם הנהגת ענינֹו ׁשּתׁשרי לניסן, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּתׁשרי
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החודש.1) פ' התחלת - ב יב, ועוד.2)בא ב'תתקכ. ע' ח' כרך רסד. ע' בא ואילך.3)אוה"ת קס ע' תרל"ד שמו"ר 4)סה"מ

יא. 19).5)פט"ו, ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת זה רד"ה טז.6)ראה א, ואילך.7)בראשית ב יח, בראשית אוה"ת גם ראה

ועוד. החודש). (דפ' תרע"ח תרס"ו. תרנ"ד. החודש בדרושים 8)רד"ה ונתבאר הובא לח). (שער גו' החודש עה"פ בא פ'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: השבוע) לפרשת (בנוסף זו בשבת שקוראים 'החודש' פרשת בתחילת
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‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ1È¯Ó‡Óa ‡·eÓe של, ‡„eÓ"¯חסידות »∆¿»¿≈«»»»¿«¬»≈«¿

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰2חב"ד אדמו"רי בשושלת eÓ„‡Â"¯השלישי «∆«∆∆¿«¿
L"¯‰Ó3 הרביעי ממלאֿמקומו, בנו «¬»

L¯„Ó'aבשושלת ·e˙kM ‰Ó«∆»¿ƒ¿»
'‰a¯4˜eÒt‰ ÏÚ הזה "החדש «»««»

שבחר ÁaMÓ¯לכם...", מאז ƒ∆»«
BÓÏBÚa ‰"a˜‰ מתחילת כלומר «»»¿»

ÌÈL„Áהבריאה ÈL‡¯ Ba Ú·»̃«»≈√»ƒ
¯ÁaLÎe ,ÌÈLÂ ֿ הקדושֿברוך ¿»ƒ¿∆»«

ÂÈ·eהוא ·˜ÚÈa העם להיות ¿«¬…»»
לו Baהמיוחד Ú·˜ ניסן בחודש »«

‰Ïe‡b ÏL L„BÁ L‡¯ וגאולת …∆∆¿»
בחודש  היתה ממצרים ניסן.ישראל

‰Êa ÔÈÚ‰Â5, הפנימית המשמעות ¿»ƒ¿»»∆
היא  החסידות תורת עלֿפי הדברים של

·e˙kaL ÌÈÈÚ‰ 'a˘,זה ∆»ƒ¿»ƒ∆«»
Ì˙Ò) ÌÈL„Á לפרט מבלי √»ƒ¿»

השנה" ל"חדשי כך )שהכוונה שעל

חדשים" ראש לכם הזה "החדש נאמר

‰M‰ ÈL„ÁÂ נאמר כך שעל ¿»¿≈«»»
השנה", לחודשי לכם הוא ≈‰Ì"ראשון

ÌÈÈÚ‰ 'a „‚k חכמינו שאמרו ¿∆∆»ƒ¿»ƒ
האמור במדרש »«∆ÁaMÓc¿ƒ¯ז"ל

¯ÁaLÎe BÓÏBÚa ‰"a˜‰«»»¿»¿∆»«
,ÂÈ·e ·˜ÚÈa שממשיך כפי ¿«¬…»»

ÈL„Áומבאר. ÔÈÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«»¿≈
˙¯ÈÁa ÌÚ ¯eL˜ ‰M‰«»»»ƒ¿ƒ«

È‡wL ,BÓÏBÚa ‰"a˜‰ שמכוון «»»¿»∆»≈
ÏÏBk ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ Ïk ÏÚ«»ƒ¿¿≈»»≈
ÚÈ˜¯aL ˙B¯B‡n‰ Ìb««¿∆ƒ¿ƒ«
ÏB„b‰ ¯B‡n‰ ,ÌÈÓM‰«»«ƒ«»«»
ÔËw‰ ¯B‡n‰Â (LÓL)∆∆¿«»«»»
CeÏÈ‰‰ ÔÙB‡aL ,(Á¯È)»≈«∆¿∆«ƒ

Ì‰lL ברקיע והירח השמש תנועת ∆»∆
¯‡ÈLהשמים ˙eÚÈ·˜ ‰ÈeÏz¿»¿ƒ»≈

·e˙kL BÓk ,ÌÈLÂ ÌÈL„Á6 √»ƒ¿»ƒ¿∆»
בריאת  בתיאור בראשית במעשה

והירח ‚B'השמש ˙B¯‡Ó È‰È¿ƒ¿…
ÌÈ„ÚBÓÏe ˙B˙B‡Ï eÈ‰Â¿»¿¿¬ƒ
ÔÈÚÂ ,ÌÈLÂ ÌÈÓÈÏe¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«

Ì˙Ò) ÌÈL„Á‰"השנה ל"חדשי שהכוונה לפרט ÌÚמבלי ¯eL˜ ( ∆√»ƒ¿»»ƒ
‰¯ÈÁa‰ הוא ברוך הקדוש Ì˙e‡ÈˆÓשל È‰BfL ,ÂÈ·e ·˜ÚÈa «¿ƒ»¿«¬…»»∆ƒ¿ƒ»

ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL Ï‡¯NÈ ÏL הזה "החודש הראשון הענין כן, ואם ∆ƒ¿»≈∆¿«¿»≈»»
שמעלתם  ישראל בבני הוא ברוך הקדוש בחירת על מדבר חדשים" ראש לכם

ואילו  מהעולם, למעלה היא ומדריגתם

לחדשי  לכם הוא "ראשון ההמשך,

 ֿ הקדוש בחירת על מדבר השנה",

בעולם. eÏÏk˙ברוךֿהוא e‰ÊÂ¿∆¿»
˜eÏÈÁ‰ ההבדלÈ¯Lz ÔÈaL «ƒ∆≈ƒ¿≈

ÔÒÈÏ7L‡¯‰ ‡e‰ È¯LzL , ¿ƒ»∆ƒ¿≈»…
השנה  ÈÚ·Ë˙,של ‰‚‰‰Ï כפי ¿«¿»»ƒ¿ƒ

העולם  את מנהיג הוא ברוך שהקדוש

הטבע, חוקי ‰e‡לפי ÔÒÈÂ¿ƒ»
L‡¯‰ השנה Èq˙של ‰‚‰‰Ï »…¿«¿»»ƒƒ

Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL כפי ֿ שהקדוש ∆¿«¿»≈«∆«
מדרכי  למעלה בעולם פועל ברוךֿהוא

e˙kM·הטבע. ‰Ó Úe„iÎÂ¿«»««∆»
'‰„È˜Ú'a8ÌÈpÙB‡ 'a ÏÚL «¬≈»∆««ƒ

˙Ïe„b Ú„ÈÏ e‡ ÌÈÏBÎÈ¿ƒ»≈«¿«
,‡¯Ba‰ מה וגם הטבע גם שהרי «≈

של  פעולתו הם מהטבע שלמעלה

שני  שיש אלא הקדושֿברוךֿהוא

שמהם  ומנהיג פועל הוא דרכם אופנים

גדולתו יכולים  את ולהכיר לדעת

C¯„a ˙È„ÈÓz ‰‚‰‰‰Ó≈««¿»»¿ƒƒ¿∆∆
,˙Èqp‰ ‰‚‰‰‰Óe ,Ú·h‰«∆«≈««¿»»«ƒƒ
˙ÚÈ¯˜e ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa BÓk¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ«
„e„ÈL ÔÈÚ ‡e‰L ,ÛeÒŒÌÈ«∆ƒ¿«ƒ

˙BÎ¯Ún‰ והרגילות הקבועות ««¬»
¯kÈ ‰ÊaL ,Ú·h‰ ÏeËÈ·eƒ«∆«∆»∆ƒ»
¯˙BÈ „BÚ ‡¯Ba‰ ˙Ïe„b¿««≈≈

Ú·h‰ ˙‚‰‰a ¯L‡Ó שגם אף ≈¬∆¿«¿»««∆«
את  להכיר ניתן טבע עלֿפי בהנהגה
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

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

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

, פרשת ויקראשבת  החודש הזה לכםה "מאמר ד  )ג

ה  .................  ח"תשכ'ה ,חודש ניסןראש , החודשפרשת 

    ,פרשת ויקראשבת שיחת   )ד

גי  ..................  ח"כתש'ה, חודש ניסןראש , החודשפרשת 

  ויקראכי פרשת  –לקוטי שיחות   )ה

אכ  ...............................................  זכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ ק על התורהלוי יצח ילקוט  )ו

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

וכ .............  פרשת ויקרא –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

זכ  ..........  פרשת ויקראלשבוע שיעור יומי חומש   )ח

פא .............  פרשת ויקראלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

בפ  ....................................  פרשת ויקראלשבוע  

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

צא  ...........  פרשת ויקראלשבוע " היום יום"לוח   )יב

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

טצ   .........  פרשת ויקראלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יד

ומק   ........  פרשת ויקראלשבוע פרק אחד ליום  –  )טו

קפ ............  פרשת ויקראלשבוע ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

זפק  ........................................  זפרק  משלי, ד-גפרק  ישעיה

  אהלות/כליםמסכת  –משניות   )יח

טפק  ................................................  ביאור קהתי

  

הצק  ..............................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  כתובותמסכת   )כ

וצק  .............................................  זמד דף ע מאמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כא

וכר  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

וכר  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כג

זכר  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

כחר  ............................................. אמצעיר ה"אדמו

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

כחר  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

כטר  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

לר ..............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  א"תש-ש"ת'ה –ספר המאמרים   )כח

לאר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ז- פ"תר'ספר השיחות ה  )כט

לבר  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

לגר  .........................................................  צ"ר מוהריי"מואד

להר  ...............................  חומש לקריאה בציבור   )לא

מור  .....................  פרשת ויקראלשבוע לוח זמנים   )לב

מזר  ......  קודשת בשערב לת הדלקת נרות צוסדר מ  )לג



ה

,`xwie zyxt zay .c"qa
,oqip yceg y`x ,ycegd zyxt

g"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

L„Á‰ הּוא ראׁשֹון חדׁשים ראׁש לכם הּזה «…∆ֳִִֶֶַָָֹ

הּׁשנה  לחדׁשי ּבמאמרי 1לכם ּומּובא , ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָ

צדק' ה'צמח מהר"ׁש2אדמּו"ר מה 3ואדמּו"ר ְְְֲֶֶֶַַַַַַָ

רּבה' ּב'מדרׁש מּׁשּבחר 4ּׁשּכתּוב הּפסּוק, על ְְִִֶֶַַַַָָָָָ

וׁשנים, חדׁשים ראׁשי ּבֹו קבע ּבעֹולמֹו ְְֳִִֵַַָָָָָָָהקּב"ה

ׁשל  חֹודׁש ראׁש ּבֹו קבע ּובניו ּביעקב ְְֲֶֶֶַַַָָָָֹֹּוכׁשּבחר

ּבזה  והענין ׁשּבּכתּוב,5ּגאּולה. הענינים שּב' , ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ

ּב' ּכנגד הם הּׁשנה, וחדׁשי (סתם) ְְְְֳִֵֵֶֶַָָָָָחדׁשים

ּוכׁשּבחר  ּבעֹולמֹו הקּב"ה ּדמּׁשּבחר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָהענינים

קׁשּור  הּׁשנה חדׁשי ׁשענין והינּו, ּובניו. ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹּביעקב

עניני  ּכל על ׁשּקאי ּבעֹולמֹו, הקּב"ה ּבחירת ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָעם

הּׁשמים, ׁשּברקיע הּמאֹורֹות ּגם ּכֹולל ְְִִִֵֶַַַַַָָָהעֹולם,

(ירח), הּקטן והּמאֹור (ׁשמׁש) הּגדֹול ְֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמאֹור

ראׁשי  קביעּות ּתלּויה ׁשּלהם ההילּו ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבאֹופן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וׁשנים, גֹו'6חדׁשים מארֹות יהי ְְְְֳִִִֶָָָֹ

וענין  וׁשנים, ּולימים ּולמֹועדים לאֹותֹות ְְְְְְְֲִִִִַָָָוהיּו

ּביעקב  הּבחירה עם קׁשּור (סתם) ְְְֲֳִִִֶַַָָָָֹהחדׁשים

ׁשּלמעלה  יׂשראל ׁשל מציאּותם ׁשּזֹוהי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּובניו,

ּתׁשרי  ׁשּבין החילּוק ּכללּות וזהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָמהעֹולם.

טבעית,7לניסן  להנהגה הראׁש הּוא ׁשּתׁשרי , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

ׁשּלמעלה  נּסית להנהגה הראׁש הּוא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹוניסן

ּב'עקידה' ּׁשּכתּוב מה וכּידּוע לידע 8מהּטבע. אנּו יכֹולים אֹופּנים ּב' ׁשעל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הּבֹו ּכמֹוּגדּולת הּנּסית, ּומההנהגה הּטבע, ּבדר ּתמידית מההנהגה רא, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הּטבע, ּוביטּול הּמערכֹות ׁשידּוד ענין ׁשהּוא יםֿס ּוף, ּוקריעת מצרים ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָּביציאת

ׁשּבין  החילּוק וזהּו הּטבע. ּבהנהגת מאׁשר יֹותר עֹוד הּבֹורא ּגדּולת ניּכר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּבזה

הנהגת  אֹופן ׁשּזהּו טבע, עלּֿפי העֹולם הנהגת ענינֹו ׁשּתׁשרי לניסן, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּתׁשרי
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החודש.1) פ' התחלת - ב יב, ועוד.2)בא ב'תתקכ. ע' ח' כרך רסד. ע' בא ואילך.3)אוה"ת קס ע' תרל"ד שמו"ר 4)סה"מ

יא. 19).5)פט"ו, ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת זה רד"ה טז.6)ראה א, ואילך.7)בראשית ב יח, בראשית אוה"ת גם ראה

ועוד. החודש). (דפ' תרע"ח תרס"ו. תרנ"ד. החודש בדרושים 8)רד"ה ונתבאר הובא לח). (שער גו' החודש עה"פ בא פ'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: השבוע) לפרשת (בנוסף זו בשבת שקוראים 'החודש' פרשת בתחילת

‰f‰ L„Á‰יהיה ניסן ‰e‡חודש ÔBL‡¯ ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ «…∆«∆»∆…√»ƒƒ
‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ1È¯Ó‡Óa ‡·eÓe של, ‡„eÓ"¯חסידות »∆¿»¿≈«»»»¿«¬»≈«¿

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰2חב"ד אדמו"רי בשושלת eÓ„‡Â"¯השלישי «∆«∆∆¿«¿
L"¯‰Ó3 הרביעי ממלאֿמקומו, בנו «¬»

L¯„Ó'aבשושלת ·e˙kM ‰Ó«∆»¿ƒ¿»
'‰a¯4˜eÒt‰ ÏÚ הזה "החדש «»««»

שבחר ÁaMÓ¯לכם...", מאז ƒ∆»«
BÓÏBÚa ‰"a˜‰ מתחילת כלומר «»»¿»

ÌÈL„Áהבריאה ÈL‡¯ Ba Ú·»̃«»≈√»ƒ
¯ÁaLÎe ,ÌÈLÂ ֿ הקדושֿברוך ¿»ƒ¿∆»«

ÂÈ·eהוא ·˜ÚÈa העם להיות ¿«¬…»»
לו Baהמיוחד Ú·˜ ניסן בחודש »«

‰Ïe‡b ÏL L„BÁ L‡¯ וגאולת …∆∆¿»
בחודש  היתה ממצרים ניסן.ישראל

‰Êa ÔÈÚ‰Â5, הפנימית המשמעות ¿»ƒ¿»»∆
היא  החסידות תורת עלֿפי הדברים של

·e˙kaL ÌÈÈÚ‰ 'a˘,זה ∆»ƒ¿»ƒ∆«»
Ì˙Ò) ÌÈL„Á לפרט מבלי √»ƒ¿»

השנה" ל"חדשי כך )שהכוונה שעל

חדשים" ראש לכם הזה "החדש נאמר

‰M‰ ÈL„ÁÂ נאמר כך שעל ¿»¿≈«»»
השנה", לחודשי לכם הוא ≈‰Ì"ראשון

ÌÈÈÚ‰ 'a „‚k חכמינו שאמרו ¿∆∆»ƒ¿»ƒ
האמור במדרש »«∆ÁaMÓc¿ƒ¯ז"ל

¯ÁaLÎe BÓÏBÚa ‰"a˜‰«»»¿»¿∆»«
,ÂÈ·e ·˜ÚÈa שממשיך כפי ¿«¬…»»

ÈL„Áומבאר. ÔÈÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«»¿≈
˙¯ÈÁa ÌÚ ¯eL˜ ‰M‰«»»»ƒ¿ƒ«

È‡wL ,BÓÏBÚa ‰"a˜‰ שמכוון «»»¿»∆»≈
ÏÏBk ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ Ïk ÏÚ«»ƒ¿¿≈»»≈
ÚÈ˜¯aL ˙B¯B‡n‰ Ìb««¿∆ƒ¿ƒ«
ÏB„b‰ ¯B‡n‰ ,ÌÈÓM‰«»«ƒ«»«»
ÔËw‰ ¯B‡n‰Â (LÓL)∆∆¿«»«»»
CeÏÈ‰‰ ÔÙB‡aL ,(Á¯È)»≈«∆¿∆«ƒ

Ì‰lL ברקיע והירח השמש תנועת ∆»∆
¯‡ÈLהשמים ˙eÚÈ·˜ ‰ÈeÏz¿»¿ƒ»≈

·e˙kL BÓk ,ÌÈLÂ ÌÈL„Á6 √»ƒ¿»ƒ¿∆»
בריאת  בתיאור בראשית במעשה

והירח ‚B'השמש ˙B¯‡Ó È‰È¿ƒ¿…
ÌÈ„ÚBÓÏe ˙B˙B‡Ï eÈ‰Â¿»¿¿¬ƒ
ÔÈÚÂ ,ÌÈLÂ ÌÈÓÈÏe¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«

Ì˙Ò) ÌÈL„Á‰"השנה ל"חדשי שהכוונה לפרט ÌÚמבלי ¯eL˜ ( ∆√»ƒ¿»»ƒ
‰¯ÈÁa‰ הוא ברוך הקדוש Ì˙e‡ÈˆÓשל È‰BfL ,ÂÈ·e ·˜ÚÈa «¿ƒ»¿«¬…»»∆ƒ¿ƒ»

ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL Ï‡¯NÈ ÏL הזה "החודש הראשון הענין כן, ואם ∆ƒ¿»≈∆¿«¿»≈»»
שמעלתם  ישראל בבני הוא ברוך הקדוש בחירת על מדבר חדשים" ראש לכם

ואילו  מהעולם, למעלה היא ומדריגתם

לחדשי  לכם הוא "ראשון ההמשך,

 ֿ הקדוש בחירת על מדבר השנה",

בעולם. eÏÏk˙ברוךֿהוא e‰ÊÂ¿∆¿»
˜eÏÈÁ‰ ההבדלÈ¯Lz ÔÈaL «ƒ∆≈ƒ¿≈

ÔÒÈÏ7L‡¯‰ ‡e‰ È¯LzL , ¿ƒ»∆ƒ¿≈»…
השנה  ÈÚ·Ë˙,של ‰‚‰‰Ï כפי ¿«¿»»ƒ¿ƒ

העולם  את מנהיג הוא ברוך שהקדוש

הטבע, חוקי ‰e‡לפי ÔÒÈÂ¿ƒ»
L‡¯‰ השנה Èq˙של ‰‚‰‰Ï »…¿«¿»»ƒƒ

Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL כפי ֿ שהקדוש ∆¿«¿»≈«∆«
מדרכי  למעלה בעולם פועל ברוךֿהוא

e˙kM·הטבע. ‰Ó Úe„iÎÂ¿«»««∆»
'‰„È˜Ú'a8ÌÈpÙB‡ 'a ÏÚL «¬≈»∆««ƒ

˙Ïe„b Ú„ÈÏ e‡ ÌÈÏBÎÈ¿ƒ»≈«¿«
,‡¯Ba‰ מה וגם הטבע גם שהרי «≈

של  פעולתו הם מהטבע שלמעלה

שני  שיש אלא הקדושֿברוךֿהוא

שמהם  ומנהיג פועל הוא דרכם אופנים

גדולתו יכולים  את ולהכיר לדעת

C¯„a ˙È„ÈÓz ‰‚‰‰‰Ó≈««¿»»¿ƒƒ¿∆∆
,˙Èqp‰ ‰‚‰‰‰Óe ,Ú·h‰«∆«≈««¿»»«ƒƒ
˙ÚÈ¯˜e ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa BÓk¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ«
„e„ÈL ÔÈÚ ‡e‰L ,ÛeÒŒÌÈ«∆ƒ¿«ƒ

˙BÎ¯Ún‰ והרגילות הקבועות ««¬»
¯kÈ ‰ÊaL ,Ú·h‰ ÏeËÈ·eƒ«∆«∆»∆ƒ»
¯˙BÈ „BÚ ‡¯Ba‰ ˙Ïe„b¿««≈≈

Ú·h‰ ˙‚‰‰a ¯L‡Ó שגם אף ≈¬∆¿«¿»««∆«
את  להכיר ניתן טבע עלֿפי בהנהגה
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 מפתח  כללי

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

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

, פרשת ויקראשבת  החודש הזה לכםה "מאמר ד  )ג

ה  .................  ח"תשכ'ה ,חודש ניסןראש , החודשפרשת 

    ,פרשת ויקראשבת שיחת   )ד

גי  ..................  ח"כתש'ה, חודש ניסןראש , החודשפרשת 

  ויקראכי פרשת  –לקוטי שיחות   )ה

אכ  ...............................................  זכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ ק על התורהלוי יצח ילקוט  )ו

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

וכ .............  פרשת ויקרא –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

זכ  ..........  פרשת ויקראלשבוע שיעור יומי חומש   )ח

פא .............  פרשת ויקראלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

בפ  ....................................  פרשת ויקראלשבוע  

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

צא  ...........  פרשת ויקראלשבוע " היום יום"לוח   )יב

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

טצ   .........  פרשת ויקראלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יד

ומק   ........  פרשת ויקראלשבוע פרק אחד ליום  –  )טו

קפ ............  פרשת ויקראלשבוע ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

זפק  ........................................  זפרק  משלי, ד-גפרק  ישעיה

  אהלות/כליםמסכת  –משניות   )יח

טפק  ................................................  ביאור קהתי

  

הצק  ..............................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  כתובותמסכת   )כ

וצק  .............................................  זמד דף ע מאמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כא

וכר  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

וכר  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כג

זכר  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

כחר  ............................................. אמצעיר ה"אדמו

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

כחר  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

כטר  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

לר ..............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  א"תש-ש"ת'ה –ספר המאמרים   )כח

לאר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ז- פ"תר'ספר השיחות ה  )כט

לבר  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

לגר  .........................................................  צ"ר מוהריי"מואד

להר  ...............................  חומש לקריאה בציבור   )לא

מור  .....................  פרשת ויקראלשבוע לוח זמנים   )לב

מזר  ......  קודשת בשערב לת הדלקת נרות צוסדר מ  )לג



g"kyz'dו ,oqip g"x ,ycegd zyxt ,`xwie t"y

נּסית  הנהגה ענינֹו וניסן ּבעֹולמֹו, ְְְְִִִִַַָָָָָָָהּקּב"ה

הּקּב"ה  הנהגת אֹופן ׁשּזהּו מהּטבע, ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּלמעלה

החדׁש נאמר זה ׁשעל ּובניו), (יעקב יׂשראל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעם

ׁשּכתּוב  מה עלּֿדר ּדיקא, לכם לכם, יהיּו9הּזה ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

אּת לזרים ואין לבּד מה 10ל ּגם וזהּו . ְְְְְְִִֵֶַַַָָ

ּבּגמרא  הּמׁשנה 11ּׁשּכתּוב ּדברי ּבאחד 12ּבפירּוׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

למלכי  אּלא ׁשנּו לא למלכים, ראׁשֿהּׁשנה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹּבניסן

מּתׁשרי  - העֹולם אּומֹות למלכי אבל ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָיׂשראל,

הם  מלכים ּבני יׂשראל ׁשּכל וכיון ,13מנינן. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

(ּכדאיתא  הם מלכים יׂשראל ׁשּכל מּזה, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָויתרה

זהר' ֿ 14ּב'ּתּקּוני ראׁש הּוא ּבניסן ׁשאחד נמצא ,( ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ

העֹולם  אּומֹות (מהּֿׁשאיןּֿכן יׂשראל לכל ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָהּׁשנה

לכם  הּזה החדׁש נאמר ולכן  לתׁשרי), ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשּיכים

ְַָּדוקא.

איתא p‰Â‰ב) - ניסן חֹודׁש ׁשל ּבענינֹו ¿ƒ≈ְְִִִֶֶָָָ

יׂשראל  נגאלּו ׁשּבֹו ׁשם, ְְְֲִִִֵֶַָָָּבּמדרׁש

ׁשּנאמר  ליגאל, עתידין ּובֹו ּכימי 15מּמצרים, ְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָ

והינּו, נפלאֹות. אראּנּו מצרים מארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָצאת

הּגאּולה  ענינים, ּב' יׁשנם ּגּופא ניסן ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָׁשּבחֹודׁש

הרי  להבין, וצרי העתידה. והּגאּולה ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָמּמצרים,

ּבאֹו ּתהיה העתידה ׁשהּגאּולה נעלה ידּוע פן ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ

וכּמּודגׁש מּמצרים, מהּגאּולה ּבאיןֿערֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָיֹותר

אראּנּו מצרים מארץ צאת ּכימי הּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּבלׁשֹון

יהיּו ׁשּלעתידֿלבא ּכיון הּדמיֹון, ּבכ"ף ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹנפלאֹות,

מצרים  מארץ צאת לימי ּבער ּגם ,16נפלאֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ּתהיה  לעתידֿלבא מצרים יציאת ׁשּזכירת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹועד

ּבלבד  טפל יחד 17ּבדר ׁשניהם ּכֹולל ולּמה , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

לכם, הּזה (החדׁש ּגאּולה ׁשל חֹודׁש ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָֹּבענין

נגאלּו ׁשּבֹו ּובניו), ּביעקב מּׁשּבחר ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּנקּבע

ׁשּבזה  ליגאל, עתידין ּובֹו מּמצרים, ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָיׂשראל

ּתהיה  אזי  ליגאל, עתידין ּכאׁשר ׁשּגם ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָמּודגׁש

הּבאּור  ּונקּודת מּמצרים. ׁשּנגאלּו הענין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָמעלת
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הקודמת. יז.9)שבהערה ה, כג.10)משלי שם, א.11)שמו"ר ג, ר"ה.12)ר"ה א.13)ריש סז, ב).14)שבת (א, בהקדמה

טו.15) ז, תפז).16)מיכה ע' (ח"א עה"פ נ"ך אוה"ת סע"ב.17)ראה יב, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜eÏÈÁ‰ e‰ÊÂ ההבדלÔÒÈÏ È¯Lz ÔÈaL שני בתוכנם של הרוחני ¿∆«ƒ∆≈ƒ¿≈¿ƒ»

Ú·Ë,החודשים, ÈtŒÏÚ ÌÏBÚ‰ ˙‚‰‰ BÈÚ È¯LzL חודש ולכן ∆ƒ¿≈ƒ¿»«¿»«»»«ƒ∆«
השנה  ראש של החודש הוא בדרכי תשרי מתנהל שהוא כפי העולם לבריאת

BÓÏBÚaהטבע  ‰"aw‰ ˙‚‰‰ ÔÙB‡ e‰fL,כלל ÔÒÈÂבדרך ∆∆∆«¿»««»»¿»¿ƒ»
‰ÏÚÓlL ˙Èq ‰‚‰‰ BÈÚƒ¿»«¿»»ƒƒ∆¿«¿»

Ú·h‰Ó שהייתה ולכן מצרים יציאת ≈«∆«
בחודש  ארעה ניסים ניסן,עלֿידי

‰"aw‰ ˙‚‰‰ ÔÙB‡ e‰fL∆∆∆«¿»««»»
(ÚÈ˜·בניÌÚבמיוחד  Ï‡¯NÈ ƒƒ¿»≈«¬…

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,(ÂÈ·e בתחילת »»∆«∆∆¡«
האמור ÌÎÏ,הפסוק ‰f‰ L„Á‰«…∆«∆»∆

,‡˜Èc ÌÎÏ ואומר מדייק הכתוב »∆»¿»
לבני  דווקא שהכוונה להדגיש "לכם"

e˙kL·ישראל, ‰Ó C¯cŒÏÚ9 «∆∆«∆»
ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ‡Â Ec·Ï EÏ eÈ‰Èƒ¿¿¿«¿¿≈¿»ƒ

Cz‡10 לך רק הכוונה ש"לך" וכשם ƒ»
רק  הכוונה "לכם" כך לאחרים, ולא

לאחרים. ולא ישראל Ìbלבני e‰ÊÂ¿∆«
‡¯Óba ·e˙kM ‰Ó11Le¯ÈÙa «∆»«¿»»¿≈

‰Ln‰ È¯·c12 מסכת בתחילת ƒ¿≈«ƒ¿»
השנה  ¯‡ŒLראש ÔÒÈa „Á‡a¿∆»¿ƒ»…

ÌÈÎÏÓÏ ‰M‰ עובדיה רבי ופירש «»»ƒ¿»ƒ
להם  מונין ישראל "מלכי מברטנורה:

באדר, או בשבט מלך שאם מניסן,

ומתחילין  שנה לו כלתה ניסן משהגיע

נאמר  כך ועל שניה...", שנה לו למנות

eLבגמרא  ‡Ï לא המשנה דברי …»
‡·Ïנשנו ,Ï‡¯NÈ ÈÎÏÓÏ ‡l‡∆»¿«¿≈ƒ¿»≈¬»

- ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡ ÈÎÏÓÏ¿«¿≈»»
ÔÈÓ È¯LzÓ שנות את מונים ƒƒ¿≈»ƒ«

תשרי. מחודש ÏkLמלכותם ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»
Ï‡¯NÈ מכהנים שאינם אלה גם ƒ¿»≈

בפועל  ÌÈÎÏÓכמלכים Èa¿≈¿»ƒ
Ì‰13ÏkL ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ , ≈ƒ≈»ƒ∆∆»

Ì‰ ÌÈÎÏÓ Ï‡¯NÈ בני" רק ולא ƒ¿»≈¿»ƒ≈
כמובא (È‡„k˙‡מלכים" ƒ¿ƒ»

'¯‰Ê Èewz'a14‡ˆÓ ,( ¿ƒ≈…«ƒ¿»
ŒL‡¯ ‡e‰ ÔÒÈa „Á‡L∆∆»¿ƒ»…

ÏÎÏ ‰M‰ בניŒ‰Ó) Ï‡¯NÈ «»»¿»ƒ¿»≈«
ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»»

È¯L˙Ï ÌÈÎiML שמסמל החודש ∆«»ƒ¿ƒ¿≈
דרכי את  עלֿפי העולם הנהגת

Ó‡¯הטבע  ÔÎÏÂ ניסן ), לחודש ÌÎÏביחס ‰f‰ L„Á‰ ישראל לבני ¿»≈∆¡««…∆«∆»∆
.‡˜Âc«¿»

‡˙È‡ - ÔÒÈ L„BÁ ÏL BÈÚa ‰p‰Â ÌL,מובא ·) L¯„na ¿ƒ≈¿ƒ¿»∆∆ƒ»ƒ»«ƒ¿»»
Ï‡‚ÈÏ ÔÈ„È˙Ú B·e ,ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ eÏ‡‚ BaL בגאולה ∆ƒ¿¬ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ¬ƒƒƒ»≈

לבוא, העתידה Ó‡pL15¯השלימה, ∆∆¡«
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ

˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ אומר שהנביא הרי «¿∆ƒ¿»
מצרים  יציאת בין ודמיון קשר שיש

¿»¿eÈ‰Â,העתידה.והגאולה 
‡Ùeb ÔÒÈ L„BÁaLעצמוÌLÈ ∆¿∆ƒ»»∆¿»

,ÌÈ¯ˆnÓ ‰Ïe‡b‰ ,ÌÈÈÚ 'aƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ
CÈ¯ˆÂ .‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰Â¿«¿»»¬ƒ»¿»ƒ
‰Ïe‡b‰L Úe„È È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ¬≈»«∆«¿»
‰ÏÚ ÔÙB‡a ‰È‰z ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ¿∆¿∆«¬∆

CB¯ÚŒÔÈ‡a ¯˙BÈ ללא שיעור, לאין ≈¿≈¬
והשוואה יחס «¿»≈Ïe‡b‰Ó‰כל

ÔBLÏa L‚„enÎÂ ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿
ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk ·e˙k‰«»ƒ≈≈¿≈∆∆

,˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ"כימי" ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
Œ„È˙ÚlL ÔÂÈk ,ÔBÈÓc‰ Û"Îa¿»«ƒ¿≈»∆∆»ƒ
C¯Úa Ìb ˙B‡ÏÙ eÈ‰È ‡·Ï»…ƒ¿ƒ¿»«¿∆∆

ı¯‡Óביחס E˙‡ˆ ÈÓÈÏƒ≈≈¿≈∆∆
ÌÈ¯ˆÓ16 ניסים היו בהם שגם ƒ¿«ƒ

העתידה  שבגאולה והנפלאות ונפלאות,

של  לנפלאות ביחס אפילו נפלאות יהיו

מצרים, ÈÎfL¯˙יציאת „ÚÂ¿«∆¿ƒ«
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆»ƒ»…

הגאולה שתבוא C¯„aלאחר ‰È‰zƒ¿∆¿∆∆
„·Ïa ÏÙË17 שהוא לעיקר ביחס »≈ƒ¿«

העתידה, ÏÏBkהגאולה ‰nÏÂ¿»»≈
לכם" הזה "החודש ∆≈¿Ì‰ÈLהכתוב

„ÁÈ את וגם ממצרים הגאולה את גם ««
העתידה ÏLהגאולה L„BÁ ÔÈÚa¿ƒ¿«∆∆

‰Ïe‡b אחת (‰L„Áבהגדרה ¿»«…∆
¯ÁaMÓ Úa˜pL ,ÌÎÏ ‰f‰«∆»∆∆ƒ¿«ƒ∆»«
eÏ‡‚ BaL ,(ÂÈ·e ·˜ÚÈa¿«¬…»»∆ƒ¿¬
ÔÈ„È˙Ú B·e ,ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ¬ƒƒ

‰ÊaL ,Ï‡‚ÈÏ כולל שהכתוב בכך ƒ»≈∆»∆
יחד  שניהם ÌbLאת L‚„eÓ¿»∆«

ÈÊ‡ ,Ï‡‚ÈÏ ÔÈ„È˙Ú ¯L‡k«¬∆¬ƒƒƒ»≈¬«
eÏ‡‚pL ÔÈÚ‰ ˙ÏÚÓ ‰È‰zƒ¿∆«¬«»ƒ¿»∆ƒ¿¬
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לגּבי  העתידה הּגאּולה ׁשל ׁשהחידּוׁש ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבזה,

מצרים  ּדיציאת ׁשהּגילּוי הּוא, מּמצרים ְְְִִִִִִִִֶַַַַַָהּגאּולה

ּבדר מלמעלה המׁשכה ׁשל ּבאֹופן ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָהיה

עבֹודת  היתה לא עדין (ׁשהרי ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹאתערּותאּֿדלעילא

הּגילּויים  יהיּו העתידה ּבּגאּולה ואילּו ְְְֲִִִִִַַַַָָָָהּמּטה),

ּבכח  יׂשראל ׁשל עבֹודתם הקּדמת  ועלֿידי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמּצד

מצרים, ּביציאת ׁשּנתחּדׁש מה ׁשּזהּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָעצמם,

ּומּצב  הּמעמד לגּבי ּובניו, ּביעקב ְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָֹּכׁשּבחר

ּבעֹולמֹו הּקּב"ה יהיּו18ּדמּׁשּבחר הענינים ׁשּכל , ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ

עצמם, ּבכח יׂשראל ׁשל עבֹודתם ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹעלֿידי

ּבתחּתֹונים  יתּבר לֹו ּדירה אמנם,19ׁשעֹוׂשים . ְְְְִִִִֵֶַָָָָ

צֹור יׁש הּמּטה, עבֹודת להיֹות ׁשּתּוכל ְְֲִֵֵֶֶַַַַָּכדי

הּגילּוי  ענין ׁשּזהּו מּלמעלה, ּכח ּונתינת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹּבסּיּוע

ּבגמר  לעתידֿלבא, ּגם ולכן מצרים. ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּדיציאת

מצרים, ּדיציאת הענין מעלת ּתהיה ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָהעבֹודה,

ּבכח  הּמּטה עבֹודת ענין ּכללּות התחיל ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹׁשאז

הּגילּויים  את ּפֹועלים ֿ זה ׁשעלֿידי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַעצמֹו,

ְִִָָֹּדלעתידֿלבא.

ג'ÔÈ·‰Ïeג) ּבאּור ּתחּלה להקּדים יׁש זה, ¿»ƒְְְִִֵֵֶַָ

טבעית  הנהגה הּנ"ל, ְְְִִִִַַַָָָענינים

מצרים  ּדיציאת נּסית הנהגה ּבעֹולמֹו), ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָ(מּׁשּבחר

ּדהּגאּולה  נּסית והנהגה ּובניו), ּביעקב ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹ(ּכׁשּבחר

והענין  יׂשראל). ׁשל עבֹודתם (ּבגמר ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָהעתידה

ּפעמים  ל"ב נאמר ּבראׁשית ּבמעׂשה ּדהּנה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּבזה,

אלקים  מּצד 20ׁשם רק היא העֹולם ׁשּבריאת לפי , ְְֱִִִִִֵֶַַַָָֹ

נאמר  זה ׁשעל אלקים, הוי'21ׁשם ּומגן ׁשמׁש ֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

על  ּומסּתיר מכּסה ונרּתק ׁשהּמגן ּדכמֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָֹאלקים,

ׁשם  על ּומסּתיר מכּסה אלקים ׁשם ּכ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּׁשמׁש,

הּטבע  ּבגימטרּיא ׁשאלקים וכּידּוע ,22הוי', ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

ּביםֿסּוף  טּוּבעּו מּלׁשֹון הּוא ּדבר 23ּדטבע ּכמֹו , ְְְְְִֶַַָָ
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שצו.18) ע' ניסן סה"מ תו"מ גם רפל"ו.19)ראה תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ג.20)ובכ"מ. קיב, ב. צו, ד. צד, חדש יב.21)זהר פד, האהבה 22)תהלים שער ר"ח פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

ואילך. סע"ב כב, ראה פ' לקו"ת רפ"ו. שעהיוה"א תניא סי"ח. צבי חכם שו"ת והמרגיל). (ד"ה וראה 23)פ"ו ד. טו, בשלח

וש"נ. .43 ע' תרפ"ט סה"מ שטו. ע' ח"א שה"ש אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Èa‚Ï ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ ÏL Le„ÈÁ‰L ,‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e¿««≈»∆∆«ƒ∆«¿»»¬ƒ»¿«≈

ÈeÏÈb‰L ,‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ ‰Ïe‡b‰ האלוקי‰È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc «¿»ƒƒ¿«ƒ∆«ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ»»
‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÙB‡a והתגלותŒ‡˙e¯Ú˙‡ C¯„a ‰ÏÚÓÏÓ ¿∆∆«¿»»ƒ¿«¿»¿∆∆ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc מלמעלה B·Ú„˙התעוררות ‰˙È‰ ‡Ï ÔÈ„Ú È¯‰L) ƒ¿≈»∆¬≈¬«ƒ…»¿»¬«
‰hn‰ היו עדיין ישראל בני שהרי ««»

לא  ועדיין מצרים בגלות שקועים

התורה  את eÏÈ‡Âקיבלו ,(¿ƒ
‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡baלבואeÈ‰È «¿»»¬ƒ»ƒ¿

ÌÈÈeÏÈb‰ הגילוי של וההמשכות «ƒƒ
מלמעלה È„ÈŒÏÚÂהאלוקי „vÓƒ«¿«¿≈

Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú ˙Óc˜‰«¿»«¬»»∆ƒ¿»≈
,ÌÓˆÚ ÁÎa,המטה מצד מצידם, ¿…««¿»

˙‡ÈˆÈa LcÁ˙pL ‰Ó e‰fL∆∆«∆ƒ¿«≈ƒƒ«
·˜ÚÈa ¯ÁaLk ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿∆»«¿«¬…
·vÓe „ÓÚn‰ Èa‚Ï ,ÂÈ·e»»¿«≈««¬»«»
שהקדושֿברוךֿהוא  לפני בעולם שהיה

שהוא  לעם, לו להיות ישראל בעם בחר

‰aw"‰המצב ¯ÁaMÓc¿ƒ∆»««»»
BÓÏBÚa18, שנפעל והחידוש ¿»

הוא ישראל בני «∆ÏkLבבחירת
ÌÈÈÚ‰ של והגילויים וההמשכות »ƒ¿»ƒ

בעולם È„ÈŒÏÚאלוקות eÈ‰Èƒ¿«¿≈
ÁÎa Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú¬»»∆ƒ¿»≈¿…«

,ÌÓˆÚהם ÌÈNBÚLמצידם «¿»∆ƒ
ÌÈBzÁ˙a C¯a˙È BÏ ‰¯Èc19 ƒ»ƒ¿»≈¿«¿ƒ

את  עושים עבודתם ידי על והם

למקום  הגשמי, הזה עולם ה'תחתונים',

השכינה. והתגלות להשראת ראוי

˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k ,ÌÓ‡»¿»¿≈∆«ƒ¿
‰hn‰ ˙„B·Ú בפועלC¯Bˆ LÈ , ¬«««»≈∆

,‰ÏÚÓlÓ Ák ˙È˙e ÚeiÒa¿ƒ«¿ƒ«…«ƒ¿«¿»
ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ e‰fL האלוקי ∆∆ƒ¿««ƒ

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc,כאמור שהיה, ƒƒ«ƒ¿«ƒ
ותכליתו  כוונתו אבל מלמעלה, גילוי

ישרא  בני והלאה שמעתה יעבדו היא ל

עבודתם. Œ„È˙ÚÏאת Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«∆»ƒ
,‰„B·Ú‰ ¯Ó‚a ,‡·Ï לאחר »…ƒ¿«»¬»

האלוקית  העולם,שהכוונה בבריאת

בתחתונים" דירה יתברך לו "לעשות

‰ÔÈÚתושלם, ˙ÏÚÓ ‰È‰zƒ¿∆«¬«»ƒ¿»

‰hn‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ˙eÏÏk ÏÈÁ˙‰ Ê‡L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¬«««»
Œ„È˙ÚÏc ÌÈÈeÏÈb‰ ˙‡ ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,BÓˆÚ ÁÎa¿…««¿∆«¿≈∆¬ƒ∆«ƒƒƒ¿»ƒ

‡·Ï בכוח האדם עבודת של הענין התחלת היתה מצרים שביציאת ומאחר »…
גם  לכן זו, בדרך נפעלים לעתידֿלבוא שיהיו הגילויים גם ובעצם עצמו

מצרים  יציאת של המעלה לעתידֿלבוא

שיתבאר  וכפי ונחשבת, נזכרת תהיה

להלן. יותר בפרטיות

ÌÈc˜‰Ï LÈ ,‰Ê ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
,Ï"p‰ ÌÈÈÚ '‚ ¯e‡a ‰lÁz¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ««

˙ÈÚ·Ë ‰‚‰‰ ברוך שהקדוש כפי «¿»»ƒ¿ƒ
חוקי  עלֿפי העולם את מנהיג הוא

במדרש (הטבע נאמר זה שעל

‰‚‰‰ ,(BÓÏBÚa ¯ÁaMÓƒ∆»«¿»«¿»»
) ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ˙Èq זה שעל ƒƒƒƒ«ƒ¿«ƒ

במדרש  ÚÈa˜·נאמר ¯ÁaLk¿∆»«¿«¬…
˙Èq ‰‚‰‰Â ,(ÂÈ·e»»¿«¿»»ƒƒ
¯Ó‚a) ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰c¿«¿»»¬ƒ»ƒ¿«

Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú את לעשות ¬»»∆ƒ¿»≈
השכינה  להשראת ראוי מקום ),העולם

ומפרט. שהולך כפי

‰NÚÓa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿«¬≈
˙ÈL‡¯a הבריאה Ó‡¯בסיפור ¿≈ƒ∆¡«

ÌÈ˜Ï‡ ÌL ÌÈÓÚt ·"Ï20, ¿»ƒ≈¡…ƒ
˜¯ ‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯aL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ«»»ƒ«

,ÌÈ˜Ï‡ ÌL „vÓ הגבורה מידת ƒ«≈¡…ƒ
של  וההגבלה הצמצום נובע שממנה

האלוקי  Ó‡¯האור ‰Ê ÏÚL21 ∆«∆∆¡«
,ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ô‚Óe LÓL∆∆»≈¬»»¡…ƒ
‰qÎÓ ˜z¯Â Ô‚n‰L BÓÎcƒ¿∆«»≈¿«¿≈¿«∆

,LÓM‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe ובלעדי «¿ƒ««∆∆
לא  העולם והכיסוי יכול הנרתיק היה

שרואים  כפי השמש, מאור ליהנות

בעיניו  להביט יכול לא שאדם במוחש

ישירות, השמש ÌLבאור Ck»≈
ÌÈ˜Ï‡ והצמצום הגבורה מידת ¡…ƒ

,'ÈÂ‰ ÌL ÏÚ ¯ÈzÒÓe ‰qÎÓ¿«∆«¿ƒ«≈¬»»
וההשפעה, החסד »«»¿Úe„iÎÂמידת

Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a ÌÈ˜Ï‡L22, ∆¡…ƒ¿ƒ«¿ƒ»«∆«
eÚaeË ÔBLlÓ ‡e‰ Ú·Ëc¿∆«ƒ¿¿

ÛeÒŒÌÈa23¯·c BÓk , ¿«¿»»
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נּסית  הנהגה ענינֹו וניסן ּבעֹולמֹו, ְְְְִִִִַַָָָָָָָהּקּב"ה

הּקּב"ה  הנהגת אֹופן ׁשּזהּו מהּטבע, ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּלמעלה

החדׁש נאמר זה ׁשעל ּובניו), (יעקב יׂשראל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעם

ׁשּכתּוב  מה עלּֿדר ּדיקא, לכם לכם, יהיּו9הּזה ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

אּת לזרים ואין לבּד מה 10ל ּגם וזהּו . ְְְְְְִִֵֶַַַָָ

ּבּגמרא  הּמׁשנה 11ּׁשּכתּוב ּדברי ּבאחד 12ּבפירּוׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

למלכי  אּלא ׁשנּו לא למלכים, ראׁשֿהּׁשנה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹּבניסן

מּתׁשרי  - העֹולם אּומֹות למלכי אבל ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָיׂשראל,

הם  מלכים ּבני יׂשראל ׁשּכל וכיון ,13מנינן. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

(ּכדאיתא  הם מלכים יׂשראל ׁשּכל מּזה, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָויתרה

זהר' ֿ 14ּב'ּתּקּוני ראׁש הּוא ּבניסן ׁשאחד נמצא ,( ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ

העֹולם  אּומֹות (מהּֿׁשאיןּֿכן יׂשראל לכל ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָהּׁשנה

לכם  הּזה החדׁש נאמר ולכן  לתׁשרי), ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשּיכים

ְַָּדוקא.

איתא p‰Â‰ב) - ניסן חֹודׁש ׁשל ּבענינֹו ¿ƒ≈ְְִִִֶֶָָָ

יׂשראל  נגאלּו ׁשּבֹו ׁשם, ְְְֲִִִֵֶַָָָּבּמדרׁש

ׁשּנאמר  ליגאל, עתידין ּובֹו ּכימי 15מּמצרים, ְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָ

והינּו, נפלאֹות. אראּנּו מצרים מארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָצאת

הּגאּולה  ענינים, ּב' יׁשנם ּגּופא ניסן ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָׁשּבחֹודׁש

הרי  להבין, וצרי העתידה. והּגאּולה ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָמּמצרים,

ּבאֹו ּתהיה העתידה ׁשהּגאּולה נעלה ידּוע פן ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ

וכּמּודגׁש מּמצרים, מהּגאּולה ּבאיןֿערֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָיֹותר

אראּנּו מצרים מארץ צאת ּכימי הּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּבלׁשֹון

יהיּו ׁשּלעתידֿלבא ּכיון הּדמיֹון, ּבכ"ף ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹנפלאֹות,

מצרים  מארץ צאת לימי ּבער ּגם ,16נפלאֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ּתהיה  לעתידֿלבא מצרים יציאת ׁשּזכירת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹועד

ּבלבד  טפל יחד 17ּבדר ׁשניהם ּכֹולל ולּמה , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

לכם, הּזה (החדׁש ּגאּולה ׁשל חֹודׁש ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָֹּבענין

נגאלּו ׁשּבֹו ּובניו), ּביעקב מּׁשּבחר ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּנקּבע

ׁשּבזה  ליגאל, עתידין ּובֹו מּמצרים, ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָיׂשראל

ּתהיה  אזי  ליגאל, עתידין ּכאׁשר ׁשּגם ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָמּודגׁש

הּבאּור  ּונקּודת מּמצרים. ׁשּנגאלּו הענין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָמעלת
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˜eÏÈÁ‰ e‰ÊÂ ההבדלÔÒÈÏ È¯Lz ÔÈaL שני בתוכנם של הרוחני ¿∆«ƒ∆≈ƒ¿≈¿ƒ»

Ú·Ë,החודשים, ÈtŒÏÚ ÌÏBÚ‰ ˙‚‰‰ BÈÚ È¯LzL חודש ולכן ∆ƒ¿≈ƒ¿»«¿»«»»«ƒ∆«
השנה  ראש של החודש הוא בדרכי תשרי מתנהל שהוא כפי העולם לבריאת

BÓÏBÚaהטבע  ‰"aw‰ ˙‚‰‰ ÔÙB‡ e‰fL,כלל ÔÒÈÂבדרך ∆∆∆«¿»««»»¿»¿ƒ»
‰ÏÚÓlL ˙Èq ‰‚‰‰ BÈÚƒ¿»«¿»»ƒƒ∆¿«¿»

Ú·h‰Ó שהייתה ולכן מצרים יציאת ≈«∆«
בחודש  ארעה ניסים ניסן,עלֿידי

‰"aw‰ ˙‚‰‰ ÔÙB‡ e‰fL∆∆∆«¿»««»»
(ÚÈ˜·בניÌÚבמיוחד  Ï‡¯NÈ ƒƒ¿»≈«¬…

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,(ÂÈ·e בתחילת »»∆«∆∆¡«
האמור ÌÎÏ,הפסוק ‰f‰ L„Á‰«…∆«∆»∆

,‡˜Èc ÌÎÏ ואומר מדייק הכתוב »∆»¿»
לבני  דווקא שהכוונה להדגיש "לכם"

e˙kL·ישראל, ‰Ó C¯cŒÏÚ9 «∆∆«∆»
ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ‡Â Ec·Ï EÏ eÈ‰Èƒ¿¿¿«¿¿≈¿»ƒ

Cz‡10 לך רק הכוונה ש"לך" וכשם ƒ»
רק  הכוונה "לכם" כך לאחרים, ולא

לאחרים. ולא ישראל Ìbלבני e‰ÊÂ¿∆«
‡¯Óba ·e˙kM ‰Ó11Le¯ÈÙa «∆»«¿»»¿≈

‰Ln‰ È¯·c12 מסכת בתחילת ƒ¿≈«ƒ¿»
השנה  ¯‡ŒLראש ÔÒÈa „Á‡a¿∆»¿ƒ»…

ÌÈÎÏÓÏ ‰M‰ עובדיה רבי ופירש «»»ƒ¿»ƒ
להם  מונין ישראל "מלכי מברטנורה:

באדר, או בשבט מלך שאם מניסן,

ומתחילין  שנה לו כלתה ניסן משהגיע

נאמר  כך ועל שניה...", שנה לו למנות

eLבגמרא  ‡Ï לא המשנה דברי …»
‡·Ïנשנו ,Ï‡¯NÈ ÈÎÏÓÏ ‡l‡∆»¿«¿≈ƒ¿»≈¬»

- ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡ ÈÎÏÓÏ¿«¿≈»»
ÔÈÓ È¯LzÓ שנות את מונים ƒƒ¿≈»ƒ«

תשרי. מחודש ÏkLמלכותם ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»
Ï‡¯NÈ מכהנים שאינם אלה גם ƒ¿»≈

בפועל  ÌÈÎÏÓכמלכים Èa¿≈¿»ƒ
Ì‰13ÏkL ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ , ≈ƒ≈»ƒ∆∆»

Ì‰ ÌÈÎÏÓ Ï‡¯NÈ בני" רק ולא ƒ¿»≈¿»ƒ≈
כמובא (È‡„k˙‡מלכים" ƒ¿ƒ»

'¯‰Ê Èewz'a14‡ˆÓ ,( ¿ƒ≈…«ƒ¿»
ŒL‡¯ ‡e‰ ÔÒÈa „Á‡L∆∆»¿ƒ»…

ÏÎÏ ‰M‰ בניŒ‰Ó) Ï‡¯NÈ «»»¿»ƒ¿»≈«
ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»»

È¯L˙Ï ÌÈÎiML שמסמל החודש ∆«»ƒ¿ƒ¿≈
דרכי את  עלֿפי העולם הנהגת

Ó‡¯הטבע  ÔÎÏÂ ניסן ), לחודש ÌÎÏביחס ‰f‰ L„Á‰ ישראל לבני ¿»≈∆¡««…∆«∆»∆
.‡˜Âc«¿»

‡˙È‡ - ÔÒÈ L„BÁ ÏL BÈÚa ‰p‰Â ÌL,מובא ·) L¯„na ¿ƒ≈¿ƒ¿»∆∆ƒ»ƒ»«ƒ¿»»
Ï‡‚ÈÏ ÔÈ„È˙Ú B·e ,ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ eÏ‡‚ BaL בגאולה ∆ƒ¿¬ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ¬ƒƒƒ»≈

לבוא, העתידה Ó‡pL15¯השלימה, ∆∆¡«
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ

˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ אומר שהנביא הרי «¿∆ƒ¿»
מצרים  יציאת בין ודמיון קשר שיש

¿»¿eÈ‰Â,העתידה.והגאולה 
‡Ùeb ÔÒÈ L„BÁaLעצמוÌLÈ ∆¿∆ƒ»»∆¿»

,ÌÈ¯ˆnÓ ‰Ïe‡b‰ ,ÌÈÈÚ 'aƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ
CÈ¯ˆÂ .‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰Â¿«¿»»¬ƒ»¿»ƒ
‰Ïe‡b‰L Úe„È È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ¬≈»«∆«¿»
‰ÏÚ ÔÙB‡a ‰È‰z ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ¿∆¿∆«¬∆

CB¯ÚŒÔÈ‡a ¯˙BÈ ללא שיעור, לאין ≈¿≈¬
והשוואה יחס «¿»≈Ïe‡b‰Ó‰כל

ÔBLÏa L‚„enÎÂ ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿
ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk ·e˙k‰«»ƒ≈≈¿≈∆∆

,˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ"כימי" ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
Œ„È˙ÚlL ÔÂÈk ,ÔBÈÓc‰ Û"Îa¿»«ƒ¿≈»∆∆»ƒ
C¯Úa Ìb ˙B‡ÏÙ eÈ‰È ‡·Ï»…ƒ¿ƒ¿»«¿∆∆

ı¯‡Óביחס E˙‡ˆ ÈÓÈÏƒ≈≈¿≈∆∆
ÌÈ¯ˆÓ16 ניסים היו בהם שגם ƒ¿«ƒ

העתידה  שבגאולה והנפלאות ונפלאות,

של  לנפלאות ביחס אפילו נפלאות יהיו

מצרים, ÈÎfL¯˙יציאת „ÚÂ¿«∆¿ƒ«
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆»ƒ»…

הגאולה שתבוא C¯„aלאחר ‰È‰zƒ¿∆¿∆∆
„·Ïa ÏÙË17 שהוא לעיקר ביחס »≈ƒ¿«

העתידה, ÏÏBkהגאולה ‰nÏÂ¿»»≈
לכם" הזה "החודש ∆≈¿Ì‰ÈLהכתוב

„ÁÈ את וגם ממצרים הגאולה את גם ««
העתידה ÏLהגאולה L„BÁ ÔÈÚa¿ƒ¿«∆∆

‰Ïe‡b אחת (‰L„Áבהגדרה ¿»«…∆
¯ÁaMÓ Úa˜pL ,ÌÎÏ ‰f‰«∆»∆∆ƒ¿«ƒ∆»«
eÏ‡‚ BaL ,(ÂÈ·e ·˜ÚÈa¿«¬…»»∆ƒ¿¬
ÔÈ„È˙Ú B·e ,ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ¬ƒƒ

‰ÊaL ,Ï‡‚ÈÏ כולל שהכתוב בכך ƒ»≈∆»∆
יחד  שניהם ÌbLאת L‚„eÓ¿»∆«

ÈÊ‡ ,Ï‡‚ÈÏ ÔÈ„È˙Ú ¯L‡k«¬∆¬ƒƒƒ»≈¬«
eÏ‡‚pL ÔÈÚ‰ ˙ÏÚÓ ‰È‰zƒ¿∆«¬«»ƒ¿»∆ƒ¿¬

?ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ
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לגּבי  העתידה הּגאּולה ׁשל ׁשהחידּוׁש ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבזה,

מצרים  ּדיציאת ׁשהּגילּוי הּוא, מּמצרים ְְְִִִִִִִִֶַַַַַָהּגאּולה

ּבדר מלמעלה המׁשכה ׁשל ּבאֹופן ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָהיה

עבֹודת  היתה לא עדין (ׁשהרי ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹאתערּותאּֿדלעילא

הּגילּויים  יהיּו העתידה ּבּגאּולה ואילּו ְְְֲִִִִִַַַַָָָָהּמּטה),

ּבכח  יׂשראל ׁשל עבֹודתם הקּדמת  ועלֿידי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמּצד

מצרים, ּביציאת ׁשּנתחּדׁש מה ׁשּזהּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָעצמם,

ּומּצב  הּמעמד לגּבי ּובניו, ּביעקב ְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָֹּכׁשּבחר

ּבעֹולמֹו הּקּב"ה יהיּו18ּדמּׁשּבחר הענינים ׁשּכל , ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ

עצמם, ּבכח יׂשראל ׁשל עבֹודתם ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹעלֿידי

ּבתחּתֹונים  יתּבר לֹו ּדירה אמנם,19ׁשעֹוׂשים . ְְְְִִִִֵֶַָָָָ

צֹור יׁש הּמּטה, עבֹודת להיֹות ׁשּתּוכל ְְֲִֵֵֶֶַַַַָּכדי

הּגילּוי  ענין ׁשּזהּו מּלמעלה, ּכח ּונתינת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹּבסּיּוע

ּבגמר  לעתידֿלבא, ּגם ולכן מצרים. ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּדיציאת

מצרים, ּדיציאת הענין מעלת ּתהיה ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָהעבֹודה,

ּבכח  הּמּטה עבֹודת ענין ּכללּות התחיל ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹׁשאז

הּגילּויים  את ּפֹועלים ֿ זה ׁשעלֿידי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַעצמֹו,

ְִִָָֹּדלעתידֿלבא.

ג'ÔÈ·‰Ïeג) ּבאּור ּתחּלה להקּדים יׁש זה, ¿»ƒְְְִִֵֵֶַָ

טבעית  הנהגה הּנ"ל, ְְְִִִִַַַָָָענינים

מצרים  ּדיציאת נּסית הנהגה ּבעֹולמֹו), ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָ(מּׁשּבחר

ּדהּגאּולה  נּסית והנהגה ּובניו), ּביעקב ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹ(ּכׁשּבחר

והענין  יׂשראל). ׁשל עבֹודתם (ּבגמר ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָהעתידה

ּפעמים  ל"ב נאמר ּבראׁשית ּבמעׂשה ּדהּנה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּבזה,

אלקים  מּצד 20ׁשם רק היא העֹולם ׁשּבריאת לפי , ְְֱִִִִִֵֶַַַָָֹ

נאמר  זה ׁשעל אלקים, הוי'21ׁשם ּומגן ׁשמׁש ֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

על  ּומסּתיר מכּסה ונרּתק ׁשהּמגן ּדכמֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָֹאלקים,

ׁשם  על ּומסּתיר מכּסה אלקים ׁשם ּכ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּׁשמׁש,

הּטבע  ּבגימטרּיא ׁשאלקים וכּידּוע ,22הוי', ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

ּביםֿסּוף  טּוּבעּו מּלׁשֹון הּוא ּדבר 23ּדטבע ּכמֹו , ְְְְְִֶַַָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Èa‚Ï ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ ÏL Le„ÈÁ‰L ,‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e¿««≈»∆∆«ƒ∆«¿»»¬ƒ»¿«≈

ÈeÏÈb‰L ,‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ ‰Ïe‡b‰ האלוקי‰È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc «¿»ƒƒ¿«ƒ∆«ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ»»
‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÙB‡a והתגלותŒ‡˙e¯Ú˙‡ C¯„a ‰ÏÚÓÏÓ ¿∆∆«¿»»ƒ¿«¿»¿∆∆ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc מלמעלה B·Ú„˙התעוררות ‰˙È‰ ‡Ï ÔÈ„Ú È¯‰L) ƒ¿≈»∆¬≈¬«ƒ…»¿»¬«
‰hn‰ היו עדיין ישראל בני שהרי ««»

לא  ועדיין מצרים בגלות שקועים

התורה  את eÏÈ‡Âקיבלו ,(¿ƒ
‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡baלבואeÈ‰È «¿»»¬ƒ»ƒ¿

ÌÈÈeÏÈb‰ הגילוי של וההמשכות «ƒƒ
מלמעלה È„ÈŒÏÚÂהאלוקי „vÓƒ«¿«¿≈

Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú ˙Óc˜‰«¿»«¬»»∆ƒ¿»≈
,ÌÓˆÚ ÁÎa,המטה מצד מצידם, ¿…««¿»

˙‡ÈˆÈa LcÁ˙pL ‰Ó e‰fL∆∆«∆ƒ¿«≈ƒƒ«
·˜ÚÈa ¯ÁaLk ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿∆»«¿«¬…
·vÓe „ÓÚn‰ Èa‚Ï ,ÂÈ·e»»¿«≈««¬»«»
שהקדושֿברוךֿהוא  לפני בעולם שהיה

שהוא  לעם, לו להיות ישראל בעם בחר

‰aw"‰המצב ¯ÁaMÓc¿ƒ∆»««»»
BÓÏBÚa18, שנפעל והחידוש ¿»

הוא ישראל בני «∆ÏkLבבחירת
ÌÈÈÚ‰ של והגילויים וההמשכות »ƒ¿»ƒ

בעולם È„ÈŒÏÚאלוקות eÈ‰Èƒ¿«¿≈
ÁÎa Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú¬»»∆ƒ¿»≈¿…«

,ÌÓˆÚהם ÌÈNBÚLמצידם «¿»∆ƒ
ÌÈBzÁ˙a C¯a˙È BÏ ‰¯Èc19 ƒ»ƒ¿»≈¿«¿ƒ

את  עושים עבודתם ידי על והם

למקום  הגשמי, הזה עולם ה'תחתונים',

השכינה. והתגלות להשראת ראוי

˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k ,ÌÓ‡»¿»¿≈∆«ƒ¿
‰hn‰ ˙„B·Ú בפועלC¯Bˆ LÈ , ¬«««»≈∆

,‰ÏÚÓlÓ Ák ˙È˙e ÚeiÒa¿ƒ«¿ƒ«…«ƒ¿«¿»
ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ e‰fL האלוקי ∆∆ƒ¿««ƒ

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc,כאמור שהיה, ƒƒ«ƒ¿«ƒ
ותכליתו  כוונתו אבל מלמעלה, גילוי

ישרא  בני והלאה שמעתה יעבדו היא ל

עבודתם. Œ„È˙ÚÏאת Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«∆»ƒ
,‰„B·Ú‰ ¯Ó‚a ,‡·Ï לאחר »…ƒ¿«»¬»

האלוקית  העולם,שהכוונה בבריאת

בתחתונים" דירה יתברך לו "לעשות

‰ÔÈÚתושלם, ˙ÏÚÓ ‰È‰zƒ¿∆«¬«»ƒ¿»

‰hn‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ˙eÏÏk ÏÈÁ˙‰ Ê‡L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¬«««»
Œ„È˙ÚÏc ÌÈÈeÏÈb‰ ˙‡ ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,BÓˆÚ ÁÎa¿…««¿∆«¿≈∆¬ƒ∆«ƒƒƒ¿»ƒ

‡·Ï בכוח האדם עבודת של הענין התחלת היתה מצרים שביציאת ומאחר »…
גם  לכן זו, בדרך נפעלים לעתידֿלבוא שיהיו הגילויים גם ובעצם עצמו

מצרים  יציאת של המעלה לעתידֿלבוא

שיתבאר  וכפי ונחשבת, נזכרת תהיה

להלן. יותר בפרטיות

ÌÈc˜‰Ï LÈ ,‰Ê ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
,Ï"p‰ ÌÈÈÚ '‚ ¯e‡a ‰lÁz¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ««

˙ÈÚ·Ë ‰‚‰‰ ברוך שהקדוש כפי «¿»»ƒ¿ƒ
חוקי  עלֿפי העולם את מנהיג הוא

במדרש (הטבע נאמר זה שעל

‰‚‰‰ ,(BÓÏBÚa ¯ÁaMÓƒ∆»«¿»«¿»»
) ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ˙Èq זה שעל ƒƒƒƒ«ƒ¿«ƒ

במדרש  ÚÈa˜·נאמר ¯ÁaLk¿∆»«¿«¬…
˙Èq ‰‚‰‰Â ,(ÂÈ·e»»¿«¿»»ƒƒ
¯Ó‚a) ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰c¿«¿»»¬ƒ»ƒ¿«

Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú את לעשות ¬»»∆ƒ¿»≈
השכינה  להשראת ראוי מקום ),העולם

ומפרט. שהולך כפי

‰NÚÓa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿«¬≈
˙ÈL‡¯a הבריאה Ó‡¯בסיפור ¿≈ƒ∆¡«

ÌÈ˜Ï‡ ÌL ÌÈÓÚt ·"Ï20, ¿»ƒ≈¡…ƒ
˜¯ ‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯aL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ«»»ƒ«

,ÌÈ˜Ï‡ ÌL „vÓ הגבורה מידת ƒ«≈¡…ƒ
של  וההגבלה הצמצום נובע שממנה

האלוקי  Ó‡¯האור ‰Ê ÏÚL21 ∆«∆∆¡«
,ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ô‚Óe LÓL∆∆»≈¬»»¡…ƒ
‰qÎÓ ˜z¯Â Ô‚n‰L BÓÎcƒ¿∆«»≈¿«¿≈¿«∆

,LÓM‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe ובלעדי «¿ƒ««∆∆
לא  העולם והכיסוי יכול הנרתיק היה

שרואים  כפי השמש, מאור ליהנות

בעיניו  להביט יכול לא שאדם במוחש

ישירות, השמש ÌLבאור Ck»≈
ÌÈ˜Ï‡ והצמצום הגבורה מידת ¡…ƒ

,'ÈÂ‰ ÌL ÏÚ ¯ÈzÒÓe ‰qÎÓ¿«∆«¿ƒ«≈¬»»
וההשפעה, החסד »«»¿Úe„iÎÂמידת

Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a ÌÈ˜Ï‡L22, ∆¡…ƒ¿ƒ«¿ƒ»«∆«
eÚaeË ÔBLlÓ ‡e‰ Ú·Ëc¿∆«ƒ¿¿

ÛeÒŒÌÈa23¯·c BÓk , ¿«¿»»

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



g"kyz'dח ,oqip g"x ,ycegd zyxt ,`xwie t"y

האֹור  על מכּסה ׁשהעֹולם הינּו, ּבמים. ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָהּמכּוסה

יׁש עצמֹו העֹולם ׁשּמּצד ּכ ּכדי ועד ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָֹהאלקי,

זֹו לבירה ּבעלֿהּבית ׁשאין לֹומר מקֹום 24נתינת ְְִִִֵֶַַַַַַָָ

 ֿ על ׁשהיתה מצרים ּביציאת אמנם, ְְְְְִִִִַַַַָָָָָחסֿוׁשלֹום .

קריעת  ּכמֹו הּטבע, מּדרכי הּיֹוצאים נּסים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַידי

ׁשּלמעלה  הוי' ׁשם ּגילּוי היה כּו', ְְֲִֵֶַַָָָָָיםֿסּוף

ּׁשּכתּוב  מה וזהּו הוי'25מהעֹולם, ּוׁשמי גֹו' וארא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָ

אני  יׂשראל לבני אמר לכן גֹו' להם נֹודעּתי ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹלא

הּגילּוי  היה לא מצרים יציאת ׁשּקֹודם וגֹו', ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹהוי'

מצרים  ּביציאת ּׁשּנתחּדׁש מה ׁשּזהּו הוי', ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּדׁשם

ניסן  מראׁשֿחֹודׁש מתחיל זה וענין ראׁש26כּו'. , ְְְִִִֵֶֶַָָֹֹ

ידּוע  ּדהּנה הם 27חדׁשים, חדׁשים ראׁשי ׁשי"ב ְֳֳִִִֵֵֵֶַָָָָ

מי"ב  למעלה (ׁשהם הוי' ׁשם צירּופי י"ב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכנגד

מּצד ׁשהם ּכפי ׁשהם החדׁשים העֹולם, ּבריאת ְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּובראׁשֿחֹודׁש אדנ"י), ׁשם צירּופי י"ב ְְֵֵֵֶֶֶֹּכנגד

הוי' ׁשם ׁשהּוא הראׁשֹון צירּוף מאיר ֲִִִֵֵֵֶָָָָניסן

ׁשאר  ּכל ּגם נכללים ׁשּבֹו (ּכסדרֹו), ְְְְְִִִִֶַָָָָּככתבֹו

הּוא  ולכן החדׁשים, ׁשּבכל הוי' ּדׁשם ְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּצירּופים

חדׁשים  רּבֹותינּו28ראׁש ּׁשאמרּו מה ּגם וזהּו . ְְֳִֵֶֶַַַָָֹ

ּגמליאל 29ז"ל  ּבן ׁשמעֹון ּדרּבן טעמא מאי ְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

ׁשֹואלין  הּפסח קֹודם ׁשּבתֹות ׁשּתי ְְֲִֵֶֶַַַַָָ(ּדאמר

עֹומד  מׁשה ׁשהרי הּפסח), ּבהלכֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַֹודֹורׁשין

החדׁש ׁשּנאמר הּפסח, על ּומזהיר החֹודׁש ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹּבראׁש

ּוכתיב  חדׁשים, ראׁש לכם ּכל 30הּזה אל ּדּברּו ְְֳִִֶֶֶַַָָָֹ

ׂשה  איׁש להם ויקחּו גֹו' לאמר יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹעדת

ניסן  ׁשּמראׁשֿחֹודׁש לפי והינּו, וגֹו', אבֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹלבית

הוי'. ׁשם להאיר התחיל ְְְֲִִִֵֵָָָָואיל

‰p‰Â,'הוי ׁשם האיר מצרים ׁשּביציאת אף ¿ƒ≈ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשּלמעלה  נּסית הנהגה אז היתה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּלכן
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רפל"ט.24) ב"ר וארא.25)ראה לו).26)ר"פ ע' תרכ"ו (סה"מ תרכ"ו החודש ד"ה גם סידור 27)ראה פ"ג. יג שער פרדס

ובכ"מ. חודש). כל (בכוונת ואילך ניסן מסכת מועד סדר חסידים משנת חודש. ראש כוונת סה"מ 28)האריז"ל גם ראה

סה. ע' אעת"ר סה"מ קיח. ע' ב.29)תרס"ה ו, ג.30)פסחים יב, בא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÓa ‰ÒeÎn‰ כיסוי היא הטבע וכללי חוקי עלֿפי העולם הנהגת וכך «¿∆¿«ƒ

העולם  את ומנהיג מנהל הוא ברוך שהקדוש כך ועל האלוקי האור על והעלם

ÌÏBÚ‰Lכרצונו. ,eÈ‰והסתר העלם ‰‡B¯מלשון ÏÚ ‰qÎÓ «¿∆»»¿«∆«»
BÓˆÚ ÌÏBÚ‰ „vnL Ck È„k „ÚÂ ,È˜Ï‡‰ בכך התבוננות ללא »¡…ƒ¿«¿≈»∆ƒ«»»«¿

כיוון  ומנהיג, בורא לעולם שיש

ביותר, גדול והסתר ≈LÈשההעלם
¯ÓBÏ ÌB˜Ó ˙È˙,כלומר ¿ƒ«»«

בטעות  Èa‰ŒÏÚa˙לחשוב ÔÈ‡L∆≈««««ƒ
BÊ ‰¯È·Ï24.ÌBÏLÂŒÒÁ ¿ƒ»«¿»

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ,ÌÓ‡»¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
ÌÈq È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰L¿»¿»«¿≈ƒƒ
BÓk ,Ú·h‰ ÈÎ¯cÓ ÌÈ‡ˆBi‰«¿ƒƒ«¿≈«∆«¿

,'eÎ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ שהייתה ¿ƒ««
היה  ולא לחלוטין עלֿטבעי מאורע

מקום  מתנהלים שום שהדברים לטעות

הנהגת  הבית', 'בעל ללא מעצמם

אלוקים  שם עלֿידי הייתה לא העולם

‰ÈÂ'אלא  ÌL ÈeÏÈb ‰È‰»»ƒ≈¬»»
‰Ó e‰ÊÂ ,ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»¿∆«

·e˙kM25 רבינו משה אל ה' בדברי ∆»
מצרים  ליציאת ‚B'ביחס ‡¯‡Â אל »≈»

ויעקב יצחק אברהם ÈÓLe¿ƒהאבות
'B‚ Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰¬»»…«¿ƒ»∆
הוי' משם הייתה לא ההיא וההתגלות

È‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯Ó‡ ÔÎÏ»≈¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒ
,'B‚Â 'ÈÂ‰ היא הכתוב ומשמעות ¬»»¿

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ Ì„BwL בימי ∆∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÌLcהאבות ÈeÏÈb‰ ‰È‰ ‡Ï…»»«ƒ¿≈
'ÈÂ‰,בעולם‰Ó e‰fL ¬»»∆∆«

'eÎ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa LcÁ˙pM∆ƒ¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ
ביעקב  בחר שהקדושֿברוךֿהוא בשעה

ניסים  של התגלות והייתה ובניו

מהטבע. למעלה

‰Ê ÔÈÚÂ'ה הנהגת התגלות של ¿ƒ¿»∆
מהטבע למעלה ÏÈÁ˙Ó«¿ƒבעולם
ÔÒÈ L„BÁŒL‡¯Ó26, עליו ≈…∆ƒ»

בתורה ÌÈL„Á,נאמר L‡…̄√»ƒ
Úe„È ‰p‰c27קבלה ÈL"·בספרי ¿ƒ≈»«∆

·"È „‚k Ì‰ ÌÈL„Á ÈL‡»̄≈√»ƒ≈¿∆∆
'ÈÂ‰ ÌL ÈÙe¯Èˆ לכלל בהתאם ≈≈≈¬»»

האותיות  למשל (מילים) בתים שני בונות אותיות ששתי יצירה' ב'ספר האמור

בתים  כ"ד בונות אותיות ארבע זה ולפי ו"בא" "אב" המילים את יוצרות אֿב

וה' ראשונה (ה' זהות אותיות שתי יש הוי' שבשם אלא שונים, בצירופים

בלבד  צירופים י"ב בו יש ולכן הוי'(Ì‰Lאחרונה) שם של הצירופים ∆≈
,ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a „vÓ Ì‰L ÈÙk ÌÈL„Á‰ ·"ÈÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆√»ƒ¿ƒ∆≈ƒ«¿ƒ«»»
ÔÒÈ L„BÁŒL‡¯·e ,(È"„‡ ÌL ÈÙe¯Èˆ ·"È „‚k Ì‰L∆≈¿∆∆≈≈≈¿…∆ƒ»
‡e‰L ÔBL‡¯‰ Ûe¯Èˆ ¯È‡Ó≈ƒ≈»ƒ∆

B¯„Òk) B·˙Îk 'ÈÂ‰ ÌL היינו ≈¬»»ƒ¿»¿ƒ¿
ה"א  וא"ו, ה"א, כמבואר ),יו"ד,

מחודשי  חודש שבכל קבלה בספרי

כפי  אחר, בצירוף מאיר הוי' שם השנה

מופיעות  הוי' שם של שהאותיות

ובחלק  חודש, לאותו השייך בפסוק

סדרם  לפי מופיעות הן מהצירופים

הסדר, לפי שלא ובחלקם הוי' בשם

כסדרו  הוא ניסן חודש של והצירוף

השמים  "ישמחו של תיבות (ראשי

להלן  שיתבאר כפי הארץ", ותגל

המאמר) Ìbבהמשך ÌÈÏÏÎ BaL∆ƒ¿»ƒ«
'ÈÂ‰ ÌLc ÌÈÙe¯Èv‰ ¯‡L Ïk»¿»«≈ƒ¿≈¬»»
‡e‰ ÔÎÏÂ ,ÌÈL„Á‰ ÏÎaL∆¿»∆√»ƒ¿»≈

ÌÈL„Á L‡¯28 לכל ראש כלומר, …√»ƒ
החדשים.

ÊÂeÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó Ìb e‰ ¿∆««∆»¿«≈
Ï"Ê29 בגמרא‡ÓÚË È‡Ó מה «««¬»
Ï‡ÈÏÓbטעמו  Ôa ÔBÚÓL Ôa¯c¿«»ƒ¿∆«¿ƒ≈

˙B˙aL ÈzL ¯Ó‡c) שבועיים ¿»«¿≈«»
Ì„B˜חגÁÒt‰ החל מראש היינו ∆«∆«

ניסן  ÔÈL¯B„Âחודש ÔÈÏ‡BL¬ƒ¿¿ƒ
ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰a,בניסן בט"ו שחל ¿ƒ¿«∆«

חודש  ראש אחרי È¯‰Lשבועיים ,(∆¬≈
L„BÁ‰ L‡¯a „ÓBÚ ‰LÓ…∆≈¿…«∆

ÏÚ ¯È‰ÊÓe חג¯Ó‡pL ,ÁÒt‰ «¿ƒ««∆«∆∆¡«
L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰«…∆«∆»∆…

·È˙Îe ,ÌÈL„Á30 אותה בהמשך √»ƒ¿ƒ
Ú„˙פרשה  Ïk Ï‡ e¯ac«¿∆»¬«

Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ 'B‚ ¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈…¿ƒ¿»∆
,'B‚Â ˙B·‡ ˙È·Ï ‰N LÈ‡ƒ∆¿≈»¿
בי"ד  הוא הקרבתו שמועד פסח לקרבן

ŒL‡¯nLבניסן  ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆≈…
ÏÈÁ˙‰ CÏÈ‡Â ÔÒÈ L„BÁ∆ƒ»¿≈»ƒ¿ƒ

'ÈÂ‰ ÌL ¯È‡‰Ï שהאיר השם ¿»ƒ≈¬»»
לעסוק  כבר להתחיל ראוי זה במועד ולכן מצרים, הפסח.ביציאת בהלכות

Ê‡ ‰˙È‰ ÔÎlL ,'ÈÂ‰ ÌL ¯È‡‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL Û‡ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ≈ƒ≈¬»»∆»≈»¿»»
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miyceg y`x mkl dfd ycegd

מּכלֿמקֹום  אלקים, ׁשם ׁשּמּצד טבעית ְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמהנהגה

 ֿ ּבאין יֹותר נעלה ּגילּוי יהיה העתידה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבּגאּולה

ּכתיב  ׁשּלעתידֿלבא וזהּו .ּבּיֹום 31ערֹו ואמר ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹ

הוי' זה ויֹוׁשיענּו, לֹו קּוינּו זה אלקינּו הּנה ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹההּוא

ׁשאז  ּתענית), מּסכת ּבסֹוף (ּכדאיתא גֹו' לֹו ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָקּוינּו

ּביציאת  מהּֿׁשאיןּֿכן 'זה', ּפעמים ּב' ְְִִִֵֵֶֶַַָֹיאמרּו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אחת, ּפעם 'זה' אמרּו ְְְִִֶֶַַַַַָָמצרים

אֿלי  זה יםֿסּוף ׁשהּגילּוי 32ּבקריעת לפי והינּו, , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ

ׁשהיה  מהּגילּוי יֹותר נעלה יהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּדלעתיד

ּבזה  והענין מצרים. הוי'33ּביציאת ׁשּׁשם , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּדלתּתא, הוי' ׁשם הּוא מצרים ּביציאת ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּנתּגּלה

למע  היֹותֹו לֹוׁשעם יׁש מּכלֿמקֹום מהעֹולם, לה ְְֱִִֵֵֶַָָָָָ

ּבׁשם  ּגם ּומתלּבׁש ׁשּנמׁש (ועד לעֹולם ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּיכּות

הוי' ׁשם יתּגּלה לעתידֿלבא אבל ְֱֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאלקים),

ׁשּלמעלה  הוי' ּדׁשם העצם ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּדלעילא,

לעֹולם. מּׁשּיכּות ְְִֵַַָָָלגמרי

הענינים ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) שּב' לֹומר, יׁש ¿«ƒ∆ְִִֵֶַָָ

נגאלּו ׁשּבֹו ניסן, ְְֲִִֶֶֶָׁשּבחֹודׁש

ּבב' נרמזים ליגאל, עתידין ּובֹו מּמצרים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָיׂשראל

חדׁשים, ראׁש לכם הּזה החדׁש ׁשּבּכתּוב ְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהענינים

הּׁשנה  חדׁשי הּׁשנה. לחדׁשי לכם הּוא ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָראׁשֹון

ראׁשֹון  ּׁשּכתּוב ּדמה ּבזה, והענין סתם. ְְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָוחדׁשים

הּגאּולה  על רֹומז הּׁשנה, לחדׁשי לכם ְְְֵֵֶַַַָָָָָהּוא

ּבגימטרּיא  'זה', אחת ּפעם נאמר ׁשּבּה ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָמּמצרים,

ׁשאז  לפי והינּו, הּׁשנה. חדׁשי מסּפר ׁשּזהּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָי"ב,

לֹו ׁשּיׁש ׁשּכיון ּדלתּתא, הוי' ׁשם רק ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאיר

הענין  ּבדּוגמת עדין הּוא הרי לעֹולם, ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָׁשּיכּות

הּׁשנה  ּבחדׁשי (ׁשּנרמז ּבעֹולמ ֹו הּקּב"ה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּדמּׁשּבחר 

ראׁש לכם הּזה החדׁש ּׁשּכתּוב ּומה ֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכּנ"ל).

ּביעקב  מּׁשּבחר ׁשּנתחּדׁש מה ׁשּזהּו ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹחדׁשים,

ׁשם  ּגילּוי יהיה ׁשאז העתידה, הּגאּולה על ּבעיקר רֹומז זה הרי ּדוקא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּובניו

לעֹולם  מּׁשּיכּות לגמרי ׁשּלמעלה ּדלעילא .34הוי' ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

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

ספכ"ג.31) שמו"ר וראה ט. כה, שם.32)ישעי' שמו"ר ב. טו, ב'תתקכה 33)בשלח ס"ע ח') (כרך בא אוה"ת גם ראה

לז. ע' תרכ"ו סה"מ ואילך).34)ואילך. 181 ס"ע תשל"ז (סה"מ תשל"ז ניסן דער"ח החודש ד"ה גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  ÌLהתגלות „vnL ˙ÈÚ·Ë ‰‚‰‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙Èq ‰‚‰‰«¿»»ƒƒ∆¿«¬»≈«¿»»ƒ¿ƒ∆ƒ«≈

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÈeÏÈb ‰È‰È ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ»»«¿»»¬ƒ»ƒ¿∆ƒ«¬∆≈
CB¯ÚŒÔÈ‡a.והשוואה יחס כל È˙k·ללא ‡·ÏŒ„È˙ÚlL e‰ÊÂ31 בין ¿≈¬¿∆∆∆»ƒ»…¿ƒ

הנביאים של הגאולה Ê‰ייעודי eÈ˜Ï‡ ‰p‰ ‡e‰‰ ÌBia ¯Ó‡Â¿»«««ƒ≈¡…≈∆
'ÈÂ‰ ‰Ê ,eÚÈLBÈÂ BÏ eÈeƒ̃ƒ¿ƒ≈∆¬»»

‡˙È‡„k) 'B‚ BÏ eÈe˜ כפי ƒƒƒ¿ƒ»
ÈÚz˙),שמובא ˙ÎqÓ ÛBÒa¿«∆∆«¬ƒ

,'‰Ê'' ÌÈÓÚt 'a e¯Ó‡È Ê‡L∆»…¿¿»ƒ∆
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ
BÓk ,˙Á‡ ÌÚt '‰Ê' e¯Ó‡»¿∆««««¿
‰Ê ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜a ·e˙kL∆»ƒ¿ƒ««∆

ÈÏŒ‡32, מתייחס "זה" הביטוי והרי ≈ƒ
ז"ל  חכמינו (כלשון בגלוי הנראה לדבר

זה") ואומר באצבעו ¿»¿eÈ‰Â,"מראה
‰È‰È „È˙ÚÏc ÈeÏÈb‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒƒ¿»ƒƒ¿∆
‰È‰L ÈeÏÈb‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈≈«ƒ∆»»

,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa שממשיך כפי ƒƒ«ƒ¿«ƒ
ומבאר.

‰Êa ÔÈÚ‰Â33, בין ההבדל ¿»ƒ¿»»∆
מצרים  ביציאת הוי' שם של ההתגלות

להתגלות  "זה") אחת פעם נאמר (בה

העתידה  בגאולה שתהיה הוי' שם של

הוא "זה") פעמיים נאמר ≈∆ÌML(בה
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰lb˙pL 'ÈÂ‰¬»»∆ƒ¿«»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL ‡e‰,שלמטה ≈¬»»ƒ¿«»
(יחסית) נמוכה הוי'דרגה ÌÚL∆ƒבשם

,ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰ כאמור ¡¿«¿»≈»»
הוא  אלוקים ששם של לעיל השם

הוי' ושם הבריאה טבע פי על ההנהגה

מהעולם  שלמעלה השם «ŒÏkÓƒהוא
BÏ LÈ ÌB˜Ó,זו בדרגה הוי' לשם »≈
דלתתא", ÌÏBÚÏ"הוי' ˙eÎiL«»»»

Ìb LaÏ˙Óe CLÓpL „ÚÂ)¿«∆ƒ¿»ƒ¿«≈«
ÌÈ˜Ï‡ ÌLa בחסידות כמבואר ¿≈¡…ƒ

העולם  וקיום התהוות כיצד בהרחבה

ושם  הוי' שם של שילוב ידי על הם

ביחד  ÏŒ„È˙ÚÏ·‡אלקים Ï·‡ ,(¬»∆»ƒ»…
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL ‰lb˙Èƒ¿«∆≈¬»»ƒ¿≈»

בשם  עליונה דרגה הוי',שלמעלה,

'ÈÂ‰ ÌLc ÌˆÚ‰ ‡e‰L∆»∆∆¿≈¬»»
˙eÎiMÓ È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿«¿≈ƒ«»

,ÌÏBÚÏ'הוי משם יותר ונעלה »»
העולם. גדרי בתוך גם המאיר

,ÔÒÈ L„BÁaL ÌÈÈÚ‰ 'a˘ ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆≈«∆»ƒ¿»ƒ∆¿∆ƒ»
לעיל, ÔÈ„È˙Úהמבוארים B·e ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ eÏ‡‚ BaL∆ƒ¿¬ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ¬ƒƒ

ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ ·e˙kaL ÌÈÈÚ‰ '·a ÌÈÊÓ¯ ,Ï‡‚ÈÏƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆«»«…∆«∆»∆
.‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡¯ ,ÌÈL„Á L‡¯ שני שהם …√»ƒƒ»∆¿»¿≈«»»

של  ‰M‰העניינים ÈL„Á»¿≈«»»
Ì˙Ò ÌÈL„ÁÂלמבואר (בנוסף ¿√»ƒ¿»

"חדשי  אלה, דברים שבשני לעיל

השנה  ראש נרמז ו"חדשים", השנה"

ניסן). של חדשים וראש תשרי של

·e˙kM ‰Óc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿«∆»
ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡ƒ̄»∆¿»¿≈
‰Ïe‡b‰ ÏÚ ÊÓB¯ ,‰M‰«»»≈««¿»
ÌÚt ¯Ó‡ daL ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ∆»∆¡«««
,·"È ‡i¯ËÓÈ‚a ,'‰Ê' ˙Á‡««∆¿ƒ«¿ƒ»

‰M‰ ÈL„Á ¯tÒÓ e‰fL וזהו ∆∆ƒ¿«»¿≈«»»
השנה  לכל מתייחס ניסן שחודש כפי

לענייני  שייכות על שמורה דבר כולה,

זה  שחלק לעיל האמור דרך (על העולם

חודש  של השנה לראש מתייחס בפסוק

Ê‡Lתשרי). ÈÙÏ ,eÈ‰Â ביציאת ¿«¿¿ƒ∆»
‰ÈÂ'מצרים ÌL ˜¯ ¯È‡‰≈ƒ«≈¬»»

,‡z˙Ïc בשם הנמוכה המדריגה ƒ¿«»
eÎiL˙הוי' BÏ LiL ÔÂÈkL∆≈»∆≈«»

ÔÈ„Ú ‡e‰ È¯‰ ,ÌÏBÚÏ»»¬≈¬«ƒ
¯ÁaMÓc ÔÈÚ‰ ˙Ó‚e„a¿¿«»ƒ¿»¿ƒ∆»«
ÊÓ¯pL) BÓÏBÚa ‰"aw‰«»»¿»∆ƒ¿»

(Ï"pk ‰M‰ ÈL„Áa ולא ¿»¿≈«»»««
העולם. מגדרי שלמעלה »Óe‰התגלות

ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ ·e˙kM∆»«…∆«∆»∆
,ÌÈL„Á L‡¯ בלי סתם "חדשים" …√»ƒ

חדשי  לשאר השייכות את להדגיש

LcÁ˙pLהשנה ‰Ó e‰fL∆∆«∆ƒ¿«≈
,‡˜Âc ÂÈ·e ·˜ÚÈa ¯ÁaMÓƒ∆»«¿«¬…»»«¿»
ÏÚ ¯˜ÈÚa ÊÓB¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈¿ƒ»«
‰È‰È Ê‡L ,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰«¿»»¬ƒ»∆»ƒ¿∆
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈbƒ≈¬»»ƒ¿≈»

שלו  העליונה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰במדריגה
ÌÏBÚÏ ˙eÎiMÓ È¯Ó‚Ï34 ¿«¿≈ƒ«»»»

ביציאת  שגם שאף לעיל וכאמור
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ט g"kyz'd ,oqip g"x ,ycegd zyxt ,`xwie t"y

האֹור  על מכּסה ׁשהעֹולם הינּו, ּבמים. ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָהּמכּוסה

יׁש עצמֹו העֹולם ׁשּמּצד ּכ ּכדי ועד ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָֹהאלקי,

זֹו לבירה ּבעלֿהּבית ׁשאין לֹומר מקֹום 24נתינת ְְִִִֵֶַַַַַַָָ

 ֿ על ׁשהיתה מצרים ּביציאת אמנם, ְְְְְִִִִַַַַָָָָָחסֿוׁשלֹום .

קריעת  ּכמֹו הּטבע, מּדרכי הּיֹוצאים נּסים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַידי

ׁשּלמעלה  הוי' ׁשם ּגילּוי היה כּו', ְְֲִֵֶַַָָָָָיםֿסּוף

ּׁשּכתּוב  מה וזהּו הוי'25מהעֹולם, ּוׁשמי גֹו' וארא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָ

אני  יׂשראל לבני אמר לכן גֹו' להם נֹודעּתי ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹלא

הּגילּוי  היה לא מצרים יציאת ׁשּקֹודם וגֹו', ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹהוי'

מצרים  ּביציאת ּׁשּנתחּדׁש מה ׁשּזהּו הוי', ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּדׁשם

ניסן  מראׁשֿחֹודׁש מתחיל זה וענין ראׁש26כּו'. , ְְְִִִֵֶֶַָָֹֹ

ידּוע  ּדהּנה הם 27חדׁשים, חדׁשים ראׁשי ׁשי"ב ְֳֳִִִֵֵֵֶַָָָָ

מי"ב  למעלה (ׁשהם הוי' ׁשם צירּופי י"ב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכנגד

מּצד ׁשהם ּכפי ׁשהם החדׁשים העֹולם, ּבריאת ְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּובראׁשֿחֹודׁש אדנ"י), ׁשם צירּופי י"ב ְְֵֵֵֶֶֶֹּכנגד

הוי' ׁשם ׁשהּוא הראׁשֹון צירּוף מאיר ֲִִִֵֵֵֶָָָָניסן

ׁשאר  ּכל ּגם נכללים ׁשּבֹו (ּכסדרֹו), ְְְְְִִִִֶַָָָָּככתבֹו

הּוא  ולכן החדׁשים, ׁשּבכל הוי' ּדׁשם ְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּצירּופים

חדׁשים  רּבֹותינּו28ראׁש ּׁשאמרּו מה ּגם וזהּו . ְְֳִֵֶֶַַַָָֹ

ּגמליאל 29ז"ל  ּבן ׁשמעֹון ּדרּבן טעמא מאי ְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

ׁשֹואלין  הּפסח קֹודם ׁשּבתֹות ׁשּתי ְְֲִֵֶֶַַַַָָ(ּדאמר

עֹומד  מׁשה ׁשהרי הּפסח), ּבהלכֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַֹודֹורׁשין

החדׁש ׁשּנאמר הּפסח, על ּומזהיר החֹודׁש ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹּבראׁש

ּוכתיב  חדׁשים, ראׁש לכם ּכל 30הּזה אל ּדּברּו ְְֳִִֶֶֶַַָָָֹ

ׂשה  איׁש להם ויקחּו גֹו' לאמר יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹעדת

ניסן  ׁשּמראׁשֿחֹודׁש לפי והינּו, וגֹו', אבֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹלבית

הוי'. ׁשם להאיר התחיל ְְְֲִִִֵֵָָָָואיל

‰p‰Â,'הוי ׁשם האיר מצרים ׁשּביציאת אף ¿ƒ≈ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשּלמעלה  נּסית הנהגה אז היתה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּלכן
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רפל"ט.24) ב"ר וארא.25)ראה לו).26)ר"פ ע' תרכ"ו (סה"מ תרכ"ו החודש ד"ה גם סידור 27)ראה פ"ג. יג שער פרדס

ובכ"מ. חודש). כל (בכוונת ואילך ניסן מסכת מועד סדר חסידים משנת חודש. ראש כוונת סה"מ 28)האריז"ל גם ראה

סה. ע' אעת"ר סה"מ קיח. ע' ב.29)תרס"ה ו, ג.30)פסחים יב, בא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÓa ‰ÒeÎn‰ כיסוי היא הטבע וכללי חוקי עלֿפי העולם הנהגת וכך «¿∆¿«ƒ

העולם  את ומנהיג מנהל הוא ברוך שהקדוש כך ועל האלוקי האור על והעלם

ÌÏBÚ‰Lכרצונו. ,eÈ‰והסתר העלם ‰‡B¯מלשון ÏÚ ‰qÎÓ «¿∆»»¿«∆«»
BÓˆÚ ÌÏBÚ‰ „vnL Ck È„k „ÚÂ ,È˜Ï‡‰ בכך התבוננות ללא »¡…ƒ¿«¿≈»∆ƒ«»»«¿

כיוון  ומנהיג, בורא לעולם שיש

ביותר, גדול והסתר ≈LÈשההעלם
¯ÓBÏ ÌB˜Ó ˙È˙,כלומר ¿ƒ«»«

בטעות  Èa‰ŒÏÚa˙לחשוב ÔÈ‡L∆≈««««ƒ
BÊ ‰¯È·Ï24.ÌBÏLÂŒÒÁ ¿ƒ»«¿»

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ,ÌÓ‡»¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
ÌÈq È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰L¿»¿»«¿≈ƒƒ
BÓk ,Ú·h‰ ÈÎ¯cÓ ÌÈ‡ˆBi‰«¿ƒƒ«¿≈«∆«¿

,'eÎ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ שהייתה ¿ƒ««
היה  ולא לחלוטין עלֿטבעי מאורע

מקום  מתנהלים שום שהדברים לטעות

הנהגת  הבית', 'בעל ללא מעצמם

אלוקים  שם עלֿידי הייתה לא העולם

‰ÈÂ'אלא  ÌL ÈeÏÈb ‰È‰»»ƒ≈¬»»
‰Ó e‰ÊÂ ,ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»¿∆«

·e˙kM25 רבינו משה אל ה' בדברי ∆»
מצרים  ליציאת ‚B'ביחס ‡¯‡Â אל »≈»

ויעקב יצחק אברהם ÈÓLe¿ƒהאבות
'B‚ Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰¬»»…«¿ƒ»∆
הוי' משם הייתה לא ההיא וההתגלות

È‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯Ó‡ ÔÎÏ»≈¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒ
,'B‚Â 'ÈÂ‰ היא הכתוב ומשמעות ¬»»¿

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ Ì„BwL בימי ∆∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÌLcהאבות ÈeÏÈb‰ ‰È‰ ‡Ï…»»«ƒ¿≈
'ÈÂ‰,בעולם‰Ó e‰fL ¬»»∆∆«

'eÎ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa LcÁ˙pM∆ƒ¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ
ביעקב  בחר שהקדושֿברוךֿהוא בשעה

ניסים  של התגלות והייתה ובניו

מהטבע. למעלה

‰Ê ÔÈÚÂ'ה הנהגת התגלות של ¿ƒ¿»∆
מהטבע למעלה ÏÈÁ˙Ó«¿ƒבעולם
ÔÒÈ L„BÁŒL‡¯Ó26, עליו ≈…∆ƒ»

בתורה ÌÈL„Á,נאמר L‡…̄√»ƒ
Úe„È ‰p‰c27קבלה ÈL"·בספרי ¿ƒ≈»«∆

·"È „‚k Ì‰ ÌÈL„Á ÈL‡»̄≈√»ƒ≈¿∆∆
'ÈÂ‰ ÌL ÈÙe¯Èˆ לכלל בהתאם ≈≈≈¬»»

האותיות  למשל (מילים) בתים שני בונות אותיות ששתי יצירה' ב'ספר האמור

בתים  כ"ד בונות אותיות ארבע זה ולפי ו"בא" "אב" המילים את יוצרות אֿב

וה' ראשונה (ה' זהות אותיות שתי יש הוי' שבשם אלא שונים, בצירופים

בלבד  צירופים י"ב בו יש ולכן הוי'(Ì‰Lאחרונה) שם של הצירופים ∆≈
,ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a „vÓ Ì‰L ÈÙk ÌÈL„Á‰ ·"ÈÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆√»ƒ¿ƒ∆≈ƒ«¿ƒ«»»
ÔÒÈ L„BÁŒL‡¯·e ,(È"„‡ ÌL ÈÙe¯Èˆ ·"È „‚k Ì‰L∆≈¿∆∆≈≈≈¿…∆ƒ»
‡e‰L ÔBL‡¯‰ Ûe¯Èˆ ¯È‡Ó≈ƒ≈»ƒ∆

B¯„Òk) B·˙Îk 'ÈÂ‰ ÌL היינו ≈¬»»ƒ¿»¿ƒ¿
ה"א  וא"ו, ה"א, כמבואר ),יו"ד,

מחודשי  חודש שבכל קבלה בספרי

כפי  אחר, בצירוף מאיר הוי' שם השנה

מופיעות  הוי' שם של שהאותיות

ובחלק  חודש, לאותו השייך בפסוק

סדרם  לפי מופיעות הן מהצירופים

הסדר, לפי שלא ובחלקם הוי' בשם

כסדרו  הוא ניסן חודש של והצירוף

השמים  "ישמחו של תיבות (ראשי

להלן  שיתבאר כפי הארץ", ותגל

המאמר) Ìbבהמשך ÌÈÏÏÎ BaL∆ƒ¿»ƒ«
'ÈÂ‰ ÌLc ÌÈÙe¯Èv‰ ¯‡L Ïk»¿»«≈ƒ¿≈¬»»
‡e‰ ÔÎÏÂ ,ÌÈL„Á‰ ÏÎaL∆¿»∆√»ƒ¿»≈

ÌÈL„Á L‡¯28 לכל ראש כלומר, …√»ƒ
החדשים.

ÊÂeÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó Ìb e‰ ¿∆««∆»¿«≈
Ï"Ê29 בגמרא‡ÓÚË È‡Ó מה «««¬»
Ï‡ÈÏÓbטעמו  Ôa ÔBÚÓL Ôa¯c¿«»ƒ¿∆«¿ƒ≈

˙B˙aL ÈzL ¯Ó‡c) שבועיים ¿»«¿≈«»
Ì„B˜חגÁÒt‰ החל מראש היינו ∆«∆«

ניסן  ÔÈL¯B„Âחודש ÔÈÏ‡BL¬ƒ¿¿ƒ
ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰a,בניסן בט"ו שחל ¿ƒ¿«∆«

חודש  ראש אחרי È¯‰Lשבועיים ,(∆¬≈
L„BÁ‰ L‡¯a „ÓBÚ ‰LÓ…∆≈¿…«∆

ÏÚ ¯È‰ÊÓe חג¯Ó‡pL ,ÁÒt‰ «¿ƒ««∆«∆∆¡«
L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰«…∆«∆»∆…

·È˙Îe ,ÌÈL„Á30 אותה בהמשך √»ƒ¿ƒ
Ú„˙פרשה  Ïk Ï‡ e¯ac«¿∆»¬«

Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ 'B‚ ¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈…¿ƒ¿»∆
,'B‚Â ˙B·‡ ˙È·Ï ‰N LÈ‡ƒ∆¿≈»¿
בי"ד  הוא הקרבתו שמועד פסח לקרבן

ŒL‡¯nLבניסן  ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆≈…
ÏÈÁ˙‰ CÏÈ‡Â ÔÒÈ L„BÁ∆ƒ»¿≈»ƒ¿ƒ

'ÈÂ‰ ÌL ¯È‡‰Ï שהאיר השם ¿»ƒ≈¬»»
לעסוק  כבר להתחיל ראוי זה במועד ולכן מצרים, הפסח.ביציאת בהלכות

Ê‡ ‰˙È‰ ÔÎlL ,'ÈÂ‰ ÌL ¯È‡‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL Û‡ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ≈ƒ≈¬»»∆»≈»¿»»
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miyceg y`x mkl dfd ycegd

מּכלֿמקֹום  אלקים, ׁשם ׁשּמּצד טבעית ְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמהנהגה

 ֿ ּבאין יֹותר נעלה ּגילּוי יהיה העתידה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבּגאּולה

ּכתיב  ׁשּלעתידֿלבא וזהּו .ּבּיֹום 31ערֹו ואמר ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹ

הוי' זה ויֹוׁשיענּו, לֹו קּוינּו זה אלקינּו הּנה ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹההּוא

ׁשאז  ּתענית), מּסכת ּבסֹוף (ּכדאיתא גֹו' לֹו ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָקּוינּו

ּביציאת  מהּֿׁשאיןּֿכן 'זה', ּפעמים ּב' ְְִִִֵֵֶֶַַָֹיאמרּו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אחת, ּפעם 'זה' אמרּו ְְְִִֶֶַַַַַָָמצרים

אֿלי  זה יםֿסּוף ׁשהּגילּוי 32ּבקריעת לפי והינּו, , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ

ׁשהיה  מהּגילּוי יֹותר נעלה יהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּדלעתיד

ּבזה  והענין מצרים. הוי'33ּביציאת ׁשּׁשם , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּדלתּתא, הוי' ׁשם הּוא מצרים ּביציאת ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּנתּגּלה

למע  היֹותֹו לֹוׁשעם יׁש מּכלֿמקֹום מהעֹולם, לה ְְֱִִֵֵֶַָָָָָ

ּבׁשם  ּגם ּומתלּבׁש ׁשּנמׁש (ועד לעֹולם ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּיכּות

הוי' ׁשם יתּגּלה לעתידֿלבא אבל ְֱֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאלקים),

ׁשּלמעלה  הוי' ּדׁשם העצם ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּדלעילא,

לעֹולם. מּׁשּיכּות ְְִֵַַָָָלגמרי

הענינים ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) שּב' לֹומר, יׁש ¿«ƒ∆ְִִֵֶַָָ

נגאלּו ׁשּבֹו ניסן, ְְֲִִֶֶֶָׁשּבחֹודׁש

ּבב' נרמזים ליגאל, עתידין ּובֹו מּמצרים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָיׂשראל

חדׁשים, ראׁש לכם הּזה החדׁש ׁשּבּכתּוב ְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהענינים

הּׁשנה  חדׁשי הּׁשנה. לחדׁשי לכם הּוא ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָראׁשֹון

ראׁשֹון  ּׁשּכתּוב ּדמה ּבזה, והענין סתם. ְְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָוחדׁשים

הּגאּולה  על רֹומז הּׁשנה, לחדׁשי לכם ְְְֵֵֶַַַָָָָָהּוא

ּבגימטרּיא  'זה', אחת ּפעם נאמר ׁשּבּה ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָמּמצרים,

ׁשאז  לפי והינּו, הּׁשנה. חדׁשי מסּפר ׁשּזהּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָי"ב,

לֹו ׁשּיׁש ׁשּכיון ּדלתּתא, הוי' ׁשם רק ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאיר

הענין  ּבדּוגמת עדין הּוא הרי לעֹולם, ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָׁשּיכּות

הּׁשנה  ּבחדׁשי (ׁשּנרמז ּבעֹולמ ֹו הּקּב"ה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּדמּׁשּבחר 

ראׁש לכם הּזה החדׁש ּׁשּכתּוב ּומה ֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכּנ"ל).

ּביעקב  מּׁשּבחר ׁשּנתחּדׁש מה ׁשּזהּו ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹחדׁשים,

ׁשם  ּגילּוי יהיה ׁשאז העתידה, הּגאּולה על ּבעיקר רֹומז זה הרי ּדוקא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּובניו

לעֹולם  מּׁשּיכּות לגמרי ׁשּלמעלה ּדלעילא .34הוי' ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

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

ספכ"ג.31) שמו"ר וראה ט. כה, שם.32)ישעי' שמו"ר ב. טו, ב'תתקכה 33)בשלח ס"ע ח') (כרך בא אוה"ת גם ראה

לז. ע' תרכ"ו סה"מ ואילך).34)ואילך. 181 ס"ע תשל"ז (סה"מ תשל"ז ניסן דער"ח החודש ד"ה גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  ÌLהתגלות „vnL ˙ÈÚ·Ë ‰‚‰‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙Èq ‰‚‰‰«¿»»ƒƒ∆¿«¬»≈«¿»»ƒ¿ƒ∆ƒ«≈

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÈeÏÈb ‰È‰È ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ»»«¿»»¬ƒ»ƒ¿∆ƒ«¬∆≈
CB¯ÚŒÔÈ‡a.והשוואה יחס כל È˙k·ללא ‡·ÏŒ„È˙ÚlL e‰ÊÂ31 בין ¿≈¬¿∆∆∆»ƒ»…¿ƒ

הנביאים של הגאולה Ê‰ייעודי eÈ˜Ï‡ ‰p‰ ‡e‰‰ ÌBia ¯Ó‡Â¿»«««ƒ≈¡…≈∆
'ÈÂ‰ ‰Ê ,eÚÈLBÈÂ BÏ eÈeƒ̃ƒ¿ƒ≈∆¬»»

‡˙È‡„k) 'B‚ BÏ eÈe˜ כפי ƒƒƒ¿ƒ»
ÈÚz˙),שמובא ˙ÎqÓ ÛBÒa¿«∆∆«¬ƒ

,'‰Ê'' ÌÈÓÚt 'a e¯Ó‡È Ê‡L∆»…¿¿»ƒ∆
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ
BÓk ,˙Á‡ ÌÚt '‰Ê' e¯Ó‡»¿∆««««¿
‰Ê ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜a ·e˙kL∆»ƒ¿ƒ««∆

ÈÏŒ‡32, מתייחס "זה" הביטוי והרי ≈ƒ
ז"ל  חכמינו (כלשון בגלוי הנראה לדבר

זה") ואומר באצבעו ¿»¿eÈ‰Â,"מראה
‰È‰È „È˙ÚÏc ÈeÏÈb‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒƒ¿»ƒƒ¿∆
‰È‰L ÈeÏÈb‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈≈«ƒ∆»»

,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa שממשיך כפי ƒƒ«ƒ¿«ƒ
ומבאר.

‰Êa ÔÈÚ‰Â33, בין ההבדל ¿»ƒ¿»»∆
מצרים  ביציאת הוי' שם של ההתגלות

להתגלות  "זה") אחת פעם נאמר (בה

העתידה  בגאולה שתהיה הוי' שם של

הוא "זה") פעמיים נאמר ≈∆ÌML(בה
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰lb˙pL 'ÈÂ‰¬»»∆ƒ¿«»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL ‡e‰,שלמטה ≈¬»»ƒ¿«»
(יחסית) נמוכה הוי'דרגה ÌÚL∆ƒבשם

,ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰ כאמור ¡¿«¿»≈»»
הוא  אלוקים ששם של לעיל השם

הוי' ושם הבריאה טבע פי על ההנהגה

מהעולם  שלמעלה השם «ŒÏkÓƒהוא
BÏ LÈ ÌB˜Ó,זו בדרגה הוי' לשם »≈
דלתתא", ÌÏBÚÏ"הוי' ˙eÎiL«»»»

Ìb LaÏ˙Óe CLÓpL „ÚÂ)¿«∆ƒ¿»ƒ¿«≈«
ÌÈ˜Ï‡ ÌLa בחסידות כמבואר ¿≈¡…ƒ

העולם  וקיום התהוות כיצד בהרחבה

ושם  הוי' שם של שילוב ידי על הם

ביחד  ÏŒ„È˙ÚÏ·‡אלקים Ï·‡ ,(¬»∆»ƒ»…
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL ‰lb˙Èƒ¿«∆≈¬»»ƒ¿≈»

בשם  עליונה דרגה הוי',שלמעלה,

'ÈÂ‰ ÌLc ÌˆÚ‰ ‡e‰L∆»∆∆¿≈¬»»
˙eÎiMÓ È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿«¿≈ƒ«»

,ÌÏBÚÏ'הוי משם יותר ונעלה »»
העולם. גדרי בתוך גם המאיר

,ÔÒÈ L„BÁaL ÌÈÈÚ‰ 'a˘ ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆≈«∆»ƒ¿»ƒ∆¿∆ƒ»
לעיל, ÔÈ„È˙Úהמבוארים B·e ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ eÏ‡‚ BaL∆ƒ¿¬ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ¬ƒƒ

ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ ·e˙kaL ÌÈÈÚ‰ '·a ÌÈÊÓ¯ ,Ï‡‚ÈÏƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆«»«…∆«∆»∆
.‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡¯ ,ÌÈL„Á L‡¯ שני שהם …√»ƒƒ»∆¿»¿≈«»»

של  ‰M‰העניינים ÈL„Á»¿≈«»»
Ì˙Ò ÌÈL„ÁÂלמבואר (בנוסף ¿√»ƒ¿»

"חדשי  אלה, דברים שבשני לעיל

השנה  ראש נרמז ו"חדשים", השנה"

ניסן). של חדשים וראש תשרי של

·e˙kM ‰Óc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿«∆»
ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡ƒ̄»∆¿»¿≈
‰Ïe‡b‰ ÏÚ ÊÓB¯ ,‰M‰«»»≈««¿»
ÌÚt ¯Ó‡ daL ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ∆»∆¡«««
,·"È ‡i¯ËÓÈ‚a ,'‰Ê' ˙Á‡««∆¿ƒ«¿ƒ»

‰M‰ ÈL„Á ¯tÒÓ e‰fL וזהו ∆∆ƒ¿«»¿≈«»»
השנה  לכל מתייחס ניסן שחודש כפי

לענייני  שייכות על שמורה דבר כולה,

זה  שחלק לעיל האמור דרך (על העולם

חודש  של השנה לראש מתייחס בפסוק

Ê‡Lתשרי). ÈÙÏ ,eÈ‰Â ביציאת ¿«¿¿ƒ∆»
‰ÈÂ'מצרים ÌL ˜¯ ¯È‡‰≈ƒ«≈¬»»

,‡z˙Ïc בשם הנמוכה המדריגה ƒ¿«»
eÎiL˙הוי' BÏ LiL ÔÂÈkL∆≈»∆≈«»

ÔÈ„Ú ‡e‰ È¯‰ ,ÌÏBÚÏ»»¬≈¬«ƒ
¯ÁaMÓc ÔÈÚ‰ ˙Ó‚e„a¿¿«»ƒ¿»¿ƒ∆»«
ÊÓ¯pL) BÓÏBÚa ‰"aw‰«»»¿»∆ƒ¿»

(Ï"pk ‰M‰ ÈL„Áa ולא ¿»¿≈«»»««
העולם. מגדרי שלמעלה »Óe‰התגלות

ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ ·e˙kM∆»«…∆«∆»∆
,ÌÈL„Á L‡¯ בלי סתם "חדשים" …√»ƒ

חדשי  לשאר השייכות את להדגיש

LcÁ˙pLהשנה ‰Ó e‰fL∆∆«∆ƒ¿«≈
,‡˜Âc ÂÈ·e ·˜ÚÈa ¯ÁaMÓƒ∆»«¿«¬…»»«¿»
ÏÚ ¯˜ÈÚa ÊÓB¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈¿ƒ»«
‰È‰È Ê‡L ,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰«¿»»¬ƒ»∆»ƒ¿∆
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈbƒ≈¬»»ƒ¿≈»

שלו  העליונה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰במדריגה
ÌÏBÚÏ ˙eÎiMÓ È¯Ó‚Ï34 ¿«¿≈ƒ«»»»

ביציאת  שגם שאף לעיל וכאמור
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g"kyz'dי ,oqip g"x ,ycegd zyxt ,`xwie t"y

C‡ ההֹוספה מהי להבין, צרי עלּֿפיֿזה «ְִִִִֶַַַָָָָ

מה  לגּבי הּׁשנה, לחדׁשי לכם הּוא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָּדראׁשֹון

חדׁשים. ראׁש לכם הּזה החֹודׁש ֱֳִֶֶֶֶֶַַַָָֹּׁשּנאמר

ׁשם  ּגילּוי יהיה ׁשּלעתידֿלבא ּכיון ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּדלכאֹורה,

הּזה  דהחדׁש הענין אמּתית ׁשּזהּו ּדלעילא, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהוי'

ּגם  אז צֹור יהיה לּמה חדׁשים, ראׁש ְֳִִֶֶֶַָָָָָֹלכם

ּבבחינת  עדין ׁשהּוא ּדלתּתא, הוי' ׁשם ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָּבגילּוי

ּבלבד. ּבעֹולמֹו מּׁשּבחר עלּֿדר הּׁשנה, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחדׁשי

הּמּגיד Ô·eÈÂה) הרב ּתֹורת ּבפירּוׁש35ּבהקּדם ¿»ְְְִֵֵֶַַַַָ

ּׁשּכתּוב  ּכּׁשמׁש36מה מאירֹות ועינינּו ְְִֵֵֶֶֶַַָ

הּטעם 37וכּירח  מהּו מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה , ְְְִֵֵַַַַַַָָָ

מֹוסיפים  הּׁשמׁש, מעלת ׁשּמזּכירים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַׁשּלאחרי

אינֹו הּירח אֹור הרי הּירח, ענין ּגם ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָּומזּכירים

ּבטיהרא  ׁשרגא ועלּֿדר הּׁשמׁש, לאֹור ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָּבער

אהני  אינֹו38מאי ׁשהּׁשמׁש הּמּגיד, הרב ּומבאר . ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

מן  האֹור מקּבלת היא והּירח ּדבר, מּׁשּום ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמקּבל

הּׁשמׁש ּכי יֹותר, ּתענּוג לּה יׁש ּבזה א ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּׁשמׁש,

אבל  ּתענּוג, אינֹו ּתמידי ּתענּוג ּכי ּתענּוג, לּה ְֲֲֲֲִִִֵֵַַַָָאין

והּתענּוג  אֹור, לּה ּבהּגיע ּתענּוג לּה יׁש ְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָהּירח

ּבזה, הענין ּוכללּות כּו'. ּגדֹולה מדרגה ְְְְִִֵֶַָָָָָָהיא

על  מֹורה ׁשינּויים ּבֹו ּׁשאין הּׁשמׁש ִִֵֶֶֶֶֶַַׁשאֹור

ּבֹו ׁשּיׁש הּירח אֹור ואילּו מלמעלה, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָההמׁשכה

היא  הּלבנה החֹודׁש ּבסֹוף (ׁשהרי ְְֲִִִֵֶֶַַָָׁשינּויים

כּו'), הּלבנה מֹולד נעׂשה ואחרּֿכ ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָּבהעלם,

ּדוקא  עצמֹו ּבכח הּמקּבל ׁשל העבֹודה על ְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָֹמֹורה

אֹור  הׁשּתּקפּות רק אינֹו הּלבנה אֹור ְְְֲִֵֵֶַַַָָ(ׁשהרי

האֹור  ּגם מאיר ׁשעלֿידיֿזה אּלא ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשמׁש,

הּירח  ׁשל עיקר 39העצמי הּוא ּדוקא ּובזה ,( ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ֲַַהּתענּוג.

LÈÂ ׁשּמאיר הוי' ׁשם לצירּוף ּבנֹוגע ּגם לבאר אפׁשר ׁשעלּֿפיֿזה להֹוסיף, ¿≈ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּב'מׁשנת  ּכמבאר ג), סעיף (ּכּנ"ל ּכסדרֹו הוי' ׁשם ׁשהּוא ניסן, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבחֹודׁש
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גם 35) וראה ואילך. תלז ס"ע תרכ"ז סה"מ ואילך. א'ת ס"ע ר"ה קטֿי. ע' ואתחנן באוה"ת ונתבאר הובא ד. פד, או"ת

מז. ע' במדבר ועוד.36)אוה"ת ויו"ט. לשבת שחרית בתפלת "נשמת" רסג.37)פיוט ע' בא אוה"ת גם ס,38)ראה חולין

וש"נ.39)ב. ואילך). רצה ע' ג (כרך הלבנה אור ערך חב"ד הערכים ספר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעתידֿלבוא מצרים  שיהיה הגילוי מכלֿמקום הטבע, מדרך למעלה ניסים היו

באיןֿערוך. נעלה הוא

‰ÙÒB‰‰ È‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚ C‡ הפסוק בלשון ««ƒ∆»ƒ¿»ƒ«ƒ«»»
¯Ó‡pM ‰Ó Èa‚Ï ,‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡¯c בתחילת ¿ƒ»∆¿»¿≈«»»¿«≈«∆∆¡«

¯‡Lהפסוק  ÌÎÏ ‰f‰ L„BÁ‰«∆«∆»∆…
ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc .ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒ¿»≈»
ÌL ÈeÏÈb ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿∆ƒ≈

,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ בדרגה הוי' שם ¬»»ƒ¿≈»
‰ÔÈÚהעליונה, ˙ÈzÓ‡ e‰fL∆∆¬ƒƒ»ƒ¿»

L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰„¿«…∆«∆»∆…
,ÌÈL„Á שם גילוי של במשמעות √»ƒ

מהעולם, שלמעלה È‰È‰הוי' ‰nÏ»»ƒ¿∆
Ê‡ C¯Bˆ העתידה Ìbבגאולה ∆»«

,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈ‚a¿ƒ≈¬»»ƒ¿«»
ÈL„Á ˙ÈÁ·a ÔÈ„Ú ‡e‰L∆¬«ƒƒ¿ƒ«»¿≈
¯ÁaMÓ C¯cŒÏÚ ,‰M‰«»»«∆∆ƒ∆»«

„·Ïa BÓÏBÚa בכלל" והרי ¿»ƒ¿«
שם  גילוי את יש ואם מנה" מאתיים

יש  ותוספת ענין איזה דלעילא, הוי'

דלתתא?. הוי' שם בהתגלות

·¯‰ ˙¯Bz Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (‰¿»¿∆¿≈«»«
„Èbn‰35 תלמידו ממעזריטש) ««ƒ

הבעלֿשםֿטוב  של מקומו ממלא

הזקן) אדמו"ר של ≈¿Le¯ÈÙaומורו
·e˙kM ‰Ó36˙B¯È‡Ó eÈÈÚÂ «∆»¿≈≈¿ƒ

Á¯iÎÂ LÓMk37‰¯B‡ÎÏc , «∆∆¿«»≈«¿ƒ¿»
ÌÚh‰ e‰Ó ,Ô·eÓ BÈ‡≈»««««
˙ÏÚÓ ÌÈ¯ÈkÊnL È¯Á‡lL∆¿«¬≈∆«¿ƒƒ«¬«
ÌÈ¯ÈkÊÓe ÌÈÙÈÒBÓ ,LÓM‰«∆∆ƒƒ«¿ƒƒ
Á¯i‰ ¯B‡ È¯‰ ,Á¯i‰ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««»≈«¬≈«»≈«

,LÓM‰ ¯B‡Ï C¯Úa BÈ‡ כי ≈¿∆∆¿«∆∆
יותר  ונעלה יותר חזק הוא השמש אור

שיעור  לאין הירח ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂמאור
ז"ל  חכמינו ÈËa‰¯‡לשון ‡‚¯L¿«»¿ƒ¬»

È‰‡ È‡Ó38 הוא מה בצהרים נר ««¬≈
מועיל?

LÓM‰L ,„Èbn‰ ·¯‰ ¯‡·Óe¿»≈»«««ƒ∆«∆∆
Ïa˜Ó BÈ‡ והשפעה ÌeMÓאור ≈¿«≈ƒ

,¯·c היא עצמה השמש מקור אלא »»
אור, Ïa˜Ó˙של ‡È‰ Á¯i‰Â¿«»≈«ƒ¿«∆∆

LÓM‰ ÔÓ ¯B‡‰ אור לה ואין »ƒ«∆∆
Êa‰משלה  C‡ בגלל , דווקא «»∆

ממקור  להשפעה זקוק dÏאחר שהירח LÈלירח¯˙BÈ ‚eÚz בקבלת ≈»«¬≈
eÚz‚האור, dÏ ÔÈ‡ LÓM‰ Èk,אור של מקור שהיא eÚz‚מכך Èk ƒ«∆∆≈»«¬ƒ«¬

,‚eÚz BÈ‡ È„ÈÓz מהחידוש כתוצאה  נגרם שהתענוג ‡·Ïמאחר ¿ƒƒ≈«¬¬»
¯B‡ dÏ ÚÈb‰a ‚eÚz dÏ LÈ Á¯i‰,מהשמש‡È‰ ‚eÚz‰Â «»≈«≈»«¬¿«ƒ«»¿««¬ƒ

‰ÏB„b ‰‚¯„Ó בנפש שרואים כפי «¿≈»¿»
ועמוק  פנימי כוח הוא שהתענוג האדם

מכוחות  בהרבה נעלה והוא במיוחד

והרגש eÎ'.השכל
¯B‡L ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆∆
ÌÈÈeÈL Ba ÔÈ‡M LÓM‰«∆∆∆≈ƒƒ

מידה באותה תמיד ÏÚומאיר ‰¯BÓ∆«
,‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰‰ שהרי ««¿»»ƒ¿«¿»

שייך  לא ובאלוקות שינויים אין למעלה

חסֿושלום  וחלישות eÏÈ‡Â¿ƒירידה
ÌÈÈeÈL Ba LiL Á¯i‰ ¯B‡«»≈«∆≈ƒƒ

בשוה  תמיד מאיר ≈¬∆(È¯‰Lואינו
‡È‰ ‰·l‰ L„BÁ‰ ÛBÒa¿«∆«¿»»ƒ

ÌÏÚ‰a,לגמריCkŒ¯Á‡Â עם ¿∆¿≈¿««»
הבא החודש ÏBÓ„תחילת ‰NÚ«¬∆«

‰·l‰ מחדשÏÚ ‰¯BÓ ,('eÎ «¿»»∆«
Ïa˜n‰ ÏL ‰„B·Ú‰ התחתון »¬»∆«¿«≈

‡˜Âc BÓˆÚ ÁÎa במידה רק  ולא ¿…««¿«¿»
מלמעלה  מקבל ‡B¯שהוא È¯‰L)∆¬≈

˙eÙwzL‰ ˜¯ BÈ‡ ‰·l‰«¿»»≈«ƒ¿«¿
LÓM‰ ¯B‡ עליו,שמאירה‡l‡ «∆∆∆»

¯B‡‰ Ìb ¯È‡Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆≈ƒ«»
Á¯i‰ ÏL ÈÓˆÚ‰39‰Ê·e ,( »«¿ƒ∆«»≈«»∆

עצמו  מצד המקבל «¿»Âc˜‡בעבודת
‚eÚz‰ ¯˜ÈÚ ‡e‰ מובן ולכן ƒ«««¬

אור  של המעלה אזכור עם שביחד

גם  להזכיר מקום בהחלט יש השמש

מסוים  במובן ואדרבה הירח, אור את

השמש. באור קיימת שלא מעלה בו יש

‰ÊŒÈtŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«ƒ∆
Ú‚Ba Ìb ¯‡·Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»≈«¿≈«
¯È‡nL 'ÈÂ‰ ÌL Ûe¯ÈˆÏ¿≈≈¬»»∆≈ƒ

L„BÁa'ÈÂ‰ ÌL ‡e‰L ,ÔÒÈ ¿∆ƒ»∆≈¬»»
B¯„Òk ה"א וא"ו, ה"א, יו"ד, ¿ƒ¿
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ּבּפסּוק 40חסידים' ותגל 41ׁשּנרמז הּׁשמים יׂשמחּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

אינֹו ּדלכאֹורה ּכסדר ֹו), הוי' (ראׁשיּֿתב ֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָהארץ

ׁשּכבר  לאחרי הארץ, ּדתגל הּיתרֹון מהּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָמּובן,

הּׁשמי  יׂשמחּו יֹותר.נאמר נעלה ענין ׁשהּוא ם, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

הּוא  וארץ ּדׁשמים ׁשהחילּוק הּוא, הענין ְְִִִֶֶַַַָָָָָא

הארץ  ׁשהרי וירח, ּדׁשמׁש החילּוק ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעלּֿדר

מהּׁשמׁש. מקּבל ׁשהּירח ּכׁשם מהּׁשמים ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמקּבלת

עצמֹו ּבכח המקּבל ׁשל העבֹודה מעלת ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָֹּומּצד

ּגם  הארץ  ותגל ּבענין יתרֹון יׁש ארץ), ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ(ירח,

הּׁשמים. ּדיׂשמחּו הענין ּכבר ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָלאחרי

ÔÈÚ‰Â אֹופּני ּב' ׁשּבין החילּוק הּוא ּבעבֹודה ¿»ƒ¿»ֲִֵֵֶַַָָ

ּב' ׁשהם ואתהּפכא, ּדאתּכפיא ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָהעבֹודה

ּדהּנה, וצּדיקים. ּדבעליּֿתׁשּובה  העבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָאֹופּני

אתהּפכא, ׁשל ּבאֹופן היא הּצּדיקים ְְְֲִִִִֶֶַַַַָעבֹודת

אּלא  כּו', הרע עם להתעּסק צריכים אינם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּלכן

חיל  אל מחיל ּדילכּו ּבאֹופן היא עבֹודתם ,42ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּבקדּוׁשה  עילּוי אחר ּבעילּוי ההליכה ענין ְְְֲִִִִִֶַַַַָָׁשהּוא

היא  ּבעליּֿתׁשּובה עבֹודת מהּֿׁשאיןּֿכן ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָּגּופא.

הרע  עם להּלחם  ׁשּצריכים אתּכפיא, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבאֹופן

ה', עבד ׁשּנקרא צּדיק ּכמֹו [ּדלא ּתמיד ְְְְְִִִִֶֶֶַָָֹולכּפֹותֹו

עם  הּמלחמה עבֹודת לגמרי וגמר עבד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּכבר

הוה, לׁשֹון אלקים, עֹובד ּבׁשם נקרא אּלא ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹֹהרע,

אצלֹו היא הרע עם ׁשהּמלחמה ְְִִִֵֶֶַַָָָָּכיון

הּידּוע 43ּבתמידּות  עלּֿפי ּובפרט ,[44 ֿ ׁשּבעל ְְִִִִֶַַַַַָָ

ּוסיגים  ּבחּומרֹות יתירה זהירּות צרי ְְְְְְִִִֵָָָָּתׁשּובה

מעלת  ׁשּגדלה אף והרי כּו'. רע ׁשּסּורֹו ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָלפי

ּדאתּכפיא, העבֹודה על ּדאתהּפכא ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָהעבֹודה

ּבעבֹודה  הּוא הּתענּוג עיקר ֲֲִִַַַָָָָמּכלֿמקֹום

מעלת  ּבּה מּודגׁש כּו', מלחמה ׁשל ּבאֹופן להיֹותּה ּכי ּדוקא, ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָּדאתּכפיא

העבֹודה  היתה ׁשאז מצרים, ּדיציאת הּמעלה ּגם וזֹוהי עצמֹו. ּבכח ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהעבֹודה

ּבּתניא  וכּמבאר אתּכפיא, ׁשל הּכתּוב 45ּבאֹופן ׁשהרע 46ּבפירּוׁש העם, ּברח ּכי ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
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בתחלתה.40) ניסן יא.41)מסכת צו, בסופן.42)תהלים ומו"ק ברכות וראה ח. פד, פט"ו.43)תהלים לקו"ת 44)תניא ראה

ד. ט, ה.46)פל"א.45)ואתחנן יד, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÌÈ„ÈÒÁ ˙LÓ'a ¯‡·Ók ,(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk)40ÊÓ¯pL ««¿ƒ«¿…»¿ƒ¿«¬ƒƒ∆ƒ¿»
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לשלחם  לפרעה אמרו אילו וכי כזאת,

מוכרח  היה לא לעולם לחופשי

אלא  התניא) ספר (לשון לשלחם"?
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יי g"kyz'd ,oqip g"x ,ycegd zyxt ,`xwie t"y

C‡ ההֹוספה מהי להבין, צרי עלּֿפיֿזה «ְִִִִֶַַַָָָָ

מה  לגּבי הּׁשנה, לחדׁשי לכם הּוא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָּדראׁשֹון

חדׁשים. ראׁש לכם הּזה החֹודׁש ֱֳִֶֶֶֶֶַַַָָֹּׁשּנאמר

ׁשם  ּגילּוי יהיה ׁשּלעתידֿלבא ּכיון ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּדלכאֹורה,

הּזה  דהחדׁש הענין אמּתית ׁשּזהּו ּדלעילא, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהוי'

ּגם  אז צֹור יהיה לּמה חדׁשים, ראׁש ְֳִִֶֶֶַָָָָָֹלכם

ּבבחינת  עדין ׁשהּוא ּדלתּתא, הוי' ׁשם ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָּבגילּוי

ּבלבד. ּבעֹולמֹו מּׁשּבחר עלּֿדר הּׁשנה, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחדׁשי

הּמּגיד Ô·eÈÂה) הרב ּתֹורת ּבפירּוׁש35ּבהקּדם ¿»ְְְִֵֵֶַַַַָ

ּׁשּכתּוב  ּכּׁשמׁש36מה מאירֹות ועינינּו ְְִֵֵֶֶֶַַָ

הּטעם 37וכּירח  מהּו מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה , ְְְִֵֵַַַַַַָָָ

מֹוסיפים  הּׁשמׁש, מעלת ׁשּמזּכירים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַׁשּלאחרי

אינֹו הּירח אֹור הרי הּירח, ענין ּגם ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָּומזּכירים

ּבטיהרא  ׁשרגא ועלּֿדר הּׁשמׁש, לאֹור ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָּבער

אהני  אינֹו38מאי ׁשהּׁשמׁש הּמּגיד, הרב ּומבאר . ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

מן  האֹור מקּבלת היא והּירח ּדבר, מּׁשּום ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמקּבל

הּׁשמׁש ּכי יֹותר, ּתענּוג לּה יׁש ּבזה א ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּׁשמׁש,

אבל  ּתענּוג, אינֹו ּתמידי ּתענּוג ּכי ּתענּוג, לּה ְֲֲֲֲִִִֵֵַַַָָאין

והּתענּוג  אֹור, לּה ּבהּגיע ּתענּוג לּה יׁש ְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָהּירח

ּבזה, הענין ּוכללּות כּו'. ּגדֹולה מדרגה ְְְְִִֵֶַָָָָָָהיא

על  מֹורה ׁשינּויים ּבֹו ּׁשאין הּׁשמׁש ִִֵֶֶֶֶֶַַׁשאֹור

ּבֹו ׁשּיׁש הּירח אֹור ואילּו מלמעלה, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָההמׁשכה

היא  הּלבנה החֹודׁש ּבסֹוף (ׁשהרי ְְֲִִִֵֶֶַַָָׁשינּויים

כּו'), הּלבנה מֹולד נעׂשה ואחרּֿכ ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָּבהעלם,

ּדוקא  עצמֹו ּבכח הּמקּבל ׁשל העבֹודה על ְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָֹמֹורה

אֹור  הׁשּתּקפּות רק אינֹו הּלבנה אֹור ְְְֲִֵֵֶַַַָָ(ׁשהרי

האֹור  ּגם מאיר ׁשעלֿידיֿזה אּלא ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשמׁש,

הּירח  ׁשל עיקר 39העצמי הּוא ּדוקא ּובזה ,( ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ֲַַהּתענּוג.

LÈÂ ׁשּמאיר הוי' ׁשם לצירּוף ּבנֹוגע ּגם לבאר אפׁשר ׁשעלּֿפיֿזה להֹוסיף, ¿≈ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּב'מׁשנת  ּכמבאר ג), סעיף (ּכּנ"ל ּכסדרֹו הוי' ׁשם ׁשהּוא ניסן, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבחֹודׁש
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גם 35) וראה ואילך. תלז ס"ע תרכ"ז סה"מ ואילך. א'ת ס"ע ר"ה קטֿי. ע' ואתחנן באוה"ת ונתבאר הובא ד. פד, או"ת

מז. ע' במדבר ועוד.36)אוה"ת ויו"ט. לשבת שחרית בתפלת "נשמת" רסג.37)פיוט ע' בא אוה"ת גם ס,38)ראה חולין

וש"נ.39)ב. ואילך). רצה ע' ג (כרך הלבנה אור ערך חב"ד הערכים ספר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעתידֿלבוא מצרים  שיהיה הגילוי מכלֿמקום הטבע, מדרך למעלה ניסים היו

באיןֿערוך. נעלה הוא

‰ÙÒB‰‰ È‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚ C‡ הפסוק בלשון ««ƒ∆»ƒ¿»ƒ«ƒ«»»
¯Ó‡pM ‰Ó Èa‚Ï ,‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡¯c בתחילת ¿ƒ»∆¿»¿≈«»»¿«≈«∆∆¡«

¯‡Lהפסוק  ÌÎÏ ‰f‰ L„BÁ‰«∆«∆»∆…
ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc .ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒ¿»≈»
ÌL ÈeÏÈb ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿∆ƒ≈

,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ בדרגה הוי' שם ¬»»ƒ¿≈»
‰ÔÈÚהעליונה, ˙ÈzÓ‡ e‰fL∆∆¬ƒƒ»ƒ¿»

L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰„¿«…∆«∆»∆…
,ÌÈL„Á שם גילוי של במשמעות √»ƒ

מהעולם, שלמעלה È‰È‰הוי' ‰nÏ»»ƒ¿∆
Ê‡ C¯Bˆ העתידה Ìbבגאולה ∆»«

,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈ‚a¿ƒ≈¬»»ƒ¿«»
ÈL„Á ˙ÈÁ·a ÔÈ„Ú ‡e‰L∆¬«ƒƒ¿ƒ«»¿≈
¯ÁaMÓ C¯cŒÏÚ ,‰M‰«»»«∆∆ƒ∆»«

„·Ïa BÓÏBÚa בכלל" והרי ¿»ƒ¿«
שם  גילוי את יש ואם מנה" מאתיים

יש  ותוספת ענין איזה דלעילא, הוי'

דלתתא?. הוי' שם בהתגלות

·¯‰ ˙¯Bz Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (‰¿»¿∆¿≈«»«
„Èbn‰35 תלמידו ממעזריטש) ««ƒ

הבעלֿשםֿטוב  של מקומו ממלא

הזקן) אדמו"ר של ≈¿Le¯ÈÙaומורו
·e˙kM ‰Ó36˙B¯È‡Ó eÈÈÚÂ «∆»¿≈≈¿ƒ

Á¯iÎÂ LÓMk37‰¯B‡ÎÏc , «∆∆¿«»≈«¿ƒ¿»
ÌÚh‰ e‰Ó ,Ô·eÓ BÈ‡≈»««««
˙ÏÚÓ ÌÈ¯ÈkÊnL È¯Á‡lL∆¿«¬≈∆«¿ƒƒ«¬«
ÌÈ¯ÈkÊÓe ÌÈÙÈÒBÓ ,LÓM‰«∆∆ƒƒ«¿ƒƒ
Á¯i‰ ¯B‡ È¯‰ ,Á¯i‰ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««»≈«¬≈«»≈«

,LÓM‰ ¯B‡Ï C¯Úa BÈ‡ כי ≈¿∆∆¿«∆∆
יותר  ונעלה יותר חזק הוא השמש אור

שיעור  לאין הירח ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂמאור
ז"ל  חכמינו ÈËa‰¯‡לשון ‡‚¯L¿«»¿ƒ¬»

È‰‡ È‡Ó38 הוא מה בצהרים נר ««¬≈
מועיל?

LÓM‰L ,„Èbn‰ ·¯‰ ¯‡·Óe¿»≈»«««ƒ∆«∆∆
Ïa˜Ó BÈ‡ והשפעה ÌeMÓאור ≈¿«≈ƒ

,¯·c היא עצמה השמש מקור אלא »»
אור, Ïa˜Ó˙של ‡È‰ Á¯i‰Â¿«»≈«ƒ¿«∆∆

LÓM‰ ÔÓ ¯B‡‰ אור לה ואין »ƒ«∆∆
Êa‰משלה  C‡ בגלל , דווקא «»∆

ממקור  להשפעה זקוק dÏאחר שהירח LÈלירח¯˙BÈ ‚eÚz בקבלת ≈»«¬≈
eÚz‚האור, dÏ ÔÈ‡ LÓM‰ Èk,אור של מקור שהיא eÚz‚מכך Èk ƒ«∆∆≈»«¬ƒ«¬

,‚eÚz BÈ‡ È„ÈÓz מהחידוש כתוצאה  נגרם שהתענוג ‡·Ïמאחר ¿ƒƒ≈«¬¬»
¯B‡ dÏ ÚÈb‰a ‚eÚz dÏ LÈ Á¯i‰,מהשמש‡È‰ ‚eÚz‰Â «»≈«≈»«¬¿«ƒ«»¿««¬ƒ

‰ÏB„b ‰‚¯„Ó בנפש שרואים כפי «¿≈»¿»
ועמוק  פנימי כוח הוא שהתענוג האדם

מכוחות  בהרבה נעלה והוא במיוחד

והרגש eÎ'.השכל
¯B‡L ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆∆
ÌÈÈeÈL Ba ÔÈ‡M LÓM‰«∆∆∆≈ƒƒ

מידה באותה תמיד ÏÚומאיר ‰¯BÓ∆«
,‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰‰ שהרי ««¿»»ƒ¿«¿»

שייך  לא ובאלוקות שינויים אין למעלה

חסֿושלום  וחלישות eÏÈ‡Â¿ƒירידה
ÌÈÈeÈL Ba LiL Á¯i‰ ¯B‡«»≈«∆≈ƒƒ

בשוה  תמיד מאיר ≈¬∆(È¯‰Lואינו
‡È‰ ‰·l‰ L„BÁ‰ ÛBÒa¿«∆«¿»»ƒ

ÌÏÚ‰a,לגמריCkŒ¯Á‡Â עם ¿∆¿≈¿««»
הבא החודש ÏBÓ„תחילת ‰NÚ«¬∆«

‰·l‰ מחדשÏÚ ‰¯BÓ ,('eÎ «¿»»∆«
Ïa˜n‰ ÏL ‰„B·Ú‰ התחתון »¬»∆«¿«≈

‡˜Âc BÓˆÚ ÁÎa במידה רק  ולא ¿…««¿«¿»
מלמעלה  מקבל ‡B¯שהוא È¯‰L)∆¬≈

˙eÙwzL‰ ˜¯ BÈ‡ ‰·l‰«¿»»≈«ƒ¿«¿
LÓM‰ ¯B‡ עליו,שמאירה‡l‡ «∆∆∆»

¯B‡‰ Ìb ¯È‡Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆≈ƒ«»
Á¯i‰ ÏL ÈÓˆÚ‰39‰Ê·e ,( »«¿ƒ∆«»≈«»∆

עצמו  מצד המקבל «¿»Âc˜‡בעבודת
‚eÚz‰ ¯˜ÈÚ ‡e‰ מובן ולכן ƒ«««¬

אור  של המעלה אזכור עם שביחד

גם  להזכיר מקום בהחלט יש השמש

מסוים  במובן ואדרבה הירח, אור את

השמש. באור קיימת שלא מעלה בו יש

‰ÊŒÈtŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«ƒ∆
Ú‚Ba Ìb ¯‡·Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»≈«¿≈«
¯È‡nL 'ÈÂ‰ ÌL Ûe¯ÈˆÏ¿≈≈¬»»∆≈ƒ

L„BÁa'ÈÂ‰ ÌL ‡e‰L ,ÔÒÈ ¿∆ƒ»∆≈¬»»
B¯„Òk ה"א וא"ו, ה"א, יו"ד, ¿ƒ¿
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ּבּפסּוק 40חסידים' ותגל 41ׁשּנרמז הּׁשמים יׂשמחּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

אינֹו ּדלכאֹורה ּכסדר ֹו), הוי' (ראׁשיּֿתב ֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָהארץ

ׁשּכבר  לאחרי הארץ, ּדתגל הּיתרֹון מהּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָמּובן,

הּׁשמי  יׂשמחּו יֹותר.נאמר נעלה ענין ׁשהּוא ם, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

הּוא  וארץ ּדׁשמים ׁשהחילּוק הּוא, הענין ְְִִִֶֶַַַָָָָָא

הארץ  ׁשהרי וירח, ּדׁשמׁש החילּוק ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעלּֿדר

מהּׁשמׁש. מקּבל ׁשהּירח ּכׁשם מהּׁשמים ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמקּבלת

עצמֹו ּבכח המקּבל ׁשל העבֹודה מעלת ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָֹּומּצד

ּגם  הארץ  ותגל ּבענין יתרֹון יׁש ארץ), ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ(ירח,

הּׁשמים. ּדיׂשמחּו הענין ּכבר ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָלאחרי

ÔÈÚ‰Â אֹופּני ּב' ׁשּבין החילּוק הּוא ּבעבֹודה ¿»ƒ¿»ֲִֵֵֶַַָָ

ּב' ׁשהם ואתהּפכא, ּדאתּכפיא ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָהעבֹודה

ּדהּנה, וצּדיקים. ּדבעליּֿתׁשּובה  העבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָאֹופּני

אתהּפכא, ׁשל ּבאֹופן היא הּצּדיקים ְְְֲִִִִֶֶַַַַָעבֹודת

אּלא  כּו', הרע עם להתעּסק צריכים אינם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּלכן

חיל  אל מחיל ּדילכּו ּבאֹופן היא עבֹודתם ,42ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּבקדּוׁשה  עילּוי אחר ּבעילּוי ההליכה ענין ְְְֲִִִִִֶַַַַָָׁשהּוא

היא  ּבעליּֿתׁשּובה עבֹודת מהּֿׁשאיןּֿכן ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָּגּופא.

הרע  עם להּלחם  ׁשּצריכים אתּכפיא, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבאֹופן

ה', עבד ׁשּנקרא צּדיק ּכמֹו [ּדלא ּתמיד ְְְְְִִִִֶֶֶַָָֹולכּפֹותֹו

עם  הּמלחמה עבֹודת לגמרי וגמר עבד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּכבר

הוה, לׁשֹון אלקים, עֹובד ּבׁשם נקרא אּלא ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹֹהרע,

אצלֹו היא הרע עם ׁשהּמלחמה ְְִִִֵֶֶַַָָָָּכיון

הּידּוע 43ּבתמידּות  עלּֿפי ּובפרט ,[44 ֿ ׁשּבעל ְְִִִִֶַַַַַָָ

ּוסיגים  ּבחּומרֹות יתירה זהירּות צרי ְְְְְְִִִֵָָָָּתׁשּובה

מעלת  ׁשּגדלה אף והרי כּו'. רע ׁשּסּורֹו ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָלפי

ּדאתּכפיא, העבֹודה על ּדאתהּפכא ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָהעבֹודה

ּבעבֹודה  הּוא הּתענּוג עיקר ֲֲִִַַַָָָָמּכלֿמקֹום

מעלת  ּבּה מּודגׁש כּו', מלחמה ׁשל ּבאֹופן להיֹותּה ּכי ּדוקא, ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָּדאתּכפיא

העבֹודה  היתה ׁשאז מצרים, ּדיציאת הּמעלה ּגם וזֹוהי עצמֹו. ּבכח ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהעבֹודה

ּבּתניא  וכּמבאר אתּכפיא, ׁשל הּכתּוב 45ּבאֹופן ׁשהרע 46ּבפירּוׁש העם, ּברח ּכי ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

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

בתחלתה.40) ניסן יא.41)מסכת צו, בסופן.42)תהלים ומו"ק ברכות וראה ח. פד, פט"ו.43)תהלים לקו"ת 44)תניא ראה

ד. ט, ה.46)פל"א.45)ואתחנן יד, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÌÈ„ÈÒÁ ˙LÓ'a ¯‡·Ók ,(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk)40ÊÓ¯pL ««¿ƒ«¿…»¿ƒ¿«¬ƒƒ∆ƒ¿»

˜eÒta41) ı¯‡‰ Ï‚˙Â ÌÈÓM‰ eÁÓNÈ הן אלו שמילים «»ƒ¿¿«»«ƒ¿»≈»»∆
e‰Ó ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,(B¯„Òk 'ÈÂ‰ ˙B·zŒÈL‡»̄≈≈¬»»¿ƒ¿¿ƒ¿»≈»«
,ÌÈÓM‰ eÁÓNÈ ¯Ó‡ ¯·kL È¯Á‡Ï ,ı¯‡‰ Ï‚˙c ÔB¯˙i‰«ƒ¿¿»≈»»∆¿«¬≈∆¿»∆¡«ƒ¿¿«»«ƒ

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ ‡e‰L שהרי ∆ƒ¿»«¬∆≈
מהארץ.? נעלים השמים

˜eÏÈÁ‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«ƒ
ŒÏÚההבדל  ‡e‰ ı¯‡Â ÌÈÓLc¿»«ƒ»»∆«

˜eÏÈÁ‰ C¯cההבדלLÓLc ∆∆«ƒ¿∆∆
˙Ïa˜Ó ı¯‡‰ È¯‰L ,Á¯ÈÂ¿»≈«∆¬≈»»∆¿«∆∆

Á¯i‰Lהשפעה  ÌLk ÌÈÓM‰Ó≈«»«ƒ¿≈∆«»≈«
Ïa˜Óוהשפעה LÓM‰Ó.אור ¿«≈≈«∆∆

ÏL ‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ „vÓeƒ««¬«»¬»∆
Ïa˜Ó‰ התחתוןBÓˆÚ ÁÎa «¿«≈¿…««¿

ÔB¯˙È LÈ ,(ı¯‡ ,Á¯È) ותוספת »≈«∆∆≈ƒ¿
Ìbמיוחדת  ı¯‡‰ Ï‚˙Â ÔÈÚa¿ƒ¿«¿»≈»»∆«

ÔÈÚ‰ ¯·k BLiL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆∆¿¿»»ƒ¿»
.ÌÈÓM‰ eÁÓNÈc¿ƒ¿¿«»«ƒ

‰„B·Úa ÔÈÚ‰Â בא שהוא כפי ¿»ƒ¿»»¬»
יחיד  כל של ה' בעבודת ביטוי לידי

˜eÏÈÁ‰ ‡e‰ ההבדל'a ÔÈaL «ƒ∆≈
‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡«≈»¬»¿ƒ¿«¿»

הרע  והכנעת «¿»¿Ît‰˙‡Â¿ƒ‡כפיית
לאור, והחושך לטוב הרע הפיכת

‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ 'a Ì‰L∆≈«≈»¬»
‰·eLzŒÈÏÚ·c'ה את שעובדים ¿«¬≈¿»

"אתכפיא" של ÌÈ˜ÈcˆÂ¿«ƒƒבדרך
ה' את "אתהפכא",שעובדים של בדרך

ומבאר  שממשיך p‰c‰,כפי .¿ƒ≈
ÔÙB‡a ‡È‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú¬«««ƒƒƒ¿∆

,‡Ît‰˙‡ ÏL את שהפכו כיון ∆ƒ¿«¿»
לטוב, הרע והיצר הבהמית הנפש

˜qÚ˙‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡ ÔÎlL∆»≈≈»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈
Ú¯‰ ÌÚ לא אצלם שכבר קיים ƒ»«

Ì˙„B·Ú Ïk ‡l‡ ,'eÎ של ∆»»¬»»
eÎÏÈcהצדיקים  ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆¿≈¿

ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ42ÔÈÚ ‡e‰L , ≈«ƒ∆»ƒ∆ƒ¿«
ÈeÏÈÚ ¯Á‡ ÈeÏÈÚa ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»¿ƒ««ƒ

מעלה  גבי על «¿Le„˜aƒ‰מעלה
‡Ùeb מבלי ומגע עצמה, התעסקות »

הרע. B·Ú„˙עם ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¬«
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰·eLzŒÈÏÚa«¬≈¿»ƒ¿∆∆

,‡ÈÙk˙‡,הרע של והכנעה ‰¯Úכפייה ÌÚ ÌÁl‰Ï ÌÈÎÈ¯vL ƒ¿«¿»∆¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒ»«
בהם  קיים ˆÈc˜ולהכניעו B˙BtÎÏÂשעדיין BÓk ‡Ïc] „ÈÓz ¿ƒ¿»ƒ¿…¿«ƒ

,'‰ „·Ú ‡¯˜pL בשם עבד כבר כיון שהוא Ú·„התואר ¯·kL ∆ƒ¿»∆∆∆¿»»«
‡l‡ ,Ú¯‰ ÌÚ ‰ÓÁÏn‰ ˙„B·Ú È¯Ó‚Ï ¯Ó‚Â הבעלֿתשובה ¿»«¿«¿≈¬««ƒ¿»»ƒ»«∆»

,ÌÈ˜Ï‡ „·BÚ ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈≈¡…ƒ
‰ÓÁÏn‰L ÔÂÈk ,‰Â‰ ÔBLÏ¿…∆≈»∆«ƒ¿»»
˙e„ÈÓ˙a BÏˆ‡ ‡È‰ Ú¯‰ ÌÚƒ»«ƒ∆¿ƒ¿ƒ

לעבר  ששייך דבר 43Ë¯Ù·eולא ,[ƒ¿»
Úe„i‰ ÈtŒÏÚ44 החסידות בתורת «ƒ«»«

˙e¯È‰Ê CÈ¯ˆ ‰·eLzŒÏÚaL∆««¿»»ƒ¿ƒ
ÌÈ‚ÈÒe ˙B¯ÓeÁa ‰¯È˙È יותר ¿≈»¿¿¿»ƒ

eÎ'מהצדיק Ú¯ B¯eqL ÈÙÏ¿ƒ∆«
להיכשל, יותר עלול הוא עברו ובגלל

לא  הצדיק לחומרות ואילו זקוק

אלה. Ï„bL‰וסייגים Û‡ È¯‰Â«¬≈«∆»¿»
‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ«¬«»¬»¿ƒ¿«¿»

הצדיקים  ‰B·Ú„‰עבודת ÏÚ«»¬»
,‡ÈÙk˙‡c,הבעליֿתשובה עבודת ¿ƒ¿«¿»

‚eÚz‰ ¯˜ÈÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ של ƒ»»ƒ«««¬
בעבודתו B·Úa„‰האדם ‡e‰»¬»

d˙BÈ‰Ï Èk ,‡˜Âc ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»«¿»ƒƒ¿»
‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÙB‡a עם ומאבק ¿∆∆ƒ¿»»

ÏÚÓ˙הרע  da L‚„eÓ ,'eÎ¿»»«¬«
BÓˆÚ ÁÎa ‰„B·Ú‰ נובע ומזה »¬»¿…««¿

המשל  עלֿפי לעיל כמבואר התענוג,

והירח. Ìbמהשמש È‰BÊÂ¿ƒ«
Ê‡L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ‰ÏÚn‰««¬»ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆»
ÏL ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰ ‰˙È‰»¿»»¬»¿∆∆

‡Èza ¯‡·nÎÂ ,‡ÈÙk˙‡45 ƒ¿«¿»¿«¿…»««¿»
·e˙k‰ Le¯ÈÙa46Á¯a Èk ¿≈«»ƒ»«

,ÌÚ‰ ישראל שבני לכך היו שהסיבה »»
ממצרים  ולברוח למהר צריכים

היתה "דלכאורה  למה תמוה, הוא

לשלחם  לפרעה אמרו אילו וכי כזאת,

מוכרח  היה לא לעולם לחופשי

אלא  התניא) ספר (לשון לשלחם"?

Ï‡¯NÈמפני  ˙BLÙaL Ú¯‰L∆»«∆¿«¿ƒ¿»≈
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g"kyz'dיב ,oqip g"x ,ycegd zyxt ,`xwie t"y

יׂשראל ולכן ׁשּבנפׁשֹות כּו', ּבתקּפֹו היה עדין ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

ּדבעלּֿתׁשּובה. העבֹודה אֹופן להיֹות ְְְְֲִֶַַַָָָהּוצר

ּדיציאת  העבֹודה ׁשּבאֹופן הּמעלה ּגֹודל ְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָּומּצד

 ֿ לעתיד ּגם מצרים יציאת מזּכירין יהיּו ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַָמצרים,

יצטר47לבא  לעתידֿלבא ׁשּגם מּזה, ויתרה . ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּכמאמר  הּתׁשּובה, ענין אתא 48להיֹות מׁשיח ְְְְֲִִִַַַַַָָָָ

ּבתיּובּתא. צדיקיא ְְְִִַַַָָָָלאתבא

החדׁשÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְֵֵֶֶַַָָֹ

חדׁשים, ראׁש לכם ֳִֶֶַָָֹהּזה

ׁשּגם  הּׁשנה, לחדׁשי לכם הּוא ראׁשֹון ְְִִֵֶֶַַָָָָ(ּומֹוסיף)

הענין  אמּתית לעתידֿלבא יתּגּלה ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּכאׁשר

ענין  ׁשהּוא חדׁשים, ראׁש לכם הּזה ְְֳִִֶֶֶֶַַַָָֹֹדהחדׁש

לגמרי  ׁשּלמעלה ּדלעילא הוי' ׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּגילּוי

הּׁשנה, ּדחדׁשי הענין ּגם יהיה אזי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמהעֹולם,

לֹו ׁשּיׁש ּדלתּתא, הוי' ׁשם ּגילּוי ענין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא

והינּו מצרים, ּביציאת ׁשּנתּגּלה לעֹולם, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָׁשּיכּות

ּכׁשּבחר  מצרים, ׁשּביציאת ׁשהחידּוׁש ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָלפי

יׂשראל  ׁשל עבֹודתם ענין הּוא ּובניו, ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּביעקב

ּבאים  עלֿידיֿזה ׁשּדוקא עצמם, ּבכח ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבעֹולם

הּכתּוב  ׁשּמֹוסיף וזהּו ּדלעתידֿלבא. ְְְִִִִִֶֶַַָָָֹלהּגילּויים

מה  לאחרי הּׁשנה, לחדׁשי לכם הּוא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָראׁשֹון

עלּֿדר) חדׁשים ראׁש לכם הּזה החדׁש ֱֳִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּׁשּנאמר

ּדֿ'ותגל  וההֹוספה ׁשמׁש, לאחרי ּדירח ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָההֹוספה

 ֿ ׁשּלעתיד ּכיון הּׁשמים'), 'יׂשמחּו לאחרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהארץ'

ּבכח  יׂשראל ׁשל עבֹודתם מעלת ּתּורּגׁש ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹֹלבא

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבתחּתֹונים, יתּבר לֹו ּדירה נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ונגלה 49עצמם, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּגּופא  הּגׁשמי הּבׂשר וגם ּבׂשר, (עיני ּבׂשר כל וראּו הוי' ּפי 50כבֹוד ּכי גֹו' ( ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ּדּבר, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָהוי'
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ואילך).47) 107 ע' תש"ח (סה"מ תש"ח מארמ"צ צאתך כימי סד"ה שמע"צ 48)ראה דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה

ובכ"מ. סע"ב. נ, שה"ש ב. ה.49)צב, מ, שם.50)ישעי' ובהנסמן ,44 ע' חט"ו לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ÔÎÏÂ ,'eÎ Bt˜˙a ‰È‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ»»¿»¿¿»≈¿«ƒ¿∆»¬»

‰·eLzŒÏÚ·c.מהרע ובריחה התרחקות של העבודה אופן vÓe„היינו ¿««¿»ƒ«
eÈ‰È ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡aL ‰ÏÚn‰ Ï„Bb∆««¬»∆¿∆»¬»ƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ìb ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ¯ÈkÊÓ47 גילוי שמבחינת (למרות «¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«∆»ƒ»…
יהיה  לעתידֿלבוא הגילוי האלוקות,

ביציאת  מהגילוי באיןֿערוך נעלה

fÓ‰,מצרים). ‰¯˙ÈÂ'ל'אתכפיא ƒ≈»ƒ∆
יותר ( דרגה היא המדריגות שבסדר

מיוחדת  מעלה יש מ'אתהפכא') נמוכה

כך  כדי ÏŒ„È˙ÚÏ·‡עד ÌbL∆«∆»ƒ»…
רע  של מציאות תהיה לא כבר כאשר

,‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï C¯ËˆÈƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿««¿»
k¯Ó‡Ó48 הזוהר‡˙‡ ÁÈLÓ ¿«¬«»ƒ«»»

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

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â¿«ƒ∆≈¿»≈«
ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ ·e˙kM∆»«…∆«∆»∆

ÌÈL„Á L‡¯,ניסן לחודש והכוונה …√»ƒ
שלמעלה ענין  הניסית ההנהגה

‰e‡מהטבע, ÔBL‡¯ (ÛÈÒBÓe)ƒƒ
,‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ והכוונה »∆¿»¿≈«»»

ההנהגה לשאר  עניין השנה, חדשי

מה  השאלה נשאלה ולעיל הטבעית,

העיקר, שיהיה לאחר התוספת תוכן

הוא  lb˙È‰והביאור ¯L‡k ÌbL∆««¬∆ƒ¿«∆
ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…¬ƒƒ»ƒ¿»
L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰„¿«…∆«∆»∆…
ÈeÏÈb ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈL„Á√»ƒ∆ƒ¿«ƒ
‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»ƒ¿≈»∆¿«¿»

,ÌÏBÚ‰Ó È¯Ó‚Ï נעלה גילוי  והוא ¿«¿≈≈»»
מהגילוי  ביציאת לאיןֿערוך שהיה

זאת  בכל Ìbמצרים, ‰È‰È ÈÊ‡¬«ƒ¿∆«
‡e‰L ,‰M‰ ÈL„Ác ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»¿≈«»»∆
,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈb ÔÈÚƒ¿«ƒ≈¬»»ƒ¿«»
,ÌÏBÚÏ ˙eÎiL BÏ LiL∆≈«»»»
,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰lb˙pL∆ƒ¿«»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

בין כמבואר  ההבדל באריכות לעיל

העניינים, ÈÙÏשני eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

‡e‰ ,ÂÈ·e ·˜ÚÈa ¯ÁaLk ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL Le„ÈÁ‰L∆«ƒ∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿∆»«¿«¬…»»
‡˜ÂcL ,ÌÓˆÚ ÁÎa ÌÏBÚa Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú ÔÈÚƒ¿«¬»»∆ƒ¿»≈»»¿…««¿»∆«¿»

‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÌÈÈeÏÈb‰Ï ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ העבודה שזו ומאחר «¿≈∆»ƒ¿«ƒƒƒ¿»ƒ»…
 ֿ לעתיד גם וחשיבות ערך לה יהיה לעתידֿלבוא של הגילויים את שמביאה

לבוא.

ÔBL‡¯ ·e˙k‰ ÛÈÒBnL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ«»ƒ
,‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰»∆¿»¿≈«»»
L„Á‰ ¯Ó‡pM ‰Ó È¯Á‡Ï¿«¬≈«∆∆¡««…∆
ŒÏÚ) ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰«∆»∆…√»ƒ«
È¯Á‡Ï Á¯Èc ‰ÙÒB‰‰ C¯c∆∆«»»¿»≈«¿«¬≈
Ï‚˙Â'Œc ‰ÙÒB‰‰Â ,LÓL∆∆¿«»»¿¿»≈
eÁÓNÈ' È¯Á‡Ï 'ı¯‡‰»»∆¿«¬≈ƒ¿¿

,('ÌÈÓM‰ המדריגות שמצד אף «»«ƒ
שירח  (כשם נמוך יותר בעניין מדובר

למטה  היא וארץ משמש, למטה היא

ÏŒ„È˙ÚlL·‡משמים) ÔÂÈk≈»∆∆»ƒ»…
ÏL Ì˙„B·Ú ˙ÏÚÓ Lb¯ez¿««¬«¬»»∆
ŒÏÚL ,ÌÓˆÚ ÁÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿…««¿»∆«

‰¯Èc ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈC¯a˙È BÏ ¿≈∆«¬∆ƒ»ƒ¿»≈
,ÌÈBzÁ˙a כוונת ונשלמת ¿«¿ƒ

e˙kL·הבריאה, BÓÎe49 על ¿∆»
שאז  «¿Ï‚Â¿ƒ‰יהיה לעתידֿלבוא

¯Na ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·Î¿¬»»¿»»»»
,¯Na ÈÈÚ) גשמית ראיה היינו ≈≈»»

בעין  ראיה רק ולא השכל,כפשוטו

‡Ùeb ÈÓLb‰ ¯Na‰ Ì‚Â50 ¿««»»««¿ƒ»
וירגיש  יכיר היינו יראה, עצמו )הוא

,¯ac 'ÈÂ‰ Èt Èk 'B‚ שהחיות ƒƒ¬»»ƒ≈
כל  של האמיתית והמציאות האמיתית

יתקיים  זה וכל ה', דבר היא הבריאה

בגילוי  ÁÈLÓוייראה ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ƒ̂¿≈¿»«»
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מוגה  בלתי

עבידתיה"‡. עביד ויומא יומא ד"כל הענין אודות פעמים וכמה כמה כבר להיות 1דובר צריך שלכן ,
קודם. היה שלא חדש ענין יום בכל

ומובן, בשנה. יום ובתור בחודש, יום בתור בשבוע, יום בתור ענינו יום בכל יש - יותר ובפרטיות
השנה. מצד והן החודש מצד הן השבוע, מצד הן אלו, ענינים עם קשורה היום עבודת שגם

ישראל: מנהג או הלכה של בענין בפועל, ביטוי לידי באים אלו ענינים וג'

יום". של "שיר יום בכל שאומרים כפי - בשבוע היום של ענינו

שפרסם  (כפי החודש לימי שנחלק כפי תהלים' ה'שיעור באמירת שמתבטא - בחודש היום של ענינו
זו  קדמונית תקנה אדמו"ר מו"ח בשטרות 2כ"ק זמן לכתוב חכמים לתקנת בנוגע הוא וכן שעיקרו 3). ,

בחודש. היום הוא

צריכה  בשנה מסויים זמן ובבוא השנה, מחזור ישנו ושנה שנה בכל שהרי - בשנה היום של וענינו
ניסן, לחודש בנוגע וכמו כולה, השנה כל על נמשך ועלֿידיֿזה זה, זמן של בענינו העבודה להיות
הרי  - היום ובשיעורי השנה. כל על אלו ענינים נמשכים ניסן, לחודש השייכים הענינים עשיית שעלֿידי 
הזקן  רבינו שכתב (כמו שנה בכל הש"ס סיום וכן השנה, לימי שנחלק כפי בתניא היומי השיעור זה

הקודש' ).4ב'אגרת

הלבנה, מהלך עם שקשור בחודש היום בשבוע, היום שונים, ענינים ג' אודות שמדובר אף והנה,
אבןֿעזרא  אברהם רבי (כמאמר החמה מהלך עם שקשור בשנה לשמש 5והיום ואין שנה, ללבנה אין :

ביניהם. ושייכות קשר ישנו אזי ביחד, נפגשים אלו ענינים שכאשר מובן, הרי - חודש)

תור  עלֿפי הוא הזמנים קביעות ענין שכללות מקרה ובפרט בדרך זה אין שבוודאי מובן הרי ה,
הבעלֿשםֿטוב  כתורת מקרה, של ענין שייך לא בהם שגם העולם, מעניני העולם 6(ובמכלֿשכן עניני שגם

הקשר  יותר עוד מודגש ואםֿכן התורה), לעניני בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פרטית, בהשגחה הם
ביניהם. והשייכות

כו' והעלם לגילוי בנוגע חילוקים יש גופא פרטית השגחה של שבענין ,7[ולהעיר,

הרמב"ם  שכתב ממה כמובן הכתוב 8- בחמת 9בפירוש עמכם אני) (אף והלכתי בקרי, עמי "והלכתם
יתכן  איך ולכאורה, נקרית", נקרה העולם.. ממנהג זה ש"דבר צרה דבר על שאומרים אלו על דקאי קרי",
בהעלם. לפעמים הוא פרטית השגחה של שהענין לפי זהו אלא מקרה? בדרך הוא זה שדבר יאמר שיהודי

יראיו" אל ה' "עין שכתוב ממה גם צדיקים"10ומובן אל ה' "עיני פרטית 11, השגחה של שהענין (אף
רצונו  עושין ישראל בני כאשר שגם והיינו, יותר. בגלוי היא עליהם שההשגחה כיון כולם), אצל הוא

יותר  בגלוי היא עליהם שההשגחה לצדיקים, ישראל בני סתם בין חילוק יש מקום, -12של

 ֿ "במכל בתורה המקרה ענין לשלילת בנוגע "עלֿאחתֿכמהֿוכמה" הביטוי לומר שפיר שייך ולכן
העולם]. מעניני שכן"
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ע"ב.1) ריש צד, ח"ג סע"א. רה, ח"א זהר
וש"נ.2) .116 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
שם.3) ובנ"כ רסמ"ג, חו"מ טושו"ע ראה
א).4) (קסג, בסופו קו"א
ב.5) יב, בא
וש"נ.6) ואילך. סקע"ט בהוספות טוב שם כתר ראה
וש"נ.7) ואילך. 198 ע' חי"ח לקו"ש ראה

התוועדויות 8) - מנחם תורת גם וראה ה"ג. פ"א תעניות הל'
וש"נ. .93 ס"ע חנ"ב

כדֿמא).9) (שם, כזֿכח כו, בחוקותי
יח.10) לג, תהלים
טז.11) לד, שם
ואילך.12) 136 ס"ע חכ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
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יׂשראל ולכן ׁשּבנפׁשֹות כּו', ּבתקּפֹו היה עדין ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

ּדבעלּֿתׁשּובה. העבֹודה אֹופן להיֹות ְְְְֲִֶַַַָָָהּוצר

ּדיציאת  העבֹודה ׁשּבאֹופן הּמעלה ּגֹודל ְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָּומּצד

 ֿ לעתיד ּגם מצרים יציאת מזּכירין יהיּו ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַָמצרים,

יצטר47לבא  לעתידֿלבא ׁשּגם מּזה, ויתרה . ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּכמאמר  הּתׁשּובה, ענין אתא 48להיֹות מׁשיח ְְְְֲִִִַַַַַָָָָ

ּבתיּובּתא. צדיקיא ְְְִִַַַָָָָלאתבא

החדׁשÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְֵֵֶֶַַָָֹ

חדׁשים, ראׁש לכם ֳִֶֶַָָֹהּזה

ׁשּגם  הּׁשנה, לחדׁשי לכם הּוא ראׁשֹון ְְִִֵֶֶַַָָָָ(ּומֹוסיף)

הענין  אמּתית לעתידֿלבא יתּגּלה ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּכאׁשר

ענין  ׁשהּוא חדׁשים, ראׁש לכם הּזה ְְֳִִֶֶֶֶַַַָָֹֹדהחדׁש

לגמרי  ׁשּלמעלה ּדלעילא הוי' ׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּגילּוי

הּׁשנה, ּדחדׁשי הענין ּגם יהיה אזי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמהעֹולם,

לֹו ׁשּיׁש ּדלתּתא, הוי' ׁשם ּגילּוי ענין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא

והינּו מצרים, ּביציאת ׁשּנתּגּלה לעֹולם, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָׁשּיכּות

ּכׁשּבחר  מצרים, ׁשּביציאת ׁשהחידּוׁש ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָלפי

יׂשראל  ׁשל עבֹודתם ענין הּוא ּובניו, ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּביעקב

ּבאים  עלֿידיֿזה ׁשּדוקא עצמם, ּבכח ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבעֹולם

הּכתּוב  ׁשּמֹוסיף וזהּו ּדלעתידֿלבא. ְְְִִִִִֶֶַַָָָֹלהּגילּויים

מה  לאחרי הּׁשנה, לחדׁשי לכם הּוא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָראׁשֹון

עלּֿדר) חדׁשים ראׁש לכם הּזה החדׁש ֱֳִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּׁשּנאמר

ּדֿ'ותגל  וההֹוספה ׁשמׁש, לאחרי ּדירח ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָההֹוספה

 ֿ ׁשּלעתיד ּכיון הּׁשמים'), 'יׂשמחּו לאחרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהארץ'

ּבכח  יׂשראל ׁשל עבֹודתם מעלת ּתּורּגׁש ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹֹלבא

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבתחּתֹונים, יתּבר לֹו ּדירה נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ונגלה 49עצמם, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּגּופא  הּגׁשמי הּבׂשר וגם ּבׂשר, (עיני ּבׂשר כל וראּו הוי' ּפי 50כבֹוד ּכי גֹו' ( ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ּדּבר, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָהוי'
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ואילך).47) 107 ע' תש"ח (סה"מ תש"ח מארמ"צ צאתך כימי סד"ה שמע"צ 48)ראה דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה

ובכ"מ. סע"ב. נ, שה"ש ב. ה.49)צב, מ, שם.50)ישעי' ובהנסמן ,44 ע' חט"ו לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ÔÎÏÂ ,'eÎ Bt˜˙a ‰È‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ»»¿»¿¿»≈¿«ƒ¿∆»¬»

‰·eLzŒÏÚ·c.מהרע ובריחה התרחקות של העבודה אופן vÓe„היינו ¿««¿»ƒ«
eÈ‰È ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡aL ‰ÏÚn‰ Ï„Bb∆««¬»∆¿∆»¬»ƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ìb ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ¯ÈkÊÓ47 גילוי שמבחינת (למרות «¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«∆»ƒ»…
יהיה  לעתידֿלבוא הגילוי האלוקות,

ביציאת  מהגילוי באיןֿערוך נעלה

fÓ‰,מצרים). ‰¯˙ÈÂ'ל'אתכפיא ƒ≈»ƒ∆
יותר ( דרגה היא המדריגות שבסדר

מיוחדת  מעלה יש מ'אתהפכא') נמוכה

כך  כדי ÏŒ„È˙ÚÏ·‡עד ÌbL∆«∆»ƒ»…
רע  של מציאות תהיה לא כבר כאשר

,‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï C¯ËˆÈƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿««¿»
k¯Ó‡Ó48 הזוהר‡˙‡ ÁÈLÓ ¿«¬«»ƒ«»»

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

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â¿«ƒ∆≈¿»≈«
ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ ·e˙kM∆»«…∆«∆»∆

ÌÈL„Á L‡¯,ניסן לחודש והכוונה …√»ƒ
שלמעלה ענין  הניסית ההנהגה

‰e‡מהטבע, ÔBL‡¯ (ÛÈÒBÓe)ƒƒ
,‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ והכוונה »∆¿»¿≈«»»

ההנהגה לשאר  עניין השנה, חדשי

מה  השאלה נשאלה ולעיל הטבעית,

העיקר, שיהיה לאחר התוספת תוכן

הוא  lb˙È‰והביאור ¯L‡k ÌbL∆««¬∆ƒ¿«∆
ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…¬ƒƒ»ƒ¿»
L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰„¿«…∆«∆»∆…
ÈeÏÈb ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈL„Á√»ƒ∆ƒ¿«ƒ
‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»ƒ¿≈»∆¿«¿»

,ÌÏBÚ‰Ó È¯Ó‚Ï נעלה גילוי  והוא ¿«¿≈≈»»
מהגילוי  ביציאת לאיןֿערוך שהיה

זאת  בכל Ìbמצרים, ‰È‰È ÈÊ‡¬«ƒ¿∆«
‡e‰L ,‰M‰ ÈL„Ác ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»¿≈«»»∆
,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈb ÔÈÚƒ¿«ƒ≈¬»»ƒ¿«»
,ÌÏBÚÏ ˙eÎiL BÏ LiL∆≈«»»»
,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰lb˙pL∆ƒ¿«»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

בין כמבואר  ההבדל באריכות לעיל

העניינים, ÈÙÏשני eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

‡e‰ ,ÂÈ·e ·˜ÚÈa ¯ÁaLk ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL Le„ÈÁ‰L∆«ƒ∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿∆»«¿«¬…»»
‡˜ÂcL ,ÌÓˆÚ ÁÎa ÌÏBÚa Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú ÔÈÚƒ¿«¬»»∆ƒ¿»≈»»¿…««¿»∆«¿»

‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÌÈÈeÏÈb‰Ï ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ העבודה שזו ומאחר «¿≈∆»ƒ¿«ƒƒƒ¿»ƒ»…
 ֿ לעתיד גם וחשיבות ערך לה יהיה לעתידֿלבוא של הגילויים את שמביאה

לבוא.

ÔBL‡¯ ·e˙k‰ ÛÈÒBnL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ«»ƒ
,‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰»∆¿»¿≈«»»
L„Á‰ ¯Ó‡pM ‰Ó È¯Á‡Ï¿«¬≈«∆∆¡««…∆
ŒÏÚ) ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰«∆»∆…√»ƒ«
È¯Á‡Ï Á¯Èc ‰ÙÒB‰‰ C¯c∆∆«»»¿»≈«¿«¬≈
Ï‚˙Â'Œc ‰ÙÒB‰‰Â ,LÓL∆∆¿«»»¿¿»≈
eÁÓNÈ' È¯Á‡Ï 'ı¯‡‰»»∆¿«¬≈ƒ¿¿

,('ÌÈÓM‰ המדריגות שמצד אף «»«ƒ
שירח  (כשם נמוך יותר בעניין מדובר

למטה  היא וארץ משמש, למטה היא

ÏŒ„È˙ÚlL·‡משמים) ÔÂÈk≈»∆∆»ƒ»…
ÏL Ì˙„B·Ú ˙ÏÚÓ Lb¯ez¿««¬«¬»»∆
ŒÏÚL ,ÌÓˆÚ ÁÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿…««¿»∆«

‰¯Èc ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈC¯a˙È BÏ ¿≈∆«¬∆ƒ»ƒ¿»≈
,ÌÈBzÁ˙a כוונת ונשלמת ¿«¿ƒ

e˙kL·הבריאה, BÓÎe49 על ¿∆»
שאז  «¿Ï‚Â¿ƒ‰יהיה לעתידֿלבוא

¯Na ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·Î¿¬»»¿»»»»
,¯Na ÈÈÚ) גשמית ראיה היינו ≈≈»»

בעין  ראיה רק ולא השכל,כפשוטו

‡Ùeb ÈÓLb‰ ¯Na‰ Ì‚Â50 ¿««»»««¿ƒ»
וירגיש  יכיר היינו יראה, עצמו )הוא

,¯ac 'ÈÂ‰ Èt Èk 'B‚ שהחיות ƒƒ¬»»ƒ≈
כל  של האמיתית והמציאות האמיתית

יתקיים  זה וכל ה', דבר היא הבריאה

בגילוי  ÁÈLÓוייראה ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ƒ̂¿≈¿»«»
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מוגה  בלתי

עבידתיה"‡. עביד ויומא יומא ד"כל הענין אודות פעמים וכמה כמה כבר להיות 1דובר צריך שלכן ,
קודם. היה שלא חדש ענין יום בכל

ומובן, בשנה. יום ובתור בחודש, יום בתור בשבוע, יום בתור ענינו יום בכל יש - יותר ובפרטיות
השנה. מצד והן החודש מצד הן השבוע, מצד הן אלו, ענינים עם קשורה היום עבודת שגם

ישראל: מנהג או הלכה של בענין בפועל, ביטוי לידי באים אלו ענינים וג'

יום". של "שיר יום בכל שאומרים כפי - בשבוע היום של ענינו

שפרסם  (כפי החודש לימי שנחלק כפי תהלים' ה'שיעור באמירת שמתבטא - בחודש היום של ענינו
זו  קדמונית תקנה אדמו"ר מו"ח בשטרות 2כ"ק זמן לכתוב חכמים לתקנת בנוגע הוא וכן שעיקרו 3). ,

בחודש. היום הוא

צריכה  בשנה מסויים זמן ובבוא השנה, מחזור ישנו ושנה שנה בכל שהרי - בשנה היום של וענינו
ניסן, לחודש בנוגע וכמו כולה, השנה כל על נמשך ועלֿידיֿזה זה, זמן של בענינו העבודה להיות
הרי  - היום ובשיעורי השנה. כל על אלו ענינים נמשכים ניסן, לחודש השייכים הענינים עשיית שעלֿידי 
הזקן  רבינו שכתב (כמו שנה בכל הש"ס סיום וכן השנה, לימי שנחלק כפי בתניא היומי השיעור זה

הקודש' ).4ב'אגרת

הלבנה, מהלך עם שקשור בחודש היום בשבוע, היום שונים, ענינים ג' אודות שמדובר אף והנה,
אבןֿעזרא  אברהם רבי (כמאמר החמה מהלך עם שקשור בשנה לשמש 5והיום ואין שנה, ללבנה אין :

ביניהם. ושייכות קשר ישנו אזי ביחד, נפגשים אלו ענינים שכאשר מובן, הרי - חודש)

תור  עלֿפי הוא הזמנים קביעות ענין שכללות מקרה ובפרט בדרך זה אין שבוודאי מובן הרי ה,
הבעלֿשםֿטוב  כתורת מקרה, של ענין שייך לא בהם שגם העולם, מעניני העולם 6(ובמכלֿשכן עניני שגם

הקשר  יותר עוד מודגש ואםֿכן התורה), לעניני בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פרטית, בהשגחה הם
ביניהם. והשייכות

כו' והעלם לגילוי בנוגע חילוקים יש גופא פרטית השגחה של שבענין ,7[ולהעיר,

הרמב"ם  שכתב ממה כמובן הכתוב 8- בחמת 9בפירוש עמכם אני) (אף והלכתי בקרי, עמי "והלכתם
יתכן  איך ולכאורה, נקרית", נקרה העולם.. ממנהג זה ש"דבר צרה דבר על שאומרים אלו על דקאי קרי",
בהעלם. לפעמים הוא פרטית השגחה של שהענין לפי זהו אלא מקרה? בדרך הוא זה שדבר יאמר שיהודי

יראיו" אל ה' "עין שכתוב ממה גם צדיקים"10ומובן אל ה' "עיני פרטית 11, השגחה של שהענין (אף
רצונו  עושין ישראל בני כאשר שגם והיינו, יותר. בגלוי היא עליהם שההשגחה כיון כולם), אצל הוא

יותר  בגלוי היא עליהם שההשגחה לצדיקים, ישראל בני סתם בין חילוק יש מקום, -12של

 ֿ "במכל בתורה המקרה ענין לשלילת בנוגע "עלֿאחתֿכמהֿוכמה" הביטוי לומר שפיר שייך ולכן
העולם]. מעניני שכן"
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ע"ב.1) ריש צד, ח"ג סע"א. רה, ח"א זהר
וש"נ.2) .116 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
שם.3) ובנ"כ רסמ"ג, חו"מ טושו"ע ראה
א).4) (קסג, בסופו קו"א
ב.5) יב, בא
וש"נ.6) ואילך. סקע"ט בהוספות טוב שם כתר ראה
וש"נ.7) ואילך. 198 ע' חי"ח לקו"ש ראה

התוועדויות 8) - מנחם תורת גם וראה ה"ג. פ"א תעניות הל'
וש"נ. .93 ס"ע חנ"ב

כדֿמא).9) (שם, כזֿכח כו, בחוקותי
יח.10) לג, תהלים
טז.11) לד, שם
ואילך.12) 136 ס"ע חכ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
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וגו'"·. השמים ד"ויכולו הענין נעשה שבו השבת, יום זה הרי - השבוע ימי מצד זה: ליום ,13ובנוגע
השבת. ביום מתעלים החול ימי עניני  שכל והיינו,

עליו  אדר, חודש של האחרון היום הוא שבת שערב - הזה השבתֿקודש ליום בנוגע מיוחדת ומעלה
היום 14נאמר  לגבי בשמחה הוספה להיות צריכה יום שבכל מובן ומזה בשמחה", מרבין אדר "משנכנס

בלבד) המשך אלא ש"מרבין", באופן זה אין כן, לא (שאם היא 15שלפניו גדולה היותר שהשמחה כך ,
בערב בימי  חל אדר שכ"ט וכיון אדר; כ"ט - החודש של האחרון ביום ובפרט החודש, של האחרונים ם

הזה. השבתֿקודש ביום מתעלית שבו גדולה היותר השמחה הרי שבת,

ש"נטל  למילואים" השמיני "יום זה הרי - השנה ימי ומצד חודש, ראש זה הרי - החודש ימי מצד
עטרות" .16עשר

- השבוע בימי למילואים השמיני יום של לקביעות בנוגע זו בשנה מיוחד עילוי ניתוסף זה ובענין
מעשר  אחד (שזהו בשבוע ראשון ביום למילואים השמיני יום של הקביעות היתה הראשונה בפעם שהרי

בראשית" למעשה "ראשון - היום אותו שנטל ראשון 17העטרות ביום אינה זו בשנה הקביעות ואילו ,(
השביעי  יום השבת, ביום אלא בהעלם), רק ישנו בראשית" למעשה ד"ראשון הענין (ואילו בשבוע

חביבין" השביעין ד"כל העילוי בו שיש בבואו 18בשבוע, שאמר במאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר כפי ,
השניה  בפעם .19לאמריקא

נאמר ‚. ניסן לראשֿחודש שבנוגע בזה, להוסיף הוא 5ויש ראשון חדשים ראש לכם הזה "החודש
להיותו  - השנה לענין גם אלא ה"חדשים", לענין רק לא שייכות לו שיש והיינו, השנה", לחדשי לכם

לחדשי ".dpyd"ראשון..

האמצעי  אדמו"ר במאמרי כמבואר - בזה הענין הזקן 20וכללות רבינו של המאמר על (מיוסד
את 21בקיצור  כולל אלא) התחלה, רק (לא שהוא ה"ראש" כמו שזהו תחילה, ולא "ראש" הלשון בדיוק (

בתניא  כמבואר בגוף, שמתפשט לאחר והן בגוף שמתפשט קודם (הן הגוף כל של בזה),22החיות החילוק
לחדשים, בנוגע רק לא - השנה" לחדשי ו"ראשון.. חדשים" "ראש שהוא ניסן לחודש בנוגע ועלֿדרךֿזה

השנה. לחדשי בנוגע גם אלא

השנ  לענין בנוגע שגם - מזה לקמן.ויתירה שיתבאר וכפי תשרי, חודש לגבי גם ניסן בחודש מעלה יש ה,

***

לכם „. הזה החודש דיבורֿהמתחיל במאמרים מבואר - תשרי לחודש ניסן חודש בין מיוסד 23החילוק ,
ה'עקידה' דברי הטבע),24על מדרך (למעלה נסית והנהגה טבעית הנהגה הנהגות: מיני ב' למעלה שיש

הטבעית  ההנהגה על הכללית ההמשכה היא תשרי שבחודש ניסן, לחודש תשרי חודש שבין החילוק וזהו
ישבותו" לא ולילה ד"יום מדרך 25באופן שלמעלה ההנהגה על הכללית ההמשכה היא ניסן ובחודש ,

שפרעה  ועד הטבע, מדרך שלמעלה באופן שהיה ניסן), בחודש (שהיה מצרים דיציאת הענין כמו הטבע,
אתכם" יגרש ("גרש ישראל בני את שילח רמה"26בעצמו ביד יוצאים ישראל ש"בני ובאופן ,(27.

שאינם  מהשמות אחד שהוא אלקים, משם היא הטבע שבדרך ההנהגה שגם אףֿעלֿפי בזה: והענין
הבעלֿשםֿטוב 28נמחקים  (כתורת פרטית בהשגחה היא הטבע שבדרך ההנהגה וגם העולם 6, עניני שכל

והאמונה' היחוד ב'שער המבואר עלֿפי ובפרט העולם), בורא עלֿידי פרטית בהשגחה שהתהוות 29הם
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ובכ"מ.13) א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
סע"א.14) כט, תענית
תשח"י 15) ניסן, מבה"ח פרה, פ' ויק"פ, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(199 ע' ריש חכ"ב התוועדויות - מנחם (תורת ס"ג
שמיני.16) ר"פ פירש"י
ב.17) פז, שבת
יא.18) פכ"ט, ויק"ר
ה'ש"ת 19) החודש פ' תזריע, דש"פ לכם הזה החודש ד"ה

ואילך). 28 ע' ה'ש"ת (סה"מ פ"חֿט
בתחלתו.20) ר"ה שער עט"ר

אֿב.21) נח, ר"ה דרושי לקו"ת
פנ"א.22) תניא ראה
ועוד.23) החודש). (דפ' תרע"ח תרס"ו. תרנ"ד.
לח).24) (שער גו' החודש עה"פ בא פ'
כב.25) ח, נח
א.26) יא, בא
ח.27) יד, בשלח
סע"א.28) לה, שבועות
בתחלתו.29)
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הקודש' ב'אגרת (וכמבואר ורגע רגע בכל היא העליונה,30העולם ההשגחה עם קשור ההתהוות שענין
בגילוי, אינו עצמו אלקים שם שגם (והיינו, בלבד בהעלם הוא זה ענין הרי - וכו') הטועים כדעת ולא
להנהגה  השייכות את רואים לא בגילוי אבל בגילוי), הוא הכחות מספר ורק בגילוי, אינם הכחות וגם

מהטבע. שלמעלה

נסים", ל"נסי ועד גלוי, באופן מהטבע שלמעלה הנהגה הוא שענינו - ניסן חודש של המעלה וזוהי
ברכות  במסכת הגמרא לו".31כדברי נעשו נסים "נסי נוני"ן: ב' בה שיש תיבה בחלום שרואה למי בנוגע

מהטבע ‰. שלמעלה להנהגה (תשרי) הטבע שבדרך מההנהגה שהמעבר אפשר', 'בדרך לומר ויש
ניסן): שלפני החודש אדר, חודש של (עיקרו פורים של ענינו שזהו - שביניהם הממוצע עלֿידי הוא (ניסן),

זה 32ידוע  הרי תורה עלֿפי שגם כך אלקים, שם לא אפילו הקב"ה, של שמו נזכר לא המגילה שבכל
כו'. העלם של באופן

בגמרא  שנאמר 33וכדאיתא מנין, התורה מן להסתר 34"אסתר ועד ההוא", ביום פני אסתיר הסתר ואנכי
הבעלֿשםֿטוב  וכפירוש אסתיר", "הסתר - יודעים 35כפול לא שאפילו נסתר, באופן הוא עצמו שההסתר

שכתוב  מה ועלֿדרך הסתר, לאור".36שזהו חושך "שמים

בין  'ממוצע' זה הרי ולכן בטבע, שמלובש נס זה שהיה אלא נס, של ענין בפורים היה ואףֿעלֿפיֿכן
הטבע. מדרך שלמעלה הנסית להנהגה הטבע שבדרך ההנהגה

.Â הידוע טוב'37ועלֿפי שה'יום מובן, הרי משניהם, למעלה להיות צריך ענינים שני בין ממוצע שכל
ותשרי. מניסן למעלה להיות צריך פורים של

ז"ל  רבותינו ממאמר כמובן - בזה ענין 38והענין והרי מפורים", חוץ להתבטל עתידים המועדים "כל
מהם. למעלה הוא שפורים אומרים ואףֿעלֿפיֿכן נסית, הנהגה עם קשור המועדים

הוא טוב' ה'יום ענין עצמו בפורים ,mlrdaאמנם,

ז"ל  רבותינו כמאמר טובים', ה'ימים מבכל יותר בפורים הוא השמחה שענין ואף איניש 39- "חייב
כו' שלוחים שולחים שביתֿדין טובים' ה'ימים בכל מהֿשאיןֿכן כו'", ידע דלא עד בפוריא לבסומי

כו'להבטיח בהגבלה השמחה כדאיתא 40שתהיה מלאכה, איסור לענין טוב' ל'יום נקבע לא מכלֿמקום ,
טוב'41בגמרא  'יום פורים שיהיה ורצה מלאכה, בעשיית גזר ש"מרדכי (אף עלייהו" קבילו לא "מלאכה

במלאכה" -42לאסור זו) בדרגא היו לא ישראל בני שאר אבל מרדכי, של דרגתו מצד שזהו ,

ענין אור"ielibdואילו ותורה מצוה "נר בתורה, עיקרי ענין נעשה 43[שזהו הגילוי] ענין שהוא ,
לגאולה" גאולה ש"מיסמך ב 44עלֿידיֿזה -gqtd bg ויצאו ממצרים, ישראל בני את פרעה שילח (שבו

שאז רמה"), שלdlbzn"ביד ענינו .mixetגם

במצרים" מאבותינו עבודה בטלה "בראשֿהשנה שכבר הענינים 45ואףֿעלֿפי ביטול רק זה הרי -
יציאת  לפני (עוד דוקא ניסן בחודש נפעלה גופא מצרים הפיכת ואילו מרע; סור בחינת הבלתיֿרצויים,

נאמר  שאז חושך, מכת לאחרי מיד - הבטחת 46מצרים לקיים כדי זהב", וכלי כסף כלי גו' "וישאלו
גדול" ברכוש יצאו כן לכרעי 47"ואחרי - מצרים של העבודהֿזרה – השה את שקשרו לאחרי ובפרט ,

כו' בגלוי זאת ועשו ).48המיטה,
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רע"א.31) נז,
וש"נ.32) ואילך. 201 ע' חכ"א לקו"ש ראה
ב.33) קלט, חולין
יח.34) לא, וילך
וש"נ.35) סמ"ב. בהוספות טוב שם כתר ראה
כ.36) ה, ישעי'
וש"נ.37) .141 ס"ע חנ"א התוועדויות - מנחם תורת ראה
וראה 38) תתקמד. רמז משלי יל"ש ב. פ"ט, משלי מדרש ראה

ה"ה. פ"א מגילה הי"ב. פ"ב תענית ירושלמי גם

ב.39) ז, מגילה
וש"נ.40) סוסתקכ"ט. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ב.41) ה, שם
ד.42) צט, מג"א תו"א
כג.43) ו, משלי
סע"ב.44) ו, שם
רע"א.45) יא, ר"ה
לה.46) יב, ב. יא, בא
יד.47) טו, לךֿלך
סת"ל.48) או"ח טור
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וגו'"·. השמים ד"ויכולו הענין נעשה שבו השבת, יום זה הרי - השבוע ימי מצד זה: ליום ,13ובנוגע
השבת. ביום מתעלים החול ימי עניני  שכל והיינו,

עליו  אדר, חודש של האחרון היום הוא שבת שערב - הזה השבתֿקודש ליום בנוגע מיוחדת ומעלה
היום 14נאמר  לגבי בשמחה הוספה להיות צריכה יום שבכל מובן ומזה בשמחה", מרבין אדר "משנכנס

בלבד) המשך אלא ש"מרבין", באופן זה אין כן, לא (שאם היא 15שלפניו גדולה היותר שהשמחה כך ,
בערב בימי  חל אדר שכ"ט וכיון אדר; כ"ט - החודש של האחרון ביום ובפרט החודש, של האחרונים ם

הזה. השבתֿקודש ביום מתעלית שבו גדולה היותר השמחה הרי שבת,

ש"נטל  למילואים" השמיני "יום זה הרי - השנה ימי ומצד חודש, ראש זה הרי - החודש ימי מצד
עטרות" .16עשר

- השבוע בימי למילואים השמיני יום של לקביעות בנוגע זו בשנה מיוחד עילוי ניתוסף זה ובענין
מעשר  אחד (שזהו בשבוע ראשון ביום למילואים השמיני יום של הקביעות היתה הראשונה בפעם שהרי

בראשית" למעשה "ראשון - היום אותו שנטל ראשון 17העטרות ביום אינה זו בשנה הקביעות ואילו ,(
השביעי  יום השבת, ביום אלא בהעלם), רק ישנו בראשית" למעשה ד"ראשון הענין (ואילו בשבוע

חביבין" השביעין ד"כל העילוי בו שיש בבואו 18בשבוע, שאמר במאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר כפי ,
השניה  בפעם .19לאמריקא

נאמר ‚. ניסן לראשֿחודש שבנוגע בזה, להוסיף הוא 5ויש ראשון חדשים ראש לכם הזה "החודש
להיותו  - השנה לענין גם אלא ה"חדשים", לענין רק לא שייכות לו שיש והיינו, השנה", לחדשי לכם

לחדשי ".dpyd"ראשון..

האמצעי  אדמו"ר במאמרי כמבואר - בזה הענין הזקן 20וכללות רבינו של המאמר על (מיוסד
את 21בקיצור  כולל אלא) התחלה, רק (לא שהוא ה"ראש" כמו שזהו תחילה, ולא "ראש" הלשון בדיוק (

בתניא  כמבואר בגוף, שמתפשט לאחר והן בגוף שמתפשט קודם (הן הגוף כל של בזה),22החיות החילוק
לחדשים, בנוגע רק לא - השנה" לחדשי ו"ראשון.. חדשים" "ראש שהוא ניסן לחודש בנוגע ועלֿדרךֿזה

השנה. לחדשי בנוגע גם אלא

השנ  לענין בנוגע שגם - מזה לקמן.ויתירה שיתבאר וכפי תשרי, חודש לגבי גם ניסן בחודש מעלה יש ה,

***

לכם „. הזה החודש דיבורֿהמתחיל במאמרים מבואר - תשרי לחודש ניסן חודש בין מיוסד 23החילוק ,
ה'עקידה' דברי הטבע),24על מדרך (למעלה נסית והנהגה טבעית הנהגה הנהגות: מיני ב' למעלה שיש

הטבעית  ההנהגה על הכללית ההמשכה היא תשרי שבחודש ניסן, לחודש תשרי חודש שבין החילוק וזהו
ישבותו" לא ולילה ד"יום מדרך 25באופן שלמעלה ההנהגה על הכללית ההמשכה היא ניסן ובחודש ,

שפרעה  ועד הטבע, מדרך שלמעלה באופן שהיה ניסן), בחודש (שהיה מצרים דיציאת הענין כמו הטבע,
אתכם" יגרש ("גרש ישראל בני את שילח רמה"26בעצמו ביד יוצאים ישראל ש"בני ובאופן ,(27.

שאינם  מהשמות אחד שהוא אלקים, משם היא הטבע שבדרך ההנהגה שגם אףֿעלֿפי בזה: והענין
הבעלֿשםֿטוב 28נמחקים  (כתורת פרטית בהשגחה היא הטבע שבדרך ההנהגה וגם העולם 6, עניני שכל

והאמונה' היחוד ב'שער המבואר עלֿפי ובפרט העולם), בורא עלֿידי פרטית בהשגחה שהתהוות 29הם
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ובכ"מ.13) א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
סע"א.14) כט, תענית
תשח"י 15) ניסן, מבה"ח פרה, פ' ויק"פ, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(199 ע' ריש חכ"ב התוועדויות - מנחם (תורת ס"ג
שמיני.16) ר"פ פירש"י
ב.17) פז, שבת
יא.18) פכ"ט, ויק"ר
ה'ש"ת 19) החודש פ' תזריע, דש"פ לכם הזה החודש ד"ה

ואילך). 28 ע' ה'ש"ת (סה"מ פ"חֿט
בתחלתו.20) ר"ה שער עט"ר

אֿב.21) נח, ר"ה דרושי לקו"ת
פנ"א.22) תניא ראה
ועוד.23) החודש). (דפ' תרע"ח תרס"ו. תרנ"ד.
לח).24) (שער גו' החודש עה"פ בא פ'
כב.25) ח, נח
א.26) יא, בא
ח.27) יד, בשלח
סע"א.28) לה, שבועות
בתחלתו.29)

g"kyz'd ,oqip ycegÎy`x ,ycegd zyxt ,`xwie zyxt zay zgiy

הקודש' ב'אגרת (וכמבואר ורגע רגע בכל היא העליונה,30העולם ההשגחה עם קשור ההתהוות שענין
בגילוי, אינו עצמו אלקים שם שגם (והיינו, בלבד בהעלם הוא זה ענין הרי - וכו') הטועים כדעת ולא
להנהגה  השייכות את רואים לא בגילוי אבל בגילוי), הוא הכחות מספר ורק בגילוי, אינם הכחות וגם

מהטבע. שלמעלה

נסים", ל"נסי ועד גלוי, באופן מהטבע שלמעלה הנהגה הוא שענינו - ניסן חודש של המעלה וזוהי
ברכות  במסכת הגמרא לו".31כדברי נעשו נסים "נסי נוני"ן: ב' בה שיש תיבה בחלום שרואה למי בנוגע

מהטבע ‰. שלמעלה להנהגה (תשרי) הטבע שבדרך מההנהגה שהמעבר אפשר', 'בדרך לומר ויש
ניסן): שלפני החודש אדר, חודש של (עיקרו פורים של ענינו שזהו - שביניהם הממוצע עלֿידי הוא (ניסן),

זה 32ידוע  הרי תורה עלֿפי שגם כך אלקים, שם לא אפילו הקב"ה, של שמו נזכר לא המגילה שבכל
כו'. העלם של באופן

בגמרא  שנאמר 33וכדאיתא מנין, התורה מן להסתר 34"אסתר ועד ההוא", ביום פני אסתיר הסתר ואנכי
הבעלֿשםֿטוב  וכפירוש אסתיר", "הסתר - יודעים 35כפול לא שאפילו נסתר, באופן הוא עצמו שההסתר

שכתוב  מה ועלֿדרך הסתר, לאור".36שזהו חושך "שמים

בין  'ממוצע' זה הרי ולכן בטבע, שמלובש נס זה שהיה אלא נס, של ענין בפורים היה ואףֿעלֿפיֿכן
הטבע. מדרך שלמעלה הנסית להנהגה הטבע שבדרך ההנהגה

.Â הידוע טוב'37ועלֿפי שה'יום מובן, הרי משניהם, למעלה להיות צריך ענינים שני בין ממוצע שכל
ותשרי. מניסן למעלה להיות צריך פורים של

ז"ל  רבותינו ממאמר כמובן - בזה ענין 38והענין והרי מפורים", חוץ להתבטל עתידים המועדים "כל
מהם. למעלה הוא שפורים אומרים ואףֿעלֿפיֿכן נסית, הנהגה עם קשור המועדים

הוא טוב' ה'יום ענין עצמו בפורים ,mlrdaאמנם,

ז"ל  רבותינו כמאמר טובים', ה'ימים מבכל יותר בפורים הוא השמחה שענין ואף איניש 39- "חייב
כו' שלוחים שולחים שביתֿדין טובים' ה'ימים בכל מהֿשאיןֿכן כו'", ידע דלא עד בפוריא לבסומי

כו'להבטיח בהגבלה השמחה כדאיתא 40שתהיה מלאכה, איסור לענין טוב' ל'יום נקבע לא מכלֿמקום ,
טוב'41בגמרא  'יום פורים שיהיה ורצה מלאכה, בעשיית גזר ש"מרדכי (אף עלייהו" קבילו לא "מלאכה

במלאכה" -42לאסור זו) בדרגא היו לא ישראל בני שאר אבל מרדכי, של דרגתו מצד שזהו ,

ענין אור"ielibdואילו ותורה מצוה "נר בתורה, עיקרי ענין נעשה 43[שזהו הגילוי] ענין שהוא ,
לגאולה" גאולה ש"מיסמך ב 44עלֿידיֿזה -gqtd bg ויצאו ממצרים, ישראל בני את פרעה שילח (שבו

שאז רמה"), שלdlbzn"ביד ענינו .mixetגם

במצרים" מאבותינו עבודה בטלה "בראשֿהשנה שכבר הענינים 45ואףֿעלֿפי ביטול רק זה הרי -
יציאת  לפני (עוד דוקא ניסן בחודש נפעלה גופא מצרים הפיכת ואילו מרע; סור בחינת הבלתיֿרצויים,

נאמר  שאז חושך, מכת לאחרי מיד - הבטחת 46מצרים לקיים כדי זהב", וכלי כסף כלי גו' "וישאלו
גדול" ברכוש יצאו כן לכרעי 47"ואחרי - מצרים של העבודהֿזרה – השה את שקשרו לאחרי ובפרט ,

כו' בגלוי זאת ועשו ).48המיטה,

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

סכ"ה.30)
רע"א.31) נז,
וש"נ.32) ואילך. 201 ע' חכ"א לקו"ש ראה
ב.33) קלט, חולין
יח.34) לא, וילך
וש"נ.35) סמ"ב. בהוספות טוב שם כתר ראה
כ.36) ה, ישעי'
וש"נ.37) .141 ס"ע חנ"א התוועדויות - מנחם תורת ראה
וראה 38) תתקמד. רמז משלי יל"ש ב. פ"ט, משלי מדרש ראה

ה"ה. פ"א מגילה הי"ב. פ"ב תענית ירושלמי גם

ב.39) ז, מגילה
וש"נ.40) סוסתקכ"ט. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ב.41) ה, שם
ד.42) צט, מג"א תו"א
כג.43) ו, משלי
סע"ב.44) ו, שם
רע"א.45) יא, ר"ה
לה.46) יב, ב. יא, בא
יד.47) טו, לךֿלך
סת"ל.48) או"ח טור
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.Ê ומעשה דיבור המחשבה על שינוי שיפעל ממש, בפועל לבוא צריך ענין כל שהרי - לפועל ובנוגע
וכידוע  ממש:49שלו, בפועל ביטוי לידי בא שהדבר כשרואים דוקא הוא החכמה ענין שהתאמתות

ההנהגה סדר מתחיל ניסן שבחודש מישראל כיון אחד לכל הוראה זו הרי - הטבע מדרך שלמעלה
הגבלות  וכו'), המיצרים כל את שביטלו מצרים, ביציאת שהיה (כפי שלו ההגבלות מכל לצאת שצריך

בטבע. התלבשות ואפילו הטבע,

צדקנו, משיח בביאת לגמרי, מהטבע שלמעלה באופן שתהיה העתידה, לגאולה זוכים ועלֿידיֿזה
ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא

***

.Á.לכם הזה החודש דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.Ë הזה השבת שביום כיון רש"י, פירושי שני ילמדו כבר, שהכריזו כפי הנה - רש"י לפירוש בנוגע
ניסן. ראשֿחודש להיותו ויקרא, פרשת השבוע, פרשת על בהוספה מיוחד ענין יש

ניסן  בראשֿחודש הנה השבוע, פרשת מלבד נוספים ענינים ישנם שבהם שבתות כמה שישנם ואף
למלכים" השנה "ראש הוא ניסן ראשֿחודש כי הכלל, מן היוצא מיוחד ענין מלך 50ישנו של ענינו והרי ,

הקודש' ב'אגרת שמצינו כפי ישראל, בני לכל שנוגע ענין הוא תרי"ג 51ונשיא כל דקיום החיוב לענין
"לבד  - כו'" התורה מצוות תרי"ג כל שיקיים עד רבים בגלגולים לבוא צריך מישראל אדם "שכל מצוות,

כו'". כולם כללות הוא כי ישראל כל מוציא שהוא במלך התלויות מצוות

גדול  כהן אצל לא ואפילו מלך, אצל רק מצינו זה הגדול 52[וענין הכהן עבודת שגם אףֿעלֿפי שהרי -
הדיעה  ובין דרחמנא" "שלוחי הם שכהנים הדיעה בין נפקאֿמינה אין זה (ובענין ישראל כל עבור היא

דידן" "שלוחי שהכהנים 53שהם באופן זה אין מכלֿמקום ישראל), כל בשם היא עבודתם שלכוליֿעלמא ,
ישראל]. בני כל את כולל שהוא כיון מלך, אצל רק מצינו זה ענין ישראל; כל את ידיֿחובה מוציאים

הכל" הוא ש"הנשיא מקרא של בפשוטו רש"י שמפרש הפשט,54וכפי בדרך גם הוא זה שענין והיינו, ,
לכל שנוגע ענין זה הרי החודש ובמילא פרשת של ההפטרה עם גם קשור זה וענין הזמן. ולכל ,55אחד

הנשיא. של הקרבנות אודות בעיקר מדובר שבה

השנה", לחדשי גו' "ראשון להיותו כולה, השנה כל על פועל ניסן שראשֿחודש לעיל האמור ועלֿפי
כולם. השבתות לכל נוגע ניסן) ֿ חודש (ראש הזה השבתֿקודש ביום רש"י בפירוש שהלימוד נמצא,

הפסוק  על רש"י פירוש נלמד לכך, בזה 56ובהתאם שנתפרש - וכו'" הדור "אשרי גו'", נשיא 57"אשר

אלא  אחד, שבט של נשיא אודות מדובר שלא היינו, אלקיו". ה' אלא גביו על שאין כאן, האמור ש"נשיא
הפשט. בדרך מוכרח זה שאין כיון זאת, מביא אינו שרש"י אלא ישראל; כל של והמלך הנשיא אודות

הקרבנות, ענין הוא ויקרא פרשת של ענינה כללות כי ל"חלב", בנוגע רש"י פירוש נלמד וכמוֿכן
ביחזקאל  שכתוב כמו החלב, עם קשור  הקרבן ענין ודם".58ועיקר חלב לי "להקריב :

.È הפסוק ישמעאל.59על רבי דברי הקיבה, שעל חלב "להביא רש"י: מפרש וגו'", החלב כל "ואת
הדקין". שעל חלב להביא אומר, עקיבא רבי

נאמר  שכבר כיון "59כלומר: הכתוב מוסיף מה החלב", את גו' lk"והקריב z`e מפרש ולכן החלב"?
שעל  "חלב או ישמעאל), רבי (כדברי הקיבה" שעל חלב "להביא בא החלב" כל "ואת שהכתוב רש"י
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(49.8 הערה 32 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם תורת ראה
וש"נ.

בתחלתה.50) ר"ה
ב).51) (קמח, סכ"ט
(52.55 הערה 192 ע' חי"ח לקו"ש גם ראה
וש"נ.53) סע"א. יט, יומא

כא.54) כא, חוקת
ואילך.55) טז מה, יחזקאל
כב.56) ד, פרשתנו
עה"פ.57) תו"כ
טו.58) מד,
ג.59) ג, פרשתנו

g"kyz'd ,oqip ycegÎy`x ,ycegd zyxt ,`xwie zyxt zay zgiy

"(ואת  שלאחריֿזה: התיבות על דקאי "וגו'", תיבת גם ומעתיק מוסיף ורש"י עקיבא). רבי (כדברי הדקין"
אשר החלב כל "ואת שנאמר דכיון - לפירושו שייכות אלו תיבות שגם הקרב", על אשר החלב) lrכל

"החלב על (נוסף הקרב"dqkndהקרב" או 59את הקיבה" שעל חלב "להביא שבא לפרש יכולים לכן ,(
אלא) הקרב, את מכסה (לא הוא זה שחלב כיון הדקין", שעל הקרב.lr"חלב

רש"י  במפרשי חולין 60ומבואר במסכת הגמרא סוגיית עלֿפי בפירוש 61– ניתוסף דפוסים (ובכמה
מרבינן ישמעאל, רבי שלדעת - חולין) למסכת הציון הקיבה,`sרש"י, שעל שעל okyÎlkeחלב חלב

לפניֿזה) בכתוב (שנזכר הקרב את המכסה לחלב - ודומה קרוב - שייך הדקין שעל חלב (כי xzeiהדקין
הקיבה  שעל חלב בלבד.62מאשר הדקין שעל חלב מרבינן - עקיבא רבי ולדעת ,(

למקרא" חמש ל"בן מקרא של פשוטו מפרש שרש"י פעמים כמה כמדובר למד 63אבל, לא שעדיין ,
למשנה" עשר ("בן לגמרא"63משנה חמשֿעשרה ("בן גמרא למד שלא וכלֿשכן יודע 63), אינו ובמילא ,(

חלב  אף לרבות הכתוב בא ישמעאל רבי שלדעת רש"י כוונת אם הרי שכן, וכיון בחולין. הגמרא דברי
מקומן  באיזהו או אתר, (על בפירוש זאת לומר צריך רש"י היה - הדקין שעל חלב וכלֿשכן הקיבה, שעל
הפירוש  הרי הקיבה", שעל חלב "להביא סתם כותב שרש"י וכיון כאן), הפירוש יבין שמזה לפניֿזה,

הקיבה שעל חלב - בפשטות - הוא .calaבזה

"להביא  בא הכתוב אם עקיבא, ורבי ישמעאל רבי מחלוקת סברת מהי - להבין צריך עלֿפיֿזה אך
הדקין": שעל חלב "להביא או הקיבה" שעל חלב

שעל  חלב וכלֿשכן הקיבה, שעל חלב (אף שניהם מרבינן ישמעאל רבי שלדעת הפירוש לפי בשלמא
שעל  חלב מאשר יותר הקרב" את המכסה ל"חלב שייך הדקין שעל חלב שלכוליֿעלמא מובן, הדקין),
את  המכסה ל"חלב שייך שאינו אף הקיבה, שעל חלב גם לרבות בא הכתוב אם היא והפלוגתא הקיבה,

הדקין; שעל חלב כמו הקרב"

שעל  חלב להביא אומר עקיבא רבי ישמעאל. רבי דברי הקיבה, שעל חלב "להביא רש"י בדברי אבל
שעל  לחלב רק או הקיבה שעל לחלב רק היא הכתוב כוונת אם היא שהמחלוקת שמשמעותו, הדקין",

מובן: אינו - את הדקין המכסה ל"חלב יותר שייך חלב איזה - במציאות מחלוקת שתהיה יתכן איך
הדקין?! שעל חלב או הקיבה שעל חלב הקרב",

ורבי  ישמעאל רבי - המימרא בעלי של שמותיהם את להזכיר רש"י צריך מדוע להבין: צריך גם
הכתובים. פשטות לפירוש נוגע זה אין דלכאורה עקיבא,

.‡È תצוה בפרשת רש"י בפירוש גם מובא זה ענין ועוד: הקיבה".64זאת או הדקים חלב "זה "החלב", :
המפרשים  מציינים כאן חולין 60וגם במסכת עקיבא ורבי ישמעאל רבי .61לפלוגתת

"חלב  בפרשתנו: שכתב כמו ולא הקיבה", או הדקים חלב "זה הפוך: בסדר כותב רש"י א) אבל:
הדקין". שעל חלב הקיבה.. שעל

הדקים "חלב כותב שרש"י כיון או`eב) היא שהכוונה לפרש ביותר קשה הקיבה.`elitהקיבה",

מסתברא, איפכא שלכאורה אף - עקיבא ורבי ישמעאל רבי של שמותיהם את מזכיר אינו רש"י  ג)
ואז  תצוה, בפרשת הראשונה, בפעם להזכירם יש עקיבא, ורבי ישמעאל רבי את להזכיר צורך יש אם כי
עקיבא  ורבי ישמעאל רבי את רש"י מזכיר ואףֿעלֿפיֿכן בפרשתנו. השניה, בפעם להזכירם צורך יהיה לא

דוקא. בפרשתנו

.·È:בזה הביאור לומר ויש

הקרב)", את המכסה החלב ואת (גו' החלב גו') "(ולקחת תצוה בפרשת שכתוב מה מפרש רש"י כאשר
"חלב  להביא קדימה יש הכתובים שבפשטות מובן, הרי - הקיבה" "או מוסיף ואחרֿכך הדקים" חלב "זה
הקיבה". "חלב מאשר יותר הכתוב) בהמשך (שנזכר הקרב" את המכסה ל"חלב שייך להיותו הדקים",
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ושפ"ח.60) גו"א רא"ם,
ע"ב.61) ריש מט,
שם.62) פירש"י ראה

ספ"ה.63) אבות
כב.64) כט,



יז g"kyz'd ,oqip ycegÎy`x ,ycegd zyxt ,`xwie zyxt zay zgiy

.Ê ומעשה דיבור המחשבה על שינוי שיפעל ממש, בפועל לבוא צריך ענין כל שהרי - לפועל ובנוגע
וכידוע  ממש:49שלו, בפועל ביטוי לידי בא שהדבר כשרואים דוקא הוא החכמה ענין שהתאמתות

ההנהגה סדר מתחיל ניסן שבחודש מישראל כיון אחד לכל הוראה זו הרי - הטבע מדרך שלמעלה
הגבלות  וכו'), המיצרים כל את שביטלו מצרים, ביציאת שהיה (כפי שלו ההגבלות מכל לצאת שצריך

בטבע. התלבשות ואפילו הטבע,

צדקנו, משיח בביאת לגמרי, מהטבע שלמעלה באופן שתהיה העתידה, לגאולה זוכים ועלֿידיֿזה
ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא

***

.Á.לכם הזה החודש דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.Ë הזה השבת שביום כיון רש"י, פירושי שני ילמדו כבר, שהכריזו כפי הנה - רש"י לפירוש בנוגע
ניסן. ראשֿחודש להיותו ויקרא, פרשת השבוע, פרשת על בהוספה מיוחד ענין יש

ניסן  בראשֿחודש הנה השבוע, פרשת מלבד נוספים ענינים ישנם שבהם שבתות כמה שישנם ואף
למלכים" השנה "ראש הוא ניסן ראשֿחודש כי הכלל, מן היוצא מיוחד ענין מלך 50ישנו של ענינו והרי ,

הקודש' ב'אגרת שמצינו כפי ישראל, בני לכל שנוגע ענין הוא תרי"ג 51ונשיא כל דקיום החיוב לענין
"לבד  - כו'" התורה מצוות תרי"ג כל שיקיים עד רבים בגלגולים לבוא צריך מישראל אדם "שכל מצוות,

כו'". כולם כללות הוא כי ישראל כל מוציא שהוא במלך התלויות מצוות

גדול  כהן אצל לא ואפילו מלך, אצל רק מצינו זה הגדול 52[וענין הכהן עבודת שגם אףֿעלֿפי שהרי -
הדיעה  ובין דרחמנא" "שלוחי הם שכהנים הדיעה בין נפקאֿמינה אין זה (ובענין ישראל כל עבור היא

דידן" "שלוחי שהכהנים 53שהם באופן זה אין מכלֿמקום ישראל), כל בשם היא עבודתם שלכוליֿעלמא ,
ישראל]. בני כל את כולל שהוא כיון מלך, אצל רק מצינו זה ענין ישראל; כל את ידיֿחובה מוציאים

הכל" הוא ש"הנשיא מקרא של בפשוטו רש"י שמפרש הפשט,54וכפי בדרך גם הוא זה שענין והיינו, ,
לכל שנוגע ענין זה הרי החודש ובמילא פרשת של ההפטרה עם גם קשור זה וענין הזמן. ולכל ,55אחד

הנשיא. של הקרבנות אודות בעיקר מדובר שבה

השנה", לחדשי גו' "ראשון להיותו כולה, השנה כל על פועל ניסן שראשֿחודש לעיל האמור ועלֿפי
כולם. השבתות לכל נוגע ניסן) ֿ חודש (ראש הזה השבתֿקודש ביום רש"י בפירוש שהלימוד נמצא,

הפסוק  על רש"י פירוש נלמד לכך, בזה 56ובהתאם שנתפרש - וכו'" הדור "אשרי גו'", נשיא 57"אשר

אלא  אחד, שבט של נשיא אודות מדובר שלא היינו, אלקיו". ה' אלא גביו על שאין כאן, האמור ש"נשיא
הפשט. בדרך מוכרח זה שאין כיון זאת, מביא אינו שרש"י אלא ישראל; כל של והמלך הנשיא אודות

הקרבנות, ענין הוא ויקרא פרשת של ענינה כללות כי ל"חלב", בנוגע רש"י פירוש נלמד וכמוֿכן
ביחזקאל  שכתוב כמו החלב, עם קשור  הקרבן ענין ודם".58ועיקר חלב לי "להקריב :

.È הפסוק ישמעאל.59על רבי דברי הקיבה, שעל חלב "להביא רש"י: מפרש וגו'", החלב כל "ואת
הדקין". שעל חלב להביא אומר, עקיבא רבי

נאמר  שכבר כיון "59כלומר: הכתוב מוסיף מה החלב", את גו' lk"והקריב z`e מפרש ולכן החלב"?
שעל  "חלב או ישמעאל), רבי (כדברי הקיבה" שעל חלב "להביא בא החלב" כל "ואת שהכתוב רש"י
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(49.8 הערה 32 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם תורת ראה
וש"נ.

בתחלתה.50) ר"ה
ב).51) (קמח, סכ"ט
(52.55 הערה 192 ע' חי"ח לקו"ש גם ראה
וש"נ.53) סע"א. יט, יומא

כא.54) כא, חוקת
ואילך.55) טז מה, יחזקאל
כב.56) ד, פרשתנו
עה"פ.57) תו"כ
טו.58) מד,
ג.59) ג, פרשתנו

g"kyz'd ,oqip ycegÎy`x ,ycegd zyxt ,`xwie zyxt zay zgiy

"(ואת  שלאחריֿזה: התיבות על דקאי "וגו'", תיבת גם ומעתיק מוסיף ורש"י עקיבא). רבי (כדברי הדקין"
אשר החלב כל "ואת שנאמר דכיון - לפירושו שייכות אלו תיבות שגם הקרב", על אשר החלב) lrכל

"החלב על (נוסף הקרב"dqkndהקרב" או 59את הקיבה" שעל חלב "להביא שבא לפרש יכולים לכן ,(
אלא) הקרב, את מכסה (לא הוא זה שחלב כיון הדקין", שעל הקרב.lr"חלב

רש"י  במפרשי חולין 60ומבואר במסכת הגמרא סוגיית עלֿפי בפירוש 61– ניתוסף דפוסים (ובכמה
מרבינן ישמעאל, רבי שלדעת - חולין) למסכת הציון הקיבה,`sרש"י, שעל שעל okyÎlkeחלב חלב

לפניֿזה) בכתוב (שנזכר הקרב את המכסה לחלב - ודומה קרוב - שייך הדקין שעל חלב (כי xzeiהדקין
הקיבה  שעל חלב בלבד.62מאשר הדקין שעל חלב מרבינן - עקיבא רבי ולדעת ,(

למקרא" חמש ל"בן מקרא של פשוטו מפרש שרש"י פעמים כמה כמדובר למד 63אבל, לא שעדיין ,
למשנה" עשר ("בן לגמרא"63משנה חמשֿעשרה ("בן גמרא למד שלא וכלֿשכן יודע 63), אינו ובמילא ,(

חלב  אף לרבות הכתוב בא ישמעאל רבי שלדעת רש"י כוונת אם הרי שכן, וכיון בחולין. הגמרא דברי
מקומן  באיזהו או אתר, (על בפירוש זאת לומר צריך רש"י היה - הדקין שעל חלב וכלֿשכן הקיבה, שעל
הפירוש  הרי הקיבה", שעל חלב "להביא סתם כותב שרש"י וכיון כאן), הפירוש יבין שמזה לפניֿזה,

הקיבה שעל חלב - בפשטות - הוא .calaבזה

"להביא  בא הכתוב אם עקיבא, ורבי ישמעאל רבי מחלוקת סברת מהי - להבין צריך עלֿפיֿזה אך
הדקין": שעל חלב "להביא או הקיבה" שעל חלב

שעל  חלב וכלֿשכן הקיבה, שעל חלב (אף שניהם מרבינן ישמעאל רבי שלדעת הפירוש לפי בשלמא
שעל  חלב מאשר יותר הקרב" את המכסה ל"חלב שייך הדקין שעל חלב שלכוליֿעלמא מובן, הדקין),
את  המכסה ל"חלב שייך שאינו אף הקיבה, שעל חלב גם לרבות בא הכתוב אם היא והפלוגתא הקיבה,

הדקין; שעל חלב כמו הקרב"

שעל  חלב להביא אומר עקיבא רבי ישמעאל. רבי דברי הקיבה, שעל חלב "להביא רש"י בדברי אבל
שעל  לחלב רק או הקיבה שעל לחלב רק היא הכתוב כוונת אם היא שהמחלוקת שמשמעותו, הדקין",

מובן: אינו - את הדקין המכסה ל"חלב יותר שייך חלב איזה - במציאות מחלוקת שתהיה יתכן איך
הדקין?! שעל חלב או הקיבה שעל חלב הקרב",

ורבי  ישמעאל רבי - המימרא בעלי של שמותיהם את להזכיר רש"י צריך מדוע להבין: צריך גם
הכתובים. פשטות לפירוש נוגע זה אין דלכאורה עקיבא,

.‡È תצוה בפרשת רש"י בפירוש גם מובא זה ענין ועוד: הקיבה".64זאת או הדקים חלב "זה "החלב", :
המפרשים  מציינים כאן חולין 60וגם במסכת עקיבא ורבי ישמעאל רבי .61לפלוגתת

"חלב  בפרשתנו: שכתב כמו ולא הקיבה", או הדקים חלב "זה הפוך: בסדר כותב רש"י א) אבל:
הדקין". שעל חלב הקיבה.. שעל

הדקים "חלב כותב שרש"י כיון או`eב) היא שהכוונה לפרש ביותר קשה הקיבה.`elitהקיבה",

מסתברא, איפכא שלכאורה אף - עקיבא ורבי ישמעאל רבי של שמותיהם את מזכיר אינו רש"י  ג)
ואז  תצוה, בפרשת הראשונה, בפעם להזכירם יש עקיבא, ורבי ישמעאל רבי את להזכיר צורך יש אם כי
עקיבא  ורבי ישמעאל רבי את רש"י מזכיר ואףֿעלֿפיֿכן בפרשתנו. השניה, בפעם להזכירם צורך יהיה לא

דוקא. בפרשתנו

.·È:בזה הביאור לומר ויש

הקרב)", את המכסה החלב ואת (גו' החלב גו') "(ולקחת תצוה בפרשת שכתוב מה מפרש רש"י כאשר
"חלב  להביא קדימה יש הכתובים שבפשטות מובן, הרי - הקיבה" "או מוסיף ואחרֿכך הדקים" חלב "זה
הקיבה". "חלב מאשר יותר הכתוב) בהמשך (שנזכר הקרב" את המכסה ל"חלב שייך להיותו הדקים",
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ושפ"ח.60) גו"א רא"ם,
ע"ב.61) ריש מט,
שם.62) פירש"י ראה

ספ"ה.63) אבות
כב.64) כט,
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"ואת בפרשתנו שכתוב מה מפרש רש"י כאשר כבפרשת lkולכן, סתם, "החלב" רק (לא וגו'" החלב
הכתוב  שכוונת  מובן, - ישמעאל )" רבי (דברי הקיבה שעל חלב "להביא החלב"), "כל אלא תצוה,

" להביאlkבהוספת היא הק mbהחלב" שעל למקרא'okyÎlkeיבה,חלב חמש ה'בן שהרי הדקין, שעל חלב
מאשר  יותר הקרב" את המכסה ל"חלב שייך הדקים" ש"חלב תצוה בפרשת רש"י מפירוש כבר יודע

הדקים). חלב רק זה הרי סתם, "החלב" נאמר כאשר (שלכן, הקיבה" "חלב

דכיון  - הדקין" שעל חלב להביא אומר) עקיבא "(רבי נוסף: פירוש ומביא רש"י ממשיך ואחרֿכך
" שגם eשנאמר לומר מקום יש  הקרב", את המכסה ל"החלב בהמשך המוסיף, בוא"ו גו'", החלב כל את

המכסה  ל"חלב שייכותו בגלל הקיבה), שעל החלב (ולא הדקין שעל החלב רק להביא הכתוב בא כאן
הקרב". את

להביא  היא הכתוב שכוונת מסתבר זה שבגלל ד"כל", הריבוי ישנו גיסא שמחד בפרשתנו, - זה וכל
mb שנאמר כיון גיסא, ולאידך הקרב"), את המכסה ל"חלב כלֿכך שייך (שאינו הקיבה שעל החלב את
"e החלב את רק להביא היא הכתוב שכוונת לומר מקום יש הקרב"), את המכסה ל"חלב (בהמשך את"

הקרב". את המכסה ל"חלב יותר ששייך הדקין, שעל

" (ולא סתם "החלב" נאמר ששם תצוה, בפרשת רק lkמהֿשאיןֿכן שקאי לומר מסתבר - החלב")
הקרב" את המכסה ל"חלב יותר ששייך כיון הדקים", חלב "זה רש"י מפרש ולכן חלב, של אחד סוג על

הכתוב; בהמשך שנאמר

"החלב" נאמר שכאן דכיון - הקיבה" "או רש"י מוסיף "החלב mzqואףֿעלֿפיֿכן כבפרשתנו (ולא
xy`axwd lrבכתוב ונזכר ,("iptl לסוג היא הכתוב שכוונת לומר מקום יש הקרב", את המכסה "החלב

הקיבה. חלב שזהו הקרב", את המכסה ל"חלב כלֿכך שייך שאינו חלב

חלב  את ולא הקיבה חלב את שמקטירים לומר יתכן איך להקשות אודות ואין שמדובר דכיון - הדקין
הכתוב  בהמשך שנאמר מה וכמו מיוחדים, דינים בו שהיו המילואים" וכפי 64"איל הימין", שוק "ואת

מיוחד  דין גם בו שיש יתכן בלבד", זו אלא האמורים עם הימין בשוק הקטרה מצינו "שלא רש"י שמפרש
דוקא. הקיבה" "חלב להקריב שצריך

.‚È:ולשאול להוסיף למקרא' חמש ה'בן יכול עדיין אך

" הכתוב מדייק שבפרשתנו "lkאף גם נאמר הרי חלב, סוגי כל לרבות שמשמעותו גו'", את eהחלב
ששייך  לחלב שהכוונה היא שמשמעותו הקרב", את המכסה ל"החלב בהמשך הקרב", על אשר החלב כל
ד"כל" שהדיוק לומר הסברא מהי ואםֿכן הדקין, שעל החלב שזהו הקרב", את המכסה ל"חלב יותר

rixkn?"הקיבה גבי שעל חלב (אף) "להביא היא הכתוב שכוונת לפרש

ובהקדים: ישמעאל. רבי - המאמר בעל של שמו את בהזכירו רש"י מרמז זו, לשאלה והתירוץ

בגמרא  איתא - ישמעאל לרבי להם).65בנוגע ומיקל עוזרן הוא (תמיד כהני" מסייע כהנא "ישמעאל :

שבזה  - ישמעאל" רבי "דברי הוא הקיבה" שעל חלב "להביא שהפירוש רש"י מביא שלכן לומר, ויש
שאינו  (אף הקיבה שעל החלב את גם ולהוסיף לרבות היא הכתוב שכוונת הסברא  עדיפות ביאור מרומז
לסייע  רצונו כהן, היה ישמעאל שרבי דכיון הדקין"), שעל "חלב כמו הקרב" את המכסה ל"חלב שייך

עלֿידי mciwtzaלכהנים dtqedd"'גו לשרת הוא"66"לעמוד שירות כהונה "לשון עלֿגבי 67, שיקטירו -
הקיבה. שעל החלב את גם המזבח

.„È ישמעאל כרבי (לאכלו), היתר בו נהגו כהנים קיבה, שעלֿגבי "חלב כתוב שם שבגמרא ולהעיר:
ישמעאל נאמר) מי בשם תשכח ולא התירה, (שהוא וסימנך (כדלקמן), אבותיו משום מסייע שאמר כהנא

כהני".

ב'תוספות' וכמבואר להם), מסייע (היכא היא" "מאי שואלת: היה 68והגמרא לא אחת פעם "דמשום ,
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(ובפירש"י).65) א שם, חולין
ה.66) יח, שופטים פ'

ג.67) כח, תצוה פירש"י
מאי.68) ד"ה
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ישראל  בני את תברכו כה "דתניא ומשני, כהני". מסייע אומר 69קוראהו כשהוא אומר.. ישמעאל רבי ,
לה  דמוקי כהני, מסייע ומאי לכהנים.. מברך והקב"ה לישראל, מברכין כהנים אומר, הוי אברכם, ואני

השאר). עם הן שמתברכין דמשמע עדיפא, (דהכי דישראל" ברכה (אצל) במקום כהנים לברכת

הקרב  על אשר החלב כל ואת דתניא היא, מאי אבותיו משום שאמר ישמעאל "רבי בגמרא: וממשיך
הקיבה", שעלֿגבי חלב להביא אומר, עקיבא רבי ישמעאל. רבי דברי הדקין, גבי שעל חלב להביא וגו',

כהני". מסייע והיינו מותר, ישמעאל לרבי - הקיבה שעל ש"חלב ונמצא,

הוא  עקיבא שרבי להיפך, עקיבא ורבי ישמעאל רבי שיטת ששנינו כו'", "ורמינהו בגמרא ופריך
כרבי  היתר בו נהגו לעיל דאמרת "הא היפך זה והרי ישמעאל. רבי ולא הקיבה, שעלֿגבי חלב המתיר
שגם  לומר צריך עלֿכרחך הרי שכן, [וכיון כהני" מסייע כהנא ש"ישמעאל מצינו היכן ואםֿכן ישמעאל",
קוראהו  היה לא אחת פעם ("דמשום לכהנים הסיוע בגלל אינם כהנים, לברכת בנוגע ישמעאל רבי  דברי 

סביראֿליה". לא וליה אבותיו, משום "שאמר ומשני, אחר]? מטעם אלא כהני"), מסייע

ל  בנוגע לכהנים ישמעאל רבי של הסיוע אודות מדובר שבגמרא אף `zlikאמנם, xzid שעל חלב
הנה hytdהקיבה, jxca אלא אכילה, להיתר בנוגע (לא לכהנים ישמעאל רבי של הסיוע את לבאר אפשר

ש  הכהנים בעבודת להוספה בנוגע gafndאדרבה) iabÎlr exihwi גם אלא) הדקין, שעל החלב את רק (לא
כנ"ל. הקיבה, שעל החלב את

דברי  בפירוש כי: ההקרבה, לענין בנוגע הוא לכהנים שהסיוע הפשוט בפירוש יתרון שיש ולהעיר
ב'תוספות' איתא היתר", בו נהגו כהנים הקיבה, שעלֿגבי "חלב "הוא 70הגמרא (שגם : ישראלים ֿהדין

"כהנא  בפירוש  לדחוק שצריך ונמצא, לכהנים". ניתנה שהקיבה לפי דנקט וכהנים לאכלו), מותרים הם
שיוכלו  (ב) כהונה, במתנות להם שניתנת לקיבה בנוגע רק (א) הוא דוקא לכהנים שהסיוע כהני" מסייע
היתר  בהוספת (לא הוא הסיוע הרי - הפשוט הפירוש לפי אבל לאכלו; גם אלא ממנו, ליהנות רק לא

לכהנים. ורק אך ששייך ענין שזהו המזבח, עלֿגבי הקטרה של בענין אלא) בלבד, הנאה על אכילה

.ÂË) "להביא בא החלב" "כל שהכתוב מפרש שרש"י בפרשתנו, - זה הקיבה"`sוכל גבי שעל חלב (
הקרב), את המכסה לחלב קרוב שאינו ההסברה okyÎlke(אף את רש"י מרמז ולכן הדקין, גבי שעל חלב

כנ"ל; בעבודתם, להוסיף כהני", מסייע כהנא ש"ישמעאל ישמעאל, רבי של שמו הזכרת עלֿידי בזה

הדקין "חלב מפרש שרש"י תצוה, בפרשת הוספה `eמהֿשאיןֿכן כאן שאין כך (בלבד), הקיבה"
כהני. שמסייע כהנא ישמעאל רבי של שמו את להזכיר צורך אין - הכהנים בעבודת

משה, עלֿידי הקרבנות עבודת נעשתה שאז המילואים , ימי אודות מדובר תצוה שבפרשת גם ומה
ולא  דוקא, ובניו אהרן עלֿידי ההקרבה היתה למילואים, השמיני ביום ואפילו הכהנים. עלֿידי ולא

סתם. כהנים עלֿידי

.ÊË הפסוק על רש"י בפירוש שלו 56הביאור שהנשיא הדור אשרי אשרי, "לשון יחטא", נשיא "אשר
שלפניֿזה  לפסוק בהמשך שבא - זדונותיו" על שמתחרט קלֿוחומר שגגתו, על כפרה להביא לב :71נותן

לעשות  התורה הוראת עלֿפי התנהגו שהרי באשמתם, היה שלא חטא של חרטה הוא", הקהל "חטאת
הנשיא  הנהגת מצד - הסנהדרין הוראת בשוגג 72עלֿפי אפילו החטא ענין חומר את ומעורר 73שמרגיש ,
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כג.69) ו, נשא
כהנים.70) ד"ה
כא.71) שם, פרשתנו
התנשאות 72) של בתנועה ונמצא תקיף*, הוא שמטבעו

מכל  גבוה ומעלה "משכמו ב) ט, (שמואלֿא וכמ"ש עצמית,
- מנחם בתורת בהנסמן (ראה בזה הפירוש וכידוע העם",
הם  שבשכל המדות שאפילו ,(38 הערה 41 ע' ח"מ התוועדויות

כו'. החטא חומר מרגיש ואעפ"כ העם; כל של מהשכל למעלה
חמ"ב 73) התוועדויות - מנחם תורת גם (ראה פעם וכמדובר

זו  הרי לאו, ואם מאש, נזהרת בהמה שאפילו וש"נ) .114 ע' ריש
פטור  ה"ה כזה שבמקרה שומרין, לדיני (ונפק"מ שוטה בהמה
שלה  שהשכל לבהמה, בנוגע אמורים הדברים ואם מתשלומין),
עלֿאחתֿכמהֿוכמה  ישראל, לאיש בנוגע - הנקנה דעת אלא אינו

הקב"ה. רצון היפך שיעשה שייך שלא

rbepa f"cre ,(eh ,f `x`e i"yxit) "del` envr dyer 'id"y jk ick cr 'id ely swezdy ,drxtl rbepa xak cnl '`xwnl yng oa'dy itke (*
.(h ,my i"yxit d`x) miklnd zyng z` egvipy miklnd zrax` mr dngln jxre ,(fi ,ci jlÎjl i"yxit d`x) jln 'idy ,mdxa`l
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"ואת בפרשתנו שכתוב מה מפרש רש"י כאשר כבפרשת lkולכן, סתם, "החלב" רק (לא וגו'" החלב
הכתוב  שכוונת  מובן, - ישמעאל )" רבי (דברי הקיבה שעל חלב "להביא החלב"), "כל אלא תצוה,

" להביאlkבהוספת היא הק mbהחלב" שעל למקרא'okyÎlkeיבה,חלב חמש ה'בן שהרי הדקין, שעל חלב
מאשר  יותר הקרב" את המכסה ל"חלב שייך הדקים" ש"חלב תצוה בפרשת רש"י מפירוש כבר יודע

הדקים). חלב רק זה הרי סתם, "החלב" נאמר כאשר (שלכן, הקיבה" "חלב

דכיון  - הדקין" שעל חלב להביא אומר) עקיבא "(רבי נוסף: פירוש ומביא רש"י ממשיך ואחרֿכך
" שגם eשנאמר לומר מקום יש  הקרב", את המכסה ל"החלב בהמשך המוסיף, בוא"ו גו'", החלב כל את

המכסה  ל"חלב שייכותו בגלל הקיבה), שעל החלב (ולא הדקין שעל החלב רק להביא הכתוב בא כאן
הקרב". את

להביא  היא הכתוב שכוונת מסתבר זה שבגלל ד"כל", הריבוי ישנו גיסא שמחד בפרשתנו, - זה וכל
mb שנאמר כיון גיסא, ולאידך הקרב"), את המכסה ל"חלב כלֿכך שייך (שאינו הקיבה שעל החלב את
"e החלב את רק להביא היא הכתוב שכוונת לומר מקום יש הקרב"), את המכסה ל"חלב (בהמשך את"

הקרב". את המכסה ל"חלב יותר ששייך הדקין, שעל

" (ולא סתם "החלב" נאמר ששם תצוה, בפרשת רק lkמהֿשאיןֿכן שקאי לומר מסתבר - החלב")
הקרב" את המכסה ל"חלב יותר ששייך כיון הדקים", חלב "זה רש"י מפרש ולכן חלב, של אחד סוג על

הכתוב; בהמשך שנאמר

"החלב" נאמר שכאן דכיון - הקיבה" "או רש"י מוסיף "החלב mzqואףֿעלֿפיֿכן כבפרשתנו (ולא
xy`axwd lrבכתוב ונזכר ,("iptl לסוג היא הכתוב שכוונת לומר מקום יש הקרב", את המכסה "החלב

הקיבה. חלב שזהו הקרב", את המכסה ל"חלב כלֿכך שייך שאינו חלב

חלב  את ולא הקיבה חלב את שמקטירים לומר יתכן איך להקשות אודות ואין שמדובר דכיון - הדקין
הכתוב  בהמשך שנאמר מה וכמו מיוחדים, דינים בו שהיו המילואים" וכפי 64"איל הימין", שוק "ואת

מיוחד  דין גם בו שיש יתכן בלבד", זו אלא האמורים עם הימין בשוק הקטרה מצינו "שלא רש"י שמפרש
דוקא. הקיבה" "חלב להקריב שצריך

.‚È:ולשאול להוסיף למקרא' חמש ה'בן יכול עדיין אך

" הכתוב מדייק שבפרשתנו "lkאף גם נאמר הרי חלב, סוגי כל לרבות שמשמעותו גו'", את eהחלב
ששייך  לחלב שהכוונה היא שמשמעותו הקרב", את המכסה ל"החלב בהמשך הקרב", על אשר החלב כל
ד"כל" שהדיוק לומר הסברא מהי ואםֿכן הדקין, שעל החלב שזהו הקרב", את המכסה ל"חלב יותר

rixkn?"הקיבה גבי שעל חלב (אף) "להביא היא הכתוב שכוונת לפרש

ובהקדים: ישמעאל. רבי - המאמר בעל של שמו את בהזכירו רש"י מרמז זו, לשאלה והתירוץ

בגמרא  איתא - ישמעאל לרבי להם).65בנוגע ומיקל עוזרן הוא (תמיד כהני" מסייע כהנא "ישמעאל :

שבזה  - ישמעאל" רבי "דברי הוא הקיבה" שעל חלב "להביא שהפירוש רש"י מביא שלכן לומר, ויש
שאינו  (אף הקיבה שעל החלב את גם ולהוסיף לרבות היא הכתוב שכוונת הסברא  עדיפות ביאור מרומז
לסייע  רצונו כהן, היה ישמעאל שרבי דכיון הדקין"), שעל "חלב כמו הקרב" את המכסה ל"חלב שייך

עלֿידי mciwtzaלכהנים dtqedd"'גו לשרת הוא"66"לעמוד שירות כהונה "לשון עלֿגבי 67, שיקטירו -
הקיבה. שעל החלב את גם המזבח

.„È ישמעאל כרבי (לאכלו), היתר בו נהגו כהנים קיבה, שעלֿגבי "חלב כתוב שם שבגמרא ולהעיר:
ישמעאל נאמר) מי בשם תשכח ולא התירה, (שהוא וסימנך (כדלקמן), אבותיו משום מסייע שאמר כהנא

כהני".

ב'תוספות' וכמבואר להם), מסייע (היכא היא" "מאי שואלת: היה 68והגמרא לא אחת פעם "דמשום ,
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(ובפירש"י).65) א שם, חולין
ה.66) יח, שופטים פ'

ג.67) כח, תצוה פירש"י
מאי.68) ד"ה

g"kyz'd ,oqip ycegÎy`x ,ycegd zyxt ,`xwie zyxt zay zgiy

ישראל  בני את תברכו כה "דתניא ומשני, כהני". מסייע אומר 69קוראהו כשהוא אומר.. ישמעאל רבי ,
לה  דמוקי כהני, מסייע ומאי לכהנים.. מברך והקב"ה לישראל, מברכין כהנים אומר, הוי אברכם, ואני

השאר). עם הן שמתברכין דמשמע עדיפא, (דהכי דישראל" ברכה (אצל) במקום כהנים לברכת

הקרב  על אשר החלב כל ואת דתניא היא, מאי אבותיו משום שאמר ישמעאל "רבי בגמרא: וממשיך
הקיבה", שעלֿגבי חלב להביא אומר, עקיבא רבי ישמעאל. רבי דברי הדקין, גבי שעל חלב להביא וגו',

כהני". מסייע והיינו מותר, ישמעאל לרבי - הקיבה שעל ש"חלב ונמצא,

הוא  עקיבא שרבי להיפך, עקיבא ורבי ישמעאל רבי שיטת ששנינו כו'", "ורמינהו בגמרא ופריך
כרבי  היתר בו נהגו לעיל דאמרת "הא היפך זה והרי ישמעאל. רבי ולא הקיבה, שעלֿגבי חלב המתיר
שגם  לומר צריך עלֿכרחך הרי שכן, [וכיון כהני" מסייע כהנא ש"ישמעאל מצינו היכן ואםֿכן ישמעאל",
קוראהו  היה לא אחת פעם ("דמשום לכהנים הסיוע בגלל אינם כהנים, לברכת בנוגע ישמעאל רבי  דברי 

סביראֿליה". לא וליה אבותיו, משום "שאמר ומשני, אחר]? מטעם אלא כהני"), מסייע

ל  בנוגע לכהנים ישמעאל רבי של הסיוע אודות מדובר שבגמרא אף `zlikאמנם, xzid שעל חלב
הנה hytdהקיבה, jxca אלא אכילה, להיתר בנוגע (לא לכהנים ישמעאל רבי של הסיוע את לבאר אפשר

ש  הכהנים בעבודת להוספה בנוגע gafndאדרבה) iabÎlr exihwi גם אלא) הדקין, שעל החלב את רק (לא
כנ"ל. הקיבה, שעל החלב את

דברי  בפירוש כי: ההקרבה, לענין בנוגע הוא לכהנים שהסיוע הפשוט בפירוש יתרון שיש ולהעיר
ב'תוספות' איתא היתר", בו נהגו כהנים הקיבה, שעלֿגבי "חלב "הוא 70הגמרא (שגם : ישראלים ֿהדין

"כהנא  בפירוש  לדחוק שצריך ונמצא, לכהנים". ניתנה שהקיבה לפי דנקט וכהנים לאכלו), מותרים הם
שיוכלו  (ב) כהונה, במתנות להם שניתנת לקיבה בנוגע רק (א) הוא דוקא לכהנים שהסיוע כהני" מסייע
היתר  בהוספת (לא הוא הסיוע הרי - הפשוט הפירוש לפי אבל לאכלו; גם אלא ממנו, ליהנות רק לא

לכהנים. ורק אך ששייך ענין שזהו המזבח, עלֿגבי הקטרה של בענין אלא) בלבד, הנאה על אכילה

.ÂË) "להביא בא החלב" "כל שהכתוב מפרש שרש"י בפרשתנו, - זה הקיבה"`sוכל גבי שעל חלב (
הקרב), את המכסה לחלב קרוב שאינו ההסברה okyÎlke(אף את רש"י מרמז ולכן הדקין, גבי שעל חלב

כנ"ל; בעבודתם, להוסיף כהני", מסייע כהנא ש"ישמעאל ישמעאל, רבי של שמו הזכרת עלֿידי בזה

הדקין "חלב מפרש שרש"י תצוה, בפרשת הוספה `eמהֿשאיןֿכן כאן שאין כך (בלבד), הקיבה"
כהני. שמסייע כהנא ישמעאל רבי של שמו את להזכיר צורך אין - הכהנים בעבודת

משה, עלֿידי הקרבנות עבודת נעשתה שאז המילואים , ימי אודות מדובר תצוה שבפרשת גם ומה
ולא  דוקא, ובניו אהרן עלֿידי ההקרבה היתה למילואים, השמיני ביום ואפילו הכהנים. עלֿידי ולא

סתם. כהנים עלֿידי

.ÊË הפסוק על רש"י בפירוש שלו 56הביאור שהנשיא הדור אשרי אשרי, "לשון יחטא", נשיא "אשר
שלפניֿזה  לפסוק בהמשך שבא - זדונותיו" על שמתחרט קלֿוחומר שגגתו, על כפרה להביא לב :71נותן

לעשות  התורה הוראת עלֿפי התנהגו שהרי באשמתם, היה שלא חטא של חרטה הוא", הקהל "חטאת
הנשיא  הנהגת מצד - הסנהדרין הוראת בשוגג 72עלֿפי אפילו החטא ענין חומר את ומעורר 73שמרגיש ,
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כג.69) ו, נשא
כהנים.70) ד"ה
כא.71) שם, פרשתנו
התנשאות 72) של בתנועה ונמצא תקיף*, הוא שמטבעו

מכל  גבוה ומעלה "משכמו ב) ט, (שמואלֿא וכמ"ש עצמית,
- מנחם בתורת בהנסמן (ראה בזה הפירוש וכידוע העם",
הם  שבשכל המדות שאפילו ,(38 הערה 41 ע' ח"מ התוועדויות

כו'. החטא חומר מרגיש ואעפ"כ העם; כל של מהשכל למעלה
חמ"ב 73) התוועדויות - מנחם תורת גם (ראה פעם וכמדובר

זו  הרי לאו, ואם מאש, נזהרת בהמה שאפילו וש"נ) .114 ע' ריש
פטור  ה"ה כזה שבמקרה שומרין, לדיני (ונפק"מ שוטה בהמה
שלה  שהשכל לבהמה, בנוגע אמורים הדברים ואם מתשלומין),
עלֿאחתֿכמהֿוכמה  ישראל, לאיש בנוגע - הנקנה דעת אלא אינו

הקב"ה. רצון היפך שיעשה שייך שלא

rbepa f"cre ,(eh ,f `x`e i"yxit) "del` envr dyer 'id"y jk ick cr 'id ely swezdy ,drxtl rbepa xak cnl '`xwnl yng oa'dy itke (*
.(h ,my i"yxit d`x) miklnd zyng z` egvipy miklnd zrax` mr dngln jxre ,(fi ,ci jlÎjl i"yxit d`x) jln 'idy ,mdxa`l



כ

`xwie zyxt zegiy ihewlf jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"'‰· ÏÚÓ ‰ÏÚÓÂ"

וכחש  בה' מעל ומעלה תחטא כי "נפש הפסוק מן
יד..." בתשומת או בפקדון את 1בעמיתו רש"י מצטט ,

עקיבא  רבי "אמר ומפרש: תחטא", כי "נפש 2המלים

המלוה 3מה  שכל לפי בה', מעל ומעלה תלמודֿלומר
ובשטר, בעדים אלא עושה אינו והנותן, והנושא והלווה
אבל  ובשטר. בעדים מכחש מכחש, שהוא בזמן לפיכך

ואינו  חבירו אצל אלא 4המפקיד נשמה בו שתדע רוצה
בשלישי  מכחש מכחש, כשהוא לפיכך שביניהם, שלישי

שביניהם".

הוא  זה פירוש של הפשוט דוקא 5ההסבר :
"ומעלה  נקרא - הלואה המכחיש ולא פקדון, המכחיש
הרי  כבפקדון, בדיוק בהלואה, שגם למרות בה'", מעל

– כסף לווה שהוא יודע הקדושֿברוךֿהוא

למשמרת  פקדון זולתו אצל מפקיד אדם כאשר כי
וללא  עדות ללא נשמה", בו שתדע רוצה ש"אינו באופן
והשומר  שהמפקיד היא היחידה הערובה הרי שטר,
כך, על הקדושֿברוךֿהוא של ידיעתו על סומכים
למד  שכבר כפי לפקדון, כעד כביכול, אותו, ומחשיבים

בראשית  בספר איש 6התלמיד "אין ליעקב: אמר שלבן ,
הכחשת  וממילא – ובינך" ביני עד אלקים ראה עמנו,
– שביניהם היחיד ה"עד" הכחשת היא הפקדון

הקדושֿברוךֿהוא.

מובן  –7בכך מיוחד בביטוי רש"י מתבטא מדוע
ברורה: בלשון אומר ואינו שביניהם", "שלישי
כי  – הפסוק כלשון "ה'", או "הקדושֿברוךֿהוא",
נקרא  בפקדון" ש"כחש... שמי בכך, להדגיש ברצונו

כביכול da'"מעל החשיבו והשומר שהמפקיד מפני ,"
ולכן  עד, ביניהם", כ"שלישי הקדושֿברוךֿהוא את

בה'". "מעל – לפקדון העד הכחשת זוהי

קשה: זה לפי אך

תחטא  כי ב"נפש הכוונה למי התורה מבארת כאשר
"וכחש  את רק מציינת היא אין בה'" מעל ומעלה

" גם נאמר מכן לאחר מיד אלא בפקדון", `eבעמיתו
ci zneyza "ששם ± רש"י, כפירוש שמשמעותו, ,"

הסבר  מתאים כיצד במלוה". או להתעסק ממון בידו
והנושא  והלווה "המלוה של שבמקרה רש"י, לדברי זה

אלא `oiוהנותן" בקדושֿברוךֿהוא, הכחשה זו
ובשטר" ?8"בעדים

המפרשים  יד"9ומסבירים בתשומת "או שהמלים ,
כפרט  מופיעות אלא בה'", מעל ל"ומעלה קשורות אינן

וכהמשך בעמיתו".wxנוסף, "וכחש למלים

הפסוקים  של מפשוטם כי כך, להסביר קשה אך
לכל  – בעמיתו" "וכחש הכלל שעצם כדלעיל, נראה,
וכו' "גזל" וכן יד" "תשומת והן "פקדון" הן פרטיו:
בה'". מעל ומעלה תחטא כי "נפש של ביאור הוא –

.·
È"˘¯ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

של  פירושו מתאים (כיצד דלעיל לשאלה בנוסף
"וכחש  לגבי רק הוא בה'" מעל ש"ומעלה רש"י,
מספר  מתעוררות הפסוקים), של לפשוטם בפקדון",

רש"י: דברי על תמיהות

"נפש  המלים את כאן לפרש מתכוון אינו רש"י א)
ומעלה  לומר תלמוד "מה כדבריו: אלא, תחטא", כי

מובן  אינו כך, ואם בה'", מצטט 10מעל הוא מדוע :
את  ואילו תחטא", כי "נפש המלים את דוקא מהפסוק
אינו  ואף כלל, מצטט אינו בה'" מעל "ומעלה המלים

"וגו'"? הוספת ידי על להן רומז

המבוססים  בפירושיו, מזכיר אינו שרש"י ידוע, ב)
 ֿ אלאֿאם המאמר, בעל של שמו את חז"ל, מאמרי על
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כא.1) ה, פרשתנו
(פכ"ב).2) כאן תו"כ
ראשון:3) שלמה eבדפוס שורה חסרה זה שבדפוס (ואף (בוא"ו). מה

נעתקו  שנדפסו התיבות שגם הוכחה אי"ז הרי – זה רש"י בפירוש
.15 הערה לקמן וראה בטעות).

כאן,4) בגו"א אבל וא"ו). (בלי אינו כאן): בתו"כ (וכ"ה כאן ברא"ם
רש"י: דפוסי ברוב ה'.eוכ"ה סעיף לקמן וראה אינו.

(5.(8 הערה לקמן וראה דבריו. (בתחלת כאן גו"א עד"ז ראה
נ.6) לא, ויצא
ב'.7) סו"ס לקמן ראה אבל
דמכיון 8) עמיתו", את ו"עשק ל"בגזל" בנוגע גם היא זו וקושיא

– הקב"ה על מתחלה סמך גו'`oiשלא "ומעלה .da'"זה
שסמך  בהקב"ה כופר שביניהם.. השליש הוא הקב"ה כאן: בגו"א

שהוא אע"ג גזל אף אלא פקדון דוקא ולאו כיון l`עליו מתחלה.. סמך
כו'. יכפור שלא סובר והוא הקב"ה כ"א מזה יודע שאין

א) הואzehytaאבל: בה'" מעל ד"ומעלה הענין ,jnqyk– ה' על
"שלישי רש"י מובן mdipiayוכלשון אינו – פירושו לפי ב) בפנים. כנ"ל ,"

xcqd?"ל"בגזל "בפקדון" בין יד" ב"בתשומת הפסיק למה שבכתוב:
"בגזל" שגם כאן, רא"ם גם בה'".l`וראה מעל "ומעלה על קאי

כאן.9) רא"ם
מעל 10) ומעלה התיבות על הוא כאן שבספרי ר"ע שמאמר ובפרט,

– תחטא!le`בה' כי נפש על

g"kyz'd ,oqip ycegÎy`x ,ycegd zyxt ,`xwie zyxt zay zgiy

הקהל  כל החילוק 74אצל זה; הכהן רגש לפעולת אשרי") "לשון גו'", נשיא ("אשר המלך פעולת בין
אגדה  לפי ש"פשוטו גו'", יחטא המשיח הכהן ("אם היא 75הגדול העם אשמת חוטא, כשהכהןֿגדול

שבו 76כו'" המלך לשליטת בנוגע האדם בעבודת וההוראה לידי 77); יבוא שלא הלב, על והמוח, הראש ,
וכו' יתחרט בשוגג, אפילו נכשל ואם ב'לקוטי 78חטא, ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה -

ואילך. 34 עמוד יז חלק שיחות'

.ÊÈ ויקהל בפרשת (א) רש"י בפירוש הביאור מלאכת 79המשך לציווי שבת אזהרת להם "הקדים :
כיֿתשא  בפרשת (ב) כו'", בשיחת 80המשכן נכלל - לך" תעשה לא מסכה "אלהי הציווי לכפל בנוגע ,

יז  סעיף י; סעיף ויקהלֿפקודי פרשת .81שבת

1
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8

כי 74) - "הקהל" ולא כו'", הדור "אשרי רש"י כותב ואעפ"כ
כמ"ש  אחד, שבט על גם אלא) ישראל, כל על רק (לא קאי "קהל"

בפיר  כאן רש"י ואילו ג), לג, ברכה פירש"י (ראה גוים" "קהל וש
יג): (שם, הפרשה בהתחלת (כמ"ש ישראל כל אודות מדובר
"(אשרי) וכותב רש"י מדייק ולכן וגו'"), ישראל עדת כל "ואם

הדור".
ב"לאשמת 75) הראשון בפירוש מסתפק אינו שרש"י והטעם

כמו  מעשה, שגגת עם דבר בהעלם אלא חייב ש"אינו העם",
לפי  כי - ועשו" הקהל מעיני דבר ונעלם העם, לאשמת שנאמר

העם". "לאשמת ולא העם", "כאשמת הול"ל זה, פירוש
ובפירש"י.76) ג שם, פרשתנו
החל 77) אחרים, על השפעה לו שיש מי לכל בנוגע וכן

שצריך  - בנ"י של שלם סוג או הקהילה לכל ועד ממשפחתו,
כו'. המתאים באופן זאת לנצל

ש"שואלין  - הפסח חג גרמא: שהזמן לענין בנוגע ובפרט

שעדיין  ומי יום", שלושים הפסח קודם הפסח בהלכות ודורשין
רשב"ג: כדעת ניסן, מר"ח הפחות לכל להתחיל צריך התחיל, לא
על  ומזהיר החודש בראש עומד משה "שהרי שבתות", "שתי
השפעה, לו שיש מי שכל - ואילך) סע"א ו, (פסחים כו'" הפסח
וכו', שמורה מצה הפסח, עניני אודות לעורר כדי זאת לנצל צריך
פ' תזריע, ש"פ שיחת גם (ראה בזה הענינים פרטי כמ"פ כמדובר
התוועדויות  - מנחם (תורת סי"ב דאשתקד ניסן מבה"ח החודש,

וש"נ)). .253 ס"ע חמ"ט
(משלי 78) אהבה" תכסה פשעים כל ש"על כך על הבט מבלי

נאמר  שעליו גדול, הכי ה"שוחד" שזהו עצמו, אהבת - יב) יו"ד,
תורה  ע"פ שנקרא אף חכמים", עיני ש"יעור יט) טז, שופטים (פ'

"חכם". בשם
ב.79) לה,
יז.80) לד,
(81.198 ע' ואילך; 192 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת

g"kyz'd ,oqip ycegÎy`x ,ycegd zyxt ,`xwie zyxt zay zgiy
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`xwie zyxt zegiyÎihewl

בה'" מעל "ומעלה כך רק 27על האדם כאשר ואף .
טובה  עשיית חסרון") לשון – ("חטא "החסיר"
בה'", "מעל כבר הוא בפנימיות הרי וכדומה, לחבירו,

כדלעיל.

.È
"ÂÏ ÁÏÒÂ ...ÂÈÏÚ ¯ÙÎÂ"

התשובה" בפני העומד דבר לך "אין הרי ,28אך

עליו... "וכפר של בענין זו פרשה מסתיימת ולפיכך
לו" של 29ונסלח במצב היה שהוא בכך להתחשב בלי .

"מעל  בכך יש לעיל, כאמור אשר, תחטא", כי "נפש
אצלו היה כאשר ואף "ומעלה ielbaבה'", של מצב

הרי  בתשובה, חוזר שהוא ברגע בו הרי בה'", מעל

לו", ונסלח "וכפר...

נגרם  תחטא" כי "ונפש מפני בכללות: גם וכך

עושים  וישראל גלינו", – חטאינו) ("מפני של הענין
נגאלין cineתשובה בקרוב 30הן צדקנו, משיח בביאת ,

דידן  ובעגלא .31ממש

(l"yz `xwie t"y zgiyn)
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אדם lkכי27) שבין אלו וגם בשכל, שנתלבשו אלו (גם המצות
הוא ענינם oeilrdלחבירו) oevx"החסידות תורת של "ענינה בקונט' ועיין .

על  הטעם שזהו יד, סעיף חב"ד") – הערכים ד"ספר א' כרך בסוף (נדפס
של  פקדונו לעכב (73 הערה הנ"ל קונט' וראה א. קיט, (זח"ג האיסור
שבין  המצות שגם מכיון כי – לו חייב שהמפקיד החובות בשביל חבירו

הוא ענינם לחבירו, oeilrdאדם oevx הפקדון דהשבת המצוה מטרת הרי ,
עיי"ש  גופא. ההשבה מצות כ"א] המפקיד, טובת בשביל רק [לא היא

בארוכה.
זה  איסור של השייכות הנ"ל) זהר (וראה ס"י שם המבואר וע"פ

בי שהחזרת כו' אני "מודה תורה"iznyp"לענין של (בה"יינה י"ל –
בו "שתדע רש"י למ"ש הטעם שזהו –dnyp"שבפרש"י) "נפש" [ולא

כשהמפקיד  גם הפקדון העכבת איסור טעם מרמז בזה כי הכתוב], כלשון
מכלי  ולהעיר בפקדון"). גו' ב"וכחש נכלל זה שגם (שי"ל, כו' לו חייב

כאן. יקר
פ"א 28) פאה ובירוש' רפ"ד. אגה"ת ספ"ג. תשובה הל' רמב"ם

בפני .z"raסה"א:
כו.29) ה,
פי"א:30) ובאגה"ת ה"ה. פ"ז תשובה הל' (ראה skizרמב"ם ומיד

.(39 הערה 19 ע' [המתורגם] ח"ז לקו"ש
ח"ט 31) לקו"ש ראה – ממש" "בקרוב על דידן" ד"בעגלא ההוספה

.61 הערה 23 ע'
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"'‰· ÏÚÓ ‰ÏÚÓÂ"

וכחש  בה' מעל ומעלה תחטא כי "נפש הפסוק מן
יד..." בתשומת או בפקדון את 1בעמיתו רש"י מצטט ,

עקיבא  רבי "אמר ומפרש: תחטא", כי "נפש 2המלים

המלוה 3מה  שכל לפי בה', מעל ומעלה תלמודֿלומר
ובשטר, בעדים אלא עושה אינו והנותן, והנושא והלווה
אבל  ובשטר. בעדים מכחש מכחש, שהוא בזמן לפיכך

ואינו  חבירו אצל אלא 4המפקיד נשמה בו שתדע רוצה
בשלישי  מכחש מכחש, כשהוא לפיכך שביניהם, שלישי

שביניהם".

הוא  זה פירוש של הפשוט דוקא 5ההסבר :
"ומעלה  נקרא - הלואה המכחיש ולא פקדון, המכחיש
הרי  כבפקדון, בדיוק בהלואה, שגם למרות בה'", מעל

– כסף לווה שהוא יודע הקדושֿברוךֿהוא

למשמרת  פקדון זולתו אצל מפקיד אדם כאשר כי
וללא  עדות ללא נשמה", בו שתדע רוצה ש"אינו באופן
והשומר  שהמפקיד היא היחידה הערובה הרי שטר,
כך, על הקדושֿברוךֿהוא של ידיעתו על סומכים
למד  שכבר כפי לפקדון, כעד כביכול, אותו, ומחשיבים

בראשית  בספר איש 6התלמיד "אין ליעקב: אמר שלבן ,
הכחשת  וממילא – ובינך" ביני עד אלקים ראה עמנו,
– שביניהם היחיד ה"עד" הכחשת היא הפקדון

הקדושֿברוךֿהוא.

מובן  –7בכך מיוחד בביטוי רש"י מתבטא מדוע
ברורה: בלשון אומר ואינו שביניהם", "שלישי
כי  – הפסוק כלשון "ה'", או "הקדושֿברוךֿהוא",
נקרא  בפקדון" ש"כחש... שמי בכך, להדגיש ברצונו

כביכול da'"מעל החשיבו והשומר שהמפקיד מפני ,"
ולכן  עד, ביניהם", כ"שלישי הקדושֿברוךֿהוא את

בה'". "מעל – לפקדון העד הכחשת זוהי

קשה: זה לפי אך

תחטא  כי ב"נפש הכוונה למי התורה מבארת כאשר
"וכחש  את רק מציינת היא אין בה'" מעל ומעלה

" גם נאמר מכן לאחר מיד אלא בפקדון", `eבעמיתו
ci zneyza "ששם ± רש"י, כפירוש שמשמעותו, ,"

הסבר  מתאים כיצד במלוה". או להתעסק ממון בידו
והנושא  והלווה "המלוה של שבמקרה רש"י, לדברי זה

אלא `oiוהנותן" בקדושֿברוךֿהוא, הכחשה זו
ובשטר" ?8"בעדים

המפרשים  יד"9ומסבירים בתשומת "או שהמלים ,
כפרט  מופיעות אלא בה'", מעל ל"ומעלה קשורות אינן

וכהמשך בעמיתו".wxנוסף, "וכחש למלים

הפסוקים  של מפשוטם כי כך, להסביר קשה אך
לכל  – בעמיתו" "וכחש הכלל שעצם כדלעיל, נראה,
וכו' "גזל" וכן יד" "תשומת והן "פקדון" הן פרטיו:
בה'". מעל ומעלה תחטא כי "נפש של ביאור הוא –

.·
È"˘¯ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

של  פירושו מתאים (כיצד דלעיל לשאלה בנוסף
"וכחש  לגבי רק הוא בה'" מעל ש"ומעלה רש"י,
מספר  מתעוררות הפסוקים), של לפשוטם בפקדון",

רש"י: דברי על תמיהות

"נפש  המלים את כאן לפרש מתכוון אינו רש"י א)
ומעלה  לומר תלמוד "מה כדבריו: אלא, תחטא", כי

מובן  אינו כך, ואם בה'", מצטט 10מעל הוא מדוע :
את  ואילו תחטא", כי "נפש המלים את דוקא מהפסוק
אינו  ואף כלל, מצטט אינו בה'" מעל "ומעלה המלים

"וגו'"? הוספת ידי על להן רומז

המבוססים  בפירושיו, מזכיר אינו שרש"י ידוע, ב)
 ֿ אלאֿאם המאמר, בעל של שמו את חז"ל, מאמרי על
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כא.1) ה, פרשתנו
(פכ"ב).2) כאן תו"כ
ראשון:3) שלמה eבדפוס שורה חסרה זה שבדפוס (ואף (בוא"ו). מה

נעתקו  שנדפסו התיבות שגם הוכחה אי"ז הרי – זה רש"י בפירוש
.15 הערה לקמן וראה בטעות).

כאן,4) בגו"א אבל וא"ו). (בלי אינו כאן): בתו"כ (וכ"ה כאן ברא"ם
רש"י: דפוסי ברוב ה'.eוכ"ה סעיף לקמן וראה אינו.

(5.(8 הערה לקמן וראה דבריו. (בתחלת כאן גו"א עד"ז ראה
נ.6) לא, ויצא
ב'.7) סו"ס לקמן ראה אבל
דמכיון 8) עמיתו", את ו"עשק ל"בגזל" בנוגע גם היא זו וקושיא

– הקב"ה על מתחלה סמך גו'`oiשלא "ומעלה .da'"זה
שסמך  בהקב"ה כופר שביניהם.. השליש הוא הקב"ה כאן: בגו"א

שהוא אע"ג גזל אף אלא פקדון דוקא ולאו כיון l`עליו מתחלה.. סמך
כו'. יכפור שלא סובר והוא הקב"ה כ"א מזה יודע שאין

א) הואzehytaאבל: בה'" מעל ד"ומעלה הענין ,jnqyk– ה' על
"שלישי רש"י מובן mdipiayוכלשון אינו – פירושו לפי ב) בפנים. כנ"ל ,"

xcqd?"ל"בגזל "בפקדון" בין יד" ב"בתשומת הפסיק למה שבכתוב:
"בגזל" שגם כאן, רא"ם גם בה'".l`וראה מעל "ומעלה על קאי

כאן.9) רא"ם
מעל 10) ומעלה התיבות על הוא כאן שבספרי ר"ע שמאמר ובפרט,

– תחטא!le`בה' כי נפש על

g"kyz'd ,oqip ycegÎy`x ,ycegd zyxt ,`xwie zyxt zay zgiy

הקהל  כל החילוק 74אצל זה; הכהן רגש לפעולת אשרי") "לשון גו'", נשיא ("אשר המלך פעולת בין
אגדה  לפי ש"פשוטו גו'", יחטא המשיח הכהן ("אם היא 75הגדול העם אשמת חוטא, כשהכהןֿגדול

שבו 76כו'" המלך לשליטת בנוגע האדם בעבודת וההוראה לידי 77); יבוא שלא הלב, על והמוח, הראש ,
וכו' יתחרט בשוגג, אפילו נכשל ואם ב'לקוטי 78חטא, ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה -

ואילך. 34 עמוד יז חלק שיחות'

.ÊÈ ויקהל בפרשת (א) רש"י בפירוש הביאור מלאכת 79המשך לציווי שבת אזהרת להם "הקדים :
כיֿתשא  בפרשת (ב) כו'", בשיחת 80המשכן נכלל - לך" תעשה לא מסכה "אלהי הציווי לכפל בנוגע ,

יז  סעיף י; סעיף ויקהלֿפקודי פרשת .81שבת
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כי 74) - "הקהל" ולא כו'", הדור "אשרי רש"י כותב ואעפ"כ
כמ"ש  אחד, שבט על גם אלא) ישראל, כל על רק (לא קאי "קהל"

בפיר  כאן רש"י ואילו ג), לג, ברכה פירש"י (ראה גוים" "קהל וש
יג): (שם, הפרשה בהתחלת (כמ"ש ישראל כל אודות מדובר
"(אשרי) וכותב רש"י מדייק ולכן וגו'"), ישראל עדת כל "ואם

הדור".
ב"לאשמת 75) הראשון בפירוש מסתפק אינו שרש"י והטעם

כמו  מעשה, שגגת עם דבר בהעלם אלא חייב ש"אינו העם",
לפי  כי - ועשו" הקהל מעיני דבר ונעלם העם, לאשמת שנאמר

העם". "לאשמת ולא העם", "כאשמת הול"ל זה, פירוש
ובפירש"י.76) ג שם, פרשתנו
החל 77) אחרים, על השפעה לו שיש מי לכל בנוגע וכן

שצריך  - בנ"י של שלם סוג או הקהילה לכל ועד ממשפחתו,
כו'. המתאים באופן זאת לנצל

ש"שואלין  - הפסח חג גרמא: שהזמן לענין בנוגע ובפרט

שעדיין  ומי יום", שלושים הפסח קודם הפסח בהלכות ודורשין
רשב"ג: כדעת ניסן, מר"ח הפחות לכל להתחיל צריך התחיל, לא
על  ומזהיר החודש בראש עומד משה "שהרי שבתות", "שתי
השפעה, לו שיש מי שכל - ואילך) סע"א ו, (פסחים כו'" הפסח
וכו', שמורה מצה הפסח, עניני אודות לעורר כדי זאת לנצל צריך
פ' תזריע, ש"פ שיחת גם (ראה בזה הענינים פרטי כמ"פ כמדובר
התוועדויות  - מנחם (תורת סי"ב דאשתקד ניסן מבה"ח החודש,

וש"נ)). .253 ס"ע חמ"ט
(משלי 78) אהבה" תכסה פשעים כל ש"על כך על הבט מבלי

נאמר  שעליו גדול, הכי ה"שוחד" שזהו עצמו, אהבת - יב) יו"ד,
תורה  ע"פ שנקרא אף חכמים", עיני ש"יעור יט) טז, שופטים (פ'

"חכם". בשם
ב.79) לה,
יז.80) לד,
(81.198 ע' ואילך; 192 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת

g"kyz'd ,oqip ycegÎy`x ,ycegd zyxt ,`xwie zyxt zay zgiy
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ב.79) לה,
יז.80) לד,
(81.198 ע' ואילך; 192 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת

`xwie zyxt zegiyÎihewl

בה'" מעל "ומעלה כך רק 27על האדם כאשר ואף .
טובה  עשיית חסרון") לשון – ("חטא "החסיר"
בה'", "מעל כבר הוא בפנימיות הרי וכדומה, לחבירו,

כדלעיל.

.È
"ÂÏ ÁÏÒÂ ...ÂÈÏÚ ¯ÙÎÂ"

התשובה" בפני העומד דבר לך "אין הרי ,28אך

עליו... "וכפר של בענין זו פרשה מסתיימת ולפיכך
לו" של 29ונסלח במצב היה שהוא בכך להתחשב בלי .

"מעל  בכך יש לעיל, כאמור אשר, תחטא", כי "נפש
אצלו היה כאשר ואף "ומעלה ielbaבה'", של מצב

הרי  בתשובה, חוזר שהוא ברגע בו הרי בה'", מעל

לו", ונסלח "וכפר...

נגרם  תחטא" כי "ונפש מפני בכללות: גם וכך

עושים  וישראל גלינו", – חטאינו) ("מפני של הענין
נגאלין cineתשובה בקרוב 30הן צדקנו, משיח בביאת ,

דידן  ובעגלא .31ממש

(l"yz `xwie t"y zgiyn)
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אדם lkכי27) שבין אלו וגם בשכל, שנתלבשו אלו (גם המצות
הוא ענינם oeilrdלחבירו) oevx"החסידות תורת של "ענינה בקונט' ועיין .

על  הטעם שזהו יד, סעיף חב"ד") – הערכים ד"ספר א' כרך בסוף (נדפס
של  פקדונו לעכב (73 הערה הנ"ל קונט' וראה א. קיט, (זח"ג האיסור
שבין  המצות שגם מכיון כי – לו חייב שהמפקיד החובות בשביל חבירו

הוא ענינם לחבירו, oeilrdאדם oevx הפקדון דהשבת המצוה מטרת הרי ,
עיי"ש  גופא. ההשבה מצות כ"א] המפקיד, טובת בשביל רק [לא היא

בארוכה.
זה  איסור של השייכות הנ"ל) זהר (וראה ס"י שם המבואר וע"פ

בי שהחזרת כו' אני "מודה תורה"iznyp"לענין של (בה"יינה י"ל –
בו "שתדע רש"י למ"ש הטעם שזהו –dnyp"שבפרש"י) "נפש" [ולא

כשהמפקיד  גם הפקדון העכבת איסור טעם מרמז בזה כי הכתוב], כלשון
מכלי  ולהעיר בפקדון"). גו' ב"וכחש נכלל זה שגם (שי"ל, כו' לו חייב

כאן. יקר
פ"א 28) פאה ובירוש' רפ"ד. אגה"ת ספ"ג. תשובה הל' רמב"ם

בפני .z"raסה"א:
כו.29) ה,
פי"א:30) ובאגה"ת ה"ה. פ"ז תשובה הל' (ראה skizרמב"ם ומיד

.(39 הערה 19 ע' [המתורגם] ח"ז לקו"ש
ח"ט 31) לקו"ש ראה – ממש" "בקרוב על דידן" ד"בעגלא ההוספה

.61 הערה 23 ע'
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כשהמפקיד  גם הפקדון העכבת איסור טעם מרמז בזה כי הכתוב], כלשון
מכלי  ולהעיר בפקדון"). גו' ב"וכחש נכלל זה שגם (שי"ל, כו' לו חייב

כאן. יקר
פ"א 28) פאה ובירוש' רפ"ד. אגה"ת ספ"ג. תשובה הל' רמב"ם

בפני .z"raסה"א:
כו.29) ה,
פי"א:30) ובאגה"ת ה"ה. פ"ז תשובה הל' (ראה skizרמב"ם ומיד

.(39 הערה 19 ע' [המתורגם] ח"ז לקו"ש
ח"ט 31) לקו"ש ראה – ממש" "בקרוב על דידן" ד"בעגלא ההוספה

.61 הערה 23 ע'
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להבין: ויש המובא. לפירוש ביאור עלֿידיֿזה נוסף כן
מוסיפה  רבי מה ידי על נאמרו אלו שדברים הידיעה

מעל  ומעלה תלמודֿלומר "מה הפירוש להבנת עקיבא
בה'"?

"מעל הוא זה מעשה מדוע להבין כדי די da'ג) "
בשלישי  מכחש חבירו... אצל ש"המפקיד להסביר, היה
ולהבהיר  להרחיב רש"י צריך אפוא, מדוע, שביניהם".
בעדים  מכחש המלוה... ל"כל ההשוואה ידי על זאת

ובשטר"?

ביניהם, ומתן משא מנהלים אנשים שני כאשר ד)
המעשה, ולוודאות לקיום לעד, נוסף אדם קובעים והם
הוא  ביניהם: כ"שלישי" זה אדם להגדיר מתאים אין
שביניהם, ומתן המשא לגבי וכמוודא כמברר רק נקבע

כ  להחשיבו אפשר אי כ"szeyאך שהרי iyilyעמם, ,"
עצמו. ומתן במשא חלק שום נוטל הוא אין

 ֿ הקדוש את רש"י מציין מדוע להבין, יש לפיכך
כ" "זה":iyilyברוךֿהוא או "אחד" ולא שביניהם",

הקדושֿברוךֿהוא  על סמכו והשומר המפקיד אמנם,
שתפוהו לא אך ביניהם, עד לגבי iyilykשיהיה

"שלישי"? נקרא הוא ומדוע עצמו, הפקדון

.‚
ÈÂÈ˘ = ‰ÏÈÚÓ

על  המתעוררות לעיל שפורטו לשאלות בנוסף
של  קודם פירוש לפי גם קושי ישנו כאן, רש"י פירוש

רש"י:

ה'" מקדשי מעל... תמעול כי "נפש הפסוק 11על

מעילה "אין רש"י: `l`אומר mewn lka יש שינוי".
כך  משום אשר בעמיתו", ב"וכחש השינוי מהו להבין:

" בתורה כך על lrnנאמר dlrne"'12בה?

מסבירים  של 13המפרשים רצונו ההכחשה, שעצם ,
כרוך – לזולתו השייך דבר לעצמו ליטול iepiyaהאדם

רשות.

מעל  "ומעלה נאמר בפסוק הרי מובן: אינו אך

'da בכל מהותה רש"י פירוש שלפי המעילה, כלומר, ."
של  בבעלות כשינוי להתפרש צריכה שינוי, הוא מקום

`edÎjexaÎyecwd מקדשי מעל... תמעול שב"כי כפי ,
החולין. לרשות הקודש מרשות דבר מעבירים ה'",
רק  שינוי הוא ה"מעל" דלעיל, המפרשים לפי ואילו

זולתו? לרשות אחד אדם של מרשותו

.„
ÌÈË¯Ù È˘Ï Ì‡˙‰· ÌÈÈÂËÈ· È˘

הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

לגבי  רש"י לפי המתעוררת העיקרית השאלה
בה'" מעל אלו `dpi"ומעלה מלים מפני מתעוררת

המופיעות  תחטא" כי "נפש המלים מפני אלא עצמן,
כן: לפני

היה  ניתן בה'", מעל "ומעלה רק נאמר היה אילו
בדוחק  ולפחות בה'"14להסביר, "מעל מכנה שהתורה ,

בשמו  שקר שבועת ובמיוחד ה', רצון על עבירה כל
כי edÎjexaÎyecwd`של שינוי), אלא מעילה... (ואין

הקדושֿברוךֿהוא, את מחליף שהוא האדם מראה בכך
מתחשב  הוא אין כלומר, חולין. בדבר להבדיל,
זה, היה כאילו במעשהו מתייחס אלא שלו, בחשיבות

חולין. דבר להבדיל,

"נפש בפסוק כן לפני נאמר שכבר כיון ikאך
`hgz הן זה בפסוק נאמר מדוע הקושי: מתעורר "

האמור  לפי והרי בה'", מעל "ומעלה והן "תחטא"
זהה? אלו ביטויים שני משמעות לעיל,

מעל  "ומעלה המלים את מצטט רש"י אין לפיכך
ושואל: תחטא", כי "נפש המלים את אלא עצמן, בה'"
שכבר  כיון – בה'" מעל ומעלה תלמודֿלומר "מה
ומעלה  תלמודֿלומר "מה לכן תחטא", כי "נפש נאמר

בה'" מדוע 15מעל בפסוק16, .17הביטויים ipyמופיעים

רש"י  משיב כך אבל 16על המלוה... שכל "לפי :
ו"ומעלה ipyyהמפקיד...", תחטא" "כי – אלו ביטויים

השונים  הפרטים שני לגבי אמורים – בה'" מעל
בהמשך: המוזכרים
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טו.11) ה,
מכח 12) – מסיק שם וברא"ם שם. רש"י במפרשי שהקשו כמו

מקום" "בכל שהתיבות – זו עיי"ש.zexzeinקושיא .
שם.13) גו"א
לפי 14) כן ומפרש טו. ה, פרשתנו בש"ח מובא דוד דברי עד"ז ראה

i"yxt שפירוש וצ"ל, ברמז. לא ואפילו ברש"י, כתוב לא זה ענין – אבל .
שמשנה מה הוא – פרש"י לפי – בה'" מעל של zelradn"ומעלה

"מכחש רש"י וכלשון ו'.iyilyaהקב"ה, סעיף וכדלקמן שביניהם",
שבדפוס 15) הגירסא (לפי פירושו מתחיל שרש"י מה יומתק ועפ"ז

" (3 הערה לעיל ראה – בוא"ו eראשון כו'" ומעלה לומר תלמוד מה
כי  ל"נפש בהמשך באה כו'" ומעלה ת"ל "מה הקושיא כי – המוסיף

לפנ"ז. שמעתיק תחטא"
כאן.16) לפרש"י דוד דברי גם ראה
פירושו)17) (לפני להעתיק לרש"י הו"ל לפ"ז שגם להקשות, ואין

תיבות  גם שמפרש מכיון – ב"וגו'" לרמזם או בה'" מעל "ומעלה התיבות
– אלו

שמעתיק  – כ"א רש"י, מפי' אינו שבפירש"י, בה'" מעל "ומעלה כי
"לאמר" תיבת (ובדוגמת בתחלה. מעתיקו אינו ולכן שהוא כמו הכתוב ל'

ד) (לה, ויקהל לקו"ש iptlמעתיקהepi`yבפרש"י בארוכה (ראה פירושו
(השני) משה אל ויקרא ד"ה פרשתנו בריש ואילך); 233 ע' שמעתיק ח"ו

ועוד). פירושו. באמצע "וידבר"
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"וכחש אל מתייחס תחטא" "כי zneyzaהביטוי
ci– מלוה או עסק בתורת כסף על מדובר כאשר ,"...

ובשטר", בעדים "מכחש רק הוא כזה שבמקרה וכיון
לעומת  בה'". "מעל של מעשה לא אך "חטא", זהו
"וכחש  לגבי מופיע בה'" מעל "ומעלה הביטוי זאת,
בשלישי  "מכחש פקדון, שמכחיש מי כי בפקדון",

שביניהם".

גם  ומזכיר בדבריו מרחיב רש"י מדוע מובן זה לפי
את  מפרש הוא בכך כי "המלוה...", של הפרט את

תחטא" כי "נפש .18המלים

.‰
ÌÈÈÂËÈ·‰ È˘Ï ¯Â˘˜ ÔÂ„˜Ù

תחטא" "כי הביטוי השאלה: מתעוררת זה לפי אך
מופיעים iptlמופיע אפוא, ומדוע, בה'", מעל "ומעלה

נאמר  תחילה – הפוך בסדר אלו ביטויים של הביאורים
מכן  ולאחר בה'"), מעל ל"ומעלה (כהמשך "בפקדון"
כי  "נפש של פירוט –) יד..." "בתשומת נאמר

תחטא")?

ב"ספרא" אחת: אות ידי על רש"י משיב זו לשאלה
חבירו אצל "המפקיד בו `epiנאמר שתדע רוצה

אומר  רש"י ואילו רוצה...":e"19נשמה", אינו

בצורה  רש"י מדגיש וא"ו, האות הוספת ידי על
יינתן  שהוא לפעמים ייתכן פקדון לגבי שגם ברורה,

ולכן  ובשטר, לפני 20בעדים הפקדון ענין מופיע
הקשור  מקרה גם כלול בפקדון" ב"וכחש כי המלוה,
לשני  קשור ש"פקדון" וכיון תחטא", כי ל"נפש
מופיע  הוא לפיכך בה'"), מעל "ומעלה (גם הביטויים
שנעשית  ההלואה, לפני בתשומת...", "וכחש לפני

ובעדים". "בשטר כלל בדרך

.Â
ÔÂ„˜Ù‰ ÏÚ ÌÈÏÚ· Y ‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰

– בה'" מעל "ומעלה הפסוק לשון הסבר את
הכחשת  ידי שעל ג', בסעיף כדלעיל מובן, שממנו
של  מרשותו הפקדון את ומוציאים משנים הפקדון

הניסוח  ידי על רש"י מבטא – הקדושֿברוךֿהוא
"iyily:"שביניהם

"שלישי" הוא שהקדושֿברוךֿהוא הקביעה ידי על
רק  כאן מדובר שאין רש"י, מבהיר ולשומר, למפקיד
 ֿ הקדושֿברוך את והשומר המפקיד קבעו שבו במקרה
סעיף  בסוף לעיל כאמור שהרי, ההפקדה, על לעד הוא
"שלישי"; נחשב אינו עדיין לעסק עד שהוא מי  ב',
הוא  הקדושֿברוךֿהוא שבו מקרה על כאן מדובר אלא

ziadגם lra."שלישי" נקרא הוא ולכן הפקדון, על

שהפקדון  המפקיד, הוא הראשון ה"בעלֿהבית"
השומר  הוא השני הבית" "בעל לו; הפקדון 21שייך כי ,

" כאשר ובמיוחד ברשותו, הריygkeנמצא ,"dyrnly
הוא  השלישי הבית" ו"בעל הפקדון; על הבעלים הוא

הבעלים הוא – הפקדון,izin`dהקדושֿברוךֿהוא של
"לה' ומלואה".22שהרי הארץ

שביניהם": בשלישי "מכחש של המשמעות זוהי
משום למפקיד שייך בעל edÎjexaÎyecwdy`החפץ ,

האמי  זאת הבית לו נתן כולו, העולם של וכאשר 23תי ;
חפץ  ממנו ליטול ורוצה ההפקדה, את מכחיש השומר
הקדושֿברוךֿהוא  של בעלותו את מכחיש הוא הרי זה,

"מכחש – שביניהם",iyilyaעליו

ידי  על – בה'" מעל "ומעלה כך על נאמר ולכן
הפקדון  את כביכול, מוציא, שהמכחיש יוצא, ההכחשה

הקדושֿברוךֿהוא. של מרשותו

יש  הלואה בהכחשת שגם יוצא, זה לפי אמנם,
על  הקדושֿברוךֿהוא של בבעלותו "מכחש" מעין

שהרי בכל edÎjexaÎyecwd`הממון, אך למלוה, נתנו
דומים: הדברים אין זאת

אלא  עושה אינו המלוה... "כל כאשר בהלואה,
באופן  ההלואה את מקשרים אין הרי ובשטר", בעדים
זאת  לעומת הקדושֿברוךֿהוא; של בעלותו עם מיוחד

נשמה בו שתדע רוצה "אינו כאשר iyilyבפקדון, `l`
על  מיוחדת הסתמכות פה היתה הרי שביניהם",
בשומר  האמין המפקיד כלומר, שביניהם". ה"שלישי
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יד".18) א"בתשומת שקאי
והנותן", ל"הנושא והלוה" "המלוה רש"י מקדים שכאן לזה הטעם

) להתעסק כו' "ששם כותב יד" "בתשומת במלוה":k"g`eובד"ה או (
כו'", בעדים אלא עושה ד"אינו להסביר שרוצה כו'), (נפש זה בד"ה
"בעדים  רק שעושים יותר פשוט שבזה והלוה" "המלוה מקודם כותב

ואח"כ המעות siqenכו'", בעל ש(גם) שאף – והנותן" "הנושא דגם
oiipern;"'כו בעדים אלא עושה "אינו מ"מ מרויח), הפעמים (שברוב בזה

"(שבא יד" "בתשומת בד"ה מקדים yxtlמשא"כ גופא), אלו תיבות
– יד ד"תשומת להפירוש יותר קרוב זה כי – בידו"myy"להתעסק"

מוסיף ואח"כ באmbדהמקבל, שהלוה שרגיל אף – ולא ywane"במלוה"

מעצמו. בידו שם שהמלוה
(19.4 הערה לעיל ראה
(20" כותב רש"י הי' זאת לולי שגם eגם לפי בוא"ו, רוצה" אינו

מתרץ שעי"ז כאן, והכוונה ובשטר. בעדים לפעמים מפקידים mbבפקדון
שבכתוב. הסדר

ז21) כב, משפטים שם.i"yxtaeראה
א.22) כד, תהלים
הארץ 23) כל הראשון): (בד"ה בראשית ר"פ מפירש"י גם להעיר

ברצונו כו' היא הקב"ה כו'.dpzpשל
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להבין: ויש המובא. לפירוש ביאור עלֿידיֿזה נוסף כן
מוסיפה  רבי מה ידי על נאמרו אלו שדברים הידיעה

מעל  ומעלה תלמודֿלומר "מה הפירוש להבנת עקיבא
בה'"?

"מעל הוא זה מעשה מדוע להבין כדי די da'ג) "
בשלישי  מכחש חבירו... אצל ש"המפקיד להסביר, היה
ולהבהיר  להרחיב רש"י צריך אפוא, מדוע, שביניהם".
בעדים  מכחש המלוה... ל"כל ההשוואה ידי על זאת

ובשטר"?

ביניהם, ומתן משא מנהלים אנשים שני כאשר ד)
המעשה, ולוודאות לקיום לעד, נוסף אדם קובעים והם
הוא  ביניהם: כ"שלישי" זה אדם להגדיר מתאים אין
שביניהם, ומתן המשא לגבי וכמוודא כמברר רק נקבע

כ  להחשיבו אפשר אי כ"szeyאך שהרי iyilyעמם, ,"
עצמו. ומתן במשא חלק שום נוטל הוא אין

 ֿ הקדוש את רש"י מציין מדוע להבין, יש לפיכך
כ" "זה":iyilyברוךֿהוא או "אחד" ולא שביניהם",

הקדושֿברוךֿהוא  על סמכו והשומר המפקיד אמנם,
שתפוהו לא אך ביניהם, עד לגבי iyilykשיהיה

"שלישי"? נקרא הוא ומדוע עצמו, הפקדון

.‚
ÈÂÈ˘ = ‰ÏÈÚÓ

על  המתעוררות לעיל שפורטו לשאלות בנוסף
של  קודם פירוש לפי גם קושי ישנו כאן, רש"י פירוש

רש"י:

ה'" מקדשי מעל... תמעול כי "נפש הפסוק 11על

מעילה "אין רש"י: `l`אומר mewn lka יש שינוי".
כך  משום אשר בעמיתו", ב"וכחש השינוי מהו להבין:

" בתורה כך על lrnנאמר dlrne"'12בה?

מסבירים  של 13המפרשים רצונו ההכחשה, שעצם ,
כרוך – לזולתו השייך דבר לעצמו ליטול iepiyaהאדם

רשות.

מעל  "ומעלה נאמר בפסוק הרי מובן: אינו אך

'da בכל מהותה רש"י פירוש שלפי המעילה, כלומר, ."
של  בבעלות כשינוי להתפרש צריכה שינוי, הוא מקום

`edÎjexaÎyecwd מקדשי מעל... תמעול שב"כי כפי ,
החולין. לרשות הקודש מרשות דבר מעבירים ה'",
רק  שינוי הוא ה"מעל" דלעיל, המפרשים לפי ואילו

זולתו? לרשות אחד אדם של מרשותו

.„
ÌÈË¯Ù È˘Ï Ì‡˙‰· ÌÈÈÂËÈ· È˘

הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

לגבי  רש"י לפי המתעוררת העיקרית השאלה
בה'" מעל אלו `dpi"ומעלה מלים מפני מתעוררת

המופיעות  תחטא" כי "נפש המלים מפני אלא עצמן,
כן: לפני

היה  ניתן בה'", מעל "ומעלה רק נאמר היה אילו
בדוחק  ולפחות בה'"14להסביר, "מעל מכנה שהתורה ,

בשמו  שקר שבועת ובמיוחד ה', רצון על עבירה כל
כי edÎjexaÎyecwd`של שינוי), אלא מעילה... (ואין

הקדושֿברוךֿהוא, את מחליף שהוא האדם מראה בכך
מתחשב  הוא אין כלומר, חולין. בדבר להבדיל,
זה, היה כאילו במעשהו מתייחס אלא שלו, בחשיבות

חולין. דבר להבדיל,

"נפש בפסוק כן לפני נאמר שכבר כיון ikאך
`hgz הן זה בפסוק נאמר מדוע הקושי: מתעורר "

האמור  לפי והרי בה'", מעל "ומעלה והן "תחטא"
זהה? אלו ביטויים שני משמעות לעיל,

מעל  "ומעלה המלים את מצטט רש"י אין לפיכך
ושואל: תחטא", כי "נפש המלים את אלא עצמן, בה'"
שכבר  כיון – בה'" מעל ומעלה תלמודֿלומר "מה
ומעלה  תלמודֿלומר "מה לכן תחטא", כי "נפש נאמר

בה'" מדוע 15מעל בפסוק16, .17הביטויים ipyמופיעים

רש"י  משיב כך אבל 16על המלוה... שכל "לפי :
ו"ומעלה ipyyהמפקיד...", תחטא" "כי – אלו ביטויים

השונים  הפרטים שני לגבי אמורים – בה'" מעל
בהמשך: המוזכרים
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טו.11) ה,
מכח 12) – מסיק שם וברא"ם שם. רש"י במפרשי שהקשו כמו

מקום" "בכל שהתיבות – זו עיי"ש.zexzeinקושיא .
שם.13) גו"א
לפי 14) כן ומפרש טו. ה, פרשתנו בש"ח מובא דוד דברי עד"ז ראה

i"yxt שפירוש וצ"ל, ברמז. לא ואפילו ברש"י, כתוב לא זה ענין – אבל .
שמשנה מה הוא – פרש"י לפי – בה'" מעל של zelradn"ומעלה

"מכחש רש"י וכלשון ו'.iyilyaהקב"ה, סעיף וכדלקמן שביניהם",
שבדפוס 15) הגירסא (לפי פירושו מתחיל שרש"י מה יומתק ועפ"ז

" (3 הערה לעיל ראה – בוא"ו eראשון כו'" ומעלה לומר תלמוד מה
כי  ל"נפש בהמשך באה כו'" ומעלה ת"ל "מה הקושיא כי – המוסיף

לפנ"ז. שמעתיק תחטא"
כאן.16) לפרש"י דוד דברי גם ראה
פירושו)17) (לפני להעתיק לרש"י הו"ל לפ"ז שגם להקשות, ואין

תיבות  גם שמפרש מכיון – ב"וגו'" לרמזם או בה'" מעל "ומעלה התיבות
– אלו

שמעתיק  – כ"א רש"י, מפי' אינו שבפירש"י, בה'" מעל "ומעלה כי
"לאמר" תיבת (ובדוגמת בתחלה. מעתיקו אינו ולכן שהוא כמו הכתוב ל'

ד) (לה, ויקהל לקו"ש iptlמעתיקהepi`yבפרש"י בארוכה (ראה פירושו
(השני) משה אל ויקרא ד"ה פרשתנו בריש ואילך); 233 ע' שמעתיק ח"ו

ועוד). פירושו. באמצע "וידבר"

`xwie zyxt zegiyÎihewl

"וכחש אל מתייחס תחטא" "כי zneyzaהביטוי
ci– מלוה או עסק בתורת כסף על מדובר כאשר ,"...

ובשטר", בעדים "מכחש רק הוא כזה שבמקרה וכיון
לעומת  בה'". "מעל של מעשה לא אך "חטא", זהו
"וכחש  לגבי מופיע בה'" מעל "ומעלה הביטוי זאת,
בשלישי  "מכחש פקדון, שמכחיש מי כי בפקדון",

שביניהם".

גם  ומזכיר בדבריו מרחיב רש"י מדוע מובן זה לפי
את  מפרש הוא בכך כי "המלוה...", של הפרט את

תחטא" כי "נפש .18המלים

.‰
ÌÈÈÂËÈ·‰ È˘Ï ¯Â˘˜ ÔÂ„˜Ù

תחטא" "כי הביטוי השאלה: מתעוררת זה לפי אך
מופיעים iptlמופיע אפוא, ומדוע, בה'", מעל "ומעלה

נאמר  תחילה – הפוך בסדר אלו ביטויים של הביאורים
מכן  ולאחר בה'"), מעל ל"ומעלה (כהמשך "בפקדון"
כי  "נפש של פירוט –) יד..." "בתשומת נאמר

תחטא")?

ב"ספרא" אחת: אות ידי על רש"י משיב זו לשאלה
חבירו אצל "המפקיד בו `epiנאמר שתדע רוצה

אומר  רש"י ואילו רוצה...":e"19נשמה", אינו

בצורה  רש"י מדגיש וא"ו, האות הוספת ידי על
יינתן  שהוא לפעמים ייתכן פקדון לגבי שגם ברורה,

ולכן  ובשטר, לפני 20בעדים הפקדון ענין מופיע
הקשור  מקרה גם כלול בפקדון" ב"וכחש כי המלוה,
לשני  קשור ש"פקדון" וכיון תחטא", כי ל"נפש
מופיע  הוא לפיכך בה'"), מעל "ומעלה (גם הביטויים
שנעשית  ההלואה, לפני בתשומת...", "וכחש לפני

ובעדים". "בשטר כלל בדרך

.Â
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– בה'" מעל "ומעלה הפסוק לשון הסבר את
הכחשת  ידי שעל ג', בסעיף כדלעיל מובן, שממנו
של  מרשותו הפקדון את ומוציאים משנים הפקדון

הניסוח  ידי על רש"י מבטא – הקדושֿברוךֿהוא
"iyily:"שביניהם

"שלישי" הוא שהקדושֿברוךֿהוא הקביעה ידי על
רק  כאן מדובר שאין רש"י, מבהיר ולשומר, למפקיד
 ֿ הקדושֿברוך את והשומר המפקיד קבעו שבו במקרה
סעיף  בסוף לעיל כאמור שהרי, ההפקדה, על לעד הוא
"שלישי"; נחשב אינו עדיין לעסק עד שהוא מי  ב',
הוא  הקדושֿברוךֿהוא שבו מקרה על כאן מדובר אלא

ziadגם lra."שלישי" נקרא הוא ולכן הפקדון, על

שהפקדון  המפקיד, הוא הראשון ה"בעלֿהבית"
השומר  הוא השני הבית" "בעל לו; הפקדון 21שייך כי ,

" כאשר ובמיוחד ברשותו, הריygkeנמצא ,"dyrnly
הוא  השלישי הבית" ו"בעל הפקדון; על הבעלים הוא

הבעלים הוא – הפקדון,izin`dהקדושֿברוךֿהוא של
"לה' ומלואה".22שהרי הארץ

שביניהם": בשלישי "מכחש של המשמעות זוהי
משום למפקיד שייך בעל edÎjexaÎyecwdy`החפץ ,

האמי  זאת הבית לו נתן כולו, העולם של וכאשר 23תי ;
חפץ  ממנו ליטול ורוצה ההפקדה, את מכחיש השומר
הקדושֿברוךֿהוא  של בעלותו את מכחיש הוא הרי זה,

"מכחש – שביניהם",iyilyaעליו

ידי  על – בה'" מעל "ומעלה כך על נאמר ולכן
הפקדון  את כביכול, מוציא, שהמכחיש יוצא, ההכחשה

הקדושֿברוךֿהוא. של מרשותו

יש  הלואה בהכחשת שגם יוצא, זה לפי אמנם,
על  הקדושֿברוךֿהוא של בבעלותו "מכחש" מעין

שהרי בכל edÎjexaÎyecwd`הממון, אך למלוה, נתנו
דומים: הדברים אין זאת

אלא  עושה אינו המלוה... "כל כאשר בהלואה,
באופן  ההלואה את מקשרים אין הרי ובשטר", בעדים
זאת  לעומת הקדושֿברוךֿהוא; של בעלותו עם מיוחד

נשמה בו שתדע רוצה "אינו כאשר iyilyבפקדון, `l`
על  מיוחדת הסתמכות פה היתה הרי שביניהם",
בשומר  האמין המפקיד כלומר, שביניהם". ה"שלישי
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יד".18) א"בתשומת שקאי
והנותן", ל"הנושא והלוה" "המלוה רש"י מקדים שכאן לזה הטעם

) להתעסק כו' "ששם כותב יד" "בתשומת במלוה":k"g`eובד"ה או (
כו'", בעדים אלא עושה ד"אינו להסביר שרוצה כו'), (נפש זה בד"ה
"בעדים  רק שעושים יותר פשוט שבזה והלוה" "המלוה מקודם כותב

ואח"כ המעות siqenכו'", בעל ש(גם) שאף – והנותן" "הנושא דגם
oiipern;"'כו בעדים אלא עושה "אינו מ"מ מרויח), הפעמים (שברוב בזה

"(שבא יד" "בתשומת בד"ה מקדים yxtlמשא"כ גופא), אלו תיבות
– יד ד"תשומת להפירוש יותר קרוב זה כי – בידו"myy"להתעסק"

מוסיף ואח"כ באmbדהמקבל, שהלוה שרגיל אף – ולא ywane"במלוה"

מעצמו. בידו שם שהמלוה
(19.4 הערה לעיל ראה
(20" כותב רש"י הי' זאת לולי שגם eגם לפי בוא"ו, רוצה" אינו

מתרץ שעי"ז כאן, והכוונה ובשטר. בעדים לפעמים מפקידים mbבפקדון
שבכתוב. הסדר

ז21) כב, משפטים שם.i"yxtaeראה
א.22) כד, תהלים
הארץ 23) כל הראשון): (בד"ה בראשית ר"פ מפירש"י גם להעיר

ברצונו כו' היא הקב"ה כו'.dpzpשל



xwie`כד zyxt zegiyÎihewl

של  בעלותו כנגד יפעל לא שהלה שחשב משום רק
הפקדון  את המכחיש כך, ומשום ברוךֿהוא, הקדושֿ

בה'". ו"מועל שביניהם", בשלישי "מכחש הוא הרי

.Ê
"˙Â˜‰Ï È„Î ‰Â˜" ‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰

אדם  כאשר ביאור: נדרש עדיין זאת, כל לאחר
פועל  אמנם הוא זולתו, אצלו שהפקיד פקדון מכחיש
לאחר  אף – החפץ נותר זאת בכל אך ה', לרצון בניגוד
מדוע, הקדושֿברוךֿהוא. של ברשותו – ההכחשה

בה'", ל"מעל הדבר נחשב של iepiylאפוא, בבעלותו
הפקדון? על הקדושֿברוךֿהוא

המכחיש  כאמור, שהרי, קשה, שאלה זו אין אמנם,
זה  והרי הקדושֿברוךֿהוא, של לבעלותו בניגוד פועל
 ֿ הקדושֿברוך של מרשותו הדבר את מוציא הוא כאילו

ברור. הדבר אין עדיין אך – הוא

על  – ברמז רק אך רש"י, זאת מבהיר אכן לפיכך
המאמר, בעל של שמו ציון aiwr`ידי iax:

משום) יהודה aiwr`(רבי iax לכך שהסיבה אומר,
את  הראשון ביום המקדש בבית לומר נהגו שהלויים
שקנה  שם "על היא ומלואה" הארץ "לה' המזמור

כדי i"yxe.24והקנה" קונה "כלומר, כך: על מפרש
שלדברי וכיון aiwr`להקנות". iax הקדושֿברוךֿהוא ,

העולם את של wx"ick"קונה" בעלותו – להקנות"
בנתינתו  כביכול, תלויה, החפץ על הוא הקדושֿברוךֿ

לדברי מכך, יוצא מסויים, aiwr`לאדם iax שכאשר ,
גם  כביכול, גורע, הוא "להקנות", מאפשר אינו אדם

"קונה". הקדושֿברוךֿהוא של בהיותו

.Á
‰ÏÈÚÓ ‡Â‰ "ËÂÚÙ ÔÂ¯ÒÁ" Ì‚

"וכחש  של שהענין ו), סעיף (בסוף כן לפני הוסבר
כי  "נפש אופנים: לשני בפסוק מחולק בעמיתו"

למרות – בה'" מעל ו"ומעלה `cgתחטא" lkay
(נטילת  בקדושֿברוךֿהוא "מעילה" זוהי מהאופנים
שינוי, מהווה לו נתנו שהקדושֿברוךֿהוא ממי חפץ
– כדלעיל) הקדושֿברוךֿהוא, של בבעלותו כביכול,
שטר, ועל עדים על מלכתחילה סומכים שכאשר מפני

"מכחשים" (כפי ielbaאין שביניהם" ב"שלישי
סומכים  שבו בפקדון", "וכחש של במקרה שמתרחש

הכחשה  זוהי ולכן שביניהם", ה"שלישי על מלכתחילה
בכך  יש ולכן הקדושֿברוךֿהוא), בעלות של גלויה
מעל  "ומעלה ולא תחטא", "כי של ענין רק  בגלוי

בה'".

לבין  תחטא" כי "נפש בין שההבדל מובן, מכך
כלומר, הגילוי. בענין רק הוא בה'" מעל "ומעלה
ניכרת  בה' המעילה אין תחטא", כי "נפש של במקרה
ב"כי  גם המעילה קיימת בפנימיות אך בגלוי, כך כל

תחטא".

מלשון lkaוזאת "חטא" רק זהו כאשר אף חטא,
מחסיר 25חסרון  אלא עבירה, עובר אינו יהודי כאשר ,

הוא  המחסור כאשר ואף הרוחנית, בעבודתו משהו
בלבד, כפשוטו,dneca"פעוט" תחטא" כי ל"נפש

בלבד. פרוטה שווה הכחשת לגבי גם שאמור

ענין  ולא קטן, חטא נראה שהמעשה למרות כלומר,
הרי – וכו' ר"ל כפירה כ"מכחש ezeiniptaשל הוא

ר"ל  לכפירה בדומה שביניהם", מכך:26בשלישי ויותר .
גם בכך כךdlirnיש ידי שעל כביכול,mipynבה', ,

איֿביצוע  ידי על הקדושֿברוךֿהוא. של בעלותו את
לדירה  בעולם חלקו את להפוך עליו, המוטל התפקיד
מרשותו  זה חלק כביכול, היהודי, מוציא יתברך, לה'
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המשך בעמוד ד



כה `xwie zyxt zegiyÎihewl

של  בעלותו כנגד יפעל לא שהלה שחשב משום רק
הפקדון  את המכחיש כך, ומשום ברוךֿהוא, הקדושֿ
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.Ê
"˙Â˜‰Ï È„Î ‰Â˜" ‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰
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הפקדון? על הקדושֿברוךֿהוא
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.Á
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(נטילת  בקדושֿברוךֿהוא "מעילה" זוהי מהאופנים
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בראשית כד, מב – ואבוא היום אל העין ואומר ה' 
אלקי אדני אברהם אם ישך-נא מצליח דרכי אשר 

אנכי הולך עליה

קס

ביאור המדרש, יפה שיחתן של עבדי אבות )דפרשתו 
של אליעזר כפולה בתורה(, מתורתן של בנים )דם שרץ 

מטמא כבשרו(

א"ר אחא יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים, 
ושונה,  אומרה  הוא  דפים  וג'  שנים  אליעזר  של  פרשתו 
מריבוי  אלא  כבשרו  מטמא  דמו  ואין  תורה  מגופי  ושרץ 
המקרא. רשב"י אומר )ויקרא יא, כט( טמא הטמא, ר"א בן 

יוסי אומר )שם( זה וזה.
בראשית רבה פרשה ס', ח

יוחאי אומר טמא הטמא, אפשר  בן  ר' שמעון 
לומר וזה לכם טמא, הטמא לרבות דמו כבשרו.

אפשר לומר זה לכם הטמא, ומה וזה לכם, לרבות דמו 
כבשרו.

רש"י

מה שיפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים, 
כבשרו  מטמא  דמו  ששרץ  מה  הוא  בנים  של  תורתן 
כדאיתא במדרש רבה חיי שרה פרק ס' ע"ש. והוא מה 
בשיחתו  הוציא1  אברהם  עבד  אליעזר  אבות  שהעבדי 
יד  מתחת  רבקה  את  שי"ח(,  מספרו2  עצמו  )והוא 
מטמא  שדמן  שרצים  הח'  כמו  שהם  מלכה3  בני  הח' 
כבשרן. ורבקה היתה טהורה לגמרי4 כמ"ש ואיש לא 

1( ראה לקוטי שיחות חלק טז עמוד 462.
2( "אליעזר" הוא מספר "שיח", וזהו "מה יפה שיחתן של עבדי אבות 

כו'".
3( בראשית פרק כ"ב )פסוקים כ-כג( הנה ילדה מלכה... את עוץ בכרו 
ואת בוז אחיו ואת קמואל אבי ארם, ואת כשד ואת חזו ואת פלדש ואת 

ידלף ואת בתואל, ובתואל ילד את רבקה שמונה אלה ילדה מלכה.
בהמדרש,  יצחק"  לוי  ה"לקוטי  ביאור  דעפ"י  אפשר,  בדרך  י"ל   )4

מתורצות בזה כמה שאלות.
העיקר  מלכה?,  בני  כל  וירא(  פרשת  )בסוף  בתורה  כתוב  למה  א( 
הוא מ"ש )פסוק כג שם( "ובתואל ילד את רבקה". ורש"י כתב "כל 
היחוסין הללו לא נכתבו אלא בשביל פסוק זה", ולמה נחית התורה 

לכתוב כל הדודים של רבקה "את עוץ בכרו וגו'"?
ב( בפסוק מדגיש "שמונה אלה ילדה מלכה", ומנינא למה לי?.

דפים,  וג'  שנים  אליעזר  של  פרשתו  למה  בעי,  טעמא  גופא  הא  ג( 

ידעה5, היפך דשרץ שגם דמו מטמא כבשרו, וד"ל.
ומה ששרץ דמו מטמא כבשרו נלמד מן ו' דוזה ומן ה' 
ויניקת השרץ  והוא אחיזת  דהטמא כדאיתא במד"ר שם, 
עלה  אשר  דוהשעיר  ו"ה  דוהנחש6,  ו"ה  ו"ה,  באותיות 
עליו הגורל לעזאזל7, והשרש הוא השבירה דתוהו שהיתה 

בו"ה8 כידוע.
לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על תנ"ך ומאחז"ל עמוד קנז

וכפולה בתורה, והדין דדם שרץ הוא לימוד מב' אותיות – מריבויי 
דקרא "וזה לכם הטמא"?.

ד( מה הקשר דפרשת רבקה וכו' עם דם שרץ דוקא, דמכל "תורתן של 
בנים" נקטו דם שרץ?

אלא דהתורה רוצה להדגיש גודל מעלת רבקה וצניעותה, דכל הדודים 
בזנות  השמנה שרצים, שטימאו עצמן  כנגד  הם  שלה ה"שמנה אלה" 
דבשרם ודמם טמאים כמו השרצים וד"ל, משא"כ רבקה "ואיש לא 
ילדה  אלה  "שמונה  בתורה  כתוב  ולכן  לגמרי,  טהורה  היא  ידעה", 
דבשרם  שרצים  השמונה  כמו  הם  אלה  דהשמונה  להדגיש  מלכה" 
קטנה  שהיתה  שאף  רבקה,  מעלת  גודל  מובן  ומזה  טמאים,  ודמם 
היא  ולכן  יתירה,  בצניעות  עצמה  שמרה  זנות,  רודפי  של  ובסביבה 
סימן  אבות  ומעשה  הדורות,  כל  במשך  ישראל  בת  לכל  חי'  דוגמא 

לבנים, ולכן כתב בתורה, אודות בת ישראל זו ב' וג' דפים וד"ל.
ומתורצת גם הלשון "יפה שיחתן" ולא דיבורן או אמירתן, דשי"ח בגי' 

אליעזר, ופרשת אליעזר כפולה בתורה וד"ל.
5( בראשית כד, טז: והנערה טבת מראה מאד בתולה ואיש לא ידעה. 
ידעה, שלא כדרכה, לפי  לא  ואיש  בתולה, ממקום בתולים:  ופרש"י 
שבנות הכנענים היו משמרות מקום בתוליהן, ומפקירות עצמן ממקום 

אחר, העיד על זו שנקיי' מכל.
6(  בראשית ג, א. "והנחש הי' ערום מכל חית השדה וגו'". הדיוק בפ' 
"וה-נחש", דהנחש יונק מאותיות ו"ה מהשם. ראה אור התורה בשלח 
עמוד תרסח וז"ל: דע דמלת והנחש דבר גדול ו"ה הוא חצי של שם 
הוי' מה לו עם הנחש, אלא זהו כי יד על כס י"ה, והנחש הוא הוי"ו של 
יעקב* שנתן לעשו ו"ה האחרון שהתחבר בשעת השפעת הנחש וכל 
זה כי האדם מגורש מג"ע, ובזמן הגאולה ישאר נחש כי אז יתחבר ו"ה 
עם י"ה וכשישאר נחש פשטו חיילותיו )יר"ק אותיות א"ב סעיף ל"ד(. 
ע"ש. ועיין גם לעיל פרשת בראשית סימן מו. ראה בהנסמן בהערה 7.

*( ויקרא כו, מב. ע"ש.
הקדושה,  על  מרמז  לה'  שעלה  דהשעיר  פירוש:  י.  טז,  ויקרא   )7
והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל מרמז על הקליפות והחיצונים. 
וזהו דיוק הפסוק "וה-שעיר", דיניקת החיצונים הוא רק מאותיות ו"ה 
מהשם )המרמז על המדות ומחשבה דיבור ומעשה כידוע(, ולא על 

בחי' מוחין אותיות י"ה.
ראה לקוטי שיחות חלק ו עמוד 105 ואילך. חלק כא עמוד 195. אור 
התורה בראשית עמוד תקעה-1150. תורת מנחם – תפארת לוי יצחק 

שמות עמוד רה ואילך.
וגו'" כמ"ש בעמק  )ויקרא טו, לג( "והדוה בנדתה  8( ורמז גם מ"ש 
המלך שער יד פרק קיט. וכן "והבגד כי יהי' בו נגע" )יג, מז(. וראה 
בענין אותיות ו"ה אור התורה פרשת ראה עמוד תרלח. כי תבוא עמוד 

תתרסו.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כו

אליו  ה'  וידבר  משה  אל  ויקרא   – א  א, 
מאהל מועד לאמר

אחד",  לא  מטמא  טהור  יתן  "מי  ד(  יד,  )שם  כתיב  א. 
מן  האור  "כיתרון  יג(  ב,  )קהלת  פסוק  דרך  על  זה  ופסוק 
)לעיל  זה  והארכתי מאד בדרושים אחרים מענין  החשך". 
שהי'  ממה  האור,  יתרון  גורם  החשך  סבת  כי  רפ"ב(,  אות 

קודם שנתחשך.

חוה  ס"ח(  פי"ט  רבה  )בראשית  ז"ל  רבותינו  ואמרו 
בשמרים  מעורבים  בענבים  ענבים,  של  אשכול  סחטה 
ואינם נכרים רק מתבטלים, וכשנסחטו ונעשו שמרים אחר 
כך, נשאר היין משומר. רצה לומר מסולק מהשמרים, והוא 
עולם  ענין  וזהו  סחיטה.  קודם  שהי'  ממה  יותר  ובהיר  זך 
הבא יין המשומר בענביו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל )ברכות 
לד, ב(, "עין לא ראתה אלקים זולתך" )ישעי' סד, ג( זהו יין 

המשומר.

עור"  "כתנות  ונעשה  ונגנז  אור"  "כתנות  הי'  כי  והענין 
אור  לעתיד  החטאת  ובהתם  אור.  היפך  עור  שהוא  ב'עין' 
‘עין' שגרמה עיור, עיור יתהפך  חדש יהי' לזה העור יתרון 
ל"עין בעין נראה אתה ה' וגו'" )במדבר יד, ד(, עין רואה עין 
כו' זה יין המשומר כו'. וזהו ענין א' ד"שמע ישראל" )דברים 

ו, ד( – רבתי.

הנה,  רבתי.   – ד"אדם"  א'  א(  א,  )-א  הימים  ובדברי 
"אדם" מעשר של "אמת", והעולם נברא באמת, "בראשית 
"אמת".  תבות  סופי  א(,  א,  )בראשית  את"  אלקים  ברא 
בהוצאת  הנחש  הוא  כח(  טז,  )משלי  אלוף"  מפריד  "ונרגן 
דבת שקר, גרם שנפרד א' מן "אמת" ונשאר – "מת", וכן 
מן "אדם" ונשאר – "דם". ואז נסתלקה אלף מ"כתנות אור" 

ונעשית "עור".

ועל כן א' ד"ויקרא" )ויקרא א, א( זעירא, ונשאר "ויקר" 
לשון "קרי" היא לילית, שהולידה מן אדם ק"ל שנה, ובאה 
זוהמא לעולם )ערובין יח, ב(. ואמר "אדם כי יקריב" )ויקרא 
א, ב( דאינו קרוב, עתה צריך להקריב, ואחר כך הפרשיות 
זה  על  שסובבים  אחר,  במקום  הארכתי  כהנים  תורת  של 

הענין.

וכל הטומאות נמשכות מזה. "אדם כי יהי' בעור בשרו" 
)שם יג, ב( מחמת שנעשית כתנות עור ובשר בחטא אדם 
ומזה  קרי,  רק  שלמה   – אדם  מטת  היתה  ולא  הראשון, 
שופרא  מעין  שופרי'  יעקב  בא  עד  כו',  נדה  ודם  הזיבות 
ממנו  ויצאו  ב(  נו,  )פסחים  שלמה  מטתו  והיתה  דאדם, 
יהודה שלח לפניו"  "ואת  ע'.  שבעים נפש קדושות, לתקן 
)בראשית מו, כח( רומז על דוד המלך ע"ה בסוד אדם דוד 

משיח...

אורי  "קומי  א(  ס,  )ישעי'  כתיב  משיח,  בביאת  לעתיד 
שבעת  כאור  וגו'  החמה  כאור  הלבנה  "אור  אורך",  בא  כי 

אז,  משמש  שהי'  הגנוז  אור  שהוא  כו(,  ל,  )שם  הימים" 
ומה שהי' "עין לא ראתה", יתהפך ל"עין לא ראתה אלקים 
זולתך" )שם סד, ג(, דהיינו לרוב הבהירות, וכל זה בא מכח 
בטול השמרים – הקליפות, ומעז יצא מתוק, וזדון נתהפך 
ואמרו  כג(,  כג,  )במדבר  ליעקב"  יאמר  ו"כעת  לזכות, 
לפנים  ישראל  שיהיו  ס"י(  פ"א  רבה  )דברים  ז"ל  רבותינו 

ממחיצתן של מלאכי השרת כו'.
של"ה – מסכת פסחים אות שסז. שסח

הי' שייך  אילו לא חטא אדם הראשון אז לא  כי  דע  ב. 
לומר להיות נבדל מקום קדוש. כי הכל הי' ענין גן עדן והכל 
יאמרו  לא  לעתיד  טז(  )ג,  בירמי'  שכתוב  וכמו  קודש,  הי' 
עוד ארון ברית ה' וגו', ופירש"י כי כל כנסתכם תהא קדושה 

ואשכון בה כאילו הוא ארון.

וכן לא הי' נבדל איש מאנשים לעבודה ולכהונה כי היו 
מן  זמן  נבדל  הי'  לא  וכן  קדוש,  וגוי  כהנים  ממלכת  כולם 
כמו  לקדושה  שוים  היו  העתות  כל  כי  לקדושה  הזמנים 

שיהי' לעתיד עולם שכולו שבת.

וסימנך לשלש אלה הוא עולם שנה נפש. המוזכר בספר 
מן  זמן  וקדושת  מהעולם  המקום  קדושת  דהיינו  יצירה, 
משאר  אדם  הבדל  וקדושת  שנה.  בענין  הנכלל  הזמנים 

נפשות האדם וזהו ענין נפש.

ולא הי' האדם צריך לקרב את עצמו על ידי הקרבן, רק 
צדיקים  של  נפשותיהם  כענין  לה'  קרבן  הי'  בעצמו  הוא 

לאחר מותם שהם קרבן על גבי מזבח של מעלה.

על כן התחיל ספר זה באדם שנאמר )ויקרא א, ב( אדם 
כי יקריב רומז לאדם הראשון ואז תורת כהנים תיקון לאדם 

וכל דיני הקרבן.

אחר כך נגעי בני אדם הבא מכח חטא שלו ותקנתן היינו 
מיתת  כן  אחר  וטהרתן.  וקרי  וזיבה  וצרעת  נדות  טומאת 
שיתבאר  כמו  קדמאה  אדם  לבני  הרומזים  אהרן  בני  שני 

במקומו.

על  נגזר  כן  כי  לכפר  בשנה  יום  להיות  כן  אחר  והוצרך 
אדם ביום אכלו מיתה ויומו של הקב"ה אלף שנה ואז יום 
הוא  עצמו  ולקדש  הקדושה  לעורר  כך  אחר  שנה.  לאלף 
בפרשת  הזמנים  קדושת  כך  אחר  תהיו.  קדושים  בפרשת 
שנמשכו  פעמים  שבע  השמיטות  ענין  כך  אחר  אמור. 

משבעת ימי בראשית הנעלמים כמו שיתבאר במקומו.

טוב  ועשה  מרע  סור  להיות  וקללות  ברכות  כך  אחר 
עדיין  נתקיימו  לא  תלכו  בחקותי  אם  של  אלו  והבטחות 
עד לעתיד ואז יהי' הנצחיית בגוף ונשמה ככוונת הבריאה 
מתחלה כמבואר בארוכה בהקדמה שלי תולדות אדם. הרי 

ספר תורת כהנים תיקון האדם.
של"ה עה"ת
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ß xc` c"k oey`x mei ß

à(à)ø÷iåàìäàî åéìà ýåýé øaãéå äLî-ìà ©¦§−̈¤¤®©§©¥³§Ÿ̈Æ¥½̈¥¬Ÿ¤
:øîàì ãòBî¥−¥«Ÿ

i"yx£‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ∑,קריאה קדמה צּוּוים, ּולכל אמירֹות ּולכל ּדּברֹות ׁשּמלאכי לכל לׁשֹון חּבה, לׁשֹון «ƒ¿»∆…∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָָ
עראי  ּבלׁשֹון עליהן נגלה העֹולם אּמֹות לנביאי אבל אלֿזה", זה "וקרא ׁשּנאמר: ּבֹו, מׁשּתּמׁשין ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשרת

אלּֿבלעם" אלהים "וּיּקר ׁשּנאמר: LÓ‰.וטמאה, Ï‡ ‡¯˜iÂ∑ לא יׂשראל וכל לאזניו, ּומּגיע הֹול הּקֹול ְְְֱֱִִִֶֶֶַַָָָֹֻ«ƒ¿»∆…∆ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹ
להפסקֹות. ולא קריאה היתה לדּבּור "וידּבר", לֹומר: ּתלמּוד קריאה? היתה להפסקֹות אף יכֹול ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשֹומעין.
קלֿוחמר  לענין, ענין ּובין לפרׁשה ּפרׁשה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן מׁשּמׁשֹות? הפסקֹות היּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּומה

ÓÊ‡א  ÔkLnÓ dnÚ ÈÈ ÏÈlÓe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆«≈¿»ƒ≈ƒ«¿«ƒ¿»
:¯ÓÈÓÏ¿≈»
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,dliNd mFlgA wx mdil` dlbp¦§¨£¥¤©©£©©§¨
."`agdA FWblR lv` KlFdd mc`M"§¨¨©¥¥¤¦©§§¥¨¥

äLî ìà àø÷iåCìBä ìBwä Y ©¦§¨¤Ÿ¤©¥

åéðæàì òébîe¯aEzM `NW dGn ©¦©§¨§¨¦¤¤Ÿ¨
"dWnl")`l ,ai my .fk ,h zenyak(`N` , §¤¤¨

`xTW wx `NW micnl ,"dWn l`"¤¤§¥¦¤Ÿ©¤¨¨
riBd d`ixTd lFTW mB `N` ,dWnl§¤¤¨©¤©§¦¨¦¦©

eipf`l cgEin otF`A)`ikc `xin(. §¤§¨§¨§¨
ïéòîBL àì ìàøNé ìëå¯s` §¨¦§¨¥Ÿ§¦©

oOwl d`xE .mkFzA dWn cnrWM§¤¨©¤§¨§¥§©¨
.`Ad xEACA©¦©¨

úB÷ñôäì óà ìBëé¯ozF` od ¨©§©§¨¥¨
dWxR xg` Exn`PW zFIWxR̈¨¦¤¤¤§©©¨¨¨

DA xMfPW dpFW`xdl` 'd xAcie" ¨¦¨¤¦§¨¨©§©¥¤
Exn`p odixg`W zFIWxRde ,"dWn¤§©¨¨¦¤©£¥¤¤¤§
xEAC F` dxin` mEW `lA mzq§¨§Ÿ£¦¨¦
xn`p Ff dWxR ixg`W FnM ,odiptl¦§¥¤§¤©£¥¨¨¨¤¡©

"o`Sd on m`e")i"yx iyxtn(. §¦¦©Ÿ
äàéø÷ äúéä¯xg`l eil` `xTW ¨§¨§¦¨¤¨¨¥¨§©©

.dwqtdd©©§¨¨
øeaãì ,"øaãéå" :øîBì ãeîìz©§©©§©¥§¦

úB÷ñôäì àìå äàéø÷ äúéä¯ ¨§¨§¦¨§Ÿ§©§¨
dxin` ,xEAC odA Exn`PW zFIWxRA©¨¨¦¤¤¤§¨¤¦£¦¨
`le ,odiptl d`ixw dzid iEEiv F`¦¨§¨§¦¨¦§¥¤§Ÿ
lW zFIWxR iM ,zFwqtdAW zFIWxRl©¨¨¦¤©©§¨¦¨¨¦¤
Fnvr iptA xEAcA Exn`p `l zFwqtd©§¨Ÿ¤¤§§¦¦§¥©§
zFIWxR od `N` ,dWcg d`EapA¦§¨£¨¨¤¨¥¨¨¦
mcFTd xEACde d`EaPd lW KWnd¤§¥¤©§¨§©¦©¥

)m"`x(.
úBLnLî úB÷ñôä eéä äîe¯oeiMW ¤¨©§¨§©§¤¥¨

dOl ,Dnvr iptA d`EapA opi`W¤¥¨¦§¨¦§¥©§¨¨¨
zFwqtdA Exn`p)m"`x(. ¤¤§§©§¨

ïéa ïðBaúäì äLîì çåø ïzì¦¥¤©§Ÿ¤§¦§¥¥
ïéðòì ïéðò ïéáe äLøôì äLøt¯ ¨¨¨§¨¨¨¥¦§¨§¦§¨

" :gi ,`l zFnW i"Wx d`xEFY` xAcl §¥©¦§§©¥¦
iRn rnFW dWn didW cOln ±§©¥¤¨¨¤¥©¦¦
dkldd z` oipFWe oixfFge ,dxEaBd©§¨§§¦§¦¤©£¨¨

."cgi mdipW§¥¤©©



xwie`כח zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k oey`x meil inei xeriy
ההדיֹוט  מן הּלֹומד ּב∑‡ÂÈÏ.להדיֹוט נאמרּו ּדּברֹות י"ג אֹומר: יהּודה רּבי אהרן. את למׁשה למעט ּתֹורה ְְְִֵֶֶַַ≈»ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

הן .ּולאהרן  ואּלּו לאהרן; ׁשּיאמר למׁשה אּלא נאמרּו, לאהרן ׁשּלא ,ללּמד מעּוטין, י"ג נאמרּו ּוכנגּדם ְְְְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹֹ
ׁשמעּו יכֹול ּכהנים '. ּב'תֹורת ּכּלן – "ל "ונֹועדּתי אליו", "וידּבר אליו", "מּדּבר אּתֹו", "לדּבר  מעּוטין: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֻי"ג

אליו" "קֹול לֹו", "קֹול לֹומר: ּתלמּוד הּקריאה? קֹול ׁשמעּו..את לא יׂשראל וכל ׁשמע, הר"ן (מׁשה ּבׁשם מ"כ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
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ׁשּגםּֿכן  'אליו' וכתב מרּגׁשת. אינּה אבל הּדּבּור, יחּוד על ּתֹורה ׁשּגםּֿכן 'לֹו' ּכתּוב היה מאּלּו יֹותר ּבּמבטא מרּגׁשת הּדּבּור המיחדת ּׁשהּתבה מּמה ּדרּׁש"י ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻׁשּדּיּוקֹו

מצאתי  ודו"ק. ׁשמעּו, לא יׂשראל וכל ׁשמע ׁשּמׁשה והּוא, יֹותר, יחּוד להֹורֹות ּבּמבטא, מרּגׁשת ואמנם הּדּבּור, המיחדת ּתבה ÚBÓ„.)היא Ï‰‡Ó∑ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ≈…∆≈
הּקֹול". "את לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול לאהל. חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק הּקֹול ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹמלּמד
אםּֿכן, ארזים". ׁשבר ה' קֹול ּבהדר, ה' קֹול ּבּכח, ה' "קֹול ּבתהּלים: הּמתּפרׁש הּקֹול הּוא ה"ּקֹול"? ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹמהּו
החצר  עד נׁשמע הּכרּובים ּכנפי "וקֹול ּבֹו: ּכּיֹוצא נפסק. הּקֹול ׁשהיה מלּמד מֹועד"? "מאהל נאמר ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹלּמה
"עדֿהחצר  נאמר: לּמה אםּֿכן, ּבדּברֹו". אלֿׁשּדי "ּכקֹול לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהחיצנה".

נפסק  היה ׁשם, ׁשּמּגיע ׁשּכיון Ó‡Ï¯.החיצנה"? „ÚBÓ Ï‰‡Ó∑ מעל" לֹומר: ּתלמּוד הּבית? מּכל יכֹול ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ≈…∆≈≈…ְִִֵַַַַַָָ
הּכרבים" ׁשני "מּבין לֹומר: ּתלמּוד ּכּלּה? הּכּפרת מעל יכֹול ּדברי ∑Ó‡Ï¯.הּכּפרת". להם ואמר צא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻֻ≈…ְֱִֵֵֶֶָֹ

מן  ּכמנּדים, ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ל"ח ׁשּכל מצינּו, ׁשּכן עּמי', נדּבר הּוא 'ּבׁשבילכם ְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכּבּוׁשין:
וידּבר  למּות... הּמלחמה ּכלֿאנׁשי כאׁשרּֿתּמּו "ויהי ׁשּנאמר: מׁשה, עם הּדּבּור נתיחד לא ,ואיל ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹהמרּגלים
"וּיׁשב  ׁשּנאמר: ּכמֹו יקּבלּום, אם והׁשיבני ּדברי, להן ואמר צא אחר: ּדבר הּדּבּור. היה אלי לאמר" אלי ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹה'

וגֹו'" העם אתּֿדברי :מׁשה ְְִֵֶֶָָֹ
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ההדיֹוט  מן הּלֹומד ּב∑‡ÂÈÏ.להדיֹוט נאמרּו ּדּברֹות י"ג אֹומר: יהּודה רּבי אהרן. את למׁשה למעט ּתֹורה ְְְִֵֶֶַַ≈»ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

הן .ּולאהרן  ואּלּו לאהרן; ׁשּיאמר למׁשה אּלא נאמרּו, לאהרן ׁשּלא ,ללּמד מעּוטין, י"ג נאמרּו ּוכנגּדם ְְְְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹֹ
ׁשמעּו יכֹול ּכהנים '. ּב'תֹורת ּכּלן – "ל "ונֹועדּתי אליו", "וידּבר אליו", "מּדּבר אּתֹו", "לדּבר  מעּוטין: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֻי"ג

אליו" "קֹול לֹו", "קֹול לֹומר: ּתלמּוד הּקריאה? קֹול ׁשמעּו..את לא יׂשראל וכל ׁשמע, הר"ן (מׁשה ּבׁשם מ"כ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
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ׁשּגםּֿכן  'אליו' וכתב מרּגׁשת. אינּה אבל הּדּבּור, יחּוד על ּתֹורה ׁשּגםּֿכן 'לֹו' ּכתּוב היה מאּלּו יֹותר ּבּמבטא מרּגׁשת הּדּבּור המיחדת ּׁשהּתבה מּמה ּדרּׁש"י ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻׁשּדּיּוקֹו

מצאתי  ודו"ק. ׁשמעּו, לא יׂשראל וכל ׁשמע ׁשּמׁשה והּוא, יֹותר, יחּוד להֹורֹות ּבּמבטא, מרּגׁשת ואמנם הּדּבּור, המיחדת ּתבה ÚBÓ„.)היא Ï‰‡Ó∑ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ≈…∆≈
הּקֹול". "את לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול לאהל. חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק הּקֹול ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹמלּמד
אםּֿכן, ארזים". ׁשבר ה' קֹול ּבהדר, ה' קֹול ּבּכח, ה' "קֹול ּבתהּלים: הּמתּפרׁש הּקֹול הּוא ה"ּקֹול"? ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹמהּו
החצר  עד נׁשמע הּכרּובים ּכנפי "וקֹול ּבֹו: ּכּיֹוצא נפסק. הּקֹול ׁשהיה מלּמד מֹועד"? "מאהל נאמר ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹלּמה
"עדֿהחצר  נאמר: לּמה אםּֿכן, ּבדּברֹו". אלֿׁשּדי "ּכקֹול לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהחיצנה".

נפסק  היה ׁשם, ׁשּמּגיע ׁשּכיון Ó‡Ï¯.החיצנה"? „ÚBÓ Ï‰‡Ó∑ מעל" לֹומר: ּתלמּוד הּבית? מּכל יכֹול ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ≈…∆≈≈…ְִִֵַַַַַָָ
הּכרבים" ׁשני "מּבין לֹומר: ּתלמּוד ּכּלּה? הּכּפרת מעל יכֹול ּדברי ∑Ó‡Ï¯.הּכּפרת". להם ואמר צא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻֻ≈…ְֱִֵֵֶֶָֹ

מן  ּכמנּדים, ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ל"ח ׁשּכל מצינּו, ׁשּכן עּמי', נדּבר הּוא 'ּבׁשבילכם ְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכּבּוׁשין:
וידּבר  למּות... הּמלחמה ּכלֿאנׁשי כאׁשרּֿתּמּו "ויהי ׁשּנאמר: מׁשה, עם הּדּבּור נתיחד לא ,ואיל ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹהמרּגלים
"וּיׁשב  ׁשּנאמר: ּכמֹו יקּבלּום, אם והׁשיבני ּדברי, להן ואמר צא אחר: ּדבר הּדּבּור. היה אלי לאמר" אלי ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹה'

וגֹו'" העם אתּֿדברי :מׁשה ְְִֵֶֶָָֹ
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.crFn¥
ìBwä äéäL¯lW la` ,xEACd lW ¤¨¨©¤©¦£¨¤

uEgl `vFi did oM d`ixTd)cec ixac(, ©§¦¨¥¨¨¥©
.lirlcM ,rnW dWn wxW `N ¤̀¨¤©¤¨©§¦§¥

ìäàì õeç àöBé äéä àìå ÷ñôð¯ ¦§¨§Ÿ¨¨¥¨Ÿ¤
gzRl riBOWkE" :ht ,f xAcOA i"WxA§©¦©¦§¨§¤©¦©©¤©
."ld`l uEg `vFi did `le wqtp did̈¨¦§¨§Ÿ¨¨¥¨Ÿ¤
:a ,dk zFnW i"Wx oFWl mB d`xE§¥©§©¦§
.. cxFi lFw gzRd KFzA `AW oeike"§¥¨¤¨§©¤©¥
,xnFlM ."crFn ld`A dWnl rnWpe§¦§¨§¤§Ÿ¤¥§©
,rnWp did oicr lFTd ld`d gztAW¤§¤©¨Ÿ¤©£©¦¨¨¦§¨

.rnWp did `l gzRl uEgn wxe§©¦©¤©Ÿ¨¨¦§¨
ãeîìz ?Ceîð ìBwäL éðtî ìBëé̈¦§¥¤©¨©§

øîBì¯.mW xAcOA ©©¦§¨¨
"ìBwä" eäî ,"ìBwä úà"¯`"dA ¤©©©§¥

.dricid©§¦¨
Løtúnä ìBwä àeä¯:miqEtC dOkA ©©¦§¨¥§©¨§¦

.WxFtnd©§¨
íéläza¯i"WxA la` .dÎc ,hk ©§¦¦£¨§©¦

cEnlY ?KEnp lFw lFki" :mW xAcOA©¦§¨¨¨¨©§
FOr xAcPW lFTd `Ed ,lFTd z` xnFl©¤©©¤¦§©¦

."ipiqA§¦©
çka 'ä ìB÷"¯miNdY i"WxA la` ©Ÿ©£¨§©¦§¦¦

itl FlFw mvnv dxFY oYn zrWA" :mẄ¦§©©©¨¦§¥§¦
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היא: הּפרׁשּיֹות ּב' ׁשּיכּות וּיקרא. לפרׁשת נכנסים ּפקּודי ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָמּפרׁשת
הּוא "ענן" הּמׁשּכן. על ׁשהיה הענן אֹודֹות מדּבר ּפקּודי, ּפרׁשת מֹועד,העלם העלם העלם העלם ּבסֹוף לאהל להּכנס רּבנּו מּמׁשה ׁשּמנע , ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּלאחר  והּגיּלּוי ההעלם. ׁשּלאחר הּגּלּוי ּגּלּוי, ׁשל ענין היא קריאה - מׁשה" אל "וּיקרא ואחר־ּכ גֹו'". מׁשה יכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ"ולא
ּכּידּוע. ּכׁשּלעצמֹו, מּגיּלּוי יֹותר למעלה הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָההעלם

- מאלקּות התרחק ׁשהאדם לאחר ּבאה הּתׁשּובה הּתׁשּובה. עבֹודת הּוא האדם ּבעבֹודת ההעלם ׁשּלאחר הּגיּלּוי ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹענין
ּגיּלּוי. - למקֹומֹו הׁשבה ּפירּוׁשּה ּותׁשּובה ְְְֲִִֵֵֶָָָָהעלם.

ּכזכּיֹות", לֹו נעׂשּו "זדֹונֹות - הּתׁשּובה לתכלית עד לתּוׁשּיה", "ּכפלים נעׂשה - ההעלם ׁשּלאחר ּבּגיּלּוי ּכמֹו - ּבתׁשּובה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻּגם
לנהֹורא". חׁשֹוכא ְְְֲִִַָָָ"אתהּפכא

יאיר". ּכּיֹום ׁש"לילה אּלא ההעלם, את ּולהסיר לדחֹות לא - ההעלם לאחר ׁשּבאה הּקריאה ּתכלית ענין וזהּו [...]ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
על־ידי  - אּדרּבה אּלא חס־וׁשלֹום, להתיאׁש לֹו אסּור נמצא, ׁשּבֹו מּצב ׁשּבכל ּבעבֹודתֹו, ואחד אחד לכל הֹוראה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָוזֹוהי

יֹותר. נעלה לגיּלּוי להּגיע אפׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָההעלם
היינט"), ווי ׁשענערע סאך ("א מּדֹורנּו ּבהרּבה טֹובים ּדֹורֹות היּו הרי קּוׁשיא: ׁשּמקׁשים ּבכלל, לּדֹורֹות ּבנֹוגע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוכן
ּתבא  ּבתמיהה", ּדרא ׁש"אכׁשּור זה, ּבדֹור ׁשּדוקא להבין אפׁשר אי ואם־ּכן מהּגאּלה, רחֹוקים עדין היּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻואף־על־ּפי־כן

ְַָֻהּגאּלה?
חס־וׁשלֹום, להרדם לא ּביֹותר להתחּזק צרי ואז יֹותר, חזקה הּׁשינה ּבקר לפנֹות ּכּנ"ל. הּנֹותנת, היא אּדרּבה, - לזה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוהּמענה

ל"ליל  ׁשּנזּכה עד הּבקר, לאֹור להתעֹורר יאיר".אלא ּכּיֹום ה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(a"lyz `xwIe zyxt ycwÎzay zecrezd)

ּכלּול  האמצעי ׁשהּקו (ּכּידּוע החּומׁשים ׁשאר את מכיל הּוא האמצעי, הּספר ּבהיֹותֹו ׁשּכן ּכללי, חּומׁש הּוא וּיקרא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָחּומׁש
הּתֹורה: ּכללּות ׁשל מעלתּה נרמזת 'וּיקרא' ּבּׁשם וכ הּׂשמאל). ּומּקו הּימין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמּקו

וכאן  וׁשם. ּתאר מּכל ׁשּלמעלה ,יתּבר ועצמּותֹו מּמהּותֹו ּבאה הּקריאה ׁשּכן הּקֹורא, מי נאמר לא מׁשה" אל ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּב"וּיקרא
הלּביׁש ׁשהּקּב"ה מז), (פרק ּבּתניא וכּמבֹואר הּבֹורא. עצמּות עם להתקּׁשר ניתן ׁשּבאמצעּותּה - הּתֹורה מעלת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָנרמזת

ּכביכֹול". עצמֹו את לנּו נתן ּכאילּו זה "הרי ׁשּכן, ּומּכיון .יתּבר ועצמּותֹו ּבמהּותֹו המאחדים וחכמתֹו, רצֹונֹו את ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻּבּתֹורה

ã ycew zegiyn zecewp ã(1107 'nr ,a jxk a"nyz zeiecreezd .a"nyz `xwie zyxt ycwÎzay zecrezd)

- הּפרׁשה ׁשל לקֹונֹו:ווווּיּיּיּיקרא קרא קרא קרא ּבׁשמּה האדם ּבעבֹודת הֹוראה טמּונה - ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
!ּבעבֹודת חיל אל מחיל ל התעּלה! מּמּנּו: ודֹורׁשים הּׁשמים, מן יהּודי לכל 'קֹוראים' ׁשעה ּובכל עת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּבכל
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`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k oey`x meil inei xeriy
לחּתר  עלי אּלא  עכׁשיו, עד ּבהיׂשגי להסּתּפק ל אסּור - אתּגר קריאת זֹו ּגבֹוהה, מדרגה לבעל זֹו: לקריאה ּפנים ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשני
ּתמיד  הּכל, על־אף ׁשּכן להתיאׁש, אל־ל - עּדּוד קריאת זֹו הּמדרגה, ּבׁשפל ׁשּמצּוי למי ואילּו יֹותר. נעלים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹלהיׂשגים

לאֹורה. מאפלה ולצאת הּירּוד מּמּצב להתעּלֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבכח

ã ycew zegiyn zecewp ã(209 cenr hl jxk mgpn zxez)

יכל  ולא הּמׁשּכן, את מּלא ה' "ּוכבֹוד - ּבּמׁשּכן ׁשהיה ּגדֹול אֹור ּגיּלּוי על למדנּו ּפקּודי, ּפרׁשת הּקֹודמת, הּפרׁשה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּבסֹוף
ׁשל  הּזעירה ּבאל"ף הּנרמז מּועט, ּבגיּלּוי מדּבר ּבפרׁשתנּו ואילּו מּלמעלה; ׁשּבא ּגיּלּוי ׁשּזה גֹו'", מֹועד אהל אל לבא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻמׁשה

העֹולם  ּבעניני העבֹודה על־ידי מּלמּטה, ׁשּבא אֹור והינּו ּגׁשמּיים.'וּיקרא', ּובקר צאן - ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּכן  לפרׁשתנּו. ּפקּודי מּפרׁשת ּובאים עֹולים הּתֹורה, סדר לפי הרי ּפקּודי, ּפרׁשת לגּבי ּבפרׁשתנּו הּירידה אף על ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָא
אּלא  אינֹו ּפקּודי ּפרׁשת ׁשל הּנעלה והּגיּלּוי העֹולם, ׁשּבתֹו ּבגיּלּוי אּלא ׁשּבּמׁשּכן, האֹור ּבגיּלּוי לא היא הּכּונה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּתכלית

ּבפרׁשתנּו. לּגיּלּוי והקּדמה ְְְֲִֵַַָָָָָָָהכנה
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טהטהטהטהֹוֹוֹוֹורין רין רין רין  יבאיבאיבאיבאּוּוּוּו טהטהטהטהֹוֹוֹוֹוריןריןריןרין;;;; והוהוהוהּקּקּקּקררררּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותתתת טהטהטהטהֹוֹוֹוֹוריןריןריןרין,,,, ׁשׁשׁשׁשההההּתּתּתּתינינינינֹוֹוֹוֹוקקקקֹוֹוֹוֹותתתת אאאאּלּלּלּלאאאא:::: ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים'?...'?...'?...'?... ּבּבּבּב''''תתתתֹוֹוֹוֹורתרתרתרת לתינלתינלתינלתינֹוֹוֹוֹוקקקקֹוֹוֹוֹותתתת ּמּמּמּמתחיליןתחיליןתחיליןתחילין מהמהמהמה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַֹֹממממּפּפּפּפניניניני ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִֹֹ
ּבּבּבּבטהטהטהטהֹוֹוֹוֹוריןריןריןרין ז)ויתעויתעויתעויתעּסּסּסּסקקקקּוּוּוּו פרשה רבה (ויקרא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַ

קרבה  ,יתּבר לה' ׁשּלֹו העצמיים וההתקּׁשרּות הּקרבה את ּבכ מבּטא הּוא ׁשחטא, חטא על קרּבן מביא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּכׁשאדם
החטא. על־ידי ׁשּנגרם הּפגם את לתּקן זֹו התקּׁשרּות ׁשל ּובכחּה החטא; ּבהם נגע ׁשּלא ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹוהתקּׁשרּות

קּיּום  על־ידי הּנֹוצרת - עׂשּויה התקּׁשרּות א) ּבחינֹות: ׁשּתי - לאלקּות הּנפׁש ׁשּבהתקׁשרּות  החסידּות, ּבתֹורת ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ[וכּמבאר
עצמית  התקּׁשרּות ב) לרצֹונֹו; חלילה, אי־צּיּות, על־ידי ּולהחלׁש להּפגם עלּולה והיא וחּבּור), צותא מּלׁשֹון (מצוה ה' ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָרצֹון

ּבהעדרֹו]. נחלׁשת לא ּגם ולכן על־ידֹו, נֹוצרת אינּה היא העליֹון; רצֹון ּבמיּלּוי ּתלּויה ׁשאינּנה -ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
" הּמדרׁש: ּכונת טהטהטהטהֹוֹוֹוֹוריןריןריןרין""""וזֹוהי מעֹולם,יבאיבאיבאיבאּוּוּוּו חטא טעם טעמּו ׁשּלא רּבן, ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ּבּבּבּבטהטהטהטהֹוֹוֹוֹוריןריןריןרין""""- -""""ויתעויתעויתעויתעּסּסּסּסקקקקּוּוּוּו ְְִִַַַָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

ּוטהֹורה. נקּיה ּתמיד היא אּלא החטא, מּפגם למעלה ׁשהיא ּבּנפׁש ּבחינה אֹותּה את ּומעֹוררים המגּלים הּקרּבנֹות, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּבתֹורת 
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עציםעציםעציםעצים קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמקריביםקריביםקריביםקריבים מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד מנחהמנחהמנחהמנחה,,,, תקריבתקריבתקריבתקריב ּכּכּכּכיייי נאמרנאמרנאמרנאמר כהנים)ולאולאולאולא (תורת ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
הרּוחנית: ּבעבֹודה עצים' 'קרּבן ּתכן ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹּבאּור

ואילּו ענינֹו. לפי קרּבן ּכל ּבּנפׁש; מסּימים ּכֹוחֹות ׁשל חלקית, הקרבה על מֹורים וכּו') ׁשלמים (עֹולה, לסּוגיהם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻהּקרּבנֹות
לּקּב"ה. ּכל־ּכּלֹו עצמֹו, את מֹוסר האדם - הּנפׁש עצם ׁשל ּכללית, הקרבה מסּמל עצים' ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ'קרּבן

סיּבֹות: מּׁשתי ּדוקא, עצים' ּב'קרּבן נרמזת זֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהקרבה
הּׂשדה". עץ האדם "ּכי כ) (ׁשֹופטים ּכּנאמר לעץ, נמׁשל האדם ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָא)

אחר, ּדבר ׁשל והעלאתֹו הקרבתֹו את לאפׁשר ּכדי אּלא ּבאים הם אין ׁשהרי מצוה', 'הכׁשר ּבגדר הם הּמערכה עצי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָב)
יהּודי ׁשּמקרב מי האדם: ּבעבֹודת ודּוגמתֹו ּגּביהם. על ׁשּנקרב הּקרּבן ּבׂשר ּבעבֹודה ׁשׁשׁשׁשני ני ני ני הינּו לעסֹוק הּנכֹונּות לּקּב"ה. ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לּקּב"ה. ּומׁשלם מחלט לביטּול וסימן אֹות היא ְְְְִִִַָָָָָָֻֻּכזֹו,
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz ipy xc` 'c zgiy)

א)אאאאווווּיּיּיּיקר קר קר קר  הרמז:(א, ּבדר לֹומר ויׁש רּבתי. היא הּימים' 'ּדברי ּבתחּלת "אדם" ׁשּבּמּלה א' האֹות וא ּלּו זעירא, היא א' האֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשל ּבקריאתֹו מדּבר ּב'דברי ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה ּכאן א 'זעירא'. ולהיֹות עצמֹו את להקטין האדם על – להקּב"ה ּוביחס מׁשה, אל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

סביבתֹו. על ּולהׁשּפיע למׁשל 'רּבתי', להיֹות האדם על – לעֹולם ּוביחס העֹולם, ּבתֹולדֹות מדּבר ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻהּימים'
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היא: הּפרׁשּיֹות ּב' ׁשּיכּות וּיקרא. לפרׁשת נכנסים ּפקּודי ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָמּפרׁשת
הּוא "ענן" הּמׁשּכן. על ׁשהיה הענן אֹודֹות מדּבר ּפקּודי, ּפרׁשת מֹועד,העלם העלם העלם העלם ּבסֹוף לאהל להּכנס רּבנּו מּמׁשה ׁשּמנע , ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּלאחר  והּגיּלּוי ההעלם. ׁשּלאחר הּגּלּוי ּגּלּוי, ׁשל ענין היא קריאה - מׁשה" אל "וּיקרא ואחר־ּכ גֹו'". מׁשה יכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ"ולא
ּכּידּוע. ּכׁשּלעצמֹו, מּגיּלּוי יֹותר למעלה הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָההעלם

- מאלקּות התרחק ׁשהאדם לאחר ּבאה הּתׁשּובה הּתׁשּובה. עבֹודת הּוא האדם ּבעבֹודת ההעלם ׁשּלאחר הּגיּלּוי ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹענין
ּגיּלּוי. - למקֹומֹו הׁשבה ּפירּוׁשּה ּותׁשּובה ְְְֲִִֵֵֶָָָָהעלם.

ּכזכּיֹות", לֹו נעׂשּו "זדֹונֹות - הּתׁשּובה לתכלית עד לתּוׁשּיה", "ּכפלים נעׂשה - ההעלם ׁשּלאחר ּבּגיּלּוי ּכמֹו - ּבתׁשּובה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻּגם
לנהֹורא". חׁשֹוכא ְְְֲִִַָָָ"אתהּפכא

יאיר". ּכּיֹום ׁש"לילה אּלא ההעלם, את ּולהסיר לדחֹות לא - ההעלם לאחר ׁשּבאה הּקריאה ּתכלית ענין וזהּו [...]ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
על־ידי  - אּדרּבה אּלא חס־וׁשלֹום, להתיאׁש לֹו אסּור נמצא, ׁשּבֹו מּצב ׁשּבכל ּבעבֹודתֹו, ואחד אחד לכל הֹוראה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָוזֹוהי

יֹותר. נעלה לגיּלּוי להּגיע אפׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָההעלם
היינט"), ווי ׁשענערע סאך ("א מּדֹורנּו ּבהרּבה טֹובים ּדֹורֹות היּו הרי קּוׁשיא: ׁשּמקׁשים ּבכלל, לּדֹורֹות ּבנֹוגע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוכן
ּתבא  ּבתמיהה", ּדרא ׁש"אכׁשּור זה, ּבדֹור ׁשּדוקא להבין אפׁשר אי ואם־ּכן מהּגאּלה, רחֹוקים עדין היּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻואף־על־ּפי־כן

ְַָֻהּגאּלה?
חס־וׁשלֹום, להרדם לא ּביֹותר להתחּזק צרי ואז יֹותר, חזקה הּׁשינה ּבקר לפנֹות ּכּנ"ל. הּנֹותנת, היא אּדרּבה, - לזה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוהּמענה

ל"ליל  ׁשּנזּכה עד הּבקר, לאֹור להתעֹורר יאיר".אלא ּכּיֹום ה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
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ּכלּול  האמצעי ׁשהּקו (ּכּידּוע החּומׁשים ׁשאר את מכיל הּוא האמצעי, הּספר ּבהיֹותֹו ׁשּכן ּכללי, חּומׁש הּוא וּיקרא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָחּומׁש
הּתֹורה: ּכללּות ׁשל מעלתּה נרמזת 'וּיקרא' ּבּׁשם וכ הּׂשמאל). ּומּקו הּימין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמּקו

וכאן  וׁשם. ּתאר מּכל ׁשּלמעלה ,יתּבר ועצמּותֹו מּמהּותֹו ּבאה הּקריאה ׁשּכן הּקֹורא, מי נאמר לא מׁשה" אל ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּב"וּיקרא
הלּביׁש ׁשהּקּב"ה מז), (פרק ּבּתניא וכּמבֹואר הּבֹורא. עצמּות עם להתקּׁשר ניתן ׁשּבאמצעּותּה - הּתֹורה מעלת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָנרמזת

ּכביכֹול". עצמֹו את לנּו נתן ּכאילּו זה "הרי ׁשּכן, ּומּכיון .יתּבר ועצמּותֹו ּבמהּותֹו המאחדים וחכמתֹו, רצֹונֹו את ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻּבּתֹורה
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- הּפרׁשה ׁשל לקֹונֹו:ווווּיּיּיּיקרא קרא קרא קרא ּבׁשמּה האדם ּבעבֹודת הֹוראה טמּונה - ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
!ּבעבֹודת חיל אל מחיל ל התעּלה! מּמּנּו: ודֹורׁשים הּׁשמים, מן יהּודי לכל 'קֹוראים' ׁשעה ּובכל עת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּבכל
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לחּתר  עלי אּלא  עכׁשיו, עד ּבהיׂשגי להסּתּפק ל אסּור - אתּגר קריאת זֹו ּגבֹוהה, מדרגה לבעל זֹו: לקריאה ּפנים ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשני
ּתמיד  הּכל, על־אף ׁשּכן להתיאׁש, אל־ל - עּדּוד קריאת זֹו הּמדרגה, ּבׁשפל ׁשּמצּוי למי ואילּו יֹותר. נעלים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹלהיׂשגים

לאֹורה. מאפלה ולצאת הּירּוד מּמּצב להתעּלֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבכח
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יכל  ולא הּמׁשּכן, את מּלא ה' "ּוכבֹוד - ּבּמׁשּכן ׁשהיה ּגדֹול אֹור ּגיּלּוי על למדנּו ּפקּודי, ּפרׁשת הּקֹודמת, הּפרׁשה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּבסֹוף
ׁשל  הּזעירה ּבאל"ף הּנרמז מּועט, ּבגיּלּוי מדּבר ּבפרׁשתנּו ואילּו מּלמעלה; ׁשּבא ּגיּלּוי ׁשּזה גֹו'", מֹועד אהל אל לבא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻמׁשה

העֹולם  ּבעניני העבֹודה על־ידי מּלמּטה, ׁשּבא אֹור והינּו ּגׁשמּיים.'וּיקרא', ּובקר צאן - ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּכן  לפרׁשתנּו. ּפקּודי מּפרׁשת ּובאים עֹולים הּתֹורה, סדר לפי הרי ּפקּודי, ּפרׁשת לגּבי ּבפרׁשתנּו הּירידה אף על ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָא
אּלא  אינֹו ּפקּודי ּפרׁשת ׁשל הּנעלה והּגיּלּוי העֹולם, ׁשּבתֹו ּבגיּלּוי אּלא ׁשּבּמׁשּכן, האֹור ּבגיּלּוי לא היא הּכּונה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּתכלית

ּבפרׁשתנּו. לּגיּלּוי והקּדמה ְְְֲִֵַַָָָָָָָהכנה
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טהטהטהטהֹוֹוֹוֹורין רין רין רין  יבאיבאיבאיבאּוּוּוּו טהטהטהטהֹוֹוֹוֹוריןריןריןרין;;;; והוהוהוהּקּקּקּקררררּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותתתת טהטהטהטהֹוֹוֹוֹוריןריןריןרין,,,, ׁשׁשׁשׁשההההּתּתּתּתינינינינֹוֹוֹוֹוקקקקֹוֹוֹוֹותתתת אאאאּלּלּלּלאאאא:::: ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים'?...'?...'?...'?... ּבּבּבּב''''תתתתֹוֹוֹוֹורתרתרתרת לתינלתינלתינלתינֹוֹוֹוֹוקקקקֹוֹוֹוֹותתתת ּמּמּמּמתחיליןתחיליןתחיליןתחילין מהמהמהמה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַֹֹממממּפּפּפּפניניניני ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִֹֹ
ּבּבּבּבטהטהטהטהֹוֹוֹוֹוריןריןריןרין ז)ויתעויתעויתעויתעּסּסּסּסקקקקּוּוּוּו פרשה רבה (ויקרא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַ

קרבה  ,יתּבר לה' ׁשּלֹו העצמיים וההתקּׁשרּות הּקרבה את ּבכ מבּטא הּוא ׁשחטא, חטא על קרּבן מביא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּכׁשאדם
החטא. על־ידי ׁשּנגרם הּפגם את לתּקן זֹו התקּׁשרּות ׁשל ּובכחּה החטא; ּבהם נגע ׁשּלא ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹוהתקּׁשרּות

קּיּום  על־ידי הּנֹוצרת - עׂשּויה התקּׁשרּות א) ּבחינֹות: ׁשּתי - לאלקּות הּנפׁש ׁשּבהתקׁשרּות  החסידּות, ּבתֹורת ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ[וכּמבאר
עצמית  התקּׁשרּות ב) לרצֹונֹו; חלילה, אי־צּיּות, על־ידי ּולהחלׁש להּפגם עלּולה והיא וחּבּור), צותא מּלׁשֹון (מצוה ה' ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָרצֹון

ּבהעדרֹו]. נחלׁשת לא ּגם ולכן על־ידֹו, נֹוצרת אינּה היא העליֹון; רצֹון ּבמיּלּוי ּתלּויה ׁשאינּנה -ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
" הּמדרׁש: ּכונת טהטהטהטהֹוֹוֹוֹוריןריןריןרין""""וזֹוהי מעֹולם,יבאיבאיבאיבאּוּוּוּו חטא טעם טעמּו ׁשּלא רּבן, ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ּבּבּבּבטהטהטהטהֹוֹוֹוֹוריןריןריןרין""""- -""""ויתעויתעויתעויתעּסּסּסּסקקקקּוּוּוּו ְְִִַַַָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

ּוטהֹורה. נקּיה ּתמיד היא אּלא החטא, מּפגם למעלה ׁשהיא ּבּנפׁש ּבחינה אֹותּה את ּומעֹוררים המגּלים הּקרּבנֹות, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּבתֹורת 
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עציםעציםעציםעצים קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמקריביםקריביםקריביםקריבים מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד מנחהמנחהמנחהמנחה,,,, תקריבתקריבתקריבתקריב ּכּכּכּכיייי נאמרנאמרנאמרנאמר כהנים)ולאולאולאולא (תורת ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
הרּוחנית: ּבעבֹודה עצים' 'קרּבן ּתכן ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹּבאּור

ואילּו ענינֹו. לפי קרּבן ּכל ּבּנפׁש; מסּימים ּכֹוחֹות ׁשל חלקית, הקרבה על מֹורים וכּו') ׁשלמים (עֹולה, לסּוגיהם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻהּקרּבנֹות
לּקּב"ה. ּכל־ּכּלֹו עצמֹו, את מֹוסר האדם - הּנפׁש עצם ׁשל ּכללית, הקרבה מסּמל עצים' ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ'קרּבן

סיּבֹות: מּׁשתי ּדוקא, עצים' ּב'קרּבן נרמזת זֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהקרבה
הּׂשדה". עץ האדם "ּכי כ) (ׁשֹופטים ּכּנאמר לעץ, נמׁשל האדם ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָא)

אחר, ּדבר ׁשל והעלאתֹו הקרבתֹו את לאפׁשר ּכדי אּלא ּבאים הם אין ׁשהרי מצוה', 'הכׁשר ּבגדר הם הּמערכה עצי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָב)
יהּודי ׁשּמקרב מי האדם: ּבעבֹודת ודּוגמתֹו ּגּביהם. על ׁשּנקרב הּקרּבן ּבׂשר ּבעבֹודה ׁשׁשׁשׁשני ני ני ני הינּו לעסֹוק הּנכֹונּות לּקּב"ה. ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לּקּב"ה. ּומׁשלם מחלט לביטּול וסימן אֹות היא ְְְְִִִַָָָָָָֻֻּכזֹו,
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz ipy xc` 'c zgiy)

א)אאאאווווּיּיּיּיקר קר קר קר  הרמז:(א, ּבדר לֹומר ויׁש רּבתי. היא הּימים' 'ּדברי ּבתחּלת "אדם" ׁשּבּמּלה א' האֹות וא ּלּו זעירא, היא א' האֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשל ּבקריאתֹו מדּבר ּב'דברי ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה ּכאן א 'זעירא'. ולהיֹות עצמֹו את להקטין האדם על – להקּב"ה ּוביחס מׁשה, אל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

סביבתֹו. על ּולהׁשּפיע למׁשל 'רּבתי', להיֹות האדם על – לעֹולם ּוביחס העֹולם, ּבתֹולדֹות מדּבר ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻהּימים'

(á)íãà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨À̈
ø÷aä-ïî äîäaä-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦©§¥À̈¦©¨¨Æ

:íëðaø÷-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe¦©½Ÿ©§¦−¤¨§©§¤«
i"yx£ÌkÓ ·È¯˜ÈŒÈk Ì„‡∑ הענין ּדּבר נדבה ּבקרּבנֹות הראׁשֹון ∑‡„Ì.ּכׁשּיקריב, אדם מה נאמר? לּמה »»ƒ«¿ƒƒ∆ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ»»ֱִֶַָָָָָָ

‡Lב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¡«
‡¯ÈÚa ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔBÎpÓ ·¯˜È È¯‡¬≈¿»≈ƒ¿À¿»»√»¿»ƒ¿ƒ»
:ÔBÎa¯˜ ˙È Ôe·¯˜z ‡Ú ÔÓe È¯Bz ÔÓƒ≈ƒ»»¿»¿»À¿«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)íkî áéø÷é ék íãàáéø÷iLk Y ¨¨¦©§¦¦¤§¤©§¦
¯rx`IWM FWExiR "aixwi iM" ,xnFlM§©¦©§¦¥§¤¤¡©

zErnWnA `Ed "iM" df itlE ,aixwIW¤©§¦§¦¤¦§©§¨
zaiY lW WEOiXd aFx EdGW ,"m`"¦¤¤©¦¤¥©

"iM")` ,v oihib i"yx t"r(:FWExiR F` . ¦¥
aixwdl dvxIWM),k dvia .dk ,d qenr i"yx §¤¦§¤§©§¦



xwie`לב zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k oey`x meil inei xeriy
הּגזל  מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל, מן הקריב ּבּכלל?∑‰Ó‰a‰.לא  חּיה אף יכֹול ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ«¿≈»ְַַַָָָ

וצאן" "ּבקר לֹומר: ‰Ó‰a‰.ּתלמּוד ÔÓ∑ הּנרּבע ואת הרֹובע את להֹוציא ּכּלּה, ∑a‰ŒÔÓ˜¯.ולא ְַַָָָֹƒ«¿≈»ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻƒ«»»
הּנעבד  את הּמקצה ∑Ô‡v‰ŒÔÓ.להֹוציא את ּכׁשהּוא ∑Ô‡v‰ŒÔÓe.להֹוציא ׁשהמית. הּנֹוגח את להֹוציא ְֱִֶֶַָƒ«…ְְִֶֶַֻƒ«…ְְִִֵֵֶֶֶַַ

את  להֹוציא לֹומר, ּתלמּוד ׁשאין "מןֿהּבקר", הענין מן למּטה ׁשּׁשנים ∑e·È¯˜z.הּטרפה אֹומר  מלּמד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ«¿ƒְְִֵֶַַ
ּבׁשּתפּות  עֹולה מן ∑˜¯ÌÎa.מתנּדבים הּבאה הּמזּבח, קיץ עֹולת היא צּבּור, נדבת ּבאה ׁשהיא מלּמד ְְְִִַָָֻ»¿«¿∆ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

.הּמֹותרֹות  ַָ
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dRMA lWFnM oFW`xd mc`̈¨¨¦§¥©¦¨

ממממּכּכּכּכם ם ם ם  ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽאדםאדםאדםאדם
הּגזל מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל מן הקריב לא הראׁשֹון אדם מה נאמר, לּמה – ובפירוש אדם ב. (א, ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
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אי ּכן, ואם ׁשּבעֹולם. הּדברים ּבכל הּמֹועיל קנין הראׁשֹון אדם ׁשעׂשה מצינּו לא ּדלכאֹורה ׁשּלֹו" היה "הּכל אי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹצרי־עּיּון

"הּכל"? לֹו ְִַָֹנקנה
ּברמּב"ם הּמבאר על־ּפי לֹומר י)ויׁש הלכה ד פרק מלכים לעבדיו (הלכות ונֹותן ׁשּלֹו, היא הרי ׁשּכֹובׁש הארץ ׁש"ּכל למל ּבנֹוגע ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

למי  ּכּולּה המדינה נקנית ּכיּבּוׁש ּדעל־ידי מּזה ּדמבאר ּׁשּירצה". מה ּכפי לעצמֹו ּומּניח ּׁשּירצה, מה ּכפי הּמלחמה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּולאנׁשי
הּקנינים. ּדרכי מּׁשאר אחד ּבעי ולא אֹותּה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכבׁש

נגּדֹו. הּנלחם אחר מל ׁשל ּבבעלּותֹו היא האחרת ׁשהּמדינה מּכיון הּוא לקנֹות, ּכדי מלחמה לכּבּוׁש צרי ׁשּמל זה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהּנה
ּכׁשאין  מה־ּׁשאין־ּכן ּכיּבּוׁש. צרי - ּוׁשליטתֹו ּבעלּותֹו ּתחת ּולהכניסּה מרׁשּותֹו הּמדינה להֹוציא ּכׁשרֹוצה ּבּמלחמה, ּכן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָועל

ׁשליטתֹו. ּתחת ׁשּנמצאת ּגּופא ּבזה ,לּמל נקנית והּמדינה לקנֹות, ּכדי ּכיּבּוׁש ּבעי לא המנּגדת, ּוׁשליטה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמלכּות
ּתחּתיו  העֹולם ּכל נכּבׁש ּבזה הּכל, על וׁשֹולט ּבעֹולם, יחידי היה הראׁשֹון, אדם ׁשּכׁשּנברא ּדמּכיון לֹומר יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

ׁשּלֹו. ְֲֶַָונעׂשה
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ממממּכּכּכּכם ם ם ם  ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽאדםאדםאדםאדם
הענין ּדּבר נדבה רש"י)ּבקרּבנֹות ובפירוש ב. (א, ְְְְְִִֵָָָָָ

ּכחּטאת  האדם, ּבהן ׁשּנתחּיב ּבקרּבנֹות להתחיל הוה־ליּה ּדלכאֹורה נדבה, ּבקרּבנֹות קרּבנֹות ּדיני התחיל לּמה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָוקׁשה,
ּכלל? ּכאן נאמרּו לא יׂשראל, ּכלל ּבהן ׁשּנתחּיבּו צּבּור ׁשּקרּבנֹות ועד ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹואׁשם

ּפנחס  אמֹור, (אחרי, להּלן היא ּבעּקרּה קרּבנֹות ּדפרׁשת קרּבנֹות, הלכֹות אינּה זֹו ּפרׁשה ׁשל עּקרּה ּדבאמת לֹומר ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויׁש
מקֹומן. ּכאן ּדאין צּבּור, קרּבנֹות ּדיני ּכאן נאמרּו לא ולכן ּבזה) ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכּיֹוצא

ׁשּיתחּיבּו הּקרּבנֹות ּדיני לדעת צריכים היּו לּמילּואים, הּׁשמיני היֹום לפני מּועט זמן יׂשראל עמדּו זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּמּכיון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָאּלא
מּיד. ּדיניהם לדעת צריכים ׁשהיּו הּקרּבנֹות ּדיני ּכאן נתּפרׁשּו ולכן לּמּלּואים, ּבׁשמיני ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבהן

ׁשרתה  ּבֹו יֹום לּמּלּואים, ּבׁשמיני ׁשּמּיד ּכלל מסּתּבר אינֹו ּכי נדבה, קרּבנֹות ּדיני ּתחילה נתּפרׁשּו לּמה מּובן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָועל־ּפי־זה
זמן. אחרי רק ּבהן ונתחּיבּו חֹובה, ּבקרּבנֹות מּיד ויתחּיבּו יׂשראל ּבני יחטאּו ּבּמׁשּכן, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָׁשכינה

מּיד  ׁשהקריבּו מסּתּבר כן ּכמֹו ּגדֹולה, ּבנדיבּות הּמׁשּכן למלאכת יׂשראל ּבני ׁשּנדבּו ּכמֹו הרי נדבה, קרּבנֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
חֹובה. קרּבנֹות לפני אֹותן הקריבּו ּכי ּדיניהם, נתּפרׁשּו ּבתחּלה ולכן נדבה, קרּבנֹות לּמּלּואים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּבּׁשמיני
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וגווגווגווגו'''' מןמןמןמן־־־־ההההּבּבּבּבהמההמההמההמה ליהוהליהוהליהוהליהוה קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן ממממּכּכּכּכםםםם ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ב)אדםאדםאדםאדם (א, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
ע  ּפרטי לבאר הענינים:ויׁש ּבפנימּיּות הּקרּבן ניני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

ּולהקריבּה ּבהמה לקחת צרי זאת, עֹוׂשים ּכיצד מּכם". יקריב ּכי "אדם לה', ּדהאדם והחּוׁשים הּכחֹות קרּוב הּוא ענינֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹקרּבן
קדּוׁשה  לעניני ּתסּיע הּבהמית נפׁשֹו ׁשּגם הינּו לה', ּולהקריבּה ׁשּלֹו הּבהמית הּנפׁש את לקחת צרי האדם ּכלֹומר, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָלה'.

ה'. ֲַַועבֹודת
ּכדבעי, ׁשּיהיּו ּומעׂשיו ּדּבּוריו ּומחׁשבֹותיו נפׁשֹו ּכֹוחֹות לב ּדֹוק צרי האדם ּכ מּום, מּכל לבּדֹוק יׁש הּבהמה ׁשאת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּוכׁשם

מּום. – חּסרֹון ּבהם יהיה ְְִִֶֶָָֹולא
הּׁשחיטה  ּולאחר מהּבהמה, חּיים' וה'רּוח הּדם את מֹוציאים ׁשּבׁשחיטה ּדכׁשם אֹותֹו, וׁשֹוחטים הּקרּבן לֹוקחים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָואחר־ּכך
וההתלהבּות  החּיּות – הּבהמית ׁשּבּנפׁש חּיים' ה'רּוח מֹוציאים ּבאדם: כן ּכמֹו ׁשּבֹו, החּיּות ללא א ׁשלם הּגּוף ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹנׁשאר
ׁשּבֹו, הּגׁשמי והּתענּוג החׁשק ללא א נׁשאר, ּכׁשּלעצמֹו הּגׁשמי הּדבר – הּבהמה ּגּוף רק ונׁשאר ּגׁשמּיים, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹמענינים

קדּוׁשה. לעניני ורק א ּבֹו ְְְְְְְִִִֵַַַָּומׁשּתּמׁשים
האהבה  ּתתגּלה הּבהמית ּבנפׁשֹו ׁשאף "יצרי ּבׁשני ,לבב ּבכל אלקי ה' את "ואהבּת ׁשל למּצב לבֹוא היא ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּמּטרה

הּמזּבח, ּבאׁש הּקרּבן ּבהקרבת נרמז וזה להּקּב"ה. הּיהּודי ׁשל ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּגדֹולה
לה'. האהבה ּבאׁש ּתתּכּלל ׁשּבֹו, הּבהמית הּנפׁש – ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּבהמה

(â)epáéø÷é íéîz øëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−©§¦¤®
:ýåýé éðôì Bðöøì Búà áéø÷é ãòBî ìäà çút-ìà¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«
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הּגזל  מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל, מן הקריב ּבּכלל?∑‰Ó‰a‰.לא  חּיה אף יכֹול ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ«¿≈»ְַַַָָָ

וצאן" "ּבקר לֹומר: ‰Ó‰a‰.ּתלמּוד ÔÓ∑ הּנרּבע ואת הרֹובע את להֹוציא ּכּלּה, ∑a‰ŒÔÓ˜¯.ולא ְַַָָָֹƒ«¿≈»ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻƒ«»»
הּנעבד  את הּמקצה ∑Ô‡v‰ŒÔÓ.להֹוציא את ּכׁשהּוא ∑Ô‡v‰ŒÔÓe.להֹוציא ׁשהמית. הּנֹוגח את להֹוציא ְֱִֶֶַָƒ«…ְְִֶֶַֻƒ«…ְְִִֵֵֶֶֶַַ

את  להֹוציא לֹומר, ּתלמּוד ׁשאין "מןֿהּבקר", הענין מן למּטה ׁשּׁשנים ∑e·È¯˜z.הּטרפה אֹומר  מלּמד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ«¿ƒְְִֵֶַַ
ּבׁשּתפּות  עֹולה מן ∑˜¯ÌÎa.מתנּדבים הּבאה הּמזּבח, קיץ עֹולת היא צּבּור, נדבת ּבאה ׁשהיא מלּמד ְְְִִַָָֻ»¿«¿∆ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

.הּמֹותרֹות  ַָ
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ממממּכּכּכּכם ם ם ם  ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽאדםאדםאדםאדם
הּגזל מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל מן הקריב לא הראׁשֹון אדם מה נאמר, לּמה – ובפירוש אדם ב. (א, ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
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`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k oey`x meil inei xeriy
אי ּכן, ואם ׁשּבעֹולם. הּדברים ּבכל הּמֹועיל קנין הראׁשֹון אדם ׁשעׂשה מצינּו לא ּדלכאֹורה ׁשּלֹו" היה "הּכל אי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹצרי־עּיּון

"הּכל"? לֹו ְִַָֹנקנה
ּברמּב"ם הּמבאר על־ּפי לֹומר י)ויׁש הלכה ד פרק מלכים לעבדיו (הלכות ונֹותן ׁשּלֹו, היא הרי ׁשּכֹובׁש הארץ ׁש"ּכל למל ּבנֹוגע ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

למי  ּכּולּה המדינה נקנית ּכיּבּוׁש ּדעל־ידי מּזה ּדמבאר ּׁשּירצה". מה ּכפי לעצמֹו ּומּניח ּׁשּירצה, מה ּכפי הּמלחמה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּולאנׁשי
הּקנינים. ּדרכי מּׁשאר אחד ּבעי ולא אֹותּה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכבׁש

נגּדֹו. הּנלחם אחר מל ׁשל ּבבעלּותֹו היא האחרת ׁשהּמדינה מּכיון הּוא לקנֹות, ּכדי מלחמה לכּבּוׁש צרי ׁשּמל זה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהּנה
ּכׁשאין  מה־ּׁשאין־ּכן ּכיּבּוׁש. צרי - ּוׁשליטתֹו ּבעלּותֹו ּתחת ּולהכניסּה מרׁשּותֹו הּמדינה להֹוציא ּכׁשרֹוצה ּבּמלחמה, ּכן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָועל

ׁשליטתֹו. ּתחת ׁשּנמצאת ּגּופא ּבזה ,לּמל נקנית והּמדינה לקנֹות, ּכדי ּכיּבּוׁש ּבעי לא המנּגדת, ּוׁשליטה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמלכּות
ּתחּתיו  העֹולם ּכל נכּבׁש ּבזה הּכל, על וׁשֹולט ּבעֹולם, יחידי היה הראׁשֹון, אדם ׁשּכׁשּנברא ּדמּכיון לֹומר יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

ׁשּלֹו. ְֲֶַָונעׂשה
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ממממּכּכּכּכם ם ם ם  ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽאדםאדםאדםאדם
הענין ּדּבר נדבה רש"י)ּבקרּבנֹות ובפירוש ב. (א, ְְְְְִִֵָָָָָ

ּכחּטאת  האדם, ּבהן ׁשּנתחּיב ּבקרּבנֹות להתחיל הוה־ליּה ּדלכאֹורה נדבה, ּבקרּבנֹות קרּבנֹות ּדיני התחיל לּמה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָוקׁשה,
ּכלל? ּכאן נאמרּו לא יׂשראל, ּכלל ּבהן ׁשּנתחּיבּו צּבּור ׁשּקרּבנֹות ועד ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹואׁשם

ּפנחס  אמֹור, (אחרי, להּלן היא ּבעּקרּה קרּבנֹות ּדפרׁשת קרּבנֹות, הלכֹות אינּה זֹו ּפרׁשה ׁשל עּקרּה ּדבאמת לֹומר ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויׁש
מקֹומן. ּכאן ּדאין צּבּור, קרּבנֹות ּדיני ּכאן נאמרּו לא ולכן ּבזה) ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכּיֹוצא

ׁשּיתחּיבּו הּקרּבנֹות ּדיני לדעת צריכים היּו לּמילּואים, הּׁשמיני היֹום לפני מּועט זמן יׂשראל עמדּו זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּמּכיון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָאּלא
מּיד. ּדיניהם לדעת צריכים ׁשהיּו הּקרּבנֹות ּדיני ּכאן נתּפרׁשּו ולכן לּמּלּואים, ּבׁשמיני ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבהן

ׁשרתה  ּבֹו יֹום לּמּלּואים, ּבׁשמיני ׁשּמּיד ּכלל מסּתּבר אינֹו ּכי נדבה, קרּבנֹות ּדיני ּתחילה נתּפרׁשּו לּמה מּובן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָועל־ּפי־זה
זמן. אחרי רק ּבהן ונתחּיבּו חֹובה, ּבקרּבנֹות מּיד ויתחּיבּו יׂשראל ּבני יחטאּו ּבּמׁשּכן, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָׁשכינה

מּיד  ׁשהקריבּו מסּתּבר כן ּכמֹו ּגדֹולה, ּבנדיבּות הּמׁשּכן למלאכת יׂשראל ּבני ׁשּנדבּו ּכמֹו הרי נדבה, קרּבנֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
חֹובה. קרּבנֹות לפני אֹותן הקריבּו ּכי ּדיניהם, נתּפרׁשּו ּבתחּלה ולכן נדבה, קרּבנֹות לּמּלּואים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּבּׁשמיני
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וגווגווגווגו'''' מןמןמןמן־־־־ההההּבּבּבּבהמההמההמההמה ליהוהליהוהליהוהליהוה קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן ממממּכּכּכּכםםםם ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ב)אדםאדםאדםאדם (א, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
ע  ּפרטי לבאר הענינים:ויׁש ּבפנימּיּות הּקרּבן ניני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

ּולהקריבּה ּבהמה לקחת צרי זאת, עֹוׂשים ּכיצד מּכם". יקריב ּכי "אדם לה', ּדהאדם והחּוׁשים הּכחֹות קרּוב הּוא ענינֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹקרּבן
קדּוׁשה  לעניני ּתסּיע הּבהמית נפׁשֹו ׁשּגם הינּו לה', ּולהקריבּה ׁשּלֹו הּבהמית הּנפׁש את לקחת צרי האדם ּכלֹומר, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָלה'.

ה'. ֲַַועבֹודת
ּכדבעי, ׁשּיהיּו ּומעׂשיו ּדּבּוריו ּומחׁשבֹותיו נפׁשֹו ּכֹוחֹות לב ּדֹוק צרי האדם ּכ מּום, מּכל לבּדֹוק יׁש הּבהמה ׁשאת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּוכׁשם

מּום. – חּסרֹון ּבהם יהיה ְְִִֶֶָָֹולא
הּׁשחיטה  ּולאחר מהּבהמה, חּיים' וה'רּוח הּדם את מֹוציאים ׁשּבׁשחיטה ּדכׁשם אֹותֹו, וׁשֹוחטים הּקרּבן לֹוקחים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָואחר־ּכך
וההתלהבּות  החּיּות – הּבהמית ׁשּבּנפׁש חּיים' ה'רּוח מֹוציאים ּבאדם: כן ּכמֹו ׁשּבֹו, החּיּות ללא א ׁשלם הּגּוף ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹנׁשאר
ׁשּבֹו, הּגׁשמי והּתענּוג החׁשק ללא א נׁשאר, ּכׁשּלעצמֹו הּגׁשמי הּדבר – הּבהמה ּגּוף רק ונׁשאר ּגׁשמּיים, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹמענינים

קדּוׁשה. לעניני ורק א ּבֹו ְְְְְְְִִִֵַַַָּומׁשּתּמׁשים
האהבה  ּתתגּלה הּבהמית ּבנפׁשֹו ׁשאף "יצרי ּבׁשני ,לבב ּבכל אלקי ה' את "ואהבּת ׁשל למּצב לבֹוא היא ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּמּטרה

הּמזּבח, ּבאׁש הּקרּבן ּבהקרבת נרמז וזה להּקּב"ה. הּיהּודי ׁשל ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּגדֹולה
לה'. האהבה ּבאׁש ּתתּכּלל ׁשּבֹו, הּבהמית הּנפׁש – ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּבהמה

(â)epáéø÷é íéîz øëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−©§¦¤®
:ýåýé éðôì Bðöøì Búà áéø÷é ãòBî ìäà çút-ìà¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«

ÌÈÏLג  ¯Îc È¯Bz ÔÓ da¯˜ ‡˙ÏÚ Ì‡ƒ¬»»À¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
d˙È ·¯˜È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï dp·¯˜È¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»≈»≈

:ÈÈ Ì„˜ dÏ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»≈√»¿»



xwie`לד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£¯ÎÊ∑ ואנּדרֹוגינּוס טמטּום ולא "זכר", לֹומר ּתלמּוד ׁשאין למּטה, "זכר" אֹומר ּכׁשהּוא נקבה. .ולא »»ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

ÌÈÓz∑ מּום ÚBÓ„.ּבלא Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡∑אפּלּו יקריב? יקריב אֹומר: מהּו העזרה. עד ּבהבאתֹו מטּפל »ƒְֹ∆∆«…∆≈ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
לצרכי  החּלין יּמכרּו ּבחּלין, עֹולה וכן ׁשהּוא. מי לׁשם אחד ּכל יקריב ׁשמעֹון, ּבעֹולת ראּובן עֹולת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻֻנתערבה
מינֹו? ּבׁשאינֹו אֹו ּבפסּולין נתערבה אפּלּו יכֹול ׁשהּוא. מי לׁשם אחת ּכל ותקרב עֹולֹות ּכּלן הן והרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻעֹולֹות

"יקריבּנּו" לֹומר: ‡˙B.ּתלמּוד ·È¯˜È∑."לרצנֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּבעלּֿכרחֹו? יכֹול אֹותֹו. ׁשּכֹופין מלּמד, ְְִֶַַַ«¿ƒ…ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
אני' 'רֹוצה ׁשּיאמר עד אֹותֹו ּכֹופין ּכיצד? CÓÒÂ.הא '‰ ÈÙÏ∑ ּבבמה סמיכה .אין ֲִִֵֶֶַַַָֹƒ¿≈¿»«ְְִֵָָָ

ã)(øtëì Bì äöøðå äìòä Làø ìò Bãé Cîñå§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®§¦§¨¬−§©¥¬
:åéìò̈¨«

i"yx£‰ÏÚ‰ L‡¯ ÏÚ∑ הּצאן עֹולת ּולהביא לסמיכה, חֹובה עֹולת העֹוף ∑‰ÏÚ‰.להביא לעֹולת .ּפרט «…»…»ְְְִִִִַַַָָָָֹ»…»ְְַָָ
BÏ ‰ˆ¯Â∑אֹו ׁשמים, ּבידי מיתה אֹו ּביתּֿדין, ּומיתֹות ּכרתֹות על ּתאמר אם לֹו? מרּצה הּוא מה על ¿ƒ¿»ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

לעׂשה' ׁשּנּתק 'לאו ועל 'עׂשה' על אּלא מרּצה אינֹו הא אמּור. ענׁשן הרי ֿ .מלקּות ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

dÏד  ÈÚ¯zÈÂ ‡˙ÏÚ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈¬»»¿ƒƒ¿≈≈
:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»¬ƒ
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xwA lW wx `le ,daFg lW mB `N ¤̀¨©¤¨§Ÿ©¤¨¨

o`v lW mB `N`)m"`x(. ¤¨©¤Ÿ
äìòäóBòä úìBòì èøt Y¯ ¨Ÿ¨§¨§©¨

dxFOd dlFrd lW `"dn `Ed cEOiNd©¦¥¥¤¨¨©¨
sFr zlFr hrnl `aE ,hErin lr)m"`x ©¦¨§©¥©

`"ebe(.
Bì äöøðå?Bì ävøî àeä äî ìò Y §¦§¨©¨§©¤

úéa úBúéîe úBúéøk ìò :øîàz íà¦Ÿ©©§¦¦¥

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(1294 cenr ,c wlg 'zegiy ihewl')

ּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁש אאאאּלּלּלּלאאאא ווווׁשׁשׁשׁשחטחטחטחט ל)איןאיןאיןאין (חולין ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
להתעּלֹות  ׁשּיּוכלּו ּכ לאכילה, אֹותם ּומכׁשירה הּנֹוכחי, מּמּצבם העֹוף את אֹו הּבהמה את ּומעלה "מֹוׁשכת" ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּׁשחיטה

האֹוכלם. האדם ׁשל ּובׂשרֹו ּדמֹו נעׂשים הם ּכאׁשר 'מדּבר', לדרּגת 'חי' ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָמּדרּגת
הּנפׁש־האלקית. ּבקדּׁשת להּכלל ׁשּתּוכל עד אֹותּה ּולהעלֹות 'למׁשֹו' יׁש :ּכ הּנפׁש־הּבהמית ּב'ׁשחיטת' ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻאף

ã ycew zegiyn zecewp ã(376 cenr ,` miqxhpew mixn`nd xtq)

ּבכ  מּבחינת ה'סמיכה' המׁשכה ענינּה - מׁשה על־ידי יהֹוׁשע סמיכת אֹו יֹוסף, ּבני על אבינּו יעקב ׁשל ידיו סמיכת ּכגֹון - לל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
הּספירֹות. עׂשר ּכנגד הן הּידים אצּבעֹות ׁשעׂשר וכּידּוע, החכמה. ספירת היא ׁשראׁשיתן ספירֹות, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעׂשר

הּׁשם  ּב"ן, (ּבגימטרּיא הּבהמה על מ"ה מּׁשם עליֹון אֹור ממׁשי מ"ה) (ּבגימטרּיא האדם :ּכ הּקרּבן סמיכת לגּבי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָאף
הּקרּבן. עבֹודת על־ידי להתעּלֹות לּה מאפׁשר ּובכ לעֹולמֹות), מקֹור ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשהּוא

(ä)éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä ïa-úà èçLå§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧
çaænä-ìò ícä-úà e÷øæå ícä-úà íéðäkä ïøäà©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ

:ãòBî ìäà çút-øLà áéáñ̈¦½£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ‰k‰ e·È¯˜‰Â ËÁLÂ∑ ּבזר ׁשּכׁשרה הּׁשחיטה, על לּמד ּכהּנה. מצות ואיל ‰'.מּקּבלה ÈÙÏ∑ ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻƒ¿≈

ׁשּתיהן∑e·È¯˜‰Â.ּבעזרה  למדנּו, "הֹולכה". לׁשֹון ּומׁשמעּה הראׁשֹונה, ׁשהיא קּבלה ׁשּׁשּתיהן (זֹו אחרים: )ספרים ֲָָָ¿ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

אהרן  ‡‰¯Ô.ּבבני Èa∑"הּכהנים" לֹומר: ּתלמּוד חללים? ‡˙Ìc‰Œ.יכ ֹול e˜¯ÊÂ Ìc‰Œ˙‡∑ ּתלמּוד מה ְֲִֵַֹ¿≈«¬…ְֲֲִִַַַָָֹ∆«»¿»¿∆«»ְַַ
אֹו ּבפסּולים, אף יכֹול מינֹו. ּבׁשאינֹו אֹו ּבמינֹו ׁשּנתערב את להביא ּפעמים? ׁשּתי "ּדם" "ּדם" ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלֹומר:

Èaה  Ôe·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ È¯Bz ¯a ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»«≈√»¿»ƒ»¿¿≈
ÏÚ ‡Óc ˙È Ôe˜¯ÊÈÂ ‡Óc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡«¬…»¬«»»¿»¿ƒ¿¿»¿»«
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿»
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לה `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£¯ÎÊ∑ ואנּדרֹוגינּוס טמטּום ולא "זכר", לֹומר ּתלמּוד ׁשאין למּטה, "זכר" אֹומר ּכׁשהּוא נקבה. .ולא »»ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

ÌÈÓz∑ מּום ÚBÓ„.ּבלא Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡∑אפּלּו יקריב? יקריב אֹומר: מהּו העזרה. עד ּבהבאתֹו מטּפל »ƒְֹ∆∆«…∆≈ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
לצרכי  החּלין יּמכרּו ּבחּלין, עֹולה וכן ׁשהּוא. מי לׁשם אחד ּכל יקריב ׁשמעֹון, ּבעֹולת ראּובן עֹולת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻֻנתערבה
מינֹו? ּבׁשאינֹו אֹו ּבפסּולין נתערבה אפּלּו יכֹול ׁשהּוא. מי לׁשם אחת ּכל ותקרב עֹולֹות ּכּלן הן והרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻעֹולֹות

"יקריבּנּו" לֹומר: ‡˙B.ּתלמּוד ·È¯˜È∑."לרצנֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּבעלּֿכרחֹו? יכֹול אֹותֹו. ׁשּכֹופין מלּמד, ְְִֶַַַ«¿ƒ…ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
אני' 'רֹוצה ׁשּיאמר עד אֹותֹו ּכֹופין ּכיצד? CÓÒÂ.הא '‰ ÈÙÏ∑ ּבבמה סמיכה .אין ֲִִֵֶֶַַַָֹƒ¿≈¿»«ְְִֵָָָ

ã)(øtëì Bì äöøðå äìòä Làø ìò Bãé Cîñå§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®§¦§¨¬−§©¥¬
:åéìò̈¨«

i"yx£‰ÏÚ‰ L‡¯ ÏÚ∑ הּצאן עֹולת ּולהביא לסמיכה, חֹובה עֹולת העֹוף ∑‰ÏÚ‰.להביא לעֹולת .ּפרט «…»…»ְְְִִִִַַַָָָָֹ»…»ְְַָָ
BÏ ‰ˆ¯Â∑אֹו ׁשמים, ּבידי מיתה אֹו ּביתּֿדין, ּומיתֹות ּכרתֹות על ּתאמר אם לֹו? מרּצה הּוא מה על ¿ƒ¿»ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

לעׂשה' ׁשּנּתק 'לאו ועל 'עׂשה' על אּלא מרּצה אינֹו הא אמּור. ענׁשן הרי ֿ .מלקּות ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

dÏד  ÈÚ¯zÈÂ ‡˙ÏÚ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈¬»»¿ƒƒ¿≈≈
:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»¬ƒ
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`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(1294 cenr ,c wlg 'zegiy ihewl')

ּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁש אאאאּלּלּלּלאאאא ווווׁשׁשׁשׁשחטחטחטחט ל)איןאיןאיןאין (חולין ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
להתעּלֹות  ׁשּיּוכלּו ּכ לאכילה, אֹותם ּומכׁשירה הּנֹוכחי, מּמּצבם העֹוף את אֹו הּבהמה את ּומעלה "מֹוׁשכת" ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּׁשחיטה

האֹוכלם. האדם ׁשל ּובׂשרֹו ּדמֹו נעׂשים הם ּכאׁשר 'מדּבר', לדרּגת 'חי' ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָמּדרּגת
הּנפׁש־האלקית. ּבקדּׁשת להּכלל ׁשּתּוכל עד אֹותּה ּולהעלֹות 'למׁשֹו' יׁש :ּכ הּנפׁש־הּבהמית ּב'ׁשחיטת' ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻאף

ã ycew zegiyn zecewp ã(376 cenr ,` miqxhpew mixn`nd xtq)

ּבכ  מּבחינת ה'סמיכה' המׁשכה ענינּה - מׁשה על־ידי יהֹוׁשע סמיכת אֹו יֹוסף, ּבני על אבינּו יעקב ׁשל ידיו סמיכת ּכגֹון - לל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
הּספירֹות. עׂשר ּכנגד הן הּידים אצּבעֹות ׁשעׂשר וכּידּוע, החכמה. ספירת היא ׁשראׁשיתן ספירֹות, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעׂשר

הּׁשם  ּב"ן, (ּבגימטרּיא הּבהמה על מ"ה מּׁשם עליֹון אֹור ממׁשי מ"ה) (ּבגימטרּיא האדם :ּכ הּקרּבן סמיכת לגּבי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָאף
הּקרּבן. עבֹודת על־ידי להתעּלֹות לּה מאפׁשר ּובכ לעֹולמֹות), מקֹור ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשהּוא

(ä)éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä ïa-úà èçLå§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧
çaænä-ìò ícä-úà e÷øæå ícä-úà íéðäkä ïøäà©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ

:ãòBî ìäà çút-øLà áéáñ̈¦½£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ‰k‰ e·È¯˜‰Â ËÁLÂ∑ ּבזר ׁשּכׁשרה הּׁשחיטה, על לּמד ּכהּנה. מצות ואיל ‰'.מּקּבלה ÈÙÏ∑ ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻƒ¿≈

ׁשּתיהן∑e·È¯˜‰Â.ּבעזרה  למדנּו, "הֹולכה". לׁשֹון ּומׁשמעּה הראׁשֹונה, ׁשהיא קּבלה ׁשּׁשּתיהן (זֹו אחרים: )ספרים ֲָָָ¿ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

אהרן  ‡‰¯Ô.ּבבני Èa∑"הּכהנים" לֹומר: ּתלמּוד חללים? ‡˙Ìc‰Œ.יכ ֹול e˜¯ÊÂ Ìc‰Œ˙‡∑ ּתלמּוד מה ְֲִֵַֹ¿≈«¬…ְֲֲִִַַַָָֹ∆«»¿»¿∆«»ְַַ
אֹו ּבפסּולים, אף יכֹול מינֹו. ּבׁשאינֹו אֹו ּבמינֹו ׁשּנתערב את להביא ּפעמים? ׁשּתי "ּדם" "ּדם" ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלֹומר:

Èaה  Ôe·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ È¯Bz ¯a ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»«≈√»¿»ƒ»¿¿≈
ÏÚ ‡Óc ˙È Ôe˜¯ÊÈÂ ‡Óc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡«¬…»¬«»»¿»¿ƒ¿¿»¿»«
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿»
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xwie`לו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k oey`x meil inei xeriy
החיצֹונּיֹות, ּבחּטאֹות אֹו הּפנימּיֹות, אחר:ּבחּטאֹות ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד למּטה? והיא למעלה ׁשאּלּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָ

לכe˜¯ÊÂ∑."אתּֿדמֹו" הּזוּיֹות, ּכנגד הּסקרא מחּוט למּטה הּמזּבח לכתל הּכלי מן וזֹורק למּטה עֹומד ֶָ¿»¿ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
 ֿ ואי "וזרקּו", לֹומר: ּתלמּוד ּכחּוט? יּקיפּנּו יכֹול אֹו הּמזּבח. רּוחֹות ּבד' נּתן הּדם ׁשּיהא "סביב", ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָנאמר:
ׁשּתי  נֹותן ּכיצד? הא "סביב", לֹומר: ּתלמּוד אחת? ּבזריקה יכֹול "וזרקּו", אי ּבזריקה. להּקיף ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָאפׁשר

ארּבע  ׁשהן ÚBÓ„.מּתנֹות Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡∑ מפרק ׁשהּוא ּבזמן .ולא ְֵֶַַַָ¬∆∆«…∆≈ְְְִֶַָֹֹ

(å):äéçúðì dúà çzðå äìòä-úà èéLôäå§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨
i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÈLÙ‰Â∑ ונּתּוח להפׁשט העֹולֹות ּכל את לרּבֹות "העלה"? לֹומר: ּתלמּוד ‡˙d.מה ¿ƒ¿ƒ∆»…»ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ…»

‰ÈÁ˙Ï∑ לנתחים נתחיה .ולא ƒ¿»∆»ְְְִִֶָָָֹ

(æ)eëøòå çaænä-ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©§¨«§¬
:Làä-ìò íéöò¥¦−©¨¥«

i"yx£L‡ e˙Â∑ ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן יֹורדת ׁשהאׁש ‰Ô‰k.אףֿעלּֿפי Ô¯‰‡ Èa∑ ¿»¿≈ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿≈«¬…«…≈
ּפסּולה  עבֹודתֹו הדיֹוט, ּכהן ּבבגדי עבד אם הא ּבכהּונֹו, .ּכׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

Ï‡·¯‰‡:ו  d˙È ‚lÙÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¬»»ƒ«≈»«¿∆¿»»

Áa„Ó‡ז  ÏÚ ‡˙M‡ ‡‰k Ô¯‰‡ Èa ÔezÈÂ¿ƒ¿¿≈«¬…«¬»∆»»««¿¿»
:‡˙M‡ ÏÚ ‡iÚ‡ Ôe¯cÒÈÂƒ«¿»«»«∆»»
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gAfnl zWFgPd gAfOn dwNYqp f`W¤¨¦§©§¨¦¦§©©§¤§¦§©
dXpn `AW cr ,dnlW dUrW mipa £̀¨¦¤¨¨§ŸŸ©¤¨§©¤

DwNqe)my i"yxe ` ,`q migaf(mB d`xE . §¦§¨§¥©
on dcxIW W`e" :bi ,c xAcOA i"Wx©¦©¦§¨§¥¤¨§¨¦
ix`M cbAd zgY dvEax minXd©¨©¦§¨©©©¤¤©£¦
EidW ,FYtxFU Dpi`e ,zFrQOd zrWA¦§©©©¨§¥¨©§¤¨

."zygp lW xYkqR dilr oitFM¦¨¤¨§©§¥¤§Ÿ¤
èBéãää ïî àéáäì äåöî¯Eide ¦§¨§¨¦¦©¤§§¨

`xwpe ,cwFOd ziAn W`d z` migwFl§¦¤¨¥¦¥©¥§¦§¨
mW daM W`d did `NW mW lr oM¥©¥¤Ÿ¨¨¨¥¨¤¨

mlFrl)a ,dk cinz i"yx(. §¨

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k oey`x meil inei xeriy

(ç)-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða eëøòå§¨«§À§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤
øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øãtä-úàå Làøä̈−Ÿ§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìò©©¦§¥«©
i"yx£ÌÈ‰k‰ Ô¯‰‡ Èa∑ ּכה הא ּבכהּונם. ּפסּולה ּכׁשהם עבֹודתֹו ּבגדים, ּבׁשמֹונה ׁשעבד הדיֹוט ‡˙.ן ¿≈«¬…«…¬ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ≈

L‡¯‰Œ˙‡ ÌÈÁ˙p‰∑לעצמֹו למנֹותֹו הצר לפיכ ּבּׁשחיטה, הּתז ׁשּכבר הפׁשט, ּבכלל הראׁש ׁשאין .לפי «¿»ƒ∆»…ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻֻ
¯„t‰Œ˙‡Â∑ ׁשל ּכבֹוד ּדר וזהּו הּׁשחיטה. ּבית את ּבֹו ּומכּסה הראׁש עם ׁשּמעלהּו ,ללּמד נאמר? לּמה ¿∆«»∆ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ÁaÊn‰ŒÏÚ.מעלה  ¯L‡∑ לּמערכה חּוץ יֹוצאין הּגזירין יהיּו .ׁשּלא ְַָ¬∆««ƒ¿≈«ְְְֲִִִִֶַַַָָֹ

(è)ïäkä øéè÷äå íéna õçøé åéòøëe Baø÷å§¦§¬§¨−̈¦§©´©¨®¦§¦§¦̧©Ÿ¥³
ñ:ýåýéì çBçéð-çéø äMà äìò äçaænä ìkä-úà¤©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬¥«©¦−©©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ∑יקטירּנּו עֹולה אׁש∑‡M‰.לׁשם לׁשֹון "אּׁשה", וכל האׁש. לׁשם ׁשֹוחטֹו יהא ּכׁשּיׁשחטּנּו, …»ְְִֵֶַָƒ≈ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ּבלע"ז  רצֹוני ∑ÁBÁÈ.פושיי"ר ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני, רּוח .נחת ְַַƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

È˙ח  ‡i¯·‡ ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe¯cÒÈÂƒ«¿¿≈«¬…»¬«»»∆¿«»»
Èc ‡˙L‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡a¯z ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»«¿»«»«»ƒ«∆»»ƒ

:‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»

È˙ט  ‡‰k ˜qÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ È‰BÚ¯Îe dÂ‚Â¿«≈¿»ƒ¿«≈¿«»¿«≈«¬»»
‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡Ïk…»¿«¿¿»¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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,`inC [lqA=] `lETicA gPnkE odÄ¤§©©§¦¨§©¨§¨
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dlFr mWl FhgWl)m"`x(. §¨£§¥¨
äMàBèçBL àäé epèçLiLk Y ¦¥§¤¦§£¤§¥£
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לז `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k oey`x meil inei xeriy
החיצֹונּיֹות, ּבחּטאֹות אֹו הּפנימּיֹות, אחר:ּבחּטאֹות ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד למּטה? והיא למעלה ׁשאּלּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָ

לכe˜¯ÊÂ∑."אתּֿדמֹו" הּזוּיֹות, ּכנגד הּסקרא מחּוט למּטה הּמזּבח לכתל הּכלי מן וזֹורק למּטה עֹומד ֶָ¿»¿ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
 ֿ ואי "וזרקּו", לֹומר: ּתלמּוד ּכחּוט? יּקיפּנּו יכֹול אֹו הּמזּבח. רּוחֹות ּבד' נּתן הּדם ׁשּיהא "סביב", ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָנאמר:
ׁשּתי  נֹותן ּכיצד? הא "סביב", לֹומר: ּתלמּוד אחת? ּבזריקה יכֹול "וזרקּו", אי ּבזריקה. להּקיף ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָאפׁשר

ארּבע  ׁשהן ÚBÓ„.מּתנֹות Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡∑ מפרק ׁשהּוא ּבזמן .ולא ְֵֶַַַָ¬∆∆«…∆≈ְְְִֶַָֹֹ

(å):äéçúðì dúà çzðå äìòä-úà èéLôäå§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨
i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÈLÙ‰Â∑ ונּתּוח להפׁשט העֹולֹות ּכל את לרּבֹות "העלה"? לֹומר: ּתלמּוד ‡˙d.מה ¿ƒ¿ƒ∆»…»ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ…»

‰ÈÁ˙Ï∑ לנתחים נתחיה .ולא ƒ¿»∆»ְְְִִֶָָָֹ

(æ)eëøòå çaænä-ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©§¨«§¬
:Làä-ìò íéöò¥¦−©¨¥«

i"yx£L‡ e˙Â∑ ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן יֹורדת ׁשהאׁש ‰Ô‰k.אףֿעלּֿפי Ô¯‰‡ Èa∑ ¿»¿≈ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿≈«¬…«…≈
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ל  ּגם ּתֹועלת יׁש מקּים ׁשאדם הּמצוֹות ׁשּבכל מּפני הּוא והסּבר לה'", טעם להם ׁשאין - 'חּקים' הּמצוֹות ּבסּוג ּגם עצמֹו, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ

לעּמת  .הּמל ּגזרֹות את ּומקּים ׁשמים, מלכּות על עצמֹו על מקּבל האדם אּלּו מצוֹות ידי ׁשעל ּכיון לאדם, ּתֹועלת יׁש -ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
יׁש לכן הּקּב"ה. ׁשל רצֹונֹו ׁשּיתקּים הּוא ענינם וכל הּקּב"ה, ׁשל לצרּכֹו ורק א אּלא לאדם, ּכלל נֹועדּו לא הּקרּבנֹות ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹזאת

ּתמּורה. ּכל ללא התקּים הּקּב"ה ׁשל ׁשרצֹונֹו העבּדה מעצם רּוח, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻנחת
ּבקרּבנֹות  ּכי ותֹודה. אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות ולא ּוׁשלמים, מנחה עֹולה, ּבקרּבנֹות רק - ּכמעט - זה ּבּטּוי מצינּו ּגם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלכן
חּטאת  קרּבנֹות לעצמֹו. ּתֹועלת לאדם יׁש ותֹודה אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות משא"כ ּכלל, לעצמֹו ּתֹועלת לאדם אין ְְְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָאּלּו
ׁשל  טבעית חֹובה ׁשּזֹוהי לאדם, ׁשעׂשה הּנס על לה' ּכהֹודאה מׁשּמׁש ּתֹודה וקרּבן האדם, חטאי על לכּפר נֹועדּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָואׁשם

להֹודֹות. ְָָָהאדם
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i"yx£ÛBÚ‰ŒÔÓ∑ ּבּבהמה וזכרּות ּתּמּות ּובעּזים", ּבּכׂשבים ּבּבקר זכר "ּתמים ׁשּנאמר: לפי העֹוף, ּכל ולא ƒ»ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
העֹוף" "מן לֹומר: ּתלמּוד אבר? מחּסר אף יכֹול ּבעֹופֹות; וזכרּות ּתּמּות קטּנים ∑ÌÈ¯z.ואין ולא .ּגדֹולים ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֻ…ƒְְְִִַֹ

‰BÈ Èa∑ ּגדֹולים ולא ‰Bi‰.קטּנים ÈaŒÔÓ B‡ ÌÈ¯z‰ŒÔÓ∑ ׁשהּוא וׁשּבזה, ׁשּבזה הּצהּוב לתחּלת ּפרט ¿≈»ְְְִִַֹƒ«…ƒƒ¿≈«»ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
ּתֹורים  אצל וקטן יֹונה ּבני אצל הּוא ׁשּגדֹול .ּפסּול, ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

(åè)BLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìò Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

i"yx£B·È¯˜‰Â∑ יביא אחת ּפרידה ÏÓe˜.אפּלּו Ô‰k‰∑ קֹוצץ ּכהן; ׁשל ּבעצמֹו אּלא ּבכלי, מליקה אין ¿ƒ¿ƒְֲִִִַַָָ«…≈»«ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
וקֹוצצן  לּסימנין ׁשּמּגיע עד מפרקת וחֹות הערף מּמּול „BÓ.ּבצּפרנֹו ‰ˆÓÂ∑,"אּפים "מיץ (משלי לׁשֹון ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ¿ƒ¿»»ְִִַַ

הּמץ"ל) טז)"ּכיֿאפס ויֹורד (ישעיה מתמּצה והּדם הּמזּבח קיר על הּׁשחיטה ּבית ּכֹובׁש ..¯ÈË˜‰Â ˜ÏÓe ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ»«¿ƒ¿ƒ

ÈÈיד  Ì„˜ da¯˜ ‡˙ÏÚ ‡ÙBÚ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»¬»»À¿»≈√»¿»
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didY dwilOdW xnFl `N` ,gAfOd©¦§¥©¤¨©¤©§¦¨¦§¤

oiMqA `le odM lW FnvrA)` ,dq migaf(. §©§¤Ÿ¥§Ÿ§©¦
óøòä ìenî Bðøtöa õöB÷¯oOwlcM ¥§¦¨§¦¨Ÿ¤§¦§©¨

i"WxaE ,"FRxr lEOn" z`Hg iAB g ,d©¥©¨¦¨§§©¦
z` d`Fxd lEn ,sxFrd lEn" mẄ¨¤¨¤¤
."x`ESd ixFg` lM KxF` `Ede ,sxFrd̈¤§¤¨£¥©©¨

ú÷øôî[ä] CúBçå¯qEtcA `Ed oM §¥©©§¤¤¥¦§
aFx `lA FYwxtn KzFgW Epid .oFW`x¦©§¤¥©§©§§Ÿ
sFrd oicr f`W ,zwxtOd lrW xUAd©¨¨¤©©©§¤¤¤¨£©¦¨
,DOr xUA aFx KzFg m` la` ,miIgA©©¦£¨¦¥¨¨¦¨
z` f` wFlnl KIW `le ,zn xaM sFrd̈§¨¥§Ÿ©¨¦§¨¤

zn xaM ixdW mipniQd),`k oileg d`x ©¦¨¦¤£¥§¨¥
`"rx(.

.ïööB÷å ïéðîéqì òébnL ãòäöîðå ©¤©¦©©¦¨¦§§¨§¦§¨
Bîãì Y"íétà õéî" ïBL¯,l ilWn ¨§¦©©¦¦§¥
.bllr `ianE .mW i"Wx) dhigq ,uin¦§¦¨©¦¨¥¦©

dvigl :DnEBxYW frl zNn KM(. ¨¦©©©¤©§¨§¦¨
"õnä ñôà ék"-oFWl .c ,fh dirWi ¦¨¥©¥§©§¨§

dvivn)my i"yx d`x(. §¦¨
LáBk¯.hgFqe dwfgA fgF` ¥¥§¨§¨§¥

äèéçMä úéa¯.x`ESd ¥©§¦¨©©¨
"çaænä øé÷ ìò"¯xihwde" opiraC ©¦©¦§¥©§¨¥©§¦§¦

KEnQd xiTA iESin `dIW ,"Fnc dvnpe§¦§¨¨¤§¥¦©¦©¨
dxhwd mFwnl)` ,dq migaf i"yx(. ¦§©§¨¨

ãøBéå ävîúî ícäå¯iESin ,xnFlM §©¨¦§©¤§¥§©¦
i"Wx `iadW itkE ,dhigq FWExiR¥§¦¨§¦¤¥¦©¦
dn Edfe ,miwEqRdn Kkl dgkFd¨¨§¨¥©§¦§¤©
s` okle ,"dhigXd ziA WaFM" azMX¤¨©¥¥©§¦¨§¨¥©
,lrtp oFWl "dvnpe" xn`p aEzMAW¤©¨¤¡©§¦§¨§¦§¨
d`vFY Ff ixd ,"cxFie dSnzn mCd"W¤©¨¦§©¤§¥£¥¨¨



לט `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"lg zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח ט)ריחריחריחריח רצרצרצרצֹוֹוֹוֹוניניניני(א, ונעונעונעונעׂשׂשׂשׂשהההה ׁשׁשׁשׁשאמראמראמראמרּתּתּתּתיייי לפנילפנילפנילפני ררררּוּוּוּוחחחח ניחֹוח (רש"י)נחתנחתנחתנחת "ריח הּבּטּוי נאמר ּבקרּבנֹות ׁשּדוקא הּטעם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ל  ּגם ּתֹועלת יׁש מקּים ׁשאדם הּמצוֹות ׁשּבכל מּפני הּוא והסּבר לה'", טעם להם ׁשאין - 'חּקים' הּמצוֹות ּבסּוג ּגם עצמֹו, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ

לעּמת  .הּמל ּגזרֹות את ּומקּים ׁשמים, מלכּות על עצמֹו על מקּבל האדם אּלּו מצוֹות ידי ׁשעל ּכיון לאדם, ּתֹועלת יׁש -ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
יׁש לכן הּקּב"ה. ׁשל רצֹונֹו ׁשּיתקּים הּוא ענינם וכל הּקּב"ה, ׁשל לצרּכֹו ורק א אּלא לאדם, ּכלל נֹועדּו לא הּקרּבנֹות ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹזאת

ּתמּורה. ּכל ללא התקּים הּקּב"ה ׁשל ׁשרצֹונֹו העבּדה מעצם רּוח, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻנחת
ּבקרּבנֹות  ּכי ותֹודה. אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות ולא ּוׁשלמים, מנחה עֹולה, ּבקרּבנֹות רק - ּכמעט - זה ּבּטּוי מצינּו ּגם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלכן
חּטאת  קרּבנֹות לעצמֹו. ּתֹועלת לאדם יׁש ותֹודה אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות משא"כ ּכלל, לעצמֹו ּתֹועלת לאדם אין ְְְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָאּלּו
ׁשל  טבעית חֹובה ׁשּזֹוהי לאדם, ׁשעׂשה הּנס על לה' ּכהֹודאה מׁשּמׁש ּתֹודה וקרּבן האדם, חטאי על לכּפר נֹועדּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָואׁשם

להֹודֹות. ְָָָהאדם

(é)íéfòä-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−
:epáéø÷é íéîz øëæ äìòì§Ÿ¨®¨¨¬¨¦−©§¦¤«

i"yx£Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â∑ ּפרׁשה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן הפסיק? ולּמה ראׁשֹון. ענין על מֹוסיף ו"ו ¿ƒƒ«…ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ÌÈfÚ‰ŒÔÓ.לפרׁשה  B‡ ÌÈ·Nk‰ŒÔÓ Ô‡v‰ŒÔÓ∑ ולמזהם לחֹולה לזקן, ּפרט מעּוטין, ג ' אּלּו .הרי ְָָָƒ«…ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

(àé)ýåýé éðôì äðôö çaænä Cøé ìò Búà èçLå§¨©̧Ÿ¹©´¤¤̄©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ∑ הּמזּבח צד ‰'.על ÈÙÏ ‰Ùˆ∑ּב צפֹון .במה ואין «∆∆«ƒ¿≈«ְִֵַַַַ»…»ƒ¿≈ְְֵָָָ

(áé)Cøòå Bøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì Búà çzðå§¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³
øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò íúà ïäkä©Ÿ¥ÆŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìò©©¦§¥«©

(âé)ïäkä áéø÷äå íéna õçøé íéòøkäå áøwäå§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸©Ÿ¥³
çéø äMà àeä äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À¦¥²¥¬©

ô :ýåýéì ççéð¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

Èaי  ÔÓ B‡ ‡i¯n‡ ÔÓ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈ƒƒ¿«»ƒ¿≈
:d·¯˜È ÌÈÏL ¯Îc ‡˙ÏÚÏ ‡iÊÚƒ«»«¬»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈

˜„Ìיא  ‡etˆ ‡Áa„Ó„ ‡cˆ ÏÚ d˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»≈«ƒ»¿«¿¿»ƒ»√»
ÏÚ dÓc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

da¯zיב  ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙ÈÂ È‰B¯·‡Ï d˙È ‚lÙÈÂƒ«≈»≈¿≈»ƒ¿»≈≈¿»«¿≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k ¯cÒÈÂ¿«¿««¬»»¿«»«»ƒ«∆»»

:‡Áa„Ó ÏÚ Ècƒ««¿¿»

È˙יג  ‡‰k ·¯˜ÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ ‡iÚ¯Îe ‡e‚Â¿«»¿»«»¿«≈¿«»ƒ»≈«¬»»
Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ ‡Ïk…»¿«≈¿«¿¿»¬»»À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,miTEg mdW zFevOA `l s` ,zFevOd©¦§©Ÿ©¦§¤¥¦
mIwl `Ed oiprd xTir miTEgAW ipRn¦§¥¤©¦¦©¨¦§¨§©¥
ipaA WixWdl ,Kln lW eizFxifB§¥¨¤¤¤§©§¦¦§¥
Îdn ,'d zEkln z`xi z` l`xUi¦§¨¥¤¦§©©§©
`Ed oiprd lM zFpAxTA oMÎoi`X¤¥¥©¨§¨¨¨¦§¨

df `l ,lFkiaM DFaB KxFvlmc`dW §¤¨©¦§¨Ÿ¤¤¨¨¨
iYxn`W" df `N` ,'d zxifB z` mIwn§©¥¤§¥©¤¨¤¤¨©§¦

dUrpemIwzn 'd oFvxW ,"ipFvx §©£¨§¦¤§¦§©¥
)iaxd(.i dxez

)(iïàvä ïî íàåéñBî å"éå Yìò ó §¦¦©Ÿ¨¦©
ïBLàø ïéðò¯,oFYgYn oFilr cnll ¦§¨¦¦§Ÿ¤§¦©§

lr dhigW dkixv o`v zlFrW FnMW¤§¤©Ÿ§¦¨§¦¨©
xwA zlFr KM ,dpFtv gAfOd Kxi)migaf ¤¤©¦§¥©¨¨¨©¨¨

` ,gn(.
÷éñôä änìå¯zFIWxR iYXW oeiMW §¨¨¦§¦¤¥¨¤§¥¨¨¦

e"ie ici lr zg` dWxtM md EN ¥̀¥§¨¨¨©©©§¥¨
?mdipiA wiqtd dOl ,siqFOd)m"`x(. ©¦¨¨¦§¦¥¥¤

äLøt ïéa ïðBaúäì äLîì çåø ïzì¦¥¤©§Ÿ¤§¦§¥¥¨¨¨
äLøôì¯.` wEqR i"WxA lirlcM §¨¨¨§¦§¥§©¦¨

íéfòä ïî Bà íéáNkä ïî ïàvä ïî¦©Ÿ¦©§¨¦¦¨¦¦
à éøä YìL elïéèeòî äL¯on" £¥¥§Ÿ¨¦¦¦

"miaUMd on" ,o`Sd lM `le "o`Sd©Ÿ§Ÿ¨©Ÿ¦©§¨¦
lM `le "miGrd on" ,miUaMd lM `le§Ÿ¨©§¨¦¦¨¦¦§Ÿ¨

miGrd)m"`x(. ¨¦¦
íäæîìå äìBçì ,ï÷æì èøt¯ §¨§¨¥§¤§¦§Ÿ¨

inEn llkA md EN` minEn zWlXW¤§¤¦¥¥¦§©¥

.oAxwl milEqRd dnda`i dxez §¥¨©§¦§¨§¨
)(`içaænä Cøé ìòãö ìò Y ©¤¤©¦§¥©©©

çaænä¯lW FCvA `EdW dGd KxiM ©¦§¥©§¤¤©¤¤§¦¤
mc`)ak ,n zeny i"yx(hgXi ,xnFlM . ¨¨§©¦¨¥

.gAfOd lW oFtv cv cbpM dxfrÄ£¨¨§¤¤©¨¤©¦§¥©
'ä éðôì äðôöäîáa ïBôö ïéàå Y¯ ¨Ÿ¨¦§¥§¥¨§¨¨

,xnFlM .a ,hiw migaf i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨¦§©
crFn ld`A Epid "'d iptl" `weC©§¨¦§¥©§§Ÿ¤¥
oFtv cvl hFgWl Kixv WCwOd ziaaE§¥©¦§¨¨¦¦§§©¨
f`W dnaA aixwOWM `le ,gAfOd lW¤©¦§¥©§Ÿ§¤©§¦§¨¨¤¨
oFtv cvl hFgWl Kixv oi ¥̀¨¦¦§§©§

.dnAdai dxez ©¨¨

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ipy meil inei xeriy

ß xc` d"k ipy mei ß

(ãé)áéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

i"yx£ÛBÚ‰ŒÔÓ∑ ּבּבהמה וזכרּות ּתּמּות ּובעּזים", ּבּכׂשבים ּבּבקר זכר "ּתמים ׁשּנאמר: לפי העֹוף, ּכל ולא ƒ»ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
העֹוף" "מן לֹומר: ּתלמּוד אבר? מחּסר אף יכֹול ּבעֹופֹות; וזכרּות ּתּמּות קטּנים ∑ÌÈ¯z.ואין ולא .ּגדֹולים ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֻ…ƒְְְִִַֹ

‰BÈ Èa∑ ּגדֹולים ולא ‰Bi‰.קטּנים ÈaŒÔÓ B‡ ÌÈ¯z‰ŒÔÓ∑ ׁשהּוא וׁשּבזה, ׁשּבזה הּצהּוב לתחּלת ּפרט ¿≈»ְְְִִַֹƒ«…ƒƒ¿≈«»ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
ּתֹורים  אצל וקטן יֹונה ּבני אצל הּוא ׁשּגדֹול .ּפסּול, ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

(åè)BLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìò Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

i"yx£B·È¯˜‰Â∑ יביא אחת ּפרידה ÏÓe˜.אפּלּו Ô‰k‰∑ קֹוצץ ּכהן; ׁשל ּבעצמֹו אּלא ּבכלי, מליקה אין ¿ƒ¿ƒְֲִִִַַָָ«…≈»«ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
וקֹוצצן  לּסימנין ׁשּמּגיע עד מפרקת וחֹות הערף מּמּול „BÓ.ּבצּפרנֹו ‰ˆÓÂ∑,"אּפים "מיץ (משלי לׁשֹון ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ¿ƒ¿»»ְִִַַ

הּמץ"ל) טז)"ּכיֿאפס ויֹורד (ישעיה מתמּצה והּדם הּמזּבח קיר על הּׁשחיטה ּבית ּכֹובׁש ..¯ÈË˜‰Â ˜ÏÓe ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ»«¿ƒ¿ƒ

ÈÈיד  Ì„˜ da¯˜ ‡˙ÏÚ ‡ÙBÚ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»¬»»À¿»≈√»¿»
˙È ‰BÈ Èa ÔÓ B‡ ‡iÈÙL ÔÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»»

:da¯À̃¿»≈

È˙טו  ˜BÏÓÈÂ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k d·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿ƒ¿»
Ï˙k ÏÚ dÓ„ ÈˆÓzÈÂ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dLÈ≈̄≈¿«≈¿«¿¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«…∆

:‡Áa„Ó«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

)(cióBòä ïîóBòä ìk àìå Y¯dGn ¦¨§Ÿ¨¨¦¤
,"sFrd" mzq `le ,"sFrd on" xn`PW¤¤¡©¦¨§Ÿ§¨¨
,zFtFrdn wlg hrnl `AW rnWn©§©¤¨§©¥¥¤¥¨
oYip dpFi oA F` xFY lM `NW EpidC§©§¤Ÿ¨¤¨¦¨

.gAfOd lr aixwdl§©§¦©©¦§¥©
øîàpL éôì¯.hi ,ak oOwl §¦¤¤¡©§©¨

,"íéfòáe íéáNka ø÷aa øëæ íéîz"¨¦¨¨©¨¨©§¨¦¨¦¦
úenz ïéàå ,äîäáa úeøëæå úenz©§©§¦§¥¨§¥©

úBôBòa úeøëæå¯oOwl i"Wx mB d`x §©§§§¥©©¦§©¨
Kixv oi` sFrd zlFrA la`" :mẄ£¨§©¨¥¨¦
mB dxWM `id ,xnFlM ."zExkfe zEOY©§©§§©¦§¥¨©

.mEn zlrA mbe dawp§¥¨§©©£©
:øîBì ãeîìz ?øáà øqçî óà ìBëé̈©§ª©¥¨©§©

"óBòä ïî"¯lkA `NW ,sFrd lM `le ¦¨§Ÿ¨¨¤Ÿ§¨
m` wx `N` ,daxwdl xWM sFrd aSn©¨¨¨¥§©§¨¨¤¨©¦
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xwie`מ zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ipy meil inei xeriy
‰ˆÓÂ∑ והּגּוף ּבעצמֹו הראׁש - הקטרה מה אּלא, מֹוצה?! הּוא מקטיר, ׁשהּוא מאחר ּכן? לֹומר אפׁשר ¿ƒ¿»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ּדמֹו" "ונמצה הקטרה, וקדם והקטיר, ּומלק הּוא: מסרס מקרא ׁשל ּופׁשּוטֹו ּכן. מליקה אף וכּו', ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּבעצמֹו
.ּכבר  ְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr fi wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

cxFie dSnzn mCd©¨¦§©¤§¥

הּמזּבח" קיר על ּדמֹו "ונמצה הּפסּוק טו)על ויֹורד".(א, מתמּצה והּדם הּמזּבח, קיר על הּׁשחיטה ּבית "ּכֹובׁש רׁש"י אֹומר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָ
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְֲִֵֵֶֶֶַָיׁש

הרמּב"ן ּדברי ט)ידּועים א, לֹו(פרשתנו וראּוי ּובנפׁשֹו, ּבגּופֹו לאלקיו חטא "ּכי האדם ׁשּיחׁשב הּוא הּקרּבנֹות עבֹודת ׁשּתכן ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
כּו'". נפׁש ּתחת נפׁש ּדמֹו, ּתחת ּדמֹו כּו' ּתמּורה מּמּנּו ׁשּלקח הּבֹורא חסד לּולא ּגּופֹו, ויּׂשרף ּדמֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּיּׁשפ

החסידּות ּבתֹורת ועוד)ּומבאר ב. פרק סחרה טוב כי טעמה ד"ה מאמר תש"ט, המאמרים ספר ודמֹו(ראה חלּבֹו את ׁשּמקריבין ּדזה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹ
להתעּנג  ׁשּבמקֹום להּקּב"ה, עצמֹו מקריב ׁשהאדם על־ידי מּגיעה האדם חטאי על הּכּפרה ּכי הּוא הּמזּבח, על הּקרּבן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשל
הּזה, עֹולם ּבעניני ורּבֹו ראׁשֹו ׁשקּוע ׁשּיהיה ּובמקֹום הּקּב"ה, לעבֹודת ׁשּלֹו, הּתענּוג - "חלּבֹו" את יקריב הּזה, עֹולם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻמעניני

הּבֹורא. ּבעבֹודת רק ּתהיה ׁשּלֹו ׁשההתלהבּות ,יתּבר לֹו הּדמים", "רתיחת והינּו ּדמֹו, את ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָיקריב
הּתענּוג  את ׁש'ּכֹובׁש' על־ידי היא הּקרּבן על־ידי הּבאה ׁשהּכּפרה עֹולה, קרּבן עבֹודֹות ּבסּיּום ּכאן רׁש"י ׁשּכֹותב מה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוזהּו
לֹו ּומקריבֹו ּומֹוציאֹו "סֹוחטֹו" הּוא הרי הּזה, עֹולם ּבעניני ׁשּלֹו והּתענּוג ההתלהבּות ׁשּכל ויֹורד", מתמּצה ו"הּדם ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּלֹו,

.ְִֵָיתּבר

(æè)éìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäåìöà dúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈¥³¤
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤

i"yx£B˙‡¯Ó∑ הּזפק וזה הרעי, נצּו∑d˙ˆa.מקֹום "ּכי ּכמֹו: הּמאּוס, ּדבר לׁשֹון ו"נֹוצה" מעיה. ּבני עם À¿»ְְְִֶֶֶַָ¿…»»ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
הּקרקבן  את 'נֹוטל ׁשאמר : חנן, ּבן י ֹוסי אּבא ׁשל מדרׁשֹו וזהּו "ּבאּוכליּה", אּונקל ֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּגםֿנע ּו",
העֹור. ׁשעל הּנֹוצה עם ונֹוטלּה ארּבה, ּכמֹו ּבסּכין הּזפק סביב קֹודר אמרּו: זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻעמֹו'.

ËÒÏ¯טז  d˙È ÈÓ¯ÈÂ dÏÎ‡a d˜ÙÊ ˙È ÈcÚÈÂ¿∆¿≈»¿»≈¿À¿≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿«
:‡ÓË˜ ÔÈ„LBÓc ¯˙‡Ï ‡Óe„˜ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ»«¬«¿¿ƒƒ¿»
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`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ipy meil inei xeriy
ּבעֹוף, והקטיר". ּבּמים ירחץ והּכרעים "והּקרב נאמר: ּבעליה, ּבאבּוס אּלא אֹוכלת ׁשאינּה ּבהמה, ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבעֹולת

הּגזל  מן ׁשאכלּו הּמעים, את "והׁשלי" נאמר: הּגזל, מן ˜„Ó‰.ׁשּנּזֹון ÁaÊn‰ Ïˆ‡∑ּכבׁש ׁשל .ּבמזרחֹו ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ≈∆«ƒ¿≈«≈¿»ְְִֶֶֶָ
ÔLc‰ ÌB˜ÓŒÏ‡∑ נבלעים וכּלם והּמנֹורה, הּפנימי מזּבח ודּׁשּון ּבקר, ּבכל הּדׁשן ּתרּומת ׁשם ׁשּנֹותנין מקֹום ∆¿«»∆ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבמקֹומן  .ׁשם ְִָָ
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נֹוצתֹו ּכנפי למרט צרי הדי ∑·ÂÈÙÎ.אינֹו ל אין והלא מּמׁש. ּכנפים נֹוצה ׁשל רע ריח ׁשּמריח ֹוט ְְִִֵֵַָָֹƒ¿»»ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
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מי `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ipy meil inei xeriy
‰ˆÓÂ∑ והּגּוף ּבעצמֹו הראׁש - הקטרה מה אּלא, מֹוצה?! הּוא מקטיר, ׁשהּוא מאחר ּכן? לֹומר אפׁשר ¿ƒ¿»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ּדמֹו" "ונמצה הקטרה, וקדם והקטיר, ּומלק הּוא: מסרס מקרא ׁשל ּופׁשּוטֹו ּכן. מליקה אף וכּו', ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּבעצמֹו
.ּכבר  ְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr fi wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

cxFie dSnzn mCd©¨¦§©¤§¥

הּמזּבח" קיר על ּדמֹו "ונמצה הּפסּוק טו)על ויֹורד".(א, מתמּצה והּדם הּמזּבח, קיר על הּׁשחיטה ּבית "ּכֹובׁש רׁש"י אֹומר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָ
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְֲִֵֵֶֶֶַָיׁש

הרמּב"ן ּדברי ט)ידּועים א, לֹו(פרשתנו וראּוי ּובנפׁשֹו, ּבגּופֹו לאלקיו חטא "ּכי האדם ׁשּיחׁשב הּוא הּקרּבנֹות עבֹודת ׁשּתכן ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
כּו'". נפׁש ּתחת נפׁש ּדמֹו, ּתחת ּדמֹו כּו' ּתמּורה מּמּנּו ׁשּלקח הּבֹורא חסד לּולא ּגּופֹו, ויּׂשרף ּדמֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּיּׁשפ

החסידּות ּבתֹורת ועוד)ּומבאר ב. פרק סחרה טוב כי טעמה ד"ה מאמר תש"ט, המאמרים ספר ודמֹו(ראה חלּבֹו את ׁשּמקריבין ּדזה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹ
להתעּנג  ׁשּבמקֹום להּקּב"ה, עצמֹו מקריב ׁשהאדם על־ידי מּגיעה האדם חטאי על הּכּפרה ּכי הּוא הּמזּבח, על הּקרּבן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשל
הּזה, עֹולם ּבעניני ורּבֹו ראׁשֹו ׁשקּוע ׁשּיהיה ּובמקֹום הּקּב"ה, לעבֹודת ׁשּלֹו, הּתענּוג - "חלּבֹו" את יקריב הּזה, עֹולם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻמעניני

הּבֹורא. ּבעבֹודת רק ּתהיה ׁשּלֹו ׁשההתלהבּות ,יתּבר לֹו הּדמים", "רתיחת והינּו ּדמֹו, את ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָיקריב
הּתענּוג  את ׁש'ּכֹובׁש' על־ידי היא הּקרּבן על־ידי הּבאה ׁשהּכּפרה עֹולה, קרּבן עבֹודֹות ּבסּיּום ּכאן רׁש"י ׁשּכֹותב מה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוזהּו
לֹו ּומקריבֹו ּומֹוציאֹו "סֹוחטֹו" הּוא הרי הּזה, עֹולם ּבעניני ׁשּלֹו והּתענּוג ההתלהבּות ׁשּכל ויֹורד", מתמּצה ו"הּדם ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּלֹו,

.ְִֵָיתּבר

(æè)éìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäåìöà dúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈¥³¤
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤

i"yx£B˙‡¯Ó∑ הּזפק וזה הרעי, נצּו∑d˙ˆa.מקֹום "ּכי ּכמֹו: הּמאּוס, ּדבר לׁשֹון ו"נֹוצה" מעיה. ּבני עם À¿»ְְְִֶֶֶַָ¿…»»ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
הּקרקבן  את 'נֹוטל ׁשאמר : חנן, ּבן י ֹוסי אּבא ׁשל מדרׁשֹו וזהּו "ּבאּוכליּה", אּונקל ֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּגםֿנע ּו",
העֹור. ׁשעל הּנֹוצה עם ונֹוטלּה ארּבה, ּכמֹו ּבסּכין הּזפק סביב קֹודר אמרּו: זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻעמֹו'.

ËÒÏ¯טז  d˙È ÈÓ¯ÈÂ dÏÎ‡a d˜ÙÊ ˙È ÈcÚÈÂ¿∆¿≈»¿»≈¿À¿≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿«
:‡ÓË˜ ÔÈ„LBÓc ¯˙‡Ï ‡Óe„˜ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ»«¬«¿¿ƒƒ¿»
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ּבעֹוף, והקטיר". ּבּמים ירחץ והּכרעים "והּקרב נאמר: ּבעליה, ּבאבּוס אּלא אֹוכלת ׁשאינּה ּבהמה, ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבעֹולת

הּגזל  מן ׁשאכלּו הּמעים, את "והׁשלי" נאמר: הּגזל, מן ˜„Ó‰.ׁשּנּזֹון ÁaÊn‰ Ïˆ‡∑ּכבׁש ׁשל .ּבמזרחֹו ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ≈∆«ƒ¿≈«≈¿»ְְִֶֶֶָ
ÔLc‰ ÌB˜ÓŒÏ‡∑ נבלעים וכּלם והּמנֹורה, הּפנימי מזּבח ודּׁשּון ּבקר, ּבכל הּדׁשן ּתרּומת ׁשם ׁשּנֹותנין מקֹום ∆¿«»∆ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
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xwie`מב zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ipy meil inei xeriy
ּבקרּבנֹו ּומהּדר ׂשבע הּמזּבח ׁשּיהא ּכדי "והקטיר"? הּכתּוב: אמר ולּמה עליו. קצה נפׁשֹו ואין ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻנׂשרפים

עני  ÏÈc·È.ׁשל ‡Ï∑,"ניחח "ריח ּבעֹוף: נאמר מּגּבֹו. קֹורעֹו אּלא חתיכֹות, לׁשּתי לגמרי מפרקֹו אינֹו ִֶָ…«¿ƒְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
לּׁשמים' לּבֹו את ׁשּיכּון ּובלבד הּממעיט, ואחד הּמרּבה 'אחד :ל לֹומר ניחֹוח". "ריח ּבּבהמה: .ונאמר ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz glya t"y zgiy)

ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח ריחריחריחריח ּבּבּבּבּבּבּבּבהמההמההמההמה ונאמרונאמרונאמרונאמר ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח,,,, ריחריחריחריח ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹוףףףף יז)נאמרנאמרנאמרנאמר א, ּבהמה:(רש"י מקּדים ּבהמׁש ואּלּו עֹוף, מקּדים ּכאן לׁשאל: יׁש ְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשוים ּובהמה ׁשעֹוף לֹומר, ויׁש הּממעיט". . . מעלה:ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש"הּמרּבה יׁש אחד ּבכל ּכי הּכּונה, מּצד רק לא מקריבים עעעעֹוֹוֹוֹוףףףף, – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

קרב). לא העֹור ּבהמה, (ּבעֹולת הּנֹוצה ּדוקא ּבּבּבּבהמההמההמההמהּגם מסּימת ׁשּמּבחינה להדּגיׁש ּכדי עֹוף, הקּדים לכן ּגדלּה. מּצד – ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
הּכּונה).ההההּוּוּוּואאאא מּצד רק ולּבהמה לעֹוף ׁשּׁשוה מנחה, קרּבן הׁשמיט (ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָה'מרּבה'

á(à)úìñ ýåýéì äçðî ïaø÷ áéø÷ú-ék Lôðå§¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤
:äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéå Bðaø÷ äéäé¦«§¤´¨§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«

i"yx£·È¯˜˙ Èk LÙÂ∑.עני מנחה? להתנּדב ּדרּכֹו מי ּבמנחה; אּלא נדבה, קרּבנֹות ּבכל "נפ ׁש" נאמר לא ¿∆∆ƒ«¿ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
נפׁשֹו הקריב ּכאּלּו עליו אני מעלה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ˜¯Ba.אמר ‰È‰È ˙ÏÒ∑,"מנחה עלי "הרי האֹומר: ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָ…∆ƒ¿∆»¿»ְֲִֵֵַָָָ

ׁשּנאמרּו לפי ּבענין. ׁשּמפרׁש ּכמֹו סלת, ּכׁשהיא ונקמצת ׁשּבּמנחֹות הראׁשֹונה ׁשהיא סלת, מנחת מביא ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹסתם,
סלת" "מנחת קרּויה לכ מּזֹו, חּוץ קמיצה קדם אפּויֹות ּבאֹות וכּלן מנחֹות, מיני חמּׁשה אין ∑ÏÒ˙.ּכאן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֻ…∆ֵ

. . סלת "ועּׂשרֹון ׁשּנאמר: מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ואין חּטין", "סלת ׁשּנאמר: החּטין, מן אּלא ְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ"סלת"

ÈÈא  Ì„˜ ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜È È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»√»¿»
ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ˜È¯ÈÂ da¯˜ È‰È ‡zÏÒÀ¿»¿≈À¿»≈ƒƒ¬«ƒ¿»¿ƒ≈

:‡z·Ï dÏÚ¬«¿À¿»
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`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ipy meil inei xeriy
מנחה  לכל עּׂשרֹון ÔÓL.למנחה", ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ∑ּכּלּה ·Ï‰.על ‰ÈÏÚ Ô˙Â∑ קמץ מּניח מקצתּה; על ְְְְִִִָָָָ¿»«»∆»∆∆ַָֻ¿»«»∆»¿…»ְִִֶַַַָָֹ

אחד  לצד עליה ׁשמן לבֹונה אחר: ּדבר למעט. אּלא ּבּתֹורה, רּבּוי אחר רּבּוי ׁשאין ּכן? לֹומר ראית ּומה . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשאינּה מקצתּה על ּולבֹונה  ּומּׁשמנּה", "מּסלּתּה ׁשּנאמר: ּכמֹו עּמּה, ונקמץ עּמּה נבלל ׁשהּוא מּפני ּכּלּה, ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻעל
ּומעליה  ּכּלּה הּלבֹונה את מלּקט ׁשּקמץ, ׁשּלאחר  לבנתּה", ּכל "על ׁשּנאמר: עּמּה, נקמצת ולא עּמּה ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻנבללת

d‡È·‰Â.ּומקטירּה .Ô˙Â .˜ˆÈÂ∑ ּבזר ּכׁשרים ּובלילה ׁשּיציקה .מלּמד ְִַָ¿»«¿»«∆¡ƒ»ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr ak zegiy ihewl)

מנחהמנחהמנחהמנחה קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן תקריבתקריבתקריבתקריב ּכּכּכּכיייי א)ונפונפונפונפׁשׁשׁשׁש עציםעציםעציםעצים(ב, מתנמתנמתנמתנּדּדּדּדבבבב ׁשׁשׁשׁשההההּיּיּיּיחידחידחידחיד מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד כהנים)קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן,,,, 'מכׁשירי (תורת הם עצים הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
אין  ולכן לה'), ניחֹוח (ריח חׁשּובה ּפעּלה ׁשעׂשה מּכ סּפּוק האדם חׁש מּמׁש ּבקרּבן ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן . ולא  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻקרּבן',
ׁשה'קרּבן' נמצא, מלאה. היא והתּבּטלּותֹו לאדם, סּפּוק ּגֹורם אינֹו מּמׁש, קרּבן ׁשאינֹו עצים, קרּבן א מלאה. התּבּטלּות ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבֹו

עצמֹו. מּקרּבן יֹותר נעלה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבעצים

(á)àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà dàéáäå¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿ
øéè÷äå dúðáì-ìk ìò dðîMîe dzìqî Böî÷ª§À¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧
ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£ıÓ˜Â ÌÈ‰k‰∑ ּכהּנה מצות ואיל ÌMÓ.מּקמיצה ıÓ˜Â∑,ללּמד עֹומדֹות, הּזר ׁשרגלי מּמקֹום «…¬ƒ¿»«ְְְְִִִֵַָָָֻ¿»«ƒ»ְְְְִֵֶֶַַַָָ

יׂשראל  רגלי ּדריסת מקֹום ׁשל אּמה עׂשרה ּבאחת אף ּבעזרה, מקֹום ּבכל ּכׁשרה ˜BˆÓ.ׁשהּקמיצה ‡ÏÓ∑ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ¿…À¿
ּכׁשר  יהא לא ּבקמצֹו", מּמּנּו "והרים אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד צד? לכל ויֹוצא ּומבצּבץ מברץ, ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻיכֹול
אצּבעֹותיו  ׁשלׁש חֹופה ּכיצד? הא "מלא". לֹומר: ּתלמּוד חסר? יכֹול "ּבקמצֹו", אי הּקמץ. ּׁשּבתֹו מה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻאּלא

העברית  לׁשֹון ּבמׁשמע "קמץ" וזהּו ידֹו, ּפס d˙·ÏŒÏk.על ÏÚ∑ מלא הּקמץ יהא הּלבֹונה ּכל .לבד ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ«»¿…»»ְְְֵֵֶַַַָָָֹ

ıBÓ˜ÈÂב  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿
Ïk ÏÚ dÁLnÓe dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«ƒƒ¿««»
‡Áa„ÓÏ dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ dz·Ï¿À¿«¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»
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מג `xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ipy meil inei xeriy
ּבקרּבנֹו ּומהּדר ׂשבע הּמזּבח ׁשּיהא ּכדי "והקטיר"? הּכתּוב: אמר ולּמה עליו. קצה נפׁשֹו ואין ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻנׂשרפים

עני  ÏÈc·È.ׁשל ‡Ï∑,"ניחח "ריח ּבעֹוף: נאמר מּגּבֹו. קֹורעֹו אּלא חתיכֹות, לׁשּתי לגמרי מפרקֹו אינֹו ִֶָ…«¿ƒְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
לּׁשמים' לּבֹו את ׁשּיכּון ּובלבד הּממעיט, ואחד הּמרּבה 'אחד :ל לֹומר ניחֹוח". "ריח ּבּבהמה: .ונאמר ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz glya t"y zgiy)

ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח ריחריחריחריח ּבּבּבּבּבּבּבּבהמההמההמההמה ונאמרונאמרונאמרונאמר ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח,,,, ריחריחריחריח ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹוףףףף יז)נאמרנאמרנאמרנאמר א, ּבהמה:(רש"י מקּדים ּבהמׁש ואּלּו עֹוף, מקּדים ּכאן לׁשאל: יׁש ְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשוים ּובהמה ׁשעֹוף לֹומר, ויׁש הּממעיט". . . מעלה:ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש"הּמרּבה יׁש אחד ּבכל ּכי הּכּונה, מּצד רק לא מקריבים עעעעֹוֹוֹוֹוףףףף, – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

קרב). לא העֹור ּבהמה, (ּבעֹולת הּנֹוצה ּדוקא ּבּבּבּבהמההמההמההמהּגם מסּימת ׁשּמּבחינה להדּגיׁש ּכדי עֹוף, הקּדים לכן ּגדלּה. מּצד – ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
הּכּונה).ההההּוּוּוּואאאא מּצד רק ולּבהמה לעֹוף ׁשּׁשוה מנחה, קרּבן הׁשמיט (ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָה'מרּבה'

á(à)úìñ ýåýéì äçðî ïaø÷ áéø÷ú-ék Lôðå§¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤
:äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéå Bðaø÷ äéäé¦«§¤´¨§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«

i"yx£·È¯˜˙ Èk LÙÂ∑.עני מנחה? להתנּדב ּדרּכֹו מי ּבמנחה; אּלא נדבה, קרּבנֹות ּבכל "נפ ׁש" נאמר לא ¿∆∆ƒ«¿ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
נפׁשֹו הקריב ּכאּלּו עליו אני מעלה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ˜¯Ba.אמר ‰È‰È ˙ÏÒ∑,"מנחה עלי "הרי האֹומר: ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָ…∆ƒ¿∆»¿»ְֲִֵֵַָָָ

ׁשּנאמרּו לפי ּבענין. ׁשּמפרׁש ּכמֹו סלת, ּכׁשהיא ונקמצת ׁשּבּמנחֹות הראׁשֹונה ׁשהיא סלת, מנחת מביא ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹסתם,
סלת" "מנחת קרּויה לכ מּזֹו, חּוץ קמיצה קדם אפּויֹות ּבאֹות וכּלן מנחֹות, מיני חמּׁשה אין ∑ÏÒ˙.ּכאן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֻ…∆ֵ

. . סלת "ועּׂשרֹון ׁשּנאמר: מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ואין חּטין", "סלת ׁשּנאמר: החּטין, מן אּלא ְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ"סלת"

ÈÈא  Ì„˜ ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜È È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»√»¿»
ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ˜È¯ÈÂ da¯˜ È‰È ‡zÏÒÀ¿»¿≈À¿»≈ƒƒ¬«ƒ¿»¿ƒ≈

:‡z·Ï dÏÚ¬«¿À¿»
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`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ipy meil inei xeriy
מנחה  לכל עּׂשרֹון ÔÓL.למנחה", ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ∑ּכּלּה ·Ï‰.על ‰ÈÏÚ Ô˙Â∑ קמץ מּניח מקצתּה; על ְְְְִִִָָָָ¿»«»∆»∆∆ַָֻ¿»«»∆»¿…»ְִִֶַַַָָֹ

אחד  לצד עליה ׁשמן לבֹונה אחר: ּדבר למעט. אּלא ּבּתֹורה, רּבּוי אחר רּבּוי ׁשאין ּכן? לֹומר ראית ּומה . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשאינּה מקצתּה על ּולבֹונה  ּומּׁשמנּה", "מּסלּתּה ׁשּנאמר: ּכמֹו עּמּה, ונקמץ עּמּה נבלל ׁשהּוא מּפני ּכּלּה, ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻעל
ּומעליה  ּכּלּה הּלבֹונה את מלּקט ׁשּקמץ, ׁשּלאחר  לבנתּה", ּכל "על ׁשּנאמר: עּמּה, נקמצת ולא עּמּה ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻנבללת

d‡È·‰Â.ּומקטירּה .Ô˙Â .˜ˆÈÂ∑ ּבזר ּכׁשרים ּובלילה ׁשּיציקה .מלּמד ְִַָ¿»«¿»«∆¡ƒ»ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr ak zegiy ihewl)

מנחהמנחהמנחהמנחה קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן תקריבתקריבתקריבתקריב ּכּכּכּכיייי א)ונפונפונפונפׁשׁשׁשׁש עציםעציםעציםעצים(ב, מתנמתנמתנמתנּדּדּדּדבבבב ׁשׁשׁשׁשההההּיּיּיּיחידחידחידחיד מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד כהנים)קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן,,,, 'מכׁשירי (תורת הם עצים הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
אין  ולכן לה'), ניחֹוח (ריח חׁשּובה ּפעּלה ׁשעׂשה מּכ סּפּוק האדם חׁש מּמׁש ּבקרּבן ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן . ולא  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻקרּבן',
ׁשה'קרּבן' נמצא, מלאה. היא והתּבּטלּותֹו לאדם, סּפּוק ּגֹורם אינֹו מּמׁש, קרּבן ׁשאינֹו עצים, קרּבן א מלאה. התּבּטלּות ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבֹו

עצמֹו. מּקרּבן יֹותר נעלה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבעצים

(á)àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà dàéáäå¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿ
øéè÷äå dúðáì-ìk ìò dðîMîe dzìqî Böî÷ª§À¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧
ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£ıÓ˜Â ÌÈ‰k‰∑ ּכהּנה מצות ואיל ÌMÓ.מּקמיצה ıÓ˜Â∑,ללּמד עֹומדֹות, הּזר ׁשרגלי מּמקֹום «…¬ƒ¿»«ְְְְִִִֵַָָָֻ¿»«ƒ»ְְְְִֵֶֶַַַָָ

יׂשראל  רגלי ּדריסת מקֹום ׁשל אּמה עׂשרה ּבאחת אף ּבעזרה, מקֹום ּבכל ּכׁשרה ˜BˆÓ.ׁשהּקמיצה ‡ÏÓ∑ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ¿…À¿
ּכׁשר  יהא לא ּבקמצֹו", מּמּנּו "והרים אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד צד? לכל ויֹוצא ּומבצּבץ מברץ, ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻיכֹול
אצּבעֹותיו  ׁשלׁש חֹופה ּכיצד? הא "מלא". לֹומר: ּתלמּוד חסר? יכֹול "ּבקמצֹו", אי הּקמץ. ּׁשּבתֹו מה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻאּלא

העברית  לׁשֹון ּבמׁשמע "קמץ" וזהּו ידֹו, ּפס d˙·ÏŒÏk.על ÏÚ∑ מלא הּקמץ יהא הּלבֹונה ּכל .לבד ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ«»¿…»»ְְְֵֵֶַַַָָָֹ

ıBÓ˜ÈÂב  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿
Ïk ÏÚ dÁLnÓe dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«ƒƒ¿««»
‡Áa„ÓÏ dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ dz·Ï¿À¿«¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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äçðî ìëì¯zFgpn i"Wx mB d`x §¨¦§¨§¥©©¦§¨
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."oFxVrn dzEgR Dpi ¥̀¨§¨¥¦¨

ïîL äéìò ÷öéådlk ìò Y¯lkA §¨©¨¤¨¤¤©ª¨§¨
,iEAix oFWl `Ed "dilr" xn`PW mFwn̈¤¤¡©¨¤¨§¦
Dzvwn lr `le DNEM lr FrnWnE©§¨©¨§Ÿ©¦§¨¨

)m"`x(.
äðáì äéìò ïúðå,dúö÷î ìò Y §¨©¨¤¨§Ÿ¨©¦§¨¨

.ãçà ãöì äéìò äðBáì õî÷ çépî©¦©Ÿ¤§¨¨¤¨§©¤¨
ïk øîBì úéàø äîe¯"dilr"W ¨¨¦¨©¥¤¨¤¨

lr ipXde ,DNEM lr FWExiR oFW`xd̈¦¥©¨§©¥¦©
.Dzvwn¦§¨¨

àlà äøBza éeaø øçà éeaø ïéàL¤¥¦©©¦©¨¤¨
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éðtî ,dlk ìò ïîL :øçà øác̈¨©¥¤¤©ª¨¦§¥
Bîk ,dnò õî÷ðå dnò ììáð àeäL¤¦§¨¦¨§¦§¨¦¨§

øîàpL¯.a wEqR ¤¤¡©¨
ìò äðBáìe ,"dðîMîe dzìqî"¦¨§¨¦©§¨§¨©
àìå dnò úììáð dðéàL ,dúö÷î¦§¨¨¤¥¨¦§¤¤¦¨§Ÿ

øîàpL ,dnò úöî÷ð¯.mW ¦§¤¤¦¨¤¤¡©¨

õîwL øçàlL ,"dúðáì ìk ìò"©¨§Ÿ¨¨¤§©©¤¨©
äéìòî dlk äðBálä úà èwìî§©¥¤©§¨ª¨¥¨¤¨

.døéè÷îedàéáäå .. ïúðå .. ÷öéå¯ ©§¦¨§¨©§¨©¤¡¦¨
.mẄ

øæa íéøLk äìéìáe ä÷éöiL ãnìî§©¥¤§¦¨§¦¨§¥¦§¨
¯wvie" aizkC ,Kkl odM Kixv oi`e§¥¨¦Ÿ¥§¨¦§¦§¨©

ipA l` D`iade" xcde ,"'ebe onW dilr̈¤¨¤¤©£©¤¡¦¨¤§¥
"oxd`)` ,ci dheq i"yx(.a dxez ©£Ÿ

(a)õî÷å íéðäkäCìéàå äöéîwî Y ©Ÿ£¦§¨©¦§¦¨§¥¨
.äpäk úåöîíMî õî÷åíB÷nî Y ¦§©§ª¨§¨©¦¨¦¨

úBãîBò øfä éìâøL¯`xwC DiWix ¤©§¥©¨§¥¥¦§¨
mipdMd oxd` ipA l` D`iade" :aizM§¦¤¡¦¨¤§¥©£Ÿ©Ÿ£¦
ilbxW mFwOn rnWn ,"mXn unwe§¨©¦¨©§©¦¨¤©§¥
mFwn Epide ,unFw mW micnFr xGd©¨§¦¨¥§©§§
dO` dxUr zg` l`xUi ilbx zqixC§¦©©§¥¦§¨¥©©¤§¥©¨

)a ,e zegpn i"yx(lr aqEn "mXn" ,xnFlM .§©¦¨¨©
xn`p ixdW ,dgpOd lr `le mFwOd©¨§Ÿ©©¦§¨¤£¥¤¡©

."DpnXnE DYlQn" KMÎxg ©̀©¨¦¨§¨¦©§¨
íB÷î ìëa äøLk äöéîwäL Eãnìì§©¤§¤©§¦¨§¥¨§¨¨
ìL änà äøNò úçàa óà ,äøæòä£¨¨©§©©¤§¥©¨¤

ìàøNé éìâø úñéøc íB÷î¯gxfOaE §§¦©©§¥¦§¨¥©¦§¨
dvinw opirA `lC ol rnWn `we ,md¥§¨©§©¨§¨¨¥©§¦¨
dxfrd lM `N` ,miWcw x`WM oFtSA©¨¦§¨¢¨¦¤¨¨¨£¨¨

unFTl dxWM)my i"yx(. §¥¨©¤
Böî÷ àìîõaöáî ,õøáî ìBëé Y §Ÿª§¨§Ÿ̈§©§¥

ãö ìëì àöBéå¯"uxFan" WExiR Edf §¥§¨©¤¥§¨
i"Wx d`xE .` ,fn `nFi i"Wx d`x ±§¥©¦¨§¥©¦
oFWl ,WEcB ± uxFan" :` ,e zFgpn§¨§¨¨¨
iW`x oiA uvFg gnw d`xPW xg ©̀¥¤¦§¤¤©¥¥¨¥

."Fci qtl eizFrAv ¤̀§§¨§©¨
øçà íB÷îa øîBì ãeîìz¯,e oOwl ©§©§¨©¥§©¨

.g
"Böî÷a epnî íéøäå"¯xn`p `le §¥¦¦¤§ª§§Ÿ¤¡©

."Fvnw `ln"§Ÿª§
àäé àì¯qEtcE ciÎiazM dOkA Ÿ§¥§©¨¦§¥¨§

.Ll oi` :oFW`x¦¥§
õîwä CBúaM äî àlà øLk¯ ¨¥¤¨©¤§©Ÿ¤

rAv`e dO` ,dvinw)a ,d zeaezk i"yx(. §¦¨©¨§¤§©
øñç ìBëé "Böî÷a" éà¯uFnwIW ¦§ª§¨¨¥¤¦§

eizFrAv` iW`xA)my i"yxe ` ,fn `nei(, §¨¥¤§§¨
cId lM qR lr FhWFR `NW)zegpn i"yx ¤Ÿ§©©¨©¨

` ,e(.
"àìî" :øîBì ãeîìz¯.FvnEw `ln ©§©§Ÿ§Ÿ§

äôBç ?ãöék àä¯.dQkn ¨¥©¤§©¤
ìLåéúBòaöà L¯dO` ,dvinw ¨Ÿ¤§§¨§¦¨©¨

rAv`e)a ,d zeaezk i"yx(. §¤§©



xwie`מד zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ipy meil inei xeriy
¯ÈË˜‰Â d˙·Ï∑ ּבהקטרה הּלבֹונה dÓMÓe.אף dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ∑ ּגרּגר ּבידֹו ועלה קמץ אם הא, ¿…»»¿ƒ¿ƒְְְַַַָָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ְְְִֵַַָָָָָ

ּפסּולה  לבֹונה, קרט אֹו העֹול ∑‡d˙¯kÊ.מלח לטֹובה הּקמץ ּבעליה נזּכר ׁשּבֹו הּמנחה, זכרֹון הּוא לגבּה ה ְְֶֶַָָֹ«¿»»»ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
רּוח  .ּולנחת ְַַַ

(â)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
ñ :ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï∑ ּבמחלקת וההדיֹוט ּבמחלקת, ׁשּלא ּבראׁש חלק נֹוטל ּגדֹול ˜„ÌÈL.ּכהן L„˜∑ ¿«¬…¿»»ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹ…∆»»ƒ
להם  ‰'.היא ÈM‡Ó∑ האּׁשים מּתנֹות לאחר אּלא ּבּה, חלק להם .אין ִֶָ≈ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(ã)úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú éëå§¦¬©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³
ñ :ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤

i"yx£'B‚Â ·È¯˜˙ ÈÎÂ∑.רקיקין אֹו חּלֹות אֹו ׁשּיביא הּכתּוב , ולּמד תּנּור'; מאפה מנחת עלי 'הרי ׁשאמר: ¿ƒ«¿ƒ¿ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
עד  ּומֹוׁשחן וחֹוזר 'מֹוׁשחן אֹומרים: יׁש ּבמׁשיחתן: רּבֹותינּו ונחלקּו מׁשּוחין. והרקיקין ּבלּולֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחּלֹות
ּוׁשאר  יונית ּכ"ף ּכמין 'מֹוׁשחן אֹומרים: ויׁש ׁשמן', לג טעּונֹות הּמנחֹות ׁשּכל ׁשּבּלג, הּׁשמן ּכל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּיכלה
ׁשני  ׁשמן להכׁשיר ּפעמים? ׁשּתי "ּבּׁשמן", "ּבּׁשמן", לֹומר ּתלמּוד ּומה לּכהנים'. עצמֹו ּבפני נאכל ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּׁשמן

È‰B·ÏÂג  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙ep¯‡ד  ‰Ù‡Ó ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜˙ È¯‡Â«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«¬≈«»
ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡zÏÒÀ¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Bãé ñt ìò¯on dHnl gnw `vFi m`e ©©¨§¦¥¤©§©¨¦
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lcEBA dlrnln oke ,uxFan `di `NW¤Ÿ§¥§¨§¥¦§©§¨©¨

)` ,`i zegpn i"yx(.
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Bà çìî øébøb Bãéa äìòå õî÷ íà¦¨©§¨¨§¨©§¦¤©
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hxTd mFwn icM xqg)` ,`i zegpn i"yx(. ¨¥§¥§©Ÿ¤

`ln mXn unwe" aEzMW dGn ,xnFlM§©¦¤¤¨§¨©¦¨§Ÿ
xn`p `le ,"DpnXnE DYlQn FvnEw§¦¨§¨¦©§¨§Ÿ¤¡©
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DYlQn" didY dvinTdW wx©¤©§¦¨¦§¤¦¨§¨
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.xg` xaC lW zaFxrY mEW©£¤¤¨¨©¥
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`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ipy meil inei xeriy
ּכל  ּב'מנחֹות': וׁשנינּו ."ז" ּבֹו: ׁשּנאמר לּמנֹורה, אּלא ראׁשֹון ׁשמן צרי ואין הּזיתים, מן הּיֹוצא ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּוׁשליׁשי
"רקיקין", ּבּה: והאמּור חּלֹות, עׂשר עׂשר ּבאֹות ּכּלן ּפתיתה, עלֿידי ונקמצֹות קמיצתן לפני האפּויֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻהּמנחֹות

רקיקין  עׂשר .ּבאה ְִִֶֶָָ

(ä)ðaø÷ úáçnä-ìò äçðî-íàåäìeìa úìñ E §¦¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬
:äéäú ävî ïîMá©¤−¤©¨¬¦«§¤«

i"yx£˙·Án‰ŒÏÚ ‰ÁÓŒÌ‡Â∑ּבֹו ׁשאֹופין ּבּמקּדׁש ׁשהיה הּוא ּוכלי מחבת", מנחת עלי "הרי ׁשאמר: ¿ƒƒ¿»«««¬«ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
קׁשין  ׁשּבתֹוכֹו הּמנחה ּומעׂשה צף, אּלא עמק אינֹו והּכלי ּבּׁשמן, האּור על צפה,מנחה ׁשהיא ׁשּמּתֹו , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

לעׂשּיתן  קדם ּבּכלי ׁשמן ּומּתן ּובלילה יציקה ׁשמן: מּתנֹות ׁשלׁש טעּונֹות וכּלן הּׁשמן. את ׂשֹורף .האּור ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ÔÓM· ‰ÏeÏa ˙ÏÒ∑ סלת ּבעֹודן ׁשּבֹוללן .מלּמד …∆¿»«∆∆ְְְֵֶֶַָָֹ

zÏÒ‡ה  Ca¯˜ ‡˙¯ÒÓ ÏÚ ‡˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»««¿≈»À¿»»À¿»
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מה `xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ipy meil inei xeriy
¯ÈË˜‰Â d˙·Ï∑ ּבהקטרה הּלבֹונה dÓMÓe.אף dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ∑ ּגרּגר ּבידֹו ועלה קמץ אם הא, ¿…»»¿ƒ¿ƒְְְַַַָָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ְְְִֵַַָָָָָ

ּפסּולה  לבֹונה, קרט אֹו העֹול ∑‡d˙¯kÊ.מלח לטֹובה הּקמץ ּבעליה נזּכר ׁשּבֹו הּמנחה, זכרֹון הּוא לגבּה ה ְְֶֶַָָֹ«¿»»»ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
רּוח  .ּולנחת ְַַַ

(â)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
ñ :ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï∑ ּבמחלקת וההדיֹוט ּבמחלקת, ׁשּלא ּבראׁש חלק נֹוטל ּגדֹול ˜„ÌÈL.ּכהן L„˜∑ ¿«¬…¿»»ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹ…∆»»ƒ
להם  ‰'.היא ÈM‡Ó∑ האּׁשים מּתנֹות לאחר אּלא ּבּה, חלק להם .אין ִֶָ≈ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(ã)úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú éëå§¦¬©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³
ñ :ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤

i"yx£'B‚Â ·È¯˜˙ ÈÎÂ∑.רקיקין אֹו חּלֹות אֹו ׁשּיביא הּכתּוב , ולּמד תּנּור'; מאפה מנחת עלי 'הרי ׁשאמר: ¿ƒ«¿ƒ¿ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
עד  ּומֹוׁשחן וחֹוזר 'מֹוׁשחן אֹומרים: יׁש ּבמׁשיחתן: רּבֹותינּו ונחלקּו מׁשּוחין. והרקיקין ּבלּולֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחּלֹות
ּוׁשאר  יונית ּכ"ף ּכמין 'מֹוׁשחן אֹומרים: ויׁש ׁשמן', לג טעּונֹות הּמנחֹות ׁשּכל ׁשּבּלג, הּׁשמן ּכל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּיכלה
ׁשני  ׁשמן להכׁשיר ּפעמים? ׁשּתי "ּבּׁשמן", "ּבּׁשמן", לֹומר ּתלמּוד ּומה לּכהנים'. עצמֹו ּבפני נאכל ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּׁשמן

È‰B·ÏÂג  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙ep¯‡ד  ‰Ù‡Ó ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜˙ È¯‡Â«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«¬≈«»
ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡zÏÒÀ¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»
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`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ipy meil inei xeriy
ּכל  ּב'מנחֹות': וׁשנינּו ."ז" ּבֹו: ׁשּנאמר לּמנֹורה, אּלא ראׁשֹון ׁשמן צרי ואין הּזיתים, מן הּיֹוצא ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּוׁשליׁשי
"רקיקין", ּבּה: והאמּור חּלֹות, עׂשר עׂשר ּבאֹות ּכּלן ּפתיתה, עלֿידי ונקמצֹות קמיצתן לפני האפּויֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻהּמנחֹות

רקיקין  עׂשר .ּבאה ְִִֶֶָָ

(ä)ðaø÷ úáçnä-ìò äçðî-íàåäìeìa úìñ E §¦¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬
:äéäú ävî ïîMá©¤−¤©¨¬¦«§¤«

i"yx£˙·Án‰ŒÏÚ ‰ÁÓŒÌ‡Â∑ּבֹו ׁשאֹופין ּבּמקּדׁש ׁשהיה הּוא ּוכלי מחבת", מנחת עלי "הרי ׁשאמר: ¿ƒƒ¿»«««¬«ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
קׁשין  ׁשּבתֹוכֹו הּמנחה ּומעׂשה צף, אּלא עמק אינֹו והּכלי ּבּׁשמן, האּור על צפה,מנחה ׁשהיא ׁשּמּתֹו , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

לעׂשּיתן  קדם ּבּכלי ׁשמן ּומּתן ּובלילה יציקה ׁשמן: מּתנֹות ׁשלׁש טעּונֹות וכּלן הּׁשמן. את ׂשֹורף .האּור ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ÔÓM· ‰ÏeÏa ˙ÏÒ∑ סלת ּבעֹודן ׁשּבֹוללן .מלּמד …∆¿»«∆∆ְְְֵֶֶַָָֹ

zÏÒ‡ה  Ca¯˜ ‡˙¯ÒÓ ÏÚ ‡˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»««¿≈»À¿»»À¿»
:È‰z ¯Èht ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿≈
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(å)äçðî ïîL äéìò z÷öéå íézt dúà úBúẗ³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨¨®¤¦§−̈
ñ :àåä¦«

i"yx£ÌÈzt d˙‡ ˙B˙t∑ לפתיתה קמיצה, קדם הּנאפֹות הּמנחֹות ּכל ÁÓ‰.לרּבֹות ÔÓL ‰ÈÏÚ z˜ˆÈÂ »…»ƒƒְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹ¿»«¿»»∆»»∆ƒ¿»
‡Â‰∑ את אֹוציא "עליה". לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּתּנּור מאפה מנחת אף יכֹול ליציקה. הּמנחֹות ּכל לרּבֹות ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הוא  לֹומר: ּתלמּוד הרקיקין? את אֹוציא ולא .החּלֹות ְְְִִִִֶַַַַָֹ

ß xc` e"k iyily mei ß

(æ)ðaø÷ úLçøî úçðî-íàå:äNòz ïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤¥«¨¤«
i"yx£˙LÁ¯Ó∑לפיכ ׂשֹורפֹו, האּור ואין צבּור ׁשמנּה עמּקה, ׁשהיא ּומּתֹו עמק, ּבּמקּדׁש, ׁשהיה הּוא ּכלי «¿∆∆ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ

הע  מנחה ּומנענע מעׂשה ּכרֹוחׁש נראה מׁשקה עלֿידי ,ר ּדבר ּכל רֹוחׁשין. לתֹוכּה .ׂשּויין ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

(ç)ýåýéì älàî äNòé øLà äçðnä-úà úàáäå§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤©«Ÿ̈®
:çaænä-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤©¦§¥«©

i"yx£‰l‡Ó ‰NÚÈ ¯L‡∑הּללּו הּמינים מן הּכהן ∑d·È¯˜‰Â.מאחד אל .הּכהן ∑dLÈb‰Â.ּבעליה ¬∆≈»∆≈≈∆ִִִֵֶַַָָ¿ƒ¿ƒ»ְֵֶֶַָָֹ¿ƒƒ»ֵַֹ
ÁaÊn‰ŒÏ‡∑ מזּבח ׁשל מערבית ּדרֹומית לקרן .מּגיׁשּה ∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ

ÁLÓ‡ו  dÏÚ ˜È¯˙e ÔÈÚeˆa d˙È Úˆa¿«»«ƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

·Óז  ‡zÏÒ Ca¯˜ ‡z„¯ ˙ÁÓ Ì‡ÂÁL ¿ƒƒ¿«ƒ¿»À¿»»À¿»ƒ¿«
:„·Ú˙zƒ¿¬≈

˜„Ìח  ÔÈl‡Ó „·Ú˙È Èc ‡˙ÁÓ ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈≈ƒ≈√»
:‡Áa„ÓÏ dp·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dÈ·¯˜ÈÂ ÈÈ¿»ƒ»¿ƒ«¿»«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)íézt dúà úBútìk úBaøì Y ¨Ÿ¨¦¦§©¨
úBôàpä úBçðnä¯.oiwiwxE zFNg ©§¨©¤¡©§¦¦

äöéî÷ íã÷¯zgpn oMÎoi`XÎdn Ÿ¤§¦¨©¤¥¥¦§©
Dpi`e ,dvinw xg`l zit`PW zlqŸ¤¤¤¡¥§©©§¦¨§¥¨
`id dzizRd ixdW ,dziztl dkixv§¦¨¦§¦¨¤£¥©§¦¨¦

dvinTd liaWA)m"`x(ozIt` xg`NW , ¦§¦©§¦¨¤§©©£¦¨¨
oYlql oxifgOW cr oaxrnE ozzFR§¨§¨§¨©¤©£¦¨§¨§¨

onXA zg`M ollFA KMÎxg`e),bq i"yx §©©¨§¨§©©©¤¤
a(zagn zgpnA] onW ozFpe xfFge ,§¥§¥¤¤§¦§©©£©

unFwe [zWgxnE)` ,dr zegpn(oiprlE . ©§¤¤§¥§¦§©
oOwl d`x ± zvnwp Dpi`W odM zgpn¦§©Ÿ¥¤¥¨¦§¤¤§¥§©¨

.ci ,e
äúéúôì¯xEYIn oM cnFNW rnWn ¦§¦¨©§©¤¥¥¦¦

"miYR" oFWNd)`"eb(`xnBA ENi`e ,)my ©¨¦¦§¦©§¨¨
`"rq ,dr("dgpn" zaiYn oM micnFl§¦¥¦¥©¦§¨

zFgpn i"Wx d`xE .wEqRd KWndAW¤§¤§¥©¨§¥©¦§¨
zagn zgpnaC aBÎlrÎs`e" :` ,gi§©©©¦§¦§©©£©
zFgpOd lkl oiCdÎ`Ed ,aizkC `Ed¦§¦©¦§¨©§¨
zWgxnE zagn oFbM ,dNigY zFt`Pd©¤¡§¦¨§©£©©§¤¤
,xUr xUr zF`A oNEMW ,dt`nE©£¤¤¨¨¤¤¤¤
."unFw KMÎxg`e ,oNEM ozztl devnE¦§¨§¨§¨¨§©©¨¥
oFinCd mvrn oM cnFNW rnWn©§©¤¥¥¥¤¤©¦§

.wEqRdn iEAix `ll ,mdipiA¥¥¤§Ÿ¦¥©¨
àåä äçðî ïîL äéìò z÷öéåY §¨©§¨¨¤¨¨¤¦§¨¦

úBçðnä ìk úBaøì¯zgpn llFM §©¨©§¨¥¦§©
.zlq zgpnE zWgxn©§¤¤¦§©Ÿ¤

øepú äôàî úçðî óà ìBëé ,ä÷éöéì¦¦¨¨©¦§©©£¥©
"äéìò" :øîBì ãeîìz ?ïk¯lr `le ¥©§©¨¤¨§Ÿ©

.dt`n zgpn¦§©©£¤
úBlçä úà àéöBà¯zxMfp `idW ¦¤©©¤¦¦§¤¤

.dt`n zgpnA dNigY§¦¨§¦§©©£¤
ïé÷é÷øä úà àéöBà àìå¯Eidie §Ÿ¦¤¨§¦¦§¦§

`xw hrnn `lC ,dwivi oipErh oiwiwx§¦¦§¦§¦¨§¨§©¥§¨
DAW oipin ipXn cg` `N`)zegpn i"yx ¤¨¤¨¦§¥¦¦¤¨

` ,dr(.
"àåä" :øîBì ãeîìz¯zgpn `le ©§©¦§Ÿ¦§©

.oiwiwxf dxez §¦¦
(f)úLçøîäéäL àeä éìk Y ©§¤¤§¦¤¨¨

äwîò àéäL CBzîe ,÷îò ,Lc÷na©¦§¨¨Ÿ¦¤¦£ª¨
BôøBN øeàä ïéàå øeáö dðîL¯ ©§¨¨§¥¨§

rlaPW itl" :` ,bp oiWECiw i"WxA§©¦¦¦§¦¤¦§¨
."zFNgd iarÄ¢¦©©

dëBúì ïééeNòä äçðî éNòî Cëéôì§¦¨©£¥¦§¨¨£¦§¨
ïéLçBø¯itkE ,dMx `idW ipRn £¦¦§¥¤¦©¨§¦

:a ,h migaf i"Wx d`xE .KiWnOW¤©§¦§¥©¦§¨¦
."oiMxe oiWgFx"£¦§©¦

äàøð ä÷Lî éãé-ìò ,Cø øác ìk̈¨¨©©§¥©§¤¦§¤
òðòðîe LçBøk¯dgpOdW ,xnFlM §¥§©£¥©§©¤©¦§¨

zi`xpokle ,zrprFpznE zWgFxM ¦§¥§¤¤¦§£©©§¨¥
:mW i"Wx d`xE ."zWgxn" z`xwp¦§¥©§¤¤§¥©¦¨
d`xp dilr FrAv` mc` giPOWkE"§¤©¦©¨¨¤§¨¨¤¨¦§¤
:` ,bq zFgpn i"WxaE ."zWgFx FnM§¤¤§©¦§¨
mFwnA onXd lM dide wFnr ilMdW"¤©§¦¨§¨¨¨©¤¤§¨
lr FrAv` mc` giPOWkE ,cg ¤̀¨§¤©¦©¨¨¤§¨©

."DkFzA onXd cp dgpOdg dxez ©¦§¨¨©¤¤§¨
(g)älàî äNòé øLàïî ãçàî Y £¤¥¨¤¥¥¤¥¤¨¦

eìlä íéðénä¯dt`n ,zlFq zgpn ©¦¦©¨¦§©¤©£¥
lMW ,zWgxnE zagn zgpn ,xEPz©¦§©©£©©§¤¤¤¨
gAfOl dWBd zFpErh ElNd zFgpOd©§¨©¨§©¨¨©¦§¥©

)m"`x(.
dáéø÷äåäéìòa Y¯azM ok iptl §¦§¦¨§¨¤¨¦§¥¥¨©

lr xAcOW oeiM ,gkFp oFWlA "z`ade"§¥¥¨¦§¥©¥¨¤§©¥©
"Daixwde" azFM o`ke ,l`xUi llM§©¦§¨¥§¨¥§¦§¦¨
dgpOd lrA lr dpEMde ,xYqp oFWlA¦§¦§¨§©©¨¨©©©©¦§¨

)`"eb(.
."ïäkä ìà"dLébäåïäkä¯`le ¤©Ÿ¥§¦¦¨©Ÿ¥§Ÿ

lW FciwtY dn ,oM `l m`W .dilrA§¨¤¨¤¦Ÿ¥©©§¦¤
o`M odM)m"`x(. Ÿ¥¨

çaænä ìàúéîBøc ïø÷ì dLébî Y ¤©¦§¥©©¦¨§¤¤§¦
çaæî ìL úéáøòî¯i"WxA oOwlcM ©£¨¦¤¦§¥©§¦§©¨§©¦

.f ,eh dxez

`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"k iyily meil inei xeriy

(è)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£d˙¯kÊ‡Œ˙‡∑ הּקמץ .הּוא ∆«¿»»»ֶַֹ

(é)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
:ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

(àé)äNòú àì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk̈©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−
epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç̈¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£L·cŒÏÎÂ∑"ּדבׁש" קרּוי ּפרי מתיקת .ּכל ¿»¿«ְְְִִַַָָ

(áé)çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©
:ççéð çéøì eìòé-àìŸ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©

i"yx£e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜∑ ׁשל הּלחם ׁשּתי ראׁשית, קרּבן הּדבׁש? ּומן הּׂשאֹור מן להביא ל ּיׁש מה »¿«≈ƒ«¿ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּותמרים  ּתאנים ּבּכּורי ּכמֹו הּדבׁש, מן ּובּכּורים ּתאפינה", "חמץ ׁשּנאמר: הּׂשאֹור, מן הּבאים .עצרת, ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âé)úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À
éäìà úéøa çìîðaø÷-ìk ìò Eúçðî ìòî EE ¤µ©§¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−

ñ :çìî áéø÷z©§¦¬¤«©
i"yx£˙È¯a ÁÏÓ∑ ּבּמזּבח לּקרב הּתחּתֹונים הּמים ׁשהבטחּו ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת לּמלח ּכרּותה ׁשהּברית ∆«¿ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֻ

ּבחג  הּמים ונּסּו Ea¯˜ŒÏk.ּבּמלח, ÏÚ∑ ּכּלן הּקדׁשים ּכל ואמּורי ועֹוף, ּבהמה עֹולֹות .על ְִִֶֶַַַַָ«»»¿»¿ְְֳִֵֵֵַַָָָָָֻ

qÈÂ˜ט  dz¯k„‡ ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«¿«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B·ÏÂי  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙˙Ú·„יא  ‡Ï ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡˙ÁÓ Ïk»ƒ¿»»ƒ¿»¿√»¿»»ƒ¿¬≈
Ôe˜q˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯ÈÓÁ ÏÎ È¯‡ ÚÈÓÁ¬ƒ«¬≈»¬ƒ¿»¿«»«¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓƒ≈À¿»»√»¿»

ÈÈיב  Ì„˜ ÔB‰˙È Ôe·¯˜z ÈÓ„˜ Ôa¯À̃¿««¿«¿»¿»¿√»¿»
:‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôe˜qzÈ ‡Ï ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

ÏÂ‡יג  ÁÏÓ˙ ‡ÁÏÓa C˙ÁÓ Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ïk ÏÚ C˙ÁÓ ÏÚÓ C‰Ï‡ ÌÈ˜ ÁÏÓ Ïh·¿̇«≈¿«¿«¡»»≈«ƒ¿»»«»

:‡ÁÏÓ ·¯˜z Ca¯À̃¿»»¿»≈ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(h)dúøkæà úà[àéä] Y¯`Ed oM ¤©§¨¨¨¦¥
.oFW`x qEtcaE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨¦§¦

.`Ed :miqEtC x`WaE¦§¨§¦
õîwä¯.mW i"WxaE a wEqR lirlcM ©Ÿ¤§¦§¥¨§©¦¨

.ek ,d xAcOA mB d`xEi dxez §¥©©¦§¨
(`i)Lác ìëåéøt ú÷éúî ìk Y §¨§©¨§¦©§¦

[äéeø÷]¯K` .miqEtC dOkA `Ed oM §¨¥§©¨§¦©
.iExw :mivFtPd miqEtCA©§¦©§¦¨

"Lác"¯ixdW ,mixFaC WaC wx `le §©§Ÿ©§©§¦¤£¥
ziW`x oAxw" xn`p `Ad wEqRA©¨©¨¤¡©¨§©¥¦
,mixEMiAd lr dpEMde ,"mzF` EaixwY©§¦¨§©©¨¨©©¦¦
WaCn mi`A mixEMiAd oi` ixde©£¥¥©¦¦¨¦¦§©
oM m` ,mixnzE mip`Yn `N` mixFaC§¦¤¨¦§¥¦§¨¦¦¥

zFxiRd zEwizn mBW gxkdA)mip`Y §¤§¥©¤©§¦©¥§¥¦
mixnzE(zEwizn lre ,"Wac"A zllkp §¨¦¦§¤¤¦§©§©§¦

ziW`x oAxw" :xn` mixnzE mip`Y§¥¦§¨¦¨©¨§©¥¦
"mzF` EaixwY)m"`x(.ai dxez ©§¦¨

(ai)íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷Y ¨§©¥¦©§¦Ÿ¨
ïîe "øBàO"ä ïî àéáäì Eì Li äî©¥§§¨¦¦©§¦

"úéLàø ïaø÷" ?"Lác"ä¯mB d`x ©§©¨§©¥¦§¥©
ziW`x oAxw" :` ,gp zFgpn i"Wx©¦§¨¨§©¥¦
aEzMd WacE xF`V` ,mzF` EaixwY©§¦¨©§§©©¨
Wi xn`we ,i`w oFilrd `xwOd W`xA§Ÿ©¦§¨¨¤§¨¥§¨¨©¥
iYWE ,WaCdn mixEMA odn `iadl Ll§§¨¦¥¤¦¦¥©§¨§¥

."xF`Vdn mgNd©¤¤¥©§
ïî íéàaä úøöò ìL íçlä ézL§¥©¤¤¤£¤¤©¨¦¦

øîàpL ,"øBàO"ä¯.fi ,bk oOwl ©§¤¤¡©§©¨
"äðéôàz õîç"¯,Exwin "ziW`x"e ¨¥¥¨¤¨§¥¦¦§

zF`Ad zFgpOd lkl ziW`x odC§¥¥¦§¨©§¨©¨
DA aizkC ,Ff dpW z`EaYn)fh ,bk onwl( ¦§©¨¨¦§¦¨

"dWcg dgpn")` ,gp zegpn i"yx(. ¦§¨£¨¨
éøeka Bîk ,"Lác"ä ïî íéøekáe¦¦¦©§©§¦¥

íéøîúe íéðàú¯,"ziW`x" Exwi`e §¥¦§¨¦§¦§¥¦
aizkC)hi ,bk zeny(ixEMA ziW`x" ¦§¦¥¦¦¥

"Lznc`)my zegpn i"yx(.bi dxez ©§¨§
(bi)úéøa çìîäúeøk úéøaäL Y ¤©§¦¤©§¦§¨

,úéLàøá éîé úLMî çìnì©¤©¦¥¤§¥§¥¦
íéðBzçzä íénä eçèáäL¯Wxcn ¤ª§§©©¦©©§¦¦§¨

ziW`xA W"`xd zFtqFzA `aEd df¤¨§§¨Ÿ§¥¦
miOd Ewlgp xW`M :hExiR xziA f ,`§¤¤¥©£¤¤§§©©¦
dIkaA ErB mipFilrd on mipFYgYd©©§¦¦¨¤§¦¨¦§¦¨
mdl xn` ,d`nEh mFwnA EidIW¤¦§¦§§¨¨©¨¤
dEv` ip`e EwzW `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦§©£¦£©¤
iM ,EqIRzp `le ,miOd KEQip mkilr£¥¤¦©©¦§Ÿ¦§©§¦
,dpWA zg` mrR `l` mdA mpi ¥̀¨¨¤¤¨©©©©§¨¨
zixA `EdÎKExAÎWFcTd mdl zxke§¨¥¨¤©¨¨§¦

.zFpAxTd EglnIW¤¦§§©¨§¨
çìna çaæna áøwì¯glOd ixdW ¦¨¥©¦§¥©©¤©¤£¥©¤©
miOd zFclFYn `Ed)i"yx iyxtn(. ¦§©©¦

âça íénä Ceqðå¯,o`kl KIW Fpi` §¦©©¦¤¨¥©¨§¨
WxcOd mElWzl `aEdW `N`)m"`x(. ¤¨¤¨§©§©¦§¨



מז `xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"k iyily meil inei xeriy

(å)äçðî ïîL äéìò z÷öéå íézt dúà úBúẗ³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨¨®¤¦§−̈
ñ :àåä¦«

i"yx£ÌÈzt d˙‡ ˙B˙t∑ לפתיתה קמיצה, קדם הּנאפֹות הּמנחֹות ּכל ÁÓ‰.לרּבֹות ÔÓL ‰ÈÏÚ z˜ˆÈÂ »…»ƒƒְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹ¿»«¿»»∆»»∆ƒ¿»
‡Â‰∑ את אֹוציא "עליה". לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּתּנּור מאפה מנחת אף יכֹול ליציקה. הּמנחֹות ּכל לרּבֹות ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הוא  לֹומר: ּתלמּוד הרקיקין? את אֹוציא ולא .החּלֹות ְְְִִִִֶַַַַָֹ

ß xc` e"k iyily mei ß

(æ)ðaø÷ úLçøî úçðî-íàå:äNòz ïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤¥«¨¤«
i"yx£˙LÁ¯Ó∑לפיכ ׂשֹורפֹו, האּור ואין צבּור ׁשמנּה עמּקה, ׁשהיא ּומּתֹו עמק, ּבּמקּדׁש, ׁשהיה הּוא ּכלי «¿∆∆ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ

הע  מנחה ּומנענע מעׂשה ּכרֹוחׁש נראה מׁשקה עלֿידי ,ר ּדבר ּכל רֹוחׁשין. לתֹוכּה .ׂשּויין ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

(ç)ýåýéì älàî äNòé øLà äçðnä-úà úàáäå§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤©«Ÿ̈®
:çaænä-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤©¦§¥«©

i"yx£‰l‡Ó ‰NÚÈ ¯L‡∑הּללּו הּמינים מן הּכהן ∑d·È¯˜‰Â.מאחד אל .הּכהן ∑dLÈb‰Â.ּבעליה ¬∆≈»∆≈≈∆ִִִֵֶַַָָ¿ƒ¿ƒ»ְֵֶֶַָָֹ¿ƒƒ»ֵַֹ
ÁaÊn‰ŒÏ‡∑ מזּבח ׁשל מערבית ּדרֹומית לקרן .מּגיׁשּה ∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ

ÁLÓ‡ו  dÏÚ ˜È¯˙e ÔÈÚeˆa d˙È Úˆa¿«»«ƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

·Óז  ‡zÏÒ Ca¯˜ ‡z„¯ ˙ÁÓ Ì‡ÂÁL ¿ƒƒ¿«ƒ¿»À¿»»À¿»ƒ¿«
:„·Ú˙zƒ¿¬≈

˜„Ìח  ÔÈl‡Ó „·Ú˙È Èc ‡˙ÁÓ ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈≈ƒ≈√»
:‡Áa„ÓÏ dp·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dÈ·¯˜ÈÂ ÈÈ¿»ƒ»¿ƒ«¿»«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)íézt dúà úBútìk úBaøì Y ¨Ÿ¨¦¦§©¨
úBôàpä úBçðnä¯.oiwiwxE zFNg ©§¨©¤¡©§¦¦

äöéî÷ íã÷¯zgpn oMÎoi`XÎdn Ÿ¤§¦¨©¤¥¥¦§©
Dpi`e ,dvinw xg`l zit`PW zlqŸ¤¤¤¡¥§©©§¦¨§¥¨
`id dzizRd ixdW ,dziztl dkixv§¦¨¦§¦¨¤£¥©§¦¨¦

dvinTd liaWA)m"`x(ozIt` xg`NW , ¦§¦©§¦¨¤§©©£¦¨¨
oYlql oxifgOW cr oaxrnE ozzFR§¨§¨§¨©¤©£¦¨§¨§¨

onXA zg`M ollFA KMÎxg`e),bq i"yx §©©¨§¨§©©©¤¤
a(zagn zgpnA] onW ozFpe xfFge ,§¥§¥¤¤§¦§©©£©

unFwe [zWgxnE)` ,dr zegpn(oiprlE . ©§¤¤§¥§¦§©
oOwl d`x ± zvnwp Dpi`W odM zgpn¦§©Ÿ¥¤¥¨¦§¤¤§¥§©¨

.ci ,e
äúéúôì¯xEYIn oM cnFNW rnWn ¦§¦¨©§©¤¥¥¦¦

"miYR" oFWNd)`"eb(`xnBA ENi`e ,)my ©¨¦¦§¦©§¨¨
`"rq ,dr("dgpn" zaiYn oM micnFl§¦¥¦¥©¦§¨

zFgpn i"Wx d`xE .wEqRd KWndAW¤§¤§¥©¨§¥©¦§¨
zagn zgpnaC aBÎlrÎs`e" :` ,gi§©©©¦§¦§©©£©
zFgpOd lkl oiCdÎ`Ed ,aizkC `Ed¦§¦©¦§¨©§¨
zWgxnE zagn oFbM ,dNigY zFt`Pd©¤¡§¦¨§©£©©§¤¤
,xUr xUr zF`A oNEMW ,dt`nE©£¤¤¨¨¤¤¤¤
."unFw KMÎxg`e ,oNEM ozztl devnE¦§¨§¨§¨¨§©©¨¥
oFinCd mvrn oM cnFNW rnWn©§©¤¥¥¥¤¤©¦§

.wEqRdn iEAix `ll ,mdipiA¥¥¤§Ÿ¦¥©¨
àåä äçðî ïîL äéìò z÷öéåY §¨©§¨¨¤¨¨¤¦§¨¦

úBçðnä ìk úBaøì¯zgpn llFM §©¨©§¨¥¦§©
.zlq zgpnE zWgxn©§¤¤¦§©Ÿ¤

øepú äôàî úçðî óà ìBëé ,ä÷éöéì¦¦¨¨©¦§©©£¥©
"äéìò" :øîBì ãeîìz ?ïk¯lr `le ¥©§©¨¤¨§Ÿ©

.dt`n zgpn¦§©©£¤
úBlçä úà àéöBà¯zxMfp `idW ¦¤©©¤¦¦§¤¤

.dt`n zgpnA dNigY§¦¨§¦§©©£¤
ïé÷é÷øä úà àéöBà àìå¯Eidie §Ÿ¦¤¨§¦¦§¦§

`xw hrnn `lC ,dwivi oipErh oiwiwx§¦¦§¦§¦¨§¨§©¥§¨
DAW oipin ipXn cg` `N`)zegpn i"yx ¤¨¤¨¦§¥¦¦¤¨

` ,dr(.
"àåä" :øîBì ãeîìz¯zgpn `le ©§©¦§Ÿ¦§©

.oiwiwxf dxez §¦¦
(f)úLçøîäéäL àeä éìk Y ©§¤¤§¦¤¨¨

äwîò àéäL CBzîe ,÷îò ,Lc÷na©¦§¨¨Ÿ¦¤¦£ª¨
BôøBN øeàä ïéàå øeáö dðîL¯ ©§¨¨§¥¨§

rlaPW itl" :` ,bp oiWECiw i"WxA§©¦¦¦§¦¤¦§¨
."zFNgd iarÄ¢¦©©

dëBúì ïééeNòä äçðî éNòî Cëéôì§¦¨©£¥¦§¨¨£¦§¨
ïéLçBø¯itkE ,dMx `idW ipRn £¦¦§¥¤¦©¨§¦

:a ,h migaf i"Wx d`xE .KiWnOW¤©§¦§¥©¦§¨¦
."oiMxe oiWgFx"£¦§©¦

äàøð ä÷Lî éãé-ìò ,Cø øác ìk̈¨¨©©§¥©§¤¦§¤
òðòðîe LçBøk¯dgpOdW ,xnFlM §¥§©£¥©§©¤©¦§¨

zi`xpokle ,zrprFpznE zWgFxM ¦§¥§¤¤¦§£©©§¨¥
:mW i"Wx d`xE ."zWgxn" z`xwp¦§¥©§¤¤§¥©¦¨
d`xp dilr FrAv` mc` giPOWkE"§¤©¦©¨¨¤§¨¨¤¨¦§¤
:` ,bq zFgpn i"WxaE ."zWgFx FnM§¤¤§©¦§¨
mFwnA onXd lM dide wFnr ilMdW"¤©§¦¨§¨¨¨©¤¤§¨
lr FrAv` mc` giPOWkE ,cg ¤̀¨§¤©¦©¨¨¤§¨©

."DkFzA onXd cp dgpOdg dxez ©¦§¨¨©¤¤§¨
(g)älàî äNòé øLàïî ãçàî Y £¤¥¨¤¥¥¤¥¤¨¦

eìlä íéðénä¯dt`n ,zlFq zgpn ©¦¦©¨¦§©¤©£¥
lMW ,zWgxnE zagn zgpn ,xEPz©¦§©©£©©§¤¤¤¨
gAfOl dWBd zFpErh ElNd zFgpOd©§¨©¨§©¨¨©¦§¥©

)m"`x(.
dáéø÷äåäéìòa Y¯azM ok iptl §¦§¦¨§¨¤¨¦§¥¥¨©

lr xAcOW oeiM ,gkFp oFWlA "z`ade"§¥¥¨¦§¥©¥¨¤§©¥©
"Daixwde" azFM o`ke ,l`xUi llM§©¦§¨¥§¨¥§¦§¦¨
dgpOd lrA lr dpEMde ,xYqp oFWlA¦§¦§¨§©©¨¨©©©©¦§¨

)`"eb(.
."ïäkä ìà"dLébäåïäkä¯`le ¤©Ÿ¥§¦¦¨©Ÿ¥§Ÿ

lW FciwtY dn ,oM `l m`W .dilrA§¨¤¨¤¦Ÿ¥©©§¦¤
o`M odM)m"`x(. Ÿ¥¨

çaænä ìàúéîBøc ïø÷ì dLébî Y ¤©¦§¥©©¦¨§¤¤§¦
çaæî ìL úéáøòî¯i"WxA oOwlcM ©£¨¦¤¦§¥©§¦§©¨§©¦

.f ,eh dxez

`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"k iyily meil inei xeriy

(è)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£d˙¯kÊ‡Œ˙‡∑ הּקמץ .הּוא ∆«¿»»»ֶַֹ

(é)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
:ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

(àé)äNòú àì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk̈©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−
epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç̈¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£L·cŒÏÎÂ∑"ּדבׁש" קרּוי ּפרי מתיקת .ּכל ¿»¿«ְְְִִַַָָ

(áé)çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©
:ççéð çéøì eìòé-àìŸ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©

i"yx£e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜∑ ׁשל הּלחם ׁשּתי ראׁשית, קרּבן הּדבׁש? ּומן הּׂשאֹור מן להביא ל ּיׁש מה »¿«≈ƒ«¿ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּותמרים  ּתאנים ּבּכּורי ּכמֹו הּדבׁש, מן ּובּכּורים ּתאפינה", "חמץ ׁשּנאמר: הּׂשאֹור, מן הּבאים .עצרת, ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âé)úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À
éäìà úéøa çìîðaø÷-ìk ìò Eúçðî ìòî EE ¤µ©§¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−

ñ :çìî áéø÷z©§¦¬¤«©
i"yx£˙È¯a ÁÏÓ∑ ּבּמזּבח לּקרב הּתחּתֹונים הּמים ׁשהבטחּו ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת לּמלח ּכרּותה ׁשהּברית ∆«¿ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֻ

ּבחג  הּמים ונּסּו Ea¯˜ŒÏk.ּבּמלח, ÏÚ∑ ּכּלן הּקדׁשים ּכל ואמּורי ועֹוף, ּבהמה עֹולֹות .על ְִִֶֶַַַַָ«»»¿»¿ְְֳִֵֵֵַַָָָָָֻ

qÈÂ˜ט  dz¯k„‡ ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«¿«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B·ÏÂי  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙˙Ú·„יא  ‡Ï ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡˙ÁÓ Ïk»ƒ¿»»ƒ¿»¿√»¿»»ƒ¿¬≈
Ôe˜q˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯ÈÓÁ ÏÎ È¯‡ ÚÈÓÁ¬ƒ«¬≈»¬ƒ¿»¿«»«¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓƒ≈À¿»»√»¿»

ÈÈיב  Ì„˜ ÔB‰˙È Ôe·¯˜z ÈÓ„˜ Ôa¯À̃¿««¿«¿»¿»¿√»¿»
:‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôe˜qzÈ ‡Ï ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

ÏÂ‡יג  ÁÏÓ˙ ‡ÁÏÓa C˙ÁÓ Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ïk ÏÚ C˙ÁÓ ÏÚÓ C‰Ï‡ ÌÈ˜ ÁÏÓ Ïh·¿̇«≈¿«¿«¡»»≈«ƒ¿»»«»

:‡ÁÏÓ ·¯˜z Ca¯À̃¿»»¿»≈ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(h)dúøkæà úà[àéä] Y¯`Ed oM ¤©§¨¨¨¦¥
.oFW`x qEtcaE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨¦§¦

.`Ed :miqEtC x`WaE¦§¨§¦
õîwä¯.mW i"WxaE a wEqR lirlcM ©Ÿ¤§¦§¥¨§©¦¨

.ek ,d xAcOA mB d`xEi dxez §¥©©¦§¨
(`i)Lác ìëåéøt ú÷éúî ìk Y §¨§©¨§¦©§¦

[äéeø÷]¯K` .miqEtC dOkA `Ed oM §¨¥§©¨§¦©
.iExw :mivFtPd miqEtCA©§¦©§¦¨

"Lác"¯ixdW ,mixFaC WaC wx `le §©§Ÿ©§©§¦¤£¥
ziW`x oAxw" xn`p `Ad wEqRA©¨©¨¤¡©¨§©¥¦
,mixEMiAd lr dpEMde ,"mzF` EaixwY©§¦¨§©©¨¨©©¦¦
WaCn mi`A mixEMiAd oi` ixde©£¥¥©¦¦¨¦¦§©
oM m` ,mixnzE mip`Yn `N` mixFaC§¦¤¨¦§¥¦§¨¦¦¥

zFxiRd zEwizn mBW gxkdA)mip`Y §¤§¥©¤©§¦©¥§¥¦
mixnzE(zEwizn lre ,"Wac"A zllkp §¨¦¦§¤¤¦§©§©§¦

ziW`x oAxw" :xn` mixnzE mip`Y§¥¦§¨¦¨©¨§©¥¦
"mzF` EaixwY)m"`x(.ai dxez ©§¦¨

(ai)íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷Y ¨§©¥¦©§¦Ÿ¨
ïîe "øBàO"ä ïî àéáäì Eì Li äî©¥§§¨¦¦©§¦

"úéLàø ïaø÷" ?"Lác"ä¯mB d`x ©§©¨§©¥¦§¥©
ziW`x oAxw" :` ,gp zFgpn i"Wx©¦§¨¨§©¥¦
aEzMd WacE xF`V` ,mzF` EaixwY©§¦¨©§§©©¨
Wi xn`we ,i`w oFilrd `xwOd W`xA§Ÿ©¦§¨¨¤§¨¥§¨¨©¥
iYWE ,WaCdn mixEMA odn `iadl Ll§§¨¦¥¤¦¦¥©§¨§¥

."xF`Vdn mgNd©¤¤¥©§
ïî íéàaä úøöò ìL íçlä ézL§¥©¤¤¤£¤¤©¨¦¦

øîàpL ,"øBàO"ä¯.fi ,bk oOwl ©§¤¤¡©§©¨
"äðéôàz õîç"¯,Exwin "ziW`x"e ¨¥¥¨¤¨§¥¦¦§

zF`Ad zFgpOd lkl ziW`x odC§¥¥¦§¨©§¨©¨
DA aizkC ,Ff dpW z`EaYn)fh ,bk onwl( ¦§©¨¨¦§¦¨

"dWcg dgpn")` ,gp zegpn i"yx(. ¦§¨£¨¨
éøeka Bîk ,"Lác"ä ïî íéøekáe¦¦¦©§©§¦¥

íéøîúe íéðàú¯,"ziW`x" Exwi`e §¥¦§¨¦§¦§¥¦
aizkC)hi ,bk zeny(ixEMA ziW`x" ¦§¦¥¦¦¥

"Lznc`)my zegpn i"yx(.bi dxez ©§¨§
(bi)úéøa çìîäúeøk úéøaäL Y ¤©§¦¤©§¦§¨

,úéLàøá éîé úLMî çìnì©¤©¦¥¤§¥§¥¦
íéðBzçzä íénä eçèáäL¯Wxcn ¤ª§§©©¦©©§¦¦§¨

ziW`xA W"`xd zFtqFzA `aEd df¤¨§§¨Ÿ§¥¦
miOd Ewlgp xW`M :hExiR xziA f ,`§¤¤¥©£¤¤§§©©¦
dIkaA ErB mipFilrd on mipFYgYd©©§¦¦¨¤§¦¨¦§¦¨
mdl xn` ,d`nEh mFwnA EidIW¤¦§¦§§¨¨©¨¤
dEv` ip`e EwzW `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦§©£¦£©¤
iM ,EqIRzp `le ,miOd KEQip mkilr£¥¤¦©©¦§Ÿ¦§©§¦
,dpWA zg` mrR `l` mdA mpi ¥̀¨¨¤¤¨©©©©§¨¨
zixA `EdÎKExAÎWFcTd mdl zxke§¨¥¨¤©¨¨§¦

.zFpAxTd EglnIW¤¦§§©¨§¨
çìna çaæna áøwì¯glOd ixdW ¦¨¥©¦§¥©©¤©¤£¥©¤©
miOd zFclFYn `Ed)i"yx iyxtn(. ¦§©©¦

âça íénä Ceqðå¯,o`kl KIW Fpi` §¦©©¦¤¨¥©¨§¨
WxcOd mElWzl `aEdW `N`)m"`x(. ¤¨¤¨§©§©¦§¨
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ã ycew zegiyn zecewp ãiyd xtq)(337 'nr ` h"nyz zeg

אלקיאלקיאלקיאלקי ּבּבּבּבריתריתריתרית מלחמלחמלחמלח תתתתׁשׁשׁשׁשּבּבּבּביתיתיתית יג)ולאולאולאולא (ב, ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
("ּברית ּגבּורה מּבחינת להיֹותֹו הרע, את מכּלה הּוא ב. הּנמלח. הּדבר את מקּים הּוא א. לּמלח. ּתכּונֹות ").אלקיאלקיאלקיאלקיׁשּתי ְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ

קרּוב. לׁשֹון הּוא 'קרּבן' ּדהּנה לבאר, "התקּׁשרּות קקקקּיּיּיּיּוּוּוּוםםםםויׁש ׁשהיא "ּברית", נצחי, קּיּום ׁשל ּבאפן להיֹות צרי לה' הּקרּוב - ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מהּׂשכל". למעלה ונפלאה רּבה ונהּפּכּכּכּכּלּלּלּלייייֹוֹוֹוֹוןןןןואהבה מתּבּטל ׁשּבּה ׁשהרע ּכ הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם נפעל לה' הּקרּוב - ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ְִָֻלקדּׁשה.

(ãé)éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³
éøeka úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa:E ¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«

i"yx£·È¯˜zŒÌ‡Â∑,מדּבר הּכתּוב העמר ּבמנחת ׁשהרי רׁשּות, זה אין ׁשהרי 'ּכי', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" הרי ¿ƒ«¿ƒְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
וגֹו'" הּיֹובל יהיה "ואם וכן חֹובה. ÌÈ¯eka.ׁשהיא ˙ÁÓ∑ אביב ּבאה ׁשהיא מדּבר, הּכתּוב העמר ּבמנחת ְְְְִִִֵֵֶֶַָƒ¿«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

אביב" הּׂשערה "ּכי להּלן: ונאמר "אביב" ּכאן: נאמר ּבאה. היא הּׂשעֹורים ּומן הּתבּואה, ּבּׁשּול .ּבׁשעת ְְְְְְֱֱִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
L‡a ÈeÏ˜∑קליֹות ׁשל ּבאּבּוב האּור על אֹותֹו קליֹות (ׁשּמיּבׁשין מֹוכרי ׁשל הּכלי ׁשם ּבמנחֹות, רׁש"י ּכן )ּפרׁש ׁשאּלּולי , »»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

לחה  ׁשהיא לפי ּבריחים, נטחנת ÏÓ¯k.אינּה N¯b∑ לחה ּבעֹודּה ּוטחינה,∑N¯b.ּגרּוׂשה ׁשבירה לׁשֹון ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ∆∆«¿∆ְְַָָָ∆∆ְְְִִָָ

‡·È·יד  ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ˙ÁÓ ·¯˜z Ì‡Â¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ√»¿»»ƒ
˙ÁÓ ˙È ·¯˜z ÔÎÈk¯ ÔÎB¯t ¯e· ÈÏ¿̃≈¿≈»«ƒ»¿»≈»ƒ¿«

:C¯ekaƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

i"WxW ,x`an "dix` xEB"d la £̀¨©©§¥§¨¥¤©¦
m` ,dWwEi `NW icM df z` `iad¥¦¤¤§¥¤Ÿ§¤¦
miOdW iE`x xzFi did ,miOl gihad¦§¦©©©¦¨¨¥¨¤©©¦
wx `EdW glOd `le EaxwEi mnvr©§¨§§§Ÿ©¤©¤©
miOd mBW xn` oM lre ,miOd zclFY¤¤©©¦§©¥¨©¤©©©¦
bgA gAfOd lr mzF` mikQpn mnvr©§¨§©§¦¨©©¦§¥©§©
xaCd mrhA mW cFr d`xE .zFMEQd©§¥¨§©©©¨¨
gln mB gAfOd lr zFlrdl mikixSW¤§¦¦§©£©©¦§¥©©¤©

.min mbe§©©¦
ðaø÷ ìk ìòEäîäa úìBò ìò Y ©¨¨§¨§©©§¥¨

ïlk íéLãwä ìk éøeîàå óBòå¯md ¨§¥¥¨©¨¨¦ª¨¥
wEqR .gAfOd lr mitxUPd mixa`d̈¥¨¦©¦§¨¦©©¦§¥©¨
lr iM ,zFpAxTd liaWA lRkp df¤¦§¨¦§¦©¨§¨¦©
lke" :lirl xaM xn`p dgpn zFpAxẅ§§¦§¨¤¡©§¨§¥§¨

"glnY glOA Lzgpn oAxw),k zegpn ¨§©¦§¨§©¤©¦§¨
`(.ci dxez

(ci)áéø÷z íàå"íà" éøä Y §¦©§¦£¥¦
ìa LnLî"ék" ïBL¯zErnWnA §©¥¦§¦§©§¨

xW`M F` xW`)bl ,bk my .`k ,k zeny i"yx(. £¤©£¤
aixwY xW`ke :FWExitE)` ,b d"x i"yx(. ¥§©£¤©§¦

úçðîa éøäL ,úeLø äæ ïéà éøäL¤£¥¥¤§¤£¥§¦§©
øaãî áeúkä øîòä¯daxwd ¨Ÿ¤©¨§©¥©§¥¨

.`i ,bk `xwIeA xEn`M ,gqRd zxgOn¦¨¢©©¤©¨¨§©¦§¨
äáBç àéäL¯:aEzMd xnF` ixdW ¤¦¨¤£¥¥©¨

`le daFg ,"LixEMA zgpn z` aixwY"©§¦¥¦§©¦¤¨§Ÿ
zEWx)`zlikn(,k zFnW i"Wx d`xE . §§¥©¦§

dxFYAW "m`" dWlXn zg` FGW ,`k¤©©¦§¨¦¤©¨
.daFg odW¤¥¨

"'Bâå ìáiä äéäé íàå" ïëå¯xAcOA §¥§¦¦§¤©Ÿ¥§©¦§¨
didi xW`ke :FWExiR mW mBW .c ,el¤©¨¥§©£¤¦§¤
i"Wx) "didi i`CeA ixdW" ,laFId©¥¤£¥§©©¦§¤©¦
i"Wx d`x la` .mW dpXd W`xŸ©¨¨¨£¨§¥©¦

dcEdi iAx did o`Mn" :mW xAcOA©¦§¨¨¦¨¨¨©¦§¨
mW d`xE .wFqtIW laFId cizr xnF`¥¨¦©¥¤¦§§¥¨

xE`iAA(`weC dgkFd `iadX dn . ©¥©¤¥¦¨¨©§¨
E`aEdW miwEqRdn `le ,df wEqRn¦¨¤§Ÿ¥©§¦¤§
gAfn m`e" FnM ,mW zFnW i"WxA§©¦§¨§§¦¦§©
xnFl Wi ,"delY sqM m`" F` "mipa £̀¨¦¦¤¤©§¤¥©
mikixv mnvr mdd miwEqRdW mEXn¦¤©§¦¨¥©§¨§¦¦
ENi`e ,daFg mdW xg` mFwOn dgkFd¨¨¦¨©¥¤¥¨§¦
wEqRdn gkEn "laFId didi m`e"§¦¦§¤©¥¨¥©¨
riBn laFId ixdW ,i`Ce `EdW Fnvr©§¤©©¤£¥©¥©¦©
FpWi ,cFre z`f .FPnf riBdA gxkdA§¤§¥©§©¦©§©Ÿ§¤§
wEqRl EpNW aEzMd oiA deXd cv©©¨¤¥©¨¤¨©¨
`A mdipWAW ,"laFId didi m`e"§¦¦§¤©¥¤¦§¥¤¨

"didi" ,"aixwY") lrFRd(ixg`l cIn ©©©§¦¦§¤¦©§©£¥
miwEqRA oMÎoi`XÎdn ,"m`e" zaiY¥©§¦©¤¥¥©§¦
m`e" xnF` dNigYW ,lirl mixMfPd©¦§¨¦§¥¤§¦¨¥§¦
,"il dUrY" KMÎxg`e ,"mipa` gAfn¦§©£¨¦§©©¨©£¤¦

"delY" KMÎxg`e "sqM m`" oke)iaxd(. §¥¦¤¤§©©¨©§¤
íéøeka úçðîøîòä úçðîa Y ¦§©¦¦§¦§©¨Ÿ¤

"áéáà" äàá àéäL ,øaãî áeúkä¯ ©¨§©¥¤¦¨¨¨¦
xivw ziW`x xnFlM)` ,eq zegpn i"yx(F` . §©¥¦¨¦

DMxv lM dlWA xaM `idWM)i"yx §¤¦§¨§¥¨¨¨§¨
` ,`r zegpn("aia`" z`xwp df WExitlE ,§¥¤¦§¥¨¦

± [diXwA=] diA`A xaM zcnFrW lr©¤¤¤§¨§¦¤¨§©¤¨
.eh ,bk mW .`l ,h zFnW i"Wx d`x§¥©¦§¨

äàeázä ìeMa úòLa¯WcgA ¦§©¦©§¨§Ÿ¤
lXal xFkaE a` `EdW ,aia`d̈¨¦¤¨§§©¥

zFxiRd)'ad yexita my zeny i"yx d`x(. ©¥
lr ,"mixEMA zgpn" z`xwp KM mEXnE¦¨¦§¥¦§©¦¦©
lEXiA zrWA d`A `idW mW¥¤¦¨¨¦§©¦

d`EaYd)iaxd(`idW mEXn F` . ©§¨¦¤¦
.xivTd ziW`x¥¦©¨¦

ïàk øîàð ,äàá àéä íéøBòOä ïîe¦©§¦¦¨¨¤¡©¨
ïläì øîàðå ,"áéáà"¯.`l ,h zFnW ¨¦§¤¡©§©¨§
"áéáà äøòOä ék"¯dGn gikFn ¦©§Ÿ̈¨¦¦©¦¤

daFg `idW xEAv zgpnA xAEcOW¤§¨§¦§©¦¤¦¨
ixdW ,cigi lW dacp zgpnA `le§Ÿ§¦§©§¨¨¤¨¦¤£¥
d`A `idW xn`p dacp zgpnA§¦§©§¨¨¤¡©¤¦¨¨
` ,a lirl i"Wx azM xakE ,"zlq"Ÿ¤§¨¨©©¦§¥
xnFlM ,"miHgd on `N` zlq oi`"W¤¥Ÿ¤¤¨¦©¦¦§©
dacp zgpn `ian Fpi` cigId©¨¦¥¥¦¦§©§¨¨

mixFrVn)iaxd("dix` xEB"de m"`xde . ¦§¦§¨§¥§©©§¥
zFgkFd iYW o`M `ian i"WxW EazM̈§¤©¦¥¦¨§¥¨
d`Ad mgNd iYWA xAEcn `NW¤Ÿ§¨¦§¥©¤¤©¨¨
d`Ad xnFrd zgpnA `N` zFrEaWA§¨¤¨§¦§©¨¤©¨¨

` :gqtA(lEXiA zrWA" `idW ipRn §¤©¦§¥¤¦¦§©¦
a .aia`d Wcg EdGW ,"d`EaYd( ©§¨¤¤Ÿ¤¨¨¦
mgNd iYWE ,mixFrVd on d`A `idW¤¦¨¨¦©§¦§¥©¤¤

.miHigd on Eid̈¦©¦¦
Làa éeì÷ìò BúBà ïéLaénL Y ¨¨¥¤§©§¦©

íéàl÷ ìL áeaàa øeàä¯ilM ¨§©¤©¨¦§¦
`EdW zFilw ixkFn lW zWFgPn¦§¤¤§¥§¨¤

FnW "aEA`"e dxakM aTEpn)`xnbe dpyn §¨¦§¨¨§©§
my i"yxe aÎ` ,eq zegpn(lr "iElw" `xwpe .§¦§¨¨©

llw zWFgPn iEUr didW ilMd mW¥©§¦¤¨¨¨¦§¤¨¨
[f ,` l`wfgi i"yx ± wTEfn=])i"yx §¨

my zegpn(miptA i"Wx oFWNn la` .£¨¦§©¦¦§¦
ilMdW mW lr iElw `xwPW rnWn©§©¤¦§¨¨©¥¤©§¦

."mi`Nw" lW `Ed¤©¨¦
éôì íéçøa úðçèð dðéà ïë éìelàL¤¦¥¥¥¨¦§¤¤¨¥©¦§¦

.äçì àéäLìîøk Nøbäñeøb Y ¤¦©¨¤¤©§¤§¨
äçì dãBòa¯dpEMdW xnFl Kixv §¨©¨¨¦©¤©©¨¨

E`iadWMW ,DMxv lM zlXEan `idW¤¦§¤¤¨¨§¨¤§¤¥¦
`id zrM la` ,dgl dzid DzF`¨¨§¨©¨£¨¨¥¦

`xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"k iriax meil inei xeriy
נפׁשי" "ּגרסה וכן: ּבחצץ". "וּיגרס ּכמֹו: ּגרֹוסֹות, ׁשל ּבריחים ׁשהּתבּואה ∑ÏÓ¯k.ּגֹורסּה מלא, הּכר ּבעֹוד ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ«¿∆ְְֵֶַַַָָ

ּבצקלנֹו" "וכרמל וכן: "ּכרמל", הּמלילֹות: נקראים ועלּֿכן ׁשּלּה, ּבקּׁשין ּומלאה .לחה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr `i zegiy ihewl)

ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹובלבלבלבל יהיהיהיהיהיהיהיה ואםואםואםואם יד)וכןוכןוכןוכן ב, לעיל(רש"י ּפרׁש כב)רׁש"י כ, ואינֹו(יתרו מקֹומֹות, מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה "אם" ׁשּכל ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּבא  ּוביֹובל, וחֹובה; רׁשּות ּבגדר הּוא הּכתּוב ּכׁשּתכן רק אמּורים ׁשם רש"י ׁשּדברי לֹומר, ויׁש ּבכללם. זה ּפסּוק ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹמֹונה

מפרׁש ּכאן אבל חֹובה. אֹו רׁשּות ּכּונתֹו ׁש"אם" לֹומר ׁשּי לא האדם, ּבפעּלת ולא והרי ּפּפּפּפררררּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשּהּהּהּהמּמילא "אם", מּלת ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
"ּכאׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת הּיֹובל" יהיה "ואם ּגם סֹוף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַסֹוף

(åè)äçðî äðáì äéìò zîNå ïîL äéìò zúðå§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®¦§−̈
:àåä¦«

(æè)dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈
ô :ýåýéì äMà dúðáì-ìk ìò©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ß xc` f"k iriax mei ß

â(à)àeä ø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ´
éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈÓÏL∑ ולּבעלים ולּכהנים לּמזּבח, ׁשלֹום ּבהם ׁשּיׁש "ׁשלמים", אחר: ּדבר ּבעֹולם. ׁשלֹום .ׁשּמּטילים ¿»ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(á)ìäà çút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©´Ÿ¤
çaænä-ìò ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãòBî¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(â)áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
k úàå áøwä-úà äqëîä:áøwä-ìò øLà áìçä-ì ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

z·Ï‡טו  dÏÚ ÈeL˙e ‡ÁLÓ dÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈¬«ƒ¿»¿«ƒ¬«¿À¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

dÒ¯‚Óטז  dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dz·Ï Ïk ÏÚ dÁLnÓeƒƒ¿««»¿À¿«À¿»»√»¿»

È¯Bzא  ÔÓ Ì‡ da¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ì‡Â¿ƒƒ¿«¿«»À¿»≈ƒƒ≈
ÌÈÏL ‡a˜ Ì‡ ¯Îc Ì‡ ·È¯˜Ó ‡e‰¿»ƒƒ¿«ƒÀ¿»¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ dÈ·¯˜È¿»¿ƒ≈√»¿»

Ú¯˙aב  dpÒkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈À¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«
˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc¿»««¿¿»¿¿

È˙ג  ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»»
ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ«

:‡eb«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zgY DzF` EnVW iciÎlr zWAEin§¤¤©§¥¤¨¨©©
ElkEIW icM ,mi`Nw lW aEA`A W`d̈¥§©¤©¨¦§¥¤§
F` .lirl xn`W FnM DzF` oFghl¦§¨§¤¨©§¥
DzF` miWAiOWM mBW ,xnFl dvFxW¤¤©¤©§¤§©§¦¨
oicr `N` ixnbl DzF` miWAin oi ¥̀§©§¦¨§©§¦¤¨£©¦
d`xE .DzEgNn zvw xi`Wn did̈¨©§¦§¨¦©¨§¥
EWAIW ixg`W ` ,`n dMEq i"Wx©¦¨¤©£¥¤¦§
mixaFv" Eid ,mi`Nw lW aEA`A FzF`§©¤©¨¦¨§¦
FzF` oipgFhe ,einin EaEfIW FzF`¤¨¥¨§£¦

."zFqFxB lW migixA§¥©¦¤¨
Nøbì YdñøBb ,äðéçèe äøéáL ïBL ¤¤§§¦¨§¦¨§¨

úBñBøb ìL íéçøa¯,oiqixB oFWl §¥©¦¤¨§§¦¦
oilFR mdA oipgFHW)` ,eq zegpn i"yx(. ¤£¦¨¤¦

m`W ,dar `N` wC zFpgFh Eid `le§Ÿ¨£©¤¨¨¤¤¦
dtPA dRilTd lM xFarY dti EpgHi¦¨£¨¤©£¨©§¦¨©¨¨

zlFQd mr)my i"yx(. ¦©¤
"õöça ñøâiå" Bîk¯.fh ,b dki` §©©§¥¤¨¨¥¨

[zFPhw mipa`A] xAWie)my i"yx(. ©§©¥©£¨¦§©
"éLôð äñøb" ïëå¯.k ,hiw miNdY §¥¨§¨©§¦§¦¦

iWtp zxAYWn)my i"yx(. ¦§©¤¤©§¦
ìîøk,àìî økä ãBòa Y ©§¤§©©¨¥

äàìîe äçì äàeázäL¯rxGdW ¤©§¨©¨§¥¨¤©¤©
gEtp)` ,dw zay i"yx(FMxv lM lXEanE , ¨©§¨¨¨§

)a ,eq zegpn i"yx(oirxBdW xnFlM .§©¤©©§¦
FMxv lM lXEan)my i"yx(. §¨¨¨§

dlL ïéMwa¯Ww lW xM ,"xM" Edfe ©©¦¤¨§¤©©¤©
)my zay i"yx(.

"ìîøk" úåìéìnä íéàø÷ð ïk ìòå¯ §©¥¦§¨¦©§¦Ÿ©§¤
.`ln xM oFWNn¦§©¨¥

"Bðì÷öa ìîøëå" ïëå¯,c a mikln §¥§©§¤§¦§Ÿ§¨¦

oicr mdWM mi`lnE miMx milAW .an¦¢¦©¦§¥¦§¤¥£©¦
mzRilwA)my c"evn(.` dxez ¦§¦¨¨

(`)íéîìLíBìL íéìéhnL Y §¨¦¤©¦¦¨
íìBòa¯`ian minlW `iaOd lMW ¨¨¤¨©¥¦§¨¦¥¦

mlFrA mFlW)k"ez(i"Wx mB d`xE . ¨¨¨§¥©©¦
.` ,c oOwl§©¨

"íéîìL" :øçà øác¯.miAx oFWl ¨¨©¥§¨¦§©¦
íéðäkìå çaænì íBìL íäa LiL¤¥¨¤¨©¦§¥©§©Ÿ£¦

íéìòaìå¯,gAfOl mixEni`de mCd §©§¨¦©¨§¨¥¦©¦§¥©
xUAde xFrd ,mipdMl wFXde dfgd¤¨¤§©©Ÿ£¦¨§©¨¨

milrAl)k"ez(zFnW i"Wx mB d`xE . ©§¨¦§¥©©¦§
mB minlW FWxFC mWe .ak ,hk§¨§§¨¦©
mlWEdW" zEnilW oFWNn¦§§¥¤§©

."lMAa dxez ©Ÿ



מט `xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãiyd xtq)(337 'nr ` h"nyz zeg

אלקיאלקיאלקיאלקי ּבּבּבּבריתריתריתרית מלחמלחמלחמלח תתתתׁשׁשׁשׁשּבּבּבּביתיתיתית יג)ולאולאולאולא (ב, ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
("ּברית ּגבּורה מּבחינת להיֹותֹו הרע, את מכּלה הּוא ב. הּנמלח. הּדבר את מקּים הּוא א. לּמלח. ּתכּונֹות ").אלקיאלקיאלקיאלקיׁשּתי ְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ

קרּוב. לׁשֹון הּוא 'קרּבן' ּדהּנה לבאר, "התקּׁשרּות קקקקּיּיּיּיּוּוּוּוםםםםויׁש ׁשהיא "ּברית", נצחי, קּיּום ׁשל ּבאפן להיֹות צרי לה' הּקרּוב - ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מהּׂשכל". למעלה ונפלאה רּבה ונהּפּכּכּכּכּלּלּלּלייייֹוֹוֹוֹוןןןןואהבה מתּבּטל ׁשּבּה ׁשהרע ּכ הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם נפעל לה' הּקרּוב - ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ְִָֻלקדּׁשה.

(ãé)éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³
éøeka úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa:E ¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«

i"yx£·È¯˜zŒÌ‡Â∑,מדּבר הּכתּוב העמר ּבמנחת ׁשהרי רׁשּות, זה אין ׁשהרי 'ּכי', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" הרי ¿ƒ«¿ƒְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
וגֹו'" הּיֹובל יהיה "ואם וכן חֹובה. ÌÈ¯eka.ׁשהיא ˙ÁÓ∑ אביב ּבאה ׁשהיא מדּבר, הּכתּוב העמר ּבמנחת ְְְְִִִֵֵֶֶַָƒ¿«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

אביב" הּׂשערה "ּכי להּלן: ונאמר "אביב" ּכאן: נאמר ּבאה. היא הּׂשעֹורים ּומן הּתבּואה, ּבּׁשּול .ּבׁשעת ְְְְְְֱֱִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
L‡a ÈeÏ˜∑קליֹות ׁשל ּבאּבּוב האּור על אֹותֹו קליֹות (ׁשּמיּבׁשין מֹוכרי ׁשל הּכלי ׁשם ּבמנחֹות, רׁש"י ּכן )ּפרׁש ׁשאּלּולי , »»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

לחה  ׁשהיא לפי ּבריחים, נטחנת ÏÓ¯k.אינּה N¯b∑ לחה ּבעֹודּה ּוטחינה,∑N¯b.ּגרּוׂשה ׁשבירה לׁשֹון ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ∆∆«¿∆ְְַָָָ∆∆ְְְִִָָ

‡·È·יד  ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ˙ÁÓ ·¯˜z Ì‡Â¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ√»¿»»ƒ
˙ÁÓ ˙È ·¯˜z ÔÎÈk¯ ÔÎB¯t ¯e· ÈÏ¿̃≈¿≈»«ƒ»¿»≈»ƒ¿«

:C¯ekaƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

i"WxW ,x`an "dix` xEB"d la £̀¨©©§¥§¨¥¤©¦
m` ,dWwEi `NW icM df z` `iad¥¦¤¤§¥¤Ÿ§¤¦
miOdW iE`x xzFi did ,miOl gihad¦§¦©©©¦¨¨¥¨¤©©¦
wx `EdW glOd `le EaxwEi mnvr©§¨§§§Ÿ©¤©¤©
miOd mBW xn` oM lre ,miOd zclFY¤¤©©¦§©¥¨©¤©©©¦
bgA gAfOd lr mzF` mikQpn mnvr©§¨§©§¦¨©©¦§¥©§©
xaCd mrhA mW cFr d`xE .zFMEQd©§¥¨§©©©¨¨
gln mB gAfOd lr zFlrdl mikixSW¤§¦¦§©£©©¦§¥©©¤©

.min mbe§©©¦
ðaø÷ ìk ìòEäîäa úìBò ìò Y ©¨¨§¨§©©§¥¨

ïlk íéLãwä ìk éøeîàå óBòå¯md ¨§¥¥¨©¨¨¦ª¨¥
wEqR .gAfOd lr mitxUPd mixa`d̈¥¨¦©¦§¨¦©©¦§¥©¨
lr iM ,zFpAxTd liaWA lRkp df¤¦§¨¦§¦©¨§¨¦©
lke" :lirl xaM xn`p dgpn zFpAxẅ§§¦§¨¤¡©§¨§¥§¨

"glnY glOA Lzgpn oAxw),k zegpn ¨§©¦§¨§©¤©¦§¨
`(.ci dxez

(ci)áéø÷z íàå"íà" éøä Y §¦©§¦£¥¦
ìa LnLî"ék" ïBL¯zErnWnA §©¥¦§¦§©§¨

xW`M F` xW`)bl ,bk my .`k ,k zeny i"yx(. £¤©£¤
aixwY xW`ke :FWExitE)` ,b d"x i"yx(. ¥§©£¤©§¦

úçðîa éøäL ,úeLø äæ ïéà éøäL¤£¥¥¤§¤£¥§¦§©
øaãî áeúkä øîòä¯daxwd ¨Ÿ¤©¨§©¥©§¥¨

.`i ,bk `xwIeA xEn`M ,gqRd zxgOn¦¨¢©©¤©¨¨§©¦§¨
äáBç àéäL¯:aEzMd xnF` ixdW ¤¦¨¤£¥¥©¨

`le daFg ,"LixEMA zgpn z` aixwY"©§¦¥¦§©¦¤¨§Ÿ
zEWx)`zlikn(,k zFnW i"Wx d`xE . §§¥©¦§

dxFYAW "m`" dWlXn zg` FGW ,`k¤©©¦§¨¦¤©¨
.daFg odW¤¥¨

"'Bâå ìáiä äéäé íàå" ïëå¯xAcOA §¥§¦¦§¤©Ÿ¥§©¦§¨
didi xW`ke :FWExiR mW mBW .c ,el¤©¨¥§©£¤¦§¤
i"Wx) "didi i`CeA ixdW" ,laFId©¥¤£¥§©©¦§¤©¦
i"Wx d`x la` .mW dpXd W`xŸ©¨¨¨£¨§¥©¦

dcEdi iAx did o`Mn" :mW xAcOA©¦§¨¨¦¨¨¨©¦§¨
mW d`xE .wFqtIW laFId cizr xnF`¥¨¦©¥¤¦§§¥¨

xE`iAA(`weC dgkFd `iadX dn . ©¥©¤¥¦¨¨©§¨
E`aEdW miwEqRdn `le ,df wEqRn¦¨¤§Ÿ¥©§¦¤§
gAfn m`e" FnM ,mW zFnW i"WxA§©¦§¨§§¦¦§©
xnFl Wi ,"delY sqM m`" F` "mipa £̀¨¦¦¤¤©§¤¥©
mikixv mnvr mdd miwEqRdW mEXn¦¤©§¦¨¥©§¨§¦¦
ENi`e ,daFg mdW xg` mFwOn dgkFd¨¨¦¨©¥¤¥¨§¦
wEqRdn gkEn "laFId didi m`e"§¦¦§¤©¥¨¥©¨
riBn laFId ixdW ,i`Ce `EdW Fnvr©§¤©©¤£¥©¥©¦©
FpWi ,cFre z`f .FPnf riBdA gxkdA§¤§¥©§©¦©§©Ÿ§¤§
wEqRl EpNW aEzMd oiA deXd cv©©¨¤¥©¨¤¨©¨
`A mdipWAW ,"laFId didi m`e"§¦¦§¤©¥¤¦§¥¤¨

"didi" ,"aixwY") lrFRd(ixg`l cIn ©©©§¦¦§¤¦©§©£¥
miwEqRA oMÎoi`XÎdn ,"m`e" zaiY¥©§¦©¤¥¥©§¦
m`e" xnF` dNigYW ,lirl mixMfPd©¦§¨¦§¥¤§¦¨¥§¦
,"il dUrY" KMÎxg`e ,"mipa` gAfn¦§©£¨¦§©©¨©£¤¦

"delY" KMÎxg`e "sqM m`" oke)iaxd(. §¥¦¤¤§©©¨©§¤
íéøeka úçðîøîòä úçðîa Y ¦§©¦¦§¦§©¨Ÿ¤

"áéáà" äàá àéäL ,øaãî áeúkä¯ ©¨§©¥¤¦¨¨¨¦
xivw ziW`x xnFlM)` ,eq zegpn i"yx(F` . §©¥¦¨¦

DMxv lM dlWA xaM `idWM)i"yx §¤¦§¨§¥¨¨¨§¨
` ,`r zegpn("aia`" z`xwp df WExitlE ,§¥¤¦§¥¨¦

± [diXwA=] diA`A xaM zcnFrW lr©¤¤¤§¨§¦¤¨§©¤¨
.eh ,bk mW .`l ,h zFnW i"Wx d`x§¥©¦§¨

äàeázä ìeMa úòLa¯WcgA ¦§©¦©§¨§Ÿ¤
lXal xFkaE a` `EdW ,aia`d̈¨¦¤¨§§©¥

zFxiRd)'ad yexita my zeny i"yx d`x(. ©¥
lr ,"mixEMA zgpn" z`xwp KM mEXnE¦¨¦§¥¦§©¦¦©
lEXiA zrWA d`A `idW mW¥¤¦¨¨¦§©¦

d`EaYd)iaxd(`idW mEXn F` . ©§¨¦¤¦
.xivTd ziW`x¥¦©¨¦

ïàk øîàð ,äàá àéä íéøBòOä ïîe¦©§¦¦¨¨¤¡©¨
ïläì øîàðå ,"áéáà"¯.`l ,h zFnW ¨¦§¤¡©§©¨§
"áéáà äøòOä ék"¯dGn gikFn ¦©§Ÿ̈¨¦¦©¦¤

daFg `idW xEAv zgpnA xAEcOW¤§¨§¦§©¦¤¦¨
ixdW ,cigi lW dacp zgpnA `le§Ÿ§¦§©§¨¨¤¨¦¤£¥
d`A `idW xn`p dacp zgpnA§¦§©§¨¨¤¡©¤¦¨¨
` ,a lirl i"Wx azM xakE ,"zlq"Ÿ¤§¨¨©©¦§¥
xnFlM ,"miHgd on `N` zlq oi`"W¤¥Ÿ¤¤¨¦©¦¦§©
dacp zgpn `ian Fpi` cigId©¨¦¥¥¦¦§©§¨¨

mixFrVn)iaxd("dix` xEB"de m"`xde . ¦§¦§¨§¥§©©§¥
zFgkFd iYW o`M `ian i"WxW EazM̈§¤©¦¥¦¨§¥¨
d`Ad mgNd iYWA xAEcn `NW¤Ÿ§¨¦§¥©¤¤©¨¨
d`Ad xnFrd zgpnA `N` zFrEaWA§¨¤¨§¦§©¨¤©¨¨

` :gqtA(lEXiA zrWA" `idW ipRn §¤©¦§¥¤¦¦§©¦
a .aia`d Wcg EdGW ,"d`EaYd( ©§¨¤¤Ÿ¤¨¨¦
mgNd iYWE ,mixFrVd on d`A `idW¤¦¨¨¦©§¦§¥©¤¤

.miHigd on Eid̈¦©¦¦
Làa éeì÷ìò BúBà ïéLaénL Y ¨¨¥¤§©§¦©

íéàl÷ ìL áeaàa øeàä¯ilM ¨§©¤©¨¦§¦
`EdW zFilw ixkFn lW zWFgPn¦§¤¤§¥§¨¤

FnW "aEA`"e dxakM aTEpn)`xnbe dpyn §¨¦§¨¨§©§
my i"yxe aÎ` ,eq zegpn(lr "iElw" `xwpe .§¦§¨¨©

llw zWFgPn iEUr didW ilMd mW¥©§¦¤¨¨¨¦§¤¨¨
[f ,` l`wfgi i"yx ± wTEfn=])i"yx §¨

my zegpn(miptA i"Wx oFWNn la` .£¨¦§©¦¦§¦
ilMdW mW lr iElw `xwPW rnWn©§©¤¦§¨¨©¥¤©§¦

."mi`Nw" lW `Ed¤©¨¦
éôì íéçøa úðçèð dðéà ïë éìelàL¤¦¥¥¥¨¦§¤¤¨¥©¦§¦

.äçì àéäLìîøk Nøbäñeøb Y ¤¦©¨¤¤©§¤§¨
äçì dãBòa¯dpEMdW xnFl Kixv §¨©¨¨¦©¤©©¨¨

E`iadWMW ,DMxv lM zlXEan `idW¤¦§¤¤¨¨§¨¤§¤¥¦
`id zrM la` ,dgl dzid DzF`¨¨§¨©¨£¨¨¥¦

`xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"k iriax meil inei xeriy
נפׁשי" "ּגרסה וכן: ּבחצץ". "וּיגרס ּכמֹו: ּגרֹוסֹות, ׁשל ּבריחים ׁשהּתבּואה ∑ÏÓ¯k.ּגֹורסּה מלא, הּכר ּבעֹוד ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ«¿∆ְְֵֶַַַָָ

ּבצקלנֹו" "וכרמל וכן: "ּכרמל", הּמלילֹות: נקראים ועלּֿכן ׁשּלּה, ּבקּׁשין ּומלאה .לחה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr `i zegiy ihewl)

ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹובלבלבלבל יהיהיהיהיהיהיהיה ואםואםואםואם יד)וכןוכןוכןוכן ב, לעיל(רש"י ּפרׁש כב)רׁש"י כ, ואינֹו(יתרו מקֹומֹות, מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה "אם" ׁשּכל ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּבא  ּוביֹובל, וחֹובה; רׁשּות ּבגדר הּוא הּכתּוב ּכׁשּתכן רק אמּורים ׁשם רש"י ׁשּדברי לֹומר, ויׁש ּבכללם. זה ּפסּוק ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹמֹונה

מפרׁש ּכאן אבל חֹובה. אֹו רׁשּות ּכּונתֹו ׁש"אם" לֹומר ׁשּי לא האדם, ּבפעּלת ולא והרי ּפּפּפּפררררּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשּהּהּהּהמּמילא "אם", מּלת ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
"ּכאׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת הּיֹובל" יהיה "ואם ּגם סֹוף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַסֹוף

(åè)äçðî äðáì äéìò zîNå ïîL äéìò zúðå§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®¦§−̈
:àåä¦«

(æè)dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈
ô :ýåýéì äMà dúðáì-ìk ìò©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ß xc` f"k iriax mei ß

â(à)àeä ø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ´
éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈÓÏL∑ ולּבעלים ולּכהנים לּמזּבח, ׁשלֹום ּבהם ׁשּיׁש "ׁשלמים", אחר: ּדבר ּבעֹולם. ׁשלֹום .ׁשּמּטילים ¿»ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(á)ìäà çút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©´Ÿ¤
çaænä-ìò ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãòBî¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(â)áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
k úàå áøwä-úà äqëîä:áøwä-ìò øLà áìçä-ì ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

z·Ï‡טו  dÏÚ ÈeL˙e ‡ÁLÓ dÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈¬«ƒ¿»¿«ƒ¬«¿À¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

dÒ¯‚Óטז  dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dz·Ï Ïk ÏÚ dÁLnÓeƒƒ¿««»¿À¿«À¿»»√»¿»

È¯Bzא  ÔÓ Ì‡ da¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ì‡Â¿ƒƒ¿«¿«»À¿»≈ƒƒ≈
ÌÈÏL ‡a˜ Ì‡ ¯Îc Ì‡ ·È¯˜Ó ‡e‰¿»ƒƒ¿«ƒÀ¿»¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ dÈ·¯˜È¿»¿ƒ≈√»¿»

Ú¯˙aב  dpÒkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈À¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«
˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc¿»««¿¿»¿¿

È˙ג  ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»»
ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ«

:‡eb«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zgY DzF` EnVW iciÎlr zWAEin§¤¤©§¥¤¨¨©©
ElkEIW icM ,mi`Nw lW aEA`A W`d̈¥§©¤©¨¦§¥¤§
F` .lirl xn`W FnM DzF` oFghl¦§¨§¤¨©§¥
DzF` miWAiOWM mBW ,xnFl dvFxW¤¤©¤©§¤§©§¦¨
oicr `N` ixnbl DzF` miWAin oi ¥̀§©§¦¨§©§¦¤¨£©¦
d`xE .DzEgNn zvw xi`Wn did̈¨©§¦§¨¦©¨§¥
EWAIW ixg`W ` ,`n dMEq i"Wx©¦¨¤©£¥¤¦§
mixaFv" Eid ,mi`Nw lW aEA`A FzF`§©¤©¨¦¨§¦
FzF` oipgFhe ,einin EaEfIW FzF`¤¨¥¨§£¦

."zFqFxB lW migixA§¥©¦¤¨
Nøbì YdñøBb ,äðéçèe äøéáL ïBL ¤¤§§¦¨§¦¨§¨

úBñBøb ìL íéçøa¯,oiqixB oFWl §¥©¦¤¨§§¦¦
oilFR mdA oipgFHW)` ,eq zegpn i"yx(. ¤£¦¨¤¦

m`W ,dar `N` wC zFpgFh Eid `le§Ÿ¨£©¤¨¨¤¤¦
dtPA dRilTd lM xFarY dti EpgHi¦¨£¨¤©£¨©§¦¨©¨¨

zlFQd mr)my i"yx(. ¦©¤
"õöça ñøâiå" Bîk¯.fh ,b dki` §©©§¥¤¨¨¥¨

[zFPhw mipa`A] xAWie)my i"yx(. ©§©¥©£¨¦§©
"éLôð äñøb" ïëå¯.k ,hiw miNdY §¥¨§¨©§¦§¦¦

iWtp zxAYWn)my i"yx(. ¦§©¤¤©§¦
ìîøk,àìî økä ãBòa Y ©§¤§©©¨¥

äàìîe äçì äàeázäL¯rxGdW ¤©§¨©¨§¥¨¤©¤©
gEtp)` ,dw zay i"yx(FMxv lM lXEanE , ¨©§¨¨¨§

)a ,eq zegpn i"yx(oirxBdW xnFlM .§©¤©©§¦
FMxv lM lXEan)my i"yx(. §¨¨¨§

dlL ïéMwa¯Ww lW xM ,"xM" Edfe ©©¦¤¨§¤©©¤©
)my zay i"yx(.

"ìîøk" úåìéìnä íéàø÷ð ïk ìòå¯ §©¥¦§¨¦©§¦Ÿ©§¤
.`ln xM oFWNn¦§©¨¥

"Bðì÷öa ìîøëå" ïëå¯,c a mikln §¥§©§¤§¦§Ÿ§¨¦

oicr mdWM mi`lnE miMx milAW .an¦¢¦©¦§¥¦§¤¥£©¦
mzRilwA)my c"evn(.` dxez ¦§¦¨¨

(`)íéîìLíBìL íéìéhnL Y §¨¦¤©¦¦¨
íìBòa¯`ian minlW `iaOd lMW ¨¨¤¨©¥¦§¨¦¥¦

mlFrA mFlW)k"ez(i"Wx mB d`xE . ¨¨¨§¥©©¦
.` ,c oOwl§©¨

"íéîìL" :øçà øác¯.miAx oFWl ¨¨©¥§¨¦§©¦
íéðäkìå çaænì íBìL íäa LiL¤¥¨¤¨©¦§¥©§©Ÿ£¦

íéìòaìå¯,gAfOl mixEni`de mCd §©§¨¦©¨§¨¥¦©¦§¥©
xUAde xFrd ,mipdMl wFXde dfgd¤¨¤§©©Ÿ£¦¨§©¨¨

milrAl)k"ez(zFnW i"Wx mB d`xE . ©§¨¦§¥©©¦§
mB minlW FWxFC mWe .ak ,hk§¨§§¨¦©
mlWEdW" zEnilW oFWNn¦§§¥¤§©

."lMAa dxez ©Ÿ



xwie`נ zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"k iriax meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ·ÏÁ‰ŒÏk ˙‡Â∑ חלב 'להביא אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי הּקבה', ׁשעל חלב 'להביא ¿≈»«≈∆¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּדּקין' .ׁשעל ִֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `xwie t"y zgiy)

ההההּדּדּדּדּקּקּקּקיןיןיןין ׁשׁשׁשׁשעלעלעלעל .... .... ההההּקּקּקּקבהבהבהבה ׁשׁשׁשׁשעלעלעלעל חלבחלבחלבחלב ג)להביאלהביאלהביאלהביא ג, ּתצּוה(רש"י ּבפרׁשת אּלּו ּדעֹות ׁשּתי הביא כב)רׁש"י הקּדים (כט, ׁשם אבל , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
" נאמר ּכאן ּדהּנה לֹומר, ויׁש עקיבא. רּבי ּדעת מׁשמעּות ּכּכּכּכללללאת את הּמרחיב יׁשמעאל, רּבי ּדעת מקּדים ולכן החלב", ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

סתם, "החלב" נאמר ׁשם א הּדּקין. חלב מאׁשר הּקרב" את המכּסה ה"חלב מן יֹותר ׁשרחֹוק הּקבה, לחלב ּגם ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָהּכתּוב
ּבלבד. הּדּקין לחלב הּכתּוב מׁשמעּות את הּמצמצם עקיבא, רּבי לדעת נֹוטה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָולכן

(ã)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−

:äpøéñé§¦¤«¨
i"yx£ÌÈÏÒk‰∑) ּבלע"ז וזהּו)פלנקי"ן מּלמּטה, והם הּכסלים, ּבגבּה הּוא חּיה, ּכׁשהּבהמה הּכליֹות ׁשעל ׁשהחלב «¿»ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

הּבׂשר  ּובתחּתיתֹו, הּכסלים, ּבגבּה למעלה הּנראה לבן לונבילו"ש, ּבלע"ז ׁשּקֹורין הּמתנים, ׁשּתחת ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹהחלב
ּדכבדא"∑‰i˙¯˙.חֹופהּו "חצרא ארּמי: ּובלׁשֹון איברי"ׁש, ׁשּקֹורין ,הּמס ּדפן ‰k·„.הּוא ÏÚ∑ ׁשּיּטל ֵ«…∆∆ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ««»≈ִֶֹ

מןֿהּכבד" "ואתֿהּיתרת אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום מעט, עּמּה הּכבד BÈÏk‰ŒÏÚ˙.מן „·k‰ŒÏÚ∑ לבד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ««»≈««¿»ְַ
לזֹו יסירּנה הּכליֹות, מן ּולבד הּכבד .מן ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

Ècד  Ô‰ÈÏÚ È„ ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)'Bâå áìçä ìk úàåàéáäì Y §¥¨©¥¤§§¨¦
äáwä ìòL áìç¯dQknd alg dn ¥¤¤©©¥¨©¥¤©§©¤

mExw lM s` ,slwpe mExw axTd z ¤̀©¤¤§§¦§¨©¨§
slwpe)a ,hn oileg(iAB lrW alg Epide , §¦§¨§©§¥¤¤©©¥

oiTCd lrW alg oMWÎlke ,daiTd)i"yx ©¥¨§¨¤¥¥¤¤©©©¦
my(.

ìàòîLé éaø éøác¯''mipdM zxFY ¦§¥©¦¦§¨¥©Ÿ£¦
.mW oiNEg .wEqRd lr©©¨¦¨

øîBà àáé÷ò éaø¯.mWe mW ©¦£¦¨¥¨§¨
ïéwcä ìòL áìç àéáäì¯alg dn §¨¦¥¤¤©©©¦©¥¤

dlnUM=] azFY axTd z` dQknd©§©¤¤©¤¤¨§¦§¨
mExw [i"yx ± axTd lr UExR `Ed¨©©¤¤§

slwpe mExw azFY lM s` ,slwpe)oileg §¦§¨©¨¨§§¦§¨
my(mirOdWM ,oW`xA oiTCd lr oke ,§¥©©©¦§Ÿ¨§¤©¥©¦

alg ied daiTd on KWOil miligzn©§¦¦¦¨¥¦©¥¨¨¥¥¤
lrW alg la` ,dO` cr oiTCd lrW¤©©©¦©©¨£¨¥¤¤©
`Ed zFkizg `N` azFY Fpi` daiTd©¥¨¥¨¤¨£¦

wEc`)my i"yx(,hk zFnW i"Wx d`xE . ¨§¥©¦§
F` miTCd alg df ± algd" :a©¥¤¤¥¤©©¦

."daiTdc dxez ©¥¨
(c)íéìñkäù"÷ðìô Y¯flancs, ©§¨¦

.KxId lW miInipRd mixixXd©§¦¦©§¦¦¦¤©¨¥
ìòL áìçäL .æòìaúBéìkä §©©¤©¥¤¤©©§¨

íéìñkä dáâa àeä äiç äîäaäLk§¤©§¥¨©¨§Ÿ©©§¨¦
úçzL áìçä eäæå ,ähîlî íäå§¥¦§©¨§¤©¥¤¤©©

ù"ìéáðåì æòìa ïéøBwL ,íéðúnä¯ ©¨§©¦¤¦§©©
lonbels.zFilMd xFf`AW ohAd wlg ,¥¤©¤¤¤§¥©§¨

,íéìñkä dáâa äìòîì äàøpä ïáìŸ¤©¦§¤§©§¨§Ÿ©©§¨¦
eäôBç øNaä Búézçúáe¯mB d`x §©§¦©¨¨¥§¥©

milqMd lrW alg" :` ,bv oiNEg i"Wx©¦¦¥¤¤©©§¨¦
,milqMd DaFbA d`xpe zFilMd zgYW¤©©©§¨§¦§¤§©©§¨¦
wC mFc` xUAd zgY rlap KMÎxg`e§©©¨¦§¨©©©¨¨¨©
lkA xUA FzF` zgY hXRznE¦§©¥©©¨¨§¨

."milqMd©§¨¦
úøúiäCñnä ïôã àeä Y¯KqOd ©Ÿ¤¤Ÿ¤©¨¨©¨¨

ixa` oiA liCaOd oaNd mExTd `Ed©§©¨¨©©§¦¥¥§¥
lW df otFce ,lk`Od ixa`l dniWPd©§¦¨§¥§¥©©£¨§¤¤¤
xUAd `Ed aiaq Fl siTOd KqOd©¨¨©©¦¨¦©¨¨

aiaq zFrlSA wEaCd)m"`x(. ©¨©§¨¨¦
ù"éøáéà ïéøBwL¯ebres.ztrxq , ¤¦©§¤¤

ìáeénøà ïBL¯:qFlwpE` d`x ¦§£©¦§¥§§
` ,bt `nFi ."`CaM lrC `xvg"©§¨§©©§¨¨

:a ,gl oiNEge."caM xvg" §¦£©¨¥
"àãáëã àøöç"¯`WRxh" oke ©§¨§©§¨§¥©§§¨

.bi ,hk zFnW i"Wx d`x ,"`CakC§©§¨§¥©¦§
ãákä ìòãákä ïî ìhiL Y¯ ©©¨¥¤¦Ÿ¦©¨¥

on cal :`Ed "caMd lr" WExiRW¤¥©©¨¥§©¦
caMd)KWndA WxtOW itM(azMX dnE , ©¨¥§¦¤§¨¥©¤§¥©¤¨©

lFHIW"df z` ,"hrn DOr caMd on ¤¦¦©¨¥¦¨§©¤¤
,xg` mFwnA aEzMd oFWNn micnFl§¦¦§©¨§¨©¥
i"Wx mB d`xE .cIn KiWnOW itM§¦¤©§¦¦¨§¥©©¦

.mW zFnW§¨
dnò¯mr.zxzFId ¦¨¦©¤¤

øîBà àeä øçà íB÷îáe ,èòî¯ §©§¨©¥¥
.i ,h oOwl§©¨

"ãákä ïî úøúiä úàå"¯:FWExiRW §¤©Ÿ¤¤¦©¨¥¤¥
caMd xTir z`e caMd on hrn lFHIW¤¦§©¦©¨¥§¤¦©©¨¥
`le ,oM WExiRd o`M mB okle ,lFHi `lŸ¦§¨¥©¨©¥¥§Ÿ

caMd lM z` gTIW)`"eb(. ¤¦©¤¨©¨¥
úBéìkä ìò ãákä ìòïî ãáì Y ©©¨¥©©§¨§©¦

,"úBéìkä" ïî ãáìe "ãákä"©¨¥§©¦©§¨
Bæì "äpøéñé"¯,xnFlM .zxzFIl §¦¤¨§©¤¤§©

dawp oFWlaE cigi oFWlA "dPxiqi"§¦¤¨¦§¨¦¦§§¥¨
dpEMdW ,calA "zxzFi"d lr zaqEn¤¤©©¤¤¦§¨¤©©¨¨
dn caNn ,DzF` xiqdl mikixSW¤§¦¦§¨¦¨¦§©©
.zFilMdnE caMdn xiqdl KixSX¤¨¦§¨¦¥©¨¥¥©§¨
,caMl zFilMd oiA wENig WIW `N ¤̀¨¤¥¦¥©§¨©¨¥
ENi`e ,hrn wx xiqdl Kixv caMdOW¤¥©¨¥¨¦§¨¦©§©§¦

.lMd xiqdl Kixv zFilMd ond dxez ¦©§¨¨¦§¨¦©Ÿ

`xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"k iriax meil inei xeriy

(ä)äìòä-ìò äçaænä ïøäà-éðá Búà eøéè÷äå§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈
ççéð çéø äMà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øLà£¤¬©¨«¥¦−£¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

ô :ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÏÚ‰ŒÏÚ∑ קרּבן לכל ּתמיד עֹולת ׁשּתקּדים למדנּו, העֹולה. הּמערכה מּלבד .על «»…»ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(å)øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ
:epáéø÷é íéîz äá÷ð Bà́§¥½̈¨¦−©§¦¤«

(æ)Búà áéø÷äå Bðaø÷-úà áéø÷î-àeä áNk-íà¦¤¬¤«©§¦−¤¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£·NkŒÌ‡∑ לׁשּתי נחלקּו לכ קרבה, אליתֹו ׁשהּכׂשב העז, ּבאמּורי ּׁשאין מה הּכׂשב ּבאמּורי ׁשּיׁש לפי ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ּפרׁשּיֹות  ִָָ

(ç)éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«
i"yx£e˜¯ÊÂ∑ ּבחּטאת אּלא ּבאצּבע נֹותן ואינֹו זֹורק, הּוא הּכלי ועלֿידי ארּבע, ׁשהן מּתנֹות .ׁשּתי ¿»¿ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(è)Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
áìçä-úàå äpøéñé äöòä únòì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£BaÏÁ∑ ּתמימה האליה זה ּומהּו? ׁשּבֹו, ‰Úˆ‰.הּמבחר ˙nÚÏ∑ הּיֹועצֹות הּכליֹות מן .למעלה ∆¿ְְְִֶֶַַַָָָָֻ¿À«∆»∆ְְְֲִַַַָָ

ÏÚ˙‡ה  ÏÚ ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ Èa d˙È Ôe˜ÒÈÂ¿«¿»≈¿≈«¬…¿«¿¿»«¬»»
Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ Ècƒ«»«»ƒ«∆»»À¿«¿ƒ¿««

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a¿«¬»√»¿»

˜„Ìו  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈¿ƒ¿«¿«»√»
:dp·¯˜È ÌÈÏL ‡a˜ B‡ ¯Îc ÈÈ¿»¿«À¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈

d˙Èז  ·¯˜ÈÂ da¯˜ ˙È ·¯˜Ó ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒƒ»¿»≈»À¿»≈ƒ»≈»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

d˙Èח  ÒBkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈À¿»≈¿ƒ»≈
dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

ÈÈט  Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»
dp„ÚÈ ‡z¯ÊL Ï·˜Ï ‡zÓÏL ‡˙ÈÏ‡ da¯z«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»»√≈¿«¿»∆¿ƒ«
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(d)äìòä ìò.äìBòä ãálî Y ©¨Ÿ¨¦§©¨¨
ãéîz úìBò íéc÷zL eðãîì¯lW ¨©§¤©§¦©¨¦¤

.xgW©©
ïaø÷ ìëì¯"dlFrd lr" aEzMW dGn §¨¨§¨¦¤¤¨©¨¨

rnWn "dlFrd caNn" FWExiRW¤¥¦§©¨¨©§©
`l oicr m` iM ,daxw xaM dlFrdW¤¨¨§¨¨§¨¦¦£©¦Ÿ
if` ,minlXd ixg` axwY `N` daxẅ§¨¤¨¦§©©£¥©§¨¦£©
zrWA iM ,"caNn" xnFl KIW `lŸ©¨©¦§©¦¦§©
zlFr oicr o`M oi` minlXd zaxwd©§¨©©§¨¦¥¨£©¦©

cinY)`"eb(,g oOwl i"Wx mB d`xE . ¨¦§¥©©¦§©¨
:fi ,h ."dlFrd xg` ± dlFrd lr" :gk©¨¨©©¨¨
dUr dN` lM ± cinYd zlFr caNn"¦§©©©¨¦¨¥¤¨¨
oOwl i"Wx d`xE ."cinYd zlFr xg ©̀©©©¨¦§¥©¦§©¨
:mW xEn`d wEqRdn oM cnFNW :d ,e¤¥¥¥©¨¨¨¨
`id cinY zlFr ± dlFrd dilr Kxre"§¨©¨¤¨¨¨©¨¦¦
Wxtn i"WxW llMd rEcie ."miCwY©§¦§¨©©§¨¤©¦§¨¥
wEqRd zErnWnl m`zdA wEqR lM̈¨§¤§¥§©§¨©¨

.mFwn FzF`A§¨
äëøònä ìò¯KWndA xn`PW FnM ©©©£¨¨§¤¤¡©§¤§¥

lr xW` mivrd lr xW`" :wEqRd©¨£¤©¨¥¦£¤©
."W`de dxez ¨¥

(f)áNk íàéøeîàa LiL éôì Y ¦¤¤§¦¤¥§¥¥
,æòä éøeîàa ïéàM äî áNkä©¤¤©¤¥§¥¥¨¥

äáø÷ Búéìà áNkäL¯oOwlcM ¤©¤¤©§¨§¥¨§¦§©¨
Fzil` oi` ,frA oMÎoi`XÎdn .h wEqR̈©¤¥¥§¥¥©§¨
.ak ,hk zFnW i"Wx mB d`xE .daixw§¥¨§¥©©¦§

ì e÷ìçð CëìúBiLøt ézL¯ §¨¤§§¦§¥¨¨¦
."'ebe FpAxw fr m`e" :ai wEqR oOwlcM§¦§©¨¨§¦¥¨§¨
zlFraM zg` dWxtA frd llM `le§Ÿ¨©¨¥§¨¨¨©©¦§©
o`Sd on m`e" :`i ,` lirlcM ,dacp§¨¨§¦§¥§¦¦©Ÿ
"miGrd on F` miaUMd on FpAxẅ§¨¦©§¨¦¦¨¦¦

)m"`x(:a ,ev migqR i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¨¦
wiqtdl ,`Ed wqtd [FpAxw fr] m`e"§¦¥¨§¨¤§¥§©§¦
,dil` dWxRzp aUkAW ,frl aUM oiA¥¤¤§¥¤§¤¤¦§¨§¨©§¨

frd lr cOile wiqtde aEzMd `aE¨©¨§¦§¦§¦¥©¨¥
dil` aixwdl ,dil` dpErh Dpi`W¤¥¨§¨©§¨§©§¦©§¨
,bt zFgpn i"Wx d`xE ."gAfOl DNW¤¨©¦§¥©§¥©¦§¨

" xnF` `EdWM" :am`eaizM `le ,fr §¤¥§¦¥§¨§¦
m`K` ."dil`n hrnl ,oiprd wiqtd , ¦¦§¦¨¦§¨§©¥¥©§¨©

:o`M FnM mW qxFB g"Ad zFdBdA§©¨©©¥¨§¨
aizM `le ,fr m`e xnF` `EdWM"§¤¥§¦¥§¨§¦
wiqtd ,'eb o`Sd on m`e iAB lirl§¥©¥§¦¦©Ÿ¦§¦

."oiprdg dxez ¨¦§¨
(g)e÷øæå,òaøà ïäL úBðzî ézL Y §¨§§¥©¨¤¥©§©

÷øBæ àeä éìkä éãé-ìòå¯WxitcM §©§¥©§¦¥¦§¥©
.d ,` lirl i"Wx©¦§¥

úàhça àlà òaöàa ïúBð Bðéàå¯ §¥¥¨¤§©¤¨§©¨
.dk ,c oOwlcMh dxez §¦§©¨

(h)BaìçBaL øçánä Y¯`le ¤§©ª§¨¤§Ÿ
dil`d oi`W ,WOn alg oFWNn¦§¥¤©¨¤¥¨©§¨
dxEq` Dpi` ixdW ,alg z`xwp¦§¥¥¤¤£¥¥¨£¨



ני `xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"k iriax meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ·ÏÁ‰ŒÏk ˙‡Â∑ חלב 'להביא אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי הּקבה', ׁשעל חלב 'להביא ¿≈»«≈∆¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּדּקין' .ׁשעל ִֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `xwie t"y zgiy)

ההההּדּדּדּדּקּקּקּקיןיןיןין ׁשׁשׁשׁשעלעלעלעל .... .... ההההּקּקּקּקבהבהבהבה ׁשׁשׁשׁשעלעלעלעל חלבחלבחלבחלב ג)להביאלהביאלהביאלהביא ג, ּתצּוה(רש"י ּבפרׁשת אּלּו ּדעֹות ׁשּתי הביא כב)רׁש"י הקּדים (כט, ׁשם אבל , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
" נאמר ּכאן ּדהּנה לֹומר, ויׁש עקיבא. רּבי ּדעת מׁשמעּות ּכּכּכּכללללאת את הּמרחיב יׁשמעאל, רּבי ּדעת מקּדים ולכן החלב", ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

סתם, "החלב" נאמר ׁשם א הּדּקין. חלב מאׁשר הּקרב" את המכּסה ה"חלב מן יֹותר ׁשרחֹוק הּקבה, לחלב ּגם ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָהּכתּוב
ּבלבד. הּדּקין לחלב הּכתּוב מׁשמעּות את הּמצמצם עקיבא, רּבי לדעת נֹוטה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָולכן

(ã)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−

:äpøéñé§¦¤«¨
i"yx£ÌÈÏÒk‰∑) ּבלע"ז וזהּו)פלנקי"ן מּלמּטה, והם הּכסלים, ּבגבּה הּוא חּיה, ּכׁשהּבהמה הּכליֹות ׁשעל ׁשהחלב «¿»ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

הּבׂשר  ּובתחּתיתֹו, הּכסלים, ּבגבּה למעלה הּנראה לבן לונבילו"ש, ּבלע"ז ׁשּקֹורין הּמתנים, ׁשּתחת ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹהחלב
ּדכבדא"∑‰i˙¯˙.חֹופהּו "חצרא ארּמי: ּובלׁשֹון איברי"ׁש, ׁשּקֹורין ,הּמס ּדפן ‰k·„.הּוא ÏÚ∑ ׁשּיּטל ֵ«…∆∆ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ««»≈ִֶֹ

מןֿהּכבד" "ואתֿהּיתרת אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום מעט, עּמּה הּכבד BÈÏk‰ŒÏÚ˙.מן „·k‰ŒÏÚ∑ לבד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ««»≈««¿»ְַ
לזֹו יסירּנה הּכליֹות, מן ּולבד הּכבד .מן ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

Ècד  Ô‰ÈÏÚ È„ ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)'Bâå áìçä ìk úàåàéáäì Y §¥¨©¥¤§§¨¦
äáwä ìòL áìç¯dQknd alg dn ¥¤¤©©¥¨©¥¤©§©¤

mExw lM s` ,slwpe mExw axTd z ¤̀©¤¤§§¦§¨©¨§
slwpe)a ,hn oileg(iAB lrW alg Epide , §¦§¨§©§¥¤¤©©¥

oiTCd lrW alg oMWÎlke ,daiTd)i"yx ©¥¨§¨¤¥¥¤¤©©©¦
my(.

ìàòîLé éaø éøác¯''mipdM zxFY ¦§¥©¦¦§¨¥©Ÿ£¦
.mW oiNEg .wEqRd lr©©¨¦¨

øîBà àáé÷ò éaø¯.mWe mW ©¦£¦¨¥¨§¨
ïéwcä ìòL áìç àéáäì¯alg dn §¨¦¥¤¤©©©¦©¥¤

dlnUM=] azFY axTd z` dQknd©§©¤¤©¤¤¨§¦§¨
mExw [i"yx ± axTd lr UExR `Ed¨©©¤¤§

slwpe mExw azFY lM s` ,slwpe)oileg §¦§¨©¨¨§§¦§¨
my(mirOdWM ,oW`xA oiTCd lr oke ,§¥©©©¦§Ÿ¨§¤©¥©¦

alg ied daiTd on KWOil miligzn©§¦¦¦¨¥¦©¥¨¨¥¥¤
lrW alg la` ,dO` cr oiTCd lrW¤©©©¦©©¨£¨¥¤¤©
`Ed zFkizg `N` azFY Fpi` daiTd©¥¨¥¨¤¨£¦

wEc`)my i"yx(,hk zFnW i"Wx d`xE . ¨§¥©¦§
F` miTCd alg df ± algd" :a©¥¤¤¥¤©©¦

."daiTdc dxez ©¥¨
(c)íéìñkäù"÷ðìô Y¯flancs, ©§¨¦

.KxId lW miInipRd mixixXd©§¦¦©§¦¦¦¤©¨¥
ìòL áìçäL .æòìaúBéìkä §©©¤©¥¤¤©©§¨

íéìñkä dáâa àeä äiç äîäaäLk§¤©§¥¨©¨§Ÿ©©§¨¦
úçzL áìçä eäæå ,ähîlî íäå§¥¦§©¨§¤©¥¤¤©©

ù"ìéáðåì æòìa ïéøBwL ,íéðúnä¯ ©¨§©¦¤¦§©©
lonbels.zFilMd xFf`AW ohAd wlg ,¥¤©¤¤¤§¥©§¨

,íéìñkä dáâa äìòîì äàøpä ïáìŸ¤©¦§¤§©§¨§Ÿ©©§¨¦
eäôBç øNaä Búézçúáe¯mB d`x §©§¦©¨¨¥§¥©

milqMd lrW alg" :` ,bv oiNEg i"Wx©¦¦¥¤¤©©§¨¦
,milqMd DaFbA d`xpe zFilMd zgYW¤©©©§¨§¦§¤§©©§¨¦
wC mFc` xUAd zgY rlap KMÎxg`e§©©¨¦§¨©©©¨¨¨©
lkA xUA FzF` zgY hXRznE¦§©¥©©¨¨§¨

."milqMd©§¨¦
úøúiäCñnä ïôã àeä Y¯KqOd ©Ÿ¤¤Ÿ¤©¨¨©¨¨

ixa` oiA liCaOd oaNd mExTd `Ed©§©¨¨©©§¦¥¥§¥
lW df otFce ,lk`Od ixa`l dniWPd©§¦¨§¥§¥©©£¨§¤¤¤
xUAd `Ed aiaq Fl siTOd KqOd©¨¨©©¦¨¦©¨¨

aiaq zFrlSA wEaCd)m"`x(. ©¨©§¨¨¦
ù"éøáéà ïéøBwL¯ebres.ztrxq , ¤¦©§¤¤

ìáeénøà ïBL¯:qFlwpE` d`x ¦§£©¦§¥§§
` ,bt `nFi ."`CaM lrC `xvg"©§¨§©©§¨¨

:a ,gl oiNEge."caM xvg" §¦£©¨¥
"àãáëã àøöç"¯`WRxh" oke ©§¨§©§¨§¥©§§¨

.bi ,hk zFnW i"Wx d`x ,"`CakC§©§¨§¥©¦§
ãákä ìòãákä ïî ìhiL Y¯ ©©¨¥¤¦Ÿ¦©¨¥

on cal :`Ed "caMd lr" WExiRW¤¥©©¨¥§©¦
caMd)KWndA WxtOW itM(azMX dnE , ©¨¥§¦¤§¨¥©¤§¥©¤¨©

lFHIW"df z` ,"hrn DOr caMd on ¤¦¦©¨¥¦¨§©¤¤
,xg` mFwnA aEzMd oFWNn micnFl§¦¦§©¨§¨©¥
i"Wx mB d`xE .cIn KiWnOW itM§¦¤©§¦¦¨§¥©©¦

.mW zFnW§¨
dnò¯mr.zxzFId ¦¨¦©¤¤

øîBà àeä øçà íB÷îáe ,èòî¯ §©§¨©¥¥
.i ,h oOwl§©¨

"ãákä ïî úøúiä úàå"¯:FWExiRW §¤©Ÿ¤¤¦©¨¥¤¥
caMd xTir z`e caMd on hrn lFHIW¤¦§©¦©¨¥§¤¦©©¨¥
`le ,oM WExiRd o`M mB okle ,lFHi `lŸ¦§¨¥©¨©¥¥§Ÿ

caMd lM z` gTIW)`"eb(. ¤¦©¤¨©¨¥
úBéìkä ìò ãákä ìòïî ãáì Y ©©¨¥©©§¨§©¦

,"úBéìkä" ïî ãáìe "ãákä"©¨¥§©¦©§¨
Bæì "äpøéñé"¯,xnFlM .zxzFIl §¦¤¨§©¤¤§©

dawp oFWlaE cigi oFWlA "dPxiqi"§¦¤¨¦§¨¦¦§§¥¨
dpEMdW ,calA "zxzFi"d lr zaqEn¤¤©©¤¤¦§¨¤©©¨¨
dn caNn ,DzF` xiqdl mikixSW¤§¦¦§¨¦¨¦§©©
.zFilMdnE caMdn xiqdl KixSX¤¨¦§¨¦¥©¨¥¥©§¨
,caMl zFilMd oiA wENig WIW `N ¤̀¨¤¥¦¥©§¨©¨¥
ENi`e ,hrn wx xiqdl Kixv caMdOW¤¥©¨¥¨¦§¨¦©§©§¦

.lMd xiqdl Kixv zFilMd ond dxez ¦©§¨¨¦§¨¦©Ÿ

`xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"k iriax meil inei xeriy

(ä)äìòä-ìò äçaænä ïøäà-éðá Búà eøéè÷äå§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈
ççéð çéø äMà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øLà£¤¬©¨«¥¦−£¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

ô :ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÏÚ‰ŒÏÚ∑ קרּבן לכל ּתמיד עֹולת ׁשּתקּדים למדנּו, העֹולה. הּמערכה מּלבד .על «»…»ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(å)øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ
:epáéø÷é íéîz äá÷ð Bà́§¥½̈¨¦−©§¦¤«

(æ)Búà áéø÷äå Bðaø÷-úà áéø÷î-àeä áNk-íà¦¤¬¤«©§¦−¤¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£·NkŒÌ‡∑ לׁשּתי נחלקּו לכ קרבה, אליתֹו ׁשהּכׂשב העז, ּבאמּורי ּׁשאין מה הּכׂשב ּבאמּורי ׁשּיׁש לפי ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ּפרׁשּיֹות  ִָָ

(ç)éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«
i"yx£e˜¯ÊÂ∑ ּבחּטאת אּלא ּבאצּבע נֹותן ואינֹו זֹורק, הּוא הּכלי ועלֿידי ארּבע, ׁשהן מּתנֹות .ׁשּתי ¿»¿ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(è)Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
áìçä-úàå äpøéñé äöòä únòì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£BaÏÁ∑ ּתמימה האליה זה ּומהּו? ׁשּבֹו, ‰Úˆ‰.הּמבחר ˙nÚÏ∑ הּיֹועצֹות הּכליֹות מן .למעלה ∆¿ְְְִֶֶַַַָָָָֻ¿À«∆»∆ְְְֲִַַַָָ

ÏÚ˙‡ה  ÏÚ ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ Èa d˙È Ôe˜ÒÈÂ¿«¿»≈¿≈«¬…¿«¿¿»«¬»»
Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ Ècƒ«»«»ƒ«∆»»À¿«¿ƒ¿««

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a¿«¬»√»¿»

˜„Ìו  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈¿ƒ¿«¿«»√»
:dp·¯˜È ÌÈÏL ‡a˜ B‡ ¯Îc ÈÈ¿»¿«À¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈

d˙Èז  ·¯˜ÈÂ da¯˜ ˙È ·¯˜Ó ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒƒ»¿»≈»À¿»≈ƒ»≈»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

d˙Èח  ÒBkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈À¿»≈¿ƒ»≈
dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

ÈÈט  Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»
dp„ÚÈ ‡z¯ÊL Ï·˜Ï ‡zÓÏL ‡˙ÈÏ‡ da¯z«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»»√≈¿«¿»∆¿ƒ«
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(d)äìòä ìò.äìBòä ãálî Y ©¨Ÿ¨¦§©¨¨
ãéîz úìBò íéc÷zL eðãîì¯lW ¨©§¤©§¦©¨¦¤

.xgW©©
ïaø÷ ìëì¯"dlFrd lr" aEzMW dGn §¨¨§¨¦¤¤¨©¨¨

rnWn "dlFrd caNn" FWExiRW¤¥¦§©¨¨©§©
`l oicr m` iM ,daxw xaM dlFrdW¤¨¨§¨¨§¨¦¦£©¦Ÿ
if` ,minlXd ixg` axwY `N` daxẅ§¨¤¨¦§©©£¥©§¨¦£©
zrWA iM ,"caNn" xnFl KIW `lŸ©¨©¦§©¦¦§©
zlFr oicr o`M oi` minlXd zaxwd©§¨©©§¨¦¥¨£©¦©

cinY)`"eb(,g oOwl i"Wx mB d`xE . ¨¦§¥©©¦§©¨
:fi ,h ."dlFrd xg` ± dlFrd lr" :gk©¨¨©©¨¨
dUr dN` lM ± cinYd zlFr caNn"¦§©©©¨¦¨¥¤¨¨
oOwl i"Wx d`xE ."cinYd zlFr xg ©̀©©©¨¦§¥©¦§©¨
:mW xEn`d wEqRdn oM cnFNW :d ,e¤¥¥¥©¨¨¨¨
`id cinY zlFr ± dlFrd dilr Kxre"§¨©¨¤¨¨¨©¨¦¦
Wxtn i"WxW llMd rEcie ."miCwY©§¦§¨©©§¨¤©¦§¨¥
wEqRd zErnWnl m`zdA wEqR lM̈¨§¤§¥§©§¨©¨

.mFwn FzF`A§¨
äëøònä ìò¯KWndA xn`PW FnM ©©©£¨¨§¤¤¡©§¤§¥

lr xW` mivrd lr xW`" :wEqRd©¨£¤©¨¥¦£¤©
."W`de dxez ¨¥

(f)áNk íàéøeîàa LiL éôì Y ¦¤¤§¦¤¥§¥¥
,æòä éøeîàa ïéàM äî áNkä©¤¤©¤¥§¥¥¨¥

äáø÷ Búéìà áNkäL¯oOwlcM ¤©¤¤©§¨§¥¨§¦§©¨
Fzil` oi` ,frA oMÎoi`XÎdn .h wEqR̈©¤¥¥§¥¥©§¨
.ak ,hk zFnW i"Wx mB d`xE .daixw§¥¨§¥©©¦§

ì e÷ìçð CëìúBiLøt ézL¯ §¨¤§§¦§¥¨¨¦
."'ebe FpAxw fr m`e" :ai wEqR oOwlcM§¦§©¨¨§¦¥¨§¨
zlFraM zg` dWxtA frd llM `le§Ÿ¨©¨¥§¨¨¨©©¦§©
o`Sd on m`e" :`i ,` lirlcM ,dacp§¨¨§¦§¥§¦¦©Ÿ
"miGrd on F` miaUMd on FpAxẅ§¨¦©§¨¦¦¨¦¦

)m"`x(:a ,ev migqR i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¨¦
wiqtdl ,`Ed wqtd [FpAxw fr] m`e"§¦¥¨§¨¤§¥§©§¦
,dil` dWxRzp aUkAW ,frl aUM oiA¥¤¤§¥¤§¤¤¦§¨§¨©§¨

frd lr cOile wiqtde aEzMd `aE¨©¨§¦§¦§¦¥©¨¥
dil` aixwdl ,dil` dpErh Dpi`W¤¥¨§¨©§¨§©§¦©§¨
,bt zFgpn i"Wx d`xE ."gAfOl DNW¤¨©¦§¥©§¥©¦§¨

" xnF` `EdWM" :am`eaizM `le ,fr §¤¥§¦¥§¨§¦
m`K` ."dil`n hrnl ,oiprd wiqtd , ¦¦§¦¨¦§¨§©¥¥©§¨©

:o`M FnM mW qxFB g"Ad zFdBdA§©¨©©¥¨§¨
aizM `le ,fr m`e xnF` `EdWM"§¤¥§¦¥§¨§¦
wiqtd ,'eb o`Sd on m`e iAB lirl§¥©¥§¦¦©Ÿ¦§¦

."oiprdg dxez ¨¦§¨
(g)e÷øæå,òaøà ïäL úBðzî ézL Y §¨§§¥©¨¤¥©§©

÷øBæ àeä éìkä éãé-ìòå¯WxitcM §©§¥©§¦¥¦§¥©
.d ,` lirl i"Wx©¦§¥

úàhça àlà òaöàa ïúBð Bðéàå¯ §¥¥¨¤§©¤¨§©¨
.dk ,c oOwlcMh dxez §¦§©¨

(h)BaìçBaL øçánä Y¯`le ¤§©ª§¨¤§Ÿ
dil`d oi`W ,WOn alg oFWNn¦§¥¤©¨¤¥¨©§¨
dxEq` Dpi` ixdW ,alg z`xwp¦§¥¥¤¤£¥¥¨£¨



xwie`נב zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"k iriax meil inei xeriy

(é)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(àé)ô :ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ ÌÁÏ∑ּגבּה לׁשם אׁש ׁשל "עבד ∑ÌÁÏ.לחמֹו ּבלחמֹו", עץ "נׁשחיתה וכן: מאכל, לׁשֹון ∆∆ƒ∆«ְְֵֵֶַַָֹ∆∆ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָ

לחם" עׂשים "לׂשחֹוק רב", .לחם ְְִִֶֶֶַֹ

(áé):ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ æò-íàå§¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(âé)éðôì Búà èçLå BLàø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(ãé)áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©

:áøwä©¤«¤

(åè)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(æè)ççéð çéøì äMà íçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì áìç-ìk̈¥−¤©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' חלבחלבחלבחלב טז)ּכּכּכּכלללל (ג, ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
להלהלהלה'''' חלבחלבחלבחלב ּכּכּכּכלללל .... .... ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבנכסיונכסיונכסיונכסיו ההההּיּיּיּיפהפהפהפה מןמןמןמן יקיקיקיקּדּדּדּדייייׁשׁשׁשׁש ּדּדּדּדברברברבר,,,, (רמב"ם)הקהקהקהקּדּדּדּדייייׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ב)ּבגמרא קלג, לֹומר:(ׁשּבת ויׁש ּבמצֹות". לפניו התנאה ואנוהּו, אלי "זה ואנוהואנוהואנוהואנוהּוּוּוּואיתא אליאליאליאלי האדם זהזהזהזה על ּב'גברא'. ּדין – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ÏÚי  Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìיא  ‡a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k dp˜qÈÂ¿«¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיב  dp·¯˜ÈÂ da¯˜ ‡ifÚ Èa ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ«»À¿»≈ƒ»¿ƒ≈√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיג  d˙È ÒBkÈÂ dLÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈≈¿ƒ»≈√»
ÏÚ dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

a¯z‡יד  ˙È ÈÈ Ì„˜ Ôa¯˜ da¯˜ dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈À¿»≈À¿»√»¿»»«¿»
:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ««»

Ècטו  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
ÏÚ ‡„·k ÏÚ Èc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ««¿»«

:dpcÚÈ ‡˙ÈÏk»¿≈»∆¿ƒ«

˜¯a‡טז  ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«¿ƒ«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯z Ïk ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»»«¿»√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

alg mEXn dlik`A)`"eb(oiNEg d`xE . ©£¦¨¦¥¤§¥¦
.` ,fiw

"äîéîú äéìàä" äæ ?eäîe¯d`xE ©¤¨©§¨§¦¨§¥
Dil ixw apGd" :` ,`i oiNEg i"Wx©¦¦©¨¨¨¥¥
drTal i`Xx oi`W ,dninY dil ©̀§¨§¦¨¤¥©©§©§¨

."Dwcal ENit`e DwNglE§©§¨©£¦§¨§¨
äöòä únòìúBéìkä ïî äìòîì Y §ª©¤¨¤§©§¨¦©§¨

¯on" :a ,hk zFnW i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¦
i"WxA df KxC lre ."dHnlE zFilMd©§¨§©¨§©¤¤¤§©¦
."dHnlE zFilMd cbpM" :` ,h migaf§¨¦§¤¤©§¨§©¨

úBöòBiä¯mFwn" :mWe mW i"WxA ©£§©¦¨§¨¨

,`q zFkxA d`xE ."zFvrFi zFilMdW¤©§¨£§¥§¨
zF`xwp zFilMdW mW i"WxaE `§©¦¨¤©§¨¦§¨
,aNd z` zFvrFi odW ipRn ,zFvrFi£¦§¥¤¥£¤©¥

xn`PW)f ,fh mildz(xW` 'd z` Kxa`" ¤¤¡©£¨¥¤£¤
ipExQi zFlil s` ipvri§¨¨¦©¥¦§¦

."izFilki dxez ¦§¨
(`i)'äì äMà íçìLà ìL Bîçì Y ¤¤¦¤©©§¤¥

¯ENi`kE ,"dX`"l Knqp "mgl"W Epid©§¤¤¤¦§¨§¦¤§¦
dX` lW mgl :wEqRA aEzM)m"`x t"r(. ¨©¨¤¤¤¦¤

ìdBáb íL¯mWl ,"'dl" WExiRd Edf §¥¨©¤©¥©§¥
.'d

íçìì Yìëàî ïBL¯dpEMd o`ke ¤¤§©£¨§¨©©¨¨
oixEni`l)a ,gk xacna i"yx d`x(mB d`xE . ¨¥¦§¥©

.fi ,`k oOwl .cp ,`l ziW`xA i"Wx©¦§¥¦§©¨
"Bîçìa õò äúéçLð" :ïëå¯dinxi §¥©§¦¨¥§©§¦§§¨

DilkinA `zFnc `Oq inxp .h ,`i¦§¥©¨§¨§¥§¥
[Flk`nA zeOd mq KilWp=])my i"yx(. ©§¦©©¨¤§©£¨

"áø íçì ãáò"¯dUr .` ,d l`IpC £©§¤©¨¦¥¨¨
dlFcB dCErq)my i"yx(. §¨§¨

"íçì íéNò ÷BçNì"¯.hi ,i zldw ¦§Ÿ¦¤¤Ÿ¤¤
miUFr miklnE mipzg ihEnfn zecgl§¤§©©§¥£¨¦§¨¦¦

dCErq)my i"yx(.ai dxez §¨

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k iying meil inei xeriy
ּומׁשּבחים. נאים ּבחפצי־מצוה הּׁשּמּוׁש ידי על ה' לפני להלהלהלה''''להתנאֹות חלבחלבחלבחלב לרׁשּות ּכּכּכּכלללל הּנמסר חפץ ּכל ּב'חפצא'. ּדין – ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

והּנאה. הּטֹוב מן ׁשּיהיה הראּוי מן ְְִִִֶֶֶַַַָָָָּגבֹוּה,

(æé)áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤
ô :eìëàú àì íc-ìëå§¨−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÏBÚ ˙wÁ∑ הּזה הּפסּוק ּכל ּכהנים' ּב'תֹורת מפרׁש .יפה À«»ְְֲִֶֶַַַָָָָֹֹ

ß xc` g"k iying mei ß

ã(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³
äNòå äðéNòú àì øLà ýåýé úåöî ìkî äââLá¦§¨¨Æ¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

:äpäî úçàî¥«©©−¥¥«¨
i"yx£'‰ ˙BˆÓ ÏkÓ∑ חּטא אין רּבֹותינּו: חּטאת ּפרׁשּו וׁשגגתֹו וכרת לאו ׁשּזדֹונֹו ּדבר על אּלא ּבאה .ת ƒ…ƒ¿ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

‰p‰Ó ˙Á‡Ó∑ מּדנּיאל "ּדן" מּנחֹור, "נח" מּׁשמעֹון, "ׁשם" ּבׁשּבת הּכֹותב ּכגֹון: מהן, אחת .מּמקצת ≈««≈≈»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(â)áéø÷äå íòä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®§¦§¦¿
ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç ìò©´©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−

:úàhçì§©¨«
i"yx£ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡∑,מעׂשה ׁשגגת עם ּדבר ּבהעלם אּלא חּיב  אינֹו מדרׁשֹו: ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«»»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

Ïkיז  ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ˙¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃»»»¿»»≈¿…¿»≈»
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ ‡a¯z«¿»¿»¿»»≈¿

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב  L‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¡«¬≈
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„ewt ÏkÓ eÏLa ·BÁÈ≈¿»ƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:ÔB‰pÓ „Á ÔÓ „aÚÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿«¿≈ƒ«ƒ¿

ÈÂ˜¯·ג  ‡nÚ ˙·BÁÏ ·BÁÈ ‡a¯ ‡‰k Ì‡ƒ«¬»«»≈¿««»ƒ»≈
Ì„˜ ÌÈÏL È¯Bz ¯a ¯Bz ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»«≈¿ƒ√»

:‡˙‡hÁÏ ÈÈ¿»¿«»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)íìBò úwçLøôî äôé Y ª©¨¨¤§Ÿ̈
äfä ÷eñtä ìk "íéðäk úøBú"a¯ §©Ÿ£¦¨©¨©¤

zial ± mlFr zTg" :mW xn`p Kke§¨¤¡©¨ª©¨§¥
xaCd bFdpIW ± mkizFxFcl ,minlFrd̈¨¦§¥¤¤¦§©¨¨
ux`A ± mkizFaWFn lkA ,zFxFcl§§¨§¥¤¨¨¤
zTg" zFaiYd ,xnFlM ."ux`l dvEgaE§¨¨¨¤§©©¥ª©
mcFTd wEqRd sFq lr zFaqEn "mlFr¨¨©©¨©¥
wx `l bdFp xaCdW ,"'dl alg lM"¨¥¤©¤©¨¨¥Ÿ©
.WCwOd ziaA mB `N` crFn ld`A§Ÿ¤¥¤¨©§¥©¦§¨
lkA mkizFxFcl" zFaiYd la £̀¨©¥§¥¤§¨
xEn`d lr zFaqEn "mkizFaWFn§¥¤¨©¨¨
`l mC lke alg lM" df wEqtA§¨¤¨¥¤§¨¨Ÿ
lkaE zFxFcl bdFp xaCdW ,"Elk`zŸ¥¤©¨¨¥§§¨

mFwn)m"`x(xn`p rECn aXEin dfaE . ¨¨¤§¨©©¤¡©
,"mkizFxFcl mlFr zTg" oFWl ltM¤¤¨ª©¨§¥¤
aFxw Fpi` df WExiRW oeiMW `N ¤̀¨¤¥¨¤¥¤¥¨
WExitA F`iad `l okl ,hWRl KMÎlM̈¨©§¨¨¥Ÿ¡¦§¥

)cecl likyn(,f oOwl i"Wx d`xE .§¥©¦§©¨
d.ek` dxez

(a)'ä úBöî ìkîeðéúBaø eLøt Y ¦Ÿ¦§¥§©¥
¯.` ,hq zAW©¨

øác ìò àlà äàa úàhç ïéà¥©¨¨¨¤¨©¨¨
úøëå åàì BðBãfL¯gqRd la` ¤§¨§¨¥£¨©¤©

,zxM odA WIW iRÎlrÎs` ,dliOde§©¦¨©©¦¤¥¨¤¨¥
dUr zevn `N` ,e`l odA oi`e li`Fd¦§¥¨¤¨¤¨¦§©£¥
,z`Hg ozbbW lr oi`ian oi` ,od¥¥§¦¦©¦§¨¨©¨
,zxkC e`l lr `N` d`A z`Hg oi`W¤¥©¨¨¨¤¨©¨§¨¥

aizkcM"'ebe dpiUrz `l xW`")i"yx §¦§¦£¤Ÿ¥¨¤¨
` ,ev oiaexir(.

úàhç BúââLå)(.-ciÎiazM dOkA §¦§¨©¨§©¨¦§¥¨
zFaiY miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦¥
,ozF` miqxFB miqEtC x`WA K` .EN ¥̀©¦§¨§¦§¦¨
FA WIW e`lA bbW m`W ,WExiRde§©¥¤¦¨©§¨¤¥

.z`Hg mi`ian if` zxM̈¥£©§¦¦©¨
äpäî úçàî,ïäî úçà úö÷nî Y ¥©©¥¥¨¦¦§©©©¥¤

çð ïBòîMî íL úaLa áúBkä ïBâk§©¥§©¨¥¦¦§Ÿ©
.ìàiðcî ïc ,øBçpî¯dxizi m"n ¦¨¨¦¨¦¥¥§¥¨

mW azFMdW zFAxl :ikd WFxC§¨¦§©¤©¥¥
oiEMzPW aBÎlrÎs`C ,oFrnXn¦¦§§©©©¤¦§©¥
iYWE li`Fd ,dlFcB daiY zFUrl©£¥¨§¨¦§¥
xg` mFwnA mW zFpFW`xd zFIzF`¦¨¦¥§¨©¥
zvwn ± "zg`n" Epide ,aIg ± od¥©¨§©§¥©©¦§¨

z`Hg `iai ,DNEM `le dk`lOd)i"yx ©§¨¨§Ÿ¨¨¦©¨
` ,r zay(mEXn ,oFrnW hwp ikdlE .§¨¦¨©¦§¦

mW Edl Eed zFpFW`x zFIzF` iYWC¦§¥¦¦¨§¥
Î`Ede ,gp oA mW oFbM ,xg` mFwnA§¨©¥§¥¤Ÿ©§
la` .l`IpCn oC ,l`iCBn cB oiCd©¦¨¦©¦¥¨¦¨¦¥£¨
,ilYtp oFbM ,xg` mW aFYkl oiEMzp¦§©¥¦§¥©¥§©§¨¦
± zFIzF` iYW `N` EPOn azM `le§Ÿ¨©¦¤¤¨§¥¦
mEWA dk`ln o`M oi`W ,aIgin `l̈¦©©¤¥¨§¨¨§

mFwn)` ,aq oixcdpq i"yx(m` ,xnFlM . ¨§©¦
Fpi`C rnWn ied ,"zg`" aEzM did̈¨¨©©£¥©§©§¥
oiEMzPW daiYd lM aFYkIW cr aIg©¨©¤¦§¨©¥¨¤¦§©¥
ENit`C xninl "zg`n" azM ,aFYkl¦§¨©¥©©§¥©©£¦
`dYW calaE ,Dzvwn `N` azM `lŸ¨©¤¨¦§¨¨¦§©¤§¥
"zg`"C `inEC xg` mFwnA znIEwn§¤¤§¨©¥§¨§©©

)a ,bw zay i"yx t"r(`xnBA d`xE .§¥©§¨¨
i"Wxe)(mW" azFMdW s`W mW §©¦¨¤©¤©¥¥

m"nA) "ny" azMW dpEMd "oFrnXn¦¦§©©¨¨¤¨©§¥
dnEzq m"nA `le ,dgEzR(df ixd , §¨§Ÿ§¥§¨£¥¤

m"nA) "mW" azM ENi`M aWgp¤§¨§¦¨©¥§¥
dnEzq(.b dxez §¨

(b)úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦©Ÿ¥©¨¦©¤¡¨§©§©



נג `xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"k iriax meil inei xeriy

(é)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(àé)ô :ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ ÌÁÏ∑ּגבּה לׁשם אׁש ׁשל "עבד ∑ÌÁÏ.לחמֹו ּבלחמֹו", עץ "נׁשחיתה וכן: מאכל, לׁשֹון ∆∆ƒ∆«ְְֵֵֶַַָֹ∆∆ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָ

לחם" עׂשים "לׂשחֹוק רב", .לחם ְְִִֶֶֶַֹ

(áé):ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ æò-íàå§¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(âé)éðôì Búà èçLå BLàø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(ãé)áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©

:áøwä©¤«¤

(åè)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(æè)ççéð çéøì äMà íçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì áìç-ìk̈¥−¤©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' חלבחלבחלבחלב טז)ּכּכּכּכלללל (ג, ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
להלהלהלה'''' חלבחלבחלבחלב ּכּכּכּכלללל .... .... ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבנכסיונכסיונכסיונכסיו ההההּיּיּיּיפהפהפהפה מןמןמןמן יקיקיקיקּדּדּדּדייייׁשׁשׁשׁש ּדּדּדּדברברברבר,,,, (רמב"ם)הקהקהקהקּדּדּדּדייייׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ב)ּבגמרא קלג, לֹומר:(ׁשּבת ויׁש ּבמצֹות". לפניו התנאה ואנוהּו, אלי "זה ואנוהואנוהואנוהואנוהּוּוּוּואיתא אליאליאליאלי האדם זהזהזהזה על ּב'גברא'. ּדין – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ÏÚי  Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìיא  ‡a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k dp˜qÈÂ¿«¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיב  dp·¯˜ÈÂ da¯˜ ‡ifÚ Èa ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ«»À¿»≈ƒ»¿ƒ≈√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיג  d˙È ÒBkÈÂ dLÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈≈¿ƒ»≈√»
ÏÚ dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

a¯z‡יד  ˙È ÈÈ Ì„˜ Ôa¯˜ da¯˜ dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈À¿»≈À¿»√»¿»»«¿»
:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ««»

Ècטו  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
ÏÚ ‡„·k ÏÚ Èc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ««¿»«

:dpcÚÈ ‡˙ÈÏk»¿≈»∆¿ƒ«

˜¯a‡טז  ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«¿ƒ«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯z Ïk ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»»«¿»√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

alg mEXn dlik`A)`"eb(oiNEg d`xE . ©£¦¨¦¥¤§¥¦
.` ,fiw

"äîéîú äéìàä" äæ ?eäîe¯d`xE ©¤¨©§¨§¦¨§¥
Dil ixw apGd" :` ,`i oiNEg i"Wx©¦¦©¨¨¨¥¥
drTal i`Xx oi`W ,dninY dil ©̀§¨§¦¨¤¥©©§©§¨

."Dwcal ENit`e DwNglE§©§¨©£¦§¨§¨
äöòä únòìúBéìkä ïî äìòîì Y §ª©¤¨¤§©§¨¦©§¨

¯on" :a ,hk zFnW i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¦
i"WxA df KxC lre ."dHnlE zFilMd©§¨§©¨§©¤¤¤§©¦
."dHnlE zFilMd cbpM" :` ,h migaf§¨¦§¤¤©§¨§©¨

úBöòBiä¯mFwn" :mWe mW i"WxA ©£§©¦¨§¨¨

,`q zFkxA d`xE ."zFvrFi zFilMdW¤©§¨£§¥§¨
zF`xwp zFilMdW mW i"WxaE `§©¦¨¤©§¨¦§¨
,aNd z` zFvrFi odW ipRn ,zFvrFi£¦§¥¤¥£¤©¥

xn`PW)f ,fh mildz(xW` 'd z` Kxa`" ¤¤¡©£¨¥¤£¤
ipExQi zFlil s` ipvri§¨¨¦©¥¦§¦

."izFilki dxez ¦§¨
(`i)'äì äMà íçìLà ìL Bîçì Y ¤¤¦¤©©§¤¥

¯ENi`kE ,"dX`"l Knqp "mgl"W Epid©§¤¤¤¦§¨§¦¤§¦
dX` lW mgl :wEqRA aEzM)m"`x t"r(. ¨©¨¤¤¤¦¤

ìdBáb íL¯mWl ,"'dl" WExiRd Edf §¥¨©¤©¥©§¥
.'d

íçìì Yìëàî ïBL¯dpEMd o`ke ¤¤§©£¨§¨©©¨¨
oixEni`l)a ,gk xacna i"yx d`x(mB d`xE . ¨¥¦§¥©

.fi ,`k oOwl .cp ,`l ziW`xA i"Wx©¦§¥¦§©¨
"Bîçìa õò äúéçLð" :ïëå¯dinxi §¥©§¦¨¥§©§¦§§¨

DilkinA `zFnc `Oq inxp .h ,`i¦§¥©¨§¨§¥§¥
[Flk`nA zeOd mq KilWp=])my i"yx(. ©§¦©©¨¤§©£¨

"áø íçì ãáò"¯dUr .` ,d l`IpC £©§¤©¨¦¥¨¨
dlFcB dCErq)my i"yx(. §¨§¨

"íçì íéNò ÷BçNì"¯.hi ,i zldw ¦§Ÿ¦¤¤Ÿ¤¤
miUFr miklnE mipzg ihEnfn zecgl§¤§©©§¥£¨¦§¨¦¦

dCErq)my i"yx(.ai dxez §¨

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k iying meil inei xeriy
ּומׁשּבחים. נאים ּבחפצי־מצוה הּׁשּמּוׁש ידי על ה' לפני להלהלהלה''''להתנאֹות חלבחלבחלבחלב לרׁשּות ּכּכּכּכלללל הּנמסר חפץ ּכל ּב'חפצא'. ּדין – ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

והּנאה. הּטֹוב מן ׁשּיהיה הראּוי מן ְְִִִֶֶֶַַַָָָָּגבֹוּה,

(æé)áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤
ô :eìëàú àì íc-ìëå§¨−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÏBÚ ˙wÁ∑ הּזה הּפסּוק ּכל ּכהנים' ּב'תֹורת מפרׁש .יפה À«»ְְֲִֶֶַַַָָָָֹֹ

ß xc` g"k iying mei ß

ã(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³
äNòå äðéNòú àì øLà ýåýé úåöî ìkî äââLá¦§¨¨Æ¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

:äpäî úçàî¥«©©−¥¥«¨
i"yx£'‰ ˙BˆÓ ÏkÓ∑ חּטא אין רּבֹותינּו: חּטאת ּפרׁשּו וׁשגגתֹו וכרת לאו ׁשּזדֹונֹו ּדבר על אּלא ּבאה .ת ƒ…ƒ¿ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

‰p‰Ó ˙Á‡Ó∑ מּדנּיאל "ּדן" מּנחֹור, "נח" מּׁשמעֹון, "ׁשם" ּבׁשּבת הּכֹותב ּכגֹון: מהן, אחת .מּמקצת ≈««≈≈»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(â)áéø÷äå íòä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®§¦§¦¿
ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç ìò©´©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−

:úàhçì§©¨«
i"yx£ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡∑,מעׂשה ׁשגגת עם ּדבר ּבהעלם אּלא חּיב  אינֹו מדרׁשֹו: ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«»»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

Ïkיז  ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ˙¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃»»»¿»»≈¿…¿»≈»
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ ‡a¯z«¿»¿»¿»»≈¿

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב  L‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¡«¬≈
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„ewt ÏkÓ eÏLa ·BÁÈ≈¿»ƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:ÔB‰pÓ „Á ÔÓ „aÚÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿«¿≈ƒ«ƒ¿

ÈÂ˜¯·ג  ‡nÚ ˙·BÁÏ ·BÁÈ ‡a¯ ‡‰k Ì‡ƒ«¬»«»≈¿««»ƒ»≈
Ì„˜ ÌÈÏL È¯Bz ¯a ¯Bz ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»«≈¿ƒ√»

:‡˙‡hÁÏ ÈÈ¿»¿«»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)íìBò úwçLøôî äôé Y ª©¨¨¤§Ÿ̈
äfä ÷eñtä ìk "íéðäk úøBú"a¯ §©Ÿ£¦¨©¨©¤

zial ± mlFr zTg" :mW xn`p Kke§¨¤¡©¨ª©¨§¥
xaCd bFdpIW ± mkizFxFcl ,minlFrd̈¨¦§¥¤¤¦§©¨¨
ux`A ± mkizFaWFn lkA ,zFxFcl§§¨§¥¤¨¨¤
zTg" zFaiYd ,xnFlM ."ux`l dvEgaE§¨¨¨¤§©©¥ª©
mcFTd wEqRd sFq lr zFaqEn "mlFr¨¨©©¨©¥
wx `l bdFp xaCdW ,"'dl alg lM"¨¥¤©¤©¨¨¥Ÿ©
.WCwOd ziaA mB `N` crFn ld`A§Ÿ¤¥¤¨©§¥©¦§¨
lkA mkizFxFcl" zFaiYd la £̀¨©¥§¥¤§¨
xEn`d lr zFaqEn "mkizFaWFn§¥¤¨©¨¨
`l mC lke alg lM" df wEqtA§¨¤¨¥¤§¨¨Ÿ
lkaE zFxFcl bdFp xaCdW ,"Elk`zŸ¥¤©¨¨¥§§¨

mFwn)m"`x(xn`p rECn aXEin dfaE . ¨¨¤§¨©©¤¡©
,"mkizFxFcl mlFr zTg" oFWl ltM¤¤¨ª©¨§¥¤
aFxw Fpi` df WExiRW oeiMW `N ¤̀¨¤¥¨¤¥¤¥¨
WExitA F`iad `l okl ,hWRl KMÎlM̈¨©§¨¨¥Ÿ¡¦§¥

)cecl likyn(,f oOwl i"Wx d`xE .§¥©¦§©¨
d.ek` dxez

(a)'ä úBöî ìkîeðéúBaø eLøt Y ¦Ÿ¦§¥§©¥
¯.` ,hq zAW©¨

øác ìò àlà äàa úàhç ïéà¥©¨¨¨¤¨©¨¨
úøëå åàì BðBãfL¯gqRd la` ¤§¨§¨¥£¨©¤©

,zxM odA WIW iRÎlrÎs` ,dliOde§©¦¨©©¦¤¥¨¤¨¥
dUr zevn `N` ,e`l odA oi`e li`Fd¦§¥¨¤¨¤¨¦§©£¥
,z`Hg ozbbW lr oi`ian oi` ,od¥¥§¦¦©¦§¨¨©¨
,zxkC e`l lr `N` d`A z`Hg oi`W¤¥©¨¨¨¤¨©¨§¨¥

aizkcM"'ebe dpiUrz `l xW`")i"yx §¦§¦£¤Ÿ¥¨¤¨
` ,ev oiaexir(.

úàhç BúââLå)(.-ciÎiazM dOkA §¦§¨©¨§©¨¦§¥¨
zFaiY miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦¥
,ozF` miqxFB miqEtC x`WA K` .EN ¥̀©¦§¨§¦§¦¨
FA WIW e`lA bbW m`W ,WExiRde§©¥¤¦¨©§¨¤¥

.z`Hg mi`ian if` zxM̈¥£©§¦¦©¨
äpäî úçàî,ïäî úçà úö÷nî Y ¥©©¥¥¨¦¦§©©©¥¤

çð ïBòîMî íL úaLa áúBkä ïBâk§©¥§©¨¥¦¦§Ÿ©
.ìàiðcî ïc ,øBçpî¯dxizi m"n ¦¨¨¦¨¦¥¥§¥¨

mW azFMdW zFAxl :ikd WFxC§¨¦§©¤©¥¥
oiEMzPW aBÎlrÎs`C ,oFrnXn¦¦§§©©©¤¦§©¥
iYWE li`Fd ,dlFcB daiY zFUrl©£¥¨§¨¦§¥
xg` mFwnA mW zFpFW`xd zFIzF`¦¨¦¥§¨©¥
zvwn ± "zg`n" Epide ,aIg ± od¥©¨§©§¥©©¦§¨

z`Hg `iai ,DNEM `le dk`lOd)i"yx ©§¨¨§Ÿ¨¨¦©¨
` ,r zay(mEXn ,oFrnW hwp ikdlE .§¨¦¨©¦§¦

mW Edl Eed zFpFW`x zFIzF` iYWC¦§¥¦¦¨§¥
Î`Ede ,gp oA mW oFbM ,xg` mFwnA§¨©¥§¥¤Ÿ©§
la` .l`IpCn oC ,l`iCBn cB oiCd©¦¨¦©¦¥¨¦¨¦¥£¨
,ilYtp oFbM ,xg` mW aFYkl oiEMzp¦§©¥¦§¥©¥§©§¨¦
± zFIzF` iYW `N` EPOn azM `le§Ÿ¨©¦¤¤¨§¥¦
mEWA dk`ln o`M oi`W ,aIgin `l̈¦©©¤¥¨§¨¨§

mFwn)` ,aq oixcdpq i"yx(m` ,xnFlM . ¨§©¦
Fpi`C rnWn ied ,"zg`" aEzM did̈¨¨©©£¥©§©§¥
oiEMzPW daiYd lM aFYkIW cr aIg©¨©¤¦§¨©¥¨¤¦§©¥
ENit`C xninl "zg`n" azM ,aFYkl¦§¨©¥©©§¥©©£¦
`dYW calaE ,Dzvwn `N` azM `lŸ¨©¤¨¦§¨¨¦§©¤§¥
"zg`"C `inEC xg` mFwnA znIEwn§¤¤§¨©¥§¨§©©

)a ,bw zay i"yx t"r(`xnBA d`xE .§¥©§¨¨
i"Wxe)(mW" azFMdW s`W mW §©¦¨¤©¤©¥¥

m"nA) "ny" azMW dpEMd "oFrnXn¦¦§©©¨¨¤¨©§¥
dnEzq m"nA `le ,dgEzR(df ixd , §¨§Ÿ§¥§¨£¥¤

m"nA) "mW" azM ENi`M aWgp¤§¨§¦¨©¥§¥
dnEzq(.b dxez §¨

(b)úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦©Ÿ¥©¨¦©¤¡¨§©§©



xwie`נד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k iying meil inei xeriy
העם... "לאׁשמת ׁשּנאמר: חֹוטא,ּכמֹו ּגדֹול ּכׁשהּכהן אּגדה: לפי ּופׁשּוטֹו ועׂשּו". הּקהל מעיני ּדבר ונעלם ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מקלקל  ונעׂשה ּבעדם ּולהתּפּלל עליהם לכּפר ּבֹו ּתלּויין ׁשהן זה, הּוא העם ּתלמּוד ∑t¯.אׁשמת זקן? יכֹול ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ«ְֵַָָ
ׁשלׁש ּבן ּפר זה ּכיצד? הא "ּפר". לֹומר: ּתלמּוד קטן? יכֹול "ּבן", אי "ּבן". .לֹומר: ְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(ã)ýåýé éðôì ãòBî ìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«

(ä)Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−
:ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ להיכל – עֹולמים ּובבית .לּמׁשּכן, ∆…∆≈ְְִִֵֵַַָָָ

(å)ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈
:Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôì íéîòt òáL¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤

i"yx£L„w‰ ˙Î¯t ÈtŒ˙‡∑,ּבּפרכת ּדמים נֹוגעים היּו ולא הּבּדים, ּבין ּכנגד מכּון – קדּׁשתּה מקֹום ּכנגד ∆¿≈»…∆«…∆ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ
נגעּו נגעּו, .ואם ְְְִָָ

(æ)úøè÷ çaæî úBðø÷-ìò ícä-ïî ïäkä ïúðå§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤
úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé éðôì íénqä|íc-ìk ©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´

ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé øtä©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£ÌcŒÏk ˙‡Â∑ הּדם .ׁשירי ¿≈»«ְֵַָָ

Ì„˜Ïד  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»»ƒ¿««¿«ƒ¿»»√»
˙È ÒBkÈÂ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿»¿≈«≈»¿ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»»√¿»

d˙Èה  ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»

ÔÓו  ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ
‡zÎ¯t Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»»À¿»

:‡L„e˜„¿¿»

Áa„Ó‡ז  ˙¯˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒ¿»««¿««¿¿»
‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÓÒea ˙¯BË˜„ƒ¿∆¿ƒ»√»¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»
‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „eLÈ ‡¯B˙„ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿»¿»≈ƒ»¿«¿¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„«¬»»ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íòäBLøãî Y¯'.'mipdM zxFY ¨¨¦§¨©Ÿ£¦
."mrd znW`l" Edn x`an§¨¥©§©§©¨¨

úââL íò øác íìòäa àlà áiç Bðéà¥©¨¤¨§¤§¥¨¨¦¦§©
äNòî¯EPOn dnNrzPW ,xnFlM ©£¤§©¤¦§©§¨¦¤

lr dUre dbbWA Fnvrl dxFde dkld£¨¨§¨§©§¦§¨¨§¨¨©
d`xFdd m` la` .dbbWA Fz`xFd iR¦¨¨¦§¨¨£¨¦©¨¨

cifnA FzIUre dbbWA dzidF` , ¨§¨¦§¨¨©£¦¨§¥¦
xEhR ,dbbWA FzIUre cifnA Fz`xFd¨¨§¥¦©£¦¨¦§¨¨¨

oAxTn)a ,e zeixed i"yx t"r(. ¦¨§¨
:"íòä úîLà"[a] øîàpL Bîk¯oM §¤¤¡©§©§©¨¨¥

Kke ,m"`xaE ciÎiazM dOkA `Ed§©¨¦§¥¨¨§¥§¨
zFidl Kixv)iaxd(. ¨¦¦§

"eNòå ìäwä éðéòî øác íìòðå"¯ §¤§©¨¨¥¥¥©¨¨§¨
odM z`xFd ,xnFlM .bi wEqR oOwl§©¨¨§©¨©Ÿ¥
xEASl oiCÎziA z`xFdM Fnvrl giWn̈¦©§©§§¨©¥¦©¦
z`xFd dn ,["mrd znW`l" xn`PW]¤¤¡©§©§©¨¨©¨©
lr `N` oiaIg oi` xEASl oiCÎziA¥¦©¦¥©¨¦¤¨©
FnM] dUrn zbbW mr xaC mlrd¤§¥¨¨¦¦§©©£¤§
ldTd ipirn xaC mlrpe" xn`PW¤¤¡©§¤§©¨¨¥¥¥©¨¨

EUreFnvrl giWn odM z`xFd s` ,[" §¨©¨©Ÿ¥¨¦©§©§
mr xaC mlrd lr `N` aIg Fpi ¥̀©¨¤¨©¤§¥¨¨¦

dUrn zbbW)my zeixed i"yx(. ¦§©©£¤
BèeLôeäãbà éôì¯.e ,d dAx `xwIe §§¦©¨¨©¦§¨©¨

,àèBç ìBãb ïäkLk"íòä úîLà" §¤Ÿ¥¨¥©§©¨¨
øtëì Ba ïééeìz ïäL ,äæ àeä¤¤¥§¦§©¥
äNòðå ,íãòa ìltúäìe íäéìò£¥¤§¦§©¥©£¨§©£¨

.ì÷ì÷îøtï÷æ ìBëé Y¯rAx` oA §ª§¨©¨¨¥¤©§©
mipW Wng F`)m"`x(. ¨¥¨¦

ìBëé "ïa" éà ,"ïa" :øîBì ãeîìz©§©¤¦¤¨
ïè÷¯xwA oA lbr FnM ,dpW oA)d`x ¨¨¤¨¨§¥¤¤¨¨

my xe`iaae f ,h onwl i"yx(.
äæ ?ãöék àä ,"øt" :øîBì ãeîìz©§©©¨¥©¤

ìL ïa øtL¯dpXd W`x i"Wx d`x ©¤¨Ÿ§¥©¦Ÿ©¨¨
WlXn zFgtA xR `xwp `l" :` ,iŸ¦§¨¨§¨¦¨

."mipWc dxez ¨¦
(d)ãòBî ìäà ìàúéááe ,ïkLnì Y ¤Ÿ¤¥©¦§¨§¥

ìëéäì íéîìBò¯oiaExir i"Wx d`x ¨¦©¥¨§¥©¦¥¦
mXW ,lkidd `Ed ± crFn ld`" :` ,aŸ¤¥©¥¨¤¨

oglXde adGd gAfn oEzp did̈¨¨¦§©©¨¨§©ª§¨
."crFn ld` aizM EdNEkaE ,dxFpOde§©§¨§§§¦Ÿ¤¥
KtdW bn ,gk zFnW i"Wx d`xE§¥©¦§¤¨©
oke ,lkidl ± crFn ld` l`" :xcQd©¥¤¤Ÿ¤¥©¥¨§¥

.xE`iAA mW d`xE ."oMWOl.c dxez ©¦§¨§¥¨©¥
(e)Lãwä úëøt éðt úàãâðk Y ¤§¥¨Ÿ¤©Ÿ¤§¤¤

dúMã÷ íB÷î¯xEYIn oM micnFl §§ª¨¨§¦¥¦¦
"WcTd" zaiYwEqR oOwl i"Wx d`xE . ¥©©Ÿ¤§¥©¦§©¨¨

.fi
íécaä ïéa ãâðk ïeëî¯cbpM Epid §©¥§¤¤¥©©¦©§§¤¤

mizO` `EdW ,WcTd oFx` lW FMx`̈§¤£©Ÿ¤¤©¨©¦
migPEn Eid miCAd oMW ,FMx` ivgë¥¦¨§¤¥©©¦¨¨¦
i"WxA x`FanM ,WcTd oFx` agFxA§©£©Ÿ¤©§¨§©¦

.ai ,dk zFnW§
íàå ,úëøta íéîc íéòâBð eéä àìå§Ÿ¨§¦¨¦©¨Ÿ¤§¦

.eòâð Y eòâð¯lr" xn`p `NW ¨§¨§¤Ÿ¤¡©©
z`" `N` "zkFxRipR"zkFxR ¨¤¤¨¤§¥¨¤

)g"ty(..f dxez

(f)íc ìk úàåícä éøéL Y¯ixdW §¥¨©§¨¥©¨¤£¥

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k iying meil inei xeriy

(ç)áìçä-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìò äqëîä©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£¯t ·ÏÁŒÏkŒ˙‡Â∑ יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל ּפר לרּבֹות "ּפר"? לֹומר ּתלמּוד מה לֹומר. לֹו היה 'חלּבֹו' ¿∆»≈∆«ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָ
ּוליתרת  ולחלבים ּולי ∑‰hÁ‡˙.לכליֹות ולחלבים לכליֹות, - עבֹודהֿזרה ׂשעירי epnÓ.תרת להביא ÌÈ¯È∑ ְְְֲִִֶֶַָָֹ««»ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ»ƒƒ∆

חלּבֹו הסרת קדם ינּתחּנּו ׁשּלא המחּבר, .(ת"כ)מן ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

(è)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−

:äpøéñé§¦¤«¨

(é)ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk©«£¤´½̈¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½
:äìòä çaæî ìò©−¦§©¬¨«Ÿ¨«

i"yx£Ì¯eÈ ¯L‡k∑ּפרׁש ׁשּלא הּׁשלמים' ּב'זבח ּפרׁש מה וכי הּׁשלמים'. זבח ּב'ׁשֹור המפרׁשין אמּורין מאֹותן «¬∆»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשלֹום  זה אף לעֹולם, ׁשלֹום ּׁשלמים ּומה לׁשמֹו; זה אף לׁשמן, ּׁשלמים מה לׁשלמים: להּקיׁשֹו אּלא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּכאן?
'איזהּו ּבפרק ּבקדׁשים. הּלמד מן למד למדין ׁשאין הימּנּו: ללמד מצריכֹו קדׁשים' ּוב'ׁשחיטת ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלעֹולם.

ÂÈÚ¯kŒÏÚÂ.מקֹומן' BL‡¯ŒÏÚ ˙BÈÏk‰ŒÏÚ „·k‰ŒÏÚ∑'מּלבד' ּכמֹו הן, ּתֹוספת לׁשֹון .ּכּלן ְָ««»≈««¿»«…¿«¿»»ְְְִֵֶֶַָֻ

dpÓח  L¯ÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ·¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡a¯z ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

Ècט  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜iL„e‡י  ˙ÒÎ ¯BzÓ L¯ÙzÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»
:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»«¬»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

gAfOd zFpxw lr ozp xaM mCdn wlg¥¤¥©¨§¨¨©©©§©¦§¥©
)my i"yxae ` ,dk migaf d`x(i"Wx mB d`xE .§¥©©¦

oFWl wEIcA xnFl Wi mB .ai ,hk zFnW§©¥©§¦§
x`WPd mCd wxW ,"mCd ixiW" i"Wx©¦§¨¥©¨¤©©¨©¦§¨
l` KtXi ,mCd dGEd EPOOW ilMA©§¦¤¦¤¨©¨¦¨¥¤
`NW xRd mC x`W la` ,gAfOd cFqi§©¦§¥©£¨§¨©©¨¤Ÿ
`N` mixiW `xwp Fpi` ilMA did̈¨©§¦¥¦§¨¦©¦¤¨
gAfOd cFqi l` KRWp Fpi`e ,"iEgC"¨§¥¦§¨¤§©¦§¥©
i"WxaE a ,fp `nFi d`x ± dO`A `N ¤̀¨¨©¨§¥¨§©¦

.mW.g dxez ¨
(g)øt áìç ìk úàåäéä "Baìç" Y §¤¨¥¤©¤§¨¨

?"øt" øîBì ãeîìz äî ,øîBì Bì©©©§©©
úBéìëì íéøetkä íBé ìL øt úBaøì§©©¤©¦¦¦§¨

úøúéå íéáìçìå¯mWM ,xnFlM §©£¨¦§Ÿ¤¤§©§¥
mB xRd alg mr cgiA xihwn o`MW¤¨©§¦§©©¦¥¤©¨©
,caMd zxzFi z`e zFilMd iYW z ¤̀§¥©§¨§¤¤¤©¨¥
z`Hg xR iAbl KM ,h wEqR oOwlcM§¦§©¨¨¨§©¥©©¨
alg mr cgi xihwn mixERMd mFi lW¤©¦¦©§¦©©¦¥¤
zxzFi z`e zFilMd iYW z` xRd©¨¤§¥©§¨§¤¤¤
KxvEd `l xRd algl la` ,caMd©¨¥£¨§¥¤©¨Ÿ§©
mixERMd mFi lW xtA oMW ,df iEAix¦¤¤¥§¨¤©¦¦
:dk ,fh oOwlcM ,xRd alg WxFtn§¨¥¤©¨§¦§©¨
"dgAfOd xihwi z`Hgd alg z`e"§¥¥¤©©¨©§¦©¦§¥¨

)`"ebe m"`x t"r(z`e" :mW i"Wx d`xE .§¥©¦¨§¥
Epid ."xt ixEni` ,z`Hgd alg¥¤©©¨¥¥¨©§
cEOiNd xg`l Edfe ,lMd dfA llFMW¤¥¨¤©Ÿ§¤§©©©¦

.o`M `aEOd©¨¨

úàhçä-äãBáò éøéòN àéáäì Y ©©¨§¨¦§¦¥£¨
äøæ¯ak ,eh xAcOAA mixEn`d ¨¨¨£¦§©¦§¨

Kli`e. §¥¨
úøúBéå íéáìçìå úBéìëì¯mBW ¦§¨§©£¨¦§¤¤¤©

.lirl xMfPd lM xihwdl mikixv mdÄ¤§¦¦§©§¦¨©¦§¨§¥
epnî íéøéàlL ,øaçîä ïî Y ¨¦¦¤¦©§ª¨¤Ÿ

úøBz] ,Baìç úøñä íã÷ epçzðé§©§¤Ÿ¤£¨©¤§©
.[íéðäk¯mlW FcFrA ,xnFlM)i"yx t"r Ÿ£¦§©§¨¥

` ,fr zegpn(..h dxez

(i)íøeé øLàkïéøeîà ïúBàî Y ©£¤¨¥¨¥¦
"íéîìMä çáæ øBL"a ïéLøôîä¯ ©§Ÿ̈¦§¤©©§¨¦

.cÎb ,b lirl§¥
àlL "íéîìMä çáæ"a Løt äî éëå§¦©¥¥§¤©©§¨¦¤Ÿ

ïàk Løt¯miWxFtnd oixEni`d lMW ¥¥¨¤¨¨¥¦©§¨¦
m` ,o`M mB miWxFtn minlXd gafA§¤©©§¨¦§¨¦©¨¦

?FxiMfd dn oiprl oM¥§¦§©¨¦§¦
BLéwäì àlà¯.giWOd odM xR z` ¤¨§©¦¤©Ÿ¥©¨¦©

ìì íéîìM äî :íéîìLïîL¯aEzMW ¦§¨¦©§¨¦¦§¨¤¨
)` ,b lirl(miWxFce ,"minlW gaf m`e"§¦¤©§¨¦§§¦
)a ,c migaf(."minlW mWl FzIUr `dYW"¤§¥£¦¨§¥§¨¦

ì äæ óàBîL¯.z`Hg oAxw mWl ©¤¦§§¥¨§©©¨
íìBòì íBìL íéîìM äîe¯lirlcM ©§¨¦¨¨¨§¦§¥

.mW i"WxA§©¦¨
íìBòì íBìL äæ óà¯oAxw z`adW ©¤¨¨¨¤£¨©¨§©

.mlFrl mFlW d`ian ,df z`Hg©¨¤§¦¨¨¨¨
"íéLã÷ úèéçL"áe¯migaf zkQn ¦§¦©¨¨¦©¤¤§¨¦

."miWcw zhigW" i"Wx itA z`xwp¦§¥§¦©¦§¦©¢¨¦

ïéãîì ïéàL epîéä ãîìì Bëéøöî©§¦¦§Ÿ¥¤¤¥§¥¦
÷øôa ,íéLã÷a ãîlä ïî ãîì̈¥¦©¨¥§¨¨¦§¤¤

"ïîB÷î eäæéà"¯,xnFlM .a ,hn ¥¤§¨§©
gaf xFXn mxEi xW`M" wEqRd xEYIn¦¦©¨©£¤¨¦¤©
llMdW ,mW `xnBA micnFl "minlXd©§¨¦§¦©§¨¨¨¤©§¨
xfFg Fpi` WTidA cnNd xaC :miWcwA§¨¨¦¨¨©¨¥§¤¥¥¥
:dxvwA cEOiNd otF` .WTidA cOlnE§©¥§¤¥¤©¦¦§¨¨
Fpi`W oeiM ,"'ebe mxEi xW`M" wEqRd©¨©£¤¨¥¨¤¥
xaC mlrd xtl oipr EdpY o`kl oipr¦§¨§¨§¥¦§¨§©¤§¥¨¨
,oixEni` zxhwd oiprl xEAv lW¤¦§¦§©©§¨©¥¦
icM ,giWOd odM xRn WTidn cnlPd©¦§¨¥¤¥¦©Ÿ¥©¨¦©§¥
dcFar ixirUl WTidA cOll lkEIW¤©§©¥§¤¥¦§¦¥£¨
xaC mlrd xtA cEOiNd lM ENi`e ,dxf̈¨§¦¨©¦§©¤§¥¨¨
`l ,calA WTidA wx did xEAv lW¤¦¨¨©§¤¥¦§¨Ÿ
dcFar ixirUl WTidA cOll lFki did̈¨¨§©¥§¤¥¦§¦¥£¨
mxEi xW`M" o`M xEn`d okle ,dxf̈¨§¨¥¨¨¨©£¤¨
WxFtnA oM aEzM ENi`M df ixd ,"'ebe£¥¤§¦¨¥¦§¨
xR lkEi Kke ,xEAv lW xaC mlrd xtA§©¤§¥¨¨¤¦§¨©¨
WTidA cOll xEAv lW xaC mlrd¤§¥¨¨¤¦§©¥§¤¥
Ep` df llkE .dxfÎdcFar ixirUl¦§¦¥£¨¨¨§¨¤¨
ENi` oMW ,df wEqR xEYIn `weC mircFi§¦©§¨¦¦¨¤¤¥¦
xaC mlrd xtAWxFtnAdxFYd dazM̈§¨©¨¦§¨§©¤§¥¨¨
`le oixEni` zxhwd oipr xEAv lW¤¦¦§©©§¨©¥¦§Ÿ
Epiid `l ,giWOd odM xtl WTidn¥¤¥§©Ÿ¥©¨¦©Ÿ¨¦
cOln `l WTidn cnlPdW mircFi§¦¤©¦§¨¥¤¥Ÿ§©¥
.WTidd ihxR `xnBA mW oIr .WTidA§¤¥©¥¨©§¨¨§¨¥©¤¥
BLàø ìò .. úBéìkä ìò ãákä ìò©©¨¥©©§¨©Ÿ



נה `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k iying meil inei xeriy
העם... "לאׁשמת ׁשּנאמר: חֹוטא,ּכמֹו ּגדֹול ּכׁשהּכהן אּגדה: לפי ּופׁשּוטֹו ועׂשּו". הּקהל מעיני ּדבר ונעלם ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מקלקל  ונעׂשה ּבעדם ּולהתּפּלל עליהם לכּפר ּבֹו ּתלּויין ׁשהן זה, הּוא העם ּתלמּוד ∑t¯.אׁשמת זקן? יכֹול ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ«ְֵַָָ
ׁשלׁש ּבן ּפר זה ּכיצד? הא "ּפר". לֹומר: ּתלמּוד קטן? יכֹול "ּבן", אי "ּבן". .לֹומר: ְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(ã)ýåýé éðôì ãòBî ìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«

(ä)Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−
:ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ להיכל – עֹולמים ּובבית .לּמׁשּכן, ∆…∆≈ְְִִֵֵַַָָָ

(å)ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈
:Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôì íéîòt òáL¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤

i"yx£L„w‰ ˙Î¯t ÈtŒ˙‡∑,ּבּפרכת ּדמים נֹוגעים היּו ולא הּבּדים, ּבין ּכנגד מכּון – קדּׁשתּה מקֹום ּכנגד ∆¿≈»…∆«…∆ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ
נגעּו נגעּו, .ואם ְְְִָָ

(æ)úøè÷ çaæî úBðø÷-ìò ícä-ïî ïäkä ïúðå§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤
úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé éðôì íénqä|íc-ìk ©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´

ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé øtä©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£ÌcŒÏk ˙‡Â∑ הּדם .ׁשירי ¿≈»«ְֵַָָ

Ì„˜Ïד  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»»ƒ¿««¿«ƒ¿»»√»
˙È ÒBkÈÂ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿»¿≈«≈»¿ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»»√¿»

d˙Èה  ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»

ÔÓו  ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ
‡zÎ¯t Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»»À¿»

:‡L„e˜„¿¿»

Áa„Ó‡ז  ˙¯˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒ¿»««¿««¿¿»
‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÓÒea ˙¯BË˜„ƒ¿∆¿ƒ»√»¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»
‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „eLÈ ‡¯B˙„ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿»¿»≈ƒ»¿«¿¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„«¬»»ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íòäBLøãî Y¯'.'mipdM zxFY ¨¨¦§¨©Ÿ£¦
."mrd znW`l" Edn x`an§¨¥©§©§©¨¨

úââL íò øác íìòäa àlà áiç Bðéà¥©¨¤¨§¤§¥¨¨¦¦§©
äNòî¯EPOn dnNrzPW ,xnFlM ©£¤§©¤¦§©§¨¦¤

lr dUre dbbWA Fnvrl dxFde dkld£¨¨§¨§©§¦§¨¨§¨¨©
d`xFdd m` la` .dbbWA Fz`xFd iR¦¨¨¦§¨¨£¨¦©¨¨

cifnA FzIUre dbbWA dzidF` , ¨§¨¦§¨¨©£¦¨§¥¦
xEhR ,dbbWA FzIUre cifnA Fz`xFd¨¨§¥¦©£¦¨¦§¨¨¨

oAxTn)a ,e zeixed i"yx t"r(. ¦¨§¨
:"íòä úîLà"[a] øîàpL Bîk¯oM §¤¤¡©§©§©¨¨¥

Kke ,m"`xaE ciÎiazM dOkA `Ed§©¨¦§¥¨¨§¥§¨
zFidl Kixv)iaxd(. ¨¦¦§

"eNòå ìäwä éðéòî øác íìòðå"¯ §¤§©¨¨¥¥¥©¨¨§¨
odM z`xFd ,xnFlM .bi wEqR oOwl§©¨¨§©¨©Ÿ¥
xEASl oiCÎziA z`xFdM Fnvrl giWn̈¦©§©§§¨©¥¦©¦
z`xFd dn ,["mrd znW`l" xn`PW]¤¤¡©§©§©¨¨©¨©
lr `N` oiaIg oi` xEASl oiCÎziA¥¦©¦¥©¨¦¤¨©
FnM] dUrn zbbW mr xaC mlrd¤§¥¨¨¦¦§©©£¤§
ldTd ipirn xaC mlrpe" xn`PW¤¤¡©§¤§©¨¨¥¥¥©¨¨

EUreFnvrl giWn odM z`xFd s` ,[" §¨©¨©Ÿ¥¨¦©§©§
mr xaC mlrd lr `N` aIg Fpi ¥̀©¨¤¨©¤§¥¨¨¦

dUrn zbbW)my zeixed i"yx(. ¦§©©£¤
BèeLôeäãbà éôì¯.e ,d dAx `xwIe §§¦©¨¨©¦§¨©¨

,àèBç ìBãb ïäkLk"íòä úîLà" §¤Ÿ¥¨¥©§©¨¨
øtëì Ba ïééeìz ïäL ,äæ àeä¤¤¥§¦§©¥
äNòðå ,íãòa ìltúäìe íäéìò£¥¤§¦§©¥©£¨§©£¨

.ì÷ì÷îøtï÷æ ìBëé Y¯rAx` oA §ª§¨©¨¨¥¤©§©
mipW Wng F`)m"`x(. ¨¥¨¦

ìBëé "ïa" éà ,"ïa" :øîBì ãeîìz©§©¤¦¤¨
ïè÷¯xwA oA lbr FnM ,dpW oA)d`x ¨¨¤¨¨§¥¤¤¨¨

my xe`iaae f ,h onwl i"yx(.
äæ ?ãöék àä ,"øt" :øîBì ãeîìz©§©©¨¥©¤

ìL ïa øtL¯dpXd W`x i"Wx d`x ©¤¨Ÿ§¥©¦Ÿ©¨¨
WlXn zFgtA xR `xwp `l" :` ,iŸ¦§¨¨§¨¦¨

."mipWc dxez ¨¦
(d)ãòBî ìäà ìàúéááe ,ïkLnì Y ¤Ÿ¤¥©¦§¨§¥

ìëéäì íéîìBò¯oiaExir i"Wx d`x ¨¦©¥¨§¥©¦¥¦
mXW ,lkidd `Ed ± crFn ld`" :` ,aŸ¤¥©¥¨¤¨

oglXde adGd gAfn oEzp did̈¨¨¦§©©¨¨§©ª§¨
."crFn ld` aizM EdNEkaE ,dxFpOde§©§¨§§§¦Ÿ¤¥
KtdW bn ,gk zFnW i"Wx d`xE§¥©¦§¤¨©
oke ,lkidl ± crFn ld` l`" :xcQd©¥¤¤Ÿ¤¥©¥¨§¥

.xE`iAA mW d`xE ."oMWOl.c dxez ©¦§¨§¥¨©¥
(e)Lãwä úëøt éðt úàãâðk Y ¤§¥¨Ÿ¤©Ÿ¤§¤¤

dúMã÷ íB÷î¯xEYIn oM micnFl §§ª¨¨§¦¥¦¦
"WcTd" zaiYwEqR oOwl i"Wx d`xE . ¥©©Ÿ¤§¥©¦§©¨¨

.fi
íécaä ïéa ãâðk ïeëî¯cbpM Epid §©¥§¤¤¥©©¦©§§¤¤

mizO` `EdW ,WcTd oFx` lW FMx`̈§¤£©Ÿ¤¤©¨©¦
migPEn Eid miCAd oMW ,FMx` ivgë¥¦¨§¤¥©©¦¨¨¦
i"WxA x`FanM ,WcTd oFx` agFxA§©£©Ÿ¤©§¨§©¦

.ai ,dk zFnW§
íàå ,úëøta íéîc íéòâBð eéä àìå§Ÿ¨§¦¨¦©¨Ÿ¤§¦

.eòâð Y eòâð¯lr" xn`p `NW ¨§¨§¤Ÿ¤¡©©
z`" `N` "zkFxRipR"zkFxR ¨¤¤¨¤§¥¨¤

)g"ty(..f dxez

(f)íc ìk úàåícä éøéL Y¯ixdW §¥¨©§¨¥©¨¤£¥

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k iying meil inei xeriy

(ç)áìçä-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìò äqëîä©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£¯t ·ÏÁŒÏkŒ˙‡Â∑ יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל ּפר לרּבֹות "ּפר"? לֹומר ּתלמּוד מה לֹומר. לֹו היה 'חלּבֹו' ¿∆»≈∆«ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָ
ּוליתרת  ולחלבים ּולי ∑‰hÁ‡˙.לכליֹות ולחלבים לכליֹות, - עבֹודהֿזרה ׂשעירי epnÓ.תרת להביא ÌÈ¯È∑ ְְְֲִִֶֶַָָֹ««»ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ»ƒƒ∆

חלּבֹו הסרת קדם ינּתחּנּו ׁשּלא המחּבר, .(ת"כ)מן ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

(è)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−

:äpøéñé§¦¤«¨

(é)ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk©«£¤´½̈¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½
:äìòä çaæî ìò©−¦§©¬¨«Ÿ¨«

i"yx£Ì¯eÈ ¯L‡k∑ּפרׁש ׁשּלא הּׁשלמים' ּב'זבח ּפרׁש מה וכי הּׁשלמים'. זבח ּב'ׁשֹור המפרׁשין אמּורין מאֹותן «¬∆»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשלֹום  זה אף לעֹולם, ׁשלֹום ּׁשלמים ּומה לׁשמֹו; זה אף לׁשמן, ּׁשלמים מה לׁשלמים: להּקיׁשֹו אּלא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּכאן?
'איזהּו ּבפרק ּבקדׁשים. הּלמד מן למד למדין ׁשאין הימּנּו: ללמד מצריכֹו קדׁשים' ּוב'ׁשחיטת ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלעֹולם.

ÂÈÚ¯kŒÏÚÂ.מקֹומן' BL‡¯ŒÏÚ ˙BÈÏk‰ŒÏÚ „·k‰ŒÏÚ∑'מּלבד' ּכמֹו הן, ּתֹוספת לׁשֹון .ּכּלן ְָ««»≈««¿»«…¿«¿»»ְְְִֵֶֶַָֻ

dpÓח  L¯ÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ·¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡a¯z ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

Ècט  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜iL„e‡י  ˙ÒÎ ¯BzÓ L¯ÙzÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»
:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»«¬»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

gAfOd zFpxw lr ozp xaM mCdn wlg¥¤¥©¨§¨¨©©©§©¦§¥©
)my i"yxae ` ,dk migaf d`x(i"Wx mB d`xE .§¥©©¦

oFWl wEIcA xnFl Wi mB .ai ,hk zFnW§©¥©§¦§
x`WPd mCd wxW ,"mCd ixiW" i"Wx©¦§¨¥©¨¤©©¨©¦§¨
l` KtXi ,mCd dGEd EPOOW ilMA©§¦¤¦¤¨©¨¦¨¥¤
`NW xRd mC x`W la` ,gAfOd cFqi§©¦§¥©£¨§¨©©¨¤Ÿ
`N` mixiW `xwp Fpi` ilMA did̈¨©§¦¥¦§¨¦©¦¤¨
gAfOd cFqi l` KRWp Fpi`e ,"iEgC"¨§¥¦§¨¤§©¦§¥©
i"WxaE a ,fp `nFi d`x ± dO`A `N ¤̀¨¨©¨§¥¨§©¦

.mW.g dxez ¨
(g)øt áìç ìk úàåäéä "Baìç" Y §¤¨¥¤©¤§¨¨

?"øt" øîBì ãeîìz äî ,øîBì Bì©©©§©©
úBéìëì íéøetkä íBé ìL øt úBaøì§©©¤©¦¦¦§¨

úøúéå íéáìçìå¯mWM ,xnFlM §©£¨¦§Ÿ¤¤§©§¥
mB xRd alg mr cgiA xihwn o`MW¤¨©§¦§©©¦¥¤©¨©
,caMd zxzFi z`e zFilMd iYW z ¤̀§¥©§¨§¤¤¤©¨¥
z`Hg xR iAbl KM ,h wEqR oOwlcM§¦§©¨¨¨§©¥©©¨
alg mr cgi xihwn mixERMd mFi lW¤©¦¦©§¦©©¦¥¤
zxzFi z`e zFilMd iYW z` xRd©¨¤§¥©§¨§¤¤¤
KxvEd `l xRd algl la` ,caMd©¨¥£¨§¥¤©¨Ÿ§©
mixERMd mFi lW xtA oMW ,df iEAix¦¤¤¥§¨¤©¦¦
:dk ,fh oOwlcM ,xRd alg WxFtn§¨¥¤©¨§¦§©¨
"dgAfOd xihwi z`Hgd alg z`e"§¥¥¤©©¨©§¦©¦§¥¨

)`"ebe m"`x t"r(z`e" :mW i"Wx d`xE .§¥©¦¨§¥
Epid ."xt ixEni` ,z`Hgd alg¥¤©©¨¥¥¨©§
cEOiNd xg`l Edfe ,lMd dfA llFMW¤¥¨¤©Ÿ§¤§©©©¦

.o`M `aEOd©¨¨

úàhçä-äãBáò éøéòN àéáäì Y ©©¨§¨¦§¦¥£¨
äøæ¯ak ,eh xAcOAA mixEn`d ¨¨¨£¦§©¦§¨

Kli`e. §¥¨
úøúBéå íéáìçìå úBéìëì¯mBW ¦§¨§©£¨¦§¤¤¤©

.lirl xMfPd lM xihwdl mikixv mdÄ¤§¦¦§©§¦¨©¦§¨§¥
epnî íéøéàlL ,øaçîä ïî Y ¨¦¦¤¦©§ª¨¤Ÿ

úøBz] ,Baìç úøñä íã÷ epçzðé§©§¤Ÿ¤£¨©¤§©
.[íéðäk¯mlW FcFrA ,xnFlM)i"yx t"r Ÿ£¦§©§¨¥

` ,fr zegpn(..h dxez

(i)íøeé øLàkïéøeîà ïúBàî Y ©£¤¨¥¨¥¦
"íéîìMä çáæ øBL"a ïéLøôîä¯ ©§Ÿ̈¦§¤©©§¨¦

.cÎb ,b lirl§¥
àlL "íéîìMä çáæ"a Løt äî éëå§¦©¥¥§¤©©§¨¦¤Ÿ

ïàk Løt¯miWxFtnd oixEni`d lMW ¥¥¨¤¨¨¥¦©§¨¦
m` ,o`M mB miWxFtn minlXd gafA§¤©©§¨¦§¨¦©¨¦

?FxiMfd dn oiprl oM¥§¦§©¨¦§¦
BLéwäì àlà¯.giWOd odM xR z` ¤¨§©¦¤©Ÿ¥©¨¦©

ìì íéîìM äî :íéîìLïîL¯aEzMW ¦§¨¦©§¨¦¦§¨¤¨
)` ,b lirl(miWxFce ,"minlW gaf m`e"§¦¤©§¨¦§§¦
)a ,c migaf(."minlW mWl FzIUr `dYW"¤§¥£¦¨§¥§¨¦

ì äæ óàBîL¯.z`Hg oAxw mWl ©¤¦§§¥¨§©©¨
íìBòì íBìL íéîìM äîe¯lirlcM ©§¨¦¨¨¨§¦§¥

.mW i"WxA§©¦¨
íìBòì íBìL äæ óà¯oAxw z`adW ©¤¨¨¨¤£¨©¨§©

.mlFrl mFlW d`ian ,df z`Hg©¨¤§¦¨¨¨¨
"íéLã÷ úèéçL"áe¯migaf zkQn ¦§¦©¨¨¦©¤¤§¨¦

."miWcw zhigW" i"Wx itA z`xwp¦§¥§¦©¦§¦©¢¨¦

ïéãîì ïéàL epîéä ãîìì Bëéøöî©§¦¦§Ÿ¥¤¤¥§¥¦
÷øôa ,íéLã÷a ãîlä ïî ãîì̈¥¦©¨¥§¨¨¦§¤¤

"ïîB÷î eäæéà"¯,xnFlM .a ,hn ¥¤§¨§©
gaf xFXn mxEi xW`M" wEqRd xEYIn¦¦©¨©£¤¨¦¤©
llMdW ,mW `xnBA micnFl "minlXd©§¨¦§¦©§¨¨¨¤©§¨
xfFg Fpi` WTidA cnNd xaC :miWcwA§¨¨¦¨¨©¨¥§¤¥¥¥
:dxvwA cEOiNd otF` .WTidA cOlnE§©¥§¤¥¤©¦¦§¨¨
Fpi`W oeiM ,"'ebe mxEi xW`M" wEqRd©¨©£¤¨¥¨¤¥
xaC mlrd xtl oipr EdpY o`kl oipr¦§¨§¨§¥¦§¨§©¤§¥¨¨
,oixEni` zxhwd oiprl xEAv lW¤¦§¦§©©§¨©¥¦
icM ,giWOd odM xRn WTidn cnlPd©¦§¨¥¤¥¦©Ÿ¥©¨¦©§¥
dcFar ixirUl WTidA cOll lkEIW¤©§©¥§¤¥¦§¦¥£¨
xaC mlrd xtA cEOiNd lM ENi`e ,dxf̈¨§¦¨©¦§©¤§¥¨¨
`l ,calA WTidA wx did xEAv lW¤¦¨¨©§¤¥¦§¨Ÿ
dcFar ixirUl WTidA cOll lFki did̈¨¨§©¥§¤¥¦§¦¥£¨
mxEi xW`M" o`M xEn`d okle ,dxf̈¨§¨¥¨¨¨©£¤¨
WxFtnA oM aEzM ENi`M df ixd ,"'ebe£¥¤§¦¨¥¦§¨
xR lkEi Kke ,xEAv lW xaC mlrd xtA§©¤§¥¨¨¤¦§¨©¨
WTidA cOll xEAv lW xaC mlrd¤§¥¨¨¤¦§©¥§¤¥
Ep` df llkE .dxfÎdcFar ixirUl¦§¦¥£¨¨¨§¨¤¨
ENi` oMW ,df wEqR xEYIn `weC mircFi§¦©§¨¦¦¨¤¤¥¦
xaC mlrd xtAWxFtnAdxFYd dazM̈§¨©¨¦§¨§©¤§¥¨¨
`le oixEni` zxhwd oipr xEAv lW¤¦¦§©©§¨©¥¦§Ÿ
Epiid `l ,giWOd odM xtl WTidn¥¤¥§©Ÿ¥©¨¦©Ÿ¨¦
cOln `l WTidn cnlPdW mircFi§¦¤©¦§¨¥¤¥Ÿ§©¥
.WTidd ihxR `xnBA mW oIr .WTidA§¤¥©¥¨©§¨¨§¨¥©¤¥
BLàø ìò .. úBéìkä ìò ãákä ìò©©¨¥©©§¨©Ÿ



xwie`נו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k iying meil inei xeriy

(àé)-ìòå BLàø-ìò BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©Ÿ−§©
:BLøôe Baø÷å åéòøk§¨¨®§¦§−¦§«

(áé)-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå§¦´¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤
íéöò-ìò Búà óøNå ïLcä CôL-ìà øBäè íB÷î̈³¨Æ¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−

ô :óøOé ïLcä CôL-ìò Làä¥®©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«
i"yx£¯B‰Ë ÌB˜ÓŒÏ‡∑,הּקברֹות ּולבית מנּגעֹות אבנים להׁשלי לטמאה, מּוכן מקֹום לעיר מחּוץ ׁשּיׁש לפי ∆»»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻֻ

טהֹור  הּמקֹום ׁשּיהא לעיר, חּוץ ׁשהּוא זה לּמחנה", "מחּוץ לֹומר: הצר.‰ÁnÏ ıeÁÓ∑לׁשלׁש חּוץ ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻƒ««¬∆ְָֹ
ּוב'סנהדרין' יֹומא ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּוהּו ּכמֹו לעיר, חּוץ עֹולמים, ּובבית ‰ÔLc.מחנֹות; CÙLŒÏ‡∑ ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ∆∆∆«∆∆

לּמחנ  אלֿמחּוץ אתֿהּדׁשן "והֹוציא ׁשּנאמר: ּכמֹו הּמזּבח, מן המסּלק הּדׁשן ּבֹו ׁשּׁשֹופכין .ה"מקֹום ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻ
Û¯OÈ ÔLc‰ CÙLŒÏÚ∑ ּדׁשן ׁשם אין ׁשאפּלּו ללּמד אּלא לֹומר, ּתלמּוד .ׁשאין «∆∆«∆∆ƒ»≈ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

(âé)éðéòî øác íìòðå ebLé ìàøNé úãò-ìk íàå§¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−
-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà eNòå ìäwä©¨¨®Â§¨Â©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ

:eîLàå äðéNòú¥«¨¤−¨§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ˙„Ú∑ סנהדרין c·¯.אּלּו ÌÏÚÂ∑ מּתר ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ּכרתֹות מּכל ּבאחת להֹורֹות .טעּו ¬«ƒ¿»≈ְְִֵֶַ¿∆¿«»»ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ

eNÚÂ Ï‰w‰∑ ּפיהם על צּבּור .ׁשעׂשּו «»»¿»ִִֶֶַָ

¯dLÈיא  ÏÚ d¯Òa Ïk ˙ÈÂ ‡¯Bz CLÓ ˙ÈÂ¿»¿«»¿»»ƒ¿≈«≈≈
:dÏÎ‡Â de‚Â È‰BÚ¯k ÏÚÂ¿«¿»ƒ¿«≈¿»¿≈

Ï‡˙¯יב  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯Bz Ïk ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»»ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«
ÏÚ d˙È „È˜BÈÂ ‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡Ï ÈÎc¿≈«¬«≈≈«ƒ¿»¿ƒ»≈«
‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÏÚ ‡˙M‡a ‡iÚ‡»«»¿∆»»«¬«≈≈«ƒ¿»

:„˜BzÈƒ»

È‰ÈÂיג  ÔeÏzLÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ≈
„Á Ôe„aÚÈÂ ‡Ï‰˜ ÈÈÚÓ ‡Ób˙Ù ‡qÎÓ¿«»ƒ¿»»≈≈≈¿»»¿«¿¿«
‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwt ÏkÓƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:Ôe·BÁÈÂƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

åéòøk ìòåì ïlk Y,ïä úôñBz ïBL §©§¨¨ª¨§¤¤¥
ãálî Bîk¯,b lirl i"Wx mB d`x §¦§©§¥©©¦§¥

.c`i dxez

(ai)øBäè íB÷î ìàLiL éôì Y ¤¨¨§¦¤¥
,äàîèì ïëeî íB÷î øéòì õeçî¦¨¦¨¨§ª§¨

éìLäìúBòbðî íéðáà C¯,ci oOwlcM §©§¦£¨¦§ª¨§¦§©¨
l` xirl uEgn l` odz` EkilWde" :n§¦§¦¤§¤¤¦¨¦¤

."`nh mFwn̈¨¥
õeçî" :øîBì Cøöä ,úBøáwä úéáìe§¥©§¨ª§©©¦
àäiL ,øéòì õeç àeäL äæ ,"äðçnì©©£¤¤¤¨¦¤§¥

."øBäè íB÷n"ääðçnì õeçîY ©¨¨¦©©£¤
ì õeçìLúBðçî L¯uEgn ,xnFlM §¨Ÿ©£§©¦

.l`xUi dpgnl§©£¥¦§¨¥
øéòì õeç íéîìBò úéááe¯uEgn §¥¨¦¨¦¦

dpgnl uEgn FnM dGW ,milWExil¦¨©¦¤¤§¦§©£¥
.l`xUi¦§¨¥

úëqîa eðéúBaø eäeLøtL Bîk§¤¥§©¥§©¤¤
àîBé¯WxcOn mW EcnNW .` ,gq ¨¤¨§¨¦¦§©

o`M xEn`d "dpgOl uEgn"W miwEqRd©§¦¤¦©©£¤¨¨¨
.zFpgn WlWl uEgn `Ed¦§¨©£

ïéøãäðñáe¯.a ,an §©§¤§¦
ïLcä CôL ìàïéëôBML íB÷î Y ¤¤¤©¤¤¨¤§¦

Bîk ,çaænä ïî ÷lñîä ïLcä Ba©¤¤©§ª¨¦©¦§¥©§
øîàpL¯.c ,e oOwl ¤¤¡©§©¨

õeçî ìà ïLcä úà àéöBäå"§¦¤©¤¤¤¦
."äðçnìóøOé ïLcä CôL ìòY ©©£¤©¤¤©¤¤¦¨¥

øîBì ãeîìz ïéàL¯xn` xaM ixdW ¤¥©§©¤£¥§¨¨©
."oWCd KtW l`" :lirl§¥¤¤¤©¤¤

ïLc íL ïéà elôàL ãnìì àlà¯ ¤¨§©¥¤£¦¥¨¤¤
,`pngx ciRw oWC` `niY `lC§¨¥¨©¤¤¨¦©£¨¨
mW oi`ivFn EidW mFwn lr FtxUl§¨§©¨¤¨¦¦¨
lHip m`e ,oFvigd gAfn lW FpWC©§¤¦§¥©©¦§¦¦©
`w ,mW EPtxUi `l mXn oWCd©¤¤¦¨Ÿ¦§§¤¨¨

mFwnÎlMn ,"sxVi" :ol rnWn)i"yx ©§©¨¦¨¥¦¨¨
a ,dr migqt(.bi dxez

(bi)ìàøNé úãòïéøãäðñ elà Y¯ £©¦§¨¥¥©§¤§¦
ixdW ,DhEWtM dcr xnFl oi`W¤¥©¥¨¦§¨¤£¥
,"EUre ldTd" KMÎxg` xnF`¥©©¨©¨¨§¨
`ipze .KWndA i"Wx WExitkE§¥©¦©¤§¥§©§¨
dcr ,"l`xUi zcr" :"mipdM zxFz"A§©Ÿ£¦£©¦§¨¥¥¨
Ff ?Ffi`e ,l`xUi lkl zcgEind©§¤¤§¨¦§¨¥§¥

dlFcB dIxcdpq)a ,c zeixed i"yx(. ©§¤§¦¨§¨
EpidC l`xUi lW oixcdpq ,xnFlM§©©§¤§¦¤¦§¨¥§©§

lFcBd oiCÎziA)` ,d my i"yx(. ¥¦©¨

øác íìòðåúçàa úBøBäì eòè Y §¤§©¨¨¨§§©©
äøBzaL úBúéøk ìkî¯lirlcM ¦¨§¦¤©¨§¦§¥

,eh xAcOA i"Wx d`xE .a wEqR i"WxA§©¦¨§¥©¦©¦§¨
llMn `ivFd mW aEzMdW ,ak¤©¨¨¦¦§©
ÎdcFar z` o`M zFxEn`d zFevOd©¦§¨£¨¤£¨
FpiC dxfÎdcFar zbbWAW ,dxf̈¨¤§¦§©£¨¨¨¦

.z`Hgl xirUe dlFrl xR `iaOW¤¥¦¨§¨§¨¦§©¨
.øzî àeäLeNòå ìäwäeNòL Y ¤ª¨©¨¨§¨¤¨

íäét ìò øeaö¯"EUre" ,xnFlM ¦©¦¤§©§¨
zcr" lr `le "ldTd" lr aqEn¨©©¨¨§Ÿ©£©
"ldTd" zaiY df itlE] "l`xUi¦§¨¥§¦¤¥©©¨¨
xaC mlrpe" :dixg`lE diptl zWxcp¦§¤¤§¨¤¨§©£¤¨§¤§©¨¨

"ldTd ipirn)oiCÎziA Epid(ldTd"e , ¥¥¥©¨¨©§¥¦§©¨¨
d`xFddW ,EpidC .[m"`x ± "EUre§¨§©§¤©¨¨
ldTA iElY dUrOde oiCÎziaA diElY§¨§¥¦§©©£¤¨©¨¨

)` ,b zeixed ,k"ez(oixcdpQd m` la` .£¨¦©©§¤§¦
,mzErh iR lr dUrn EUr mnvr©§¨¨©£¤©¦¨¨
,z`Hgd xR z` `iadl miaIg mpi ¥̀¨©¨¦§¨¦¤©©©¨
mi`ianE EbbXW micigiM md ixd `N ¤̀¨£¥¥¦¦¦¤¨§§¦¦
zWxtA aEzMW FnM dxirU F` dAUM¦§¨§¦¨§¤¨§¨¨©

glW)m"`x(.ci dxez §©

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k iying meil inei xeriy

(ãé)eáéø÷äå äéìò eàèç øLà úàhçä äòãBðå§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨§¦§¦¸
ìäà éðôì Búà eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
(åè)øtä Làø-ìò íäéãé-úà äãòä éð÷æ eëîñå§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈

:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æè):ãòBî ìäà-ìà øtä ícî çéLnä ïäkä àéáäå§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®¤−Ÿ¤¥«

(æé)íéîòt òáL äfäå ícä-ïî Bòaöà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ
:úëøtä éðt úà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½¥−§¥¬©¨«Ÿ¤

i"yx£˙Î¯t‰ Èt אם ∑‡˙ מדינה. עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקדׁש". ּפרכת ּפני "את אֹומר: הּוא ּולמעלה ≈¿≈«»…∆ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ
ּכהן  ּכׁשחטא ּכאן, אף מתקּימת. ׁשּלֹו ּפמליא אין סרחּו, ּכּלם ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻמעּוטּה

הּקדּׁשה  נסּתּלקה חסֿוׁשלֹום, ּכּלם, מּׁשחטאּו הּמקּדׁש; על הּמקֹום קדּׁשת ׁשם עדין .מׁשיח, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻ

(çé)ïzé ícä-ïîe|éðôì øLà çaænä úðø÷-ìò ¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´
CtLé ícä-ìk úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©À̈¦§ŸÆ
:ãòBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ∑ הּפתח ּכנגד ׁשהּוא מערבי, יסֹוד .זה ¿ƒ¿«»…»¬∆∆«…∆≈ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָ

Ôe·¯˜ÈÂיד  dÏÚ e·Á Èc ‡˙·BÁ Ú„È˙˙Â¿ƒ¿¿«¿»ƒ»¬«ƒ»¿
d˙È Ôe˙ÈÈÂ ‡˙‡hÁÏ È¯Bz ¯a ¯Bz ‡Ï‰¿̃»»«≈¿«»»¿«¿»≈

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜Ï»√»«¿«ƒ¿»

¯LÈטו  ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ‡zLÎ È·Ò ÔeÎÓÒÈÂ¿ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»»¿≈«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBkÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»√»¿»¿ƒ»»√»¿»

ÔkLÓÏטז  ‡¯B˙„ ‡Óc ÔÓ ‡a¯ ‡‰k ÏÚÈÂ¿»≈«¬»«»ƒ¿»¿»¿«¿«
:‡ÓÊƒ¿»

Ú·Lיז  ÈcÈÂ ‡Óc ÔÓ dÚaˆ‡ ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ¿«
:‡zÎ¯t Ì„˜ (˙È) ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊƒ¿ƒ√»¿»»√»»À¿»

˜„Ìיח  Èc ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈ ‡Óc ÔÓeƒ¿»ƒ≈««¿««¿¿»ƒ√»
„BLÈ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»»¿»≈
ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»«¬»»ƒƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)úëøtä éðt úààeä äìòîìe Y ¥§¥©¨Ÿ¤§©§¨
:øîBà¯.e wEqR ¥¨

Cìîì ìLî ,"Lãwä úëøt éðt úà"¤§¥¨Ÿ¤©Ÿ¤¨¨§¤¤
dèeòî íà ,äðéãî åéìò äçøqL¤¨§¨¨¨§¦¨¦¦¨

äçøñ]¯ciÎiazM dOkA `Ed oM ¨§¨¥§©¨¦§¥¨
:EpiptNW miqEtCaE .oFW`x qEtcaE¦§¦©§¦¤§¨¥

.Egxq̈§
BlL àéìît¯Fzvr zxEag zqipM ¨©§¨¤§¦©£©£¨

Fxzq ixaC xW` FYrcl miniMqOdnE¥©©§¦¦§©§£¤¦§¥§¨
mdil`)a ,`n migaf i"yx(. £¥¤

[äçøñ dlk] íàå ,úîi÷úî¯oM ¦§©¤¤§¦ª¨¨§¨¥
.oFW`x qEtcaE ciÎiazM dOkA `Ed§©¨¦§¥¨¦§¦

.Egxq mNEM :EpiptNW miqEtCaE©§¦¤§¨¥¨¨§
úîi÷úî BlL àéìît ïéà¯`Ed ixd ¥¨©§¨¤¦§©¤¤£¥

,zvwnA mzqipMnE mzAgn wNEqn§¨¥¦¨¨¦§¦¨¨§¦§¨
dpFW`xaM odA qB FAl oi`e)my i"yx(. §¥¦©¨¤§¨¦¨

ïéãò Y çéLî ïäk àèçLk ,ïàk óà©¨§¤¨¨Ÿ¥¨¦©£©¦
íB÷nä úMã÷ íL¯ÎKExAÎWFcTd ¥§ª©©¨©¨¨

.`Ed
Lc÷nä ìò¯zkFxR" mW xn`p okle ©©¦§¨§¨¥¤¡©¨¨¤

mrh mW lirl i"Wx d`xE ."WcTd©Ÿ¤§¥©¦§¥¨©©
."WcTd" xn`p rECn xg ©̀¥©©¤¡©©Ÿ¤

ä÷lzñð ,íBìLå-ñç ,ílë eàèçMî¦¤¨§ª¨©§¨¦§©§¨

äMãwä¯lFkiaM" :mW migaf i"WxA ©§ª¨§©¦§¨¦¨¦§¨
."dXEcw o`M oi`gi dxez ¥¨§¨

(gi)çút øLà äìòä çaæî ãBñé§¦§©¨Ÿ¨£¤¤©
ãòBî ìäààeäL éáøòî ãBñé äæ Y Ÿ¤¥¤§©£¨¦¤

çútä ãâðk¯xW`" zFaiYd xnFlM §¤¤©¤©§©©¥£¤
"cFqi"d lr zFaqEn "crFn ld` gzR¤©Ÿ¤¥¨©©§
gAfn ixdW) "dlFrd gAfn" lr `le§Ÿ©¦§©¨¨¤£¥¦§©
"crFn ld` gzt"A `EdW rEci dlFrd̈¨¨©¤§¤©Ÿ¤¥
hrnl liaWA m`e ,Fxn`l Kixv `le§Ÿ¨¦§¨§§¦¦§¦§©¥
xn`p KM mWl ixd ,inipRd gAfOd z ¤̀©¦§¥©©§¦¦£¥§¥¨¤¡©

inipRd `le "dlFrd gAfn"(oeike . ¦§©¨¨§Ÿ©§¦¦§¥¨
ixd ,gxfOA `Ed crFn ld` gzRW¤¤©Ÿ¤¥©¦§¨£¥
cFqid gxkdA `Ed FCbpMW cFqidW¤©§¤§¤§§¤§¥©©§

gAfOd lW iaxrOd)m"`x(Kixv K` . ©©£¨¦¤©¦§¥©©¨¦
f wEqR lirl i"Wx FazM `l dOl oEIr¦¨¨Ÿ§¨©¦§¥¨
xW`" aEzM mW mBW ,giWn odM xtA§©Ÿ¥¨¦©¤©¨¨£¤
zxFz"A ok`e ,"crFn ld` gzR¤©Ÿ¤¥§¨¥§©
odM xtA xEn`d lr oM EWxC "mipdMŸ£¦¨§¥©¨¨§©Ÿ¥
:` ,`p migaf i"WxA `Ed oke .giWn̈¦©§¥§©¦§¨¦
gAfn cFqi l` giWn odM xtA aizkC"¦§¦§©Ÿ¥¨¦©¤§¦§©
cFqi ,crFn ld` gzR xW` dlFrd̈¨£¤¤©Ÿ¤¥§
lW Faxrn `id Ffe ,gzRd cbpMW¤§¤¤©¤©§¦©£¨¤
ilE`e ."lkidd gzR cbpM `EdW gAfn¦§¥©¤§¤¤¤©©¥¨§©

`xwn lW FhEWR WExitAW ,xnFl Wi¥©¤§¥§¤¦§¨
odM xtA xn`PX dOW i"Wx xaFq¥©¦¤©¤¤¡©§©Ÿ¥
xW` dlFrd gAfn cFqi l`" giWOd©¨¦©¤§¦§©¨¨£¤
gAfnl dpEMd ,"crFn ld` gzR¤©Ÿ¤¥©©¨¨§¦§©
,crFn ld` gztA `EdW Fnvr dlFrd̈¨©§¤§¤©Ÿ¤¥
cFqi dfi` zFidl lkEi cFqid la £̀¨©§©¦§¥¤§
gAfOW xnFl aEzMd KxvEde .dvxIW¤¦§¤§§©©¨©¤¦§©
s`) "crFn ld` gzt"A `Ed dlFrd̈¨§¤©Ÿ¤¥©

xaM rEci xaCdW(FliCadl icM , ¤©¨¨¨©§¨§¥§©§¦
.. miOQd zxFhw gAfn"nld`A xW` ¦¦§©§¤©©¦£¤§Ÿ¤

crFno`M la` .okl mcFw mW xMfPW " ¥¤¦§©¨¤¨¥£¨¨
l`" aEW dazke dxfg dxFYdW xg`l§©©¤©¨¨§¨§¨§¨¤
ld` gzR xW` dlFrd gAfn cFqi§¦§©¨¨£¤¤©Ÿ¤
liaWA Fazkl Kixv did `le ,"crFn¥§Ÿ¨¨¨¦§¨§¦§¦
mcFw xMfPW adGd gAfOn FliCadl§©§¦¦¦§©©¨¨¤¦§©¤
WxFtnA FliCad xaMW mEXn ,okl̈¥¦¤§¨¦§¦¦§¨
xfg `l df mrHOW mWM) mW lirl§¥¨§¥¤¦©©¤Ÿ¨©
gAfn"l dpEMdW xnFl aEzMd o`M̈©¨©¤©©¨¨§¦§©

miOQd zxFhwlr KnQW mEXn ," §¤©©¦¦¤¨©©
mW lirl xEn`d(icM `N` df oi` ± ¨¨§¥¨¥¤¤¨§¥

iaxrn cFqiA `id dkitXdW Epl xnFl©¨¤©§¦¨¦¦©£¨¦
Kixv oicre .gzRd cbpM `EdW¤§¤¤©¤©©£©¦¨¦

.oEIrhi dxez ¦



נז `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k iying meil inei xeriy

(àé)-ìòå BLàø-ìò BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©Ÿ−§©
:BLøôe Baø÷å åéòøk§¨¨®§¦§−¦§«

(áé)-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå§¦´¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤
íéöò-ìò Búà óøNå ïLcä CôL-ìà øBäè íB÷î̈³¨Æ¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−

ô :óøOé ïLcä CôL-ìò Làä¥®©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«
i"yx£¯B‰Ë ÌB˜ÓŒÏ‡∑,הּקברֹות ּולבית מנּגעֹות אבנים להׁשלי לטמאה, מּוכן מקֹום לעיר מחּוץ ׁשּיׁש לפי ∆»»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻֻ

טהֹור  הּמקֹום ׁשּיהא לעיר, חּוץ ׁשהּוא זה לּמחנה", "מחּוץ לֹומר: הצר.‰ÁnÏ ıeÁÓ∑לׁשלׁש חּוץ ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻƒ««¬∆ְָֹ
ּוב'סנהדרין' יֹומא ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּוהּו ּכמֹו לעיר, חּוץ עֹולמים, ּובבית ‰ÔLc.מחנֹות; CÙLŒÏ‡∑ ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ∆∆∆«∆∆

לּמחנ  אלֿמחּוץ אתֿהּדׁשן "והֹוציא ׁשּנאמר: ּכמֹו הּמזּבח, מן המסּלק הּדׁשן ּבֹו ׁשּׁשֹופכין .ה"מקֹום ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻ
Û¯OÈ ÔLc‰ CÙLŒÏÚ∑ ּדׁשן ׁשם אין ׁשאפּלּו ללּמד אּלא לֹומר, ּתלמּוד .ׁשאין «∆∆«∆∆ƒ»≈ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

(âé)éðéòî øác íìòðå ebLé ìàøNé úãò-ìk íàå§¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−
-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà eNòå ìäwä©¨¨®Â§¨Â©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ

:eîLàå äðéNòú¥«¨¤−¨§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ˙„Ú∑ סנהדרין c·¯.אּלּו ÌÏÚÂ∑ מּתר ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ּכרתֹות מּכל ּבאחת להֹורֹות .טעּו ¬«ƒ¿»≈ְְִֵֶַ¿∆¿«»»ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ

eNÚÂ Ï‰w‰∑ ּפיהם על צּבּור .ׁשעׂשּו «»»¿»ִִֶֶַָ

¯dLÈיא  ÏÚ d¯Òa Ïk ˙ÈÂ ‡¯Bz CLÓ ˙ÈÂ¿»¿«»¿»»ƒ¿≈«≈≈
:dÏÎ‡Â de‚Â È‰BÚ¯k ÏÚÂ¿«¿»ƒ¿«≈¿»¿≈

Ï‡˙¯יב  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯Bz Ïk ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»»ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«
ÏÚ d˙È „È˜BÈÂ ‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡Ï ÈÎc¿≈«¬«≈≈«ƒ¿»¿ƒ»≈«
‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÏÚ ‡˙M‡a ‡iÚ‡»«»¿∆»»«¬«≈≈«ƒ¿»

:„˜BzÈƒ»

È‰ÈÂיג  ÔeÏzLÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ≈
„Á Ôe„aÚÈÂ ‡Ï‰˜ ÈÈÚÓ ‡Ób˙Ù ‡qÎÓ¿«»ƒ¿»»≈≈≈¿»»¿«¿¿«
‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwt ÏkÓƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:Ôe·BÁÈÂƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

åéòøk ìòåì ïlk Y,ïä úôñBz ïBL §©§¨¨ª¨§¤¤¥
ãálî Bîk¯,b lirl i"Wx mB d`x §¦§©§¥©©¦§¥

.c`i dxez

(ai)øBäè íB÷î ìàLiL éôì Y ¤¨¨§¦¤¥
,äàîèì ïëeî íB÷î øéòì õeçî¦¨¦¨¨§ª§¨

éìLäìúBòbðî íéðáà C¯,ci oOwlcM §©§¦£¨¦§ª¨§¦§©¨
l` xirl uEgn l` odz` EkilWde" :n§¦§¦¤§¤¤¦¨¦¤

."`nh mFwn̈¨¥
õeçî" :øîBì Cøöä ,úBøáwä úéáìe§¥©§¨ª§©©¦
àäiL ,øéòì õeç àeäL äæ ,"äðçnì©©£¤¤¤¨¦¤§¥

."øBäè íB÷n"ääðçnì õeçîY ©¨¨¦©©£¤
ì õeçìLúBðçî L¯uEgn ,xnFlM §¨Ÿ©£§©¦

.l`xUi dpgnl§©£¥¦§¨¥
øéòì õeç íéîìBò úéááe¯uEgn §¥¨¦¨¦¦

dpgnl uEgn FnM dGW ,milWExil¦¨©¦¤¤§¦§©£¥
.l`xUi¦§¨¥

úëqîa eðéúBaø eäeLøtL Bîk§¤¥§©¥§©¤¤
àîBé¯WxcOn mW EcnNW .` ,gq ¨¤¨§¨¦¦§©

o`M xEn`d "dpgOl uEgn"W miwEqRd©§¦¤¦©©£¤¨¨¨
.zFpgn WlWl uEgn `Ed¦§¨©£

ïéøãäðñáe¯.a ,an §©§¤§¦
ïLcä CôL ìàïéëôBML íB÷î Y ¤¤¤©¤¤¨¤§¦

Bîk ,çaænä ïî ÷lñîä ïLcä Ba©¤¤©§ª¨¦©¦§¥©§
øîàpL¯.c ,e oOwl ¤¤¡©§©¨

õeçî ìà ïLcä úà àéöBäå"§¦¤©¤¤¤¦
."äðçnìóøOé ïLcä CôL ìòY ©©£¤©¤¤©¤¤¦¨¥

øîBì ãeîìz ïéàL¯xn` xaM ixdW ¤¥©§©¤£¥§¨¨©
."oWCd KtW l`" :lirl§¥¤¤¤©¤¤

ïLc íL ïéà elôàL ãnìì àlà¯ ¤¨§©¥¤£¦¥¨¤¤
,`pngx ciRw oWC` `niY `lC§¨¥¨©¤¤¨¦©£¨¨
mW oi`ivFn EidW mFwn lr FtxUl§¨§©¨¤¨¦¦¨
lHip m`e ,oFvigd gAfn lW FpWC©§¤¦§¥©©¦§¦¦©
`w ,mW EPtxUi `l mXn oWCd©¤¤¦¨Ÿ¦§§¤¨¨

mFwnÎlMn ,"sxVi" :ol rnWn)i"yx ©§©¨¦¨¥¦¨¨
a ,dr migqt(.bi dxez

(bi)ìàøNé úãòïéøãäðñ elà Y¯ £©¦§¨¥¥©§¤§¦
ixdW ,DhEWtM dcr xnFl oi`W¤¥©¥¨¦§¨¤£¥
,"EUre ldTd" KMÎxg` xnF`¥©©¨©¨¨§¨
`ipze .KWndA i"Wx WExitkE§¥©¦©¤§¥§©§¨
dcr ,"l`xUi zcr" :"mipdM zxFz"A§©Ÿ£¦£©¦§¨¥¥¨
Ff ?Ffi`e ,l`xUi lkl zcgEind©§¤¤§¨¦§¨¥§¥

dlFcB dIxcdpq)a ,c zeixed i"yx(. ©§¤§¦¨§¨
EpidC l`xUi lW oixcdpq ,xnFlM§©©§¤§¦¤¦§¨¥§©§

lFcBd oiCÎziA)` ,d my i"yx(. ¥¦©¨

øác íìòðåúçàa úBøBäì eòè Y §¤§©¨¨¨§§©©
äøBzaL úBúéøk ìkî¯lirlcM ¦¨§¦¤©¨§¦§¥

,eh xAcOA i"Wx d`xE .a wEqR i"WxA§©¦¨§¥©¦©¦§¨
llMn `ivFd mW aEzMdW ,ak¤©¨¨¦¦§©
ÎdcFar z` o`M zFxEn`d zFevOd©¦§¨£¨¤£¨
FpiC dxfÎdcFar zbbWAW ,dxf̈¨¤§¦§©£¨¨¨¦

.z`Hgl xirUe dlFrl xR `iaOW¤¥¦¨§¨§¨¦§©¨
.øzî àeäLeNòå ìäwäeNòL Y ¤ª¨©¨¨§¨¤¨

íäét ìò øeaö¯"EUre" ,xnFlM ¦©¦¤§©§¨
zcr" lr `le "ldTd" lr aqEn¨©©¨¨§Ÿ©£©
"ldTd" zaiY df itlE] "l`xUi¦§¨¥§¦¤¥©©¨¨
xaC mlrpe" :dixg`lE diptl zWxcp¦§¤¤§¨¤¨§©£¤¨§¤§©¨¨

"ldTd ipirn)oiCÎziA Epid(ldTd"e , ¥¥¥©¨¨©§¥¦§©¨¨
d`xFddW ,EpidC .[m"`x ± "EUre§¨§©§¤©¨¨
ldTA iElY dUrOde oiCÎziaA diElY§¨§¥¦§©©£¤¨©¨¨

)` ,b zeixed ,k"ez(oixcdpQd m` la` .£¨¦©©§¤§¦
,mzErh iR lr dUrn EUr mnvr©§¨¨©£¤©¦¨¨
,z`Hgd xR z` `iadl miaIg mpi ¥̀¨©¨¦§¨¦¤©©©¨
mi`ianE EbbXW micigiM md ixd `N ¤̀¨£¥¥¦¦¦¤¨§§¦¦
zWxtA aEzMW FnM dxirU F` dAUM¦§¨§¦¨§¤¨§¨¨©

glW)m"`x(.ci dxez §©

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k iying meil inei xeriy

(ãé)eáéø÷äå äéìò eàèç øLà úàhçä äòãBðå§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨§¦§¦¸
ìäà éðôì Búà eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
(åè)øtä Làø-ìò íäéãé-úà äãòä éð÷æ eëîñå§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈

:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æè):ãòBî ìäà-ìà øtä ícî çéLnä ïäkä àéáäå§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®¤−Ÿ¤¥«

(æé)íéîòt òáL äfäå ícä-ïî Bòaöà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ
:úëøtä éðt úà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½¥−§¥¬©¨«Ÿ¤

i"yx£˙Î¯t‰ Èt אם ∑‡˙ מדינה. עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקדׁש". ּפרכת ּפני "את אֹומר: הּוא ּולמעלה ≈¿≈«»…∆ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ
ּכהן  ּכׁשחטא ּכאן, אף מתקּימת. ׁשּלֹו ּפמליא אין סרחּו, ּכּלם ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻמעּוטּה

הּקדּׁשה  נסּתּלקה חסֿוׁשלֹום, ּכּלם, מּׁשחטאּו הּמקּדׁש; על הּמקֹום קדּׁשת ׁשם עדין .מׁשיח, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻ

(çé)ïzé ícä-ïîe|éðôì øLà çaænä úðø÷-ìò ¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´
CtLé ícä-ìk úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©À̈¦§ŸÆ
:ãòBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ∑ הּפתח ּכנגד ׁשהּוא מערבי, יסֹוד .זה ¿ƒ¿«»…»¬∆∆«…∆≈ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָ

Ôe·¯˜ÈÂיד  dÏÚ e·Á Èc ‡˙·BÁ Ú„È˙˙Â¿ƒ¿¿«¿»ƒ»¬«ƒ»¿
d˙È Ôe˙ÈÈÂ ‡˙‡hÁÏ È¯Bz ¯a ¯Bz ‡Ï‰¿̃»»«≈¿«»»¿«¿»≈

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜Ï»√»«¿«ƒ¿»

¯LÈטו  ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ‡zLÎ È·Ò ÔeÎÓÒÈÂ¿ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»»¿≈«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBkÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»√»¿»¿ƒ»»√»¿»

ÔkLÓÏטז  ‡¯B˙„ ‡Óc ÔÓ ‡a¯ ‡‰k ÏÚÈÂ¿»≈«¬»«»ƒ¿»¿»¿«¿«
:‡ÓÊƒ¿»

Ú·Lיז  ÈcÈÂ ‡Óc ÔÓ dÚaˆ‡ ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ¿«
:‡zÎ¯t Ì„˜ (˙È) ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊƒ¿ƒ√»¿»»√»»À¿»

˜„Ìיח  Èc ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈ ‡Óc ÔÓeƒ¿»ƒ≈««¿««¿¿»ƒ√»
„BLÈ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»»¿»≈
ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»«¬»»ƒƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)úëøtä éðt úààeä äìòîìe Y ¥§¥©¨Ÿ¤§©§¨
:øîBà¯.e wEqR ¥¨

Cìîì ìLî ,"Lãwä úëøt éðt úà"¤§¥¨Ÿ¤©Ÿ¤¨¨§¤¤
dèeòî íà ,äðéãî åéìò äçøqL¤¨§¨¨¨§¦¨¦¦¨

äçøñ]¯ciÎiazM dOkA `Ed oM ¨§¨¥§©¨¦§¥¨
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(èé):äçaænä øéè÷äå epnî íéøé Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨
i"yx£ÌÈ¯È BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑ ּכאׁשר לּפר מ"ועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ¿≈»∆¿»ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבסרחֹונֹו ּומעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא ּבֹו? נתּפרׁשּו לא ּומּפניֿמה וגֹו'". ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹעׂשה
חּבתֹו .מּפני ְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr ,fk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

FzAig ipRn FpFgxqA hrin¦¥§¦§¦§¥¦¨

ירים ירים ירים ירים  ּכּכּכּכלללל־־־־חלחלחלחלּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָואתואתואתואת
ּתּנא ואף־על־ּפי ּבֹו, נתּפרׁשּו ּלא מה ּומּפני וגֹו'. עׂשה ּכאׁשר לּפר מּועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

חיּבתֹו מּפני ּבסרחֹונֹו ּומיעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל רּבי רש"י)דבי ובפירוש יט. (ד, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּפרכת" ּפני את . . ּפעמים ׁשבע "והּזה ּכתּוב צּבּור, ׁשל ּדבר העלם ּפר ּפרׁשת יז)ּבהמׁש "ּולמעלה (שם, רׁש"י ּופירׁש , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכּולּה ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחה מעּוטּה אם מדינה, עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקֹודׁש? ּפרֹוכת ּפני את אֹומר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָהּוא
מתקּימת". ׁשּלֹו ּפמליא אין ְְְִֵֶֶֶַַָָָָסרחה

יׁשמעאל מרּבי הּוא הּנ"ל הראׁשֹון הּמׁשל ּגם ּדלכאֹורה ּבזה, לעּין ב)ויׁש מא, ׁשאינֹו(זבחים ּכמֹו ׁשמֹו רׁש"י הביא ולא , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הּׁשני? ּבּמׁשל יׁשמעאל רּבי ׁשל ׁשמֹו את הביא מּדּוע ואם־ּכן הּמאמרים, ּבעלי ׁשמֹות ּבדר־ּכלל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמביא

ׁשּמּובן  אף ּדהּנה ּכאן. הּמתעֹוררת קׁשיא מתרץ הּׁשני, ּבּמׁשל הּמאמר ּבעל ׁשם ׁשּמביא ּדבזה הּדרּוׁש, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש
ׁש"אין  ּכזה ּב"סרחֹון" ּכׁשּמדּבר אבל רגילים, ּבחטאים הּוא זה ּכל א אֹוהבֹו, ּב"סרחֹון" הּמל ימעט חיּבתֹו ּדמּצד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻהּדבר

ּבסרחֹונֹו? ׁשּימעט ּכ ּכדי עד הּמל מחּבבֹו ׁשעדין אפׁשר אי מתקּימת" ׁשּלֹו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּפמליא
ׁשאמר זה ׁשהּוא יׁשמעאל, רּבי אמר זה ׁשּמאמר רׁש"י מתרץ זה ב)ועל פרק ריש ּדאין (נגעים ּכּפרתן". אני יׂשראל "ּבני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

עצמם. על הּמכּפרים הם ויׂשראל יׂשראל, ׁשל ּכּפרתן יׁשמעאל רּבי אין ּדאם־ּכן יתּכּפרּו, ּתׁשּובה יעׂשּו ׁשּכׁשּיׂשראל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּכּונה
ק  ּכל־ּכ היה יׁשמעאל ׁשרּבי היא הּכּונה היה אּלא עצמֹו הּוא ּכאילּו עצמֹו את ׁשהחׁשיב עד יׂשראל, ּבני עם ּומאחד ׁשּור ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

יׂשראל. ׁשל ּכּפרתן הּוא הרי ּומּמילא (חס־וׁשלֹום), ׁשחטא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָזה
לעֹולם, ּומאּוחדים קׁשּורים הם אּלא יׂשראל ּבני ּבהנהגת ּתלּויה אינּה יׂשראל לבני והּקׁשר האהבה הּקּב"ה, אצל כן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּוכמֹו

חיּבתֹו". מּפני ּבסרחֹונֹו ּו"מיעט הּקּב"ה לפני עֹולה חיּבתן עדין יׂשראל, ּבני אצל "סרחֹון" ּכׁשּיׁש ּגם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָולכן

(ë)ïk úàhçä øôì äNò øLàk øtì äNòå§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−
:íäì çìñðå ïäkä íäìò øtëå Bl-äNòé©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«

i"yx£¯tÏ ‰NÚÂ∑ זה.˙‡hÁ‰ ¯ÙÏ ‰NÚ ¯L‡k∑ ּוׁשּתי יֹותרת להביא מׁשיח, ּכהן ּבפר ׁשּמפרׁש ּכמֹו ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«««»ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
– הּמּתנֹות מּכל אחת חּסר ׁשאם ללּמד העבֹודֹות, ּבמצות ולכּפל ּכאן, ּפרׁש ּׁשּלא מה ׁשם ׁשּפרׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּכליֹות,

Áa„ÓÏ‡:יט  ˜qÈÂ dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈¿«≈¿«¿¿»
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אחת  ׁשּמּתנה ּכאן, לֹומר הצר ּכּפר, – אחת ּבמּתנה ׁשּנתנן החיצֹון הּמזּבח על ּבּנּתנין ׁשּמצינּו לפי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּפסּול,

מעּכבת  .מהן ְֵֶֶֶַ

(àë)Búà óøNå äðçnì õeçî-ìà øtä-úà àéöBäå§¦´¤©À̈¤¦Æ©©«£¤½§¨©´Ÿ½
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøä øtä úà óøN øLàk©«£¤´¨©½¥−©¨´¨«¦®©©¬©¨−̈«

(áë)ýåýé úåöî-ìkî úçà äNòå àèçé àéNð øLà£¤¬¨¦−¤«¡¨®§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸
:íLàå äââLa äðéNòú-àì øLà åéäìà¡Ÿ¹̈£¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥«

i"yx£‡ËÁÈ ‡ÈN ¯L‡∑!ׁשגגתֹו על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור, אׁשרי 'אׁשרי'; לׁשֹון ¬∆»ƒ∆¡»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
זדֹונֹותיו  על ׁשּמתחרט .קלֿוחמר ְְִֵֶֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(36 'r f"ig zegiy ihewl)

יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא כב)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר על על על על (ד, ּכּכּכּכּפּפּפּפרהרהרהרה להביאלהביאלהביאלהביא לבלבלבלב ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי:::: ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ---- יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
זדזדזדזדֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו עלעלעלעל ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמתחרטתחרטתחרטתחרט קלקלקלקל־־־־וחמרוחמרוחמרוחמר ולא (רש"י)ׁשׁשׁשׁשגגתגגתגגתגגתֹוֹוֹוֹו,,,, הּנׂשיא, לחּטאת ּביחס רק "אׁשר" לׁשֹון מֹופיע מּדּוע לתמּה, יׁש ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

מחּדיר  ׁשּכהן לּנׂשיא, הּכהן ׁשל ּתפקידֹו ּבין ההבּדל הענינים: ּפנימּיּות ּפי על להסּביר ויׁש הּמׁשיח? ּכהן לחּטאת  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹּביחס
עּקר  לכן לא־תעׂשה. מצוֹות ׁשרׁש - ה' יראת להחּדיר ּתפקידֹו הּנׂשיא ואּלּו למצוֹות־עׂשה. הּׁשרׁש ׁשהיא - ה' אהבת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹּבעם
הּכׁשלּות  מּלכּתחּלה למנע ענינֹו הּנׂשיא ואּלּו ׁשחטא. למי קרּבן הבאת ּוביניהן - מצוֹות־עׂשה קּיּום הּוא הּכהן ׁשל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹענינֹו
מּלכּתחּלה, חֹוטא ׁשאינֹו לאדם ּבעּקר מתאים "אׁשר" ׁשהּבּטּוי היֹות הּנׂשיא, אצל ּדוקא "אׁשר" הּלׁשֹון מֹופיע לכן ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּבעברֹות.

ּכּפרה. ּולהביא להֹודֹות מתּבּיׁש אינֹו חֹוטא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָוכאׁשר
ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr fi zegiy ihewl)

יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא כב)אאאאׁשׁשׁשׁשר ר ר ר  ׁשׁשׁשׁשגגתגגתגגתגגתֹוֹוֹוֹו(ד, עלעלעלעל ּכּכּכּכּפּפּפּפרהרהרהרה להביאלהביאלהביאלהביא לבלבלבלב ננננֹוֹוֹוֹותן תן תן תן  ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר ּבאדם (רש"י)אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי 'וה'ּמל ה'ּנׂשיא' ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתבֹות ראׁשי 'מל' לּדבר: (רמז הּגּוף על הּׁשּליט הּמח, - זהּוּכּכּכּכבד בד בד בד ,לב לב לב לב ,מח מח מח מח הּוא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר). היא אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי האדם התנהגּות – ִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּכאׁשר לבלבלבלבּכראּוי, ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשּבמֹוחֹוההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ּברצֹונֹו יכֹול אדם ׁש"ּכל ּב'ּתניא', וכּמבאר הּלב. ּתאוֹות על ׁשּליט הּמח – ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
לּבֹו". מׁשאלֹות למּלאֹות ׁשּלא . . ְְְְֲִִִֵֶַַֹֹלהתאּפק

È˜B‡Â„כא  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡¯Bz ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ
‰‡Ó„˜ ‡¯Bz ˙È „È˜B‡ È„ ‡Ók d˙È»≈¿»ƒƒ»»«¿»»

:‡e‰ ‡Ï‰˜ ˙‡hÁ««¿»»

i„Bwt‡כב  ÏkÓ „Á „aÚÈÂ ·BÁÈ ‡a¯ Ì‡ƒ«»≈¿«¿≈«ƒ»ƒ«»
eÏLa ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»
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נט `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k iying meil inei xeriy

(èé):äçaænä øéè÷äå epnî íéøé Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨
i"yx£ÌÈ¯È BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑ ּכאׁשר לּפר מ"ועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ¿≈»∆¿»ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבסרחֹונֹו ּומעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא ּבֹו? נתּפרׁשּו לא ּומּפניֿמה וגֹו'". ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹעׂשה
חּבתֹו .מּפני ְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr ,fk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

FzAig ipRn FpFgxqA hrin¦¥§¦§¦§¥¦¨

ירים ירים ירים ירים  ּכּכּכּכלללל־־־־חלחלחלחלּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָואתואתואתואת
ּתּנא ואף־על־ּפי ּבֹו, נתּפרׁשּו ּלא מה ּומּפני וגֹו'. עׂשה ּכאׁשר לּפר מּועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

חיּבתֹו מּפני ּבסרחֹונֹו ּומיעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל רּבי רש"י)דבי ובפירוש יט. (ד, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּפרכת" ּפני את . . ּפעמים ׁשבע "והּזה ּכתּוב צּבּור, ׁשל ּדבר העלם ּפר ּפרׁשת יז)ּבהמׁש "ּולמעלה (שם, רׁש"י ּופירׁש , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכּולּה ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחה מעּוטּה אם מדינה, עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקֹודׁש? ּפרֹוכת ּפני את אֹומר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָהּוא
מתקּימת". ׁשּלֹו ּפמליא אין ְְְִֵֶֶֶַַָָָָסרחה

יׁשמעאל מרּבי הּוא הּנ"ל הראׁשֹון הּמׁשל ּגם ּדלכאֹורה ּבזה, לעּין ב)ויׁש מא, ׁשאינֹו(זבחים ּכמֹו ׁשמֹו רׁש"י הביא ולא , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הּׁשני? ּבּמׁשל יׁשמעאל רּבי ׁשל ׁשמֹו את הביא מּדּוע ואם־ּכן הּמאמרים, ּבעלי ׁשמֹות ּבדר־ּכלל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמביא

ׁשּמּובן  אף ּדהּנה ּכאן. הּמתעֹוררת קׁשיא מתרץ הּׁשני, ּבּמׁשל הּמאמר ּבעל ׁשם ׁשּמביא ּדבזה הּדרּוׁש, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש
ׁש"אין  ּכזה ּב"סרחֹון" ּכׁשּמדּבר אבל רגילים, ּבחטאים הּוא זה ּכל א אֹוהבֹו, ּב"סרחֹון" הּמל ימעט חיּבתֹו ּדמּצד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻהּדבר

ּבסרחֹונֹו? ׁשּימעט ּכ ּכדי עד הּמל מחּבבֹו ׁשעדין אפׁשר אי מתקּימת" ׁשּלֹו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּפמליא
ׁשאמר זה ׁשהּוא יׁשמעאל, רּבי אמר זה ׁשּמאמר רׁש"י מתרץ זה ב)ועל פרק ריש ּדאין (נגעים ּכּפרתן". אני יׂשראל "ּבני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

עצמם. על הּמכּפרים הם ויׂשראל יׂשראל, ׁשל ּכּפרתן יׁשמעאל רּבי אין ּדאם־ּכן יתּכּפרּו, ּתׁשּובה יעׂשּו ׁשּכׁשּיׂשראל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּכּונה
ק  ּכל־ּכ היה יׁשמעאל ׁשרּבי היא הּכּונה היה אּלא עצמֹו הּוא ּכאילּו עצמֹו את ׁשהחׁשיב עד יׂשראל, ּבני עם ּומאחד ׁשּור ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

יׂשראל. ׁשל ּכּפרתן הּוא הרי ּומּמילא (חס־וׁשלֹום), ׁשחטא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָזה
לעֹולם, ּומאּוחדים קׁשּורים הם אּלא יׂשראל ּבני ּבהנהגת ּתלּויה אינּה יׂשראל לבני והּקׁשר האהבה הּקּב"ה, אצל כן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּוכמֹו

חיּבתֹו". מּפני ּבסרחֹונֹו ּו"מיעט הּקּב"ה לפני עֹולה חיּבתן עדין יׂשראל, ּבני אצל "סרחֹון" ּכׁשּיׁש ּגם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָולכן

(ë)ïk úàhçä øôì äNò øLàk øtì äNòå§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−
:íäì çìñðå ïäkä íäìò øtëå Bl-äNòé©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«

i"yx£¯tÏ ‰NÚÂ∑ זה.˙‡hÁ‰ ¯ÙÏ ‰NÚ ¯L‡k∑ ּוׁשּתי יֹותרת להביא מׁשיח, ּכהן ּבפר ׁשּמפרׁש ּכמֹו ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«««»ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
– הּמּתנֹות מּכל אחת חּסר ׁשאם ללּמד העבֹודֹות, ּבמצות ולכּפל ּכאן, ּפרׁש ּׁשּלא מה ׁשם ׁשּפרׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּכליֹות,
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אחת  ׁשּמּתנה ּכאן, לֹומר הצר ּכּפר, – אחת ּבמּתנה ׁשּנתנן החיצֹון הּמזּבח על ּבּנּתנין ׁשּמצינּו לפי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּפסּול,

מעּכבת  .מהן ְֵֶֶֶַ
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i"yx£‡ËÁÈ ‡ÈN ¯L‡∑!ׁשגגתֹו על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור, אׁשרי 'אׁשרי'; לׁשֹון ¬∆»ƒ∆¡»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
זדֹונֹותיו  על ׁשּמתחרט .קלֿוחמר ְְִֵֶֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(36 'r f"ig zegiy ihewl)

יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא כב)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר על על על על (ד, ּכּכּכּכּפּפּפּפרהרהרהרה להביאלהביאלהביאלהביא לבלבלבלב ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי:::: ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ---- יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
זדזדזדזדֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו עלעלעלעל ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמתחרטתחרטתחרטתחרט קלקלקלקל־־־־וחמרוחמרוחמרוחמר ולא (רש"י)ׁשׁשׁשׁשגגתגגתגגתגגתֹוֹוֹוֹו,,,, הּנׂשיא, לחּטאת ּביחס רק "אׁשר" לׁשֹון מֹופיע מּדּוע לתמּה, יׁש ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

מחּדיר  ׁשּכהן לּנׂשיא, הּכהן ׁשל ּתפקידֹו ּבין ההבּדל הענינים: ּפנימּיּות ּפי על להסּביר ויׁש הּמׁשיח? ּכהן לחּטאת  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹּביחס
עּקר  לכן לא־תעׂשה. מצוֹות ׁשרׁש - ה' יראת להחּדיר ּתפקידֹו הּנׂשיא ואּלּו למצוֹות־עׂשה. הּׁשרׁש ׁשהיא - ה' אהבת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹּבעם
הּכׁשלּות  מּלכּתחּלה למנע ענינֹו הּנׂשיא ואּלּו ׁשחטא. למי קרּבן הבאת ּוביניהן - מצוֹות־עׂשה קּיּום הּוא הּכהן ׁשל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹענינֹו
מּלכּתחּלה, חֹוטא ׁשאינֹו לאדם ּבעּקר מתאים "אׁשר" ׁשהּבּטּוי היֹות הּנׂשיא, אצל ּדוקא "אׁשר" הּלׁשֹון מֹופיע לכן ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּבעברֹות.

ּכּפרה. ּולהביא להֹודֹות מתּבּיׁש אינֹו חֹוטא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָוכאׁשר
ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr fi zegiy ihewl)

יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא כב)אאאאׁשׁשׁשׁשר ר ר ר  ׁשׁשׁשׁשגגתגגתגגתגגתֹוֹוֹוֹו(ד, עלעלעלעל ּכּכּכּכּפּפּפּפרהרהרהרה להביאלהביאלהביאלהביא לבלבלבלב ננננֹוֹוֹוֹותן תן תן תן  ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר ּבאדם (רש"י)אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי 'וה'ּמל ה'ּנׂשיא' ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתבֹות ראׁשי 'מל' לּדבר: (רמז הּגּוף על הּׁשּליט הּמח, - זהּוּכּכּכּכבד בד בד בד ,לב לב לב לב ,מח מח מח מח הּוא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר). היא אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי האדם התנהגּות – ִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּכאׁשר לבלבלבלבּכראּוי, ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשּבמֹוחֹוההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ּברצֹונֹו יכֹול אדם ׁש"ּכל ּב'ּתניא', וכּמבאר הּלב. ּתאוֹות על ׁשּליט הּמח – ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
לּבֹו". מׁשאלֹות למּלאֹות ׁשּלא . . ְְְְֲִִִֵֶַַֹֹלהתאּפק

È˜B‡Â„כא  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡¯Bz ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ
‰‡Ó„˜ ‡¯Bz ˙È „È˜B‡ È„ ‡Ók d˙È»≈¿»ƒƒ»»«¿»»

:‡e‰ ‡Ï‰˜ ˙‡hÁ««¿»»

i„Bwt‡כב  ÏkÓ „Á „aÚÈÂ ·BÁÈ ‡a¯ Ì‡ƒ«»≈¿«¿≈«ƒ»ƒ«»
eÏLa ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:·BÁÈÂ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

¯,zkFxRd cbpM zF`Gd raW :ode§¥¤©©¨§¤¤©¨¤
zkitWE ,gAfOd zFpxw lr mCd zpizp§¦©©¨©©§©¦§¥©§¦©

.gAfOd cFqi l` mCd©¨¤§©¦§¥©
eðéönL éôì ,ìñt¯migaf.a ,el ¨©§¦¤¨¦§¨¦

ïðúpL ïBöéçä çaænä ìò ïéðzða§¦¨¦©©¦§¥©©¦¤§¨¨
úçà äðzîa¯zFpYn iYW mFwnA §©¨¨©©¦§§¥©¨
.rAx` odW¤¥©§©

úçà äðznL ïàk øîBì Cøöä ,øtk¦¥ª§©©¨¤©¨¨©©
.úákòî ïäî¯zevnA ltMW iciÎlr ¥¤§©¤¤©§¥¤¨©§¦§©
.mCd zFpYn`k dxez ©§©¨

(ak)àèçé àéNð øLàì YïBL £¤¨¦¤¡¨§
"éøLà"¯FnM" :a ,i zFixFd i"WxA ©§¥§©¦¨§

aizM Kci`aC" :mW x`anE ."ixW ©̀§¥§¨¥¨¦§¦¨§¦
odMd m` ,EbWi l`xUi zcr lM m ¦̀¨£©¦§¨¥¦§¦©Ÿ¥

giWOdxW` aizM `kde ,Wtp m` , ©¨¦©¦¤¤§¨¨§¦£¤
dPde ."rnWn ixW` i`Ce ,`hgi `iUp̈¦¤¡¨©©©§¥©§©§¦¥

" miptA i"Wx oFWl wEICnoFWl ¦¦§©¦¦§¦§

hEWRd FWExiR df oi`W oaEn ,"ixW ©̀§¥¨¤¥¤¥©¨
`Ed "xW`" WExiR oMW ,"xW`" lW¤£¤¤¥¥£¤
aFYkl dwIC dxFYdW `N` ,"xW`M"©£¤¤¨¤©¨¦§¨¦§
dfA WIW EprinWdl icM ,"xW`" o`M̈£¤§¥§©§¦¥¤¥¨¤

"ixW` oFWl"l fnx)iaxd(. ¤¤¦§©§¥
áì ïúBð BlL àéNpäL øBcä éøLà¯ ©§¥©¤©¨¦¤¥¥

sEtM FAl oi` [llMKxcA]W s`)my i"yx(. ©¤§¤¤§¨¥¦¨
BúââL ìò äøtk àéáäì¯xn`e §¨¦©¨¨©¦§¨§¨©

iM ,"`iUPd ixW`" `le "xFCd ixW`"©§¥©§Ÿ©§¥©¨¦¦
,`hgX dn lr Fl ixW` xnFl oi ¥̀©©§¥©©¤¨¨
Wie E`hg `l mdW xFCd ixW` `N ¤̀¨©§¥©¤¥Ÿ¨§§¥
`Ed `hFg `Ed m`W `iUp mdl̈¤¨¦¤¦¥

FzbbW lr hxgzn)`"eb(zxFz"aE . ¦§¨¥©¦§¨§©
`ian `iUPdW dfA :azM "mgpn§©¥¨©¨¤¤©¨¦¥¦
"al ozFp" FGn dxzie ,FzbbW lr dxRM©¨¨©¦§¨¦¥¨¦¥¥
xnFgd z` WiBxn `EdW Epid ,Kkl§¨©§¤©§¦¤©¤
,"xFCd ixW`" if` ,`hgd mvrAW¤§¤¤©¥§£©©§¥©

iWp` z` `iUPd xxFrn oM FzFUrAW¤©£¥§¥©¨¦¤©§¥
`hgdn xdGdl Kixv dOM cr FxFc©©¨¨¦§¦¨¥¥©¥§
fnxp okle .bbFWA `N` Fpi` m` ENit £̀¦¦¥¤¨§¥§¨¥¦§¨
z`adA `le "`hgi"A `weC xaCd©¨¨©§¨§¤¡¨§Ÿ©£¨©
ozFp `iUPdW `Ed WbCd oMW ,dxRMd©©¨¨¤¥©¨¥¤©¨¦¥
.`hgW `hgd lr hxgzdl al¥§¦§¨¥©©¥§¤¨¨
KM mEXOW azM "dcVA x`A"de§©§¥©¨¤¨©¤¦¨

`hg `le) "`hgi" aEzM(lW c"EIdW , ¨¤¡¨§Ÿ¨¨¤©¤
FnM ,daWgOd lr dxFn "`hgi"¤¡¨¨©©©§¨¨§
dn Edfe ,"xiWi f`"A i"Wx WxiRW¤¥©©¦§¨¨¦§¤©
FNW `iUPdW" aFYkl i"Wx o`M wICX¤¦¥¨©¦¦§¤©¨¦¤

al ozFplr FAlA opFAzOW Epide ," ¥¥§©§¤¦§¥§¦©
kl dvFxe `hgd.KM lr xR ©¥§§¤§©¥©¨

åéúBðBãæ ìò èøçúnL øîçå-ì÷¯ ©¨Ÿ¤¤¦§¨¥©§¨
oMWÎlM ,WiBxn FzbbW lr m ¦̀©¦§¨©§¦¨¤¥

daEWzA xfFge FpFcf lr WiBxOW)i"yx ¤©§¦©§§¥¦§¨
my(.bk dxez



xwie`ס zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k iyiy meil inei xeriy

(âë)àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà òãBä-Bà«©³¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦¯
:íéîz øëæ íéfò øéòN Bðaø÷-úà¤¨§¨²§¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«

i"yx£Ú„B‰ŒB‡∑;"אֹו" ּבמקֹום ו"אם" "אם", ּבלׁשֹון ׁשּמׁשּמׁשין יׁש "אֹו" הרּבה הּדבר'; הֹודע 'אם ּכמֹו «ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
הּוא" נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע "אֹו ‡ÂÈÏ.וכן: Ú„B‰∑לֹו נֹודע מּכאן ּולאחר הּתר, ׁשהּוא סבּור היה ּכׁשחטא ְִֵַַָ«≈»ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

היה  .ׁשאּסּור ִֶָָ

(ãë)íB÷îa Búà èçLå øéòOä Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòä-úà èçLé-øLà£¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«

i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÁLÈŒ¯L‡ ÌB˜Óa∑ ּבעֹולה מפרׁש ׁשהּוא ‰e‡.ּבּצפֹון, ˙‡hÁ∑ ׁשּלא ּכׁשר, – לׁשמֹו ƒ¿¬∆ƒ¿«∆»…»ְֶַָָָָֹ«»ְִֵֶָֹ
ּפסּול  – .לׁשמֹו ְִָ

(äë)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨´¦§½Ÿ¤§−

:äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ¨«
i"yx£BÓc ˙‡Â∑ הּדם .ׁשירי ¿∆»ְֵַָָ

(åë)çáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
ô :Bì çìñðå Búàhçî ïäkä åéìò øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬«

i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ·ÏÁk∑ ׁשלמים אצל האמּור ּבעז המפרׁשים אמּורין .ּכאֹותן ¿≈∆∆««¿»ƒְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ß xc` h"k iyiy mei ß

(æë)õøàä íòî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´¨¨®¤
äðéNòú-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNòaÂ©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:íLàå§¨¥«

È˙כג  È˙ÈÈÂ da ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ««¿«¿ƒ»
:ÌÈÏL ¯Îc ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

ÒBkÈÂכד  ‡¯ÈÙˆ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎÈÈc ¯˙‡a d˙È»≈«¬«¿ƒ«»¬»»»√»¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

dÚaˆ‡aכה  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»¿≈

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»«¿¿»«¬»»

ÒÎ˙כו  ·¯˙k ‡Áa„ÓÏ ˜qÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«
d˙·BÁÓ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»≈¿≈

:dÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈

„‡¯Ú‡כז  ‡nÚÓ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»≈«»¿«¿»
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa¿∆¿¿««ƒƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:·BÁÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bk)òãBä Bà.òãBä íà Bîk Y ©§¦©
ìa ïéLnLî Lé "Bà" äaøä"íà" ïBL ©§¥¥§©§¦¦§¦

ék òãBð Bà" ïëå ."Bà" íB÷îa "íà"å§¦¦§§¥©¦
"àeä çbð øBL¯d`xE .el ,`k zFnW ©¨§§¥

.l ,d xAcOA .`n ,ek oOwl i"Wx mB©©¦§©¨©¦§¨
zFnW i"Wx d`x la` .d ,fk dirWi§©§¨£¨§¥©¦§

.mW xE`iAaE el ,`k©¥¨
åéìà òãBäøeáñ äéä àèçLk Y ©¥¨§¤¨¨¨¨¨

Bì òãBð ïàkî øçàìe ,øzä àeäL¤¤¥§©©¦¨©
äéä øeqàL¯did dUrOd ,xnFlM ¤¦¨¨§©©©£¤¨¨

xEQi` WIW rci `l la` ,Fl rEcï©£¨Ÿ¨©¤¥¦
eil` rcFd" oFWNdn oM wIcnE ,xaCA©¨¨§©¥¥¥©¨©¥¨
mvr `le Fl rcFp `hgdW ,"Fz`Hg©¨¤©¥§©§Ÿ¤¤

dUrOd)miig min x`a(did m` iwER`l . ©©£¤§©¥¦¨¨
xEaq didW `N` ,xEQi` `EdW rcFi¥©¤¦¤¨¤¨¨¨

mC `EdW Fl rcFpe alg `EdW)zlgp ¤¥¤§©¤¨
awri(.ck dxez

(ck)äìòä úà èçLé øLà íB÷îa¦§£¤¦§©¤¨Ÿ¨
äìBòa Løôî àeäL ,ïBôva Y¯ ©¨¤§Ÿ̈§¨

.`i ,` lirl§¥
àeä úàhçì YàlL ,øLk BîL ©¨¦§¨¥¤Ÿ

ììeñt BîL¯:a ,d migaf i"Wx d`x ¦§¨§¥©¦§¨¦
,z`Hg mWl EPhgWIW ,`Ed z`Hg"©¨¤¦§£¤§¥©¨
FziedA rnWn '`Ed'C ,lEqR e`l m`e§¦¨¨§©§©©£¨¨
e`l m`e ,xWM ± `di FziedA m` ,`di§¥¦©£¨¨§¥¨¥§¦¨

."lEqR ±dk dxez ¨
(dk)Bîc úàåícä éøéL Y¯mCd §¤¨§¨¥©¨©¨

zFpxw lr ozPX dn xg`l x`WPd©¦§¨§©©©¤¨©©©§
i"Wx x`an dfAW d`xpe .gAfOd©¦§¥©§¦§¤¤¨¤§¨¥©¦

"FnC lM" xn`p `l rECn)migaf i"yx d`x ©©Ÿ¤¡©¨¨
a ,cl(.ek dxez

(ek)íéîìMä çáæ áìçkïúBàk Y §¥¤¤©©§¨¦§¨
ïéøeîà¯zxzFId z` dfA llFM ¥¦¥¨¤¤©¤¤

lM" xn`nA oillkp opi`W zFilMde§©§¨¤¥¨¦§¨¦§©£©¨

"FAlg)m"`x(. ¤§
íéîìL ìöà øeîàä æòa íéLøôîä©§Ÿ̈¦¨¥¨¨¥¤§¨¦

¯aFYkl wIce .ehÎci ,b lirl§¥§¦¥¦§
xn`p aEzMAW s` ,"frA miWxFtnd"©§¨¦¨¥©¤©¨¤¡©
gaGW ipRn ,"minlXd gaf" mzq§¨¤©©§¨¦¦§¥¤¤©
,dil` mB FA llkp UaM lW minlXd©§¨¦¤¤¤¦§¨©©§¨
,oixEni` llkA dil`d oi` frA ENi`e§¦§¥¥¨©§¨¦§©¥¦
FpAxw ixde ,f ,b lirl i"WxA x`FanM©§¨§©¦§¥©£¥¨§¨
df mrHnE .miGr xirU `Ed `iUPd lW¤©¨¦§¦¦¦¦©©¤
i"Wx WxiR `l wEqR oOwl mB©§©¨¨¥©©¦
zpEMW gikFdl Wie .fr lr dpEMdW¤©©¨¨©¥§¥§¦©¤©¨©
wEqR oOwl xEn`dn ,frl `id aEzMd©¨¦§¥¥¨¨§©¨¨
xnF` UaM lr xAcn xW`MW ,dl¤©£¤§©¥©¤¤¥

alg xqEi xW`M" WxFtnAaUMd ¦§¨©£¤©¥¤©¤¤
mB dfA lFlkl icM ,"minlXd gaGn¦¤©©§¨¦§¥¦§¨¤©

dil`d z`)m"`x(.fk dxez ¤¨©§¨

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 cenr al wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

zEppFAzd ibEq ipW§¥¥¦§§

נקבה" גֹו' קרּבנֹו והביא גֹו' ּבׁשגגה תחטא אחת נפׁש "ואם ּכתּוב ואילך)ּבפרׁשתנּו כז "אין (ד, הרמּב"ם אֹומר לזה, ּבקׁשר . ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
נקבה" אּלא הּכבׂשים מן חּטאת ל ואין ּכבׂשים, מּזכרי אּלא טז)האׁשם הלכה ו פרק המוקדשין פסולי .(הלכות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

לאלקיו  חטא ּכי אּלה ּכל ּבעׂשֹותֹו האדם "ׁשּיחׁשב ּבאר ּוברמּב"ן ּביאּורים. ּכּמה מצינּו חטא, על מכּפר ׁשּקרּבן הּדבר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבטעם
הּזה" הּקרּבן וכפר ּתמּורה מּמּנּו ׁשּלקח הּבֹורא חסד לּולא ּגּופֹו, ויּׂשרף ּדמֹו ׁשּיּׁשפ לֹו וראּוי ונפׁשֹו, ט)ּבגּופֹו א, .(פרשתנו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ּדמֹו ׁשּיּׁשפ לֹו ׁש"ראּוי ׁשּיחׁשב ּכדי עד קׁשים, ּבדברים עצמֹו את ּוליּסר לבּטל צרי ׁשהאדם מדּגׁש זה ׁשּבטעם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻונמצא,
העֹון. לֹו מתּכּפר ועל־ידי־זה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָויּׂשרף",

להּקּב"ה עצמֹו את מקרב ׁשהאדם הּוא הּקרּבן ׁשּתכן והינּו, קרּוב. מּלׁשֹון הּוא ׁשּקרּבן ּגם־ּכן  מצינּו סי'א הבהיר ספר (ראה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ועוד) ט. א, פרשתנו בחיי הּואמו. ּופגם ׁשחטא ׁשּזה ּבזה להתּבֹונן לאדם ׁשּיׁש והינּו, האמיּתי . רצֹונֹו  א הרע, יצרֹו מּצד רק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

לֹו. יכּפר ועֹונֹו מחטאֹו, וׁשב להּקּב"ה מתקרב הּוא הרי זֹו התּבֹוננּות ועל־ידי רצֹונֹו, ּולקּים להּקּב"ה ּבקרּוב להיֹות ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻהּוא
על  רק ּבא החּטאת ּדהּנה, חּטאת. ּבקר ּבן ּבעּקר הּוא הּׁשני והּטעם אׁשם, ּבקרּבן ּבעּקר הּוא הראׁשֹון ׁשהּטעם לֹומר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

הּמזיד על ּגם ּבאים אׁשמֹות ׁשּכּמה עד מחּטאת, חמּור האׁשם מה־ּׁשאין־ּכן פרשתנו)הּׁשֹוגג, סוף ברמב"ן בזה אריכות .(ראה ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
הּמקׁשה  התּבֹוננּות זה ׁשאין טֹוב, לעׂשֹות הּוא האמיּתי ׁשרצֹונֹו ּבזה ׁשּיתּבֹונן מסּפיק הּׁשֹוגג ׁשעל לֹומר יׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָועל־ּפי־זה
ׁש"ּתאמר  ּכנקבה - "רּכה" התּבֹוננּות ּגם מסּפיק הּׁשֹוגג לכּפרת ּכי נקבה", אּלא כּו' חּטאת ל "אין ולכן האדם, על ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּומכּבידה

רּכה" ּבלׁשֹון ג)להן יט, יתרו .(רש"י ְֶַָָָ
להקריב  יׁש יכּפר ׁשעֹונֹו ּכדי אּלא רּכה ּבהתּבֹוננּות ּדי לא ּבהתּגּברּות, הּוא האדם ׁשּיצר מּכיון הּמזיד, על ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻמה־ּׁשאין־ּכן

ּכגידין" הּקׁשים "ּדברים להּגיד יׁש ׁשּל"זכרים" שם)זכר, יצרֹו.(רש"י את יכניע על־ידי־זה ורק , ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

(çë)Bðaø÷ àéáäå àèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bàµ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®§¥¦̧¨§¨¹
:àèç øLà Búàhç-ìò äá÷ð äîéîz íéfò úøéòN§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©©¨−£¤¬¨¨«

(èë)èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©Æ
:äìòä íB÷îa úàhçä-úà¤©´©½̈¦§−¨«Ÿ¨«

(ì)úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(àì)ìòî áìç øñeä øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥»¤»¥©´
ççéð çéøì äçaænä ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáæ¤©́©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©

ô :Bì çìñðå ïäkä åéìò øtëå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«
i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ÏÚÓ ·ÏÁ ¯Òe‰ ¯L‡k∑ ּבׁשלמים האמּורים עז .ּכאמּורי «¬∆«≈∆≈«∆««¿»ƒְְֲִִִֵֵֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr hl zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח לא)לריחלריחלריחלריח (ד, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַ
הרּבה  רׁשּויֹות  (לאֹומרים לחלק לבעל־ּדין ּפה ּפתחֹון לּתן ׁשּלא ה', אּלא אלקים ולא א־ל לא נאמר לא קרּבנֹות  ְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹּבפרׁשת

רש"י) לה', ניחֹוח ריח ּבכּלם נאמר לכ . . א)הן קי, (מנחות ְְֱִֵֵֶַַַַָָֻ
"לבעל הּלׁשֹון את להמּתיק -ּדּדּדּדין ין ין ין יׁש הּדין מּדת אלקים, לׁשם לא הרחמים, מּדת הוי', לׁשם הּוא ׁשּקרּבן הּידּוע ּפי על " ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

גּבֹור). ואקרי קימא אל הא זּכאן, לא אי א: לא, זח"ג ראה – אל ׁשם ּגם ׁשּנזּכר (ּומה יחרם" לאלקים ְְְֱֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"זֹובח

(áì)äîéîú äá÷ð úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈
:äpàéáé§¦¤«¨

È˙ÈÈÂכח  ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ»¿«¿ƒ
ÏÚ ‡˙·e˜ ‡zÓÏL ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿∆¿»¿¿»«

:·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»

ÒBkÈÂכט  ‡˙‡hÁ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚc ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È»«»»«¬««¬»»

˜¯˙ל  ÏÚ ÔzÈÂ dÚaˆ‡a dÓ„Ó ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿«
‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¬»»¿»»¿«≈ƒ»

:‡Áa„Óc¿«¿¿»

˙¯·לא  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
‡Áa„ÓÏ ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÓ≈«ƒ¿«¿«»¿«≈«¬»¿«¿¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡‰k«¬»¿ƒ¿¿≈≈

a˜‡לב  ‡˙‡hÁÏ da¯˜ È˙ÈÈ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒƒ»«¿ƒÀ¿»≈¿«»»À¿»
:dp˙ÈÈ ‡zÓÏL¿∆¿»«¿ƒ«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`l)íéîìMä çáæ ìòî áìç øñeä øLàkíéîìMa íéøeîàä æò éøeîàk Y¯.ek wEqR lirl i"Wx mB d`xal dxez ©£¤©¥¤¥©¤©©§¨¦§¥¥¥¨£¦©§¨¦§¥©©¦§¥¨



סי `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k iyiy meil inei xeriy

(âë)àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà òãBä-Bà«©³¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦¯
:íéîz øëæ íéfò øéòN Bðaø÷-úà¤¨§¨²§¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«

i"yx£Ú„B‰ŒB‡∑;"אֹו" ּבמקֹום ו"אם" "אם", ּבלׁשֹון ׁשּמׁשּמׁשין יׁש "אֹו" הרּבה הּדבר'; הֹודע 'אם ּכמֹו «ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
הּוא" נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע "אֹו ‡ÂÈÏ.וכן: Ú„B‰∑לֹו נֹודע מּכאן ּולאחר הּתר, ׁשהּוא סבּור היה ּכׁשחטא ְִֵַַָ«≈»ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

היה  .ׁשאּסּור ִֶָָ

(ãë)íB÷îa Búà èçLå øéòOä Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòä-úà èçLé-øLà£¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«

i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÁLÈŒ¯L‡ ÌB˜Óa∑ ּבעֹולה מפרׁש ׁשהּוא ‰e‡.ּבּצפֹון, ˙‡hÁ∑ ׁשּלא ּכׁשר, – לׁשמֹו ƒ¿¬∆ƒ¿«∆»…»ְֶַָָָָֹ«»ְִֵֶָֹ
ּפסּול  – .לׁשמֹו ְִָ

(äë)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨´¦§½Ÿ¤§−

:äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ¨«
i"yx£BÓc ˙‡Â∑ הּדם .ׁשירי ¿∆»ְֵַָָ

(åë)çáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
ô :Bì çìñðå Búàhçî ïäkä åéìò øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬«

i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ·ÏÁk∑ ׁשלמים אצל האמּור ּבעז המפרׁשים אמּורין .ּכאֹותן ¿≈∆∆««¿»ƒְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ß xc` h"k iyiy mei ß

(æë)õøàä íòî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´¨¨®¤
äðéNòú-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNòaÂ©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:íLàå§¨¥«

È˙כג  È˙ÈÈÂ da ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ««¿«¿ƒ»
:ÌÈÏL ¯Îc ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

ÒBkÈÂכד  ‡¯ÈÙˆ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎÈÈc ¯˙‡a d˙È»≈«¬«¿ƒ«»¬»»»√»¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

dÚaˆ‡aכה  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»¿≈

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»«¿¿»«¬»»

ÒÎ˙כו  ·¯˙k ‡Áa„ÓÏ ˜qÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«
d˙·BÁÓ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»≈¿≈

:dÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈

„‡¯Ú‡כז  ‡nÚÓ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»≈«»¿«¿»
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa¿∆¿¿««ƒƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:·BÁÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bk)òãBä Bà.òãBä íà Bîk Y ©§¦©
ìa ïéLnLî Lé "Bà" äaøä"íà" ïBL ©§¥¥§©§¦¦§¦

ék òãBð Bà" ïëå ."Bà" íB÷îa "íà"å§¦¦§§¥©¦
"àeä çbð øBL¯d`xE .el ,`k zFnW ©¨§§¥

.l ,d xAcOA .`n ,ek oOwl i"Wx mB©©¦§©¨©¦§¨
zFnW i"Wx d`x la` .d ,fk dirWi§©§¨£¨§¥©¦§

.mW xE`iAaE el ,`k©¥¨
åéìà òãBäøeáñ äéä àèçLk Y ©¥¨§¤¨¨¨¨¨

Bì òãBð ïàkî øçàìe ,øzä àeäL¤¤¥§©©¦¨©
äéä øeqàL¯did dUrOd ,xnFlM ¤¦¨¨§©©©£¤¨¨

xEQi` WIW rci `l la` ,Fl rEcï©£¨Ÿ¨©¤¥¦
eil` rcFd" oFWNdn oM wIcnE ,xaCA©¨¨§©¥¥¥©¨©¥¨
mvr `le Fl rcFp `hgdW ,"Fz`Hg©¨¤©¥§©§Ÿ¤¤

dUrOd)miig min x`a(did m` iwER`l . ©©£¤§©¥¦¨¨
xEaq didW `N` ,xEQi` `EdW rcFi¥©¤¦¤¨¤¨¨¨

mC `EdW Fl rcFpe alg `EdW)zlgp ¤¥¤§©¤¨
awri(.ck dxez

(ck)äìòä úà èçLé øLà íB÷îa¦§£¤¦§©¤¨Ÿ¨
äìBòa Løôî àeäL ,ïBôva Y¯ ©¨¤§Ÿ̈§¨

.`i ,` lirl§¥
àeä úàhçì YàlL ,øLk BîL ©¨¦§¨¥¤Ÿ

ììeñt BîL¯:a ,d migaf i"Wx d`x ¦§¨§¥©¦§¨¦
,z`Hg mWl EPhgWIW ,`Ed z`Hg"©¨¤¦§£¤§¥©¨
FziedA rnWn '`Ed'C ,lEqR e`l m`e§¦¨¨§©§©©£¨¨
e`l m`e ,xWM ± `di FziedA m` ,`di§¥¦©£¨¨§¥¨¥§¦¨

."lEqR ±dk dxez ¨
(dk)Bîc úàåícä éøéL Y¯mCd §¤¨§¨¥©¨©¨

zFpxw lr ozPX dn xg`l x`WPd©¦§¨§©©©¤¨©©©§
i"Wx x`an dfAW d`xpe .gAfOd©¦§¥©§¦§¤¤¨¤§¨¥©¦

"FnC lM" xn`p `l rECn)migaf i"yx d`x ©©Ÿ¤¡©¨¨
a ,cl(.ek dxez

(ek)íéîìMä çáæ áìçkïúBàk Y §¥¤¤©©§¨¦§¨
ïéøeîà¯zxzFId z` dfA llFM ¥¦¥¨¤¤©¤¤

lM" xn`nA oillkp opi`W zFilMde§©§¨¤¥¨¦§¨¦§©£©¨

"FAlg)m"`x(. ¤§
íéîìL ìöà øeîàä æòa íéLøôîä©§Ÿ̈¦¨¥¨¨¥¤§¨¦

¯aFYkl wIce .ehÎci ,b lirl§¥§¦¥¦§
xn`p aEzMAW s` ,"frA miWxFtnd"©§¨¦¨¥©¤©¨¤¡©
gaGW ipRn ,"minlXd gaf" mzq§¨¤©©§¨¦¦§¥¤¤©
,dil` mB FA llkp UaM lW minlXd©§¨¦¤¤¤¦§¨©©§¨
,oixEni` llkA dil`d oi` frA ENi`e§¦§¥¥¨©§¨¦§©¥¦
FpAxw ixde ,f ,b lirl i"WxA x`FanM©§¨§©¦§¥©£¥¨§¨
df mrHnE .miGr xirU `Ed `iUPd lW¤©¨¦§¦¦¦¦©©¤
i"Wx WxiR `l wEqR oOwl mB©§©¨¨¥©©¦
zpEMW gikFdl Wie .fr lr dpEMdW¤©©¨¨©¥§¥§¦©¤©¨©
wEqR oOwl xEn`dn ,frl `id aEzMd©¨¦§¥¥¨¨§©¨¨
xnF` UaM lr xAcn xW`MW ,dl¤©£¤§©¥©¤¤¥

alg xqEi xW`M" WxFtnAaUMd ¦§¨©£¤©¥¤©¤¤
mB dfA lFlkl icM ,"minlXd gaGn¦¤©©§¨¦§¥¦§¨¤©

dil`d z`)m"`x(.fk dxez ¤¨©§¨

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 cenr al wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

zEppFAzd ibEq ipW§¥¥¦§§

נקבה" גֹו' קרּבנֹו והביא גֹו' ּבׁשגגה תחטא אחת נפׁש "ואם ּכתּוב ואילך)ּבפרׁשתנּו כז "אין (ד, הרמּב"ם אֹומר לזה, ּבקׁשר . ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
נקבה" אּלא הּכבׂשים מן חּטאת ל ואין ּכבׂשים, מּזכרי אּלא טז)האׁשם הלכה ו פרק המוקדשין פסולי .(הלכות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

לאלקיו  חטא ּכי אּלה ּכל ּבעׂשֹותֹו האדם "ׁשּיחׁשב ּבאר ּוברמּב"ן ּביאּורים. ּכּמה מצינּו חטא, על מכּפר ׁשּקרּבן הּדבר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבטעם
הּזה" הּקרּבן וכפר ּתמּורה מּמּנּו ׁשּלקח הּבֹורא חסד לּולא ּגּופֹו, ויּׂשרף ּדמֹו ׁשּיּׁשפ לֹו וראּוי ונפׁשֹו, ט)ּבגּופֹו א, .(פרשתנו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ּדמֹו ׁשּיּׁשפ לֹו ׁש"ראּוי ׁשּיחׁשב ּכדי עד קׁשים, ּבדברים עצמֹו את ּוליּסר לבּטל צרי ׁשהאדם מדּגׁש זה ׁשּבטעם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻונמצא,
העֹון. לֹו מתּכּפר ועל־ידי־זה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָויּׂשרף",

להּקּב"ה עצמֹו את מקרב ׁשהאדם הּוא הּקרּבן ׁשּתכן והינּו, קרּוב. מּלׁשֹון הּוא ׁשּקרּבן ּגם־ּכן  מצינּו סי'א הבהיר ספר (ראה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ועוד) ט. א, פרשתנו בחיי הּואמו. ּופגם ׁשחטא ׁשּזה ּבזה להתּבֹונן לאדם ׁשּיׁש והינּו, האמיּתי . רצֹונֹו  א הרע, יצרֹו מּצד רק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

לֹו. יכּפר ועֹונֹו מחטאֹו, וׁשב להּקּב"ה מתקרב הּוא הרי זֹו התּבֹוננּות ועל־ידי רצֹונֹו, ּולקּים להּקּב"ה ּבקרּוב להיֹות ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻהּוא
על  רק ּבא החּטאת ּדהּנה, חּטאת. ּבקר ּבן ּבעּקר הּוא הּׁשני והּטעם אׁשם, ּבקרּבן ּבעּקר הּוא הראׁשֹון ׁשהּטעם לֹומר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

הּמזיד על ּגם ּבאים אׁשמֹות ׁשּכּמה עד מחּטאת, חמּור האׁשם מה־ּׁשאין־ּכן פרשתנו)הּׁשֹוגג, סוף ברמב"ן בזה אריכות .(ראה ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
הּמקׁשה  התּבֹוננּות זה ׁשאין טֹוב, לעׂשֹות הּוא האמיּתי ׁשרצֹונֹו ּבזה ׁשּיתּבֹונן מסּפיק הּׁשֹוגג ׁשעל לֹומר יׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָועל־ּפי־זה
ׁש"ּתאמר  ּכנקבה - "רּכה" התּבֹוננּות ּגם מסּפיק הּׁשֹוגג לכּפרת ּכי נקבה", אּלא כּו' חּטאת ל "אין ולכן האדם, על ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּומכּבידה

רּכה" ּבלׁשֹון ג)להן יט, יתרו .(רש"י ְֶַָָָ
להקריב  יׁש יכּפר ׁשעֹונֹו ּכדי אּלא רּכה ּבהתּבֹוננּות ּדי לא ּבהתּגּברּות, הּוא האדם ׁשּיצר מּכיון הּמזיד, על ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻמה־ּׁשאין־ּכן

ּכגידין" הּקׁשים "ּדברים להּגיד יׁש ׁשּל"זכרים" שם)זכר, יצרֹו.(רש"י את יכניע על־ידי־זה ורק , ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

(çë)Bðaø÷ àéáäå àèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bàµ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®§¥¦̧¨§¨¹
:àèç øLà Búàhç-ìò äá÷ð äîéîz íéfò úøéòN§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©©¨−£¤¬¨¨«

(èë)èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©Æ
:äìòä íB÷îa úàhçä-úà¤©´©½̈¦§−¨«Ÿ¨«

(ì)úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(àì)ìòî áìç øñeä øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥»¤»¥©´
ççéð çéøì äçaænä ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáæ¤©́©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©

ô :Bì çìñðå ïäkä åéìò øtëå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«
i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ÏÚÓ ·ÏÁ ¯Òe‰ ¯L‡k∑ ּבׁשלמים האמּורים עז .ּכאמּורי «¬∆«≈∆≈«∆««¿»ƒְְֲִִִֵֵֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr hl zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח לא)לריחלריחלריחלריח (ד, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַ
הרּבה  רׁשּויֹות  (לאֹומרים לחלק לבעל־ּדין ּפה ּפתחֹון לּתן ׁשּלא ה', אּלא אלקים ולא א־ל לא נאמר לא קרּבנֹות  ְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹּבפרׁשת

רש"י) לה', ניחֹוח ריח ּבכּלם נאמר לכ . . א)הן קי, (מנחות ְְֱִֵֵֶַַַַָָֻ
"לבעל הּלׁשֹון את להמּתיק -ּדּדּדּדין ין ין ין יׁש הּדין מּדת אלקים, לׁשם לא הרחמים, מּדת הוי', לׁשם הּוא ׁשּקרּבן הּידּוע ּפי על " ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

גּבֹור). ואקרי קימא אל הא זּכאן, לא אי א: לא, זח"ג ראה – אל ׁשם ּגם ׁשּנזּכר (ּומה יחרם" לאלקים ְְְֱֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"זֹובח

(áì)äîéîú äá÷ð úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈
:äpàéáé§¦¤«¨

È˙ÈÈÂכח  ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ»¿«¿ƒ
ÏÚ ‡˙·e˜ ‡zÓÏL ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿∆¿»¿¿»«

:·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»

ÒBkÈÂכט  ‡˙‡hÁ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚc ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È»«»»«¬««¬»»

˜¯˙ל  ÏÚ ÔzÈÂ dÚaˆ‡a dÓ„Ó ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿«
‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¬»»¿»»¿«≈ƒ»

:‡Áa„Óc¿«¿¿»

˙¯·לא  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
‡Áa„ÓÏ ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÓ≈«ƒ¿«¿«»¿«≈«¬»¿«¿¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡‰k«¬»¿ƒ¿¿≈≈

a˜‡לב  ‡˙‡hÁÏ da¯˜ È˙ÈÈ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒƒ»«¿ƒÀ¿»≈¿«»»À¿»
:dp˙ÈÈ ‡zÓÏL¿∆¿»«¿ƒ«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`l)íéîìMä çáæ ìòî áìç øñeä øLàkíéîìMa íéøeîàä æò éøeîàk Y¯.ek wEqR lirl i"Wx mB d`xal dxez ©£¤©¥¤¥©¤©©§¨¦§¥¥¥¨£¦©§¨¦§¥©©¦§¥¨



xwie`סב zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k iyiy meil inei xeriy

(âì)dúà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa úàhçì§©½̈¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«

i"yx£˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ∑ לׁשם ׁשחיטתּה .חּטאת ׁשּתהא ¿»«…»¿«»ְְְִֵֵֶַָָָ

(ãì)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤

:çaænä ãBñé§−©¦§¥«©

(äì)áNkä áìç øñeé øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»
ìò äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−
àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈

ô :Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£·Nk‰ ·ÏÁ ¯ÒeÈ ¯L‡k∑ אליה טעּונה ּכׂשּבה, ּבאה ּכׁשהיא חּטאת, אף ּבאליה. אמּורים ׁשּנתרּבּו «¬∆«≈∆«∆∆ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

האמּורין  ‰'.עם ÈM‡ ÏÚ∑ ּבלע"ז פואיילי"ׁש לּׁשם. העׂשּויֹות האׁש מדּורֹות .על ִִֵָ«ƒ≈ְְֲֵֵַַַַָָ

ä(à)ãò àeäå äìà ìB÷ äòîLå àèçú-ék Lôðå§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´¨½̈§´¥½
:Bðåò àNðå ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà¬¨−̈´¨¨®¦¬©¦−§¨¨¬£Ÿ«

i"yx£‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ∑לֹו ׁשּיעיד עדּות לֹו יֹודע ׁשאם ׁשבּועה, ׁשהׁשּביעּוהּו ּבֹו, עד ׁשהּוא .ּבדבר ¿»¿»»»ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(á)úìáðá Bà àîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà́¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼Á§¦§©̧
úìáða Bà äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈¾§¦§©−

:íLàå àîè àeäå epnî íìòðå àîè õøL¤¤́¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−§¨¥«
i"yx£'B‚Â Úbz ¯L‡ LÙ B‡∑ׁשּזדֹונֹו ּדבר ׁשהּוא לּמקּדׁש, יּכנס אֹו קדׁשים יאכל הּזֹו הּטמאה ּולאחר ∆∆¬∆ƒ«¿ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכן  נדרׁש ׁשבּועֹות ּבמּסכת epnÓ.ּכרת. ÌÏÚÂ∑ הּטמאה.ÌL‡Â∑מקּדׁש ּבביאת אֹו קדׁש .ּבאכילת ְְְִֵֵֶֶַַָ¿∆¿«ƒ∆ְַָֻ¿»≈ְְֲִִִֶַַַָֹ

ÒBkÈÂלג  ‡˙‡hÁ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»¿«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁÏ d˙È»«¿«»»¿«¿»ƒƒ»¬»»

dÚaˆ‡aלד  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»»¿«

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»¿«¿¿»

˙¯·לה  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
ÔB‰˙È ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯n‡ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»¿«≈«¬»»¿
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿¿«»«¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k«¬»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

e‰Â‡א  ÈÓBÓ Ï˜ ÚÓLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈≈¿ƒ¿««≈¿
Ïa˜ÈÂ ÈeÁÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‡ÊÁ B‡ „È‰Ò»ƒ¬»¿»ƒ»¿«ƒƒ«≈

:d·BÁ≈

‡Bב  ·‡ÒÓ ÌÚcÓ ÏÎa ·¯˜È Èc L‡ B‡¡«ƒƒ¿«¿»ƒ««¿»»
‡¯ÈÚa ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ ‡˙ÈÁ ˙Ï··¿ƒ¿««¿»¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»
È‰ÈÂ ·‡ÒÓ ‡LÁ¯ ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¬»¿»»ƒ≈

:·ÁÂ ·‡ÒÓ ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ¿«»ƒ≈¿¿»»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bl)úàhçì dúà èçLåàäzL Y §¨©Ÿ¨§©¨¤§¥
ì dúèéçLúàhç íL¯oM cnFl §¦¨¨§¥©¨¥¥

."z`Hgl" zaiY xEYIncl dxez ¦¦¥©§©¨
(dl)áNkä áìç øñeé øLàkY ©£¤©¥¤©¤¤

äéìàa åéøeîà eaøúpL¯WxFtnM ¤¦§©¥¨§©§¨©§¨
.h ,b lirl§¥

,äNák äàá àéäLk ,úàhç óà©©¨§¤¦¨¨¦§¨
ä íò äéìà äðeòè.ïéøeîàéMà ìò §¨©§¨¦¨¥¦©¦¥

'äLàä úBøeãî ìò Y¯mixiraOW ©§¨¥¤©§¦¦
on zcxFId W`l dpEMd oi`e .mipdMd©Ÿ£¦§¥©©¨¨¨¥©¤¤¦
o`ke ,zg` W` `id ixdW ,minXd©¨©¦¤£¥¦¥©©§¨

miAx oFWl "iX`" xn`p)m"`x(. ¤¡©¦¥§©¦
íMì úBéeNòä¯"'d iX`" WExiR Edf ¨£©¥¤¥¦¥

)m"`x(.

.æòìa ù"éìééàåô¯foeilesFn ,icw §©©§¥
.zFxEcn ,W`` dxez ¥§

(`)äìà ìB÷ äòîLåøáãa Y §¨§¨¨¨§¨¨
Ba ãò àeäL¯."cr `Ede" WExiR Edf ¤¥¤¥§¥

`le ,FA cr xaM `EdW xacA FrnWnE©§¨§¨¨¤§¨¥§Ÿ
FA cr didIW)m"`x(i"Wx mB d`xE . ¤¦§¤¥§¥©©¦

cr didW ± cr `Ede" :` ,dl zFrEaW§§¥¤¨¨¥
."drW DzF`A§¨¨¨

äòeáL eäeòéaLäL¯WExiR Edf ¤¦§¦§¨¤¥
."dl` lFw drnWe"§¨§¨¨¨

Bì òãBé íàL¯`le ,rcFi xaMW Epid ¤¦¥©©§¤§¨¥©§Ÿ
cizrA rcIW)m"`x(. ¤¥©¤¨¦

úeãò¯oke .oFW`x qEtcA `Ed oM ¥¥¦§¦§¥
miqEtCA K` .m"`xd zqxB `Ed¦§©¨§¥©©§¦

.zEcrA :EpiptNW¤§¨¥§¥
Bì ãéòiL¯`Upe ciBi `l m`" if` ¤¨¦£©¦Ÿ©¦§¨¨

."FpFra dxez £
(a)'Bâå òbz øLà Lôð Bàøçàìe Y ¤¤£¤¦©§§©©

ñðké Bà íéLã÷ ìëàé Bfä äàîhä©ª§¨©Ÿ©¨¨¦¦¨¥
Lc÷nì¯,"mW`e `nh `Ede" xEn`M ©¦§¨¨¨§¨¥§¨¥

eiWcwe WCwn z`nEh EpidC)zeixed i"yx §©§§©¦§¨§¨¨¨
a ,g(DCal d`nEHd zribp ipROW `le .§Ÿ¤¦§¥§¦©©§¨§©¨

rnWOW itM oAxw `iadl Kixv̈¦§¨¦¨§¨§¦¤©§©
aEzMd oFWNn)m"`x(. ¦§©¨

úøk BðBãfL øáã àeäL¯aIg `le ¤¨¨¤§¨¥§Ÿ¦¥
,zxM FpFcGW xacA `N` oAxw aEzMd©¨¨§¨¤¨§¨¨¤§¨¥
DCal d`nEHd zribpA oMÎoi`XÎdn©¤¥¥¦§¦©©§¨§©¨
mixdfEOW mipdM ENit`e ,`hg DA oi ¥̀¨¥§©£¦Ÿ£¦¤§¨¦

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k iyiy meil inei xeriy

(â)øLà Búàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà́¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½£¤¬
:íLàå òãé àeäå epnî íìòðå da àîèé¦§−̈¨®§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

i"yx£Ì„‡ ˙‡ÓËa∑ מת טמאת B˙‡ÓË.זֹו ÏÎÏ∑ וזבֹות ל זבין מּגע טמאת ÓËÈ‡.רּבֹות ¯L‡∑ לרּבֹות ¿À¿«»»ְֵַֻ¿…À¿»ְְְִַַַַָָֻ¬∆ƒ¿»ְַ
נּדה  ּבבֹועל טהֹור ∑da.הּנֹוגע עֹוף נבלת ּבֹולע Ú„È.לרּבֹות ‡e‰Â ÌÏÚÂ∑ הּטמאה ∑ÌL‡Â.ׁשּׁשכח ְִֵֵַַָ»ְְִֵַַַָ¿∆¿«¿»«ְֶַַָָֻ¿»≈

מקּדׁש ּבביאת אֹו קדׁש .ּבאכילת ְְֲִִִֶַַַָֹ

(ã)òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà|Bà ´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
íìòðå äòáLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´

:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnî¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤
i"yx£ÌÈ˙ÙNa∑ ּבּלב ÈËÈ‰Ï·.לעצמֹו∑Ú¯‰Ï.ולא B‡∑ איׁשן ולא איׁשן אכל, ולא אכל ּכגֹון: .לעצמֹו, ƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«ְְַ¿≈ƒְְְְְִִַַַַַֹֹֹֹ

d˙·BÒג  ÏÎÏ ‡L‡ ˙·‡BÒa ·¯˜È È¯‡ B‡¬≈ƒ¿«¿¬«¡»»¿»¿≈
Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ da ·‡zÒÈ Ècƒƒ¿»««ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«

:·ÁÂ¿»

·ÔÂÙÒד  ‡L¯ÙÏ Ìi˜È È¯‡ L‡ B‡¡«¬≈¿««¿»»»¿ƒ¿»
‡L‡ L¯ÙÈ Èc ÏÎÏ ‡·ËB‡Ï B‡ ‡L‡·‡Ï¿«¿»»¿»»¿…ƒ¿»≈¡»»
·ÁÂ Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ Ìei˜a¿ƒƒ≈¿«»ƒ≈¿»«¿»

:ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ«¬»≈ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zxM xEQi` xaCA oi` ,zF`nHdl `lŸ§¦©¥©¨¨¦¨¥
)m"`x(.

úBòeáL úëqîa¯i"WxA `aEd .` ,f §©¤¤§¨§©¦
.mW oIr ,k ,f oOwl§©¨©¥¨

ïk Løãð¯la`WxFtn Fpi` o`M ¦§©¥£¨¨¥§¨
WCwn z`nEhA xAEcOW aEzMA©¨¤§¨§§©¦§¨

.`weC eiWcwe§¨¨¨©§¨
epnî íìòðåäàîhä Y¯iAx zrcM §¤§©¦¤©ª§¨§©©©¦

EPOn mlrpe" :"mipdM zxFz"A `aiwr£¦¨§©Ÿ£¦§¤§©¦¤
`Ed d`nEh mlrd lr ,`nh `Ede§¨¥©¤§¥§¨
:WExiR ."WCwn mlrd lr `le ,aIg©¨§Ÿ©¤§¥¦§¨¥
qpkpe d`nEHd EPOn dnlrPW¤¤¤§¨¦¤©§¨§¦§©
KMÎxg`e ,miWcw lk` F` WCwOl©¦§¨¨©¢¨¦§©©¨
WCwOl qpkPWM `nh didW Fl rcFp©¤¨¨¨¥§¤¦§©©¦§¨
,oAxw aIg f` ,miWcTd lk`WM F`§¤¨©©¢¨¦¨©¨¨§¨
F` WCwOd EPOn mlrp m` la £̀¨¦¤§©¦¤©¦§¨
lk` F` WCwOl qpkpe miWcTd©¢¨¦§¦§©©¦§¨¨©
rcFp KMÎxg`e ,`nh FcFrA miWcTd©¢¨¦§¨¥§©©¨©
,miWcw EidW F` WCwn didW Fl¤¨¨¦§¨¤¨¢¨¦

xEhR)m"`x(a ,a zAW i"Wx mB d`xE . ¨§¥©©¦©¨
`Ede EPOn mlrpe" :` ,a zFrEaWE§§¤§©¦¤§
."d`nEh EPOn dnlrPW rnWn ,`nḧ¥©§©¤¤¤§¨¦¤§¨

íLàåúàéáa Bà Lã÷ úìéëàa Y §¨¥©£¦©Ÿ¤§¦©
Lc÷î¯Fl rcFp dUrn xg`lE ¦§¨§©©©£¤©
`hgW)my zereay i"yx(.b dxez ¤¨¨

(b)íãà úàîèaúî úàîè Bæ Y¯ §ª§©¨¨ª§©¥
`nhPW mc`A rbPW F` znA rbPW¤¨©§¥¤¨©§¨¨¤¦§¨

znA)k"ez t"r(. §¥
Búàîè ìëìòbî úàîè úBaøì Y §Ÿª§¨§©ª§©©©

úBáæå ïéáæ¯mde .zFafe miafA rbPW ¨¦§¨¤¨©§¨¦§¨§¥
.fk ,eh oOwlcM ,rBnA mi`Ohn§©§¦§©¨§¦§©¨

àîèé øLàìòBáa òâBpä úBaøì Y £¤¦§¨§©©¥©§¥
äcð¯lrFAW ,ck ,eh i"WxA oOwlcM ¦¨§¦§©¨§©¦¤¥

.qxg ilkE mc` `Ohn dCp¦¨§©¥¨¨§¥¤¤

daøBäè óBò úìáð òìBa úBaøì Y ¨§©¥©¦§©¨
¯ziaA `N` dribpA `Ohn Fpi`W¤¥§©¥¦§¦¨¤¨§¥

Dlk` m`e ,dlik` iciÎlr drilAd©§¦¨©§¥£¦¨§¦£¨¨
aIg WCwOl qpkpe)a ,f zereay i"yx(. §¦§©©¦§¨©¨

.g ,ak .eh ,fi oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨
zaiYW xaCd mrhA mW `xnBA d`xE§¥©§¨¨¨§©©©¨¨¤¥©
KxcAW s` ,zFAxl o`M d`A "DA"¨¨¨¨§©©¤§¤¤

.hrnl Dpipr llM§¨¦§¨¨§©¥
íìòðåäàîhä çëML ,òãé àìå Y §¤§©§Ÿ¨©¤¨©©ª§¨
íLàåúàéáa Bà Lã÷ úìéëàa Y §¨¥©£¦©Ÿ¤§¦©

.Lc÷î¯EAx df i"Wx WExitA ¦§¨§¥©¦¤©
itl `id miptAW `qxiBde ,zF`gqEPd©§¨§©¦§¨¤¦§¦¦§¦
Ff `gqEpA mB K` .dvFtPd `qxiBd©¦§¨©§¨©©§§¨
o`M riSdl ipFvxaE ,miWExiRd EAx©©¥¦¦§¦§©¦©¨
:o`M x`al dvFx i"Wx .WCgn WExiR¥§ª¨©¦¤§¨¥¨

`(`l o`M ixdW) EPOn mlrP dn©¤§©¦¤¤£¥¨Ÿ
,mcFTd wEqRaM "`nh `Ede" aEzM̈§¨¥§©¨©¥
EPOn mlrpe" Wxtl lFki `l okle§¨¥Ÿ¨§¨¥§¤§©¦¤

"d`nEHd(a .(Edn ,"EPOn mlrp" m` ©§¨¦¤§©¦¤©
okle ?"rci `Ede" KWndA xnF`W df¤¤¥©¤§¥§¨©§¨¥
,xnFlM .EPOn mlrp `tEB dGW Wxtn§¨¥¤¤¨¤§©¦¤§©
:FWExiR "rci `Ede EPOn mlrpe"§¤§©¦¤§¨©¥
`liOnE ,dricid EPOn dnlrp¤¤§¨¦¤©§¦¨¦¥¨
dn Edfe ."rci `le" `id d`vFYd©¨¨¦§Ÿ¨©§¤©
."rci `le ± EPOn mlrpe" :WxtOX¤§¨¥§¤§©¦¤§Ÿ¨©
,EPOn dnlrp drici Ffi` x`al iCkE§¥§¨¥¥§¦¨¤¤§¨¦¤
xnFlM ,"d`nEHd gkXW" siqFd okl̈¥¦¤¨©©§¨§©
KMÎxg`e ,`nh `EdW rci dNigYA©§¦¨¨©¤¨¥§©©¨
,Ff drici EPOn dgMWpe dnlrp¤¤§¨§¦§§¨¦¤§¦¨
F` WCwOl qpkp Ff d`nEh zgkWaE§¦§©§¨¦§©©¦§¨
,`nh didW xMfp KMÎxg`e ,Wcw lk`̈©Ÿ¤§©©¨¦§©¤¨¨¨¥
hEWR iM aEzMA WxFtn Fpi` df K ©̀¤¥§¨©¨¦¨
df hxR aEzMd WxiR `NW FnkE ,`Ed§¤Ÿ¥©©¨§¨¤

mcFTd wEqRAa ,i dlirnA i"Wx la` . ©¨©¥£¨©¦¦§¦¨

iM s`) dpFW otF`A wEqRd z` Wxtn§¨¥¤©¨§¤¤©¦
mdipiA lCad oi` dkldl(z`nEhaC" : ©£¨¨¥¤§¥¥¥¤¦§§©

,zFrici iYW opirA eiWcwe WCwn¦§¨§¨¨¨¨¥©§¥§¦
mlrde sFQA dricie dNgYA drici§¦¨©§¦¨¦¦¨©§¤§¥
,rcIW llMn ,mlrpe aizkC ,mizpA¥§©¦¦§¦§¤§©¦§¨¤¨©
iYW o`M ixd ,rci `Ede aizM xcde©£©§¦§¨©£¥¨§¥

."zFricic dxez §¦
(c)íéúôNáála àìå Y¯xnB m`W ¦§¨©¦§Ÿ©¥¤¦¨©

`le lFk`l `NW drEaWA FAlA§¦¦§¨¤Ÿ¤¡§Ÿ
drEaW Dpi` eiztUA `ivFd)t"r m"`x ¦¦§¨¨¥¨§¨

a ,ek zereay(cal "`Hal" dNiOdn la` .£¨¥©¦¨§©¥§¨
dn iM ,FAlA xnBX dn hrnn Fpi ¥̀§©¥©¤¨©§¦¦©

iEHiA oM mB `xwp FAlA xnbPX)zernyn ¤¦§©§¦¦§¨©¥¦
my `xnbd(.

òøäìBîöòì Y¯,mixg`l `le §¨©§©§§Ÿ©£¥¦
zEWx dahd dn ,"aihidl F`" xn`PW¤¤¡©§¥¦©£¨¨§

aihdl zEWx Fl WIW)(drxd s` , ¤¥§§¥¦©£¨¨
oi`W mixg`l drxd hrnl ,zEWx§§©¥£¨¨©£¥¦¤¥

FciA zEWxd)` ,fk zereay t"r(. ¨§§¨
Bîöòì "áéèéäì Bà"¯drxdW mWM §¥¦§©§§¥¤£¨¨

.Fnvrl `id aihdl KM ,Fnvrl `id¦§©§¨§¥¦¦§©§
zaiY xEYIn micnFl `xnBA mpn`̈§¨©§¨¨§¦¦¦¥©
iRÎlr K` ,mixg` zahd zFAxl "F`"§©£¨©£¥¦©©¦
Fpi`e wNgl `A "F`" `xwn lW FhEWR§¤¦§¨¨§©¥§¥

.xYEin§¨
ìëà àìå ìëà ïBâk¯± lkF` §Ÿ©§ŸŸ©©

,"rxdl" ± lkF` `l ,"aihidl"§¥¦Ÿ©§¨©
lkl oiCdÎ`Ede ,Fnvr z` dPrOW¤§©¤¤©§§©¦§¨
F` rxdl"C ,`Adl e`le od `EdW xaC̈¨¤¥§¨§©¨¦§¨©

rnWn `Adl "aihidl)` ,a zereay i"yx(. §¥¦§©¨©§©
.ïLéà àìå ïLéààháé øLà ìëìY ¦©§Ÿ¦©§Ÿ£¤§©¥

ì úBaøìøáòL¯"iYlk`" rAWPW §©§¤¨©¤¦§©¨©§¦
lk`e "iYlk` `l" F` ,lk` `le)i"yx §Ÿ¨©Ÿ¨©§¦§¨©

` ,a zay(.



סג `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k iyiy meil inei xeriy

(âì)dúà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa úàhçì§©½̈¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«

i"yx£˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ∑ לׁשם ׁשחיטתּה .חּטאת ׁשּתהא ¿»«…»¿«»ְְְִֵֵֶַָָָ

(ãì)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤

:çaænä ãBñé§−©¦§¥«©

(äì)áNkä áìç øñeé øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»
ìò äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−
àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈

ô :Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£·Nk‰ ·ÏÁ ¯ÒeÈ ¯L‡k∑ אליה טעּונה ּכׂשּבה, ּבאה ּכׁשהיא חּטאת, אף ּבאליה. אמּורים ׁשּנתרּבּו «¬∆«≈∆«∆∆ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

האמּורין  ‰'.עם ÈM‡ ÏÚ∑ ּבלע"ז פואיילי"ׁש לּׁשם. העׂשּויֹות האׁש מדּורֹות .על ִִֵָ«ƒ≈ְְֲֵֵַַַַָָ

ä(à)ãò àeäå äìà ìB÷ äòîLå àèçú-ék Lôðå§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´¨½̈§´¥½
:Bðåò àNðå ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà¬¨−̈´¨¨®¦¬©¦−§¨¨¬£Ÿ«

i"yx£‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ∑לֹו ׁשּיעיד עדּות לֹו יֹודע ׁשאם ׁשבּועה, ׁשהׁשּביעּוהּו ּבֹו, עד ׁשהּוא .ּבדבר ¿»¿»»»ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(á)úìáðá Bà àîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà́¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼Á§¦§©̧
úìáða Bà äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈¾§¦§©−

:íLàå àîè àeäå epnî íìòðå àîè õøL¤¤́¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−§¨¥«
i"yx£'B‚Â Úbz ¯L‡ LÙ B‡∑ׁשּזדֹונֹו ּדבר ׁשהּוא לּמקּדׁש, יּכנס אֹו קדׁשים יאכל הּזֹו הּטמאה ּולאחר ∆∆¬∆ƒ«¿ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכן  נדרׁש ׁשבּועֹות ּבמּסכת epnÓ.ּכרת. ÌÏÚÂ∑ הּטמאה.ÌL‡Â∑מקּדׁש ּבביאת אֹו קדׁש .ּבאכילת ְְְִֵֵֶֶַַָ¿∆¿«ƒ∆ְַָֻ¿»≈ְְֲִִִֶַַַָֹ

ÒBkÈÂלג  ‡˙‡hÁ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»¿«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁÏ d˙È»«¿«»»¿«¿»ƒƒ»¬»»

dÚaˆ‡aלד  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»»¿«

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»¿«¿¿»

˙¯·לה  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
ÔB‰˙È ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯n‡ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»¿«≈«¬»»¿
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿¿«»«¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k«¬»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

e‰Â‡א  ÈÓBÓ Ï˜ ÚÓLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈≈¿ƒ¿««≈¿
Ïa˜ÈÂ ÈeÁÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‡ÊÁ B‡ „È‰Ò»ƒ¬»¿»ƒ»¿«ƒƒ«≈

:d·BÁ≈

‡Bב  ·‡ÒÓ ÌÚcÓ ÏÎa ·¯˜È Èc L‡ B‡¡«ƒƒ¿«¿»ƒ««¿»»
‡¯ÈÚa ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ ‡˙ÈÁ ˙Ï··¿ƒ¿««¿»¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»
È‰ÈÂ ·‡ÒÓ ‡LÁ¯ ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¬»¿»»ƒ≈

:·ÁÂ ·‡ÒÓ ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ¿«»ƒ≈¿¿»»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bl)úàhçì dúà èçLåàäzL Y §¨©Ÿ¨§©¨¤§¥
ì dúèéçLúàhç íL¯oM cnFl §¦¨¨§¥©¨¥¥

."z`Hgl" zaiY xEYIncl dxez ¦¦¥©§©¨
(dl)áNkä áìç øñeé øLàkY ©£¤©¥¤©¤¤

äéìàa åéøeîà eaøúpL¯WxFtnM ¤¦§©¥¨§©§¨©§¨
.h ,b lirl§¥

,äNák äàá àéäLk ,úàhç óà©©¨§¤¦¨¨¦§¨
ä íò äéìà äðeòè.ïéøeîàéMà ìò §¨©§¨¦¨¥¦©¦¥

'äLàä úBøeãî ìò Y¯mixiraOW ©§¨¥¤©§¦¦
on zcxFId W`l dpEMd oi`e .mipdMd©Ÿ£¦§¥©©¨¨¨¥©¤¤¦
o`ke ,zg` W` `id ixdW ,minXd©¨©¦¤£¥¦¥©©§¨

miAx oFWl "iX`" xn`p)m"`x(. ¤¡©¦¥§©¦
íMì úBéeNòä¯"'d iX`" WExiR Edf ¨£©¥¤¥¦¥

)m"`x(.

.æòìa ù"éìééàåô¯foeilesFn ,icw §©©§¥
.zFxEcn ,W`` dxez ¥§

(`)äìà ìB÷ äòîLåøáãa Y §¨§¨¨¨§¨¨
Ba ãò àeäL¯."cr `Ede" WExiR Edf ¤¥¤¥§¥

`le ,FA cr xaM `EdW xacA FrnWnE©§¨§¨¨¤§¨¥§Ÿ
FA cr didIW)m"`x(i"Wx mB d`xE . ¤¦§¤¥§¥©©¦

cr didW ± cr `Ede" :` ,dl zFrEaW§§¥¤¨¨¥
."drW DzF`A§¨¨¨

äòeáL eäeòéaLäL¯WExiR Edf ¤¦§¦§¨¤¥
."dl` lFw drnWe"§¨§¨¨¨

Bì òãBé íàL¯`le ,rcFi xaMW Epid ¤¦¥©©§¤§¨¥©§Ÿ
cizrA rcIW)m"`x(. ¤¥©¤¨¦

úeãò¯oke .oFW`x qEtcA `Ed oM ¥¥¦§¦§¥
miqEtCA K` .m"`xd zqxB `Ed¦§©¨§¥©©§¦

.zEcrA :EpiptNW¤§¨¥§¥
Bì ãéòiL¯`Upe ciBi `l m`" if` ¤¨¦£©¦Ÿ©¦§¨¨

."FpFra dxez £
(a)'Bâå òbz øLà Lôð Bàøçàìe Y ¤¤£¤¦©§§©©

ñðké Bà íéLã÷ ìëàé Bfä äàîhä©ª§¨©Ÿ©¨¨¦¦¨¥
Lc÷nì¯,"mW`e `nh `Ede" xEn`M ©¦§¨¨¨§¨¥§¨¥

eiWcwe WCwn z`nEh EpidC)zeixed i"yx §©§§©¦§¨§¨¨¨
a ,g(DCal d`nEHd zribp ipROW `le .§Ÿ¤¦§¥§¦©©§¨§©¨

rnWOW itM oAxw `iadl Kixv̈¦§¨¦¨§¨§¦¤©§©
aEzMd oFWNn)m"`x(. ¦§©¨

úøk BðBãfL øáã àeäL¯aIg `le ¤¨¨¤§¨¥§Ÿ¦¥
,zxM FpFcGW xacA `N` oAxw aEzMd©¨¨§¨¤¨§¨¨¤§¨¥
DCal d`nEHd zribpA oMÎoi`XÎdn©¤¥¥¦§¦©©§¨§©¨
mixdfEOW mipdM ENit`e ,`hg DA oi ¥̀¨¥§©£¦Ÿ£¦¤§¨¦

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k iyiy meil inei xeriy

(â)øLà Búàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà́¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½£¤¬
:íLàå òãé àeäå epnî íìòðå da àîèé¦§−̈¨®§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

i"yx£Ì„‡ ˙‡ÓËa∑ מת טמאת B˙‡ÓË.זֹו ÏÎÏ∑ וזבֹות ל זבין מּגע טמאת ÓËÈ‡.רּבֹות ¯L‡∑ לרּבֹות ¿À¿«»»ְֵַֻ¿…À¿»ְְְִַַַַָָֻ¬∆ƒ¿»ְַ
נּדה  ּבבֹועל טהֹור ∑da.הּנֹוגע עֹוף נבלת ּבֹולע Ú„È.לרּבֹות ‡e‰Â ÌÏÚÂ∑ הּטמאה ∑ÌL‡Â.ׁשּׁשכח ְִֵֵַַָ»ְְִֵַַַָ¿∆¿«¿»«ְֶַַָָֻ¿»≈

מקּדׁש ּבביאת אֹו קדׁש .ּבאכילת ְְֲִִִֶַַַָֹ

(ã)òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà|Bà ´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
íìòðå äòáLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´

:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnî¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤
i"yx£ÌÈ˙ÙNa∑ ּבּלב ÈËÈ‰Ï·.לעצמֹו∑Ú¯‰Ï.ולא B‡∑ איׁשן ולא איׁשן אכל, ולא אכל ּכגֹון: .לעצמֹו, ƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«ְְַ¿≈ƒְְְְְִִַַַַַֹֹֹֹ

d˙·BÒג  ÏÎÏ ‡L‡ ˙·‡BÒa ·¯˜È È¯‡ B‡¬≈ƒ¿«¿¬«¡»»¿»¿≈
Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ da ·‡zÒÈ Ècƒƒ¿»««ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«

:·ÁÂ¿»

·ÔÂÙÒד  ‡L¯ÙÏ Ìi˜È È¯‡ L‡ B‡¡«¬≈¿««¿»»»¿ƒ¿»
‡L‡ L¯ÙÈ Èc ÏÎÏ ‡·ËB‡Ï B‡ ‡L‡·‡Ï¿«¿»»¿»»¿…ƒ¿»≈¡»»
·ÁÂ Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ Ìei˜a¿ƒƒ≈¿«»ƒ≈¿»«¿»

:ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ«¬»≈ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zxM xEQi` xaCA oi` ,zF`nHdl `lŸ§¦©¥©¨¨¦¨¥
)m"`x(.

úBòeáL úëqîa¯i"WxA `aEd .` ,f §©¤¤§¨§©¦
.mW oIr ,k ,f oOwl§©¨©¥¨

ïk Løãð¯la`WxFtn Fpi` o`M ¦§©¥£¨¨¥§¨
WCwn z`nEhA xAEcOW aEzMA©¨¤§¨§§©¦§¨

.`weC eiWcwe§¨¨¨©§¨
epnî íìòðåäàîhä Y¯iAx zrcM §¤§©¦¤©ª§¨§©©©¦

EPOn mlrpe" :"mipdM zxFz"A `aiwr£¦¨§©Ÿ£¦§¤§©¦¤
`Ed d`nEh mlrd lr ,`nh `Ede§¨¥©¤§¥§¨
:WExiR ."WCwn mlrd lr `le ,aIg©¨§Ÿ©¤§¥¦§¨¥
qpkpe d`nEHd EPOn dnlrPW¤¤¤§¨¦¤©§¨§¦§©
KMÎxg`e ,miWcw lk` F` WCwOl©¦§¨¨©¢¨¦§©©¨
WCwOl qpkPWM `nh didW Fl rcFp©¤¨¨¨¥§¤¦§©©¦§¨
,oAxw aIg f` ,miWcTd lk`WM F`§¤¨©©¢¨¦¨©¨¨§¨
F` WCwOd EPOn mlrp m` la £̀¨¦¤§©¦¤©¦§¨
lk` F` WCwOl qpkpe miWcTd©¢¨¦§¦§©©¦§¨¨©
rcFp KMÎxg`e ,`nh FcFrA miWcTd©¢¨¦§¨¥§©©¨©
,miWcw EidW F` WCwn didW Fl¤¨¨¦§¨¤¨¢¨¦

xEhR)m"`x(a ,a zAW i"Wx mB d`xE . ¨§¥©©¦©¨
`Ede EPOn mlrpe" :` ,a zFrEaWE§§¤§©¦¤§
."d`nEh EPOn dnlrPW rnWn ,`nḧ¥©§©¤¤¤§¨¦¤§¨

íLàåúàéáa Bà Lã÷ úìéëàa Y §¨¥©£¦©Ÿ¤§¦©
Lc÷î¯Fl rcFp dUrn xg`lE ¦§¨§©©©£¤©
`hgW)my zereay i"yx(.b dxez ¤¨¨

(b)íãà úàîèaúî úàîè Bæ Y¯ §ª§©¨¨ª§©¥
`nhPW mc`A rbPW F` znA rbPW¤¨©§¥¤¨©§¨¨¤¦§¨

znA)k"ez t"r(. §¥
Búàîè ìëìòbî úàîè úBaøì Y §Ÿª§¨§©ª§©©©

úBáæå ïéáæ¯mde .zFafe miafA rbPW ¨¦§¨¤¨©§¨¦§¨§¥
.fk ,eh oOwlcM ,rBnA mi`Ohn§©§¦§©¨§¦§©¨

àîèé øLàìòBáa òâBpä úBaøì Y £¤¦§¨§©©¥©§¥
äcð¯lrFAW ,ck ,eh i"WxA oOwlcM ¦¨§¦§©¨§©¦¤¥

.qxg ilkE mc` `Ohn dCp¦¨§©¥¨¨§¥¤¤

daøBäè óBò úìáð òìBa úBaøì Y ¨§©¥©¦§©¨
¯ziaA `N` dribpA `Ohn Fpi`W¤¥§©¥¦§¦¨¤¨§¥

Dlk` m`e ,dlik` iciÎlr drilAd©§¦¨©§¥£¦¨§¦£¨¨
aIg WCwOl qpkpe)a ,f zereay i"yx(. §¦§©©¦§¨©¨

.g ,ak .eh ,fi oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨
zaiYW xaCd mrhA mW `xnBA d`xE§¥©§¨¨¨§©©©¨¨¤¥©
KxcAW s` ,zFAxl o`M d`A "DA"¨¨¨¨§©©¤§¤¤

.hrnl Dpipr llM§¨¦§¨¨§©¥
íìòðåäàîhä çëML ,òãé àìå Y §¤§©§Ÿ¨©¤¨©©ª§¨
íLàåúàéáa Bà Lã÷ úìéëàa Y §¨¥©£¦©Ÿ¤§¦©

.Lc÷î¯EAx df i"Wx WExitA ¦§¨§¥©¦¤©
itl `id miptAW `qxiBde ,zF`gqEPd©§¨§©¦§¨¤¦§¦¦§¦
Ff `gqEpA mB K` .dvFtPd `qxiBd©¦§¨©§¨©©§§¨
o`M riSdl ipFvxaE ,miWExiRd EAx©©¥¦¦§¦§©¦©¨
:o`M x`al dvFx i"Wx .WCgn WExiR¥§ª¨©¦¤§¨¥¨

`(`l o`M ixdW) EPOn mlrP dn©¤§©¦¤¤£¥¨Ÿ
,mcFTd wEqRaM "`nh `Ede" aEzM̈§¨¥§©¨©¥
EPOn mlrpe" Wxtl lFki `l okle§¨¥Ÿ¨§¨¥§¤§©¦¤

"d`nEHd(a .(Edn ,"EPOn mlrp" m` ©§¨¦¤§©¦¤©
okle ?"rci `Ede" KWndA xnF`W df¤¤¥©¤§¥§¨©§¨¥
,xnFlM .EPOn mlrp `tEB dGW Wxtn§¨¥¤¤¨¤§©¦¤§©
:FWExiR "rci `Ede EPOn mlrpe"§¤§©¦¤§¨©¥
`liOnE ,dricid EPOn dnlrp¤¤§¨¦¤©§¦¨¦¥¨
dn Edfe ."rci `le" `id d`vFYd©¨¨¦§Ÿ¨©§¤©
."rci `le ± EPOn mlrpe" :WxtOX¤§¨¥§¤§©¦¤§Ÿ¨©
,EPOn dnlrp drici Ffi` x`al iCkE§¥§¨¥¥§¦¨¤¤§¨¦¤
xnFlM ,"d`nEHd gkXW" siqFd okl̈¥¦¤¨©©§¨§©
KMÎxg`e ,`nh `EdW rci dNigYA©§¦¨¨©¤¨¥§©©¨
,Ff drici EPOn dgMWpe dnlrp¤¤§¨§¦§§¨¦¤§¦¨
F` WCwOl qpkp Ff d`nEh zgkWaE§¦§©§¨¦§©©¦§¨
,`nh didW xMfp KMÎxg`e ,Wcw lk`̈©Ÿ¤§©©¨¦§©¤¨¨¨¥
hEWR iM aEzMA WxFtn Fpi` df K ©̀¤¥§¨©¨¦¨
df hxR aEzMd WxiR `NW FnkE ,`Ed§¤Ÿ¥©©¨§¨¤

mcFTd wEqRAa ,i dlirnA i"Wx la` . ©¨©¥£¨©¦¦§¦¨

iM s`) dpFW otF`A wEqRd z` Wxtn§¨¥¤©¨§¤¤©¦
mdipiA lCad oi` dkldl(z`nEhaC" : ©£¨¨¥¤§¥¥¥¤¦§§©

,zFrici iYW opirA eiWcwe WCwn¦§¨§¨¨¨¨¥©§¥§¦
mlrde sFQA dricie dNgYA drici§¦¨©§¦¨¦¦¨©§¤§¥
,rcIW llMn ,mlrpe aizkC ,mizpA¥§©¦¦§¦§¤§©¦§¨¤¨©
iYW o`M ixd ,rci `Ede aizM xcde©£©§¦§¨©£¥¨§¥

."zFricic dxez §¦
(c)íéúôNáála àìå Y¯xnB m`W ¦§¨©¦§Ÿ©¥¤¦¨©

`le lFk`l `NW drEaWA FAlA§¦¦§¨¤Ÿ¤¡§Ÿ
drEaW Dpi` eiztUA `ivFd)t"r m"`x ¦¦§¨¨¥¨§¨

a ,ek zereay(cal "`Hal" dNiOdn la` .£¨¥©¦¨§©¥§¨
dn iM ,FAlA xnBX dn hrnn Fpi ¥̀§©¥©¤¨©§¦¦©

iEHiA oM mB `xwp FAlA xnbPX)zernyn ¤¦§©§¦¦§¨©¥¦
my `xnbd(.

òøäìBîöòì Y¯,mixg`l `le §¨©§©§§Ÿ©£¥¦
zEWx dahd dn ,"aihidl F`" xn`PW¤¤¡©§¥¦©£¨¨§

aihdl zEWx Fl WIW)(drxd s` , ¤¥§§¥¦©£¨¨
oi`W mixg`l drxd hrnl ,zEWx§§©¥£¨¨©£¥¦¤¥

FciA zEWxd)` ,fk zereay t"r(. ¨§§¨
Bîöòì "áéèéäì Bà"¯drxdW mWM §¥¦§©§§¥¤£¨¨

.Fnvrl `id aihdl KM ,Fnvrl `id¦§©§¨§¥¦¦§©§
zaiY xEYIn micnFl `xnBA mpn`̈§¨©§¨¨§¦¦¦¥©
iRÎlr K` ,mixg` zahd zFAxl "F`"§©£¨©£¥¦©©¦
Fpi`e wNgl `A "F`" `xwn lW FhEWR§¤¦§¨¨§©¥§¥

.xYEin§¨
ìëà àìå ìëà ïBâk¯± lkF` §Ÿ©§ŸŸ©©

,"rxdl" ± lkF` `l ,"aihidl"§¥¦Ÿ©§¨©
lkl oiCdÎ`Ede ,Fnvr z` dPrOW¤§©¤¤©§§©¦§¨
F` rxdl"C ,`Adl e`le od `EdW xaC̈¨¤¥§¨§©¨¦§¨©

rnWn `Adl "aihidl)` ,a zereay i"yx(. §¥¦§©¨©§©
.ïLéà àìå ïLéààháé øLà ìëìY ¦©§Ÿ¦©§Ÿ£¤§©¥

ì úBaøìøáòL¯"iYlk`" rAWPW §©§¤¨©¤¦§©¨©§¦
lk`e "iYlk` `l" F` ,lk` `le)i"yx §Ÿ¨©Ÿ¨©§¦§¨©

` ,a zay(.



xwie`סד zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k iyiy meil inei xeriy
‡h·È ¯L‡ ÏÎÏ∑ לׁשעבר epnÓ.לרּבֹות ÌÏÚÂ∑ּכמפרׁש ויֹורד עֹולה ּבקרּבן אּלה ּכל ׁשבּועתֹו, על ועבר ¿…¬∆¿«≈ְְֶַַָ¿∆¿«ƒ∆ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבאׁשם  אּלא זֹו ּבקרּבן אינּה ממֹון, ּכפירת ּבּה ׁשּיׁש ׁשבּועה אבל .ּכאן, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

(ä)øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬
:äéìò àèç̈−̈¨¤«¨

(å)àèç øLà Búàhç ìò ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈
úàhçì íéfò úøéòN-Bà äaNk ïàvä-ïî äá÷ð§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©¨®

:Búàhçî ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«

(æ)BîLà-úà àéáäå äN éc Bãé òébú àì-íàå§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹
ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®

:äìòì ãçàå úàhçì ãçà¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

(ç)øLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
àìå Btøò ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ

:ìécáé©§¦«
i"yx£‰BL‡¯ ˙‡hÁÏ ¯L‡Œ˙‡ ·È¯˜‰Â∑.לעֹולה קֹודמת ז')חּטאת לפרקליט (זבחים ּדֹומה? הּדבר למה ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

אחריו  ּדֹורֹון נכנס ּפרקליט, רּצה לרּצֹות, ÏÈc·È.ׁשּנכנס ‡ÏÂ∑ אחד סימן אּלא מֹולק הּוא ∑Û¯Ú.אינֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ…∆
הּצּואר  אחֹורי ּכל אר והּוא הערף, את הרֹואה מּול ערף, מּול הּצּואר. לצד המׁשּפע הראׁש .ּגבּה ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ

Á·ה  Èc ÈcÂÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·BÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»
:dÏÚ¬«

Á·ו  Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»«¿≈ƒ»
ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ B‡ ‡˙¯n‡ ‡Ú ÔÓ ‡˙·e˜¿¿»ƒ»»ƒ¿»»¿ƒ«ƒƒ
:d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡ËÁÏ¿«»»ƒ««¬ƒ«¬»≈¿≈

È˙ז  È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk d„È ÈËÓ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈¿≈¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»
Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯z ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈
:‡˙ÏÚÏ „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰BÈ»√»¿»«¿«»»¿««¬»»

Ècח  ˙È ·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»«¬»ƒ»≈»ƒ
dLÈ¯ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„˜ ‡˙‡hÁÏ¿«»»«¿≈»¿ƒ¿»≈≈

:L¯ÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï·˜lÓƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

epnî íìòðåBúòeáL ìò øáòå Y¯ §¤§©¦¤§¨©©§¨
ENi`kE ,xvw `xwn df ixd ,xnFlM§©£¥¤¦§¨¨¨§¦
`Ed dn lr oM `l m`W ,"xare" aEzM̈§¨©¤¦Ÿ¥©¨
`le ,o`M df WxiRX dnE ?oAxw `ian¥¦¨§¨©¤¥©¤¨§Ÿ
xEn`d "mW`e" zaiY z` oM WxiR¥©¥¤¥©§¨¥¨¨
dfÎKxCÎlr WxiRW FnM ,oOwl§©¨§¤¥©©¤¤¤
"mW`e"W mEXn ,lirlC miwEqRA©§¦¦§¥¦¤§¨¥
,"mlrpe" lr aqEn Fpi` oOwl xEn`d̈¨§©¨¥¨©§¤§©
gxkdA okle ,"dN`n zg`l" lr `N ¤̀¨©§©©¥¥¤§¨¥§¤§¥©
dnE .xvw `xwn `Ed "mlrpe"W¤§¤§©¦§¨¨¨©

rci `Ede" KWndA xnF`XmW`e ¤¥©¤§¥§¨©§¨¥
Fl rcFPW FWExiR ,"dN`n zg`l§©©¥¥¤¥¤©
zFxiardn zg`A mW` `EdW¤¨¥§©©¥¨£¥

lirl zFxMfPd)m"`x(,xnFl Wi F` . ©¦§¨§¥¥©
"EPOn mlrpe"W xnFl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦©¤§¤§©¦¤
xg`NW ,`Adl lr drEaWA wx aqEn¨©¦§¨©§©¨¤§©©
,rAWPW drEaXd EPOn dnNrzp onf§©¦§©§¨¦¤©§¨¤¦§©

"FzrEaW lr xare"),ek zereay i"yx d`x §¨©©§¨
a"rx(KIW `l xard lr drEaWA la` ,£¨¦§¨©¤¨¨Ÿ©¨

zrWA EPOn dnlrPW ,"mlrpe" xnFl©§¤§©¤¤¤§¨¦¤¦§©
`Ed f` iM ,xarA dUrX dn drEaXd©§¨©¤¨¨¤¨¨¦¨

bbFW `le qEp` `xwp),hq zay i"yx d`x ¦§¨¨§Ÿ¥

a"rx(FpWi iEHiA zrEaWA oAxw aEIge ,§¦¨§¨¦§©¦¤§
drEaXd zrWA rci `l m` wx©¦Ÿ¨©¦§©©§¨

drEaXd lr oAxw miaIgW)zereay d`x ¤©¨¦¨§¨©©§¨
my(.

älà ìk¯cÎ` miwEqtA mixEn`d ¨¥¤¨£¦¦§¦
WCwn z`nEh ,zEcrd zrEaW)§©¨¥§©¦§¨

iEHiA zrEaWE ,eiWcwe(. §¨¨¨§©¦
"ãøBéå äìBò" ïaø÷a¯z`Hg xiWrl §¨§©¤§¥§¨¦©©

miNCAW lclE ,sFr iprlE ,dndA§¥¨§¨¦§©¤©©¦
dlFr" oFWl Edfe ,dti`d zixiUr£¦¦¨¥¨§¤§¤

cxFi iprlE dlFr xiWrl ,"cxFie)i"yx §¥§¨¦¤§¨¦¥
` ,a zereay(.

ïàk Løôîk¯.biÎe miwEqR ¦§Ÿ̈¨§¦
ïBîî úøéôk da LiL äòeáL ìáà£¨§¨¤¥¨§¦©¨

[äæ] ïaø÷a dðéà¯qEtcA `Ed oM ¥¨§¨§¨¤¥¦§
.Ff :EpiptNW miqEtCaE .oFW`x¦©§¦¤§¨¥

íLàa àlà¯k wEqR oOwlcM ¤¨§¨¨§¦§©¨¨
.Kli`ed dxez §¥¨

(g)úàhçì øLà úà áéø÷äå§¦§¦¤£¤©©¨
äðBLàøäìBòì úîãB÷ úàhç Y¯ ¦¨©¨¤¤§¨

`Ed z`Hg xTirC mEXn),v migaf i"yx ¦§¦¨©¨
`(:ck ,eh xAcOA i"Wx mB d`xE .§¥©©¦©¦§¨

mr zF`Ad dxFYAW zF`Hg lMW"¤¨©¨¤©¨©¨¦
."dlFrl zncFw z`Hgd ,dlFr¨©©¨¤¤¨¨
èéì÷øôì ?äîBc øácä äîì¯uiln §¨©¨¨¤¦§©§¦¥¦

aFh)a ,f migaf i"yx(.
úBvøì ñðëpL¯KlOA gxQW mc` ¤¦§©§©¨¨¤¨©©¤¤

oihilwxR iciÎlr EdSxe)my i"yx(. §¦¨©§¥§©§¦¦
èéì÷øt ävø¯.z`Hg oAxw ¦¨§©§¦¨§©©¨

åéøçà ïBøBc ñðëð¯.dlFr oAxw ¦§©©£¨¨§©¨
ìécáé àìåïîéñ àlà ÷ìBî Bðéà Y §Ÿ©§¦¥¥¤¨¦¨

ãçà¯lke ,cg` oniqA FxWkd sFrC ¤¨§¤§¥§¦¨¤¨§¨
ciarC dn,`id dlCad xWkdn ith ©§¨¥§¥¥¤§¥©§¨¨¦

sFrA dhigW zevn ied oniQd lke§¨©¦¨¨¥¦§©§¦¨¨
wiln iM dwilnA KMld ,dNgYkl§©§¦¨¦§¨¦§¦¨¦¨¥
la` ,`id dlCad e`l oniq FNkl§ª¦¨¨©§¨¨¦£¨
dNgYkl devn ENit` ipW oniqA§¦¨¥¦£¦¦§¨§©§¦¨

`Mil)a ,`k oileg i"yx(. ¥¨
óøòòtLîä Làøä dáâ àeä Y Ÿ¤Ÿ©¨Ÿ©§ª¨

øàevä ãöì¯a ,hi oiNEg i"WxA §©©©¨§©¦¦
sxFrd on WIX dn" :xzFi x`an§¨¥¥©¤¥¦¨¤
iM aizkCn ,sxr ixw sEvxRd ixFg £̀¥©©§¨¥Ÿ¤¦¦§¦¦
iM aizM `le ,mipt `le sxr il` Epẗ¥©Ÿ¤§Ÿ¨¦§¨§¦¦
,oFxB EpidC ,x`Ev `le sxr il` Epẗ¥©Ÿ¤§Ÿ©¨§©§¨

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy

(è)øàLpäå çaænä øé÷-ìò úàhçä ícî äfäå§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné íca©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

i"yx£˙‡hÁ‰ ÌcÓ ‰f‰Â∑,ּומּתיז ּבערף אֹוחז ּומּצּוי: הּזאה ּובחּטאת, מּצּוי. אּלא הטעין לא ּבעֹולה, ¿ƒ»ƒ«««»ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לּמזּבח  והֹול נּתז ‰e‡.והּדם ˙‡hÁ∑ ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – .לׁשמּה ְְְִִֵֵַַַָָ«»ְְְְִִֵֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr fi zegiy ihewl)

ּוּוּוּוממממּצּצּצּצּוּוּוּויייי ההההּזּזּזּזאהאהאהאה ּוּוּוּובחבחבחבחּטּטּטּטאתאתאתאת ממממּצּצּצּצּוּוּוּויייי,,,, אאאאּלּלּלּלאאאא הטעיןהטעיןהטעיןהטעין לאלאלאלא ט)ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹולהלהלהלה ה, הּדם,(רש"י זריקת ׁשל הענין ּכלל אין ׁשּבעֹולה ּכּונתֹו אין ְְְְָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מרׁש"י  מּוכח וכן הּזריקה. ענין ּתכנֹו ּדמֹו") ("ונמצה עֹולה ׁשל מּצּוי ּגם אבל ּפעּלֹות. ׁשּתי להיֹות הצרכּו ּׁשּבחּטאת ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻאלא

מעילה ּוברׁש"י לזה. זה ּומּצּוי הּזאה ׁשּמׁשוה ּגּופא, א)זה ּבחּטאת (ט, והּזאה ּדבהמה, זריקה ּבמקֹום - העֹוף עֹולת "ּדמּצּוי : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ָהעֹוף".

(é)ïäkä åéìò øtëå ètLnk äìò äNòé éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
ñ :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçî¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

i"yx£ËtLnk∑ּב נדבה ׁשל העֹוף ּבעֹולת האמּור הּפרׁשה ּכדת .ראׁש «ƒ¿»ְְְְֶַַָָָָָָָָָֹ

ß oqip '` ycew zay ß

(àé)ì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLéðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´
úøéNò àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯
ïzé-àìå ïîL äéìò íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä̈«¥¨²−Ÿ¤§©¨®«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³

:àåä úàhç ék äðáì äéìò̈¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ Èk∑ מהּדר קרּבנּה ׁשּיהא ּבּדין .ואין ƒ«»ƒְְְְִֵֵֶַָָָָֻ

Áa„Ó‡ט  Ï˙k ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆«¿¿»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ÈˆÓzÈ ‡Ó„a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¿«¿¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

tÎÈÂ¯י  ÈÊÁ„k ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡Èz ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈ƒ«≈
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

‡Bיא  ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙Ï d„È ˜a„˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿≈ƒ¿≈«¿ƒƒ
„Á ·Á Èc da¯˜ ˙È È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈¿≈»¿«¿ƒ»À¿»≈ƒ»«
‡Ï ‡˙‡hÁÏ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò ˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓƒ«¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿«»»»
È¯‡ ‡z·Ï dÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ÈeLÈ¿«ƒ¬«ƒ¿»¿»ƒ≈¬«¿À¿»¬≈

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

cbpM e`l `xwC sxr ,DPin rnW§©¦¨Ÿ¤¦§¨¨§¤¤
."mipRd cbpM `N` ,`Ed oFxBd©¨¤¨§¤¤©¨¦

óøò ìeî¯.FRxr lEOn :aEzMW FnM Ÿ¤§¤¨¦¨§
óøòä úà äàBøä ìeî¯aizkCn ¨¤¤¨Ÿ¤¦¦§¦

`N` ,`Ed WOn eilr e`l ,"lEn"¨¨¨©¨¤¨
FzI`xA)my i"yx(. ¦§¦¨

øàevä éøBçà ìk Cøà àeäå¯cbpM §Ÿ¤¨£¥©©¨§¤¤
oFxBd)my i"yx(oixcdpq i"Wx mB d`xE . ©¨§¥©©¦©§¤§¦

EpidC ,sxFrd z` d`Fxd lEn" :a ,ap¨¤¤¨¤§©§
z` oi`FxW x`Ev ixFg £̀¥©¨¤¦¤

."sxFrdh dxez ¨¤
(h)úàhçä ícî äfäå,äìBòa Y §¦¨¦©©©¨§¨

éevî àlà ïéòèä àì¯,` lirlcM Ÿ¦§¦¤¨¦§¦§¥
."gAfOd xiw lr FnC dvnpe" :eh§¦§¨¨©¦©¦§¥©

óøòa æçBà .éevîe äàfä ,úàhçáe§©¨©¨¨¦¥¨Ÿ¤
æézîe¯micnFl a ,cq migaf `xnBA ©¦©§¨¨§¨¦§¦

"z`Hgd mCn dGde" aEzMX dOn z`fŸ¦©¤¨§¦¨¦©©©¨

`NW" :mW i"WxaE ,"z`Hgd sEBn" ±¦©©¨§©¦¨¤Ÿ
fgF` `N` ,rAv`A `le ilkA `l dGi©¤Ÿ¦§¦§Ÿ§¤§©¤¨¥
i"Wx mB d`xE ."dGnE Fnvr sFrÄ©§©¤§¥©©¦
sEbA fgF`" :a cEOr sFq ,a zFgpn§¨©¥§
fYip mCde gkA cixFnE dlrnE sFrd̈©£¤¦§Ÿ©§©¨¦¨

."Fnvrn¥©§
çaænì CìBäå æzð ícäå¯,xnFlM §©¨¦¨§¥©¦§¥©§©

xg`e .d`Gd z`xwp Ffe .gAfOd xiwl§¦©¦§¥©§¦§¥©¨¨§©©
cFqi l` mCd zix`W z` dSnn KMÎ¨§©¤¤§¥¦©¨¤§

Epid ,gAfOdFzwiln ziA axwn"W ©¦§¥©©§¤§¨¥¥§¦¨
dSnzn mCde xiTA FwgFce gAfOl©¦§¥©§£©¦§©¨¦§©¤

"cFqil cxFie)my i"yx(. §¥©§
àeä úàhçì YàlL ,äøLk dîL ©¨¦§¨§¥¨¤Ÿ

ìäìeñt dîL¯lirl i"Wx mB d`x ¦§¨§¨§¥©©¦§¥
mXW ipRn ,o`M df lr xfge .ck ,c§¨©©¤¨¦§¥¤¨
z`HgA o`ke dndA z`HgA xAEcn§¨§©©§¥¨§¨§©©
FGn Ff cFnll oYip did `le ,sFrd̈§Ÿ¨¨¦¨¦§¦

)m"`x(.i dxez

(i)ètLnkúck Y¯,xnFlM ©¦§¨©¨§©
iE`xM FWExiR oi` "hRWOM"©¦§¨¥¥¨¨

qFlwpE` mEBxzaM)(.oiCke zCM `N` , ¦§©§§§¤¨©¨§©¦
[ä]øeîàä¯g"YtA "hRWOM" iM ¨£¨¦©¦§¨§©¨

,"hRWOdM" FnM `Ed s"Md zgY©©©¨§§©¦§¨
rEcId hRWOM xnFlM)ixv hrn(. §©©¦§¨©¨©

Làøa äáãð ìL óBòä úìBòa§©¨¤§¨¨§Ÿ
äLøtä¯i"Wx mB d`xE .fiÎeh ,` ©¨¨¨§¥©©¦

.fh ,h oOwl`i dxez §©¨
(`i)àåä úàhç ékïéca ïéàå Y ¦©¨¦§¥©¦

øcäî Bðaø÷ àäiL¯`NW ,xnFlM ¤§¥¨§¨§ª¨§©¤Ÿ
d`p dgpOd `dY)`"rq ,e zegpn i"yx(. §¥©¦§¨¨¨

oYi `le onW dilr miUi `l" okle§¨¥Ÿ¨¦¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥
xAcOA i"Wx mB d`xE ."dpFal dilr̈¤¨§¨§¥©©¦©¦§¨

.eh ,dai dxez



סה `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k iyiy meil inei xeriy
‡h·È ¯L‡ ÏÎÏ∑ לׁשעבר epnÓ.לרּבֹות ÌÏÚÂ∑ּכמפרׁש ויֹורד עֹולה ּבקרּבן אּלה ּכל ׁשבּועתֹו, על ועבר ¿…¬∆¿«≈ְְֶַַָ¿∆¿«ƒ∆ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבאׁשם  אּלא זֹו ּבקרּבן אינּה ממֹון, ּכפירת ּבּה ׁשּיׁש ׁשבּועה אבל .ּכאן, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

(ä)øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬
:äéìò àèç̈−̈¨¤«¨

(å)àèç øLà Búàhç ìò ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈
úàhçì íéfò úøéòN-Bà äaNk ïàvä-ïî äá÷ð§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©¨®

:Búàhçî ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«

(æ)BîLà-úà àéáäå äN éc Bãé òébú àì-íàå§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹
ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®

:äìòì ãçàå úàhçì ãçà¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

(ç)øLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
àìå Btøò ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ

:ìécáé©§¦«
i"yx£‰BL‡¯ ˙‡hÁÏ ¯L‡Œ˙‡ ·È¯˜‰Â∑.לעֹולה קֹודמת ז')חּטאת לפרקליט (זבחים ּדֹומה? הּדבר למה ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

אחריו  ּדֹורֹון נכנס ּפרקליט, רּצה לרּצֹות, ÏÈc·È.ׁשּנכנס ‡ÏÂ∑ אחד סימן אּלא מֹולק הּוא ∑Û¯Ú.אינֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ…∆
הּצּואר  אחֹורי ּכל אר והּוא הערף, את הרֹואה מּול ערף, מּול הּצּואר. לצד המׁשּפע הראׁש .ּגבּה ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ

Á·ה  Èc ÈcÂÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·BÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»
:dÏÚ¬«

Á·ו  Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»«¿≈ƒ»
ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ B‡ ‡˙¯n‡ ‡Ú ÔÓ ‡˙·e˜¿¿»ƒ»»ƒ¿»»¿ƒ«ƒƒ
:d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡ËÁÏ¿«»»ƒ««¬ƒ«¬»≈¿≈

È˙ז  È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk d„È ÈËÓ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈¿≈¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»
Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯z ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈
:‡˙ÏÚÏ „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰BÈ»√»¿»«¿«»»¿««¬»»

Ècח  ˙È ·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»«¬»ƒ»≈»ƒ
dLÈ¯ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„˜ ‡˙‡hÁÏ¿«»»«¿≈»¿ƒ¿»≈≈

:L¯ÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï·˜lÓƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

epnî íìòðåBúòeáL ìò øáòå Y¯ §¤§©¦¤§¨©©§¨
ENi`kE ,xvw `xwn df ixd ,xnFlM§©£¥¤¦§¨¨¨§¦
`Ed dn lr oM `l m`W ,"xare" aEzM̈§¨©¤¦Ÿ¥©¨
`le ,o`M df WxiRX dnE ?oAxw `ian¥¦¨§¨©¤¥©¤¨§Ÿ
xEn`d "mW`e" zaiY z` oM WxiR¥©¥¤¥©§¨¥¨¨
dfÎKxCÎlr WxiRW FnM ,oOwl§©¨§¤¥©©¤¤¤
"mW`e"W mEXn ,lirlC miwEqRA©§¦¦§¥¦¤§¨¥
,"mlrpe" lr aqEn Fpi` oOwl xEn`d̈¨§©¨¥¨©§¤§©
gxkdA okle ,"dN`n zg`l" lr `N ¤̀¨©§©©¥¥¤§¨¥§¤§¥©
dnE .xvw `xwn `Ed "mlrpe"W¤§¤§©¦§¨¨¨©

rci `Ede" KWndA xnF`XmW`e ¤¥©¤§¥§¨©§¨¥
Fl rcFPW FWExiR ,"dN`n zg`l§©©¥¥¤¥¤©
zFxiardn zg`A mW` `EdW¤¨¥§©©¥¨£¥

lirl zFxMfPd)m"`x(,xnFl Wi F` . ©¦§¨§¥¥©
"EPOn mlrpe"W xnFl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦©¤§¤§©¦¤
xg`NW ,`Adl lr drEaWA wx aqEn¨©¦§¨©§©¨¤§©©
,rAWPW drEaXd EPOn dnNrzp onf§©¦§©§¨¦¤©§¨¤¦§©

"FzrEaW lr xare"),ek zereay i"yx d`x §¨©©§¨
a"rx(KIW `l xard lr drEaWA la` ,£¨¦§¨©¤¨¨Ÿ©¨

zrWA EPOn dnlrPW ,"mlrpe" xnFl©§¤§©¤¤¤§¨¦¤¦§©
`Ed f` iM ,xarA dUrX dn drEaXd©§¨©¤¨¨¤¨¨¦¨

bbFW `le qEp` `xwp),hq zay i"yx d`x ¦§¨¨§Ÿ¥

a"rx(FpWi iEHiA zrEaWA oAxw aEIge ,§¦¨§¨¦§©¦¤§
drEaXd zrWA rci `l m` wx©¦Ÿ¨©¦§©©§¨

drEaXd lr oAxw miaIgW)zereay d`x ¤©¨¦¨§¨©©§¨
my(.

älà ìk¯cÎ` miwEqtA mixEn`d ¨¥¤¨£¦¦§¦
WCwn z`nEh ,zEcrd zrEaW)§©¨¥§©¦§¨

iEHiA zrEaWE ,eiWcwe(. §¨¨¨§©¦
"ãøBéå äìBò" ïaø÷a¯z`Hg xiWrl §¨§©¤§¥§¨¦©©

miNCAW lclE ,sFr iprlE ,dndA§¥¨§¨¦§©¤©©¦
dlFr" oFWl Edfe ,dti`d zixiUr£¦¦¨¥¨§¤§¤

cxFi iprlE dlFr xiWrl ,"cxFie)i"yx §¥§¨¦¤§¨¦¥
` ,a zereay(.

ïàk Løôîk¯.biÎe miwEqR ¦§Ÿ̈¨§¦
ïBîî úøéôk da LiL äòeáL ìáà£¨§¨¤¥¨§¦©¨

[äæ] ïaø÷a dðéà¯qEtcA `Ed oM ¥¨§¨§¨¤¥¦§
.Ff :EpiptNW miqEtCaE .oFW`x¦©§¦¤§¨¥

íLàa àlà¯k wEqR oOwlcM ¤¨§¨¨§¦§©¨¨
.Kli`ed dxez §¥¨

(g)úàhçì øLà úà áéø÷äå§¦§¦¤£¤©©¨
äðBLàøäìBòì úîãB÷ úàhç Y¯ ¦¨©¨¤¤§¨

`Ed z`Hg xTirC mEXn),v migaf i"yx ¦§¦¨©¨
`(:ck ,eh xAcOA i"Wx mB d`xE .§¥©©¦©¦§¨

mr zF`Ad dxFYAW zF`Hg lMW"¤¨©¨¤©¨©¨¦
."dlFrl zncFw z`Hgd ,dlFr¨©©¨¤¤¨¨
èéì÷øôì ?äîBc øácä äîì¯uiln §¨©¨¨¤¦§©§¦¥¦

aFh)a ,f migaf i"yx(.
úBvøì ñðëpL¯KlOA gxQW mc` ¤¦§©§©¨¨¤¨©©¤¤

oihilwxR iciÎlr EdSxe)my i"yx(. §¦¨©§¥§©§¦¦
èéì÷øt ävø¯.z`Hg oAxw ¦¨§©§¦¨§©©¨

åéøçà ïBøBc ñðëð¯.dlFr oAxw ¦§©©£¨¨§©¨
ìécáé àìåïîéñ àlà ÷ìBî Bðéà Y §Ÿ©§¦¥¥¤¨¦¨

ãçà¯lke ,cg` oniqA FxWkd sFrC ¤¨§¤§¥§¦¨¤¨§¨
ciarC dn,`id dlCad xWkdn ith ©§¨¥§¥¥¤§¥©§¨¨¦

sFrA dhigW zevn ied oniQd lke§¨©¦¨¨¥¦§©§¦¨¨
wiln iM dwilnA KMld ,dNgYkl§©§¦¨¦§¨¦§¦¨¦¨¥
la` ,`id dlCad e`l oniq FNkl§ª¦¨¨©§¨¨¦£¨
dNgYkl devn ENit` ipW oniqA§¦¨¥¦£¦¦§¨§©§¦¨

`Mil)a ,`k oileg i"yx(. ¥¨
óøòòtLîä Làøä dáâ àeä Y Ÿ¤Ÿ©¨Ÿ©§ª¨

øàevä ãöì¯a ,hi oiNEg i"WxA §©©©¨§©¦¦
sxFrd on WIX dn" :xzFi x`an§¨¥¥©¤¥¦¨¤
iM aizkCn ,sxr ixw sEvxRd ixFg £̀¥©©§¨¥Ÿ¤¦¦§¦¦
iM aizM `le ,mipt `le sxr il` Epẗ¥©Ÿ¤§Ÿ¨¦§¨§¦¦
,oFxB EpidC ,x`Ev `le sxr il` Epẗ¥©Ÿ¤§Ÿ©¨§©§¨

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy

(è)øàLpäå çaænä øé÷-ìò úàhçä ícî äfäå§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné íca©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

i"yx£˙‡hÁ‰ ÌcÓ ‰f‰Â∑,ּומּתיז ּבערף אֹוחז ּומּצּוי: הּזאה ּובחּטאת, מּצּוי. אּלא הטעין לא ּבעֹולה, ¿ƒ»ƒ«««»ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לּמזּבח  והֹול נּתז ‰e‡.והּדם ˙‡hÁ∑ ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – .לׁשמּה ְְְִִֵֵַַַָָ«»ְְְְִִֵֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr fi zegiy ihewl)

ּוּוּוּוממממּצּצּצּצּוּוּוּויייי ההההּזּזּזּזאהאהאהאה ּוּוּוּובחבחבחבחּטּטּטּטאתאתאתאת ממממּצּצּצּצּוּוּוּויייי,,,, אאאאּלּלּלּלאאאא הטעיןהטעיןהטעיןהטעין לאלאלאלא ט)ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹולהלהלהלה ה, הּדם,(רש"י זריקת ׁשל הענין ּכלל אין ׁשּבעֹולה ּכּונתֹו אין ְְְְָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מרׁש"י  מּוכח וכן הּזריקה. ענין ּתכנֹו ּדמֹו") ("ונמצה עֹולה ׁשל מּצּוי ּגם אבל ּפעּלֹות. ׁשּתי להיֹות הצרכּו ּׁשּבחּטאת ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻאלא

מעילה ּוברׁש"י לזה. זה ּומּצּוי הּזאה ׁשּמׁשוה ּגּופא, א)זה ּבחּטאת (ט, והּזאה ּדבהמה, זריקה ּבמקֹום - העֹוף עֹולת "ּדמּצּוי : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ָהעֹוף".

(é)ïäkä åéìò øtëå ètLnk äìò äNòé éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
ñ :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçî¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

i"yx£ËtLnk∑ּב נדבה ׁשל העֹוף ּבעֹולת האמּור הּפרׁשה ּכדת .ראׁש «ƒ¿»ְְְְֶַַָָָָָָָָָֹ

ß oqip '` ycew zay ß

(àé)ì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLéðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´
úøéNò àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯
ïzé-àìå ïîL äéìò íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä̈«¥¨²−Ÿ¤§©¨®«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³

:àåä úàhç ék äðáì äéìò̈¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ Èk∑ מהּדר קרּבנּה ׁשּיהא ּבּדין .ואין ƒ«»ƒְְְְִֵֵֶַָָָָֻ

Áa„Ó‡ט  Ï˙k ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆«¿¿»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ÈˆÓzÈ ‡Ó„a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¿«¿¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

tÎÈÂ¯י  ÈÊÁ„k ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡Èz ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈ƒ«≈
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

‡Bיא  ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙Ï d„È ˜a„˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿≈ƒ¿≈«¿ƒƒ
„Á ·Á Èc da¯˜ ˙È È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈¿≈»¿«¿ƒ»À¿»≈ƒ»«
‡Ï ‡˙‡hÁÏ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò ˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓƒ«¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿«»»»
È¯‡ ‡z·Ï dÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ÈeLÈ¿«ƒ¬«ƒ¿»¿»ƒ≈¬«¿À¿»¬≈

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

cbpM e`l `xwC sxr ,DPin rnW§©¦¨Ÿ¤¦§¨¨§¤¤
."mipRd cbpM `N` ,`Ed oFxBd©¨¤¨§¤¤©¨¦

óøò ìeî¯.FRxr lEOn :aEzMW FnM Ÿ¤§¤¨¦¨§
óøòä úà äàBøä ìeî¯aizkCn ¨¤¤¨Ÿ¤¦¦§¦

`N` ,`Ed WOn eilr e`l ,"lEn"¨¨¨©¨¤¨
FzI`xA)my i"yx(. ¦§¦¨

øàevä éøBçà ìk Cøà àeäå¯cbpM §Ÿ¤¨£¥©©¨§¤¤
oFxBd)my i"yx(oixcdpq i"Wx mB d`xE . ©¨§¥©©¦©§¤§¦

EpidC ,sxFrd z` d`Fxd lEn" :a ,ap¨¤¤¨¤§©§
z` oi`FxW x`Ev ixFg £̀¥©¨¤¦¤

."sxFrdh dxez ¨¤
(h)úàhçä ícî äfäå,äìBòa Y §¦¨¦©©©¨§¨

éevî àlà ïéòèä àì¯,` lirlcM Ÿ¦§¦¤¨¦§¦§¥
."gAfOd xiw lr FnC dvnpe" :eh§¦§¨¨©¦©¦§¥©

óøòa æçBà .éevîe äàfä ,úàhçáe§©¨©¨¨¦¥¨Ÿ¤
æézîe¯micnFl a ,cq migaf `xnBA ©¦©§¨¨§¨¦§¦

"z`Hgd mCn dGde" aEzMX dOn z`fŸ¦©¤¨§¦¨¦©©©¨

`NW" :mW i"WxaE ,"z`Hgd sEBn" ±¦©©¨§©¦¨¤Ÿ
fgF` `N` ,rAv`A `le ilkA `l dGi©¤Ÿ¦§¦§Ÿ§¤§©¤¨¥
i"Wx mB d`xE ."dGnE Fnvr sFrÄ©§©¤§¥©©¦
sEbA fgF`" :a cEOr sFq ,a zFgpn§¨©¥§
fYip mCde gkA cixFnE dlrnE sFrd̈©£¤¦§Ÿ©§©¨¦¨

."Fnvrn¥©§
çaænì CìBäå æzð ícäå¯,xnFlM §©¨¦¨§¥©¦§¥©§©

xg`e .d`Gd z`xwp Ffe .gAfOd xiwl§¦©¦§¥©§¦§¥©¨¨§©©
cFqi l` mCd zix`W z` dSnn KMÎ¨§©¤¤§¥¦©¨¤§

Epid ,gAfOdFzwiln ziA axwn"W ©¦§¥©©§¤§¨¥¥§¦¨
dSnzn mCde xiTA FwgFce gAfOl©¦§¥©§£©¦§©¨¦§©¤

"cFqil cxFie)my i"yx(. §¥©§
àeä úàhçì YàlL ,äøLk dîL ©¨¦§¨§¥¨¤Ÿ

ìäìeñt dîL¯lirl i"Wx mB d`x ¦§¨§¨§¥©©¦§¥
mXW ipRn ,o`M df lr xfge .ck ,c§¨©©¤¨¦§¥¤¨
z`HgA o`ke dndA z`HgA xAEcn§¨§©©§¥¨§¨§©©
FGn Ff cFnll oYip did `le ,sFrd̈§Ÿ¨¨¦¨¦§¦

)m"`x(.i dxez

(i)ètLnkúck Y¯,xnFlM ©¦§¨©¨§©
iE`xM FWExiR oi` "hRWOM"©¦§¨¥¥¨¨

qFlwpE` mEBxzaM)(.oiCke zCM `N` , ¦§©§§§¤¨©¨§©¦
[ä]øeîàä¯g"YtA "hRWOM" iM ¨£¨¦©¦§¨§©¨

,"hRWOdM" FnM `Ed s"Md zgY©©©¨§§©¦§¨
rEcId hRWOM xnFlM)ixv hrn(. §©©¦§¨©¨©

Làøa äáãð ìL óBòä úìBòa§©¨¤§¨¨§Ÿ
äLøtä¯i"Wx mB d`xE .fiÎeh ,` ©¨¨¨§¥©©¦

.fh ,h oOwl`i dxez §©¨
(`i)àåä úàhç ékïéca ïéàå Y ¦©¨¦§¥©¦

øcäî Bðaø÷ àäiL¯`NW ,xnFlM ¤§¥¨§¨§ª¨§©¤Ÿ
d`p dgpOd `dY)`"rq ,e zegpn i"yx(. §¥©¦§¨¨¨

oYi `le onW dilr miUi `l" okle§¨¥Ÿ¨¦¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥
xAcOA i"Wx mB d`xE ."dpFal dilr̈¤¨§¨§¥©©¦©¦§¨

.eh ,dai dxez



xwie`סו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy

(áé)ïäkä õî÷å ïäkä-ìà dàéáäå|àBìî äpnî ¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸
ýåýé éMà ìò äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà Böî÷ª§¹¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®

:àåä úàhç©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ∑ ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – לׁשמּה ונקטרת .נקמצת «»ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

(âé)úçàî àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬
:äçðnk ïäkì äúéäå Bì çìñðå älàî¥¥−¤§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«

i"yx£‡ËÁŒ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ∑ ּבדּלי וכאן "מחּטאתֹו", נאמר: ּובדּלּות ּבעׁשירּות ׁשהרי הּכתּוב, ׁשּנה ּכאן ««»¬∆»»ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
רּבֹותינּו ּדקּדקּו "עלֿחּטאתֹו", נאמר: כז)ּדּלּות, לכׂשּבה (כריתות מעֹות והפריׁש עׁשיר, ּכׁשהּוא חטא ׁשאם מּכאן, ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

מּמקצ  יביא והעני, ּתֹורים לׁשּתי מעֹות הפריׁש ּתֹורים; ׁשּתי מּמקצתן יביא והעני, ׂשעירה עׂשירית אֹו תן ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ
"מחּטאתֹו"(האיפה נאמר: לכ(לכ עׁשיר, קרּבן ויביא עליהן יֹוסיף והעׁשיר, האיפה לעׂשירית מעֹות הפריׁש ; ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

"עלֿחּטאתֹו" ּכאן: l‡Ó‰.נאמר ˙Á‡Ó∑,ּבדּלּות אֹו ּבעׁשירּות, אֹו ּבענין: האמּורֹות ּכּפרֹות מּׁשלׁש מאחת ֱֶַַַָָ≈««≈≈∆ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹ
ּדּלּות ּבדּלי יהיּו(ת"כ)אֹו והּקּלין ׂשעירה, אֹו ּבכׂשּבה יהיּו ׁשּבהם החמּורים ׁשּיכֹול, לֹומר? ּתלמּוד ּומה ; ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

לחמּורין  קּלין להׁשוֹות מאּלה", "מאחת לֹומר: ּתלמּוד האיפה? ּבעׂשירית יהיּו ׁשּבּקּלין והּקּלין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָּבעֹוף,
ּדּלּות  ּבדּלי האיפה לעׂשירית  לּקּלין החמּורים ואת ידֹו, הּׂשיגה אם ּוׂשעירה, Ánk‰.לכׂשּבה Ô‰kÏ ‰˙È‰Â∑ ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ¿»¿»«…≈«ƒ¿»

ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו. לפי זהּו נאכלין; ׁשיריה ׁשּיהיּו חֹוטא מנחת על ואם (ת"כ)ללּמד לּכהן", "והיתה : ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
תאכל" לא ּתהיה ּב"ּכליל ׁשהיא ּכהן, נדבת מנחת ּכׁשאר לֹו ּתהא הּוא, ּכהן זה טז)חֹוטא ו .(לקמן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ÈÏÓיב  dpÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»«¬»¿ƒ¿«¬»ƒ«¿≈
ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dz¯k„‡ ˙È dˆÓÀ̃¿≈»ƒ¿«¿«¿«≈¿«¿¿»«

:‡È‰ ‡˙‡hÁ ÈÈ„ ‡ia¯À̃¿»«»«¿»«»»ƒ

Á·יג  Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»«¿≈ƒ»
‡‰ÎÏ È‰˙e dÏ ˜·zLÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÓ≈¬»≈ƒ≈¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿«¬»

:‡˙ÁÓk¿ƒ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ai)àåä úàhçäøè÷ðå äöî÷ð Y ©¨¦¦§§¨§¦§§¨
ìì àlL ,äøLk dîLdîL¯m` ¦§¨§¥¨¤Ÿ¦§¨¦

F` ,dacp mWl oFbM ,onWl `NW ovnw§¨¨¤Ÿ¦§¨§§¥§¨¨
F` ,onWl `NW unFTd z` ilMA ozp̈©©§¦¤©¤¤Ÿ¦§¨

onWl `NW xihwd F` KilFd)zegpn i"yx ¦¦§¦¤Ÿ¦§¨
` ,a(.

äìeñt¯df mvrn cnFNW rnWn §¨©§©¤¥¥¤¤¤
dkixv dgpOdW ,"`id z`Hg" aEzMW¤¨©¨¦¤©¦§¨§¦¨
,c zFgpnA K` .z`Hg mWl zFidl` ¦§§¥©¨©¦§¨

Dixw z`Hg"W dGn df oipr micnFl§¦¦§¨¤¦¤¤©¨©§¨
z`Hg dn" :mW i"WxaE ,"`pngx©£¨¨§©¦¨©©¨
dlEqR dgpn s` ,DnWl `NW dlEqR§¨¤Ÿ¦§¨©¦§¨§¨

."DnWl `NWbi dxez ¤Ÿ¦§¨
(bi)àèç øLà Búàhç ìòïàk Y ©©¨£¤¨¨¨

úeøéLòa éøäL ,áeúkä äpL¦¨©¨¤£¥©£¦
øîàð úelãáe¯.i ,e miwEqR §©¤¡©§¦

øîàð úelã élãa ïàëå ,"Búàhçî"¥©¨§¨§©¥©¤¡©
eðéúBaø e÷c÷c ,"Búàhç ìò"¯ ©©¨¦§§©¥

.a ,fk zFzixM̈¥
øéLò àeäLk àèç íàL ,ïàkî¦¨¤¦¨¨§¤¨¦
äøéòN Bà äaNëì úBòî Léøôäå§¦§¦¨§¦§¨§¦¨
íéøBú ézL ïúö÷nî àéáé Y éðòäå§¤¡¦¨¦¦¦§¨¨§¥¦

¯oiNEg x`Xde)my i"yx(. §©§¨¦
ì úBòî LéøôäY éðòäå íéøBú ézL ¦§¦¨¦§¥¦§¤¡¦

Cëì) äôéàä úéøéNò ïúö÷nî àéáé̈¦¦¦§¨¨£¦¦¨¥¨§¨
øîàð¯.mdipWA ¤¡©¦§¥¤

"Búàhçî"(.-Fz`Hg zvwn rnWnC ¥©¨§©§©¦§¨©¨
)my i"yx(miqEtcE ciÎiazM dOkA .§©¨¦§¥¨§¦

okle ,EN` zFaiY miqxFB `l mipFW`x¦¦Ÿ§¦¥¥§¨¥
.mixbFqA ExBqEd§§§§©¦

äôéàä úéøéNòì úBòî Léøôä¦§¦¨©£¦¦¨¥¨
éñBé Y øéLòäåïaø÷ àéáéå ïäéìò ó §¤¡¦¦£¥¤§¨¦¨§©

øéLò¯ElNd minCd lr siqFi ,xnFlM ¨¦§©¦©©¨¦©¨
`iai xzFi xiWrd m` F` ,sFr `iaie§¨¦¦¤¡¦¥¨¦

dxirU F` dAUM)my i"yx(. ¦§¨§¦¨
"Búàhç ìò" ïàk øîàð Cëì¯ §¨¤¡©¨©©¨

[Fz`Hg lr] siqFIW rnWnC)my i"yx(. §©§©¤¦©©¨
älàî úçàîìMî úçàî YL ¥©©¥¥¤¥©©¦¨Ÿ

Bà :ïéðòa úBøeîàä úBøtk©¨¨£¨¦§¨
élãá Bà ,úelãá Bà ,úeøéLòá©£¦§©§©¥

?øîBì ãeîìz äîe .úelã¯`A dn ©©©§©©¨
zg`AW rEci ixde ,dfA EpcOll§©§¥¨¤©£¥¨©¤§©©

.xRMzn `Ed dN`n¥¥¤¦§©¥
íäaL ïéøeîçä ìBëiL¯z`nEh `id ¤¨©£¦¤¨¤¦§©

zxM DpFcGW eiWcwe WCwn)m"`x(. ¦§¨§¨¨¨¤§¨¨¥
äøéòN Bà äaNëá eéäé¯dnE ¦§§¦§¨§¦¨©

,"dU iC Fci riBz `l m`e" FA xn`PX¤¤¡©§¦Ÿ©¦©¨¥¤
lrnA Fci drbp `NW Wxtl lkEp©§¨¥¤Ÿ¨§¨¨§©©
F` dAUM `iadl FxEarA aIgW¤©¨©£§¨¦¦§¨

EPOn lw lrnA `N` ,dxirU)m"`x(. §¦¨¤¨§©©©¦¤
ïélwäå¯oi`W zEcrd zrEaW `id §©©¦¦§©¨¥¤¥

aEzMd DA deWd la` ,zxkA DpFcf§¨§¨¥£¨¦§¨¨©¨

cifnl bbFW)m"`x(. ¥§¥¦
ïélwaL ïélwäå ,óBòá eéäé¯`id ¦§§§©©¦¤©©¦¦

`le zxM DpFcf oi`W iEHiA zrEaW§©¦¤¥§¨¨¥§Ÿ
cifnl bbFW aEzMd DA deWd)m"`x(. ¦§¨¨©¨¥§¥¦

äôéàä úéøéNòa eéäé¯xn`PX dnE ¦§©£¦¦¨¥¨©¤¤¡©
mixFz iYWl Fci biVz `l m`e" FA§¦Ÿ©¦¨¦§¥¦
lrnA Fci drbp `NW Wxtl lkEp ,"'ebe©§¨¥¤Ÿ¨§¨¨§©©
ipW F` mixFz iYW FxEarA aIgzIW¤¦§©¥©£§¥¦§¥

EPOn lw lrnA `N` ,dpFi ipa)m"`x(. §¥¨¤¨§©©©¦¤
,"älàî úçàî" :øîBì ãeîìz©§©¥©©¥¥¤
äaNëì ïéøeîçì ïél÷ úBåLäì§©§©¦©£¦§¦§¨

äøéòNe¯WCwn z`nEh lr odW §¦¨¤¥©§©¦§¨
F` zEcrd zrEaW lr ode eiWcwe§¨¨¨§¥©§©¨¥
F` dAUM `iadl mikixv ,iEHiA¦§¦¦§¨¦¦§¨

.dxirU§¦¨
ïélwì ïéøeîçä úàå ,íãé äâéOä íà¦¦¦¨¨¨§¤©£¦©©¦

äôéàä úéøéNòì¯zrEaW lr odW ©£¦¦¨¥¨¤¥©§©
lr ode zEcrd zrEaW lr ode iEHiA¦§¥©§©¨¥§¥©
`iadl milFki ,eiWcwe WCwn z`nEh§©¦§¨§¨¨¨§¦§¨¦

.dti`d zixiUr£¦¦¨¥¨
.úelã élãaäçðnk ïäkì äúéäåY §©¥©§¨§¨©Ÿ¥©¦§¨

äéøéL eéäiL àèBç úçðî ìò ãnìì§©¥©¦§©¥¤¦§§¨¤¨
ïéìëàð¯lirl dxEn`d dacp zgpnM ¤¡¨¦§¦§©§¨¨¨£¨§¥
.b ,a

eLøã eðéúBaøå .BèeLt éôì eäæ¯ ¤§¦§§©¥¨§
.` ,cr zFgpn§¨

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy

(ãé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åè)éLãwî äââLa äàèçå ìòî ìòîú-ék Lôð¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−
ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ýåýé§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ

:íLàì Lãwä-ì÷La íéì÷L-óñk Ekøòa§¤§§²¤«¤§¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«
i"yx£ÏÚÓ ÏÚÓ˙ŒÈk∑(ת"כ)אֹומר הּוא וכן ׁשּנּוי, אּלא מקֹום ּבכל "מעילה" כה)אין ה א הימים "וּימעלּו(דברי : ƒƒ¿…««ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

ּבסֹוטה אֹומר הּוא וכן עּמיֿהארץ"; אלהי אחרי וּיזנּו אבתיהם ה)ּבאלהי מעל"(במדבר בֹו "ּומעלה :.‰‡ËÁÂ ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ¿»¿»
'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La∑ ּבתרּומה "חטא" להּלן: ונאמר "חטא" ּכאן: נאמר הזהר? והיכן ההקּדׁש. מן ׁשּנהנה ƒ¿»»ƒ»¿≈ְְְְְְְְֱֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

כב) האֹוכל,(לקמן על אּלא הזהיר לא ּלהּלן מה אי, הזהיר. ּכאן אף הזהיר, ּלהּלן מה חטא". עליו "ולאֿיׂשאּו :ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
רּבה  מעל", "תמעל לֹומר: ּתלמּוד האֹוכל? על אּלא הזהיר לא ּכאן ‰'.אף ÈL„wÓ∑,לּׁשם המיחדים ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹƒ»¿≈ְִֵַַָֻ

קּלים  קדׁשים ּכמֹו∑‡ÏÈ.יצאּו קׁשה, יג)לׁשֹון יז ׁשּתי (יחזקאל ּבן קׁשה ּכאן אף לקח", הארץ "ואתֿאילי : ְִִַָָָ«ƒְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ÌÈÏ˜LŒÛÒk.ׁשנים  Ek¯Úa∑ סלעים ׁשּתי ׁשוה .ׁשּיהא ִָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒְְְִֵֵֶֶָָ

ÓÈÓÏ¯:יד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

eÏLaטו  ·BÁÈÂ ¯˜L ¯wLÈ È¯‡ L‡¡«¬≈¿««¿«¿≈¿»
¯Î„ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ ÈÈ„ ‡iL„e˜Óƒ¿«»«¿»¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÛÒk dÒ¯Ùa ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL¿ƒƒ»»¿À¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÓL‡Ï ‡L„e˜¿»«¬»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ïäk äæ àèBç íàå ,"ïäkì äúéäå"§¨§¨©Ÿ¥§¦¥¤Ÿ¥
[Bì] àäz ,àeä¯dOkA `Ed oM §¥¥§©¨

.mipFW`x miqEtcaE ciÎiazM¦§¥¨¦§¦¦¦
àéäL ,ïäk úáãð úçðî øàLk¦§¨¦§©¦§©Ÿ¥¤¦

"ìëàú àì äéäz ìéìë"a¯,e oOwl §¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥§©¨
lW `hFg zgpn oieW oi` ,xnFlM .fh§©¥¨¦¦§©¥¤
,l`xUi lW `hFg zgpnE mipdMŸ£¦¦§©¥¤¦§¨¥
l`xUi lW `hFg zgpn ixiWC¦§¨¥¦§©¥¤¦§¨¥
mipdM lW `hFg zgpnE ,oilk`p¤¡¨¦¦§©¥¤Ÿ£¦

oiaixw)my i"yx(.ci dxez §¥¦
(eh)ìòî ìòîú ékäìéòî ïéà Y ¦¦§Ÿ©©¥§¦¨

éepL àlà íB÷î ìëa¯dPYWPW §¨¨¤¨¦¤¦§©¨
FzXEcTn)a ,fk migqt i"yx(F`ivFnE , ¦§¨¦

lFgl WCwdn)` ,`k oikxr i"yx d`x(. ¥¤§¥©
øîBà àeä ïëå¯,d ` minId ixaC §¥¥¦§¥©¨¦

.dk
eðæiå íäéúBáà éäìàa eìòîiå"©¦§£¥Ÿ¥£¥¤©¦§

"õøàä énò éäìà éøçà¯EPXW ©£¥¡Ÿ¥©¥¨¨¤¤¦
dxfÎdcFarl mFwOd on mnvr)i"yx ©§¨¦©¨©£¨¨¨

`"rq ,gi dlirn(.
äèBña øîBà àeä ïëå¯,d xAcOA §¥¥§¨©¦§¨

.ai
"ìòî Bá äìòîe"¯z` dgiPOW ¨£¨¨©¤©¦¨¤

DNW s`FPA zwAcpe DlrA)'qez t"r ©§¨§¦§¤¤©¥¤¨
oi` d"c my dlirn(.

'ä éLãwî äââLa äàèçåY §¨§¨¦§¨¨¦¨§¥
Lc÷ää ïî äðäpL¯FA dpdPXnE ¤¤¡¨¦©¤§¥¦¤¤¡¨
oiNEgl WCwdn `vi)my oikxr i"yx(. ¨¨¥¤§¥§¦

øäæä ïëéäå¯xdfEd okid ,xnFlM §¥¨ª§©§©¥¨§©
cr ,WCwdd on dpdi `NW Wi`d̈¦¤Ÿ¥¨¤¦©¤§¥©

`hFg aEzMd F`xTW)m"`x(. ¤§¨©¨¥
àèç ïàk øîàð¯."d`hge" ¤¡©¨¥§§¨§¨

äîeøúa àèç ïläì øîàðå¯.h ,ak §¤¡©§©¨¥§¦§¨
ïläl äî ,"àèç åéìò eàNé àìå"§Ÿ¦§¨¨¥§©§©¨

øéäæä¯xn`PW)i ,ak onwl(`l xf lke" ¦§¦¤¤¡©§¨¨Ÿ
"Wcw lk`i)m"`x(aEzMd dnExzaE , Ÿ©Ÿ¤¦§¨©¨

xAcn)my i"yx(. §©¥
øéäæä ïàk óà¯dxEn`d dxdf`dW ©¨¦§¦¤¨©§¨¨¨£¨

lr mB dPOn micnl dnExzA mẄ¦§¨§¥¦¦¤¨©©
.'deW dxifB'n WCwd¤§¥¦§¥¨¨¨

ìò àlà øéäæä àì ïläl äî éà¦©§©¨Ÿ¦§¦¤¨©
ìëBàä¯oFWl xn`p xfA ixdW ¨¥¤£¥§¨¤¡©§
.dlik £̀¦¨

ìò àlà øéäæä àì ïàk óà©¨Ÿ¦§¦¤¨©
ìòîz" :øîBì ãeîìz ?ìëBàä̈¥©§©¦§Ÿ

äaø ,"ìòî¯liaWA oFWNd ltM ©©¦¨¨©©¨¦§¦
zFAxloiprl dlik` `lA d`pd §©£¨¨§Ÿ£¦¨§¦§©

mB `Ed oMW oaEn `liOnE ,`hgd©¥§¦¥¨¨¤¥©
.dxdf` oiprl§¦§©©§¨¨

'ä éLã÷íMì íéãçéîä Y¯Epid ¨§¥©§ª¨¦©¥©§
DFaBl mzNigYn mdW ,miWcw iWcẅ§¥¢¨¦¤¥¦§¦¨¨©¨©

gAfOl oilFr odixEni`e)a ,fk migqt i"yx(, §¥¥¤¦©¦§¥©
mElM mdA milrAl oi`e),al dxenz i"yx §¥©§¨¦¨¤§

a(.
íél÷ íéLã÷ eàöé¯'d iWcw e`lC ¨§¨¨¦©¦§¨¨§¥

DFaBl oi`e ,milrAl oNEMW ,DiA opixẅ¥©¥¤¨©§¨¦§¥©¨©

z` minC zwixf xg`l `N` odÄ¤¤¨§©©§¦©¨¦¤
oixEni`d)a ,fk migqt i"yx(xg`l la` . ¨¥¦£¨§©©

,odixEni`A dlirn Wi minC zwixf§¦©¨¦¥§¦¨§¥¥¤
ol `wtpC)` ,fiw oileg("'dl alg lM"n §¨§¨¨¦¨¥¤©

)fh ,b lirl(miNw miWcw ixEni` zFAxl ,§©¥¥¢¨¦©¦
dlirnl minC zwixf xg`l)migaf i"yx §©©§¦©¨¦¦§¦¨

a ,bt(lr FWExitA i"WxW dGn la` .£¨¦¤¤©¦§¥©
alg lM"n cEOiNd `iad `l dxFYd©¨Ÿ¥¦©¦¦¨¥¤
,dlirnl miNw miWcw zFAxl "'dl©§©¢¨¦©¦¦§¦¨
oi` `xwn lW FhEWR iRÎlrW oaEn¨¤©¦§¤¦§¨¥
xg`l mB ,miNw miWcwA llM dlirn§¦¨§¨§¨¨¦©¦©§©©
ixnbl dlirOn EhrnzPW oeiM ,dwixf§¦¨¥¨¤¦§©£¦§¦¨§©§¦

.df wEqRn¦¨¤
ìéàì Yéìéà úàå" Bîk ,äL÷ ïBL ©¦§¨¤§§¤¥¥

"ç÷ì õøàä¯i"WxA .bi ,fi l`wfgi ¨¨¤¨¨§¤§¥§©¦
."ux`d ixU" mẄ¨¥¨¨¤

.íéðL ézL ïa ,äL÷ ïàk óà¯ ©¨¨¤¤§¥¨¦
Wcg b"i oA" :`i ,eh xAcOA i"WxA§©¦©¦§¨¤Ÿ¤
a ,i zFzixM i"Wx d`xE ."cg` mFie§¤¨§¥©¦¨¥

mixbFqA)(ixw DNEM dxFYd lkaCn" : §§©¦¦¦§¨©¨¨¨¥
iYW oA li`C llMn ,dpW oA Uakl§¤¤¤¨¨¦§¨§©¦¤§¥
:gl ,`l ziW`xA i"Wx d`xE ."mipẄ¦§¥©¦§¥¦

."li` iExw FnFi oA li`"©¦¤¨©¦
íéì÷L óñk EkøòaäåL àäiL Y §¤§§¤¤§¨¦¤§¥¨¤

¯ieFW oFWNn ,"LMxrA" WExiR Edf¤¥§¤§§¦§¦
`nEWe dkxrd oFWNn `le)m"`x(. §Ÿ¦§©£¨¨§¨

íéòìñ ézL¯,mipW milwW hErin §¥§¨¦¦§¨¦§©¦
.rlq FieW dxFY lW lwWefh dxez §¤¤¤¨¨§¤©



סז `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy

(áé)ïäkä õî÷å ïäkä-ìà dàéáäå|àBìî äpnî ¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸
ýåýé éMà ìò äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà Böî÷ª§¹¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®

:àåä úàhç©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ∑ ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – לׁשמּה ונקטרת .נקמצת «»ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

(âé)úçàî àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬
:äçðnk ïäkì äúéäå Bì çìñðå älàî¥¥−¤§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«

i"yx£‡ËÁŒ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ∑ ּבדּלי וכאן "מחּטאתֹו", נאמר: ּובדּלּות ּבעׁשירּות ׁשהרי הּכתּוב, ׁשּנה ּכאן ««»¬∆»»ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
רּבֹותינּו ּדקּדקּו "עלֿחּטאתֹו", נאמר: כז)ּדּלּות, לכׂשּבה (כריתות מעֹות והפריׁש עׁשיר, ּכׁשהּוא חטא ׁשאם מּכאן, ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

מּמקצ  יביא והעני, ּתֹורים לׁשּתי מעֹות הפריׁש ּתֹורים; ׁשּתי מּמקצתן יביא והעני, ׂשעירה עׂשירית אֹו תן ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ
"מחּטאתֹו"(האיפה נאמר: לכ(לכ עׁשיר, קרּבן ויביא עליהן יֹוסיף והעׁשיר, האיפה לעׂשירית מעֹות הפריׁש ; ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

"עלֿחּטאתֹו" ּכאן: l‡Ó‰.נאמר ˙Á‡Ó∑,ּבדּלּות אֹו ּבעׁשירּות, אֹו ּבענין: האמּורֹות ּכּפרֹות מּׁשלׁש מאחת ֱֶַַַָָ≈««≈≈∆ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹ
ּדּלּות ּבדּלי יהיּו(ת"כ)אֹו והּקּלין ׂשעירה, אֹו ּבכׂשּבה יהיּו ׁשּבהם החמּורים ׁשּיכֹול, לֹומר? ּתלמּוד ּומה ; ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

לחמּורין  קּלין להׁשוֹות מאּלה", "מאחת לֹומר: ּתלמּוד האיפה? ּבעׂשירית יהיּו ׁשּבּקּלין והּקּלין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָּבעֹוף,
ּדּלּות  ּבדּלי האיפה לעׂשירית  לּקּלין החמּורים ואת ידֹו, הּׂשיגה אם ּוׂשעירה, Ánk‰.לכׂשּבה Ô‰kÏ ‰˙È‰Â∑ ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ¿»¿»«…≈«ƒ¿»

ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו. לפי זהּו נאכלין; ׁשיריה ׁשּיהיּו חֹוטא מנחת על ואם (ת"כ)ללּמד לּכהן", "והיתה : ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
תאכל" לא ּתהיה ּב"ּכליל ׁשהיא ּכהן, נדבת מנחת ּכׁשאר לֹו ּתהא הּוא, ּכהן זה טז)חֹוטא ו .(לקמן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ÈÏÓיב  dpÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»«¬»¿ƒ¿«¬»ƒ«¿≈
ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dz¯k„‡ ˙È dˆÓÀ̃¿≈»ƒ¿«¿«¿«≈¿«¿¿»«

:‡È‰ ‡˙‡hÁ ÈÈ„ ‡ia¯À̃¿»«»«¿»«»»ƒ

Á·יג  Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»«¿≈ƒ»
‡‰ÎÏ È‰˙e dÏ ˜·zLÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÓ≈¬»≈ƒ≈¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿«¬»

:‡˙ÁÓk¿ƒ¿»»
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(ãé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åè)éLãwî äââLa äàèçå ìòî ìòîú-ék Lôð¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−
ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ýåýé§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ

:íLàì Lãwä-ì÷La íéì÷L-óñk Ekøòa§¤§§²¤«¤§¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«
i"yx£ÏÚÓ ÏÚÓ˙ŒÈk∑(ת"כ)אֹומר הּוא וכן ׁשּנּוי, אּלא מקֹום ּבכל "מעילה" כה)אין ה א הימים "וּימעלּו(דברי : ƒƒ¿…««ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

ּבסֹוטה אֹומר הּוא וכן עּמיֿהארץ"; אלהי אחרי וּיזנּו אבתיהם ה)ּבאלהי מעל"(במדבר בֹו "ּומעלה :.‰‡ËÁÂ ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ¿»¿»
'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La∑ ּבתרּומה "חטא" להּלן: ונאמר "חטא" ּכאן: נאמר הזהר? והיכן ההקּדׁש. מן ׁשּנהנה ƒ¿»»ƒ»¿≈ְְְְְְְְֱֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

כב) האֹוכל,(לקמן על אּלא הזהיר לא ּלהּלן מה אי, הזהיר. ּכאן אף הזהיר, ּלהּלן מה חטא". עליו "ולאֿיׂשאּו :ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
רּבה  מעל", "תמעל לֹומר: ּתלמּוד האֹוכל? על אּלא הזהיר לא ּכאן ‰'.אף ÈL„wÓ∑,לּׁשם המיחדים ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹƒ»¿≈ְִֵַַָֻ

קּלים  קדׁשים ּכמֹו∑‡ÏÈ.יצאּו קׁשה, יג)לׁשֹון יז ׁשּתי (יחזקאל ּבן קׁשה ּכאן אף לקח", הארץ "ואתֿאילי : ְִִַָָָ«ƒְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ÌÈÏ˜LŒÛÒk.ׁשנים  Ek¯Úa∑ סלעים ׁשּתי ׁשוה .ׁשּיהא ִָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒְְְִֵֵֶֶָָ

ÓÈÓÏ¯:יד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

eÏLaטו  ·BÁÈÂ ¯˜L ¯wLÈ È¯‡ L‡¡«¬≈¿««¿«¿≈¿»
¯Î„ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ ÈÈ„ ‡iL„e˜Óƒ¿«»«¿»¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÛÒk dÒ¯Ùa ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL¿ƒƒ»»¿À¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÓL‡Ï ‡L„e˜¿»«¬»»
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a ,bt(lr FWExitA i"WxW dGn la` .£¨¦¤¤©¦§¥©
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,dlirnl miNw miWcw zFAxl "'dl©§©¢¨¦©¦¦§¦¨
oi` `xwn lW FhEWR iRÎlrW oaEn¨¤©¦§¤¦§¨¥
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(æè)BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî àèç øLà úàå§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ
ìéàa åéìò øtëé ïäkäå ïäkì Búà ïúðå åéìò óñBé¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬

ô :Bì çìñðå íLàä̈«¨−̈§¦§©¬«
i"yx£ÌlLÈ L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â∑(כו להקּדׁש(כריתות, וחמׁש .קרן ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈ְֵֶֶֶֶַָֹ

(æé)úåöî-ìkî úçà äúNòå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ
àNðå íLàå òãé-àìå äðéNòú àì øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬

:Bðåò£Ÿ«
i"yx£‡È·‰Â .ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑ אם עליו עבר אם ידע ולא לידֹו ּכרת ספק ׁשּבא ּבמי מדּבר הּזה הענין ¿…»«¿»≈¿≈ƒְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ח  ּכגֹון: היתה,לאו, חלב ׁשל אחת לֹו: אמרּו האחת. את ואכל הּתר, ׁשּׁשּתיהן ּוכסבּור לפניו, וׁשּמן לב ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
חטא, ׁשּוּדאי לֹו נֹודע ׁשּלא זמן ּכל עליו ּומגן ּתלּוי אׁשם מביא זה הרי אכל, חלב ׁשל זֹו אם ידע ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא

חּטאת  יביא זמן, לאחר לֹו יּודע BBÚ.ואם ‡NÂ ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑(ת"כ) הרי אֹומר: הּגלילי יֹוסי רּבי ְְְִִִַַַַַָָָ¿…»«¿»≈¿»»¬ְֲִִִֵֵֵַַ
לידע  נפׁש אם אֹומר: יֹוסי רּבי ׁשּידע. את ׁשּיעניׁש עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ידע, ׁשּלא מי את ענׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
עליה, ועבר תעׂשה" "לא מצות על אּלא נצטּוה ׁשּלא הראׁשֹון מאדם ּולמד צא צּדיקים, ׁשל ׂשכרן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמּתן
אֹומר: הוי ּפרענּות? ׁשל אֹו טֹובה, ׁשל מרּבה: מּדה איזֹו וכי ּולדֹורֹותיו! עליו נקנסּו מיתֹות ּכּמה  ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻראה
הּיֹוׁשב  המרּבה, טֹובה מּדה ולדֹורֹותיו, לֹו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה המעּוטה, ּפרענּות מּדת אם טֹובה. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֻֻמּדה
ּולדֹורֹות  ּולדֹורֹותיו לֹו ׁשּיזּכה עלֿאחתּֿכּמהֿוכ ּמה ּביֹוםֿהּכּפּורים, והּמתעּנה והּנֹותרֹות הּפּגּולין מן ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָלֹו

dLÓÁטז  ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓ ·Á Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»ƒ¿»¿««¿»À¿≈
¯tÎÈ ‡‰ÎÂ ‡‰ÎÏ d˙È ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»¿«¬»¿««

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿¿≈≈

ÏkÓיז  ‡„Á „aÚÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡ Ì‡Â¿ƒ¡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»
‡ÏÂ ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:d·BÁ Ïa˜ÈÂ ·BÁÈÂ Ú„È»«¿≈ƒ«≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fh)Lãwä ïî àèç øLà úàå§¥£¤¨¨¦©Ÿ¤
ílLéïø÷ Y¯z`e"W dfA x`an §©¥¤¤§¨¥¨¤¤§¥

:xn` ENi`kE ,oxTd `Ed "`hg xW £̀¤¨¨©¤¤§¦¨©
WcTd on eilr `hg xW` oxTd z`e"§¤©¤¤£¤¨¨¨¨¦©Ÿ¤
oFWl FA ltFp `l `hgd oMW ,"mNWi§©¥¤¥©¥§Ÿ¥§

oinElWY)m"`x(. ©§¦
.Lc÷äì Lîçå¯z`e" xn`PW FnM ¨Ÿ¤©¤§¥§¤¤¡©§¤

."eilr sqFi FziXingfi dxez £¦¦¥¨¨
(fi)àéáäå .. íLàå òãé àìåY §Ÿ¨©§¨¥§¥¦

÷ôñ àaL éîa øaãî äfä ïéðòä̈¦§¨©¤§©¥§¦¤¨§¥
úøk¯z`f micnFl a ,ak zFzixkA ¨¥§¨¥§¦Ÿ

z`HgA xn`p ,z`Hgn 'deW dxfb'A¦§¥¨¨¨¥©¨¤¡©§©¨
)a ,c lirl(e`lA Edf mWe ,"zFvn"¦§§¨¤§¨

,mW i"WxA lirlcM ,zxM FxEQi`W¤¦¨¥§¦§¥§©¦¨
xacA o`M s` ,"zFvn" o`M xn`pe§¤¡©¨¦§©¨§¨¨

.zxM FxEQi`W¤¦¨¥
íà åéìò øáò íà "òãé àìå" Bãéì§¨§Ÿ¨©¦¨©¨¨¦
øeáñëe ,åéðôì ïnLå áìç ïBâk ,åàì̈§¥¤§ª¨§¨¨§¨
úçàä úà ìëàå ,øzä ïäézML¤§¥¤¤¥§¨©¤¨©©
àìå" ,äúéä áìç ìL úçà :Bì eøîà̈§©©¤¥¤¨§¨§Ÿ
äæ éøä Y ìëà áìç ìL Bæ íà "òãé̈©¦¤¥¤¨©£¥¤

éeìz íLà àéáî¯zrWA m` la` ¥¦¨¨¨£¨¦¦§©
Dlk`e cifde wtq Fl did dlik £̀¦¨¨¨¨¥§¥¦©£¨¨

xEhtE ,`Ed cifn ± wtQn),fi zezixk i"yx ¦¨¥¥¦¨
a"rx(dide dkizg eiptl dzid m`e .§¦¨§¨§¨¨£¦¨§¨¨

KMÎxg`e ,Dlk`e oOEW `idW xEaq̈¤¦¨©£¨¨§©©¨

mW `xnBA Ewlgp ,`Ed wtQW Fl rcFp©¤¨¥¤§§©§¨¨¨
hwPW dGnE .xEhR F` oAxw aIg m ¦̀©¨¨§¨¨¦¤¤¨©
zFkizg iYW lW `nbEC miptA i"Wx©¦¦§¦§¨¤§¥£¦
FhEWR iR lr `Ed oMW d`xp ,`weC©§¨¦§¤¤¥©¦§
xnFl Wi xaCd mrhaE .`xwn lW¤¦§¨§©©©¨¨¥©
cg`W ,mW `xnBA x`Fand iRÎlr©¦©§¨©§¨¨¨¤¤¨
iYWA `weCW xn`C o`nl minrHd©§¨¦§©§¨©¤©§¨¦§¥
odAW mEXn ,oAxw aIg zFkizg£¦©¨¨§¨¦¤¨¤

xWt`"iYW"C :i"Wx WxtnE ,"xxal ¤§¨§¨¥§¨¥©¦¦§¥
,zg`d dx`Wpe [zg` lk`e] zFkizg£¦§¨©©©§¦§£¨¨©©
xiMIW iwA onf xg`l `FaIW xWt ¤̀§¨¤¨§©©§©¨¦¤©¦
lk` alg i`Ce ,oOEW zxzFPd Ff m ¦̀©¤¤¨©©¥¤¨©
zg` dkizg la` ,z`Hg `iaie§¨¦©¨£¨£¦¨©©
dn df ixde ."Dxxal xWt` i` Dlk`e©£¨¨¦¤§¨§¨§¨©£¥¤©
Fl rcFp m`"W o`M i"Wx mIqOX¤§©¥©¦¨¤¦©

."z`Hg `iai onf xg`l§©©§©¨¦©¨
åéìò ïâîe¯mixEQId on)a ,dt `nei i"yx(. ¥¥¨¨¦©¦¦

,àèç éàceL Bì òãBð àlL ïîæ ìk̈§©¤Ÿ©¤©©¨¨
àéáé Y ïîæ øçàì Bì òãeé íàå§¦¦¨©§©©§©¨¦

úàhç¯.gi wEqR i"WxA oOwlcM ©¨§¦§©¨§©¦¨
BðBò àNðå íLàå òãé àìåéaø Y §Ÿ¨©§¨¥§¨¨£©¦

øîBà éìéìbä éñBé¯'.'mipdM zxFY ¥©§¦¦¥©Ÿ£¦
.`aiwr iAx mWA ` ,bk xifp mB d`xE§¥©¨¦§¥©¦£¦¨
,òãé àlL éî úà Lðò áeúkä éøä£¥©¨¨©¤¦¤Ÿ¨©
úà LéðòiL änëå-änk-úçà-ìò©©©©¨§©¨¤©£¦¤

òãiL¯.cifnA xare ¤¨©§¨©§¥¦

øîBà éñBé éaø¯'lkA .'mipdM zxFY ©¦¥¥©Ÿ£¦§¨
xAEcn oNdl i"Wx `iaOW mixn`Od©©£¨¦¤¥¦©¦§©¨§¨

.WpFrd lr xkVd zlrnA§©£©©¨¨©¨¤
ìL ïøëN ïzî òãéì ELôð íà¦©§§¥©©©§¨¨¤
,ïBLàøä íãàî ãîìe àö ,íé÷écö©¦¦¥§©¥¨¨¨¦
-àì úåöî ìò àlà äeèöð àlL¤Ÿ¦§©¨¤¨©¦§©Ÿ
änk äàø ,äéìò øáòå äNòú©£¤§¨©¨¤¨§¥©¨
éëå ,åéúBøBãìe åéìò eñð÷ð úBúéî¦¦§§¨¨§¨§¦
ìL Bà äáBè ìL ,äaøî äcî Bæéà¥¦¨§ª¨¤¨¤

äáBè äcî :øîBà éåä ?úeðòøt¯ ª§¨¡¥¥¦¨¨
.f ,cl mW .d ,k zFnW i"Wx d`xE§¥©¦§¨
zEprxER zCn lr dAExn daFh dCOW¤¦¨¨§¨©¦©§¨

.zF`n Wngl zg ©̀©©£¥¥
äàø ,äèeònä úeðòøt úcî íà¦¦©ª§¨©§¨§¥

k,åéúBøBãìe Bì eñð÷ð úBúéî än ©¨¦¦§§§¨
Bì áLBiä ,äaønä äáBè äcî¯ ¦¨¨©§ª¨©¥

.mlk`Nn rpnPW¤¦§¨¦§¨§¨
úBøúBpäå ïéìebtä ïî¯hwPX dn ¦©¦¦§©¨©¤¨©

iRÎlr xnFl Wi ,EN` zF`nbEC `weC©§¨§¨¥¥©©¦
Eid oli`d zFxiRW ipEwfgd azMX dn©¤¨©©¦§¦¤¥¨¦¨¨
mc` lk`W ixRde ,miWcw WcwŸ¤¢¨¦§©§¦¤¨©¨¨
mixWFPd zFxiRn did oFW`xd̈¦¨¨¦¥©§¦
lEBitE xzFp lW oiC Fl didW oli`dn¥¨¦¨¤¨¨¦¤¨¦

)cecl likyn(.
íéøetkä íBéa äpòúnäå¯hwPX dn §©¦§©¤§©¦¦©¤¨©

iRÎlr xnFl Wi ,`weC Ff `nbEC§¨©§¨¥©©¦

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy
אֹומר הּוא הרי אֹומר: עקיבא רּבי הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ו)ּדֹורֹותיו יז ׁשלׁשה (דברים אֹו עדים ׁשנים "עלּֿפי : ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ

להחמיר  ׁשליׁשי להביא אּלא ּבׁשלׁשה? הּכתּוב ל ּפרט לּמה ּבׁשנים, העדּות מתקּימת אם וגֹו'". ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעדים
ּכעֹוברי  עברה לעֹוברי לּנטּפל הּכתּוב ענׁש ּכ אם והזּמה. ענׁש לענין ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּדינֹו ולעׂשֹות ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹעליו,
עזריה  ּבן אלעזר רּבי מצוה. ּכעֹוׂשי מצוה לעֹוׂשי לּנטּפל טֹוב ׂשכר ׁשּיׁשּלם עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָעברה,

יט)אֹומר: כד אֹומר(דברים הּוא הרי ּבּׂשדה". עמר וׁשכחּת בׂשד קציר תקצר כד)"ּכי וגֹו'"(שם יברכ "למען : ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ונפלה  ּבכנפיו צרּורה סלע היתה מעּתה: אמר ידע'. ּב'לא מצוה עלֿידֹו ׁשּבאת למי ּברכה הּכתּוב קבע –ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּברכה  לֹו קֹובע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס העני ּומצאּה .הימּנּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(944 'nr b zegiy ihewl)

עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ואואואואׁשׁשׁשׁשםםםם ידעידעידעידע יז)ולאולאולאולא האחתהאחתהאחתהאחת(ה, אתאתאתאת ואכלואכלואכלואכל ההההּתּתּתּתרררר ׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּתּתּתּתיהןיהןיהןיהן ּוּוּוּוכסבכסבכסבכסבּוּוּוּורררר לפניולפניולפניולפניו ווווׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמןןןן חלבחלבחלבחלב לׁשאל,(רש"י)ּכּכּכּכגגגגֹוֹוֹוֹוןןןן יׁש ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻֻ
ּבדברים  מצּוי ׁשּתענּוגֹו הּוא סימן ּבׁשֹוגג, עברה העֹובר ּדהּנה לֹומר, ויׁש וׁשּמן. חלב – ּדוקא זֹו ּבדגמה רז"ל ּבחרּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻמּדּוע

ׁשל ׁשּתכנֹו אפֹוא, מּובן מתעּנג. הּוא ּובּמה ׁשקּוע האדם ּבּמה הּמהּות, על מ ֹורה ּכּונה ּבלי ׁשּנעׂשה ּדבר ׁשּכן ּכּכּכּכל ל ל ל רעים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
מּתענּוג. ּבאים ׁשּמן והן חלב והן הּתענּוג; מצּוי היכן - הּוא אּסּור ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻספק

ã ycew zegiyn zecewp ã(942 'nr b zegiy ihewl)

עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ואואואואׁשׁשׁשׁשםםםם ידעידעידעידע יז)ולאולאולאולא (ה, ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
א ּבׁשֹוגג חֹוטא ּכׁשאדם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם חּטאת. ׁשל מערּכֹו יֹותר הּוא סלעים) (ׁשּתי ּתלּוי אׁשם ׁשל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָערּכֹו
ּבחטא  ּכׁשּנכׁשל  א חטא. ׁשל  מ ּצב עם להׁשלים מּוכן אינּנּו ׁשּבפנימּיּותֹו הּוא סימן – ׁשּנכׁשל ויֹודע ּבכ מבחין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּוא

iliey`l` axd - mdxa` ly`

urn lFk`l xEQi`dW mixaFQd©§¦¤¨¦¤¡¥¥
df ixde ,axrd cr wx did zrCd©©©¨¨©©¨¤¤©£¥¤
cr `EdW mixERMd mFi mFv znbEcA§§©©¦¦¤©

axrd)cecl likyn(. ¨¤¤
Bì äkæiL änëå-änkúçà-ìò©©©©¨§©¨¤¦§¤
óBñ ãò åéúBøBc úBøBãìe åéúBøBãìe§¨§¨©

úBøBcä ìk¯i"Wx lW FMxC oi` ¨©¥©§¤©¦
hWtl xWw `ll zFWxC `iadl§¨¦§¨§Ÿ¤¤¦§©
okle ,`xwOd oFWl aEXil F` aEzMd©¨§¦§©¦§¨§¨¥
dvFx df WxC z`adAW xnFl Wi¥©¤©£¨©§¨¤¤

" aEzMd oFWl wEIC x`al i"Wxm`e ©¦§¨¥¦§©¨§¦
WtpiMFl oi` dxF`kNW ,"'ebe `hgz ¤¤¦¤¡¨¤¦§¨¥

Wtp m`e" :xnFl Fl didW) xE`iA¥¤¨¨©§¦¤¤
EdnE ,"`hgz iM Wtpe" :F` ,"`hgY¤¡¨§¤¤¦¤¡¨©

?"iM .. m`e"(KM ,df WxC iRÎlre §¦¦§©¦§¨¤¨
mc` FGW zg` "Wtp m`" dnE :FWExiR¥©¦¤¤©©¤¨¨
lMn zg` dzUre `hgz iM" ,oFW`xd̈¦¦¤¡¨§¨§¨©©¦¨
xnFlM ,"dpiUrz `l xW` 'd zFvn¦§£¤Ÿ¥¨¤¨§©
dUrYÎ`l lW zg` devn lr xarW¤¨©©¦§¨©©¤Ÿ©£¤
,zFxFclE Fl ,"FpFr `Upe" ,Fl dzidW¤¨§¨§¨¨£§

daFh dCnl xnFgeÎlw)cecl likyn(. ©¨¤§¦¨¨
øîBà àáé÷ò éaø¯'.'mipdM zxFY ©¦£¦¨¥©Ÿ£¦

.a cEOr sFq ,d zFMn©©
øîBà àeä éøä¯.e ,fi mixaC £¥¥§¨¦

ìL Bà íéãò íéðL ét ìò"íéãò äL ©¦§©¦¥¦§Ÿ¨¥¦
,íéðLa úeãòä úîi÷úî íà ,"'Bâå§¦¦§©¤¤¨¥¦§©¦

ìL" áeúkä Eì èøt änì"äL¯ ¨¨¨©§©¨§Ÿ¨
`Ed oMWÎlM ixdW)` ,h oixcdpq i"yx t"r(. ¤£¥¨¤¥

åéìò øéîçäì éLéìL àéáäì àlà¤¨§¨¦§¦¦§©§¦¨¨
[ìéòBä elàk]¯ÎiazM dOkA `Ed oM §¦¦¥§©¨¦§¥

zFMn i"WxaE .mipFW`x miqEtcaE cï¦§¦¦¦§©¦©
ikdÎe`laE li`Fd xn`Y `NW" :mẄ¤ŸŸ©¦§¨¨¦
oiC FA EUri `l znIwzn zEcrd dzid̈§¨¨¥¦§©¤¤Ÿ©£¦
on `Ed s`W aEzMd LcOil ,dnfd£¨¨¦¤§©¨¤©¦

."xac inIwn§©§¥¨¨
Lðò ïéðòì elàa àöBik Bðéc úBNòìå§©£¦©¥¨¥§¦§¨Ÿ¤

änæäå¯,xwW icrA xnFg oYil ©£©¨¦¥¤§¥¥¤¤
df did `NW iRÎlrÎs` df iWilXW¤§¦¦¤©©¦¤Ÿ¨¨¤
mipXA ixdW ,dzinl eiR lr oFCip¦©¦§¦¨¤£¥©§©¦
ENit` ,oFCip did inp dNgY EcirdW¤¥¦§¦¨©¦¨¨¦£¦
,EN`A `vFIM FpiC z` aEzMd dUr ikd̈¦¨¨©¨¤¦©¥§¥
ipRn ,iWilXd s` bxdi ± EnGEd m`W¤¦§¥¨¥©©§¦¦¦§¥

dxiar xaFrl lRhPW)my oixcdpq i"yx(. ¤¦§©§¥£¥¨
WxC `iadW mW mixaC i"Wx d`xE§¥©¦§¨¦¨¤¥¦§¨
mipX dn ,mipWl dWlW WiTdl" :xg ©̀¥§©¦§¨¦§©¦©§©¦
,zg` zEcr dWlW s` ,zg` zEcr¥©©©§¨¥©©
."mNEM EnFGIW cr oinnFf oiUrp oi`e§¥©£¦§¦©¤¦¨

éøáBòì ìtèpì áeúkä Lðò Ck íà¦¨¨©©¨©¦§¨§§¥
-úçà-ìò ,äøáò éøáBòk äøáò£¥¨§§¥£¥¨©©©
áBè øëN ílLiL änëå-änk©¨§©¨¤§©¥¨¨

äåöî éNBòk äåöî éLBòì ìtèpì¯ ©¦§¨§¥¦§¨§¥¦§¨
`hgz iM Wtp m`e" `aiwr iAx zrcl§©©©¦£¦¨§¦¤¤¦¤¡¨
,oFW`xd mc` lr fOxn Fpi` "'ebe¥§©¥©¨¨¨¦

` :ixdW(oFWlA "`hgz iM" xn`p ¤£¥¤¡©¦¤¡¨¦§
a .cizr(mc` ixde ,"rci `le" xn`p ¨¦¤¡©§Ÿ¨©©£¥¨¨

crd oiprl FWxFC okle .rci oFW`xd̈¦¨©§¨¥§§¦§©¨¥

`le" WExitE ,dxar ixaFrl lRhPW¤¦§©§§¥£¥¨¥§Ÿ
,dxar dfA WIW rci `NW ,`Ed "rcï©¤Ÿ¨©¤¥¨¤£¥¨
zEcrd znIwzn ikdÎe`lA ixdW¤£¥§¨¨¦¦§©¤¤¨¥
`N` ,cecl liMUn iRÎlr) mipWA¦§©¦©¦©§¦§¨¦¤¨

zvw xg` otF`A azM mXW(. ¤¨¨©§¤©¥§¨
øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø¯'zxFY ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥©

.'mipdMŸ£¦
zçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék"¦¦§Ÿ§¦§§¨¤§¨©§¨

"äãOa øîò¯.hi ,ck mixaC Ÿ¤©¨¤§¨¦
øîBà àeä éøä¯.mW mixaC £¥¥§¨¦¨

áeúkä òá÷ ,"'Bâå Eëøáé ïòîì"§©©§¨¤§§¨©©¨
äåöî Bãé ìò úàaL éîì äëøa§¨¨§¦¤¨©¨¦§¨

'òãé àì'a¯dixfr oA xfrl` iAx §Ÿ¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨
xAEcOW ,FhEWtM wEqRd z` x`an§¨¥¤©¨¦§¤§¨
`N` ,drici `lA dxar dUrW inA§¦¤¨¨£¥¨§Ÿ§¦¨¤¨
,"'ebe Wtp m`e" oFWlA FazM aEzMdW¤©¨§¨¦§§¦¤¤
inl xnFgeÎlw EPOn cFnll icM§¥¦§¦¤©¨¤§¦
FnkE ,drici `lA devn dUFrW¤¤¦§¨§Ÿ§¦¨§

dgkW iAB mB EpivOW)cecl likyn t"r(. ¤¨¦©©¥¦§¨
äøeøö òìñ äúéä :äzòî øBîà¡¥©¨¨§¨¤©§¨
éðòä dàöîe epîéä äìôðå åéôðëá¦§¨¨§¨§¨¥¤§¨¨¤¨¦
-Ceøa-LBãwä éøä Y da ñðøtúðå§¦§©§¥¨£¥©¨¨

äëøa Bì òáB÷ àeä¯i"Wx mB d`x ¥©§¨¨§¥©©¦
iRÎlrÎs` ± Lkxai ornl" :mW mixaC§¨¦¨§©©§¨¤§©©¦
xnFgeÎlw ,oiEMznA `NW Fcil z`AW¤¨§¨¤Ÿ§¦§©¥©¨¤
dltp :dYrn xFn` .oiEMznA dUFrl§¤§¦§©¥¡¥©¨¨§¨
± DA qpxRzpe ipr D`vnE FcIn rlq¤©¦¨§¨¨¨¦§¦§©§¥¨

."dilr KxAzn `Ed ixdgi dxez £¥¦§¨¥¨¤¨



סט `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy

(æè)BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî àèç øLà úàå§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ
ìéàa åéìò øtëé ïäkäå ïäkì Búà ïúðå åéìò óñBé¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬

ô :Bì çìñðå íLàä̈«¨−̈§¦§©¬«
i"yx£ÌlLÈ L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â∑(כו להקּדׁש(כריתות, וחמׁש .קרן ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈ְֵֶֶֶֶַָֹ

(æé)úåöî-ìkî úçà äúNòå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ
àNðå íLàå òãé-àìå äðéNòú àì øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬

:Bðåò£Ÿ«
i"yx£‡È·‰Â .ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑ אם עליו עבר אם ידע ולא לידֹו ּכרת ספק ׁשּבא ּבמי מדּבר הּזה הענין ¿…»«¿»≈¿≈ƒְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ח  ּכגֹון: היתה,לאו, חלב ׁשל אחת לֹו: אמרּו האחת. את ואכל הּתר, ׁשּׁשּתיהן ּוכסבּור לפניו, וׁשּמן לב ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
חטא, ׁשּוּדאי לֹו נֹודע ׁשּלא זמן ּכל עליו ּומגן ּתלּוי אׁשם מביא זה הרי אכל, חלב ׁשל זֹו אם ידע ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא

חּטאת  יביא זמן, לאחר לֹו יּודע BBÚ.ואם ‡NÂ ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑(ת"כ) הרי אֹומר: הּגלילי יֹוסי רּבי ְְְִִִַַַַַָָָ¿…»«¿»≈¿»»¬ְֲִִִֵֵֵַַ
לידע  נפׁש אם אֹומר: יֹוסי רּבי ׁשּידע. את ׁשּיעניׁש עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ידע, ׁשּלא מי את ענׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
עליה, ועבר תעׂשה" "לא מצות על אּלא נצטּוה ׁשּלא הראׁשֹון מאדם ּולמד צא צּדיקים, ׁשל ׂשכרן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמּתן
אֹומר: הוי ּפרענּות? ׁשל אֹו טֹובה, ׁשל מרּבה: מּדה איזֹו וכי ּולדֹורֹותיו! עליו נקנסּו מיתֹות ּכּמה  ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻראה
הּיֹוׁשב  המרּבה, טֹובה מּדה ולדֹורֹותיו, לֹו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה המעּוטה, ּפרענּות מּדת אם טֹובה. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֻֻמּדה
ּולדֹורֹות  ּולדֹורֹותיו לֹו ׁשּיזּכה עלֿאחתּֿכּמהֿוכ ּמה ּביֹוםֿהּכּפּורים, והּמתעּנה והּנֹותרֹות הּפּגּולין מן ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָלֹו

dLÓÁטז  ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓ ·Á Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»ƒ¿»¿««¿»À¿≈
¯tÎÈ ‡‰ÎÂ ‡‰ÎÏ d˙È ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»¿«¬»¿««

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿¿≈≈

ÏkÓיז  ‡„Á „aÚÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡ Ì‡Â¿ƒ¡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»
‡ÏÂ ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:d·BÁ Ïa˜ÈÂ ·BÁÈÂ Ú„È»«¿≈ƒ«≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fh)Lãwä ïî àèç øLà úàå§¥£¤¨¨¦©Ÿ¤
ílLéïø÷ Y¯z`e"W dfA x`an §©¥¤¤§¨¥¨¤¤§¥

:xn` ENi`kE ,oxTd `Ed "`hg xW £̀¤¨¨©¤¤§¦¨©
WcTd on eilr `hg xW` oxTd z`e"§¤©¤¤£¤¨¨¨¨¦©Ÿ¤
oFWl FA ltFp `l `hgd oMW ,"mNWi§©¥¤¥©¥§Ÿ¥§

oinElWY)m"`x(. ©§¦
.Lc÷äì Lîçå¯z`e" xn`PW FnM ¨Ÿ¤©¤§¥§¤¤¡©§¤

."eilr sqFi FziXingfi dxez £¦¦¥¨¨
(fi)àéáäå .. íLàå òãé àìåY §Ÿ¨©§¨¥§¥¦

÷ôñ àaL éîa øaãî äfä ïéðòä̈¦§¨©¤§©¥§¦¤¨§¥
úøk¯z`f micnFl a ,ak zFzixkA ¨¥§¨¥§¦Ÿ

z`HgA xn`p ,z`Hgn 'deW dxfb'A¦§¥¨¨¨¥©¨¤¡©§©¨
)a ,c lirl(e`lA Edf mWe ,"zFvn"¦§§¨¤§¨

,mW i"WxA lirlcM ,zxM FxEQi`W¤¦¨¥§¦§¥§©¦¨
xacA o`M s` ,"zFvn" o`M xn`pe§¤¡©¨¦§©¨§¨¨

.zxM FxEQi`W¤¦¨¥
íà åéìò øáò íà "òãé àìå" Bãéì§¨§Ÿ¨©¦¨©¨¨¦
øeáñëe ,åéðôì ïnLå áìç ïBâk ,åàì̈§¥¤§ª¨§¨¨§¨
úçàä úà ìëàå ,øzä ïäézML¤§¥¤¤¥§¨©¤¨©©
àìå" ,äúéä áìç ìL úçà :Bì eøîà̈§©©¤¥¤¨§¨§Ÿ
äæ éøä Y ìëà áìç ìL Bæ íà "òãé̈©¦¤¥¤¨©£¥¤

éeìz íLà àéáî¯zrWA m` la` ¥¦¨¨¨£¨¦¦§©
Dlk`e cifde wtq Fl did dlik £̀¦¨¨¨¨¥§¥¦©£¨¨

xEhtE ,`Ed cifn ± wtQn),fi zezixk i"yx ¦¨¥¥¦¨
a"rx(dide dkizg eiptl dzid m`e .§¦¨§¨§¨¨£¦¨§¨¨

KMÎxg`e ,Dlk`e oOEW `idW xEaq̈¤¦¨©£¨¨§©©¨

mW `xnBA Ewlgp ,`Ed wtQW Fl rcFp©¤¨¥¤§§©§¨¨¨
hwPW dGnE .xEhR F` oAxw aIg m ¦̀©¨¨§¨¨¦¤¤¨©
zFkizg iYW lW `nbEC miptA i"Wx©¦¦§¦§¨¤§¥£¦
FhEWR iR lr `Ed oMW d`xp ,`weC©§¨¦§¤¤¥©¦§
xnFl Wi xaCd mrhaE .`xwn lW¤¦§¨§©©©¨¨¥©
cg`W ,mW `xnBA x`Fand iRÎlr©¦©§¨©§¨¨¨¤¤¨
iYWA `weCW xn`C o`nl minrHd©§¨¦§©§¨©¤©§¨¦§¥
odAW mEXn ,oAxw aIg zFkizg£¦©¨¨§¨¦¤¨¤

xWt`"iYW"C :i"Wx WxtnE ,"xxal ¤§¨§¨¥§¨¥©¦¦§¥
,zg`d dx`Wpe [zg` lk`e] zFkizg£¦§¨©©©§¦§£¨¨©©
xiMIW iwA onf xg`l `FaIW xWt ¤̀§¨¤¨§©©§©¨¦¤©¦
lk` alg i`Ce ,oOEW zxzFPd Ff m ¦̀©¤¤¨©©¥¤¨©
zg` dkizg la` ,z`Hg `iaie§¨¦©¨£¨£¦¨©©
dn df ixde ."Dxxal xWt` i` Dlk`e©£¨¨¦¤§¨§¨§¨©£¥¤©
Fl rcFp m`"W o`M i"Wx mIqOX¤§©¥©¦¨¤¦©

."z`Hg `iai onf xg`l§©©§©¨¦©¨
åéìò ïâîe¯mixEQId on)a ,dt `nei i"yx(. ¥¥¨¨¦©¦¦

,àèç éàceL Bì òãBð àlL ïîæ ìk̈§©¤Ÿ©¤©©¨¨
àéáé Y ïîæ øçàì Bì òãeé íàå§¦¦¨©§©©§©¨¦

úàhç¯.gi wEqR i"WxA oOwlcM ©¨§¦§©¨§©¦¨
BðBò àNðå íLàå òãé àìåéaø Y §Ÿ¨©§¨¥§¨¨£©¦

øîBà éìéìbä éñBé¯'.'mipdM zxFY ¥©§¦¦¥©Ÿ£¦
.`aiwr iAx mWA ` ,bk xifp mB d`xE§¥©¨¦§¥©¦£¦¨
,òãé àlL éî úà Lðò áeúkä éøä£¥©¨¨©¤¦¤Ÿ¨©
úà LéðòiL änëå-änk-úçà-ìò©©©©¨§©¨¤©£¦¤

òãiL¯.cifnA xare ¤¨©§¨©§¥¦

øîBà éñBé éaø¯'lkA .'mipdM zxFY ©¦¥¥©Ÿ£¦§¨
xAEcn oNdl i"Wx `iaOW mixn`Od©©£¨¦¤¥¦©¦§©¨§¨

.WpFrd lr xkVd zlrnA§©£©©¨¨©¨¤
ìL ïøëN ïzî òãéì ELôð íà¦©§§¥©©©§¨¨¤
,ïBLàøä íãàî ãîìe àö ,íé÷écö©¦¦¥§©¥¨¨¨¦
-àì úåöî ìò àlà äeèöð àlL¤Ÿ¦§©¨¤¨©¦§©Ÿ
änk äàø ,äéìò øáòå äNòú©£¤§¨©¨¤¨§¥©¨
éëå ,åéúBøBãìe åéìò eñð÷ð úBúéî¦¦§§¨¨§¨§¦
ìL Bà äáBè ìL ,äaøî äcî Bæéà¥¦¨§ª¨¤¨¤

äáBè äcî :øîBà éåä ?úeðòøt¯ ª§¨¡¥¥¦¨¨
.f ,cl mW .d ,k zFnW i"Wx d`xE§¥©¦§¨
zEprxER zCn lr dAExn daFh dCOW¤¦¨¨§¨©¦©§¨

.zF`n Wngl zg ©̀©©£¥¥
äàø ,äèeònä úeðòøt úcî íà¦¦©ª§¨©§¨§¥

k,åéúBøBãìe Bì eñð÷ð úBúéî än ©¨¦¦§§§¨
Bì áLBiä ,äaønä äáBè äcî¯ ¦¨¨©§ª¨©¥

.mlk`Nn rpnPW¤¦§¨¦§¨§¨
úBøúBpäå ïéìebtä ïî¯hwPX dn ¦©¦¦§©¨©¤¨©

iRÎlr xnFl Wi ,EN` zF`nbEC `weC©§¨§¨¥¥©©¦
Eid oli`d zFxiRW ipEwfgd azMX dn©¤¨©©¦§¦¤¥¨¦¨¨
mc` lk`W ixRde ,miWcw WcwŸ¤¢¨¦§©§¦¤¨©¨¨
mixWFPd zFxiRn did oFW`xd̈¦¨¨¦¥©§¦
lEBitE xzFp lW oiC Fl didW oli`dn¥¨¦¨¤¨¨¦¤¨¦

)cecl likyn(.
íéøetkä íBéa äpòúnäå¯hwPX dn §©¦§©¤§©¦¦©¤¨©

iRÎlr xnFl Wi ,`weC Ff `nbEC§¨©§¨¥©©¦

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy
אֹומר הּוא הרי אֹומר: עקיבא רּבי הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ו)ּדֹורֹותיו יז ׁשלׁשה (דברים אֹו עדים ׁשנים "עלּֿפי : ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ

להחמיר  ׁשליׁשי להביא אּלא ּבׁשלׁשה? הּכתּוב ל ּפרט לּמה ּבׁשנים, העדּות מתקּימת אם וגֹו'". ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעדים
ּכעֹוברי  עברה לעֹוברי לּנטּפל הּכתּוב ענׁש ּכ אם והזּמה. ענׁש לענין ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּדינֹו ולעׂשֹות ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹעליו,
עזריה  ּבן אלעזר רּבי מצוה. ּכעֹוׂשי מצוה לעֹוׂשי לּנטּפל טֹוב ׂשכר ׁשּיׁשּלם עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָעברה,

יט)אֹומר: כד אֹומר(דברים הּוא הרי ּבּׂשדה". עמר וׁשכחּת בׂשד קציר תקצר כד)"ּכי וגֹו'"(שם יברכ "למען : ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ונפלה  ּבכנפיו צרּורה סלע היתה מעּתה: אמר ידע'. ּב'לא מצוה עלֿידֹו ׁשּבאת למי ּברכה הּכתּוב קבע –ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּברכה  לֹו קֹובע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס העני ּומצאּה .הימּנּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(944 'nr b zegiy ihewl)

עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ואואואואׁשׁשׁשׁשםםםם ידעידעידעידע יז)ולאולאולאולא האחתהאחתהאחתהאחת(ה, אתאתאתאת ואכלואכלואכלואכל ההההּתּתּתּתרררר ׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּתּתּתּתיהןיהןיהןיהן ּוּוּוּוכסבכסבכסבכסבּוּוּוּורררר לפניולפניולפניולפניו ווווׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמןןןן חלבחלבחלבחלב לׁשאל,(רש"י)ּכּכּכּכגגגגֹוֹוֹוֹוןןןן יׁש ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻֻ
ּבדברים  מצּוי ׁשּתענּוגֹו הּוא סימן ּבׁשֹוגג, עברה העֹובר ּדהּנה לֹומר, ויׁש וׁשּמן. חלב – ּדוקא זֹו ּבדגמה רז"ל ּבחרּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻמּדּוע

ׁשל ׁשּתכנֹו אפֹוא, מּובן מתעּנג. הּוא ּובּמה ׁשקּוע האדם ּבּמה הּמהּות, על מ ֹורה ּכּונה ּבלי ׁשּנעׂשה ּדבר ׁשּכן ּכּכּכּכל ל ל ל רעים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
מּתענּוג. ּבאים ׁשּמן והן חלב והן הּתענּוג; מצּוי היכן - הּוא אּסּור ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻספק

ã ycew zegiyn zecewp ã(942 'nr b zegiy ihewl)

עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ואואואואׁשׁשׁשׁשםםםם ידעידעידעידע יז)ולאולאולאולא (ה, ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
א ּבׁשֹוגג חֹוטא ּכׁשאדם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם חּטאת. ׁשל מערּכֹו יֹותר הּוא סלעים) (ׁשּתי ּתלּוי אׁשם ׁשל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָערּכֹו
ּבחטא  ּכׁשּנכׁשל  א חטא. ׁשל  מ ּצב עם להׁשלים מּוכן אינּנּו ׁשּבפנימּיּותֹו הּוא סימן – ׁשּנכׁשל ויֹודע ּבכ מבחין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּוא
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xwie`ע zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy
ׁשאׁשם  ּכן, אם מּובן חטא. מּפני רתיעה ׁשל מסּפקת מּדה אין ׁשּבפנימּיּותֹו עליו מֹוכיח זה הרי – לכ לב לׂשים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמּבלי

יֹותר. עמק נפׁשי ּפגם על לכּפר ּבא ְְְִֵֵַַַָָָָֹּתלּוי

(çé)íLàì Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈
ââL-øLà BúââL ìò ïäkä åéìò øtëå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤¨¨²

:Bì çìñðå òãé-àì àeäå§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«
i"yx£ÌL‡Ï Ek¯Úa∑ למעלה האמּור ּבער.Ú„ÈŒ‡Ï ‡e‰Â ‚‚LŒ¯L‡∑(ת"כ) יד אם לא הא זמן, לאחר ע ¿∆¿¿¿»»ְְֵֶַָָָָ¬∆»»¿…»«ְְִַַַַָָֹ

נמצא  ואחרּֿכ ׁשּנתערפה ערּופה לעגלה ּדֹומה? ּזה למה הא חּטאת. ׁשּיביא עד זה, ּבאׁשם לֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָנתּכּפר
יהרג  זה הרי .ההֹורג, ֲֵֵֵֵֶַָ

(èé)ô :ýåýéì íLà íLà àeä íLà̈−̈®¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«

i"yx£ÌL‡ ÌL‡ ‡e‰ ÌL‡∑ ׁשהּוא ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו והאחרֹון ּדבר. ׁשם ׁשהּוא קמץ, ּכּלֹו הראׁשֹון »»»…»«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ
ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא נדרׁש ּכבר הּוא, לצר ׁשּלא מקרא ּתאמר: ואם ּפעל. ‡ÌL.לׁשֹון ÌL‡∑ להביא ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ»…»«ְִָ

איל ׁשּיהא חרּופה, ׁשפחה שנים)אׁשם שתי "הּוא"(בן לֹומר: ּתלמּוד מצרע? ואׁשם נזיר אׁשם מרּבה ׁשאני יכֹול .. ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

(ë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àë)Lçëå ýåýéa ìòî äìòîe àèçú ék Lôð¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧
÷Lò Bà ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa Búéîòa©«£¦¹§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬

:Búéîò-úà¤£¦«
i"yx£,‡ËÁ˙ Èk LÙ(פכ"ב מה(ת"כ עקיבא: רּבי הּמלוה אמר ׁשּכל לפי ּבה'"? מעל "ּומעלה לֹומר: ּתלמּוד ∆∆ƒ∆¡»ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

dÒ¯Ùaיח  ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL ¯Îc È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»¿À¿»≈
ÏÚ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»«¬»ƒ««¬ƒ«¬»«
˜·zLÈÂ Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ÈÏzL‡c d˙eÏL»≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿≈

:dÏ≈

‡ÓL‡יט  ·Á ‡e‰c d˙·BÁ ÏÚ ‡e‰ ‡ÓL‡¬»»«¿≈¿»¬»»
:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È¿»≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯:כ  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈכא  Ì„˜ ¯˜L ¯wLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡¡«¬≈≈ƒ««¿«√»¿»
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`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy
ּבעדים  מכחׁש – מכחׁש ׁשהּוא ּבזמן ,לפיכ ּובׁשטר, ּבעדים אּלא עֹוׂשה אינֹו והּנֹותן, והּנֹוׂשא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוהּלֹווה

ׁשּביניהם, ׁשליׁשי אּלא נׁשמה ּבֹו ׁשּתדע רֹוצה ואינֹו חברֹו, אצל הּמפקיד אבל ּכׁשהּוא לפיכ,ּובּׁשטר. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּביניהם  ּבּׁשליׁשי מכחׁש È„.מכחׁש, ˙ÓeN˙a∑ ּבמלוה אֹו להתעּסק, ממֹון ּבידֹו ·‚ÏÊ.ׁשּׂשם B‡∑ ׁשּגזל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַƒ¿∆»ְְְְְִִֵֶַָָָָ¿»≈ֶַָ

ּכלּום  LÚ˜.מּידֹו B‡∑ ׂשכיר ׂשכר .הּוא ְִָ»«ְִַָ
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עי `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy
ׁשאׁשם  ּכן, אם מּובן חטא. מּפני רתיעה ׁשל מסּפקת מּדה אין ׁשּבפנימּיּותֹו עליו מֹוכיח זה הרי – לכ לב לׂשים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמּבלי

יֹותר. עמק נפׁשי ּפגם על לכּפר ּבא ְְְִֵֵַַַָָָָֹּתלּוי

(çé)íLàì Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈
ââL-øLà BúââL ìò ïäkä åéìò øtëå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤¨¨²

:Bì çìñðå òãé-àì àeäå§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«
i"yx£ÌL‡Ï Ek¯Úa∑ למעלה האמּור ּבער.Ú„ÈŒ‡Ï ‡e‰Â ‚‚LŒ¯L‡∑(ת"כ) יד אם לא הא זמן, לאחר ע ¿∆¿¿¿»»ְְֵֶַָָָָ¬∆»»¿…»«ְְִַַַַָָֹ

נמצא  ואחרּֿכ ׁשּנתערפה ערּופה לעגלה ּדֹומה? ּזה למה הא חּטאת. ׁשּיביא עד זה, ּבאׁשם לֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָנתּכּפר
יהרג  זה הרי .ההֹורג, ֲֵֵֵֵֶַָ

(èé)ô :ýåýéì íLà íLà àeä íLà̈−̈®¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«

i"yx£ÌL‡ ÌL‡ ‡e‰ ÌL‡∑ ׁשהּוא ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו והאחרֹון ּדבר. ׁשם ׁשהּוא קמץ, ּכּלֹו הראׁשֹון »»»…»«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ
ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא נדרׁש ּכבר הּוא, לצר ׁשּלא מקרא ּתאמר: ואם ּפעל. ‡ÌL.לׁשֹון ÌL‡∑ להביא ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ»…»«ְִָ

איל ׁשּיהא חרּופה, ׁשפחה שנים)אׁשם שתי "הּוא"(בן לֹומר: ּתלמּוד מצרע? ואׁשם נזיר אׁשם מרּבה ׁשאני יכֹול .. ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

(ë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
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÷Lò Bà ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa Búéîòa©«£¦¹§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬

:Búéîò-úà¤£¦«
i"yx£,‡ËÁ˙ Èk LÙ(פכ"ב מה(ת"כ עקיבא: רּבי הּמלוה אמר ׁשּכל לפי ּבה'"? מעל "ּומעלה לֹומר: ּתלמּוד ∆∆ƒ∆¡»ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

dÒ¯Ùaיח  ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL ¯Îc È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»¿À¿»≈
ÏÚ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»«¬»ƒ««¬ƒ«¬»«
˜·zLÈÂ Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ÈÏzL‡c d˙eÏL»≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿≈

:dÏ≈

‡ÓL‡יט  ·Á ‡e‰c d˙·BÁ ÏÚ ‡e‰ ‡ÓL‡¬»»«¿≈¿»¬»»
:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È¿»≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯:כ  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈכא  Ì„˜ ¯˜L ¯wLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡¡«¬≈≈ƒ««¿«√»¿»
‡„È ˙eÙzL· B‡ ‡B„wÙa d¯·Áa ·„ÎÈÂƒ«≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿À»¿»

:d¯·Á ˙È ÒÈp‡ B‡ ‡ÏÊ‚· B‡ƒ¿≈»«ƒ»«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gi)íLàì Ekøòaøeîàä Cøòa Y §¤§§§¨¨¨¥¤¨¨
.äìòîì¯ipW ieWA li` :eh wEqR §©§¨¨©¦¦§¦§¥
.mirlq§¨¦

òãé àì àeäå ââL øLàíà àä Y £¤¨¨§Ÿ¨©¨¦
íLàa Bì øtkúð àì ,ïîæ øçàì òãé̈©§©©§©Ÿ¦§©¥§¨¨

úàhç àéáiL ãò äæ¯dOn oM cnFl ¤©¤¨¦©¨¥¥¦©
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rci `NW)cecl likyn(. ¤Ÿ¨©
äôeøò äìâòì ?äîBã äf äîì àä̈§©¤¤§¤§¨£¨
Y âøBää àöîð Ck øçàå äôøòúpL¤¦§¨§¨§©©¨¦§¨©¥

âøäé äæ éøä¯xn`PW)h ,`k mixac( £¥¤¥¨¥¤¤¡©
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."bxdie i`Ce dUrp `vnPWkle§¦§¤¦§¨©£¨©©§¥¨¥
oixhFR oi`W" :a ,fl zFAEzM i"WxaE§©¦§¤¥§¦

FzF`,wtq FcFrA xRMzp xaM xnFl ±©§¨¦§©¥§¨¥
rnWn ."wtQd lr zxRkn dlbrdW¤¨¤§¨§©¤¤©©¨¥©§©

dlbrd zxRkn gvFxd lr mBW¤©©¨¥©§©¤¤¨¤§¨
ilE`e .gvFxd `vnp `NW cr dtExr£¨©¤Ÿ¦§¨¨¥©§©
dlbrn dgkFd i"Wx `iad KM mEXn¦¨¥¦©¦¨¨¥¤§¨
gvFxl rEci i`Ce mXW mEXn ,dtExr£¨¦¤¨©©¨©¨¥©
oiCd zial wx `Ed wtQde ,gvx `EdW¤¨©§©¨¥©§¥©¦
z`f lkaE ,gvFxd in mircFi oi`W¤¥§¦¦¨¥©§¨Ÿ
Îlke ,wtQn zxRkn dtExr dlbrd̈¤§¨£¨§©¤¤¦¨¥§¨
lkF`l mB `Ed wtQdW o`M oMW¤¥¨¤©¨¥©¨¥
`NW cr Fl zxRkn i`CeAW ,Fnvr©§¤§©©§©¤¤©¤Ÿ

.alg lk`W Fl rcEihi dxez ¦¨©¤¨©¥¤
(hi)íLà íLà àeä íLàY ¨¨¨Ÿ¨©

,øác íL àeäL õî÷ Blk ïBLàøä̈¦ª¨©¤¥¨¨
çzt Béöçå õî÷ Béöç ïBøçàäå§¨©£¤§¨©§¤§©¨

ì àeäLìòt ïBL¯oFWl irvn`de ¤§¨©§¨¤§¨¦§
.xFwn̈

Cøöì àlL àø÷î :øîàz íàå§¦Ÿ©¦§¨¤Ÿ§Ÿ¤
úøBú'a àeä Leøc øák ?àeä§¨¨§©
íLà àéáäì ,"íLà íLà" :'íéðäkŸ£¦¨Ÿ¨©§¨¦£©

äôeøç äçôL¯FA xn`PW)`k ,hi onwl( ¦§¨£¨¤¤¡©
ieW FA xn`p `l K` ,"mW` li`"¥¨¨©Ÿ¤¡©§¦

.li`d̈©¦
,[íéòìñ] ézL ïa ìéà àäiL¯oM ¤§¥©¦¤§¥§¨¦¥

`Ed oMW 'oFxMGd xtq'A qxFB¥§¥¤©¦¨¤¥
df KxC lre) zFwIEcnd zF`gqEPA©§¨©§¨§©¤¤¤
zlgp"aE "dix` xEb"aE m"`xA miqxFB§¦¨§¥§©§¥§©£©
,"mipdM zxFz"A `Ed oMW "awri©£Ÿ¤¥§©Ÿ£¦
dn iM ,"mipW" dvFtPd `qxiBM `lcE§Ÿ©¦§¨©§¨¨¦¦©
oA `Ed li` lM ixdW ,dfA EprinWO©§¦¥¨¤¤£¥¨©¦¤

mipW iYW(`di li`d ieXW dpEMde , §¥¨¦§©©¨¨¤§¦¨©¦§¥
,iElY mW` Kxr FnM mirlq ipW§¥§¨¦§¥¤¨¨¨

R lirlcM.mW i"WxaE eh wEq §¦§¥¨§©¦¨
íLàå øéæð íLà äaøî éðàL ìBëé̈¤£¦©§¤£©¨¦©£©

òøöî¯li` mdA xn`p `NW s` §Ÿ̈©¤Ÿ¤¡©¨¤©¦
xifp iAB ai ,e xAcOA d`x ,UaM `N ¤̀¨¤¤§¥©¦§¨©¥¨¦
ai ,ci oOwlE ,"mW`l FzpW oA UaM"¤¤¤§¨§¨¨§©¨
,"mW`l .. cg`d UaMd" rxFvn iAB©¥§¨©¤¤¨¤¨§¨¨
did ,mW` E`xwPW oeiM mFwnÎlMn¦¨¨¥¨¤¦§§¨¨¨¨
ieWA UaMd z` E`iaIW xnFl oYip¦¨©¤¨¦¤©¤¤¦§¦
xEn`d iElY mW`d FnM mirlq ipW§¥§¨¦§¨¨¨¨¨¨
.mW i"WxaE ` ,gn migaf d`xE .o`M̈§¥§¨¦§©¦¨

"àeä" :øîBì ãeîìz¯mW` hrnl ©§©§©¥£©
didIW Kixv `NW ,rxFvnE xifp̈¦§¨¤Ÿ¨¦¤¦§¤

.mirlq ipW Kxr mW`dk dxez ¨¨¨¥¤§¥§¨¦
(`k)àèçú ék Lôðéaø øîà Y ¤¤¦¤¡¨¨©©¦

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy
ּבעדים  מכחׁש – מכחׁש ׁשהּוא ּבזמן ,לפיכ ּובׁשטר, ּבעדים אּלא עֹוׂשה אינֹו והּנֹותן, והּנֹוׂשא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוהּלֹווה

ׁשּביניהם, ׁשליׁשי אּלא נׁשמה ּבֹו ׁשּתדע רֹוצה ואינֹו חברֹו, אצל הּמפקיד אבל ּכׁשהּוא לפיכ,ּובּׁשטר. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּביניהם  ּבּׁשליׁשי מכחׁש È„.מכחׁש, ˙ÓeN˙a∑ ּבמלוה אֹו להתעּסק, ממֹון ּבידֹו ·‚ÏÊ.ׁשּׂשם B‡∑ ׁשּגזל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַƒ¿∆»ְְְְְִִֵֶַָָָָ¿»≈ֶַָ

ּכלּום  LÚ˜.מּידֹו B‡∑ ׂשכיר ׂשכר .הּוא ְִָ»«ְִַָ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

àáé÷ò¯'.'mipdM zxFY £¦¨©Ÿ£¦
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`EdÎKExAÎWFcTdW xacA Fxiag FA£¥§¨¨¤©¨¨
ENi`M `Ed ixd xFRki m`W ,FA rcFi¥©¤¦¦§£¥§¦

KxAzi FA xtFM)`"eb(WExiRA mB d`xE . ¥¦§¨¥§¥©©¥
:b ,`i ` minId ixaC i"Wxl qgEind©§¨§©¦¦§¥©¨¦
oizxFM F` i`pY oiUFrW mFwn lM"¨¨¤¦§©§¦
gYtiA `nbEC ,`Ed mW mFwOd zixA§¦©¨¨§¨§¦§¨
lrn dlrnE `nbEce ,dRvOA 'd iptl¦§¥©¦§¨§§¨¨£¨©©
zxFz"A WxtncM ,FzinrA Wgke 'dA©§¦¥©£¦§¦§¨¥§©

."mipdMŸ£¦

Lçëî ,Lçëî àeäLk Cëéôì§¦¨§¤§©¥§©¥
íäéðéaL éLéìMa¯oFcTRd lre ©§¦¦¤¥¥¤§©©¦¨

Îlr EpidC ,"'dA lrn dlrnE" xn`p¤¡©¨£¨©©©§©§©
ixd `EdÎKExAÎWFcTA WgkOW ici§¥¤§©¥©¨¨£¥
ixd ,ci znEUzA la` .'dA lrFn `Ed¥©£¨¦§¤¨£¥
`le ,micr FA WIW lirl xn` xaM§¨¨©§¥¤¥¥¦§Ÿ
iM Wtp" `N` ,"'dA lrn" FA KIW©¨©©©¤¨¤¤¦

"calA `hgz)cec ixac(KM ,df iR lre . ¤¡¨¦§¨§©¦¤¨
'dA lrn dlrnE" :aEzMd xEriW¦©¨¨£¨©©©
la` ."oFcTtA FzinrA Wgke [xW`M]©£¤§¦¥©£¦§¦¨£¨
i"WxA x`Fand itl oEIr Kixv oicr£©¦¨¦¦§¦©§¨§©¦
mFwn lkA dlirn oi`" eh wEqR lirl§¥¨¥§¦¨§¨¨
o`M did iEPiW dfi` ,"iEPiW `N ¤̀¨¦¥¤¦¨¨¨
ÎKExAÎWFcTd lW FzElral qgiA§©©§©£¤©¨¨
Fxn`A i"Wx zpEMW xnFl Wie ?`Ed§¥©¤©¨©©¦§¨§
iWilW" `Ed `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨§¦¦
cr dUrp `EdW wx Fpi` "mdipiAW¤¥¥¤¥©¤©£¤¥

B `N` ,xaCA`EdÎKExAÎWFcTdW m ©¨¨¤¨©¤©¨¨
dcwtdd dUrnA FnvrA sYYWn¦§©¥§©§§©£¥©©§¨¨
ixdW ,utgd lW milrAdn wlgM§¥¤¥©§¨¦¤©¥¤¤£¥
cwtPdWM okle ,"D`FlnE ux`d 'dl"©¨¨¤§¨§¨¥§¤©¦§¨
mvrA `Ed ixd ,dcwtdl WgMzn¦§©¥©©§¨¨£¥§¤¤
ÎWFcTd lW FzElral mB WgMzn¦§©¥©§©£¤©¨
dPWn `Ed ixde ,utgd lr `EdÎKExÄ©©¥¤©£¥§©¤
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xwie`עב zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy

(áë)ø÷L-ìò òaLðå da Lçëå äãáà àöî-Bà«¨¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈§¦§©´©¨®¤
:äpäá àèçì íãàä äNòé-øLà ìkî úçà-ìò©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨

i"yx£da LÁÎÂ∑ ממֹון לכפירת ׁשקר על ּולהּׁשבע לחטא האדם יעׂשה אׁשר אּלה מּכל אחת על .ׁשּכפר ¿ƒ∆»ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)øLà äìæbä-úà áéLäå íLàå àèçé-ék äéäå§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´
ïBãwtä-úà Bà ÷Lò øLà ÷Lòä-úà Bà ìæb̈À̈³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤©¦¨½
:àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzà ã÷ôä øLà£¤¬¨§©−¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«

i"yx£ÌL‡Â ‡ËÁÈŒÈk∑(כד יחטא(שבועות ּכי ּולהתוּדֹות ולדעת ּבתׁשּובה לׁשּוב ּבעצמֹו ספרים (ּכׁשּיּכיר ּגירסת ƒ∆¡»¿»≈ְְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

חטא  ּכי להתוּדֹות ּובדעּתֹו .ואׁשם )אחרים: ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ
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ׁשּנׁשּבע  הּקרן ׁשּיתמעט עד ,והֹול מֹוסיף וכן חמׁש. אֹותֹו על חמׁש ּומביא חֹוזר והֹודה, ונׁשּבע ּבחמׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹּכפר

ּפרּוטה  מּׁשוה ּפחֹות BÏ.עליו ‡e‰ ¯L‡Ï∑) ת"כ ּוׁשלּוחֹו. ּבנֹו ׁשּלֹו)לאּפּוקי ׁשהּממֹון קג)למי .(ב"ק ְְִֵָָָָ«¬∆ְְְְִֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 cenr ,f wlg zegiyÎihewl itÎlr)

WnFgd qpw mrh©©§©©¤

עליועליועליועליו יסףיסףיסףיסף כד)וחמוחמוחמוחמׁשׁשׁשׁשתיותיותיותיו (ה, ֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ
לסחֹור  [ׁשּיכל אצלֹו" ּבטלים מעֹותיו ׁשהיּו "על הּוא מהּקרן יֹותר לׁשּלם הּמכחיׁש את ׁשּקֹונסים ּדזה ּכתב ּכאן יקר' ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּב'ּכלי
מּממֹונֹו ליּתן ּבזּבז ׁשּלא ּבלבד זֹו לא האיׁש זה . . לפי הּוא ּדוקא] חֹומׁש ׁשּמׁשּלמים [הּטעם החֹומׁש ו"ענין ּולהרויח]. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹּבהם

ּגזל". אּדרּבא אּלא חבירֹו לפרנסת אֹו הקדׁש לצֹור צדקה] ּבנתינת הּגבֹוּה [הּׁשעּור ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָחֹומׁש
הּצדקה. נתינת העּדר – החֹומׁש ׁשיעּור לטעם ּבטלים", מעֹותיו "ׁשהיּו – הּקנס טעם ּבין הּקׁשר מּובן לא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹולכאֹורה

ׁשּיהיּו רצה ׁשּלא "ּבטלין", הּמפקיד ׁשל מעֹותיו" ׁש"היּו הּזמן רֹוב, ּדעל־ּפי ּובהקּדים ּולחידּודי, אחר ּבאֹופן לֹומר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹויׁש
יֹום ל' הּוא ּדין') וה'ּפסק ׁשהכחיׁש, (לאחרי ּבית־ּדין הרחבת זמן ּדהרי יֹום, ל' הּוא הּנפקד, אצל שולחן־ערוך מעֹותיו (ראה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

וב'נושאי־כלים') ק סימן ריש .חושן־משפט
ּפאה ּבמּסכת איתא ט)והּנה משנה ח ּופרׁשּו(פרק יּטֹול", לא זה הרי ּבהם, ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז חמּׁשים לֹו ׁשּיׁש "מי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

לכסּות  אחת לׁשנה  מסּפיקים ׁשאּלּו לרּבנן, להּו ו"קים זּוז. מאתים לבּסֹוף ירויח זּוז, נ' עם ּכׁשּמתעּסק ּכי ׁשם, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָהּמפרׁשים
ח)ולמזֹונֹות" משנה שם פאה הרע"ב מהּקרן,(לשון ּפעמים ג' הּוא אחת לׁשנה הרוח הרֹוב, ּדר ׁשעל ונמצא יּטֹול". "לא ּכן ועל , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

זּוז. מאתים לבּסֹוף ירויח זּוז לחמּׁשים ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָׁשהרי
ּכסּפי  את מרויחים חֹודׁש י"ב ּבסֹוף ׁשאם הּקרן, רבע מרויחים חֹודׁש ׁשּכל יֹוצא הּׁשנה, לחדׁשי הרוח את ּכׁשּנחּלק ּכן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָואם

הּקרן. רבע אחד ּובחדׁש אחת, ּפעם זה את מרויחים חדׁשים ּבד' הרי ּפעמים, ג' ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּקרן
ּבקרן" מארּבעה "אחד הּוא החֹומׁש ּכי אצלֹו" ּבטלין מעֹותיו "ׁשהיּו על חֹומׁש ּדקנסינן הא יּובן הרמב"ם ועל־ּפי־זה (לשון ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ז) הלכה ז פרק גזילה מעֹותיו הלכות ׁשהיּו חֹודׁש ּבאֹותֹו להרויח הּנגזל יכֹול ּׁשהיה מה את ּגם לׁשּלם הּמכחיׁש את וקנסּו ,ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ְִֵּבטלין.
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אאאאׁשׁשׁשׁשמתמתמתמתֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם ייייּתּתּתּתננננּנּנּנּנּוּוּוּו ללללֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא לאלאלאלאׁשׁשׁשׁשרררר עליועליועליועליו יסףיסףיסףיסף וחמוחמוחמוחמׁשׁשׁשׁשתיותיותיותיו ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו כד)ווווׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלםםםם ׁשׁשׁשׁשההההּמּמּמּמממממֹוֹוֹוֹון ן ן ן (ה, למילמילמילמי ---- ללללֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא לאלאלאלאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לּגזלן,(רש"י)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו קנס היא החמׁש ּתֹוספת ׁשל מּטרתּה לֹומר, ויׁש לּנגזל? יׁשּלם ׁשהחמׁש לֹומר ּצרי מה לׁשם לכאֹורה  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

הּפסּוק  מחּדׁש לכן להקּדׁש. הּכסף את ׁשּיּתן  אֹו הּכסף, את יקּבל מי חׁשיבּות ׁשאין לֹומר מקֹום היה לכן לּנגזל. ּפּצּוי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹולא
לּנגזל. לׁשּלמֹו יׁש א לּגזלן, קנס הּוא החמׁש ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאמנם

(äë)ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ
:ïäkä-ìà íLàì Ekøòa§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«

ÔÓכה  ÌÈÏL ¯Îc ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈ dÓL‡ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿ƒ»√»¿»¿«¿ƒƒ
:‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï dÒ¯Ùa ‡Ú»»¿À¿»≈«¬»»¿»«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

òaLðå¯.xwW lr §¦§©©¤¤
äãBäå¯mNiW `l oicrW ,oMn xg`l §¨§©©¦¥¤£©¦Ÿ¦¥

.Fl
Lîç BúBà ìò Lîç àéáîe øæBç¯ ¥¥¦Ÿ¤©Ÿ¤

oxw dUrp WnFg FzF` iM)a ,bw w"a i"yx(. ¦¤©£¨¤¤
éñBî ïëåïøwä èòîúiL ãò CìBäå ó §¥¦§¥©¤¦§©¥©¤¤

Bì òaLpL¯oFxg`d WnFgd ,xnFlM ¤¦§©§©©¤¨©£
.eilr rAWPW¤¦§©¨¨

äèeøô äåMî úBçt¯xtFM Fpi`W ¨¦¨¤§¨¤¥¥
dhExt deW lr Fl)my i"yx(. ©¨¤§¨
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.FgElWE FpA iwFR`l" :o`M miqxFB§¦¨§©¥§§
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.FzF` miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦
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)iaxd(,dvxIW eiaFxTn inl oYIW `le .§Ÿ¤¦¥§¦¦§¨¤¦§¤
milrAl d`pd zaFh didze)m"`x(. §¦§¤©£¨¨©§¨¦

FgElWE eipal `l ENit`e)oexkfd xtq(, ©£¦Ÿ§¨¨§
Fnvr lfbPl xifgIW cr dxRM Fl oi`C§¥©¨¨©¤©£¦©¦§¨©§

)a ,bw w"a i"yx(xAcOAA i"Wx WxiR oke .§¥¥©©¦§©¦§¨
aIgzPW inl ± Fl mW` xW`l" :f ,d©£¤¨©§¦¤¦§©¥
x`an "mgpn zxFz"aE ."Fl§©§©¥§¨¥
s`W ,WnFgd lr `id dWBcddW¤©©§¨¨¦©©¤¤©

,"eilr sqFi" KM lr xn`pe ,qpw `EdW¤§¨§¤¡©©¨¥¨¨
dide ,oxTd lr sqFp mElWY EdGW¤¤©§¨©©¤¤§¨¨
`vIW `Ed xTirdW xnFl oYip¦¨©¤¨¦¨¤¥¥
KxvEd ,oYi inl dPWn `le mNWndn¥©§©¥§Ÿ§©¤§¦¦¥§©
F` .oFnOd lral oYIW xnFl aEzMd©¨©¤¦¥§©©©¨
lrW WnFgd liaWA Kkl KxvEdW¤§©§¨¦§¦©¤¤©
`Ed ipXd WnFgdW s`W ,WnFgd©¤¤©¤©¤©¥¦
ozp `l llMW oFW`xd WnFgd xEar£©¤¨¦¤§¨Ÿ¨©
zzl Kixv `NW aFWgl oYip dide ,Fl§¨¨¦¨©£¤Ÿ¨¦¨¥
xEar dGW oeiM ,ipXd WnFgd z` Fl¤©¤©¥¦¥¨¤¤£
,EPOn gwl `l llMW oFW`xd WnFgd©¤¨¦¤§¨Ÿ¨©¦¤
,FNW oFnOdW inl zzl Wi mFwnÎlMn¦¨¨¥¨¥§¦¤©¨¤
od EN`d zFIWingd lMW oeiM¥¨¤¨©£¦¦¨¥¥

.oFnOd lrA lW oxTdn d`vFzM§¨¨¥©¤¤¤©©©¨



עג `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy

(áë)ø÷L-ìò òaLðå da Lçëå äãáà àöî-Bà«¨¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈§¦§©´©¨®¤
:äpäá àèçì íãàä äNòé-øLà ìkî úçà-ìò©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨

i"yx£da LÁÎÂ∑ ממֹון לכפירת ׁשקר על ּולהּׁשבע לחטא האדם יעׂשה אׁשר אּלה מּכל אחת על .ׁשּכפר ¿ƒ∆»ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)øLà äìæbä-úà áéLäå íLàå àèçé-ék äéäå§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´
ïBãwtä-úà Bà ÷Lò øLà ÷Lòä-úà Bà ìæb̈À̈³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤©¦¨½
:àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzà ã÷ôä øLà£¤¬¨§©−¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«

i"yx£ÌL‡Â ‡ËÁÈŒÈk∑(כד יחטא(שבועות ּכי ּולהתוּדֹות ולדעת ּבתׁשּובה לׁשּוב ּבעצמֹו ספרים (ּכׁשּיּכיר ּגירסת ƒ∆¡»¿»≈ְְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

חטא  ּכי להתוּדֹות ּובדעּתֹו .ואׁשם )אחרים: ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

(ãë)Búà ílLå ø÷Mì åéìò òáMé-øLà ìkî BàÂ¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ
epðzé Bì àeä øLàì åéìò óñé åéúLîçå BLàøa§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−

:BúîLà íBéa§¬©§¨«
i"yx£BL‡¯a∑ הּממֹון ראׁש הּקרן, א)∑ÂÈ˙LÓÁÂ.הּוא קח ׁשאם (ב''ק אחת, לקרן הרּבה חמׁשּיֹות ּתֹורה רּבתה ¿…ֶֶַַָֹ«¬ƒƒ»ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ

Ú·zL‡Âכב  da ·cÎÈÂ ‡z„·‡ ÁkL‡ B‡«¿«¬∆¿»ƒ«∆«¿ƒ¿¿«
‡L‡ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ ‡¯˜L ÏÚ«ƒ¿»«¬»ƒ…ƒ«¿≈¡»»

:Ô‰a ·ÁÈÓÏ¿≈«¿≈

Ècכג  ‡ÏÊb ˙È ·˙ÈÂ ·BÁÈÂ ÈËÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈∆¡≈¿≈¿»≈»¿≈»ƒ
‡B„wt ˙È B‡ ˜LÚ Èc ‡˜LÚ ˙È B‡ ÏÊ‚¿«»À¿»ƒ¬«»ƒ¿»
:ÁkL‡ Èc ‡z„·‡ ˙È B‡ d˙ÂÏ „wt˙‡ Ècƒƒ¿««¿»≈»¬∆¿»ƒ«¿»

LÏ˜¯‡כד  È‰BÏÚ Ú·zLÈ Èc ÏkÓ B‡ƒ…ƒƒ¿¿«¬ƒ¿ƒ¿»
È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙È ÌlLÈÂƒ«≈»≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ
:d˙·BÁ„ ‡ÓBÈa dpzÈ dÏÈ„ ‡e‰ È„Ï¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈¿»¿¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ak)da Lçëåúçà ìò" øôkL Y §¦¤¨¤¨©©©©
älà "ìkî¯Fpi` "DA Wgke" ,xnFlM ¦¨¥¤§©§¦¤¨¥

zg` lr" `N` ,dca`d lr wx aqEn¨©©¨£¥¨¤¨©©©
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mBW aEzMd o`M siqFn ,dWgkdd©©§¨¨¦¨©¨¤©
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."dN`" aEzMA xn`p ENi`kE§¦¤¡©©¨¥¤
àèçì íãàä äNòé øLàY £¤©£¤¨¨¨©£Ÿ
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qpw zriaY dfA)awri zlgp(dAxn mbe . ¨¤§¦©§¨§©§©¤
EN` wx `le ,oFnn zriaY lM dfÄ¤¨§¦©¨§Ÿ©¥
oFnn zriaY lkAW ,lirl miiEpnd©§¦§¥¤§¨§¦©¨
± xwW lr drEaWE dxitM DA WIW¤¥¨§¦¨§¨©¤¤

.mW` aIg df ixdbk dxez £¥¤©¨¨¨
(bk)íLàå àèçé ékøékiLk Y ¦¤¡¨§¨¥§¤©¦

ì BîöòaäáeLúa áeL¯aXW Epid §©§¨¦§¨©§¤¨
micr E`AW `le ,FzxMdnE Fnvrn¥©§¥©¨¨§Ÿ¤¨¥¦
dGn `Ed cEOiNdW xWt`e .`hgW¤¨¨§¤§¨¤©¦¦¤

cizr oFWl) "`hgi" aEzMW(c"EIdW , ¤¨¤¡¨§¨¦¤©
FnM) daWgOd lr dxFn "`hgi" lW¤¤¡¨¨©©©§¨¨§

"xiWi f`"(aEWIW FAlA aWgW EpidC , ¨¨¦§©§¤¨©§¦¤¨
.F`hg lr©¤§

úBãBäìe] úòãìå¯dOkA `Ed oM §¨©©§¥§©¨
miqEtCaE .oFW`x qEtcaE ciÎiazM¦§¥¨¦§¦©§¦
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ECezde `Up zWxtA xBd lfB mW`A©£©¤¤©¥§¨¨©¨§¦§©
i"WxA aEzM oke ."'ebe mz`Hg z ¤̀©¨¨§¥¨§©¦
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FrWxn aWe dcFOW cr d`A Dpi`C§¥¨¨¨©¤¤§¨¥¦§
lfB zrEaWA aizkC ,xRMzdl `aE¨§¦§©¥¦§¦¦§©¤¤
mz`Hg z` ECezde `Up zWxtA xBd©¥§¨¨©¨§¦§©¤©¨¨
xg`NW ,xnFl Wie ."'ebe EUr xW £̀¤¨§¥©¤§©©
z` ECezde" aEzMA mW WxFtOW¤§¨¨©¨§¦§©¤
zpEM mB EdGW i"Wx Wxtn ,"mz`Hg©¨¨§¨¥©¦¤¤©©¨©

."mW`e `hgi iM" o`M wEqRdck dxez ©¨¨¦¤¡¨§¨¥
(ck)BLàøaLàø ,ïøwä àeä Y §Ÿ©¤¤Ÿ

ïBînä¯oFnOd xTir)`"eb(mB d`xE . ©¨¦©©¨§¥©
,oxw Epid ± W`xA" :a ,b oixcdpq i"Wx©¦©§¤§¦§Ÿ©§¤¤
d`xE ."FW`xA FzF` mNWe aizkC¦§¦§¦©§Ÿ§¥
FnW` z`" :f ,d xAcOA i"Wx oFWl§©¦©¦§¨¤£¨
."eilr rAWPW oxTd `Ed ± FW`xA§Ÿ©¤¤¤¦§©¨¨
"FzF`" aEzMX dnE .xE`iAA mW d`xE§¥¨©¥©¤¨
lkA mNWl aIgzdW oFnOd lr dpEMd©©¨¨©©¨¤¦§©¥§©¥§¨
oke .lirl mixMfPd mixwOdn cg ¤̀¨¥©¦§¦©¦§¨¦§¥§¥

zFrEaW i"Wx oFWNn rnWn` ,cl ©§©¦§©¦§
.z`Hg ligzOdÎxEAC¦©©§¦©¨

åéúLîçåúBiMîç äøBz äúaø Y ©£¦¦¨¦§¨¨£¦¦
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`N` ,cigi oFWl "FziWinge"©£¦¦§¨¦¤¨
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.Fl mNiW¦¥

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy
ׁשּנׁשּבע  הּקרן ׁשּיתמעט עד ,והֹול מֹוסיף וכן חמׁש. אֹותֹו על חמׁש ּומביא חֹוזר והֹודה, ונׁשּבע ּבחמׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹּכפר

ּפרּוטה  מּׁשוה ּפחֹות BÏ.עליו ‡e‰ ¯L‡Ï∑) ת"כ ּוׁשלּוחֹו. ּבנֹו ׁשּלֹו)לאּפּוקי ׁשהּממֹון קג)למי .(ב"ק ְְִֵָָָָ«¬∆ְְְְִֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 cenr ,f wlg zegiyÎihewl itÎlr)

WnFgd qpw mrh©©§©©¤

עליועליועליועליו יסףיסףיסףיסף כד)וחמוחמוחמוחמׁשׁשׁשׁשתיותיותיותיו (ה, ֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ
לסחֹור  [ׁשּיכל אצלֹו" ּבטלים מעֹותיו ׁשהיּו "על הּוא מהּקרן יֹותר לׁשּלם הּמכחיׁש את ׁשּקֹונסים ּדזה ּכתב ּכאן יקר' ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּב'ּכלי
מּממֹונֹו ליּתן ּבזּבז ׁשּלא ּבלבד זֹו לא האיׁש זה . . לפי הּוא ּדוקא] חֹומׁש ׁשּמׁשּלמים [הּטעם החֹומׁש ו"ענין ּולהרויח]. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹּבהם

ּגזל". אּדרּבא אּלא חבירֹו לפרנסת אֹו הקדׁש לצֹור צדקה] ּבנתינת הּגבֹוּה [הּׁשעּור ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָחֹומׁש
הּצדקה. נתינת העּדר – החֹומׁש ׁשיעּור לטעם ּבטלים", מעֹותיו "ׁשהיּו – הּקנס טעם ּבין הּקׁשר מּובן לא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹולכאֹורה

ׁשּיהיּו רצה ׁשּלא "ּבטלין", הּמפקיד ׁשל מעֹותיו" ׁש"היּו הּזמן רֹוב, ּדעל־ּפי ּובהקּדים ּולחידּודי, אחר ּבאֹופן לֹומר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹויׁש
יֹום ל' הּוא ּדין') וה'ּפסק ׁשהכחיׁש, (לאחרי ּבית־ּדין הרחבת זמן ּדהרי יֹום, ל' הּוא הּנפקד, אצל שולחן־ערוך מעֹותיו (ראה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

וב'נושאי־כלים') ק סימן ריש .חושן־משפט
ּפאה ּבמּסכת איתא ט)והּנה משנה ח ּופרׁשּו(פרק יּטֹול", לא זה הרי ּבהם, ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז חמּׁשים לֹו ׁשּיׁש "מי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

לכסּות  אחת לׁשנה  מסּפיקים ׁשאּלּו לרּבנן, להּו ו"קים זּוז. מאתים לבּסֹוף ירויח זּוז, נ' עם ּכׁשּמתעּסק ּכי ׁשם, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָהּמפרׁשים
ח)ולמזֹונֹות" משנה שם פאה הרע"ב מהּקרן,(לשון ּפעמים ג' הּוא אחת לׁשנה הרוח הרֹוב, ּדר ׁשעל ונמצא יּטֹול". "לא ּכן ועל , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

זּוז. מאתים לבּסֹוף ירויח זּוז לחמּׁשים ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָׁשהרי
ּכסּפי  את מרויחים חֹודׁש י"ב ּבסֹוף ׁשאם הּקרן, רבע מרויחים חֹודׁש ׁשּכל יֹוצא הּׁשנה, לחדׁשי הרוח את ּכׁשּנחּלק ּכן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָואם

הּקרן. רבע אחד ּובחדׁש אחת, ּפעם זה את מרויחים חדׁשים ּבד' הרי ּפעמים, ג' ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּקרן
ּבקרן" מארּבעה "אחד הּוא החֹומׁש ּכי אצלֹו" ּבטלין מעֹותיו "ׁשהיּו על חֹומׁש ּדקנסינן הא יּובן הרמב"ם ועל־ּפי־זה (לשון ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ז) הלכה ז פרק גזילה מעֹותיו הלכות ׁשהיּו חֹודׁש ּבאֹותֹו להרויח הּנגזל יכֹול ּׁשהיה מה את ּגם לׁשּלם הּמכחיׁש את וקנסּו ,ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ְִֵּבטלין.

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f"g zegiy ihewl)

אאאאׁשׁשׁשׁשמתמתמתמתֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם ייייּתּתּתּתננננּנּנּנּנּוּוּוּו ללללֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא לאלאלאלאׁשׁשׁשׁשרררר עליועליועליועליו יסףיסףיסףיסף וחמוחמוחמוחמׁשׁשׁשׁשתיותיותיותיו ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו כד)ווווׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלםםםם ׁשׁשׁשׁשההההּמּמּמּמממממֹוֹוֹוֹון ן ן ן (ה, למילמילמילמי ---- ללללֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא לאלאלאלאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לּגזלן,(רש"י)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו קנס היא החמׁש ּתֹוספת ׁשל מּטרתּה לֹומר, ויׁש לּנגזל? יׁשּלם ׁשהחמׁש לֹומר ּצרי מה לׁשם לכאֹורה  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

הּפסּוק  מחּדׁש לכן להקּדׁש. הּכסף את ׁשּיּתן  אֹו הּכסף, את יקּבל מי חׁשיבּות ׁשאין לֹומר מקֹום היה לכן לּנגזל. ּפּצּוי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹולא
לּנגזל. לׁשּלמֹו יׁש א לּגזלן, קנס הּוא החמׁש ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאמנם
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.DnEIql dWxRd zlgY oiA xWw Wi¥¤¤¥§¦©©¨¨¨§¦¨

ממממׁשׁשׁשׁשהההה"""" אלאלאלאל ליׂשראל,""""ווווּיּיּיּיקראקראקראקרא הּקּב"ה ׁשל העצמית חּבתֹו ּכלֹומר: הּתֹורה, צּוּויי לכל ׁשּקדמה חּבה ׁשל קריאה הינּו - ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
הּתֹורה. מצֹות על ׁשעבר יהּודי לגּבי אף ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּקּימת

ללללֹוֹוֹוֹו"""" להם.""""ונסלחונסלחונסלחונסלח ּומֹוחל וסֹולח לּׁשבים יד נֹותן ׁשהּקּב"ה ּבכ ּביטּוי לידי ּבאה זֹו אהבה - ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

סימן. ציו"ה סימן. דעוא"ל פסוקים, ויקרא קי"א פרשת חסלת
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èéúBà íäá ézîNåíéàaä ìëa §©§¦̧¨¤¹À§¨©¨¦
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יום ראשון - כ"ד אדר
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום רביעי - כ"ז אדר
מפרק קכ 

עד סוף פרק קלד

יום שני - כ"ה אדר
מפרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום חמישי - כ"ח אדר
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שלישי - כ"ו אדר
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שישי - כ"ט אדר
מפרק קמ 

עד סוף פרק קנ

שבת קודש - א' ניסן
פרק כ

מפרק א עד סוף פרק ט

לשבוע פרשת ויקרא תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 
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.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וצ"ע ישנן, שבמחשבה מצות כמה שבתרי"ג מפני ואולי ע"ע, עסקינן החיונית בנפש רק הרי "צ"ע,
הענין, את מתחיל הזקן שרבנו כפי החיונית, הנפש אודות מדובר כאן שהרי שלמדנו מה על זו בהערתו עומד שליט"א אדמו"ר כ"ק
ושתיה  מאכילה הם החיונית) הנפש (של וחיותה שגידולה מעשיות, ומצוות התפילה הלימוד, באותיות המתלבש החיונית הנפש שכוח
הענין  את מסביר הזקן ורבנו - וכו' בקדושה - נוגה קליפת של החיות ונכללת נהפכת החיונית הנפש ידי ועל - נוגה מקליפת הבאים
מתאחדת  הזה) העולם של החיות גם (ובמילא החיונית שהנפש איך ועשה, לאֿתעשה המצוות, סוגי שני של בעבודה מפורט באופן
האלקית", ונפש הנשמה כל "כאשר בלשון הזקן רבנו כאן משתמש איפוא, מדוע, - הוא ברוך סוף אין ובאור יתברך ברצונו ידן על
מספר  ישנן המצוות תרי"ג שבין מפני הוא הטעם ש"אולי" שליט"א הרבי ומתרץ החיונית? הנפש את להזכיר מתאים יותר כשהיה
קשורה  החיונית שהנפש מכיוון ובמעשה, בדיבור בעיקר מתבטאת החיונית הנפש של פעולתה ובכן, - במחשבה הנעשות מצוות
הנשמה  ידי על בעיקר מתבצעות שבמחשבה המצוות ואילו ובמעשה; שבדיבור המצוות כל נעשות ידן ועל שבהן גשמיים באברים
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לכל  המקורי הכוח כי האלקית", "נפש בלשון הזקן רבנו כאן משתמש לכן החיונית. הנפש של הממשי תיווכה בלי האלקית, והנפש
האלקית. הנפש הרי הוא ב.24.המצוות יג, לה.25.זכרי' ד, דברים
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ìMä úàîèa äàîèðäiìò ïäì ïéàL ,úBàîhä úBtì÷ L ¦§§¨§ª§©©¨Ÿ§¦©§¥¤¥¨¤£¦¨

,éøîâì äøáòäå ìeha íà-ék íìBòìzetilwd yly - §¨¦¦¦§©£¨¨§©§¥
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úàæúùáìúîä úéðåéçä ùôð çëù úøçà ãåòå

ïäá àöåéëå äìôú åà ú"úá øåáãä úåéúåàá
ìë éøä úåéùòî úåöî åààåäù íãäî åúåéçå åìåãéâ

ìëàù ïé÷ùîå ïéìëåà ìë ïäù ùîî äâåð úôéì÷î
íúåéç å÷ðéå äúìùîî úçú åéäù íã åùòðå äúùå
'ùåã÷á úììëðå áåèì òøî úëôäúî àéä äúòå äðîî
úåéúåàá ùáìúðù äðîî ìãâä úéðåéçä ùôð çë é"ò
éìá 'úé åðåöø úåéîéðô ïä ïä øùà åæ äéùòá åà åìà
àåäù ä"á ñ"à øåàá ë"â ììëð ïúåéçå íéðô øúñä íåù
úéðåéçä ùôð çë ë"â äìåòå ììëð ïúåéçáå 'úé åðåöø
úåììë àéäù äâåð úôéì÷ úåììë ë"â äìòú äæ é"òå
äîùðä ìë øùàë éøîåçäå éîùâä æä"åò ìù úåéçä
úåèøôá ú÷ìçúîä ìàøùé ìëáù úéäìàä ùôðå
úåöî â"éøú ìë úéèøô ùôð ìë íéé÷ú àåáø íéùùì
ùôð íã ìù íéãéâ ä"ñù ãéøôäì ú"ì ä"ñù äøåúä
åæ äøéáòá úåéç åìá÷éå å÷ðéé àìù óåâáù úéðåéçä
íéòôùð ïäîù éøîâì úåàîèä úåôéì÷ ùìùî úçàî
áåùå ïðáøãî ïäù ïäéôðòå 'úééøåàã äùòú àì ä"ñù
äàîèð íà 'ä ìà úåìòì úéðåéçä ùôð ìëåú àì
äéìò ïäì ïéàù úåàîèä úåôéì÷ ùìùä úàîåèá
çåø úàå ù"îë éøîâì äøáòäå ìåèéá à"ë íìåòì
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.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וצ"ע ישנן, שבמחשבה מצות כמה שבתרי"ג מפני ואולי ע"ע, עסקינן החיונית בנפש רק הרי "צ"ע,
הענין, את מתחיל הזקן שרבנו כפי החיונית, הנפש אודות מדובר כאן שהרי שלמדנו מה על זו בהערתו עומד שליט"א אדמו"ר כ"ק
ושתיה  מאכילה הם החיונית) הנפש (של וחיותה שגידולה מעשיות, ומצוות התפילה הלימוד, באותיות המתלבש החיונית הנפש שכוח
הענין  את מסביר הזקן ורבנו - וכו' בקדושה - נוגה קליפת של החיות ונכללת נהפכת החיונית הנפש ידי ועל - נוגה מקליפת הבאים
מתאחדת  הזה) העולם של החיות גם (ובמילא החיונית שהנפש איך ועשה, לאֿתעשה המצוות, סוגי שני של בעבודה מפורט באופן
האלקית", ונפש הנשמה כל "כאשר בלשון הזקן רבנו כאן משתמש איפוא, מדוע, - הוא ברוך סוף אין ובאור יתברך ברצונו ידן על
מספר  ישנן המצוות תרי"ג שבין מפני הוא הטעם ש"אולי" שליט"א הרבי ומתרץ החיונית? הנפש את להזכיר מתאים יותר כשהיה
קשורה  החיונית שהנפש מכיוון ובמעשה, בדיבור בעיקר מתבטאת החיונית הנפש של פעולתה ובכן, - במחשבה הנעשות מצוות
הנשמה  ידי על בעיקר מתבצעות שבמחשבה המצוות ואילו ובמעשה; שבדיבור המצוות כל נעשות ידן ועל שבהן גשמיים באברים

xc` d"k ipy mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שני  אדר יום כ"ה
,94 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð úåììëù øçàîå,gn 'nr cr.'éùò äøéöé

dyecwl ozelrdl zexyt` oi` ,dbep ztilwl cebipa ,ze`nhd
.ixnbl olhal `l`áeúkL Bîk24äàîhä çeø úàå" : §¤¨§¤©©ª§¨
;"õøàä ïî øéáòàylyn mirtypd mixacdy xg`ne - ©£¦¦¨¨¤

,dyecwl zelrzdl mzexyt`a oi` ,ixnbl ze`nhd zetilwd
zg` lr mc` xeari m`e
Î`ld zeevn d"qyn
`l - "oditpr" e` dyrz
dyecwl zelrzdl leki

hxt eze`tpd lyy
ea ynzydy zipeigd
oaen ixd ;dxiar dze`a
ezexnyid iciÎlry

lr xearlnlky gihan `ed ,dyrzÎ`ld zeevn d"qylk
,dyecwl zelrzdl lkez zipeigd eytpäNò-úBöî ç"îøe- §©¦§£¥

ick ,icedi ly zihxt ytp lk miiwz 'dyr'd zeevn z`

éLîäìBì úBìòäì ,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà C- §©§¦¥¨§©¨§©£
,d"awdlç"îøaL úéðeiçä Lôpä úeììk Ba ãçéìe øM÷ìe§©¥§©¥§¨©¤¤©¦¦¤¦§©

øeîb ãeçéa ,óebä éøáàdlrzn ,zeevn meiw iciÎlry - ¤§¥©§¦¨
,d"awd mr zcg`zne zxywzne ytpd,Lnî íéãçàì úBéäì¦§©£¨¦©¨

,d"awd mr -äìòL Bîk§¤¨¨
Bì úBéäì Cøaúé BðBöøa¦§¦§¨¥¦§

íäå ,íéðBzçza äøéc- ¦¨©©§¦§¥
ly zeigde mc`d ixa`
,mday zipeigd ytpd

miyrpBì,d"awdl -
.úBáàä Bîk äákøîì- §¤§¨¨§¨¨

,d"awdl "dakxn" eidy
itk - oeilrd oevxd mr micge`ne milha eid mdixa` lky
"dakxn" icedi lk ly eixa` lk eidi jk - b"k wxta epcnly

.zeevnd oipr iciÎlr ,d"awdl

äéäz ìàøNé úeììëaL úéðeiçä Lôð úeììkL øçàîe¥©©¤§¨¤¤©¦¦¤¦§¨¦§¨¥¦§¤
,äfä íìBò ìL úeiçä úeììk íb éæà ¯ 'äì äLBã÷ äákøî¤§¨¨§¨©£©©§¨©©¤¨©¤

,åLëò dâð útì÷ àéäLly zeigd ,giynd z`ia iptl - ¤¦§¦©Ÿ©©§¨
,dbep ztilwn `id dfd mlerdæà àözly dlek zeigd - ¥¥¨

,dfd mlerddúàîhî¦ª§¨¨
,dúàìçå"dz`neh" - §¤§¨¨

,dbep ztilway rxd epiid
aehd epiid "dz`lg"e
epi` df aeh mby ,dbepay
,dtilwn `l` ,dyecwn
úBéäì äMã÷ì äìòúå§©£¤¦§ª¨¦§

,'äì äákøîcizrl - ¤§¨¨©
,`eal,BãBák úBlbúäa§¦§©§

,'d ceak -øNa ìk eàøå"§¨¨¨¨
,"åécçémc`d ipa lk - ©§¨

,zewl` e`xiòéôBéå§¦©
,Bfò ïBàb øãäa íäéìò£¥¤©£©§ª
ìk úà 'ä ãBáë àìnéå"§¦¨¥§¤¨
eàøé ìàøNéå ,"õøàä̈¨¤§¦§¨¥¦§
,äøBz ïzîák ïéòa ïéò,ziyep`d oird ,"dhnly oir"d - ©¦§©¦¦§©©¨

"dlrnly oir"d z`f d`exy enk ,zewl` ly zn`d z` d`xz
,dxez ozn zrya xacd didy itk -áéúëc25::dxez ozna - ¦§¦

."Bcálî ãBò ïéà íéäìàä àeä 'ä ék úòãì úàøä äzà"- ©¨¨§¥¨¨©©¦¨¡Ÿ¦¥¦§©
my ly ziwl`d zelbzdd lr xizqn miwl` myy dxzqddy
onfl df did ,dxez ozn zryay `l` ,llk dxzqd dpi` - 'ied

.icinz ote`a didi df `eal cizrl eli`e ,cala xvwäæ-éãé-ìòå§©§¥¤
,dyecwl dlrz dbep ztilwy -ìk éøîâì eìhaúéå eòlaúé¦§©§§¦§©§§©§¥¨

ìMä,úBàîhä úBtì÷ L-"zend rla 'ln erlazi"zxrd - ©¨Ÿ§¦©§¥
`ed "erlazi" ly heytd yexitd :xnelk .`"hily x"enc` w"k
dfi`a `vnp rlapy xacdy xnel mewn did df itle ,drila -
rla" oeyln `ed "erlazi" ly yexitd o`k j` ,`edy mewn
oeilk - xnelk ,"zend
dcaerd .dxenb dcgkde
dlrz dbep ztilwy
meiwn d`vezk ,dyecwl
icil `linn `iaz zeevnd
zetilwd ylyy jk

,dplhazz ze`nhdék¦
äMãwäî ïúeiçå ïú÷éðé§¦¨¨§©¨¥©§ª¨
útì÷ éãé-ìò àéä åLëò©§¨¦©§¥§¦©

.ïäéðéa úòvîîä dâð- Ÿ©©§ª©©¥¥¤
zrvenn `id dbep ztilw
zetilwd yly oia
,licadl ,oial ze`nhd
yly ,oky - dyecw
ozeida ze`nhd zetilwd
zekiiy mey mdl oi` ,aeh ly aehxew ila ,cala rxe d`neh
ztilw iciÎlr wxe ;dyecwn ozeig lawl dplkezy dyecwl
aehd llba - rxe aehn zakxen dzeida ,"rvenn" `idy ,dbep

ayzekiiy dl yi day rxd llbae dyecwl zekiiy dl yi d
xyt` ,dbep ztilw "jeeiz" iciÎlr ixd - ze`nhd zetilwl
ztilwyk ,eli`e .dyecwn zeig wepil ze`nhd zetilwd ylyl
wepil zetilwd x`y ,`linn ,elkei `l ,dyecwl dlrzz dbep

.ixnbl dplhazze ozeig z` xzeiìL úéìëz ìk ék ,àöîðå§¦§¨¦¨©§¦¤
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êéùîäì äùò úåöî ç"îøå õøàä ïî øéáòà äàîåèä
åá ãçééìå øù÷ìå åì úåìòäì äèîì ä"á ñ"à øåà
øåîâ ãåçéá óåâä éøáà ç"îøáù úéðåéçä ùôðä úåììë
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äáëøî äéäú ìàøùé úåììëáù úéðåéçä ùôð úåììëù
àéäù æä"åò ìù úåéçä úåììë íâ éæà 'äì äùåã÷
äìòúå äúàìçå 'úàîåèî æà àöú åéùëò äâåð úôéì÷
ìë åàøå åãåáë úåìâúäá 'äì äáëøî úåéäì äùåã÷ì
ãåáë àìîéå åæåò ïåàâ øãäá íäéìò òéôåéå åéãçé øùá
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לכל  המקורי הכוח כי האלקית", "נפש בלשון הזקן רבנו כאן משתמש לכן החיונית. הנפש של הממשי תיווכה בלי האלקית, והנפש
האלקית. הנפש הרי הוא ב.24.המצוות יג, לה.25.זכרי' ד, דברים
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אדר  כ"ו שלישי יום
פרק לז  ,gn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãøé àì õåöéð ìëå,96 'nr cr.'åëå ïéöåöéð

Búeäìàå BãBák éelb àeäL ,íéúnä úiçúe çéLnä úBîé§©¨¦©§¦©©¥¦¤¦§¤¡¨
úëLîäa éeìz ¯ õøàä ïî äàîhä çeø øéáòäìe ,Cøaúé¦§¨¥§©£¦©©ª§¨¦¨¨¤¨§©§¨©
úeììëaL úéðeiçä Lôðì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå Búeäìà¡¨§¥¨§¤¤©¦¦¤¦§¨

,äéøáà ç"îø ìëa ìàøNéd`a dn iciÎlre .ytpd ly - ¦§¨¥§¨§©¥¨¤¨
- ?ef dkynd ytpl-ìò©

ç"îø ìk dîei÷ éãé§¥¦¨¨§©
,äNò-úBöîiciÎlre - ¦§£¥

ytpl zewl`d zkynd
zewl` zkynp ,zipeigd
;elek mlerd lka mb
äàîhä çeø øéáòäìe§©£¦©©ª§¨

,äpnîzipeigd ytpdn - ¦¤¨
llkn cg` lk ly

,l`xyiìk dúøéîLa¦§¦¨¨¨
,äNòú-àì úBöî ä"ñù§¨¦§Ÿ©£¤
lr xearln ef zexnyid -
,dyrzÎ`l zeevn d"qy

d`ianäpnî e÷ðéé àlL¤Ÿ¦§¦¤¨
Îlre ,zipeigd ytpdn -

,dyecwn dciä"ñL§¨
.äéãéb.d`neh ly - ¦¤¨

ly dzcgkd zbyen cvik
,mlerd lka d`nehd gex
zxinye meiw iciÎlr

- ?l`xyi ipa iciÎlr zeevnd b"ixzíäL ,ìàøNé úeììk ék¦§¨¦§¨¥¤¥
úeììk ìL úeiçä úeììk íä ,úBièøt úBîLð àBaø íéML¦¦¦§¨§¨¦¥§¨©©¤§¨

íìéáLa ék ,íìBòä,l`xyi zenyp liaya -,àøáðxg`ne - ¨¨¦¦§¦¨¦§¨
xy` `vei ,l`xyi zenyp liaya miiwzne ig elek mlerdy

íäî èøt ìëå,l`xyi zenypa -iLå ììBk àeäúeiçä Bì C §¨§¨¥¤¥§©¨©©
íìBòä úeììkî àBaø íéMMî ãçà ÷ìç ìL,xnelk - ¤¥¤¤¨¦¦¦¦¦§¨¨¨

mdn cg` lky ,miwlg sl` ze`n yyl eli`k wlgzn mlerd
ydnyp lkl yi jk meyne ,zenypd sl` ze`n yyn zg`l jii

wlgdéeìzäielz ,mlerd ly df wlg -,úéðeiçä BLôða ©¨§©§©¦¦
,dúiìòa 'äì BúBìòäìzipeigd ytpd ziilr iciÎlr - §©£©©£¦¨¨

.icedi ly zihxtdeðéäcwlgd z` dlrn `ed cvik :xnelk - §©§
- ?mlerdnäîa,iciÎlr -LnzLnMmixaca -äfä íìBòî §©¤¦§©¥¥¨©¤

BLôðå Bôeb Cøöì§Ÿ¤§©§
úéðeiçälvpl dxhna - ©¦¦

mze`,'ä úãBáòìÎlr - ©£©
ipipra ezeynzyd ici
etebl mikxvpd mlerd
myl ,zipeigd eytple
dlrn `ed - 'd zcear

.mlera ewlg z`ïBâk§
,íäéîBãå äiúLe äìéëà£¦¨§¦¨§¥¤
éìk ìëå äøéãå§¦¨§¨§¥

.åéLéîLz`edyk - ©§¦¨
mixacd lka ynzyn
`ed ,'d zcearl elld
ewlg z` mciÎlr dlrn
,mxa .d"awdl mlera
ze`n yyn xzei ixd opyi
,"`eax miyy" ,sl`
izla jkl sqepe ,zenyp
cg` icediy xacd ixyt`
miyyn wlga ynzyi

?mlerd lk ly `eaxúBièøt úBîLð àBaø íéMML àlà¤¨¤¦¦¦§¨§¨¦
elà,l`xyi zellk ly zillkd dnypdn mihxt ody -ïä ¥¥

,íéLøLmitpr daxdl hytzne wlgzn yxey lky myke - ¨¨¦
- "miyxy" ody zenypl qgia mb jk - mihxteLøL ìëå§¨Ÿ¤

ì ÷lçúîäîLð àeä õBöéð ìkL ,úBöBöéð àBaø íéML ¦§©¥§¦¦¦¦¤¨¦§¨¨
:úBîìBò òaøàî íìBò ìëa ,çeøå Lôða ïëå ,úçà©©§¥§¤¤§©§¨¨¥©§©¨

.äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàzpiga e` ,ytp zpiga dpyi - £¦§¦¨§¦¨£¦¨
,'eke d`ixad mlern xac eze`e zeliv`d mlern dnyp e` gex

õBöéð ìëå,dnyp ly -,äfä íìBòì ãøé àìowzl ick - §¨¦Ÿ¨©¨¨©¤
itk - zipeigd ytpde sebd z` owzl `l` ,envr z` zelrdle
zcixi z` o`k xikfn owfd epaxy oeeik .oldl xiaqn owfd epaxy

wiqtn `ed ,dnypd
ick (xbqend xn`nk)
dcixid lceb yibcdl
m` mby ,dnypd iabl
o`k ribi dnypd uevip
dpeilrd dbxcl dhnl
d`xie dad` ly xzeia
df oi` - xenb wicv ly
ly d`xile dad`l deey

- dhnl dzcixi iptl ,dlrnl dnypdàéäL óàzcixi - ©¤¦

,dfd mlerl dnypd,Lnî úeìb úðéçáe äìBãb äãéøé- §¦¨§¨§¦©¨©¨
,dnypläéäiL íb ék,seba dhnl ezcixia -ãáBò øeîb ÷écö ¦©¤¦§¤©¦¨¥

íéâeðòúa äaø äáäàå äàøéa 'äxzeia dpeilrd dbixcnd - §¦§¨§©£¨©¨§©£¦
,d`xie dad`aòébé àì- Ÿ©¦©

,wicvd ly dnypd uevip
'äa Búe÷ác úBìòîì§©£§¥©

eîéçøe eìéçãad`xia ¦§¦§¦
uevipl eidy dad`e

,dnypdBúãéøé íøèa§¤¤§¦¨
àì ,éøîçä äfä íìBòì̈¨©¤©¨§¦Ÿ

,dúö÷î àìå dðéî`l - ¦¨§Ÿ¦§¨¨
zvwnn `l s`e dpnn

,dpnníäéðéa ïBéîãå Cøò ïéàåly dad`de d`xid oia - §¥¤¤§¦§¥¥¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éåìéâ àåäù íéúîä úééçúå çéùîä úåîé ìù úéìëú
õøàä ïî äàîåèä çåø øéáòäìå 'úé åúåäìàå åãåáë
úéðåéçä ùôðì ä"á ñ"à øåàå åúåäìà úëùîäá éåìú
ìë äîåé÷ é"ò äéøáà ç"îø ìëá ìàøùé úåììëáù
äðîî äàîåèä çåø øéáòäìå äùò úåöî ç"îø
ä"ñù äðîî å÷ðéé àìù ú"ì úåöî ä"ñù ìë 'úøéîùá
úåîùð àåáø íéùù íäù ìàøùé úåììë éë äéãéâ
éë íìåòä úåììë ìù úåéçä úåììë íä úåéèøô
åì êééùå ììåë àåä íäî èøô ìëå àøáð íìéáùá
íìåòä úåììëî àåáø íéùùî ãçà ÷ìç ìù úåéçä
åðééäã äúééìòá 'äì åúåìòäì úéðåéçä åùôðá éåìúä
úéðåéçä åùôðå åôåâ êøåöì æä"åòî ùîúùîù äîá
éìë ìëå äøéãå íäéîåãå äéúùå äìéëà ïåâë 'ä úãåáòì
ïä åìà úåéèøô úåîùð àåáø íéùùù àìà åéùéîùú
ìëù úåöåöéð àåáø íéùùì ÷ìçúî ùøù ìëå 'éùøù
íìåò ìëá çåøå ùôðá ïëå úçà äîùð àåä õåöéð

äéùò äøéöé äàéøá 'åìéöà úåîìåò òáøàî

õåöéð ìëå
úåìâ 'éçáå äìåãâ äãéøé àéäù óà æä"åòì ãøé àì
äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö äéäéù íâ éë ùîî
åìéçãá 'äá åúå÷éáã úåìòîì òéâé àì íéâåðòúá äáø
àìå äðéî àì éøîåçä æä"åòì åúãéøé íøèá åîéçøå
ìéëùî ìëì òãåðë ììë íäéðéá ïåéîãå êøò ïéàå äúö÷î
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אדר  כ"ז רביעי יום
,96 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äî ïáåé äæáå,hn 'nr cr.úåøçà

,seba dhnl dzeida dzad`e dz`xi oial ,dlrnl dnypd
,'eë ìañì ìBëé Bðéà óebäL ,ìékNî ìëì òãBpk ,ììk- §¨©¨§¨©§¦¤©¥¨¦§Ÿ

dcixidy ixd ,dlrnl dnypl yiy el`k zelecb dad`e d`xi
- dnvr xear `l `id ,dnypd ly dlecbdBúãéøé àlà¤¨§¦¨

Laìúäì äfä íìBòì̈¨©¤§¦§©¥
,úéðeiçä Lôðå óeâa§§¤¤©¦¦

íðwúì éãk àeäz` - §¥§©§¨
,zindad ytpe sebd
òøäî íãéøôäìe ,ãáìa¦§©§©§¦¨¥¨©

ìL ìLúBtì÷ L ¤¨Ÿ§¦
éãé-ìò ,úBàîhä©§¥©§¥
-àì ä"ñL úøéîL§¦©§¨Ÿ

,ïäéôðòå äNòú- ©£¤§©§¥¤
mixeqi`n xnyidl
,opaxce `ziixe`c
úéðeiçä BLôð úBìòäìe§©£©§©¦¦

d÷ìç íòiMädì C ¦¤§¨©©¨¨
,äfä íìBò úeììkî¦§¨¨©¤

éLîé øLà ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa íãçéìe íøM÷ìeC §©§¨§©£¨§¥¨£¤©§¦
íäa,z`fe -BLôða äNò-úBöî ç"îø ìk Bîei÷ éãé-ìò ¨¤©§¥¦¨§©¦§£¥§©§

àéä àéäL ,úéðeiçä,zipeigd ytpd -úBöî ìk úîi÷îä ©¦¦¤¦¦©§©¤¤¨¦§
.ìéòì økæpk úBiNòîwxta -dfdleki ziwl`d ytpd oi`y , ©£¦©¦§¨§¥

iciÎlr `l` ,inybd sebd mr zeyrpd zeevnd z` miiwl

lertl dleki ziwl`d ytpd oi` dicrla ,oky .zipeigd ytpd
.sebaäîLpä ék :[åë øòL 'íéiç õò'a] áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦©©¦©§¨¨

Laìúäì äëøöä àìå ,'eë ììk ïewz äëéøö dðéà dîöò©§¨¥¨§¦¨¦§¨§Ÿª§§¨§¦§©¥
,'eëå äfä íìBòa,zindad ytpe sebae -éLîäì ÷øøBà C ¨¨©¤§©§©§¦

ick ,iwl` -,'eë íðwúì§©§¨
,zindad ytpe sebd z` -

Lnî àeäå26ãBñ úîâã §©¨ª§©
øøáì ,äðéëMä úeìb̈©§¦¨§¨¥

.'eëå ïéöBöéðmyk - ¦¦§
zelbl dcxi dpikydy
z` zelrdle xxal ick
eltpy dyecwd ivevip
zcxei mb jk - dtilwa
xac ,seba dnypd
ick ,dabl zelb deednd
ytpe sebd z` owzl
z` xxale zindad
.mday dyecwd zevevip
:zeiyrnd zeevnd zlrn ahid dzr zxaqen ,mipt lk lr
`ed ,dhnl dnypd zcixie zenlerd z`ixa zilkz lky oeeik
lk z` mb jk iciÎlre ,zindad ytpe sebd z` zelrdl ick
,zeiyrn zeevn iciÎlr xwira rvazn xacd ixd - mlerd

.zindad ytpde sebd mr zeyrpd

äæáe,xaqedy dna - ¨¤
zeevnd zlrny
jka z`hazn zeiyrnd
ytpd zilrzn ociÎlry

,zipeigdäî ïáeé¨©
eðéúBaø eâéìôäM¤¦§¦©¥

äëøáì-íðBøëæ27aãàî ¦§¨¦§¨¨¦§Ÿ
,ä÷ãvä úìòîa ãàî§Ÿ§©£©©§¨¨
ãâðk äìe÷M"L eøîàå§¨§¤§¨§¤¤
ìëáe ,"úBöîä ìk̈©¦§§¨

àéä éîìLeøé ãeîìz- ©§§©§¦¦
,dwcvd zevnúàø÷ð¦§¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äæä íìåòì åúãéøé àìà 'åë ìåáñì ìåëé åðéà óåâäù
ãáìá íð÷úì éãë àåä úéðåéçä ùôðå óåâá ùáìúäì
éãé ìò úåàîèä úåôéì÷ ùìù ìù òøäî íãéøôäìå
åùôð úåìòäìå ïäéôðòå äùòú àì ä"ñù úøéîù
íøù÷ìå æä"åò úåììëî äì êééùä ä÷ìç íò úéðåéçä
åîåé÷ é"ò íäá êéùîé øùà ä"á ñ"à øåàá íãçééìå
'îéé÷îä àéä àéäù 'éðåéçä åùôðá äùò úåöî ç"îø ìë
éë [å"ë øòù ç"òá] ù"îëå ì"ðë úåéùòî úåöî ìë
äëøöåä àìå 'åë ììë ïå÷éú äëéøö äðéà äîöò äîùðä
àåäå 'åë íð÷úì øåà êéùîäì ÷ø 'åëå æä"åòá ùáìúäì
.'åëå ïéöåöéð øøáì äðéëùä úåìâ ãåñ úîâåã ùîî

úìòîá ãàî ãàîá ì"æø åâéìôäù äî ïáåé äæáå
ãåîìú ìëáå úåöîä ìë ãâðë äìå÷ùù åøîàå ä÷ãöä
ìâøä äéä êë éë íúñ äåöî íùá '÷ð àéä éîìùåøé
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.26:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו דלכאורה כאן: השייכות ממעלÏÏÎ"יל"פ א' חלק (שהיא נפה"א וסבל ÓÓ˘ירידת
לאחרי שאפי' ועד וכו', (ק"נ והגוף החיונית נפש - לתקן בשביל וכו') אחד וחכ' שהוא מעלתה גודל פ"ב בארוכה ˘ÂÓÏ˙וכמשנ"ת

נת' הרי נפה"א, ע"י Ú˙‰התיקון ‰Ê'כו הבירור תכלית גמור צדיק Ï·ÂÒשאפי' ÂÈ‡שזהו והתירוץ היא ÓÓ˘כו'). - השכינה [כי כו'
ס"פ.Ù‰"‡מקור לקמן -ÔÈˆÂˆÈ‰Âעניני כל המהוים ה"ה -ÌÏÂÚ‰גוף ,Á"‰Ù'נק וזה השכינה ÂÒ„וכו'] גלות וההבנה) השכל (מן

מובנת לא לכאורה שכן, - כאן שמדובר למה השכינה גלות סוד ענין שייכות זו, בהערתו מסביר שליט"א הרבי ירידתה ·ÏÏÎכו'".
ממעל אלקה חלק (שהיא האלקית הנפש של באה ÓÓ˘וסבלה שהיא הנשמה. ומעלת גדלות על השני בפרק במפורט שלמדנו כפי ,

זה  הרי - כזה) רב סבל וסובלת כך כל גדולה ירידה הנשמה יורדת כזו גבוהה וממדריגה - אחד" וחכמתו ו"הוא עילאה", מ"חכמה
האלקית, הנפש ידי על החיונית ונפש הגוף תיקון שלימות לאחרי שגם עד נוגה, קליפת (שהם והגוף החיונית הנפש את לתקן כדי רק
וכו'). הגוף בבירור ביותר הנעלה (האופן הבירור לתכלית כבר שהגיע בצדיק, שגם עתה, זה למדנו הרי - גמור בצדיק שהדבר כפי
ירידת  זאת, בכל היתה, מה לשם כלל, מובן לא ולכאורה למעלה. בהיותה לנשמה שהיה כמו להקב"ה כזו אהבה להכיל יכול גופו אין

ה  של מקורה היא השכינה כי הניצוצין, את לברר השכינה גלות סוד של ענין אותו ממש שזהו הוא, והתירוץ - האלקית? Ù˘הנפש
˙È˜Ï‡‰ ממש זה הרי - החיונית והנפש הגוף כולל העולם, עניני כל את שמהווים הם הם והניצוצין - זה) פרק בסוף שנלמד (כפי

" סוד, נקרא וזה מהניצוצין. הבאים והגוף החיונית הנפש את ומבררת מתקנת השכינה, מן הבאה האלקית הנפש ענין: גלות ÂÒ„אותו
יש  החיונית, והנפש הגוף את לברר האלקית, הנפש של וגלותה בירידתה גם כך וההבנה: מהשכל ולמעלה נסתר זה כי השכינה",

וההבנה. מהשכל שלמעלה ענין א.27.משום ט, בתרא בבא
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אדר  כ"ו שלישי יום
פרק לז  ,gn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãøé àì õåöéð ìëå,96 'nr cr.'åëå ïéöåöéð

Búeäìàå BãBák éelb àeäL ,íéúnä úiçúe çéLnä úBîé§©¨¦©§¦©©¥¦¤¦§¤¡¨
úëLîäa éeìz ¯ õøàä ïî äàîhä çeø øéáòäìe ,Cøaúé¦§¨¥§©£¦©©ª§¨¦¨¨¤¨§©§¨©
úeììëaL úéðeiçä Lôðì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå Búeäìà¡¨§¥¨§¤¤©¦¦¤¦§¨

,äéøáà ç"îø ìëa ìàøNéd`a dn iciÎlre .ytpd ly - ¦§¨¥§¨§©¥¨¤¨
- ?ef dkynd ytpl-ìò©

ç"îø ìk dîei÷ éãé§¥¦¨¨§©
,äNò-úBöîiciÎlre - ¦§£¥

ytpl zewl`d zkynd
zewl` zkynp ,zipeigd
;elek mlerd lka mb
äàîhä çeø øéáòäìe§©£¦©©ª§¨

,äpnîzipeigd ytpdn - ¦¤¨
llkn cg` lk ly

,l`xyiìk dúøéîLa¦§¦¨¨¨
,äNòú-àì úBöî ä"ñù§¨¦§Ÿ©£¤
lr xearln ef zexnyid -
,dyrzÎ`l zeevn d"qy

d`ianäpnî e÷ðéé àlL¤Ÿ¦§¦¤¨
Îlre ,zipeigd ytpdn -

,dyecwn dciä"ñL§¨
.äéãéb.d`neh ly - ¦¤¨

ly dzcgkd zbyen cvik
,mlerd lka d`nehd gex
zxinye meiw iciÎlr

- ?l`xyi ipa iciÎlr zeevnd b"ixzíäL ,ìàøNé úeììk ék¦§¨¦§¨¥¤¥
úeììk ìL úeiçä úeììk íä ,úBièøt úBîLð àBaø íéML¦¦¦§¨§¨¦¥§¨©©¤§¨

íìéáLa ék ,íìBòä,l`xyi zenyp liaya -,àøáðxg`ne - ¨¨¦¦§¦¨¦§¨
xy` `vei ,l`xyi zenyp liaya miiwzne ig elek mlerdy

íäî èøt ìëå,l`xyi zenypa -iLå ììBk àeäúeiçä Bì C §¨§¨¥¤¥§©¨©©
íìBòä úeììkî àBaø íéMMî ãçà ÷ìç ìL,xnelk - ¤¥¤¤¨¦¦¦¦¦§¨¨¨

mdn cg` lky ,miwlg sl` ze`n yyl eli`k wlgzn mlerd
ydnyp lkl yi jk meyne ,zenypd sl` ze`n yyn zg`l jii

wlgdéeìzäielz ,mlerd ly df wlg -,úéðeiçä BLôða ©¨§©§©¦¦
,dúiìòa 'äì BúBìòäìzipeigd ytpd ziilr iciÎlr - §©£©©£¦¨¨

.icedi ly zihxtdeðéäcwlgd z` dlrn `ed cvik :xnelk - §©§
- ?mlerdnäîa,iciÎlr -LnzLnMmixaca -äfä íìBòî §©¤¦§©¥¥¨©¤

BLôðå Bôeb Cøöì§Ÿ¤§©§
úéðeiçälvpl dxhna - ©¦¦

mze`,'ä úãBáòìÎlr - ©£©
ipipra ezeynzyd ici
etebl mikxvpd mlerd
myl ,zipeigd eytple
dlrn `ed - 'd zcear

.mlera ewlg z`ïBâk§
,íäéîBãå äiúLe äìéëà£¦¨§¦¨§¥¤
éìk ìëå äøéãå§¦¨§¨§¥

.åéLéîLz`edyk - ©§¦¨
mixacd lka ynzyn
`ed ,'d zcearl elld
ewlg z` mciÎlr dlrn
,mxa .d"awdl mlera
ze`n yyn xzei ixd opyi
,"`eax miyy" ,sl`
izla jkl sqepe ,zenyp
cg` icediy xacd ixyt`
miyyn wlga ynzyi

?mlerd lk ly `eaxúBièøt úBîLð àBaø íéMML àlà¤¨¤¦¦¦§¨§¨¦
elà,l`xyi zellk ly zillkd dnypdn mihxt ody -ïä ¥¥

,íéLøLmitpr daxdl hytzne wlgzn yxey lky myke - ¨¨¦
- "miyxy" ody zenypl qgia mb jk - mihxteLøL ìëå§¨Ÿ¤

ì ÷lçúîäîLð àeä õBöéð ìkL ,úBöBöéð àBaø íéML ¦§©¥§¦¦¦¦¤¨¦§¨¨
:úBîìBò òaøàî íìBò ìëa ,çeøå Lôða ïëå ,úçà©©§¥§¤¤§©§¨¨¥©§©¨

.äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàzpiga e` ,ytp zpiga dpyi - £¦§¦¨§¦¨£¦¨
,'eke d`ixad mlern xac eze`e zeliv`d mlern dnyp e` gex

õBöéð ìëå,dnyp ly -,äfä íìBòì ãøé àìowzl ick - §¨¦Ÿ¨©¨¨©¤
itk - zipeigd ytpde sebd z` owzl `l` ,envr z` zelrdle
zcixi z` o`k xikfn owfd epaxy oeeik .oldl xiaqn owfd epaxy

wiqtn `ed ,dnypd
ick (xbqend xn`nk)
dcixid lceb yibcdl
m` mby ,dnypd iabl
o`k ribi dnypd uevip
dpeilrd dbxcl dhnl
d`xie dad` ly xzeia
df oi` - xenb wicv ly
ly d`xile dad`l deey

- dhnl dzcixi iptl ,dlrnl dnypdàéäL óàzcixi - ©¤¦

,dfd mlerl dnypd,Lnî úeìb úðéçáe äìBãb äãéøé- §¦¨§¨§¦©¨©¨
,dnypläéäiL íb ék,seba dhnl ezcixia -ãáBò øeîb ÷écö ¦©¤¦§¤©¦¨¥

íéâeðòúa äaø äáäàå äàøéa 'äxzeia dpeilrd dbixcnd - §¦§¨§©£¨©¨§©£¦
,d`xie dad`aòébé àì- Ÿ©¦©

,wicvd ly dnypd uevip
'äa Búe÷ác úBìòîì§©£§¥©

eîéçøe eìéçãad`xia ¦§¦§¦
uevipl eidy dad`e

,dnypdBúãéøé íøèa§¤¤§¦¨
àì ,éøîçä äfä íìBòì̈¨©¤©¨§¦Ÿ

,dúö÷î àìå dðéî`l - ¦¨§Ÿ¦§¨¨
zvwnn `l s`e dpnn

,dpnníäéðéa ïBéîãå Cøò ïéàåly dad`de d`xid oia - §¥¤¤§¦§¥¥¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éåìéâ àåäù íéúîä úééçúå çéùîä úåîé ìù úéìëú
õøàä ïî äàîåèä çåø øéáòäìå 'úé åúåäìàå åãåáë
úéðåéçä ùôðì ä"á ñ"à øåàå åúåäìà úëùîäá éåìú
ìë äîåé÷ é"ò äéøáà ç"îø ìëá ìàøùé úåììëáù
äðîî äàîåèä çåø øéáòäìå äùò úåöî ç"îø
ä"ñù äðîî å÷ðéé àìù ú"ì úåöî ä"ñù ìë 'úøéîùá
úåîùð àåáø íéùù íäù ìàøùé úåììë éë äéãéâ
éë íìåòä úåììë ìù úåéçä úåììë íä úåéèøô
åì êééùå ììåë àåä íäî èøô ìëå àøáð íìéáùá
íìåòä úåììëî àåáø íéùùî ãçà ÷ìç ìù úåéçä
åðééäã äúééìòá 'äì åúåìòäì úéðåéçä åùôðá éåìúä
úéðåéçä åùôðå åôåâ êøåöì æä"åòî ùîúùîù äîá
éìë ìëå äøéãå íäéîåãå äéúùå äìéëà ïåâë 'ä úãåáòì
ïä åìà úåéèøô úåîùð àåáø íéùùù àìà åéùéîùú
ìëù úåöåöéð àåáø íéùùì ÷ìçúî ùøù ìëå 'éùøù
íìåò ìëá çåøå ùôðá ïëå úçà äîùð àåä õåöéð

äéùò äøéöé äàéøá 'åìéöà úåîìåò òáøàî

õåöéð ìëå
úåìâ 'éçáå äìåãâ äãéøé àéäù óà æä"åòì ãøé àì
äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö äéäéù íâ éë ùîî
åìéçãá 'äá åúå÷éáã úåìòîì òéâé àì íéâåðòúá äáø
àìå äðéî àì éøîåçä æä"åòì åúãéøé íøèá åîéçøå
ìéëùî ìëì òãåðë ììë íäéðéá ïåéîãå êøò ïéàå äúö÷î
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אדר  כ"ז רביעי יום
,96 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äî ïáåé äæáå,hn 'nr cr.úåøçà

,seba dhnl dzeida dzad`e dz`xi oial ,dlrnl dnypd
,'eë ìañì ìBëé Bðéà óebäL ,ìékNî ìëì òãBpk ,ììk- §¨©¨§¨©§¦¤©¥¨¦§Ÿ

dcixidy ixd ,dlrnl dnypl yiy el`k zelecb dad`e d`xi
- dnvr xear `l `id ,dnypd ly dlecbdBúãéøé àlà¤¨§¦¨

Laìúäì äfä íìBòì̈¨©¤§¦§©¥
,úéðeiçä Lôðå óeâa§§¤¤©¦¦

íðwúì éãk àeäz` - §¥§©§¨
,zindad ytpe sebd
òøäî íãéøôäìe ,ãáìa¦§©§©§¦¨¥¨©

ìL ìLúBtì÷ L ¤¨Ÿ§¦
éãé-ìò ,úBàîhä©§¥©§¥
-àì ä"ñL úøéîL§¦©§¨Ÿ

,ïäéôðòå äNòú- ©£¤§©§¥¤
mixeqi`n xnyidl
,opaxce `ziixe`c
úéðeiçä BLôð úBìòäìe§©£©§©¦¦

d÷ìç íòiMädì C ¦¤§¨©©¨¨
,äfä íìBò úeììkî¦§¨¨©¤

éLîé øLà ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa íãçéìe íøM÷ìeC §©§¨§©£¨§¥¨£¤©§¦
íäa,z`fe -BLôða äNò-úBöî ç"îø ìk Bîei÷ éãé-ìò ¨¤©§¥¦¨§©¦§£¥§©§

àéä àéäL ,úéðeiçä,zipeigd ytpd -úBöî ìk úîi÷îä ©¦¦¤¦¦©§©¤¤¨¦§
.ìéòì økæpk úBiNòîwxta -dfdleki ziwl`d ytpd oi`y , ©£¦©¦§¨§¥

iciÎlr `l` ,inybd sebd mr zeyrpd zeevnd z` miiwl

lertl dleki ziwl`d ytpd oi` dicrla ,oky .zipeigd ytpd
.sebaäîLpä ék :[åë øòL 'íéiç õò'a] áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦©©¦©§¨¨

Laìúäì äëøöä àìå ,'eë ììk ïewz äëéøö dðéà dîöò©§¨¥¨§¦¨¦§¨§Ÿª§§¨§¦§©¥
,'eëå äfä íìBòa,zindad ytpe sebae -éLîäì ÷øøBà C ¨¨©¤§©§©§¦

ick ,iwl` -,'eë íðwúì§©§¨
,zindad ytpe sebd z` -

Lnî àeäå26ãBñ úîâã §©¨ª§©
øøáì ,äðéëMä úeìb̈©§¦¨§¨¥

.'eëå ïéöBöéðmyk - ¦¦§
zelbl dcxi dpikydy
z` zelrdle xxal ick
eltpy dyecwd ivevip
zcxei mb jk - dtilwa
xac ,seba dnypd
ick ,dabl zelb deednd
ytpe sebd z` owzl
z` xxale zindad
.mday dyecwd zevevip
:zeiyrnd zeevnd zlrn ahid dzr zxaqen ,mipt lk lr
`ed ,dhnl dnypd zcixie zenlerd z`ixa zilkz lky oeeik
lk z` mb jk iciÎlre ,zindad ytpe sebd z` zelrdl ick
,zeiyrn zeevn iciÎlr xwira rvazn xacd ixd - mlerd

.zindad ytpde sebd mr zeyrpd

äæáe,xaqedy dna - ¨¤
zeevnd zlrny
jka z`hazn zeiyrnd
ytpd zilrzn ociÎlry

,zipeigdäî ïáeé¨©
eðéúBaø eâéìôäM¤¦§¦©¥

äëøáì-íðBøëæ27aãàî ¦§¨¦§¨¨¦§Ÿ
,ä÷ãvä úìòîa ãàî§Ÿ§©£©©§¨¨
ãâðk äìe÷M"L eøîàå§¨§¤§¨§¤¤
ìëáe ,"úBöîä ìk̈©¦§§¨

àéä éîìLeøé ãeîìz- ©§§©§¦¦
,dwcvd zevnúàø÷ð¦§¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äæä íìåòì åúãéøé àìà 'åë ìåáñì ìåëé åðéà óåâäù
ãáìá íð÷úì éãë àåä úéðåéçä ùôðå óåâá ùáìúäì
éãé ìò úåàîèä úåôéì÷ ùìù ìù òøäî íãéøôäìå
åùôð úåìòäìå ïäéôðòå äùòú àì ä"ñù úøéîù
íøù÷ìå æä"åò úåììëî äì êééùä ä÷ìç íò úéðåéçä
åîåé÷ é"ò íäá êéùîé øùà ä"á ñ"à øåàá íãçééìå
'îéé÷îä àéä àéäù 'éðåéçä åùôðá äùò úåöî ç"îø ìë
éë [å"ë øòù ç"òá] ù"îëå ì"ðë úåéùòî úåöî ìë
äëøöåä àìå 'åë ììë ïå÷éú äëéøö äðéà äîöò äîùðä
àåäå 'åë íð÷úì øåà êéùîäì ÷ø 'åëå æä"åòá ùáìúäì
.'åëå ïéöåöéð øøáì äðéëùä úåìâ ãåñ úîâåã ùîî

úìòîá ãàî ãàîá ì"æø åâéìôäù äî ïáåé äæáå
ãåîìú ìëáå úåöîä ìë ãâðë äìå÷ùù åøîàå ä÷ãöä
ìâøä äéä êë éë íúñ äåöî íùá '÷ð àéä éîìùåøé
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.26:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו דלכאורה כאן: השייכות ממעלÏÏÎ"יל"פ א' חלק (שהיא נפה"א וסבל ÓÓ˘ירידת
לאחרי שאפי' ועד וכו', (ק"נ והגוף החיונית נפש - לתקן בשביל וכו') אחד וחכ' שהוא מעלתה גודל פ"ב בארוכה ˘ÂÓÏ˙וכמשנ"ת

נת' הרי נפה"א, ע"י Ú˙‰התיקון ‰Ê'כו הבירור תכלית גמור צדיק Ï·ÂÒשאפי' ÂÈ‡שזהו והתירוץ היא ÓÓ˘כו'). - השכינה [כי כו'
ס"פ.Ù‰"‡מקור לקמן -ÔÈˆÂˆÈ‰Âעניני כל המהוים ה"ה -ÌÏÂÚ‰גוף ,Á"‰Ù'נק וזה השכינה ÂÒ„וכו'] גלות וההבנה) השכל (מן

מובנת לא לכאורה שכן, - כאן שמדובר למה השכינה גלות סוד ענין שייכות זו, בהערתו מסביר שליט"א הרבי ירידתה ·ÏÏÎכו'".
ממעל אלקה חלק (שהיא האלקית הנפש של באה ÓÓ˘וסבלה שהיא הנשמה. ומעלת גדלות על השני בפרק במפורט שלמדנו כפי ,

זה  הרי - כזה) רב סבל וסובלת כך כל גדולה ירידה הנשמה יורדת כזו גבוהה וממדריגה - אחד" וחכמתו ו"הוא עילאה", מ"חכמה
האלקית, הנפש ידי על החיונית ונפש הגוף תיקון שלימות לאחרי שגם עד נוגה, קליפת (שהם והגוף החיונית הנפש את לתקן כדי רק
וכו'). הגוף בבירור ביותר הנעלה (האופן הבירור לתכלית כבר שהגיע בצדיק, שגם עתה, זה למדנו הרי - גמור בצדיק שהדבר כפי
ירידת  זאת, בכל היתה, מה לשם כלל, מובן לא ולכאורה למעלה. בהיותה לנשמה שהיה כמו להקב"ה כזו אהבה להכיל יכול גופו אין

ה  של מקורה היא השכינה כי הניצוצין, את לברר השכינה גלות סוד של ענין אותו ממש שזהו הוא, והתירוץ - האלקית? Ù˘הנפש
˙È˜Ï‡‰ ממש זה הרי - החיונית והנפש הגוף כולל העולם, עניני כל את שמהווים הם הם והניצוצין - זה) פרק בסוף שנלמד (כפי

" סוד, נקרא וזה מהניצוצין. הבאים והגוף החיונית הנפש את ומבררת מתקנת השכינה, מן הבאה האלקית הנפש ענין: גלות ÂÒ„אותו
יש  החיונית, והנפש הגוף את לברר האלקית, הנפש של וגלותה בירידתה גם כך וההבנה: מהשכל ולמעלה נסתר זה כי השכינה",

וההבנה. מהשכל שלמעלה ענין א.27.משום ט, בתרא בבא
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אדר  כ"ח חמישי יום
,hn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ú"úù ì"æø ù"îå,hn 'nr cr.ìéòì ù"îë

,íúñ "äåöî" íLadevn zeyrl cner mc`y mixne`yk - §¥¦§¨§¨
,dwcvd zevnl `id dpeekd ,(mzq)lä ìbøä äéä Ck ékïBL ¦¨¨¨¤§¥©¨

,íúñ "äåöî" íLa ä÷ãö àø÷ì?dnl jk lke -éðtî ¦§Ÿ§¨¨§¥¦§¨§¨¦§¥
àéäL,dwcvd zevn -ìò äìBòå ,úBiNòî úBönä øwò ¤¦¦©©¦§©£¦§¨©

ïlkL ,äðlklk - ª¨¨¤ª¨
,zeiyrnd zeevnd÷ø ïä¥©

ick -Lôð úBìòäì§©£¤¤
àéäL ,'äì úéðeiçä- ©¦¦©¤¦

,zipeigd ytpdàéä¦
,ïúBà úîi÷îä©§©¤¤¨

ïäa úLaìúîe- ¦§©¤¤¨¤
,zeiyrnd zeevnaììkéì¦¨¥

-Ceøa óBñ-ïéà øBàa§¥¨
,ïäa Laìîä àeä- ©§ª¨¨¤

.zeiyrnd zeevna
dzpeek lky oeeikne
`id devn ly dzxhne
zipeigd ytpdy dfa
devn dze`a zyalzn
seqÎoi` xe`a ztwene
- devnay `edÎjexa
LôpL äåöî Eì ïéàå§¥§¦§¨¤¤¤
da úLaìúî úéðeiçä©¦¦¦§©¤¤¨
úåöîák Ck-ìk̈¨¦§¦§©

,ä÷ãvädwcva ixdy - ©§¨¨
x`y lka xy`n daxda dlecb dcna zipeigd ytpd zyalzn

:zeiyrnd zeevndçk ÷ø ïäa Laìúî ïéà úBöîä ìëaL¤§¨©¦§¥¦§©¥¨¤©Ÿ©
úéðeiçä Lôpî ãçàdgipnd ciay dyrnd gek :oebk - ¤¨¦¤¤©¦¦

wx df mbe ,dnecke bexz`a dwifgnd e` ,oilitzäNòî úòLa¦§©©£¥
åétk òéâiî ïúBð íãàL ä÷ãöa ìáà ,ãáì äåönäozepy - ©¦§¨§©£¨¦§¨¨¤¨¨¥¦§¦©©¨

,eitk zribin gieexdy sqkdn dwcvBLôð çk ìk éøä£¥¨Ÿ©©§
Laìî úéðeiçäøçà ÷ñò Bà Bzëàìî úiNòariwydy - ©¦¦§ª¨©£¦©§©§¥¤©¥

,zipeigd eytp gek lk eaïðúBpLëe ,elà úBòî Ba økzNpL¤¦§©¥¨¥§¤§¨
ä÷ãöìeytp gek lk z` mzbyda riwydy mitqk mze` - ¦§¨¨

,zipeigd.'äì äìBò úéðeiçä BLôð ìk éøäezceara ixdy - £¥¨©§©¦¦¨©

- zipeigd eytp ly lretdÎgek lk iehia icil `a ezribiae
ytpd ly cigi geka dxeywd ,xen`k ,zxg` devna enk `ly
xy`n xzei ,dwcva jk lk dlecb dlrn dpyi okle .zipeigd
dwcva oicd dn :dl`yd zl`yp ,mxa .zeevnd x`y lka
`ly sqkn ozep mc`y
,ezbydl rbi `le car
?dlrn dze` da oi` m`d

:owfd epax xiaqn -íâå§©
,Bòéâiî äðäð BðéàL éî¦¤¥¤¡¤¦§¦
ìéàBä ,íB÷î-ìkî¦¨¨¦

elà úBòîáe`edy - §¨¥
,dwcvl ozepìBëé äéä̈¨¨

úBð÷ìwetiql mirvn` - ¦§
éøä ¯ úéðeiçä BLôð éiç©¥©§©¦¦£¥
df sqk ezpizpay -

`ed ,dwcvléiç ïúBð¥©¥
.'äì BLôð,jk - ©§©

dwcvd zevnay
zipeigd ytpd zyalzn
lka xy`n xzei daxd
.zeiyrnd zeevnd x`y
eðéúBaø eøîà ïëìå§¨¥¨§©¥

äëøáì-íðBøëæ28lr - ¦§¨¦§¨¨
dwcvúà úáø÷n"L¤§¨¤¤¤

ä÷ãöaL éôì ,"älàbä©§ª¨§¦¤¦§¨¨
úçà,zg` mrt dwcv ozna -,úéðeiçä Lôpî äaøä äìòî ©©©£¤©§¥¦¤¤©¦¦

úBðéçáe úBçk Ck-ìk äpnî úBìòäì ìBëé äéä àlM äî©¤Ÿ¨¨¨§©£¦¤¨¨©Ÿ§¦
.úBøçà úBiNòî úBöî änëazeevn daxd meiwa - §©¨¦§©£¦£¥

ly zepigae zegek daxd jk lk dlrn did `l zexg` zeiyrn
lkke .zg` mrt dwcvd zevn meiwa enk ,zipeigd ytpd
z` xzei miaxwn - zipeigd ytpd z` xzei milrne mixxany
dxeyw giynd zeni zilkzy ,epcnl xaky itk ,dle`bd
,x`ean miptÎlkÎlr .d"awdl zipeigd ytpd z`lrda
zevn mb llek ,zeevnd x`y lk iabl dlrn yi dwcvay

.dxez cenil

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàM äîe29äøBz ãeîìz"L ©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¤©§¨
¯ ,"ílk ãâðkcbpk mb §¤¤ª¨

,cvik .dwcv zevn
dnl m`ez xacd ,`eti`
dwcvy ,dzr df epcnly
lk x`yn dlrnl `id

- ?zevndéðtî eðéä©§¦§¥

¯ íäL ,äáLçîe øeaãa àéä äøBz ãeîìzL,daygne xeaic ¤©§¨¦§¦©£¨¨¤¥
ìL íéiîéðtä íéLeáì§¦©§¦¦¦¤

¯ .úéðeiçä Lôð`ly ¤¤©¦¦
yeal `edy "dyrn"k
cenil iciÎlr wxe - ipevig
dxezd xe` xi`n ,dxezd
xac ,miiniptd miyeala
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àéäù éðôî íúñ äåöî íùá ä÷ãö àåø÷ì ïåùìä
÷ø ïä ïìåëù äðìåë ìò äìåòå úåéùòî úåöîä ø÷éò
ïúåà úîéé÷îä àéä àéäù 'äì úéðåéçä ùôð úåìòäì
ïäá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá ììëéì ïäá úùáìúîå
êë ìë äá úùáìúî úéðåéçä ùôðù äåöî êì ïéàå
÷ø ïäá ùáìúî ïéà úåöîä ìëáù ä÷ãöä úåöîáë
ìáà ãáì äåöîä äùòî úòùá úéðåéçä ùôðî 'à çë
åùôð çë ìë éøä åéôë òéâéî ïúåð íãàù ä÷ãöá
øëúùðù øçà ÷ñò åà åúëàìî úééùòá ùáåìî úéðåéçä
úéðåéçä åùôð ìë éøä ä÷ãöì ïðúåðùëå åìà úåòî åá
ìéàåä î"î åòéâéî äðäð åðéàù éî íâå 'äì äìåò
éøä úéðåéçä åùôð ééç úåð÷ì ìåëé äéä åìà úåòîáå
úà úáø÷îù ì"æø åøîà ïëìå .'äì åùôð ééç ïúåð
úéðåéçä ùôðî äáøä äìòî úçà '÷ãöáù éôì äìåàâä
'éçáå úåçë êë ìë äðîî úåìòäì ìåëé äéä àìù äî

.úåøçà úåéùòî úåöî äîëá

ãâðë ú"úù ì"æø ù"îå
íäù äáùçîå øåáãá àéä ú"úù éðôî åðééä íìåë
ïúåîöòå ïúåäî íâå úéðåéçä ùôð ìù 'éîéðôä íéùåáì
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א.28. י, א.29.שם, א, פאה

xc` g"k iying mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:zexg` zeevn iciÎlr zeyridl leki epi`y¯ íâådlrn §©
:dxezd cenil zevna ztqepúBðéça ìL ïúeîöòå ïúeäî̈¨§©§¨¤§¦

úBììëð ¯ úéðeiçä LôpaL dâð útìwî úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¦§¦©Ÿ©¤©¤¤©¦¦¦§¨
¯ .ìëNå ïeiòa äøBza ÷ñBòLk Lnî äMãwamicnelyk ©§ª¨©¨§¤¥©¨§¦§¥¤

,lkyd zewnra dxez
ytpd ly lkyd f` oezp
,cnlpd oipra zipeigd
zektdp jk iciÎlre
zrcÎdpiaÎdnkg zepiga
ytpay) dbep ztilw ly
ozedn ,(zipeigd
,oky .dyecwl ,ozenvre
z` oiand lkyd gek
wlg dyrp ,cnlpd oiprd
cenil ly devndn
a"i wxtay s` .dxezd
leki "ipepia"dy ,epcnl
z` wx dyecwl jetdl
ytpd ly miyeald
z` `le ,zindad
`idy ytpd zeinvr
,`eti` ,cvik ,zegekd
mby o`k mixne` ep`
ly ozenvre ozedn

ik ,dxizq meyn jka oi` ,mxa - ?dyecwl zektdp zegekd
oze`e ,zindad ytpd ly dizecn zece` xaecn a"i wxtaoi`

zece` xaecn o`k eli`e .dyecwl jetdl "ipepia"d ly ecia
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אדר  כ"ח חמישי יום
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ly zepigae zegek daxd jk lk dlrn did `l zexg` zeiyrn
lkke .zg` mrt dwcvd zevn meiwa enk ,zipeigd ytpd
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.dxez cenil
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.dxezlúBìcáä úBááøa ìécáäì ,ìLî-Cøc Lnî äëk̈¨©¨¤¤¨¨§©§¦§¦§©§¨
¯ ,õ÷ ïéàìdfy enk oial mc`a mdy itk mixacd oia §¥¥

epyiy lcadd ,dlrnlàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úøàäa§¤¨©¥¨
óBñ-ïéà øBà úøàä éaâì úBiNòî úBöîa úBLaìúnä©¦§©§§¦§©£¦§©¥¤¨©¥
Léà Léà ,äøBzä úîëçaL úòc-äðéa-äîëç úðéçáaL¤¦§¦©¨§¨¦¨©©¤§¨§©©¨¦¦

¯ .BúâOäå BìëN éôk- dxeza oiane biyn `edy dnk cr §¦¦§§©¨¨
ly cegid ote`a ,d"awd mr elky cg`zn dcn dze`a
lk x`yn dxez dlrp jka .ytpd mr lkyd zecg`zd
d"awd mr cegidy ,dwcvd zevn llek ,zeiyrnd zeevnd
xy`n daxda dlrp zecg`zd `ed ,dxez cenil ici lr

.zeiyrn zeevn iciÎlry cegid¯ âéOî BðéàL óàåz` §©¤¥©¦
,dxezd¯ úeiîLâa àlà`idy itk wx dxezd z` biyn `ed ¤¨§©§¦

e` "zilha oifge` mipy" enk ,miinyb mipipra zyaeln
,"xenga dxt silgnd"íéãøBiL ,íéîì äìLîð äøBzä éøä£¥©¨¦§§¨§©¦¤§¦
¯ ,'eë dBáb íB÷nîmd dhnl mzcixia mby .jenp mewnl ¦¨¨©

qgia mb jk ;deabd mewna eidy enk min mze` mix`yp
- miinyb mipipra dyalzpe dcxiy ixg` mby ,dxezl
mipipr mze`a ,d"awd ly epevxe eznkg zeinvr zyaeln

,dxezd dcxi mda miinyb¯ .ìéòì øàaúpL Bîk.'c wxta §¤¦§¨¥§¥
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íéøîà éèå÷éì
úåììëð úéðåéçä ùôðáù äâåð úôéì÷î ã"áç 'éçá ìù
óàå ìëùå ïåéòá äøåúá ÷ñåòùë ùîî äùåã÷á
íäì åìëé àì 'åë ú"âç úåãîä ìù ïúåîöòå ïúåäîù
÷æç òøäù íåùî åðééä äùåã÷ì íëôäì íéðåðéáä
øúåé äùåã÷äî íù ïú÷éðé éðôî ã"áçáî úåãîá øúåé
äðìåë ìò äìåòä àéäå úøçà ãåòå úàæ :ç"éì òåãéë
íùá ìéòì ù"î ô"ò 'åöîä ìë ìò ú"ú ÷ñò úìòîá
åîëå àëìîã 'éøáà ç"îø ïä ïéãå÷éô ç"îøã 'éðå÷éúä
úåéçä ïéá ììë ïåéîãå êåøò ïéà î"ã ïåúçúä íãàá
ìëùä àåäù ïéçåîáù úåéçä éáâì åéøáéà ç"îøáù
ìéãáäì î"ã ùîî äëë ã"áç 'éçá 'âì ÷ìçúîä
ä"á ñ"à øåà úøàäá õ÷ ïéàì úåìãáä úåááøá
ñ"à øåà úøàä éáâì úåéùòî úåöîá úåùáìúîä
åìëù éôë ùéà ùéà äøåúä úîëçáù ã"áç 'éçááù
äøåúä éøä úåéîùâá àìà âéùî åðéàù óàå .åúâùäå
ìéòì ù"îë 'åë äåáâ íå÷îî íéãøåéù íéîì äìùîð
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oqipפח '`Îxc` h"k w"yÎiyiy mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ"ט שישי יום
יום שישי ֿ ש "ק כ "ט אדר ֿ א 'ניסן  ,hn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àì ì"æøà ë"ôòàå,98 'nr cr:úåëéøàá

ניסן  א' קודש שבת יום
,98 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äøàäå äëùîä äðäå,98 'nr cr:[â"ë 'ô]

¯ ïë-ét-ìò-óàå,zeevnd iabl dxezd cenil zlrn zexnl §©©¦¥
dlrnl `id d"awd mr zecg`zdd dxez cenil iciÎlry

,z`f lka ,zeiyrn zeevn iciÎlr xy`n daxdaeøîà̈§
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø30àlà øwò Løãnä àì" : ©¥¦§¨¦§¨¨Ÿ©¤§¨¦¨¤¨

¯ ,"äNònäly oneiw ©©£¤
,zeiyrnd zeevnd

¯ íBiä"åmlerd iiga §©
,dfdáéúk "íúBNòì31, ©£¨§¦

¯meiw `ed xwirdy
,lreta zeevndïéìháîe§©§¦

íei÷ì äøBz ãeîìz©§¨§¦
-éàLk úéNòî äåöî¦§¨©£¦§¤¦
éãé-ìò dúBNòì øLôà¤§¨©£¨©§¥
¯ äæ ék íeMî ,íéøçà£¥¦¦¦¤

,zeiyrn zeevn meiwìk̈
¯ly ezilkzíãàä̈¨¨

Búàéøa úéìëúå§©§¦§¦¨
¯ Búãéøéå,dnypd ly ¦¦¨

Bì úBéäì ,äfä íìBòì̈¨©¤¦§
íéðBzçza äøéc Cøaúé¦§¨¥¦¨©©§¦

¯ ,à÷åc,mipezgzd mi`xapae zenleraàëBLç àëtäàì ©§¨§©©§¨£¨
¯ ,àøBäðì,dyecwd xe`l dfd mlerd jyeg z` jetdl ¦§¨
¯ àìnéå",jk iciÎlrúéîLbä "õøàä ìk úà 'ä ãBáë §¦¨¥§¤¨¨¨¤©©§¦
¯ ,à÷éc,`wec¯ ,"åcçé øNa ìë eàøå",iwl`d xe`d z` ©§¨§¨¨¨¨©§¨

¯ .ìéòì økæpkdxic" ly zilkzd ,xnelk .e"l wxta ©¦§¨§¥
,okle .zeiyrn zeevn iciÎlr xwira zrvazn "mipezgza
iciÎlr zeyridl dleki dppi`y ziyrn devn zece` xaecnyk
devnd meiw iciÎlry ick ,dxez cenil lhal mb mikixv - xg`
dze`yk ,mxa .mipezgza dxic el zeidl d"awd zpeek rvazz
d"awd zpeek rvazz ixd ,xg` iciÎlr zeyridl dleki devn

m` dl`yl wx rbep lcadd lke ,"mipezgza dxic"a`edmiiwi
eytpae devnd z`ed`dze` iciÎlr zkynpd dkyndd xi`z

lr ,oky .dxezd cenil zlrn zxaeb ,jkl xywa ixd - devn

zilrp dkynd zbxcl cneld mc`d ribn dxezd cenil ici
f` eilr okle .zewl` mr xzei dlecb ytpd zecg`zdle xzei

`l:"`ipz"d oeylae .devnd meiw llba dxez ceniln lhal
¯ dúBNòì øLôàLk ïk-ïéàM-äî,devnd z`éãé-ìò ©¤¥¥§¤¤§¨©£¨©§¥

¯ íéøçàf`yïéà £¥¦¥
¯ ,äøBz ãeîìz ïéìháî§©§¦©§¨

,devn meiw mylóà©
àlà dðéà äøBzä ìkL¤¨©¨¥¨¤¨
,úBiNòî úBönä Leøt¥©¦§©£¦

¯lhal xeq` ,z`f lkae
miiwl ick dxez cenil
zeyridl dlekiy devn

,xg` iciÎlr,eðéäå§©§
¯ àéäL íeMî,dxez ¦¤¦

úòc-äðéa-äîëç úðéça§¦©¨§¨¦¨©©
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL¤¥¨

¯ da B÷ñòáe,dxeza §¨§¨
`edéLîîøBà åéìò C ©§¦¨¨

àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
äøàäå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¨¨

¯ ïéãewt éãé-ìò äëLîäå äøàäî õ÷ ïéàì äìBãb`edy §¨§¥¥¥¤¨¨§©§¨¨©§¥¦¦
,zeevn iciÎlr eytp lr jiynn¯ .àkìîc ïéøáà ïäLixa` ¤¥¥¨¦§©§¨

.jlnd`"hily x"enc` w"k zxrdxwir - zeevna l"pd t"r" :
cegi z"za ,mlerde sebd xexia zlrezdytpd."y"f oaei f"tre ,

sebd xexia `ed zeevna zlrezd xwiry ,xen`d itl :xnelk
oaei - ytpd cegi `ed dxez cenlza zlrezd xwire ,mlerde

:oldlck ,zyy ax ly exn`núLL áø øîàL eäæå32éàãç" : §¤¤¨©©¥¤£¨¦
¯ ,"éàðz Cì éàø÷ Cì ,éàLôðcnel ip` jliaya ,iytp igny ©§¨¦¨¨¨¦¨¨¨¦

ya ,`xwncegid ,ytpd liaya ,oky .dpyn cnel ip` jlia
iciÎlry cegidn dlrnl `ed - dpyne `xwn - dxez iciÎlry
`xwn cnel `ed dliayay ,eytpl xne` `ed okle ,zeevn

,dpyneúeëéøàa øçà íB÷îa øàaúðL Bîk33¯ :zlrn §¤¦§¨¥§¨©¥©£¦
.dxez iciÎlr d`ad ytpd cegi

y owfd epax xiaqd o`k crzkyndlr `ed jexa seq oi` xe`
mc`d ytpdnvrdlrnl `id ,dxez cenil iciÎlr d`ad ,

owfd epax xiaqi oldl .zeevn meiw iciÎlr xy`n daxda
oeylk)dxrda `"hily x"enc` w"kdlrp oipr" (daxdaxzei

zevn iabl z"zay -q"`e`d zkynday`wec z"z i"ry
'wpy yecig epivnd`ixw'ek `xewy 'it - (zevna - k"`yn)

- mzq d`ixw iabl elit`y `l` - cer `le .(xe`n dlrnly)
y"fe ,z"za dlrn yilkl'eb ei`xewzn`arbepa epiid - 'ek

zlertldaxd oipr dzr xiaqn owfd epax :xnelk ."zekyndd
ay - `ede ,zeevn iabl dxez cenila yiy dlrp xzeidkynd

,yecig ep` mi`ven ,`wec dxez iciÎlr zkynpd seq oi` xe`n
mc`y enk ,(zeevna okÎoi`yÎdn) "d`ixw" mya z`xwp `idy
iciÎlr mb jk - ely "mvr"d mr eil` `eaiy exagl `xew

dxezmi`xewmikiynnezenvr`edÎjexa seqÎoi` xe`
,cala ef `le ;(zeevn iciÎlr mikiynny xe`dn dlrnly)
znxbp `ide - mzq "d`ixw" dpyi dnvr d`ixway `l`
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íéøîà éèå÷éì
íåéäå äùòîä àìà ø÷éò ùøãîä àì ì"æøà ë"ôòàå
úééùòî äåöî íåé÷ì ú"ú ïéìèáîå áéúë íúåùòì
íãàä ìë äæ éë íåùî íéøçà é"ò äúåùòì à"àùë
äøéã 'úé åì úåéäì æä"åòì åúãéøéå åúàéøá úéìëúå
àìîéå àøåäðì àëåùç àëôäàì à÷åã íéðåúçúá
øùá ìë åàøå à÷ééã úéîùâä õøàä ìë úà 'ä ãåáë
ïéà íéøçà é"ò äúåùòì øùôàùë ë"àùî ì"ðë åéãçé
úåöîä ùåøéô àìà äðéà äøåúä ìëù óà ú"ú ïéìèáî
ä"á ñ"à ìù ã"áç 'éçá àéäù íåùî åðééäå úåéùòî
úàù øúéá ä"á ñ"à øåà åéìò êéùîî äá å÷ñòáå
ïéãå÷ô é"ò äëùîäå äøàäî õ÷ ïéàì äìåãâ äøàäå
êì éàùôð éàãç úùù áø ù"æå àëìîã 'éøáà ïäù

:úåëéøàá à"îá ù"îë éàðú êì éàø÷
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יז.30. א, יא.31.אבות ז, ב.32.דברים סח, -33.פסחים משפטים" פ' ריש שבתו"א להדרוש הכוונה ‡„ÂÓ"¯"אולי ˜"Î ˙¯Ú‰

oqip '` ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dlrp `id dxez iciÎlry d`ixwd ,df znerle ;dlitz iciÎlr
aexw" :weqtd zpeek idef .zn`a d`ixw z`xwp `idy jka ,xzei

'dlkl:weqtd jynd eli`e ,mzq d`ixw lr aqend "ei`xew
ede`xwi xy` lkl"zn`a,xzei dlrp d`ixw lr aqen "zn`a,

- dxez iciÎlr `a dfe
zn`a d`ixwd zlrne
iabl (dxez iciÎlry)
rbepa `id ,mzq d`ixw

ldlertzekyndl -
itke .jk iciÎlr zekynpd
oiivn `"hily iaxdy
lr owfd epax ly exn`nl
my ,"execiq"a weqtd
iciÎlry ,lcadd xaqen
(dltz) mzq d`ixw
mipipra `id dkyndd
,milegl d`etx :miinyb
,dnecke ,mipyd zkxa
d`ixw iciÎlr eli`e
dkyndd (dxez) zn`a
zeiniptae zipgex `id

.dnypd
:owfd epax oeylaeéLîî íãàäL ,Bæ äøàäå äëLîä ,äpäåC §¦¥©§¨¨§¤¨¨¤¨¨¨©§¦

ìòå ,BLôð ìò àeä -Ceøa óBñ-ïéà øBà úøàäî øéàîe¥¦¥¤¨©¥¨©©§§©
ìk øB÷î ,ìàøNé úñðk ,äðéëMä àéä ,ìàøNé ìk úBLôð©§¨¦§¨¥¦©§¦¨§¤¤¦§¨¥§¨

¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîk ìàøNé úBîLðiciÎlry ,'n wxta ¦§¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨
lr wx `l ,`edÎjexa seqÎoi` xe` zx`d mc` jiynn dxez
dkynddy oeeikn ,l`xyi lk zeytp lr mb `l` ,`ed eytp
ef dkynde - dpikyd `idy l`xyi zenyp xewna `id

zkynpdìa úàø÷ð ¯ äøBzä ÷ñò éãé-ìò¯ ,"äàéø÷" ïBL ©§¥¥¤©¨¦§¥¦§§¦¨
:aezkk¯ ,"äøBza àøB÷"`xwp dxez cneld mc``xew" ¥©¨

zkynde z`ixw ,ernyny ,"dxeza"mvr"d,`xwpd ly
àeä-Ceøa-LBãwäì àøB÷ äøBzä ÷ñò éãé-ìòL Leøt¥¤©§¥¥¤©¨¥§©¨¨
,åéìà àáiL Bøáçì àøBwä íãàk ,ìBëéák ,åéìà àBáì̈¥¨¦§¨§¨¨©¥©£¥¤¨Ÿ¥¨
àzåöa Bnò úBéäì åéìà àáì åéáàì àøBwä ïè÷ ïáëe§¥¨¨©¥§¨¦¨Ÿ¥¨¦§¦§©§¨

¯ ,àãç,ez` cgia-ñç éãéçé øàMìå epnî ãøtì àìå £¨§Ÿ¦¨¥¦¤§¦¨¥§¦¦©
¯ .íBìLåmig`"k mixzkend micedi mpyi ;dxez iciÎlr mb jk §¨

en mdil` qgiae - d"awdl "mirxemc`n lynd o`k `a

l `xewdexag- d"awd iabl "oa" zbxca mdy micedi mpyie ,
.eia`l `xewd oak `id "dxeza d`ixw"d mdil` qgiaeeäæå§¤

áeúkL34eäeàø÷é øLà ìëì åéàøB÷ ìëì 'ä áBø÷" : ¤¨¨§¨§¨§Ÿ£¤¦§¨
¯ ,"úîàa(a) - eil` mi`xewy dl` lkl (`) aexw d"awd ¤¡¤

eil` mi`xewy dl` lkl
zn`a35,úîà ïéàå"§¥¡¤

"äøBz àlà36¯ ,:xnelk ¤¨¨
lkl" :mzq d`ixw dpyi
d`ixw dpyie ,"ei`xew
;dxez iciÎlr - "zn`a"

¯ àøBwL eðéäcjiynne §©§¤¥
-ìò àeä-Ceøa-LBãwäì§©¨¨©
,à÷åc äøBzä éãé§¥©¨©§¨

¯ é÷etàìz` lelyl §©¥
ede`xwi" ly zernynd

dpeekd `idy "zn`aéî¦
-ìò àlL BúBà àøBwL¤¥¤Ÿ©
àlà ,äøBzä ÷ñò éãé§¥¥¤©¨¤¨
!àaà !àaà :Ck ÷òBö¥¨©¨©¨

¯dlitzd zceara xnelk
`xewe wrev icediy
,"`a` `a`" ezlitza
dpi` ,jiynn `edy dkyndd dpd - d"awdl ezad` cvn

.dxez ly d`ixwd iciÎlr d`ad dkyndl dnecBîëe§
àéápä åéìò ìáBwL37¯ ,'eë EîLá àøB÷ ïéàå" :w"k zxrd] ¤¥¨¨©¨¦§¥¥§¦§

:`"hily x"enc`edne 'jze` `xew' e` 'j`xew oi`e' l"ledc"
`xew" e` "j`xew oi`e" xnel eilr did :xnelk ."'jnya' weicd
"jnya" ly weicd ,`eti` ,edn ;jze` `xewy in oi`y - "jze`
mi`xew oi`y `l` ,d"awdl mi`xew ok` eli`ky dxen dfy)
in oi`y laew `iapdy ,dpeekd `l` .[("jnya" ,enya eil`
`id dxezd lk ,oky ,dxez iciÎlr epiid ,jnya jze` `xwiy

,d"awd ly eizeny ixdäfîe .øçà íB÷îa øàaúðL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥¦¤
éLîäì ,ìékNnä ïðBaúé¯ äìBãb äàøé åéìò Cleki o`kn ¦§¥©©§¦§©§¦¨¨¦§¨§¨

in,d"awd on dlecb d`xi envr lr zexydl opeaznyúòLa¦§©
¯ ,äøBzä ÷ñò,eil` jiynn `ed dxez cenil iciÎlry oeikn ¥¤©¨

mc` eil` `xew `edy drya ,lynl ,enk ,d"awd z` ,lekiak
,d"awd on dlecb d`xi eilr jiyndl jixv dfy ixd - xg`

,dxez cnel `edy drya[âë ÷øt] ìéòì øàaúpL Bîk38: §¤¦§¨¥§¥¤¤
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íéøîà éèå÷éì
äðäåäëùîä

ä"á ñ"à øåà úøàäî øéàîå êéùîî íãàäù åæ äøàäå
ìàøùé úñðë 'ðéëùä àéä ìàøùé ìë úåùôð ìòå åùôð ìò
äøåúä ÷ñò é"ò ïî÷ì ù"îë ìàøùé úåîùð ìë øå÷î
÷ñò é"òù 'éô äøåúá àøå÷ äàéø÷ ïåùìá úàø÷ð
àøå÷ä íãàë ìåëéáë åéìà àåáì ä"á÷äì àøå÷ äøåúä
åéìà àáì åéáàì àøå÷ä ïè÷ ïáëå åéìà àáéù åøéáçì
éãéçé øàùéìå åðîî ãøôéì àìå àãç 'úååöá åîò úåéäì
åäåàø÷é øùà ìëì åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷ ù"æå å"ç
ä"á÷äì àøå÷ù åðééäã äøåú àìà úîà ïéàå úîàá
éãé ìò àìù åúåà àøå÷ù éî é÷åôàì à÷åã äøåúä é"ò
åéìò ìáå÷ù åîëå àáà àáà êë ÷òåö àìà äøåúä ÷ñò
ïðåáúé äæîå .à"îá ù"îëå 'åë êîùá àøå÷ ïéàå àéáðä
÷ñò úòùá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì ìéëùîä
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.‡"ËÈÏ˘.34.יח קמה, על 35.תהלים ובסידור רע"ב. לט, סנהדרין "עפמשנ"ת שזהו: כך על שהעיר שליט"א, אדמו"ר כ"ק משל וב) א) הסימון

זה". כא.36.פסוק זוטא, אלי' דבי ו.37.תנא סד, ˘ËÈÏ"‡:38.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו כיÏÏÎ"לכאורה היראה ‡„¯·‰- עיקר -

וכו' חברו שבא - זה פ' סיום - דכאן מהתבוננות באה רצה "עÓÓ˘גדולה מהמשכת  רק שהוא  - בפכ"ג משא"כ ,¯Â‡Â כמש"ל' דפי' ועכצ"ל (נעלה).

ש' (2 ועוד הפכים]. - (וכיווץ) ויראה השכלה שלכאורה [אף התורה עסק בשעת (גדולה) יראה שצ"ל (1 להוכיח הוא - -ÊÓ‰פכ"ג' יתבונן' (מת"ת)

(1 בספכ"ג: וכמ"ש - כו' להמשיך בכדי ומשמש טפל שהתורה‡˙ה'ÂÂÂˆÈÂשת"ת (2 ליראה. כלל ˙¯Ú‡וכו' מובן לא לכאורה כלומר: לדרתא".

כא  מציין הזקן שרבנו שעל מה זה, פרק בסוף כאן, המבוארת מההתבוננות בא הגדולה היראה של עיקרה - אדרבה שהרי, כ"ג, בפרק שדובר למה ן

רק  מדובר כ"ג בפרק ואילו לו; קורא שהוא ידי על אליו הבא החבר כמו למטה, אליו ממש הקב"ה את כביכול, אדם ומביא ממשיך תורה לימוד ידי

ה  המשכת Â‡Â¯על ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯ מסביר - כ"ג? בפרק שנתבאר למה כאן המדובר הענין את ומקשר הזקן רבנו מציין איפוא, מדוע, תורה, ידי על נעלה

ש  ולהדגיש להוכיח א) הוא: כ"ג" פרק לעיל "כמ"ש ההוספה שפירוש לומר ההכרח שמן שליט"א, לימוד ˆ¯ÎÈ‰הרבי בשעת (גדולה) יראה להיות

oqip '` ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dlrp `id dxez iciÎlry d`ixwd ,df znerle ;dlitz iciÎlr
aexw" :weqtd zpeek idef .zn`a d`ixw z`xwp `idy jka ,xzei

'dlkl:weqtd jynd eli`e ,mzq d`ixw lr aqend "ei`xew
ede`xwi xy` lkl"zn`a,xzei dlrp d`ixw lr aqen "zn`a,

- dxez iciÎlr `a dfe
zn`a d`ixwd zlrne
iabl (dxez iciÎlry)
rbepa `id ,mzq d`ixw

ldlertzekyndl -
itke .jk iciÎlr zekynpd
oiivn `"hily iaxdy
lr owfd epax ly exn`nl
my ,"execiq"a weqtd
iciÎlry ,lcadd xaqen
(dltz) mzq d`ixw
mipipra `id dkyndd
,milegl d`etx :miinyb
,dnecke ,mipyd zkxa
d`ixw iciÎlr eli`e
dkyndd (dxez) zn`a
zeiniptae zipgex `id

.dnypd
:owfd epax oeylaeéLîî íãàäL ,Bæ äøàäå äëLîä ,äpäåC §¦¥©§¨¨§¤¨¨¤¨¨¨©§¦

ìòå ,BLôð ìò àeä -Ceøa óBñ-ïéà øBà úøàäî øéàîe¥¦¥¤¨©¥¨©©§§©
ìk øB÷î ,ìàøNé úñðk ,äðéëMä àéä ,ìàøNé ìk úBLôð©§¨¦§¨¥¦©§¦¨§¤¤¦§¨¥§¨

¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîk ìàøNé úBîLðiciÎlry ,'n wxta ¦§¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨
lr wx `l ,`edÎjexa seqÎoi` xe` zx`d mc` jiynn dxez
dkynddy oeeikn ,l`xyi lk zeytp lr mb `l` ,`ed eytp
ef dkynde - dpikyd `idy l`xyi zenyp xewna `id

zkynpdìa úàø÷ð ¯ äøBzä ÷ñò éãé-ìò¯ ,"äàéø÷" ïBL ©§¥¥¤©¨¦§¥¦§§¦¨
:aezkk¯ ,"äøBza àøB÷"`xwp dxez cneld mc``xew" ¥©¨

zkynde z`ixw ,ernyny ,"dxeza"mvr"d,`xwpd ly
àeä-Ceøa-LBãwäì àøB÷ äøBzä ÷ñò éãé-ìòL Leøt¥¤©§¥¥¤©¨¥§©¨¨
,åéìà àáiL Bøáçì àøBwä íãàk ,ìBëéák ,åéìà àBáì̈¥¨¦§¨§¨¨©¥©£¥¤¨Ÿ¥¨
àzåöa Bnò úBéäì åéìà àáì åéáàì àøBwä ïè÷ ïáëe§¥¨¨©¥§¨¦¨Ÿ¥¨¦§¦§©§¨

¯ ,àãç,ez` cgia-ñç éãéçé øàMìå epnî ãøtì àìå £¨§Ÿ¦¨¥¦¤§¦¨¥§¦¦©
¯ .íBìLåmig`"k mixzkend micedi mpyi ;dxez iciÎlr mb jk §¨

en mdil` qgiae - d"awdl "mirxemc`n lynd o`k `a

l `xewdexag- d"awd iabl "oa" zbxca mdy micedi mpyie ,
.eia`l `xewd oak `id "dxeza d`ixw"d mdil` qgiaeeäæå§¤

áeúkL34eäeàø÷é øLà ìëì åéàøB÷ ìëì 'ä áBø÷" : ¤¨¨§¨§¨§Ÿ£¤¦§¨
¯ ,"úîàa(a) - eil` mi`xewy dl` lkl (`) aexw d"awd ¤¡¤

eil` mi`xewy dl` lkl
zn`a35,úîà ïéàå"§¥¡¤

"äøBz àlà36¯ ,:xnelk ¤¨¨
lkl" :mzq d`ixw dpyi
d`ixw dpyie ,"ei`xew
;dxez iciÎlr - "zn`a"

¯ àøBwL eðéäcjiynne §©§¤¥
-ìò àeä-Ceøa-LBãwäì§©¨¨©
,à÷åc äøBzä éãé§¥©¨©§¨

¯ é÷etàìz` lelyl §©¥
ede`xwi" ly zernynd

dpeekd `idy "zn`aéî¦
-ìò àlL BúBà àøBwL¤¥¤Ÿ©
àlà ,äøBzä ÷ñò éãé§¥¥¤©¨¤¨
!àaà !àaà :Ck ÷òBö¥¨©¨©¨

¯dlitzd zceara xnelk
`xewe wrev icediy
,"`a` `a`" ezlitza
dpi` ,jiynn `edy dkyndd dpd - d"awdl ezad` cvn

.dxez ly d`ixwd iciÎlr d`ad dkyndl dnecBîëe§
àéápä åéìò ìáBwL37¯ ,'eë EîLá àøB÷ ïéàå" :w"k zxrd] ¤¥¨¨©¨¦§¥¥§¦§

:`"hily x"enc`edne 'jze` `xew' e` 'j`xew oi`e' l"ledc"
`xew" e` "j`xew oi`e" xnel eilr did :xnelk ."'jnya' weicd
"jnya" ly weicd ,`eti` ,edn ;jze` `xewy in oi`y - "jze`
mi`xew oi`y `l` ,d"awdl mi`xew ok` eli`ky dxen dfy)
in oi`y laew `iapdy ,dpeekd `l` .[("jnya" ,enya eil`
`id dxezd lk ,oky ,dxez iciÎlr epiid ,jnya jze` `xwiy

,d"awd ly eizeny ixdäfîe .øçà íB÷îa øàaúðL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥¦¤
éLîäì ,ìékNnä ïðBaúé¯ äìBãb äàøé åéìò Cleki o`kn ¦§¥©©§¦§©§¦¨¨¦§¨§¨

in,d"awd on dlecb d`xi envr lr zexydl opeaznyúòLa¦§©
¯ ,äøBzä ÷ñò,eil` jiynn `ed dxez cenil iciÎlry oeikn ¥¤©¨

mc` eil` `xew `edy drya ,lynl ,enk ,d"awd z` ,lekiak
,d"awd on dlecb d`xi eilr jiyndl jixv dfy ixd - xg`

,dxez cnel `edy drya[âë ÷øt] ìéòì øàaúpL Bîk38: §¤¦§¨¥§¥¤¤
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äðäåäëùîä

ä"á ñ"à øåà úøàäî øéàîå êéùîî íãàäù åæ äøàäå
ìàøùé úñðë 'ðéëùä àéä ìàøùé ìë úåùôð ìòå åùôð ìò
äøåúä ÷ñò é"ò ïî÷ì ù"îë ìàøùé úåîùð ìë øå÷î
÷ñò é"òù 'éô äøåúá àøå÷ äàéø÷ ïåùìá úàø÷ð
àøå÷ä íãàë ìåëéáë åéìà àåáì ä"á÷äì àøå÷ äøåúä
åéìà àáì åéáàì àøå÷ä ïè÷ ïáëå åéìà àáéù åøéáçì
éãéçé øàùéìå åðîî ãøôéì àìå àãç 'úååöá åîò úåéäì
åäåàø÷é øùà ìëì åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷ ù"æå å"ç
ä"á÷äì àøå÷ù åðééäã äøåú àìà úîà ïéàå úîàá
éãé ìò àìù åúåà àøå÷ù éî é÷åôàì à÷åã äøåúä é"ò
åéìò ìáå÷ù åîëå àáà àáà êë ÷òåö àìà äøåúä ÷ñò
ïðåáúé äæîå .à"îá ù"îëå 'åë êîùá àøå÷ ïéàå àéáðä
÷ñò úòùá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì ìéëùîä
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.‡"ËÈÏ˘.34.יח קמה, על 35.תהלים ובסידור רע"ב. לט, סנהדרין "עפמשנ"ת שזהו: כך על שהעיר שליט"א, אדמו"ר כ"ק משל וב) א) הסימון

זה". כא.36.פסוק זוטא, אלי' דבי ו.37.תנא סד, ˘ËÈÏ"‡:38.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו כיÏÏÎ"לכאורה היראה ‡„¯·‰- עיקר -

וכו' חברו שבא - זה פ' סיום - דכאן מהתבוננות באה רצה "עÓÓ˘גדולה מהמשכת  רק שהוא  - בפכ"ג משא"כ ,¯Â‡Â כמש"ל' דפי' ועכצ"ל (נעלה).

ש' (2 ועוד הפכים]. - (וכיווץ) ויראה השכלה שלכאורה [אף התורה עסק בשעת (גדולה) יראה שצ"ל (1 להוכיח הוא - -ÊÓ‰פכ"ג' יתבונן' (מת"ת)

(1 בספכ"ג: וכמ"ש - כו' להמשיך בכדי ומשמש טפל שהתורה‡˙ה'ÂÂÂˆÈÂשת"ת (2 ליראה. כלל ˙¯Ú‡וכו' מובן לא לכאורה כלומר: לדרתא".

כא  מציין הזקן שרבנו שעל מה זה, פרק בסוף כאן, המבוארת מההתבוננות בא הגדולה היראה של עיקרה - אדרבה שהרי, כ"ג, בפרק שדובר למה ן

רק  מדובר כ"ג בפרק ואילו לו; קורא שהוא ידי על אליו הבא החבר כמו למטה, אליו ממש הקב"ה את כביכול, אדם ומביא ממשיך תורה לימוד ידי

ה  המשכת Â‡Â¯על ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯ מסביר - כ"ג? בפרק שנתבאר למה כאן המדובר הענין את ומקשר הזקן רבנו מציין איפוא, מדוע, תורה, ידי על נעלה

ש  ולהדגיש להוכיח א) הוא: כ"ג" פרק לעיל "כמ"ש ההוספה שפירוש לומר ההכרח שמן שליט"א, לימוד ˆ¯ÎÈ‰הרבי בשעת (גדולה) יראה להיות



פט oqip '`Îxc` h"k w"yÎiyiy mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ"ט שישי יום
יום שישי ֿ ש "ק כ "ט אדר ֿ א 'ניסן  ,hn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àì ì"æøà ë"ôòàå,98 'nr cr:úåëéøàá

ניסן  א' קודש שבת יום
,98 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äøàäå äëùîä äðäå,98 'nr cr:[â"ë 'ô]

¯ ïë-ét-ìò-óàå,zeevnd iabl dxezd cenil zlrn zexnl §©©¦¥
dlrnl `id d"awd mr zecg`zdd dxez cenil iciÎlry

,z`f lka ,zeiyrn zeevn iciÎlr xy`n daxdaeøîà̈§
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø30àlà øwò Løãnä àì" : ©¥¦§¨¦§¨¨Ÿ©¤§¨¦¨¤¨

¯ ,"äNònäly oneiw ©©£¤
,zeiyrnd zeevnd

¯ íBiä"åmlerd iiga §©
,dfdáéúk "íúBNòì31, ©£¨§¦

¯meiw `ed xwirdy
,lreta zeevndïéìháîe§©§¦

íei÷ì äøBz ãeîìz©§¨§¦
-éàLk úéNòî äåöî¦§¨©£¦§¤¦
éãé-ìò dúBNòì øLôà¤§¨©£¨©§¥
¯ äæ ék íeMî ,íéøçà£¥¦¦¦¤

,zeiyrn zeevn meiwìk̈
¯ly ezilkzíãàä̈¨¨

Búàéøa úéìëúå§©§¦§¦¨
¯ Búãéøéå,dnypd ly ¦¦¨

Bì úBéäì ,äfä íìBòì̈¨©¤¦§
íéðBzçza äøéc Cøaúé¦§¨¥¦¨©©§¦

¯ ,à÷åc,mipezgzd mi`xapae zenleraàëBLç àëtäàì ©§¨§©©§¨£¨
¯ ,àøBäðì,dyecwd xe`l dfd mlerd jyeg z` jetdl ¦§¨
¯ àìnéå",jk iciÎlrúéîLbä "õøàä ìk úà 'ä ãBáë §¦¨¥§¤¨¨¨¤©©§¦
¯ ,à÷éc,`wec¯ ,"åcçé øNa ìë eàøå",iwl`d xe`d z` ©§¨§¨¨¨¨©§¨

¯ .ìéòì økæpkdxic" ly zilkzd ,xnelk .e"l wxta ©¦§¨§¥
,okle .zeiyrn zeevn iciÎlr xwira zrvazn "mipezgza
iciÎlr zeyridl dleki dppi`y ziyrn devn zece` xaecnyk
devnd meiw iciÎlry ick ,dxez cenil lhal mb mikixv - xg`
dze`yk ,mxa .mipezgza dxic el zeidl d"awd zpeek rvazz
d"awd zpeek rvazz ixd ,xg` iciÎlr zeyridl dleki devn

m` dl`yl wx rbep lcadd lke ,"mipezgza dxic"a`edmiiwi
eytpae devnd z`ed`dze` iciÎlr zkynpd dkyndd xi`z

lr ,oky .dxezd cenil zlrn zxaeb ,jkl xywa ixd - devn

zilrp dkynd zbxcl cneld mc`d ribn dxezd cenil ici
f` eilr okle .zewl` mr xzei dlecb ytpd zecg`zdle xzei

`l:"`ipz"d oeylae .devnd meiw llba dxez ceniln lhal
¯ dúBNòì øLôàLk ïk-ïéàM-äî,devnd z`éãé-ìò ©¤¥¥§¤¤§¨©£¨©§¥

¯ íéøçàf`yïéà £¥¦¥
¯ ,äøBz ãeîìz ïéìháî§©§¦©§¨

,devn meiw mylóà©
àlà dðéà äøBzä ìkL¤¨©¨¥¨¤¨
,úBiNòî úBönä Leøt¥©¦§©£¦

¯lhal xeq` ,z`f lkae
miiwl ick dxez cenil
zeyridl dlekiy devn

,xg` iciÎlr,eðéäå§©§
¯ àéäL íeMî,dxez ¦¤¦

úòc-äðéa-äîëç úðéça§¦©¨§¨¦¨©©
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL¤¥¨

¯ da B÷ñòáe,dxeza §¨§¨
`edéLîîøBà åéìò C ©§¦¨¨

àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
äøàäå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¨¨

¯ ïéãewt éãé-ìò äëLîäå äøàäî õ÷ ïéàì äìBãb`edy §¨§¥¥¥¤¨¨§©§¨¨©§¥¦¦
,zeevn iciÎlr eytp lr jiynn¯ .àkìîc ïéøáà ïäLixa` ¤¥¥¨¦§©§¨

.jlnd`"hily x"enc` w"k zxrdxwir - zeevna l"pd t"r" :
cegi z"za ,mlerde sebd xexia zlrezdytpd."y"f oaei f"tre ,

sebd xexia `ed zeevna zlrezd xwiry ,xen`d itl :xnelk
oaei - ytpd cegi `ed dxez cenlza zlrezd xwire ,mlerde

:oldlck ,zyy ax ly exn`núLL áø øîàL eäæå32éàãç" : §¤¤¨©©¥¤£¨¦
¯ ,"éàðz Cì éàø÷ Cì ,éàLôðcnel ip` jliaya ,iytp igny ©§¨¦¨¨¨¦¨¨¨¦

ya ,`xwncegid ,ytpd liaya ,oky .dpyn cnel ip` jlia
iciÎlry cegidn dlrnl `ed - dpyne `xwn - dxez iciÎlry
`xwn cnel `ed dliayay ,eytpl xne` `ed okle ,zeevn

,dpyneúeëéøàa øçà íB÷îa øàaúðL Bîk33¯ :zlrn §¤¦§¨¥§¨©¥©£¦
.dxez iciÎlr d`ad ytpd cegi

y owfd epax xiaqd o`k crzkyndlr `ed jexa seq oi` xe`
mc`d ytpdnvrdlrnl `id ,dxez cenil iciÎlr d`ad ,

owfd epax xiaqi oldl .zeevn meiw iciÎlr xy`n daxda
oeylk)dxrda `"hily x"enc` w"kdlrp oipr" (daxdaxzei

zevn iabl z"zay -q"`e`d zkynday`wec z"z i"ry
'wpy yecig epivnd`ixw'ek `xewy 'it - (zevna - k"`yn)

- mzq d`ixw iabl elit`y `l` - cer `le .(xe`n dlrnly)
y"fe ,z"za dlrn yilkl'eb ei`xewzn`arbepa epiid - 'ek

zlertldaxd oipr dzr xiaqn owfd epax :xnelk ."zekyndd
ay - `ede ,zeevn iabl dxez cenila yiy dlrp xzeidkynd

,yecig ep` mi`ven ,`wec dxez iciÎlr zkynpd seq oi` xe`n
mc`y enk ,(zeevna okÎoi`yÎdn) "d`ixw" mya z`xwp `idy
iciÎlr mb jk - ely "mvr"d mr eil` `eaiy exagl `xew

dxezmi`xewmikiynnezenvr`edÎjexa seqÎoi` xe`
,cala ef `le ;(zeevn iciÎlr mikiynny xe`dn dlrnly)
znxbp `ide - mzq "d`ixw" dpyi dnvr d`ixway `l`
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íéøîà éèå÷éì
íåéäå äùòîä àìà ø÷éò ùøãîä àì ì"æøà ë"ôòàå
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àìîéå àøåäðì àëåùç àëôäàì à÷åã íéðåúçúá
øùá ìë åàøå à÷ééã úéîùâä õøàä ìë úà 'ä ãåáë
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ä"á ñ"à ìù ã"áç 'éçá àéäù íåùî åðééäå úåéùòî
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ïéãå÷ô é"ò äëùîäå äøàäî õ÷ ïéàì äìåãâ äøàäå
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יז.30. א, יא.31.אבות ז, ב.32.דברים סח, -33.פסחים משפטים" פ' ריש שבתו"א להדרוש הכוונה ‡„ÂÓ"¯"אולי ˜"Î ˙¯Ú‰

oqip '` ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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,dnecke ,mipyd zkxa
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dkyndd (dxez) zn`a
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l `xewdexag- d"awd iabl "oa" zbxca mdy micedi mpyie ,
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áeúkL34eäeàø÷é øLà ìëì åéàøB÷ ìëì 'ä áBø÷" : ¤¨¨§¨§¨§Ÿ£¤¦§¨
¯ ,"úîàa(a) - eil` mi`xewy dl` lkl (`) aexw d"awd ¤¡¤

eil` mi`xewy dl` lkl
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éãéçé øàùéìå åðîî ãøôéì àìå àãç 'úååöá åîò úåéäì
åäåàø÷é øùà ìëì åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷ ù"æå å"ç
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åéìò ìáå÷ù åîëå àáà àáà êë ÷òåö àìà äøåúä ÷ñò
ïðåáúé äæîå .à"îá ù"îëå 'åë êîùá àøå÷ ïéàå àéáðä
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.‡"ËÈÏ˘.34.יח קמה, על 35.תהלים ובסידור רע"ב. לט, סנהדרין "עפמשנ"ת שזהו: כך על שהעיר שליט"א, אדמו"ר כ"ק משל וב) א) הסימון

זה". כא.36.פסוק זוטא, אלי' דבי ו.37.תנא סד, ˘ËÈÏ"‡:38.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו כיÏÏÎ"לכאורה היראה ‡„¯·‰- עיקר -

וכו' חברו שבא - זה פ' סיום - דכאן מהתבוננות באה רצה "עÓÓ˘גדולה מהמשכת  רק שהוא  - בפכ"ג משא"כ ,¯Â‡Â כמש"ל' דפי' ועכצ"ל (נעלה).

ש' (2 ועוד הפכים]. - (וכיווץ) ויראה השכלה שלכאורה [אף התורה עסק בשעת (גדולה) יראה שצ"ל (1 להוכיח הוא - -ÊÓ‰פכ"ג' יתבונן' (מת"ת)

(1 בספכ"ג: וכמ"ש - כו' להמשיך בכדי ומשמש טפל שהתורה‡˙ה'ÂÂÂˆÈÂשת"ת (2 ליראה. כלל ˙¯Ú‡וכו' מובן לא לכאורה כלומר: לדרתא".

כא  מציין הזקן שרבנו שעל מה זה, פרק בסוף כאן, המבוארת מההתבוננות בא הגדולה היראה של עיקרה - אדרבה שהרי, כ"ג, בפרק שדובר למה ן

רק  מדובר כ"ג בפרק ואילו לו; קורא שהוא ידי על אליו הבא החבר כמו למטה, אליו ממש הקב"ה את כביכול, אדם ומביא ממשיך תורה לימוד ידי

ה  המשכת Â‡Â¯על ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯ מסביר - כ"ג? בפרק שנתבאר למה כאן המדובר הענין את ומקשר הזקן רבנו מציין איפוא, מדוע, תורה, ידי על נעלה

ש  ולהדגיש להוכיח א) הוא: כ"ג" פרק לעיל "כמ"ש ההוספה שפירוש לומר ההכרח שמן שליט"א, לימוד ˆ¯ÎÈ‰הרבי בשעת (גדולה) יראה להיות
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ìòå ,BLôð ìò àeä -Ceøa óBñ-ïéà øBà úøàäî øéàîe¥¦¥¤¨©¥¨©©§§©
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¯ .íBìLåmig`"k mixzkend micedi mpyi ;dxez iciÎlr mb jk §¨
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éLîäì ,ìékNnä ïðBaúé¯ äìBãb äàøé åéìò Cleki o`kn ¦§¥©©§¦§©§¦¨¨¦§¨§¨

in,d"awd on dlecb d`xi envr lr zexydl opeaznyúòLa¦§©
¯ ,äøBzä ÷ñò,eil` jiynn `ed dxez cenil iciÎlry oeikn ¥¤©¨

mc` eil` `xew `edy drya ,lynl ,enk ,d"awd z` ,lekiak
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.‡"ËÈÏ˘.34.יח קמה, על 35.תהלים ובסידור רע"ב. לט, סנהדרין "עפמשנ"ת שזהו: כך על שהעיר שליט"א, אדמו"ר כ"ק משל וב) א) הסימון

זה". כא.36.פסוק זוטא, אלי' דבי ו.37.תנא סד, ˘ËÈÏ"‡:38.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו כיÏÏÎ"לכאורה היראה ‡„¯·‰- עיקר -

וכו' חברו שבא - זה פ' סיום - דכאן מהתבוננות באה רצה "עÓÓ˘גדולה מהמשכת  רק שהוא  - בפכ"ג משא"כ ,¯Â‡Â כמש"ל' דפי' ועכצ"ל (נעלה).

ש' (2 ועוד הפכים]. - (וכיווץ) ויראה השכלה שלכאורה [אף התורה עסק בשעת (גדולה) יראה שצ"ל (1 להוכיח הוא - -ÊÓ‰פכ"ג' יתבונן' (מת"ת)

(1 בספכ"ג: וכמ"ש - כו' להמשיך בכדי ומשמש טפל שהתורה‡˙ה'ÂÂÂˆÈÂשת"ת (2 ליראה. כלל ˙¯Ú‡וכו' מובן לא לכאורה כלומר: לדרתא".

כא  מציין הזקן שרבנו שעל מה זה, פרק בסוף כאן, המבוארת מההתבוננות בא הגדולה היראה של עיקרה - אדרבה שהרי, כ"ג, בפרק שדובר למה ן

רק  מדובר כ"ג בפרק ואילו לו; קורא שהוא ידי על אליו הבא החבר כמו למטה, אליו ממש הקב"ה את כביכול, אדם ומביא ממשיך תורה לימוד ידי

ה  המשכת Â‡Â¯על ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯ מסביר - כ"ג? בפרק שנתבאר למה כאן המדובר הענין את ומקשר הזקן רבנו מציין איפוא, מדוע, תורה, ידי על נעלה

ש  ולהדגיש להוכיח א) הוא: כ"ג" פרק לעיל "כמ"ש ההוספה שפירוש לומר ההכרח שמן שליט"א, לימוד ˆ¯ÎÈ‰הרבי בשעת (גדולה) יראה להיות

המשך בעמוד צה



oqipצ yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæàø÷ù øçàå .

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôäïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð ç"ø ,ùãå÷ úáù

çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©
éàéNð íä íúáà úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå :íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ§¦¥´
øNr éðLe áö úìâr-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå :íéã÷tä-ìr íéãîrä íä úhnä©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«¤§¬Ÿ¨Æ§¥´¨¨´
äLî-ìà ýåýé øîàiå :ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìr äìâr ø÷ä½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬−̈¦§¥¬©¦§¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬
éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå ãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî ç÷ :øîàl¥«Ÿ©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬
úàå úBìârä ézL | úà :íiåìä-ìà íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî çwiå :Búãár£«Ÿ̈«©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈¤©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ
ïúð ø÷aä úðîL úàå úìârä òaøà | úàå :íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aä úraøà©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«§¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
Lãwä úãár-ék ïúð àì úä÷ éðáìå :ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãár éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«§¦§¥¬¢−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ
íàéNpä eáéø÷iå Búà çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå :eàOé óúka íäìr£¥¤½©¨¥−¦¨«©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®©©§¦¯©§¦¦²
eáéø÷é íBiì ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå :çaænä éðôì íðaø÷-úà¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ©½©§¦¸Æ
ähîì áãðénr-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå :çaænä úkðçì íðaø÷-úà¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤©¦«¨−̈§©¥¬

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷å :äãeäéøæî dì÷Lî äàîe íéLì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷ §¨«§¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´
íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»
:áãðénr-ïa ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãezr äMîç íìéà íéðL ø÷ä¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−¤©¦«¨¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן ר"ח קודש שבת ליום

äãeäé§¨

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc zeaezk(iying meil)

:dcedi iaxe minkg zwelgna xg` xe`ia d`ian `xnbdàkéà¦¨
îàcéø`ziixad ,jk eyxity yi -dlekiax od minkg od-] §¨§¦¨

zipyp [dcedikzhiy,á÷òé ïa øæòéìà éaøwx zwqer ef dyxty §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
,dilr `ay ote`aäàî ïúBðå ä÷Bì òø íL àéöBnä ,øîà÷ éëäå§¨¦¨¨©©¦¥©¤§¥¥¨
,ìòaL àeäå ,òìñepi` s`e ,qpw mlyn epi` lra `l m` la` ¤©§¤¨©

oi`y ,dyrn ea oi`y e`l dfy oeik ,'likx Klz `l' meyn dwelŸ¥¥¨¦
.eilr miweläãeäé éaøe wleg,øîBàrx my `iven zyxty s` ©¦§¨¥

mlyn epi` dilr `a `l m` okle ,dilr `ay ote`a wx dxn`p
j` ,qpw,íB÷î ìkî ä÷Bì úB÷ìì`l' meyn ,dilr `a `lyk s`e ¦§¤¦¨¨Ÿ

.dyrn ea oi`y e`l lr miwely dcedi iax xaeqe ,'likx Klz¥¥¨¦
:`xnbd dywnåik,íB÷î ìkî ä÷Bì úB÷ìì äãeäé éaø øáñs`e §¨©©¦§¨¦§¤¦¨¨

,dilr `a `lykBðéà ìòa àì ,ä÷Bì ìòa ,øîBà äãeäé éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦§¨¥¨©¤Ÿ¨©¥
.ä÷Bì:`xnbd zvxznä÷Bì' ,÷çöé øa ïîçð áø øîà'mewn lkn ¤¨©©©§¨©¦§¨¤

epiid ,lra `lyk s`e ,dcedi iax xn`y,ïðaøcî úecøî úkîdne ©©©§¦§©¨¨
,`ziixe`c zewln dwel epi`y epiid ,'dwel epi` lra `l' xn`y
lkn ,dyrn ea oi`y e`l lr miwely dcedi iax xaeqy s`e

.dilr `ayk `l` dwel lrad oi`y dxezd dycig o`k mewn
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המשך ביאור למסדת דתובות ליום חמישי עמ' ב



צי היום יום . . .  oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæàø÷ù øçàå .

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôäïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð ç"ø ,ùãå÷ úáù

çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©
éàéNð íä íúáà úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå :íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ§¦¥´
øNr éðLe áö úìâr-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå :íéã÷tä-ìr íéãîrä íä úhnä©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«¤§¬Ÿ¨Æ§¥´¨¨´
äLî-ìà ýåýé øîàiå :ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìr äìâr ø÷ä½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬−̈¦§¥¬©¦§¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬
éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå ãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî ç÷ :øîàl¥«Ÿ©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬
úàå úBìârä ézL | úà :íiåìä-ìà íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî çwiå :Búãár£«Ÿ̈«©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈¤©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ
ïúð ø÷aä úðîL úàå úìârä òaøà | úàå :íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aä úraøà©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«§¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
Lãwä úãár-ék ïúð àì úä÷ éðáìå :ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãár éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«§¦§¥¬¢−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ
íàéNpä eáéø÷iå Búà çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå :eàOé óúka íäìr£¥¤½©¨¥−¦¨«©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®©©§¦¯©§¦¦²
eáéø÷é íBiì ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå :çaænä éðôì íðaø÷-úà¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ©½©§¦¸Æ
ähîì áãðénr-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå :çaænä úkðçì íðaø÷-úà¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤©¦«¨−̈§©¥¬

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷å :äãeäéøæî dì÷Lî äàîe íéLì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷ §¨«§¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´
íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»
:áãðénr-ïa ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãezr äMîç íìéà íéðL ø÷ä¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−¤©¦«¨¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן ר"ח קודש שבת ליום

äãeäé§¨

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc zeaezk(iying meil)

:dcedi iaxe minkg zwelgna xg` xe`ia d`ian `xnbdàkéà¦¨
îàcéø`ziixad ,jk eyxity yi -dlekiax od minkg od-] §¨§¦¨

zipyp [dcedikzhiy,á÷òé ïa øæòéìà éaøwx zwqer ef dyxty §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
,dilr `ay ote`aäàî ïúBðå ä÷Bì òø íL àéöBnä ,øîà÷ éëäå§¨¦¨¨©©¦¥©¤§¥¥¨
,ìòaL àeäå ,òìñepi` s`e ,qpw mlyn epi` lra `l m` la` ¤©§¤¨©

oi`y ,dyrn ea oi`y e`l dfy oeik ,'likx Klz `l' meyn dwelŸ¥¥¨¦
.eilr miweläãeäé éaøe wleg,øîBàrx my `iven zyxty s` ©¦§¨¥

mlyn epi` dilr `a `l m` okle ,dilr `ay ote`a wx dxn`p
j` ,qpw,íB÷î ìkî ä÷Bì úB÷ìì`l' meyn ,dilr `a `lyk s`e ¦§¤¦¨¨Ÿ

.dyrn ea oi`y e`l lr miwely dcedi iax xaeqe ,'likx Klz¥¥¨¦
:`xnbd dywnåik,íB÷î ìkî ä÷Bì úB÷ìì äãeäé éaø øáñs`e §¨©©¦§¨¦§¤¦¨¨

,dilr `a `lykBðéà ìòa àì ,ä÷Bì ìòa ,øîBà äãeäé éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦§¨¥¨©¤Ÿ¨©¥
.ä÷Bì:`xnbd zvxznä÷Bì' ,÷çöé øa ïîçð áø øîà'mewn lkn ¤¨©©©§¨©¦§¨¤

epiid ,lra `lyk s`e ,dcedi iax xn`y,ïðaøcî úecøî úkîdne ©©©§¦§©¨¨
,`ziixe`c zewln dwel epi`y epiid ,'dwel epi` lra `l' xn`y
lkn ,dyrn ea oi`y e`l lr miwely dcedi iax xaeqy s`e

.dilr `ayk `l` dwel lrad oi`y dxezd dycig o`k mewn
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ה'תש"גכד אדר איום שני

חומש: ויקהל, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי מאחר . . . מא לבדה.

אדמו"ר האמצעי ענה לר"ה פאריטשער על שאלתו, אם יחזור חסידות גם בעיירות 
שאנשיהם אין להם מושג בחסידות: דברי חסידות הערט די נשמה . וכתיב ונוזלים מן 
לבנון, לבנון ל"ב נו"ן, חכמה ובינה שבנשמה. און אז די נשמה הערט, איז נוזל ונוטף 
אין דער הארת הנשמה וואס איז מחי' דעם גוף, און עס ווערט א חזוק אין דעם ועשה 

טוב פון רמ"ח מ"ע און אין דעם סור מרע פון שס"ה מל"ת.

ֲעָירֹות  ּבַ ם  ּגַ ֲחִסידּות  ַיֲחֹזר  ִאם  ֵאָלתֹו,  ׁשְ ַעל  ִמּפַאִריְטׁש  ל  ִהּלֵ י  ְלַרּבִ ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ָמה. ּוְכִתיב "ְוֹנְזִלים ִמן ְלָבנֹון",  ׁשָ ְבֵרי ֲחִסידּות ׁשֹוַמַעת ַהּנְ ֲחִסידּות: "ּדִ ג ּבַ יֶהם ֵאין ָלֶהם ֻמּשָׂ ַאְנׁשֵ ׁשֶ
ר  ְוַכֲאׁשֶ ָמה.  ׁשָ ּנְ ּבַ ׁשֶ ּוִביָנה  ָחְכָמה  נּו"ן,  בינה[,  שערי  וחמישים  חכמה  נתיבות  ]ל"ב  ל"ב   – ְלָבנֹון 
ה  "ַוֲעׂשֵ ּבְ ִחּזּוק  ְונֹוָצר  ַהּגּוף,  ֶאת  ה  ַהְמַחּיָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ּבְ ָבר  ַהּדָ ְונֹוֵטף'  'נֹוֵזל   – ׁשֹוַמַעת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ

ה". ֲעׂשֶ ָס"ה ִמְצֹות לֹא־ַתַ ׁשַ ּבְ ה ּוְב"סּור ֵמָרע" ׁשֶ ַרַמ"ח ִמְצֹות־ֲעׂשֵ ּבְ טֹוב" ׁשֶ

ה'תש"גכד אדר שנייום רביעי

חומש: שמיני, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי בגוף . . . 100 בו ית'.

בֹות, ֲאָבל ֹלא ְלָאְמָרם. י ּתֵ ֵהם ָהָראׁשֵ מֹות, ׁשֶ ֵ ָבה - ַהּשׁ ְחׁשָ ּמַ ֹכַח" ָצִריְך ִלְראֹות - אֹו ְלַצּיֵר ּבַ א ּבְ ֲאִמיַרת "ָאּנָ ּבַ

ה'תש"גכה אדר איום שלישי

חומש: ויקהל, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: וז"ש הלל . . . מא באריכות.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשׁ ּבָ ׁשַ חֹול ֵהן ּבְ ל יֹום, אֹוְמִרים ֵהן ּבְ יר ׁשֶ יֵענּו" ַאַחר ׁשִ "הֹוׁשִ

ה'תש"גכה אדר שנייום חמישי

חומש: שמיני, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: ולא שדבקות . . . נא חי ומדבר.

החסיד ר' מרדכי האראדאקער סיפר: פתגם הראשון ששמענו מרבינו הזקן כשבאנו 
לליאזנא הי': ווָאס מען טָאר ניט טָאר מען ניט, און ווָאס מען מעג דארף מען ניט. 
- כשלש ארבע שנים עבדנו בזה עד שהבאנו אופן זה בעניני חיינו, ורק אז נכנסנו 

ליחידות לשאול דרך בעבודה.

ְלִליָאְזָנא  אנּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֵקן  ַהּזָ נּו  ֵמַרּבֵ ַמְענּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ם  ְתּגָ ּפִ ר:  ִסּפֵ ֵמהָארָאדָאק  ַכי  ָמְרּדְ ר'  ֶהָחִסיד 
ֶזה  ֹאֶפן  ֵהֵבאנּו  ׁשֶ ַעד  ֶזה,  ּבָ ָעַבְדנּו  ִנים  ׁשָ ע  ַאְרּבַ לֹשׁ  ׁשָ ּכְ ר".  ְמֻיּתָ  – ר  ּתָ ְוַהּמֻ ָאסּור,   – "ָהָאסּור  ָהָיה: 

ֲעבֹוָדה. ֶרְך ּבָ ֹאל ּדֶ ינּו, ְוַרק ָאז ִנְכַנְסנּו ִליִחידּות ִלׁשְ ִעְנְיֵני ַחּיֵ ּבְ
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ראשון
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ה'תש"גכו אדר איום רביעי

חומש: ויקהל, רביעי.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ומ"ש בגמרא . . . 82 חרדים.

ּתֹוָרה  ֵני  ּבְ ְצִעיִרים  ְצִריִכים   – ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ַהּתֹוָרה,  ַאֲהַבת  ה',  ַאֲהַבת   – ֵרת  ׁשָ ֵלי  ּכְ ה  לֹשָׁ ׁשְ ּבִ
ים ַלּתֹוָרה –  ּיֹות ּוְקִביעּות ִעּתִ ֶכֶרם ה' ְצָבאֹות, ְלָקֵרב ֵלב ֲאֵחיֶהם ְלִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ ּבְ ת ַלֲעֹבד  ָלֶגׁשֶ
ַמִים  ַמְעַין ְמקֹור  ָרֵאל הּוא  ִיׂשְ ר ֵלב  ֲאׁשֶ מּור הּוא,  ַהּגָ ְוָהֱאֶמת  ְפָלגֹות.  ַהּמִ ַמֲחַלת  ב ִעם  ֵ ִהְתַחּשׁ ִלי  ִמּבְ

ֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם. רּוָתה ַלֲעבֹוָדה ְוַתֲעמּוָלה ׁשֶ ים, ּוְבִרית ּכְ ַחּיִ

ה'תש"גכו אדר שנייום ששי

חומש: שמיני, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: כי מי . . . בנפשותינו כנז"ל.

רּות  ַכׁשְ ּבְ ְוִחּנּוָכם,  ִרים  ְיׁשָ ּדֹור  ַהֲעָמַדת  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ִויסֹוד  ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹקי  ַעם  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ּכָ
ְמָרם  ָרֵאל ְלׁשָ י ִיׂשְ ד ְוַהּנֹוָרא ַעל ְיֵדי ְנׁשֵ ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ת, ָמַסר ְוָנַתן ַהּשׁ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ָהֹאֶכל, ַוֲאִצילּות ֹטַהר ְקֻדּשׁ

ּוְלָעְבָדם.

ַהּתֹוָרה,  י  ּפִ ּוְבִחּנּוְך ַעל  ִית  ַהּבַ ַהְנָהַגת  ּבְ ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ י  ַחּיֵ ּבְ ּוְתעּוָדָתּה  א חֹוָבָתּה  ַמּלֵ ּתְ ר  ֲאׁשֶ ה  ָ ָהִאּשׁ
ְנָתה ֵביָתּה". ים ּבָ תּוב אֹוֵמר "ַחְכמֹות ָנׁשִ ָעֶליָה ַהּכָ

ה'תש"גכז אדר איום חמישי

חומש: ויקהל, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: אבל מי . . . 82 אהבת ריעים.

אאמו"ר אמר: אמת איז דער דרך המיצוע, א נטי' לימין אויף מחמיר זיין אויף 
זיך און געפינען אין זיך חסרונות, ָאדער עניני עבירות, ווָאס ניט ווי דער אמת איז, 
ָאדער א נטי' לשמאל, מקיל זיין זיך, מכסה זיין אייגענע חסרונות, ָאדער מקיל זיין 

אין עניני עבודה מצד אהבת עצמו, זיינען ביידע פַאלשע דרכים.

ַעְצמֹו  ַעל  ְלַהְחִמיר  ְלָיִמין  ה  ְנִטּיָ ּצּוַע.  ַהּמִ ֶרְך  ּדֶ ִהיא  ֱאֶמת  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֹמאל, ְלָהֵקל ַעל  ה ִלׂשְ ָהֱאֶמת ִהיא, אֹו ְנִטּיָ ִפי ׁשֶ ֵאיָנם ּכְ ַעְצמֹו ֶחְסרֹונֹות אֹו ִעְנְיֵני ֲעֵברֹות, ׁשֶ ְוִלְמֹצא ּבְ
ָרִכים לֹא  יֶהן ּדְ ּתֵ ְגָלל ַאֲהַבת ַעְצמֹו – ׁשְ ִעְנְיֵני ֲעבֹוָדה ּבִ ַעְצמֹו, ְלַחּפֹות ַעל ֶחְסרֹונֹות ַעְצמֹו, אֹו ְלָהֵקל ּבְ

ּיֹות. ֲאִמּתִ

ה'תש"גכז אדר שני, פרשת החדששבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִניָסן. ֲאִמיַרת ּכָ

ִמיד. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - עֹוַלת ּתָ
חומש: שמיני, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קכ־קלד.
תניא: פרק לט. ומפני . . . 104 מצוה עצמה.

וימותו. רצוא בלי שוב.  משיחת אאמו"ר: חטא בני אהרן הי' בקרבתם לפני ה' 
דער אמת איז אז מ'קומט לפני ה' דארף זיין תטהרו, ריין און קלָאהר, עס מוז זיך 
דערהערען אין מעשה בפועל, כל הגבוה גבוה ביותר יורד למטה מטה ביותר, ורצוא 
בלי שוב, היא מיתה. ועל זה בא ציווי ה' אל משה )ויקרא טז ב( שיאמר לאהרן, 

יום 
שלישי

יום 
רביעי



צג היום יום . . . 
אותיות נראה, ובכחות הנפש הוא השכלה, לאמר, בשביל לבוא אל הקדש גם מבית 
לפרוכת שהוא לפני הצמצום, דארף מען וויסען אז על הארן, אותיות נראה, השכלה, 
איז פאראן א כפורת, א כוונה פון א פארשטעל, ווָאס דָאס איז דער פני הכפורת, 
אשר על כן  ולא ימות, זָאל מען ניט בלייבען באם רצוא אליין, כי בענן אראה על 
הכפורת, דער צמצום הראשון איז כוונתו הגילוי, און דער מבוא צו דעם איז דער 
ואל, ביטול עצמי, טָאן ווָאס חסידות הייסט, ניט דָאס ווָאס דער שכל זָאגט, דאן איז 

יבוא אל הקדש.

מּותּו". 'ָרצֹוא'  ָקְרָבָתם ִלְפֵני ה' ַוּיָ ֵני ַאֲהרֹן ָהָיה "ּבְ "ּב[: ֵחְטא ּבְ י ]ָהַרׁשַ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ִבים  ַחּיָ ָוָזְך.  ָנִקי   – ְטָהרּו"  "ּתִ ים  ְלַהְקּדִ ָצִריְך  ה'"  "ִלְפֵני  ים  ׁשִ ִנּגָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִהיא,  ָהֱאֶמת  'ׁשֹוב'.  ִלי  ּבְ
ִלי 'ׁשֹוב' ִהיא  יֹוֵתר, ְו'ָרצֹוא' ּבְ ה ּבְ ה ַמּטָ יֹוֵתר יֹוֵרד ְלַמּטָ ֹבּהַ ּבְ ֹבּהַ ּגָ ל ַהּגָ ּכָ ֹפַעל, ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ ְלַהְפִנים ּבְ
ּוְבֹכחֹות   – ִנְרֶאה  אֹוִתּיֹות   – ְלַאֲהרֹן  ּיֹאַמר  ׁשֶ ב(,  טז  ְקָרא  )ַוּיִ ה  ֹמשֶׁ ֶאל  ה'  ִצּוּוי  א  ּבָ ֶזה  ְוַעל  ִמיָתה. 
ְמצּום,  ַהּצִ ִלְפֵני  הּוא  ׁשֶ רֶֹכת,  ַלּפָ ית  ִמּבֵ ם  ּגַ ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ָלבֹוא  ִביל  ׁשְ ּבִ ֵלאֹמר:  ָלה,  ּכָ ַהׂשְ הּוא  ֶפׁש  ַהּנֶ
ֵני  הּו "ּפְ ּזֶ ׁשֶ ָרה,  ַהְסּתָ ל  ׁשֶ ָנה  ּוָ ּכַ ּפֶֹרת",  ָנה "ּכַ ֶיׁשְ ָלה,  ּכָ ַהׂשְ ַעל ָהָארֹן – אֹוִתּיֹות "ִנְרֶאה",  ׁשֶ ָלַדַעת  ֵיׁש 
ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל  ּבֶ י  ְלַבד, "ּכִ ּבִ 'ָרצֹוא'  ּבְ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ּלֹא  ׁשֶ ן ]ָהַאְזָהָרה[ "ְולֹא ָימּות",  ּכֵ ר ַעל  ּפֶֹרת", ֲאׁשֶ ַהּכַ
ַע ֶאת ַמה  ּטּול ַעְצִמי, ְלַבּצֵ בֹוא ְלָכְך הּוא ַה"ְוַאל", ּבִ ּלּוי, ְוַהּמָ ָוָנתֹו ַהּגִ ְמצּום ָהִראׁשֹון ּכַ ּפֶֹרת", ַהּצִ ַהּכַ

ֶכל אֹוֵמר. אֹו ָאז – "ָיֹבא ֶאל ַהּקֶֹדׁש".  ַהּשֵׂ ֶ ַהֲחִסידּות מֹוָרה, לֹא ֶאת ַמה ּשׁ ֶ ּשׁ

ה'תש"גכח אדר איום ששי

חומש: ויקהל, ששי.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וגם המקורבים . . . דשבת.

ת  ּבָ ׁשַ בֹוא" – ֵאין אֹוְמִרים ּבְ ַח גו' ּבְ ל עֹוָלם, ֲהֵריִני מֹוֵחל", ְוֵכן "ַלְמַנּצֵ ה: "ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
ַבת  ּתֵ ּיֹות אֹוְמִרים  ָרׁשִ ּפָ ִסּיּום ַהג'  ּבְ ֲחנּון.  ּתַ ֶהם  ּבָ ֵאין אֹוְמִרים  ׁשֶ ָיִמים  ָאר  ׁשְ ּבִ ְויֹום טֹוב, ֲאָבל ָצִריְך לֹוַמר 
ִתּקּון ֲחצֹות ֵאין אֹוְמִרים  ָעִמים. ּבְ ָעִמים, ְיָבֶרְכָך – ג' ּפְ תֹו – ג' ּפְ ה ִמּטָ ַעם ַאַחת, ִהּנֵ "ֱאֶמת". ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים - ּפַ

ֲחנּון. ֶהם ּתַ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ִמים ׁשֶ ּיָ בֹוא" ּבַ ַח גו' ּבְ "ַלְמַנּצֵ

ה'תש"גכח אדר שנייום ראשון

חומש: תזריע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ועולם . . . 104 אלקות ממש.

ְבִרית ִמיָלה - אֹוְמִרים. "ָהַרֲחָמן" ּדִ

)משיחה בסעודת ברית מילה(: בברית מילה אומרים כשם שנכנס לברית כן יכנס 
לתורה ולחופה ולמעשים טובים. ונוהגים אצלנו, אז מען גיט דמי קדימה אז דער 
אינגעל זָאל לערנען  - )ונתן כ"ק אדמו"ר שליט"א סכום מסוים באמרו(: - דָאס איז 

פאר דער ישיבה.

ֵנס ְלתֹוָרה  ן ִיּכָ ִרית, ּכֵ ְכַנס ַלּבְ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ְבִרית ִמיָלה אֹוְמִרים, "ּכְ ִרית ִמיָלה( : ּבִ ְסעּוַדת ּבְ יָחה ּבִ )ִמּשִׂ
ת  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ֶלד ִיְלַמד )ְוָנַתן ּכְ ַהּיֶ ֵמי ְקִדיָמה ׁשֶ ּנֹוְתִנים ּדְ ים טֹוִבים". ְונֹוֲהִגים ֶאְצֵלנּו, ׁשֶ ה ּוְלַמֲעׂשִ ּוְלֻחּפָ

יָבה. ָאְמרֹו(: ֶזה ֲעבּור ַהְיׁשִ ם ּבְ ָמתֹו־ֵעֶדן[ ְסכּום ְמֻסּיָ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר  ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ַאְדמֹו"ר ׁשְ

יום 
חמישי



היום יום . . . צד

ה'תש"גכט אדר א, פרשת שקליםשבת
ל ַהְפטֹוַרת ָמָחר ֹחֶדׁש. סּוק ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון ׁשֶ ְכֹרת ְיהֹוָיָדע גו', ּומֹוִסיִפים ּפָ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ִני, ֲאִמיַרת ּכָ  ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ׁשֵ
חומש: ויקהל, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמ־קמד.
תניא: פרק לג. עוד . . . באמונה זו.

באמירת לחיים יש שתי נוסחאות: 
א( לחיים טובים ולשלום, וטעם הברכה - להיות כי בשתיית היין הנזכרת בפעם 
הראשונה בתורה היו תוצאות לא טובים - ויחל נח גו', ועץ הדעת - גפן הי', ולכן 

מברכים שיין זה יהי' לחיים טובים.
ב( הרב המגיד ממעזריטש הי' עונה לחיים ולברכה. פעם בהתועדות שהי' נוכח 
רבינו הזקן, ענה רבינו הזקן: לחיים ולברכה. אחרי ההתועדות שוחחו החסידים בטעם 
נוסח זה, ששמעוהו אז פעם הראשונה. אחד החסידים אמר, אשר להיות כי נכנס יין 
"לחיים  והנוסח הוא  זקוקים לברכה.  ובעבודה הוא התגלות המדות, לכן  סוד,  יצא 
ולברכה" - אותיות לב-רכה. הצ"צ אמר ע"ז: דָאס קען זָאגען א חסיד, ווָאס הָאט 

געדאווענט און געטָאן אין עבודה דרייסיג יָאהר.

י  ָרָכה – ִלְהיֹות ּכִ לֹום", ְוַטַעם ַהּבְ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ י ֻנְסָחאֹות: א( "ְלַחּיִ ּתֵ ים" ֵיׁש ׁשְ ֲאִמיַרת "ְלַחּיִ ּבַ
ַעת  ֶחל ֹנַח ּגֹו'", ְוֵעץ ַהּדַ ּתֹוָרה ָהיּו ּתֹוָצאֹות לֹא טֹוִבים – "ַוּיָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ּפַ ֶרת ּבַ ְזּכֶ ִין ַהּנִ ת ַהּיַ ִתּיַ ׁשְ ּבִ

ים טֹוִבים. ִין ֶזה ִיְהֶיה ְלַחּיִ ּיַ ֶפן ָהָיה, ְוָלֵכן ְמָבְרִכים ׁשֶ ּגֶ

נּו  ַרּבֵ נֹוֵכַח  ָהָיה  ׁשֶ ִהְתַוֲעדּות  ּבְ ַעם  ּפַ ְוִלְבָרָכה".  ים  "ְלַחּיִ עֹוֶנה  ָהָיה  ִמּמֶעְזִריְטׁש  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ב( 
ֶזה,  ח  ֻנּסָ ַטַעם  ּבְ ַהֲחִסיִדים  ׂשֹוֲחחּו  ַהִהְתַוֲעדּות  ַאֲחֵרי  ְוִלְבָרָכה".  ים  "ְלַחּיִ ַהָזֵקן:  נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֵקן,  ַהּזָ
ּוָבֲעבֹוָדה  ַיִין ָיָצא סֹוד,  ִנְכַנס  י  ּכִ ר ִלְהיֹות  ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ֶאָחד ַהֲחִסיִדים ָאַמר, ֲאׁשֶ ּפַ ְמעּוהּו ָאז  ָ ּשׁ ׁשֶ
ה".  "ֵלב־ַרּכָ אֹוִתּיֹות   – ְוִלְבָרָכה"  ים  "ְלַחּיִ ח הּוא  ּסָ ְוַהּנֻ ִלְבָרָכה.  ְזקּוִקים  ָלֵכן  ּדֹות,  ַהּמִ ּלּות  ִהְתּגַ הּוא 

ָנה. ים ׁשָ לֹשִׁ ֲעבֹוַדת ה' ׁשְ ל ְוָעַסק ּבַ ּלֵ ִהְתּפַ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ַעל ֶזה: ֹזאת ָיכֹול לֹוַמר ָחִסיד, ׁשֶ ַה"ּצֶ

ה'תש"גכט אדר שנייום שני

חומש: תזריע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: והנה צמצום . . . נג עבודתם.

באחת ההתועדות אמר אאמו"ר: הקב"ה ברא את העולם וכל הדברים הגשמיים מאין 
ליש, און אידען דארפען מַאכען מיש לאין, פון די גשמיות מַאכען רוחניות. די עבודה 
מַאכען פון גשמיות רוחניות און דעם גשמי מַאכען א כלי פאר רוחניות, דָאס איז א 

חובת גברא, אין דעם איז מחויב כל אחד ואחד בפרט.

ָהעֹוָלם  ֶאת  ָרא  ּבָ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ַהִהְתַוֲעדּויֹות  ַאַחת  ּבְ
ַלֲעׂשֹות  ִמּיּות  ׁשְ ֵמַהּגַ ְל"ַאִין",  ׁש"  ִמ"ּיֵ ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ִויהּוִדים  ְלֵיׁש,  ֵמַאִין  ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ָבִרים  ַהּדְ ְוָכל 
ָלה  ַמּטָ זֹוִהי   – ְלרּוָחִנּיּות  ִלי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ְוֶאת  רּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ׁשְ ִמּגַ ַלֲעׂשֹות  ָהֲעבֹוָדה  רּוָחִנּיּות. 

ְפָרט.  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ב ּכָ ֶזה ְמֻחּיָ ית. ּבָ ִאיׁשִ

יום 
שישי

נקודות משיחות קודש - מזמור קיג מתוך "תהילות מנחם"
אמירת "הלל" מחוללת נסים

ב. נת"ל )ס"א( שאמירת "הלל" בכ"ד בחודש היא בדוגמת "הלל" הנאמר ביו"ט. ואם 
כי אמירת "הלל" בשיעור תהלים היא ללא ברכה, הרי: א( אמירת ה"יהי רצון" לאחרי אמירת 
על  אי אמירת הברכה מורה  והוא העיקר,  ועוד  ב(  ענין הברכה.  ובדוגמת  ע"ד  היא  תהלים 
המבואר1  ע"ד  ברכה.  אמירת  ע"י  להמשיכה  אפשר  שאי  עד  ביותר,  נעלה  ממקום  המשכה 
בענין המנהג שאין מברכים על תפילין של ראש )כאשר לא הי' הפסק בין הנחת תפילין של יד 
לשל ראש(, וכן בנוגע לתפילין דר"ת, שמחמת גודל העילוי של ההמשכה אי אפשר להמשיכה 

בברכה.

1( אג"ק ח"ב ע' נה ואילך. וש"נ.

oqip '` ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ולהבנה  להשכלה הנוגד דבר לכיווץ, מביאה יראה כי ביראה, מעלה משום אין עצמו הלימוד שבשעת לחשוב הרי אפשר לכאורה (שכן, התורה

גדולה יראה שתהיה ההכרח שמן מוסבר שם כ"ג, מפרק הזקן רבנו מביא לכן - בתורה. ענין כאן ·˘Ú˙כשלומדים שמדובר מה ב) התורה. לימוד

וכפי  היראה, להמשכת כמכשיר ומשמש (ליראה) "טפל" הוא שתלמוד-תורה להתבונן הכוונה גדולה, יראה להמשיך האדם יתבונן התורה שמלימוד

ב) "ליראה"; - היא התורה, חוקי כל של "ויצונו" של שהתכלית א) ה'": את ליראה החוקים כל את ה' "ויצונו מהפסוק כ"ג פרק בסוף שמוסבר

כ"ג. פרק בסוף מדובר כך ועל - לבית טפל דבר שהוא היראה, לגבי כשער היא התורה כלומר: ליראה, לדרתא" "תרעא נקראת שהתורה



צה היום יום . . . 

ה'תש"גל אדר א, ר"חיום ראשון

חומש: פקודי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק לד. והנה . . . מג כמ"ש לקמן.

אאמו"ר אמר: א חסיד מַאכט א סביבה. אויב ניט, דארף ער גוט א טַאּפ טָאן בא 
זיך אין ּפעקל, וואס טוט זיך מיט איהם אליין. און דָאס אליין ווָאס ער מאכט ניט 
קיין סביבה - דארף איהם צוברעכען ווי א קינעלע )קיסם(. און ער דארף פרעגען בא 

זיך אליין: ווָאס טו איך אויף דער וועלט?

ַמה  ֵכָליו,  ּבְ ׁש  ּפֵ ְלַפׁשְ ָעָליו   – לֹא  ִאם  ְסִביָבה.  יֹוֵצר  ָחִסיד  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֹאל  ֵקיָסם. ְוָעָליו ִלׁשְ ְברֹו ]=ֶאת רּוחֹו[ ּכְ ֵאינֹו יֹוֵצר ְסִביָבה – ָצִריְך ְלׁשָ י. ְוָדָבר ֶזה ַעְצמֹו, ׁשֶ בֹו ָהִאיׁשִ ּצָ ּמַ

ה? עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ֶאת ַעְצמֹו: ָמה ֲאִני עֹוׂשֶ

ה'תש"גא ניסן, ר"חיום שלישי
ֲחנּון.  ל ַהֹחֶדׁש ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּכָ

ם אֹוְמִרים אֹותֹו. ֲהִנים ּוְלִוּיִ ִסּדּור ּתֹוָרה אֹור, ְוַגם ּכֹ ס ּבְ ְדּפָ יא אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון" ַהּנִ ׂשִ ַאַחר ֲאִמיַרת ַהּנָ
חומש: תזריע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: א־ט.
תניא: אך מי . . . נג לי"ח.

ָרצֹון"  ִהי  ַה"ּיְ לֹאַמר  ַהּכֵֹהן  ֵטיין  הֹוְרְנׁשְ ה  ֹמשֶׁ ָהַרב  ְלִגיסֹו  ה  ִצּוָ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְך ְלִעּבּור. ּיָ י ֶזה ׁשַ י ֲאִפּלּו ּכֵֹהן ְוֵלִוי ָצִריְך ְלָאְמרֹו, ּכִ יא, ְוָאַמר לֹו ּכִ ׂשִ ַאַחר ַהּנָ ׁשֶ

שבת
קודש

נקודות משיחות קודש - מזמור קיג מתוך "תהילות מנחם"
אמירת "הלל" מחוללת נסים

ב. נת"ל )ס"א( שאמירת "הלל" בכ"ד בחודש היא בדוגמת "הלל" הנאמר ביו"ט. ואם 
כי אמירת "הלל" בשיעור תהלים היא ללא ברכה, הרי: א( אמירת ה"יהי רצון" לאחרי אמירת 
על  אי אמירת הברכה מורה  והוא העיקר,  ועוד  ב(  ענין הברכה.  ובדוגמת  ע"ד  היא  תהלים 
המבואר1  ע"ד  ברכה.  אמירת  ע"י  להמשיכה  אפשר  שאי  עד  ביותר,  נעלה  ממקום  המשכה 
בענין המנהג שאין מברכים על תפילין של ראש )כאשר לא הי' הפסק בין הנחת תפילין של יד 
לשל ראש(, וכן בנוגע לתפילין דר"ת, שמחמת גודל העילוי של ההמשכה אי אפשר להמשיכה 

בברכה.

1( אג"ק ח"ב ע' נה ואילך. וש"נ.

oqip '` ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ולהבנה  להשכלה הנוגד דבר לכיווץ, מביאה יראה כי ביראה, מעלה משום אין עצמו הלימוד שבשעת לחשוב הרי אפשר לכאורה (שכן, התורה

גדולה יראה שתהיה ההכרח שמן מוסבר שם כ"ג, מפרק הזקן רבנו מביא לכן - בתורה. ענין כאן ·˘Ú˙כשלומדים שמדובר מה ב) התורה. לימוד

וכפי  היראה, להמשכת כמכשיר ומשמש (ליראה) "טפל" הוא שתלמוד-תורה להתבונן הכוונה גדולה, יראה להמשיך האדם יתבונן התורה שמלימוד

ב) "ליראה"; - היא התורה, חוקי כל של "ויצונו" של שהתכלית א) ה'": את ליראה החוקים כל את ה' "ויצונו מהפסוק כ"ג פרק בסוף שמוסבר

כ"ג. פרק בסוף מדובר כך ועל - לבית טפל דבר שהוא היראה, לגבי כשער היא התורה כלומר: ליראה, לדרתא" "תרעא נקראת שהתורה

המשך מעמוד פפ
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ה'תשע"ה  אדר כ"ד ראשון יום פריש' מרובא דפריש 'כל

:‰Î ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äìòLk§¤¨¨
äìâäå ,äæa äæ íáøòå úBnàä ìk ìaìa ,øeMà Cìî áéøçðñ©§¥¦¤¤©¦§¥¨¨ª§¥§¨¤¨¤§¦§¨
ìëa íéøeñàä úBnà òaøà eáøòúðå ìéàBäå ...íîB÷nî íúBà¨¦§¨§¦§¦§¨§©§©ª¨£¦§¨
ïäî LøBtä ìkL ;ìkä øzä ¯ íéøzî ïäL íìBòä úBnàª¨¨¤¥ª¨¦ª©©Ÿ¤¨©¥¥¤

.áøä ïî LøtL Bú÷æç ¯ øibúäì§¦§©¥¤§¨¤¥¥¦¨Ÿ
לדברי  סותרים אלה דברים לכאורה להקשות: ויש

מלכים בהלכות ז)הרמב"ם בזמן (ה, גם במצרים לדור שאסור
הארץ  בעצם לא הוא האיסור הרמב"ם שלדעת אף כי הזה,
בלבל  שסנחריב כיון הרי יושביה, של מעשיהם עקב אלא
יושביה  כאשר במצרים לגור אסור יהיה למה האומות, את

הידועים? המצרים אינם
דמיעוטן  גב על ואף סנחריב... "בא ה'לבוש': כתב והנה,
על  כמחצה קבוע וכל קבוע, ליה והוי במקומותיהן נשאר
פורש  הוא הרי שמתגייר אותו מכלֿמקום – דמי מחצה

מיד". ומותרין פריש, מרובא דפריש וכל מהם,
ארץ  של המקורית האוכלוסיה רוב אם אכן כלומר,
ומעתה  לגמרי, השתנו האוכלוסיה פני הארץ, את עזב מסוימת

לא  'קבוע' בדבר אבל שנותר, מי על יחול לא ההלכתי הגדר
מחצה  על כמחצה קבוע "כל אלא ומיעוט רוב דיני חלים
שסנחריב  אף ולכן, בטל. ואינו כמחצית נחשב והמיעוט דמי",
שאסור  הדין ארץ, בכל נשאר שמיעוט כיון האומות, את בלבל
למצרי  להינשא מותר זאת, ועם עומד. בתוקפו במצרים לדור
האסורים  של מבניהם הוא שמא חוששים אין כי שהתגייר
זה  שגר מניחים אנו התבלבלו, שהאומות לאחר כי בחיתון,

בקהל. לבוא המותרות האומות מרוב ובא פרש
הרמב"ם דברי יובנו זה למצוה ולפי השמטה חינוך מנחת (ראה

:תקסב)
היא  להתגייר" מהם הפורש "כל הרמב"ם דברי כוונת
פרישה  הוא מרובא" דפריש "כל של הגדר שבענייננו
להתגייר  פרשו ועתה נכרים, בתערובת היו זה לפני במצב:
אבל  מותר. שהתגייר מצרי ולכן מותרים, אכן כזה ובמצב
ל'מקום  נחשבת מצרים הנה במצרים, לשבת האיסור לענין
בתוקפו  האיסור ולכן דמי", מחצה על ו"כמחצה קבוע',

עומד.

ה'תשע"ה  אדר כ"ה שני יום גוי  ספק יהודי, ספק

:ÂÎ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ìò äöçî¤¡¨©
.ìàøOék BúBéçäì äåöî ¯ äöçî¤¡¨¦§¨§©£§¦§¨¥
זו: בהלכה נחלקו הראשונים

ותוספות רש"י ב)לדעת טו, נמצא (כתובות תינוק כאשר ,
מאחר  כי צדקה, של מממון לפרנסו יש יהודים שרובה בעיר
חצי  כאשר אך יהודי, שהוא להניח יש יהודים שהרוב
לפרנסו, חובה אין נכרים וחציים יהודים הם העיר מתושבי

ממון מוציאים אין מספק מב)כי אות שם, כתובות שיעורים .(קובץ
מצוה  מחצה' על ב'מחצה שגם כותב הרמב"ם אך
יתכן  הספק ומחמת מאחר לפרש: יש ובטעמו להחיותו,
התורה  דיני כל את לקיים חייב הוא הרי יהודי, שהוא
לחשוש  ועליו לחומרא' דאורייתא 'ספיקא שהרי כיהודי,
חייבים  מצוות מקיים הוא ולמעשה ומאחר יהודי, שהוא
שקיבל  גוי אפילו שהרי יהודי, אינו אם אף אפילו לפרנסו

לפרנסו  צריך תושב') ('גר נח בני מצוות שבע לקיים עליו
רב) אמר ד"ה שם כתובות .(חתםֿסופר

הנידון  אין הרמב"ם לדעת אחר: באופן המבארים ויש
האם  הוא הספק שהרי מצוה ספק אלא ממון ספק נחשב כאן

ולפרנסו. להחמיר יש ולכן צדקה, במצות לגביו חייבים
היא  ההלכה כהונה במתנות לשאול: יש כך על אך
שבמצוה  הרי לכהן, אותן לתת צריך אין ספק יש שכאשר
ולא  ממון ספק כדין מספק לנהוג יש ממון נתינת של

מחמירים? צדקה בספק כאן ומדוע מהנתבע, להוציא
הן  הרי הכהן, של אינן אם כהונה, במתנות לחלק: ויש
מוציאים  אין ומספק בהן, המחזיק לבעלים שייכות

לגב  אך שאין מהמוחזק, כיון הצדקה, מקופת צדקה נתינת י
להחמיר  יש מספק מהם, מוציאים שאנו מסוימים בעלים לה

שם)ולפרנסו שיעורים .(קובץ

ה'תשע"ה  אדר כ"ו שלישי יום לחומרא' - דאורייתא 'ספיקא

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ìk øeqà¦¨
.íéøôBñ éøácî ïlk úB÷ôqä©§¥ª¨¦¦§¥§¦

לחומרא' דאורייתא 'ספיקא שדין סובר ג,הרמב"ם (ביצה

מותר.ב) איסור ספק כל התורה מן אבל מדרבנן, רק הוא
הרשב"א א)אך ד, הארוך הבית ספ"א)והר"ן(תורת (קידושין

והביאו  התורה, מן לחומרא דאורייתא' ש'ספיקא סוברים
הגמרא מדברי לשיטתם א)ראיה עג, מהפסוק (קדושין הלומדת

אבל  בקהל, יבא לא ודאי ממזר - ה'" בקהל ממזר יבא "לא
מדוע  התורה, מן מותרות הספיקות ואם יבוא. ספק ממזר

'ספיקא  שכל מכאן אלא ממזר? ספק להתיר לימוד צריך
התורה. מן לחומרא דאורייתא'

א)והמהרי"ט סי' יו"ד ח"ב, הרמב"ם:(שו"ת שיטת את מיישב
בתורת  אלא 'ספק' בתורת ממזר ספק מתירה לא התורה
לשאת  יכול היה לא 'ספק' בתורת הוא ההיתר אם כי 'ודאי',
כי  דסתרי', 'תרתי זה שהרי ממזרת וגם ישראל בת גם
והפסוק  ישראל, בבת אסור וממזר בממזרת, אסור ישראל
ומותר  יבא...', 'לא באיסור נכלל אינו ממזר שספק מלמדנו

כאחד. ובממזרת ישראל בבת
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שלמדו ממה הרמב"ם על הקשו א)ועוד יא, (חולין

לא  "ועצם פסח בקרבן שנאמר ממה הרוב אחר שהולכים
אין  הגולגולת עצמות את לשבור אסור ואם בו", תשברו
ספק  הבהמה והרי המוח קרום ניקב לא אם לבדוק אפשרות
הרוב, אחר שהולכים אלא אותה? מקריבים ואיך טריפה,
מן  מותרות הספיקות כל ואם טריפות. אינן בהמות ורוב
ספק  והבהמה הרוב אחר הולכין אין אם גם הרי התורה,

להקריבה? מותר טריפה,
דעת' ה'חוות הספק)ומתרץ בית קי, סי' :(יו"ד

נאסר  וודאי חלב - באכילה שאסור חלב כגון באיסורים,

- ועשה' ב'קום שהן במצוות וכך נאסר, לא חלב ספק אבל
שזה  וודאות אין אם מצה, ואכילת אתרוג לקיחת כגון

המצווה. נתקיימה לא מצה, שזו או אתרוג
למזבח  טריפה הקרבת איסור הפסח: בהקרבת גם וכך

א)נלמד ו, והיה (מנחות השבט תחת יעבור אשר "כל מהפסוק 
עוברת שאינה לטריפה פרט - לא קודש" חיות לה דאין ("משום

שם) רש"י - עוברת" לה וודאי חשיב יעבור' 'אשר - הוא והלימוד ,
ספק  ולכן להקרבה, ראוי אינו ספק אבל להקרבה , ראוי

הרוב)טריפה אחר הולכים אין אין (אם – ש'יעבור' וודאות שאין
פסח. כקרבן להקריבו

ה'תשע"ה  אדר כ"ז רביעי יום תורה? דין או דרבנן דין – הקבלה' 'מפי

:· ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ãeçé øeqà¦¦
.äìawä étî úBéøòä̈£¨¦¦©©¨¨

ב)בגמרא לו, מנין?(ע"ז התורה מן ליחוד "רמז נאמר:
אב  בן מסית, אם בן וכי – אמך בן אחיך יסיתך כי שנאמר
עם  מתייחד אחר ואין אמו עם מתייחד בן אלא מסית? אינו
"ייחוד  איש באשת כי הגמרא, ומסיקה שבתורה". עריות כל

דאורייתא".
מפי  העריות ייחוד "איסור כי כתב כאן הרמב"ם והנה,
מדין  אינו ייחוד שאיסור אלה מדבריו ומשמע הקבלה",

31תורה הע' ייחוד ע' אנצ"ת הסמ"ג)(ראה כך על ומקשה (לאוין .

משה קכז) רבינו "כותב לעיל: האמורים הגמרא מדברי
אמר  מעמידין אין ובפרק הקבלה.. מפי עריות יחוד שאיסור

הוא"! דאורייתא יחוד בפירוש
יוסף' ה'בית כב)ומבאר סי' ריש כי (אבהע"ז הרמב"ם בדעת

שהוא  למימרא "לאו – דאורייתא" "ייחוד הגמרא דברי
אמר שהרי בתורה ולשון fnxכתוב מנין, התורה מן ליחוד

בעלמא". רמז אלא מפורש שאינו מוכיח רמז
כמקור  הנ"ל הגמרא את מביא משנה' ה'מגיד אולם
שיחוד  מסקנא מעמידין אין "בפרק כאן: הרמב"ם לדברי
הרמב"ם  בדעת שסובר מזה ומשמע התורה". מן עריות
שהאיסור  הרמב"ם שכתב ומה התורה, מן הוא יחוד שאיסור
דכל  הרמב"ם] [של סברתו לפי "זהו – הקבלה' 'מפי הוא

תורה" דבר ליה קרי לא בכתוב מפורש שאינו הל'דבר (מל"מ

ה"א) פ"ב .סוטה

ה'תשע"ה  אדר כ"ח חמישי יום טהורה  בהמה חלב שתיית היתר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ìëàî ìk̈©£¨
BúBà éøä ¯ ïúìéëà ìò ïé÷BlL ïéøeñàä ïéðénä ïî ïénî àöBiä©¥¦¦¦©¦¦¨£¦¤¦©£¦¨¨£¥
äiçå äîäa áìç ïBâk .äøBzä ïî äìéëàa øeñà ìëànä©©£¨¨©£¦¨¦©¨§£¥§¥¨§©¨

.íéàîhä©§¥¦
וחיה בהמה הגמרא mixedhחלב ואומרת באכילה, מותר

ב) ו, היה (בכורות כי הוא, 'חידוש' טהורה בהמה חלב שהיתר
ונעשה  נעכר ש'דם משום - אחת לדעה להיאסר, ראוי
כרת. שחיובו דם הוא החלב של מקורו כן ואם חלב',
האסור  החי' מן כ'אבר הוא שחלב משום - שניה ולדעה

באכילה.
לדוד  מהנאמר נלמד חלב אכילת שהיתר הגמרא ומביאה

האלף" לשר תביא החלב חריצי עשרת יח)"ואת יז, א (שמואל

"ארץ  ישראל ארץ בשבח המדבר מהפסוק זאת שלמדים או
ודבש" חלב ה)זבת ג, מותר (שמות היה לא החלב ואם

בו. משתבחת התורה היתה לא באכילה,
מקובצת' ה'שיטה שם)והקשה :(בכורות

מהנאמר  חלב אכילת היתר לומדת הגמרא אין מדוע
לפניהם" ויתן וחלב... חמאה "ויקח אבינו: (בראשית באברהם

יח) דבר ח, אורחיו שלשת את אברהם האכיל לא בוודאי והרי

שלא  עד התורה כל אבינו אברהם "קיים שהרי אסור,
ניתנה"?

אלא  נצטוו שלא נח בני שהם סבור היה אברהם ותירץ:
חלב להאכילם היה מותר ולכן מצוות, שבע הוא על אם (אף

לישראל) .אסור
אלגזי מהרי"ט כך על שם)והקשה בכורות וחלה, בכורות :(הל'

שה'חידוש' הסוברת שאין לדעה הוא החלב בהיתר
אברהם  היה סבור מדוע מובן דם, משום אסור החלב
החי, מן דם על מוזהר נח בן אין כי לאורחיו, שהותר
הדעה  לפי אבל חלב, אכילת היתר מכאן ללמוד אין וממילא
איך  החי', מן 'אבר משום נאסר לא שהחלב הוא שה'חידוש'
החי' מן 'אבר איסור הרי חלב, להם שמותר אברהם חשב

נח? בני מצוות משבע אחד הוא
וביאר:

החי, מן שבא אף שמותר הוא שה'חידוש' הדעה לפי
אך  מותר, טהורה בהמה שחלב מאברהם ראיה יש אכן
לדעה  גם הדעות, לשתי שתתאים ראיה הביאה הגמרא
הדם  מן שמקורו אף מותר שהחלב הוא שה'חידוש' הסוברת

מאברהם. ראיה הביאה לא ולכן בו, מוזהר אינו נח ובן
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ה'תשע"ה  אדר כ"ד ראשון יום פריש' מרובא דפריש 'כל

:‰Î ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äìòLk§¤¨¨
äìâäå ,äæa äæ íáøòå úBnàä ìk ìaìa ,øeMà Cìî áéøçðñ©§¥¦¤¤©¦§¥¨¨ª§¥§¨¤¨¤§¦§¨
ìëa íéøeñàä úBnà òaøà eáøòúðå ìéàBäå ...íîB÷nî íúBà¨¦§¨§¦§¦§¨§©§©ª¨£¦§¨
ïäî LøBtä ìkL ;ìkä øzä ¯ íéøzî ïäL íìBòä úBnàª¨¨¤¥ª¨¦ª©©Ÿ¤¨©¥¥¤

.áøä ïî LøtL Bú÷æç ¯ øibúäì§¦§©¥¤§¨¤¥¥¦¨Ÿ
לדברי  סותרים אלה דברים לכאורה להקשות: ויש

מלכים בהלכות ז)הרמב"ם בזמן (ה, גם במצרים לדור שאסור
הארץ  בעצם לא הוא האיסור הרמב"ם שלדעת אף כי הזה,
בלבל  שסנחריב כיון הרי יושביה, של מעשיהם עקב אלא
יושביה  כאשר במצרים לגור אסור יהיה למה האומות, את

הידועים? המצרים אינם
דמיעוטן  גב על ואף סנחריב... "בא ה'לבוש': כתב והנה,
על  כמחצה קבוע וכל קבוע, ליה והוי במקומותיהן נשאר
פורש  הוא הרי שמתגייר אותו מכלֿמקום – דמי מחצה

מיד". ומותרין פריש, מרובא דפריש וכל מהם,
ארץ  של המקורית האוכלוסיה רוב אם אכן כלומר,
ומעתה  לגמרי, השתנו האוכלוסיה פני הארץ, את עזב מסוימת

לא  'קבוע' בדבר אבל שנותר, מי על יחול לא ההלכתי הגדר
מחצה  על כמחצה קבוע "כל אלא ומיעוט רוב דיני חלים
שסנחריב  אף ולכן, בטל. ואינו כמחצית נחשב והמיעוט דמי",
שאסור  הדין ארץ, בכל נשאר שמיעוט כיון האומות, את בלבל
למצרי  להינשא מותר זאת, ועם עומד. בתוקפו במצרים לדור
האסורים  של מבניהם הוא שמא חוששים אין כי שהתגייר
זה  שגר מניחים אנו התבלבלו, שהאומות לאחר כי בחיתון,

בקהל. לבוא המותרות האומות מרוב ובא פרש
הרמב"ם דברי יובנו זה למצוה ולפי השמטה חינוך מנחת (ראה

:תקסב)
היא  להתגייר" מהם הפורש "כל הרמב"ם דברי כוונת
פרישה  הוא מרובא" דפריש "כל של הגדר שבענייננו
להתגייר  פרשו ועתה נכרים, בתערובת היו זה לפני במצב:
אבל  מותר. שהתגייר מצרי ולכן מותרים, אכן כזה ובמצב
ל'מקום  נחשבת מצרים הנה במצרים, לשבת האיסור לענין
בתוקפו  האיסור ולכן דמי", מחצה על ו"כמחצה קבוע',

עומד.

ה'תשע"ה  אדר כ"ה שני יום גוי  ספק יהודי, ספק

:ÂÎ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ìò äöçî¤¡¨©
.ìàøOék BúBéçäì äåöî ¯ äöçî¤¡¨¦§¨§©£§¦§¨¥
זו: בהלכה נחלקו הראשונים

ותוספות רש"י ב)לדעת טו, נמצא (כתובות תינוק כאשר ,
מאחר  כי צדקה, של מממון לפרנסו יש יהודים שרובה בעיר
חצי  כאשר אך יהודי, שהוא להניח יש יהודים שהרוב
לפרנסו, חובה אין נכרים וחציים יהודים הם העיר מתושבי

ממון מוציאים אין מספק מב)כי אות שם, כתובות שיעורים .(קובץ
מצוה  מחצה' על ב'מחצה שגם כותב הרמב"ם אך
יתכן  הספק ומחמת מאחר לפרש: יש ובטעמו להחיותו,
התורה  דיני כל את לקיים חייב הוא הרי יהודי, שהוא
לחשוש  ועליו לחומרא' דאורייתא 'ספיקא שהרי כיהודי,
חייבים  מצוות מקיים הוא ולמעשה ומאחר יהודי, שהוא
שקיבל  גוי אפילו שהרי יהודי, אינו אם אף אפילו לפרנסו

לפרנסו  צריך תושב') ('גר נח בני מצוות שבע לקיים עליו
רב) אמר ד"ה שם כתובות .(חתםֿסופר

הנידון  אין הרמב"ם לדעת אחר: באופן המבארים ויש
האם  הוא הספק שהרי מצוה ספק אלא ממון ספק נחשב כאן

ולפרנסו. להחמיר יש ולכן צדקה, במצות לגביו חייבים
היא  ההלכה כהונה במתנות לשאול: יש כך על אך
שבמצוה  הרי לכהן, אותן לתת צריך אין ספק יש שכאשר
ולא  ממון ספק כדין מספק לנהוג יש ממון נתינת של

מחמירים? צדקה בספק כאן ומדוע מהנתבע, להוציא
הן  הרי הכהן, של אינן אם כהונה, במתנות לחלק: ויש
מוציאים  אין ומספק בהן, המחזיק לבעלים שייכות

לגב  אך שאין מהמוחזק, כיון הצדקה, מקופת צדקה נתינת י
להחמיר  יש מספק מהם, מוציאים שאנו מסוימים בעלים לה

שם)ולפרנסו שיעורים .(קובץ

ה'תשע"ה  אדר כ"ו שלישי יום לחומרא' - דאורייתא 'ספיקא

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ìk øeqà¦¨
.íéøôBñ éøácî ïlk úB÷ôqä©§¥ª¨¦¦§¥§¦

לחומרא' דאורייתא 'ספיקא שדין סובר ג,הרמב"ם (ביצה

מותר.ב) איסור ספק כל התורה מן אבל מדרבנן, רק הוא
הרשב"א א)אך ד, הארוך הבית ספ"א)והר"ן(תורת (קידושין

והביאו  התורה, מן לחומרא דאורייתא' ש'ספיקא סוברים
הגמרא מדברי לשיטתם א)ראיה עג, מהפסוק (קדושין הלומדת

אבל  בקהל, יבא לא ודאי ממזר - ה'" בקהל ממזר יבא "לא
מדוע  התורה, מן מותרות הספיקות ואם יבוא. ספק ממזר

'ספיקא  שכל מכאן אלא ממזר? ספק להתיר לימוד צריך
התורה. מן לחומרא דאורייתא'

א)והמהרי"ט סי' יו"ד ח"ב, הרמב"ם:(שו"ת שיטת את מיישב
בתורת  אלא 'ספק' בתורת ממזר ספק מתירה לא התורה
לשאת  יכול היה לא 'ספק' בתורת הוא ההיתר אם כי 'ודאי',
כי  דסתרי', 'תרתי זה שהרי ממזרת וגם ישראל בת גם
והפסוק  ישראל, בבת אסור וממזר בממזרת, אסור ישראל
ומותר  יבא...', 'לא באיסור נכלל אינו ממזר שספק מלמדנו

כאחד. ובממזרת ישראל בבת
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שלמדו ממה הרמב"ם על הקשו א)ועוד יא, (חולין

לא  "ועצם פסח בקרבן שנאמר ממה הרוב אחר שהולכים
אין  הגולגולת עצמות את לשבור אסור ואם בו", תשברו
ספק  הבהמה והרי המוח קרום ניקב לא אם לבדוק אפשרות
הרוב, אחר שהולכים אלא אותה? מקריבים ואיך טריפה,
מן  מותרות הספיקות כל ואם טריפות. אינן בהמות ורוב
ספק  והבהמה הרוב אחר הולכין אין אם גם הרי התורה,

להקריבה? מותר טריפה,
דעת' ה'חוות הספק)ומתרץ בית קי, סי' :(יו"ד

נאסר  וודאי חלב - באכילה שאסור חלב כגון באיסורים,

- ועשה' ב'קום שהן במצוות וכך נאסר, לא חלב ספק אבל
שזה  וודאות אין אם מצה, ואכילת אתרוג לקיחת כגון

המצווה. נתקיימה לא מצה, שזו או אתרוג
למזבח  טריפה הקרבת איסור הפסח: בהקרבת גם וכך

א)נלמד ו, והיה (מנחות השבט תחת יעבור אשר "כל מהפסוק 
עוברת שאינה לטריפה פרט - לא קודש" חיות לה דאין ("משום

שם) רש"י - עוברת" לה וודאי חשיב יעבור' 'אשר - הוא והלימוד ,
ספק  ולכן להקרבה, ראוי אינו ספק אבל להקרבה , ראוי

הרוב)טריפה אחר הולכים אין אין (אם – ש'יעבור' וודאות שאין
פסח. כקרבן להקריבו

ה'תשע"ה  אדר כ"ז רביעי יום תורה? דין או דרבנן דין – הקבלה' 'מפי

:· ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ãeçé øeqà¦¦
.äìawä étî úBéøòä̈£¨¦¦©©¨¨

ב)בגמרא לו, מנין?(ע"ז התורה מן ליחוד "רמז נאמר:
אב  בן מסית, אם בן וכי – אמך בן אחיך יסיתך כי שנאמר
עם  מתייחד אחר ואין אמו עם מתייחד בן אלא מסית? אינו
"ייחוד  איש באשת כי הגמרא, ומסיקה שבתורה". עריות כל

דאורייתא".
מפי  העריות ייחוד "איסור כי כתב כאן הרמב"ם והנה,
מדין  אינו ייחוד שאיסור אלה מדבריו ומשמע הקבלה",

31תורה הע' ייחוד ע' אנצ"ת הסמ"ג)(ראה כך על ומקשה (לאוין .

משה קכז) רבינו "כותב לעיל: האמורים הגמרא מדברי
אמר  מעמידין אין ובפרק הקבלה.. מפי עריות יחוד שאיסור

הוא"! דאורייתא יחוד בפירוש
יוסף' ה'בית כב)ומבאר סי' ריש כי (אבהע"ז הרמב"ם בדעת

שהוא  למימרא "לאו – דאורייתא" "ייחוד הגמרא דברי
אמר שהרי בתורה ולשון fnxכתוב מנין, התורה מן ליחוד

בעלמא". רמז אלא מפורש שאינו מוכיח רמז
כמקור  הנ"ל הגמרא את מביא משנה' ה'מגיד אולם
שיחוד  מסקנא מעמידין אין "בפרק כאן: הרמב"ם לדברי
הרמב"ם  בדעת שסובר מזה ומשמע התורה". מן עריות
שהאיסור  הרמב"ם שכתב ומה התורה, מן הוא יחוד שאיסור
דכל  הרמב"ם] [של סברתו לפי "זהו – הקבלה' 'מפי הוא

תורה" דבר ליה קרי לא בכתוב מפורש שאינו הל'דבר (מל"מ

ה"א) פ"ב .סוטה

ה'תשע"ה  אדר כ"ח חמישי יום טהורה  בהמה חלב שתיית היתר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ìëàî ìk̈©£¨
BúBà éøä ¯ ïúìéëà ìò ïé÷BlL ïéøeñàä ïéðénä ïî ïénî àöBiä©¥¦¦¦©¦¦¨£¦¤¦©£¦¨¨£¥
äiçå äîäa áìç ïBâk .äøBzä ïî äìéëàa øeñà ìëànä©©£¨¨©£¦¨¦©¨§£¥§¥¨§©¨

.íéàîhä©§¥¦
וחיה בהמה הגמרא mixedhחלב ואומרת באכילה, מותר

ב) ו, היה (בכורות כי הוא, 'חידוש' טהורה בהמה חלב שהיתר
ונעשה  נעכר ש'דם משום - אחת לדעה להיאסר, ראוי
כרת. שחיובו דם הוא החלב של מקורו כן ואם חלב',
האסור  החי' מן כ'אבר הוא שחלב משום - שניה ולדעה

באכילה.
לדוד  מהנאמר נלמד חלב אכילת שהיתר הגמרא ומביאה

האלף" לשר תביא החלב חריצי עשרת יח)"ואת יז, א (שמואל

"ארץ  ישראל ארץ בשבח המדבר מהפסוק זאת שלמדים או
ודבש" חלב ה)זבת ג, מותר (שמות היה לא החלב ואם

בו. משתבחת התורה היתה לא באכילה,
מקובצת' ה'שיטה שם)והקשה :(בכורות

מהנאמר  חלב אכילת היתר לומדת הגמרא אין מדוע
לפניהם" ויתן וחלב... חמאה "ויקח אבינו: (בראשית באברהם

יח) דבר ח, אורחיו שלשת את אברהם האכיל לא בוודאי והרי

שלא  עד התורה כל אבינו אברהם "קיים שהרי אסור,
ניתנה"?

אלא  נצטוו שלא נח בני שהם סבור היה אברהם ותירץ:
חלב להאכילם היה מותר ולכן מצוות, שבע הוא על אם (אף

לישראל) .אסור
אלגזי מהרי"ט כך על שם)והקשה בכורות וחלה, בכורות :(הל'

שה'חידוש' הסוברת שאין לדעה הוא החלב בהיתר
אברהם  היה סבור מדוע מובן דם, משום אסור החלב
החי, מן דם על מוזהר נח בן אין כי לאורחיו, שהותר
הדעה  לפי אבל חלב, אכילת היתר מכאן ללמוד אין וממילא
איך  החי', מן 'אבר משום נאסר לא שהחלב הוא שה'חידוש'
החי' מן 'אבר איסור הרי חלב, להם שמותר אברהם חשב

נח? בני מצוות משבע אחד הוא
וביאר:

החי, מן שבא אף שמותר הוא שה'חידוש' הדעה לפי
אך  מותר, טהורה בהמה שחלב מאברהם ראיה יש אכן
לדעה  גם הדעות, לשתי שתתאים ראיה הביאה הגמרא
הדם  מן שמקורו אף מותר שהחלב הוא שה'חידוש' הסוברת

מאברהם. ראיה הביאה לא ולכן בו, מוזהר אינו נח ובן
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התשע"ה  אדר כ"ט שישי יום הנפש' 'דם

‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰:‚ ‰ÎÏïéáiç ïéà¥©¨¦
LiL ïîæ ìk ...äøéçðe äèéçL úòLa àöBiä íc ìò àlà úøk̈¥¤¨©¨©¥¦§©§¦¨§¦¨¨§©¤¥
...àöBéå çl÷î àeäL ïîæ ìk ,äæwä íc ìòå ...úéîeîãà Ba©§¦§©©©¨¨¨§©¤§©¥©§¥

.Ba äàöBé LôpäL ícä àeä çelwä ícL¤©©¦©©¨¤©¤¤§¨
התוספות הקזה)לדעת דם ד"ה ב. כ, דם (כריתות על גם

מקלח  הוא כאשר רק כרת חייבים נחירה דם או שחיטה
הוזכר  שבמשנה ואף בו. יוצאה שהנפש הדם זהו כי ויוצא,

הקזה בדם רק בו' יוצאה שהנפש רפואה)'דם זה (לשם הרי
דם  לה שיצא עד לבהמה דם להקיז רגילים שאין משום

הנפש.
אלא  כרת חייבים אין הקזה בדם רק הרמב"ם לדעת אבל
חייבים  נחירה או שחיטה דם על אבל מקלח, הוא כאשר
שהוא  כיון כי אדמומית. בו שיש זמן כל מקלח, שאינו אף
היוצא  דם כל - (הסימנים) בו יוצאה שהנשמה ממקום בא

הנפש דם הוא זה משנה)ממקום .(לחם

להקשות: ויש
אוכלין טומאת ה"ג)בהלכות לדם (פ"י שיש הרמב"ם כתב

לאחר  שותת הוא כאשר רק טומאה לדיני משקה תורת
מכשיר אינו הקלוח דם "אבל mdהשחיטה, miig oiicry

סותר  זה הרי ולכאורה הקזה". לדם דומה... הוא והרי
הדם הוא הקלוח "שדם כאן eaלדבריו d`vei ytpdy?"

והביאור:
כרת  חיוב בו יש הקילוח שדם וודאי אכילה, איסור לענין
הקילוח  שבשעת (אף בו יוצאת שהנפש דם הוא שהרי
הקלוח  "דם טומאה הכשר לענין אך בחיים). עדיין הבהמה

הגמרא כי מכשיר", א)אינו לו "ודם (חולין מהפסוק לומדת
היוצא דם שרק ישתה" כאשר xg`lחללים הנפש, יציאת

והרי  טומאה, להכשר כמשקה נחשב 'חלל', כבר הבהמה
בחיים. עדיין היא הקילוח בעת

(` ,ak zezixk ,xpl jexr .l"wq gk 'iq xey ze`eaz))

ה'תשע"ה  ניסן א' קודש שבת בחלב? מבשר הנאה על לוקים האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰áìça øOä¨§¨¨
éîe ...äàðäa øeñàå ,äøBzä ïî Bìëàì øeñàå ,BìMáì øeñà ¯¨§©§§¨§¨§¦©¨§¨©£¨¨¦

.ä÷Bì ...ìëBàä ïëå ...ä÷Bì ¯ ãçàk úéæk íäéðMî ìMáiL¤§©¥¦§¥¤§©¦§¤¨¤§¥¨¥¤
משנה' ה'לחם ה"ב)לדעת למלך'(להלן יסוה"ת וה'משנה (הל'

ה"ח) או פ"ה בישול על שלוקים היא הרמב"ם דברי משמעות
בלבד. הנאה על לא אבל בחלב, בשר אכילת

נבלה  בשר מהמבשל לדבר ראיה הביא למלך' וה'משנה
אכילתו על לוקה שאינו בחלב צרויה) (ח' חלב ה"ו)או (להלן

חלב) או (נבלה איסור על חל בחלב בשר איסור אין כי
– מוסיף' ב'איסור הרי להקשות: יש ולכאורה קיים. שכבר
אומרים  כן - הראשון האיסור על מוסיף השני שהאיסור
איסור  על מוסיף בחלב בשר ואיסור איסור, על חל איסור
בשר  אכילת איסור יחול לא ולמה הנאה, איסור – נבלה

בחלב?
מובן  בחלב, בשר הנאת על לוקים שאין נאמר אם אך
חיוב  אין כאשר כי האכילה, על מלקות חיוב אין מדוע

חיוב  לחול יכול לא שנוסף, ההנאה איסור על מלקות
האכילה. על מלקות

לעיל הט"ז)והנה, אכל (פ"ח ולא נהנה שאם הרמב"ם כתב
משנה' ה'מגיד וביאר לוקה. אינו הנאה כל (שם)מאיסורי :

ודבר  הנאתם, דרך אלא עליהם לוקים אין שבתורה איסורים
אינו  אכל לא ואם באכילה היא הנאתו דרך לאכילה הראוי
הנאה  על לוקים אין זה שמטעם לומר קשה אך לוקה.

ש  אף לוקים בחלב בשר על שהרי בחלב, בשר לא מאיסור
הנאתן ה"י)כדרך פי"ד צריך (לקמן אכל ולא הנהנה גם כן ואם ,

פ"ז ללקות סי' יור"ד אברהם .סק"א)(יד
ומשיב' ר"ג)וה'שואל סי' ח"ב ד' כשם (מהדו' כי חידש

גם  וכד'), (כזית כשיעור אכילה על רק לוקים שבאכילה
כשיעור  נהנה אם רק למלקות מקום היה הנאה באיסור
כל  הרי הנאה, שיעור למדוד אפשרות שאין וכיון הנאה,
אין  - התורה מן שאסור ואף שיעור', 'חצי בגדר היא הנאה

עליו. לוקים

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc zeaezk(oey`x meil)

qpe` eilr siqen ,qpwe [wfp-] mbte zyea ozep dztnd ,drax`
:el` miaeig minleyn inl zx`an dpynd .xrvd z` ozepy

dñð÷e dîâôe dúLBa ,äúztúpL äøòðixd ,mda aiig dztndy ©£¨¤¦§©§¨§¨§¨¨§¨¨
mdå ,äéáà ìLmelyzøòvämdilr sqepyäñeôúadqep`a -s` , ¤¨¦¨§©©©¦§¨

.dia`l ozip `ed
el`ae ,eiyxeil e` a`l qpwd jiiy mipte` el`a zx`an dpynd

:zal jiiy qpwd mipte`äãîòdxrpdàlL ãò ïécay mcew -úî ¨§¨©¦©¤Ÿ¥
,áàä,qpwd z` mlyl dztnd e` qpe`d z` oic zia eaiigeéøä ¨¨£¥

ïä[qpwd inc-],áà ìLz` el dzkf dxezdy x`azdy enke ¥¤¨
m` okle ,qpwdáàä úî,okn xg`lìL ïä éøädïéçà,dxrpd ly ¥¨¨£¥¥¤©¦

qpwd zekf zkiiy oicd wqtpy xg`ly oeik ,a`d iyxei mdy
.eipal ef zekf yixen `ede ,el enliy `l oiicry s` ,a`l

ä÷étñä àìdxrpd,áàä únL ãò ïéca ãBîòìeaiig ezzin xg`le Ÿ¦§¦¨©£©¦©¤¥¨¨
,qpwd z` mlyl dztnd e` qpe`d z` oic zia,dîöò ìL ïä éøä£¥¥¤©§¨

dcnrd mcew qpw aeig oi` ixdy ,eiiga dia` mda dkf `ly oeik
.oica
äãîòdxrpd,äøâa àlL ãò ïécae` qpe`d z` oic zia eaiige ¨§¨©¦©¤Ÿ¨§¨

qpwd z` mlyl dztnd,,áà ìL ïä éøäel dzkf dxezdy £¥¥¤¨
m`e ,df melyzáàä úîokn xg`l,ïéçà ìL ïä éøäxaky oeik ¥¨¨£¥¥¤©¦

eipa dzre ,[eiiga el enliy `l oiicry s`] eiiga a`d mda dkf
.eiqkp x`y z` enk eze` miyxei

ä÷étñä àìdxrpd,äøâaL ãò ïéca ãBîòìoica dzr dcnre Ÿ¦§¦¨©£©¦©¤¨§¨
,dia` zeyxn d`vie dxbay xg`l,dîöò ìL ïä éøäly `le £¥¥¤©§¨

,oica dcnrd mcew qpw aeig oi`y itl ,ig `ed m` s` ,dia`
.qpwa zekfl dnvr zeyxa zcnere zxbea `id aeigd zrae

ïBòîL éaøe wleg,øîBàlkn ,a`d iiga oica dcnr m` elit` ©¦¦§¥
mewnúBaâì ä÷étñä àì íàqpwd inelyz z`éøä ,áàä únL ãò ¦Ÿ¦§¦¨¦§©¤¥¨¨£¥

dîöò ìL ïä.eiiga a`d mda dkf `ly oeik ¥¤©§¨
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המשך ביאור למסדת דתובות ליום ראשון עמ' ב

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyd"ryz'd oqip '` - xc` c"k -

ה'תשע"ה  אדר כ"ד ראשון יום

-dyecwxtq
d`iA ixEQ` zFkld¦§¦¥¦¨

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק
d̀iAixEQìzFkld-dyecwxtq

¤¤§¥¨¨
¦§¦¥¦̈

ּומזלֹות ‡. ּכֹוכבים עֹובדת ׁשּבעל מּׁשאר 2יּׂשראל ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
לעֹובד 3האּמֹות  ׁשּנבעלה יּׂשראלית אֹו איׁשּות, ּדר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָֻ

לֹוקין  אּלּו הרי - איׁשּות ּדר ּומזלֹות מן 4ּכֹוכבים ֲִִִִֵֵֶֶַָָ
ּבם  תתחּתן לא ׁשּנאמר: לבנֹו5הּתֹורה; תּתן לא ּבּת , ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

אּמֹות  ּכל ואחד עממין ׁשבעה אחד .לבנ תּקח לא ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֻּובּתֹו
זה  עזרא 6ּבאּסּור ידי על מפרׁש וכן נּתן 7. לא ואׁשר : ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

לבנינּו. נּקח לא ּבנתיהם ואת הארץ, לעּמי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּבנתינּו
על ·. הּבא אבל חתנּות; דר אּלא ּתֹורה אסרה ְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָֹולא

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - זנּות ּדר מּדברי 8הּכּותית ְְְִִִִֵֶֶַַַַַ
ּבזנּות  לֹו יחדּה ואם להתחּתן. יבא ׁשּמא ּגזרה 9סֹופרים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

נּדה  מּׁשּום עליה חּיב ּומּׁשּום 10- ׁשפחה, ּומּׁשּום , ְִִִִִֶַָָָָָ
זֹונה  ּומּׁשּום נקראת 11ּכּותית, אּלא לֹו, יחדּה לא ואם . ְְֲִִִִִֶָָָָֹ

אּלּו חּיּובין וכל ּכּותית. מּׁשּום אּלא חּיב אינֹו - ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמקרה
ְִִֵֶמּדבריהן.

אבל ‚. יּׂשראל; הּבֹועל ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּמה
זֹונה. מּׁשּום הּתֹורה מן לֹוקה - הּכּותית על הּבא ִִִֵֶַַַַָָָֹּכהן

ּובבעילה  יּׂשראלית. זֹונה ואחד ּכּותית זֹונה 12ואחד ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ
קּדּוׁשין. ּבת אינּה ׁשהרי לֹוקה, ְֲִִִֵֵֶֶַַָּבלבד

זנּות,„. ּדר ּבין חתנּות ּדר ּבין ּכּותית, הּבֹועל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכל
ּבפרהסיא  ּבעלּה עּׂשרה 13אם לעיני ׁשּיבעל והּוא , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ

אּלּו הרי - והרגּוהּו קּנאין ּבֹו ּפגעּו אם יתר, אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָמּיּׂשראל
הּוא. מּסיני למׁשה הלכה זה ודבר ּוזריזין. ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֻמׁשּבחין

ּבזמרי. ּפינחס מעּׂשה זה: לדבר ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָראיה
מעּׂשה,‰. ּבׁשעת אּלא ּבהן לפּגע רּׁשאי הּקּנאי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹואין

ּפרׁש אם אבל קבתּה. אל האּׁשה ואת ׁשּנאמר: 14ּכזמרי; ְְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
אֹותֹו הֹורגין אין ה 15- ואם עליו ; נהרג - ּבא 16רגֹו ואם . ְְְֱֲִִִֵֶָָָָָ

לֹו מֹורין אין - להרגֹו ּדין מּבית רׁשּות לּטל ,17הּקּנאי ְְְִִִִֵֵַַַָֹ
ּבא  אם אּלא עֹוד, ולא מעּׂשה. ּבׁשעת ׁשהּוא ּפי על ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹואף

ונׁשמט  הּבֹועל, את להרג הּקּנאי 18הּקּנאי והרג הּבֹועל ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַַַָֹ
עליו  נהרג הּבֹועל אין - מּידֹו עצמֹו להּציל והּבא 19ּכדי . ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּתֹוׁשב  ּגר ּבת מּכין 20על אבל ּבֹו; ּפֹוגעים הּקּנאין אין - ְֲִִִֵֵַַַַַָָָ
מרּדּות  מּכת .21אֹותֹו ְַַַ

.Â קּנאים ּבֹו ּפגעּו ּדין 22לא ּבית הלקּוהּו ולא הרי 23, - ְְְֲִִִֵֵַָָֹֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וגדול 1) הקנאי; את שהרג הבועל כיצד; – בו פוגעים שקנאין הגויה על הבא זנות; או אישות דרך הגויה על הבא יבאר
שנתערב  ישראל ולד השפחה; על והבא עבדות לשם אותם שהטבילו עבדים בתורה; כתוב שאינו אע"פ גויה בועל עוון

כשיתגיירו. האומות ושאר עממין שבעה דין שפחה; ולד ונשים 2)עם בגברים ביאה באיסורי מדובר הקודמים בפרקים
האחרות. באומות עוסק זה ופרק אם 3)מישראל ואף - הכלל מכונה הכלל, מן יוצא חלק כשיש הלשון, מדרכי הוא כן

רבינו  [דעת אני". איסטניס אדם כל כשאר "איני עשו"; מה המלך מדינות "בשאר "שאר", בשם - גדול היותר החלק הוא
כיבושה  בזמן בארץ שישבו האומות שבע שרק וסוברים, עליו חלקו ורבים גיור. ולפני האומות בכל נוהג חיתון שאיסור
כך  ומתוך בהם. תופסים קידושין אין כי חיתון, כלל שייך לא גיור לפני אבל כשנתגיירו, בחיתון נאסרו יהושע ידי על

דבר]. לכל כישראל הם שנתגיירו אחרי כי כלל, חיתון איסור שייך לא אומות שבשאר בהם.4)יוצא, התרו רבינו 5)אם
לא  ובתו לבנו תיתן לא "בתך הפסוק: סוף את גם רבינו מביא ולכן אישות, ובדרך בגירותן ולא בגיותן זה פסוק מפרש

בם". תתחתן ל"לא כביאור שזה לבנך". המסירין".6)תקח כל לרבות יסיר "כי לו: זרה שהפסוק 7)עבודה למרות
לא  ט"ו הלכה ז' פרק תורה ספר ובהלכות נחמיה, ספר את גם כולל עזרא ספר כי "עזרא", רבינו כתב נחמיה בספר הוא
אין  שמיה", על ספרא איקרי לא טעמא מאי "ונחמיה אמרו: וכן התנ"ך. ספרי 24 בין נחמיה ספר את כלל רבינו הזכיר

לשניים. עזרא ספר נתחלק מי ידי ועל מתי יודעים ובדברי 8)אנו תורה בדברי שמרד מרדות? מכת אותן קורין "ולמה
דעתם. שיקול לפי ומקרה מקרה בכל להחליט דין לבית ונמסר המכות מספר חכמים קבעו ולא "ביתֿדין 9)סופרים".

גירסת  לפי - שם הגמרא ומסקנת זונה). גוייה, שפחה, (נדה, נשג"ז" משום חייב גוייה על הבא ישראל גזרו: חשמונאי של
קבוע. באופן זה אם רק הייתה החשמונאים של שהגזירה כלומר, לה". דמייחד "התם - בכך 10)רבינו הרגיל "וישראל

יהיה  לא משום ועבר שפחה, (לקחת) למנסב ואתי ישראלית, נדה (גם) נמי למבעל (יבוא) אתי בנדתה, עליה ובא הואיל
תתחתן". לא על ועבר לגוייה, למנסבה ואתי התורה.11)קדש. מן לוקה כהן אבל ישראל, הוא אבל 12)אם בגוייה,

לוקה  הוא אמנם ויבעול. שיקדש) (פירוש, שיקח עד אלא זונה משום לוקה אינו זנות דרך ישראלית זונה על הבא כהן
מישראל. גרע דלא קדשה תהיה לא ישראל".13)משום וכולהו אדם בני מעשרה פחותה פרהסיא האשה.14)"אין מן

מעשה".15) בשעת אלא זו הלכה נאמרה כרוצח.16)"שלא בו, התרו מעצמו,17)אם למקנא אלא רשות ניתנה "שלא
נאמר  (אם ליה אמרינן אי (ושואל), ומימלך שבא) (וזה אתי כי והאי לא, שליח עלֿידי אבל עצמו, עלֿידי מעשה דעושה

שלהם). שליח שהוא (נמצא שלוחן" להו הוה והרוג) (לך  קטול זיל פירש.18)לו) שלא פי על זמרי 19)אף "נהפך
אין  שהרי הוא, בעלמא רשות אלא [=לזמרי] להרגו מצוה אין שהרי הווה, רודף דפינחס עליו". נהרג אין לפינחס והרגו
פינחס". של בנפשו עצמו את להציל לזמרי רשות ניתנה כך לזמרי, להרוג לפינחס רשות שניתן וכשם [=לפינחס], לו מורין

ולמה 20) טבל... ולא מל ולא נח בני של המצוות שאר עם זרה עבודה יעבוד שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר "איזהו
לעבוד  לא קיבלה בעצמה שהיא פירוש, תושב, גר ובת ישראל". בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר לפי תושב? שמו נקרא

זרה. מרדות.21)עבודה מכת אותו מכין דין בית אסורה, ביאה הבא מעשה.22)שכל אבל 23)בשעת מרדות. מכת
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התשע"ה  אדר כ"ט שישי יום הנפש' 'דם

‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰:‚ ‰ÎÏïéáiç ïéà¥©¨¦
LiL ïîæ ìk ...äøéçðe äèéçL úòLa àöBiä íc ìò àlà úøk̈¥¤¨©¨©¥¦§©§¦¨§¦¨¨§©¤¥
...àöBéå çl÷î àeäL ïîæ ìk ,äæwä íc ìòå ...úéîeîãà Ba©§¦§©©©¨¨¨§©¤§©¥©§¥

.Ba äàöBé LôpäL ícä àeä çelwä ícL¤©©¦©©¨¤©¤¤§¨
התוספות הקזה)לדעת דם ד"ה ב. כ, דם (כריתות על גם

מקלח  הוא כאשר רק כרת חייבים נחירה דם או שחיטה
הוזכר  שבמשנה ואף בו. יוצאה שהנפש הדם זהו כי ויוצא,

הקזה בדם רק בו' יוצאה שהנפש רפואה)'דם זה (לשם הרי
דם  לה שיצא עד לבהמה דם להקיז רגילים שאין משום

הנפש.
אלא  כרת חייבים אין הקזה בדם רק הרמב"ם לדעת אבל
חייבים  נחירה או שחיטה דם על אבל מקלח, הוא כאשר
שהוא  כיון כי אדמומית. בו שיש זמן כל מקלח, שאינו אף
היוצא  דם כל - (הסימנים) בו יוצאה שהנשמה ממקום בא

הנפש דם הוא זה משנה)ממקום .(לחם

להקשות: ויש
אוכלין טומאת ה"ג)בהלכות לדם (פ"י שיש הרמב"ם כתב

לאחר  שותת הוא כאשר רק טומאה לדיני משקה תורת
מכשיר אינו הקלוח דם "אבל mdהשחיטה, miig oiicry

סותר  זה הרי ולכאורה הקזה". לדם דומה... הוא והרי
הדם הוא הקלוח "שדם כאן eaלדבריו d`vei ytpdy?"

והביאור:
כרת  חיוב בו יש הקילוח שדם וודאי אכילה, איסור לענין
הקילוח  שבשעת (אף בו יוצאת שהנפש דם הוא שהרי
הקלוח  "דם טומאה הכשר לענין אך בחיים). עדיין הבהמה

הגמרא כי מכשיר", א)אינו לו "ודם (חולין מהפסוק לומדת
היוצא דם שרק ישתה" כאשר xg`lחללים הנפש, יציאת

והרי  טומאה, להכשר כמשקה נחשב 'חלל', כבר הבהמה
בחיים. עדיין היא הקילוח בעת

(` ,ak zezixk ,xpl jexr .l"wq gk 'iq xey ze`eaz))

ה'תשע"ה  ניסן א' קודש שבת בחלב? מבשר הנאה על לוקים האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰áìça øOä¨§¨¨
éîe ...äàðäa øeñàå ,äøBzä ïî Bìëàì øeñàå ,BìMáì øeñà ¯¨§©§§¨§¨§¦©¨§¨©£¨¨¦

.ä÷Bì ...ìëBàä ïëå ...ä÷Bì ¯ ãçàk úéæk íäéðMî ìMáiL¤§©¥¦§¥¤§©¦§¤¨¤§¥¨¥¤
משנה' ה'לחם ה"ב)לדעת למלך'(להלן יסוה"ת וה'משנה (הל'

ה"ח) או פ"ה בישול על שלוקים היא הרמב"ם דברי משמעות
בלבד. הנאה על לא אבל בחלב, בשר אכילת

נבלה  בשר מהמבשל לדבר ראיה הביא למלך' וה'משנה
אכילתו על לוקה שאינו בחלב צרויה) (ח' חלב ה"ו)או (להלן

חלב) או (נבלה איסור על חל בחלב בשר איסור אין כי
– מוסיף' ב'איסור הרי להקשות: יש ולכאורה קיים. שכבר
אומרים  כן - הראשון האיסור על מוסיף השני שהאיסור
איסור  על מוסיף בחלב בשר ואיסור איסור, על חל איסור
בשר  אכילת איסור יחול לא ולמה הנאה, איסור – נבלה

בחלב?
מובן  בחלב, בשר הנאת על לוקים שאין נאמר אם אך
חיוב  אין כאשר כי האכילה, על מלקות חיוב אין מדוע

חיוב  לחול יכול לא שנוסף, ההנאה איסור על מלקות
האכילה. על מלקות

לעיל הט"ז)והנה, אכל (פ"ח ולא נהנה שאם הרמב"ם כתב
משנה' ה'מגיד וביאר לוקה. אינו הנאה כל (שם)מאיסורי :

ודבר  הנאתם, דרך אלא עליהם לוקים אין שבתורה איסורים
אינו  אכל לא ואם באכילה היא הנאתו דרך לאכילה הראוי
הנאה  על לוקים אין זה שמטעם לומר קשה אך לוקה.

ש  אף לוקים בחלב בשר על שהרי בחלב, בשר לא מאיסור
הנאתן ה"י)כדרך פי"ד צריך (לקמן אכל ולא הנהנה גם כן ואם ,

פ"ז ללקות סי' יור"ד אברהם .סק"א)(יד
ומשיב' ר"ג)וה'שואל סי' ח"ב ד' כשם (מהדו' כי חידש

גם  וכד'), (כזית כשיעור אכילה על רק לוקים שבאכילה
כשיעור  נהנה אם רק למלקות מקום היה הנאה באיסור
כל  הרי הנאה, שיעור למדוד אפשרות שאין וכיון הנאה,
אין  - התורה מן שאסור ואף שיעור', 'חצי בגדר היא הנאה

עליו. לוקים

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc zeaezk(oey`x meil)
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,áàä,qpwd z` mlyl dztnd e` qpe`d z` oic zia eaiigeéøä ¨¨£¥

ïä[qpwd inc-],áà ìLz` el dzkf dxezdy x`azdy enke ¥¤¨
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ה'תשע"ה  אדר כ"ד ראשון יום

-dyecwxtq
d`iA ixEQ` zFkld¦§¦¥¦¨

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק
d̀iAixEQìzFkld-dyecwxtq

¤¤§¥¨¨
¦§¦¥¦̈

ּומזלֹות ‡. ּכֹוכבים עֹובדת ׁשּבעל מּׁשאר 2יּׂשראל ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
לעֹובד 3האּמֹות  ׁשּנבעלה יּׂשראלית אֹו איׁשּות, ּדר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָֻ

לֹוקין  אּלּו הרי - איׁשּות ּדר ּומזלֹות מן 4ּכֹוכבים ֲִִִִֵֵֶֶַָָ
ּבם  תתחּתן לא ׁשּנאמר: לבנֹו5הּתֹורה; תּתן לא ּבּת , ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

אּמֹות  ּכל ואחד עממין ׁשבעה אחד .לבנ תּקח לא ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֻּובּתֹו
זה  עזרא 6ּבאּסּור ידי על מפרׁש וכן נּתן 7. לא ואׁשר : ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

לבנינּו. נּקח לא ּבנתיהם ואת הארץ, לעּמי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּבנתינּו
על ·. הּבא אבל חתנּות; דר אּלא ּתֹורה אסרה ְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָֹולא

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - זנּות ּדר מּדברי 8הּכּותית ְְְִִִִֵֶֶַַַַַ
ּבזנּות  לֹו יחדּה ואם להתחּתן. יבא ׁשּמא ּגזרה 9סֹופרים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

נּדה  מּׁשּום עליה חּיב ּומּׁשּום 10- ׁשפחה, ּומּׁשּום , ְִִִִִֶַָָָָָ
זֹונה  ּומּׁשּום נקראת 11ּכּותית, אּלא לֹו, יחדּה לא ואם . ְְֲִִִִִֶָָָָֹ

אּלּו חּיּובין וכל ּכּותית. מּׁשּום אּלא חּיב אינֹו - ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמקרה
ְִִֵֶמּדבריהן.

אבל ‚. יּׂשראל; הּבֹועל ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּמה
זֹונה. מּׁשּום הּתֹורה מן לֹוקה - הּכּותית על הּבא ִִִֵֶַַַַָָָֹּכהן

ּובבעילה  יּׂשראלית. זֹונה ואחד ּכּותית זֹונה 12ואחד ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ
קּדּוׁשין. ּבת אינּה ׁשהרי לֹוקה, ְֲִִִֵֵֶֶַַָּבלבד

זנּות,„. ּדר ּבין חתנּות ּדר ּבין ּכּותית, הּבֹועל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכל
ּבפרהסיא  ּבעלּה עּׂשרה 13אם לעיני ׁשּיבעל והּוא , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ

אּלּו הרי - והרגּוהּו קּנאין ּבֹו ּפגעּו אם יתר, אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָמּיּׂשראל
הּוא. מּסיני למׁשה הלכה זה ודבר ּוזריזין. ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֻמׁשּבחין

ּבזמרי. ּפינחס מעּׂשה זה: לדבר ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָראיה
מעּׂשה,‰. ּבׁשעת אּלא ּבהן לפּגע רּׁשאי הּקּנאי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹואין

ּפרׁש אם אבל קבתּה. אל האּׁשה ואת ׁשּנאמר: 14ּכזמרי; ְְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
אֹותֹו הֹורגין אין ה 15- ואם עליו ; נהרג - ּבא 16רגֹו ואם . ְְְֱֲִִִֵֶָָָָָ

לֹו מֹורין אין - להרגֹו ּדין מּבית רׁשּות לּטל ,17הּקּנאי ְְְִִִִֵֵַַַָֹ
ּבא  אם אּלא עֹוד, ולא מעּׂשה. ּבׁשעת ׁשהּוא ּפי על ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹואף

ונׁשמט  הּבֹועל, את להרג הּקּנאי 18הּקּנאי והרג הּבֹועל ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַַַָֹ
עליו  נהרג הּבֹועל אין - מּידֹו עצמֹו להּציל והּבא 19ּכדי . ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּתֹוׁשב  ּגר ּבת מּכין 20על אבל ּבֹו; ּפֹוגעים הּקּנאין אין - ְֲִִִֵֵַַַַַָָָ
מרּדּות  מּכת .21אֹותֹו ְַַַ

.Â קּנאים ּבֹו ּפגעּו ּדין 22לא ּבית הלקּוהּו ולא הרי 23, - ְְְֲִִִֵֵַָָֹֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וגדול 1) הקנאי; את שהרג הבועל כיצד; – בו פוגעים שקנאין הגויה על הבא זנות; או אישות דרך הגויה על הבא יבאר
שנתערב  ישראל ולד השפחה; על והבא עבדות לשם אותם שהטבילו עבדים בתורה; כתוב שאינו אע"פ גויה בועל עוון

כשיתגיירו. האומות ושאר עממין שבעה דין שפחה; ולד ונשים 2)עם בגברים ביאה באיסורי מדובר הקודמים בפרקים
האחרות. באומות עוסק זה ופרק אם 3)מישראל ואף - הכלל מכונה הכלל, מן יוצא חלק כשיש הלשון, מדרכי הוא כן

רבינו  [דעת אני". איסטניס אדם כל כשאר "איני עשו"; מה המלך מדינות "בשאר "שאר", בשם - גדול היותר החלק הוא
כיבושה  בזמן בארץ שישבו האומות שבע שרק וסוברים, עליו חלקו ורבים גיור. ולפני האומות בכל נוהג חיתון שאיסור
כך  ומתוך בהם. תופסים קידושין אין כי חיתון, כלל שייך לא גיור לפני אבל כשנתגיירו, בחיתון נאסרו יהושע ידי על

דבר]. לכל כישראל הם שנתגיירו אחרי כי כלל, חיתון איסור שייך לא אומות שבשאר בהם.4)יוצא, התרו רבינו 5)אם
לא  ובתו לבנו תיתן לא "בתך הפסוק: סוף את גם רבינו מביא ולכן אישות, ובדרך בגירותן ולא בגיותן זה פסוק מפרש

בם". תתחתן ל"לא כביאור שזה לבנך". המסירין".6)תקח כל לרבות יסיר "כי לו: זרה שהפסוק 7)עבודה למרות
לא  ט"ו הלכה ז' פרק תורה ספר ובהלכות נחמיה, ספר את גם כולל עזרא ספר כי "עזרא", רבינו כתב נחמיה בספר הוא
אין  שמיה", על ספרא איקרי לא טעמא מאי "ונחמיה אמרו: וכן התנ"ך. ספרי 24 בין נחמיה ספר את כלל רבינו הזכיר

לשניים. עזרא ספר נתחלק מי ידי ועל מתי יודעים ובדברי 8)אנו תורה בדברי שמרד מרדות? מכת אותן קורין "ולמה
דעתם. שיקול לפי ומקרה מקרה בכל להחליט דין לבית ונמסר המכות מספר חכמים קבעו ולא "ביתֿדין 9)סופרים".

גירסת  לפי - שם הגמרא ומסקנת זונה). גוייה, שפחה, (נדה, נשג"ז" משום חייב גוייה על הבא ישראל גזרו: חשמונאי של
קבוע. באופן זה אם רק הייתה החשמונאים של שהגזירה כלומר, לה". דמייחד "התם - בכך 10)רבינו הרגיל "וישראל

יהיה  לא משום ועבר שפחה, (לקחת) למנסב ואתי ישראלית, נדה (גם) נמי למבעל (יבוא) אתי בנדתה, עליה ובא הואיל
תתחתן". לא על ועבר לגוייה, למנסבה ואתי התורה.11)קדש. מן לוקה כהן אבל ישראל, הוא אבל 12)אם בגוייה,

לוקה  הוא אמנם ויבעול. שיקדש) (פירוש, שיקח עד אלא זונה משום לוקה אינו זנות דרך ישראלית זונה על הבא כהן
מישראל. גרע דלא קדשה תהיה לא ישראל".13)משום וכולהו אדם בני מעשרה פחותה פרהסיא האשה.14)"אין מן

מעשה".15) בשעת אלא זו הלכה נאמרה כרוצח.16)"שלא בו, התרו מעצמו,17)אם למקנא אלא רשות ניתנה "שלא
נאמר  (אם ליה אמרינן אי (ושואל), ומימלך שבא) (וזה אתי כי והאי לא, שליח עלֿידי אבל עצמו, עלֿידי מעשה דעושה

שלהם). שליח שהוא (נמצא שלוחן" להו הוה והרוג) (לך  קטול זיל פירש.18)לו) שלא פי על זמרי 19)אף "נהפך
אין  שהרי הוא, בעלמא רשות אלא [=לזמרי] להרגו מצוה אין שהרי הווה, רודף דפינחס עליו". נהרג אין לפינחס והרגו
פינחס". של בנפשו עצמו את להציל לזמרי רשות ניתנה כך לזמרי, להרוג לפינחס רשות שניתן וכשם [=לפינחס], לו מורין

ולמה 20) טבל... ולא מל ולא נח בני של המצוות שאר עם זרה עבודה יעבוד שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר "איזהו
לעבוד  לא קיבלה בעצמה שהיא פירוש, תושב, גר ובת ישראל". בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר לפי תושב? שמו נקרא

זרה. מרדות.21)עבודה מכת אותו מכין דין בית אסורה, ביאה הבא מעשה.22)שכל אבל 23)בשעת מרדות. מכת
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קּבלה  ּבדברי מפרׁש ּכי 24ענׁשֹו ׁשּנאמר: ּבכרת. ׁשהּוא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
יכרת  נכר, אל ּבת ּובעל אהב אׁשר יי קדׁש יהּודה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹחּלל
לא  - הּוא יּׂשראל אם ועֹונה. ער יעּׂשּנה אׁשר לאיׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיי

ער  לֹו ּכהן 25יהיה ואם ּבּתלמידים; עֹונה ולא ּבחכמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
למדּת, הּנה צבאֹות. ליי מנחה מּגיׁש לֹו יהיה לא - ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּוא
ּומזלֹות; ּכֹוכבים לעבֹודת נתחּתן ּכאּלּו - ּכּותית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשהּבֹועל

ה'. קדׁש מחּלל ונקרא נכר. אל ּבת ּובעל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
.Ê יהי אל ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשאין ּפי על אף זה, ְִִִִֵֵֶֶַַַַָעֹון

הפסד  ּבֹו יׁש אּלא ;ּבעיני העריֹות 26קל ּבכל ׁשאין ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּובכלל  ּדבר, לכל הּוא ּבנֹו - הערוה מן ׁשהּבן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּכמֹותֹו.
הּכּותית  מן והּבן ממזר; ׁשהּוא ּפי על אף נחׁשב, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָיּׂשראל

ּבנ את יסיר ּכי ׁשּנאמר: ּבנֹו, אינֹו מסיר - - מאחרי ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
יי. אחרי מּלהיֹות ְְֲִִֵַָאֹותֹו

.Á,ּומזלֹות ּכֹוכבים ּבעֹובדי להּדבק גֹורם זה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָודבר
יי  מאחרי ולׁשּוב מהם, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהבּדילנּו

ּבֹו. ְְִֹולמעל
.Ë אם יּׂשראל: ּבת על הּבא ּומזלֹות ּכֹוכבים ְִִִֵֵַַַַָָָָעֹובד

אינֹו - היא ּפנּויה ואם עליה; נהרג - היא איׁש ְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָָָאׁשת
ֱֶָנהרג.

.Èׁשלׁש ּבת קטּנה ּבין הּכּותית, על הּבא יּׂשראל ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָאבל
אחד  ויֹום איׁש,27ׁשנים אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין ּגדֹולה, ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

אחד  ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן היה ׁשּבא 28ואפּלּו ּכיון , ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּבזדֹון  הּכּותית נהרגת 29על זֹו הרי ׁשּבא 30- מּפני , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

מפרׁש זה ודבר ּכּבהמה. ידיה, על ּתקלה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹליּׂשראל
ּבלעם, ּבדבר יּׂשראל לבני היּו הּנה הן ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבּתֹורה,

הרגּו. זכר למׁשּכב איׁש ידעת אּׁשה ְְְֲִִִַַַָָָָֹֹוכל
.‡Èוקּבלּו עבדּות, לׁשם אֹותם ׁשהטּבילּו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָהעבדים

ּבהם  חּיבים ׁשהעבדים מצֹות מּכלל 31עליהם יצאּו - ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
לפיכ ּבאּו. לא יּׂשראל ולכלל ּומזלֹות, ּכֹוכבים ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹהעֹובדי

ואחד 33אסּורה 32הּׁשפחה  ׁשפחתֹו אחד חֹורין, לבן ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ
חברֹו מּכת 34ׁשפחת אֹותֹו מּכין - הּׁשפחה על והּבא . ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָ

ׁשהאדֹון  ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהרי סֹופרים. מּדברי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמרּדּות
לֹו מּתרת והיא העברי לעבּדֹו ּכנענית ׁשפחה ,35נֹותן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֻ

אּׁשה. לֹו יּתן אדניו אם ֱֲִִִֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:

.·È זה ּבדבר חכמים גזרּו ּתֹורה 36ולא חּיבה ולא . ְְְְְֲִִֶָָָָָָֹֹ
לאיׁש נחרפת היתה ּכן אם אּלא ּבׁשפחה, ּכמֹו37מלקּות , ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‚È מלקּות ּבֹו ׁשאין מּפני  ּבעיני קל זה עֹון יהי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָאל 

ׁשהּבן  יי. מאחרי לסּור לּבן גֹורם זה ׁשּגם הּתֹורה, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמן
לזרע  גֹורם ונמצא מּיּׂשראל, ואינֹו עבד הּוא הּׁשפחה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמן

אנקלֹוס  הרי עבדים. ולהיֹותם להתחּלל 38הּקדׁש ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹֻ
קדׁש יהיה לא ּבכלל וׁשפחה עבד ּבעילת ּכלל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהמתרּגם

קדׁשה. תהיה ְְְִֵֶָֹולא
.„È- עברה ּובׁשעת ּבפרהסיא ואפּלּו ׁשפחה  על ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָהּבא

ּבֹו ּפֹוגעין הּקּנאין דר39אין ׁשפחה לקח אם וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
וקּבלה  ׁשּטבלה ׁשּמעת הּתֹורה. מן לֹוקה אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחתנּות

ּומזלֹות. ּכֹוכבים העֹובדי מּכלל יצתה ְְְְִִִֵַַָָָָָמצֹות
.ÂË ׁשניהן הרי - ׁשפחה ּבולד יּׂשראלית ולד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָנתערב

וכֹופין  עבד; ספק מהן אחד וכל הּׁשפחה 40ספק, ּבעל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
האדֹון  ּבן ההּוא הּבן היה ואם ׁשניהם. את 41ּומׁשחרר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכׁשּיגּדלּו - עבד מּתרין 42ׁשל ויהיּו זה, את זה יׁשחררּו ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָֻ
ּבקהל. ְָָָֹלבא

.ÊË ׁשפחֹות ספק ׁשּתיהן הרי - ּבנֹות הּתערֹובֹות ,43היּו ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָ
אם  וכן עבד. ספק הּולד - מהן אחת ּכל על ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּבא

יּׂשראלית  ּבולד ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדת ולד -44נתערב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשניהן  את ספק 45מטּבילים מהן אחת וכל ּגרּות, לׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

.46ּגּיֹורת  ִֶ
.ÊÈ עליהן ויקּבלּו ּכׁשּיתּגּירּו ּכּלם ּכֹוכבים העֹובדי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּכל

ּכׁשּיׁשּתחררּו והעבדים ׁשּבּתֹורה, הּמצֹות הן 47ּכל הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
יהיה  אחת חּקה הּקהל ׁשּנאמר: ּדבר; לכל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּכיּׂשראל

והּוא  מּיד. יי ּבקהל להּכנס ּומּתרין הּגר 48לכם. ׁשּיּׂשא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּגּיֹורת  הּיּׂשראלי ויּׂשא יּׂשראל, ּבת המׁשחרר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻאֹו
עּמֹון  והם: ּבלבד, עממין מארּבעה חּוץ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻּומׁשחררת.
אחד  ּכׁשּיתּגּיר האּלּו, ׁשהאּמֹות ואדם; ּומצרים ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּומֹואב

אּלא  ּדבר, לכל ּכיּׂשראל הּוא הרי - ּביאה 49מהן לענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ַָָּבּקהל.

.ÁÈ.עֹולם אּסּור אּסּורן - ּומֹואב עּמֹון ּדינן? ְִִִֵַַָָָָוכיצד
ּומֹואבי  עּמֹוני יבא לא ׁשּנאמר: נקבֹות. ולא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹזכרים
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הל  אחר.אם מעונש נפטר קבלה.24)קוהו דברי הנקראים נביאים החכמים".25)בספרי בין ולהורות להבין "חריף
כולו.26) ישראל לביאה.27)לעם ראוייה ביאה.28)שהיא הבהמה 29)שביאתו עם "והשוכב תקלה. אין דבשוגג

נסקלת". הבהמה אין כרת.30)בשגגה... שעונשו או מעשה. בשעת בו, שפוגעין קנאים ידי על נהרג - הבועל - והוא
חייבת.31) שהאשה המצוות חורין".34)מדרבנן.33)כנענית.32)היינו בן חציו שכבר אפשר, אי שפחה "לישא
לאשה.35) כנענית שפחה האדון לו נותן איך התורה, מן עברי לעבד אסורה הייתה עברי.36)שאם חצייה 37)בעבד

עברי. לעבד המקודשת חורין בת וחצייה יהיה 38)שפחה "לא שהלאו - אונקלוס של לדעתו מסכים אינו רבינו אמנם
בזה  - אונקלוס על מסתמך רבינו אולם חכמים, גזירת רק זו ולדעתו, - ושפחה עבד בעילת כולל קדשה" תהיה ולא קדש
להתחלל". הקודש לזרע "גורם שפחה או עבד המוליד שישראל כהוכחה ושפחה, עבד ו"קדשה" "קדש" המלים: שמבאר -

הגויים.39) מכלל יצאה וזו (גוייה) ארמית בבועל אלא ההלכה נאמרה שאינם 40)שלא ורביה, פריה מצות ביטול מפני
ב  כמו חורין, בת ולא שפחה לא לישא חורין.יכולים בן וחצי עבד ונתערב 41)חצי בן, והניח מת השפחה שבעל כלומר,

השני. של האדון הוא הוולדות משני שאחד ונמצא השפחה, בן שקטן 42)עם לשחרר, יכולים אינם קטנים בהיותם אבל
לשחרר. יכול אינה43)אינו שהאשה שתיהן, את שישחרר האדון את כופין חצייה ואין כדין ודינן ורביה, פריה על מצווה

לשחררה. האדון את כופין שאין חורין בת וחצייה בנות.44)שפחה הוולדות.45)והן לכהן.46)שני ואסורה
עבדות".47) לשם כשטבל הודיעוהו "שכבר כשישתחרר, המצוות לקבל צריך לא חוץ.49)היינו.48)עבד 

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּזכר  ׁשהעּמֹוני מּסיני, למׁשה הלכה וגֹומר. יי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבקהל
הּזכר והּמֹואב  יּׂשראל,50י ּבת לּׂשא לעֹולם ׁשאסּור הּוא ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ּומֹואבית  עּמֹונית אבל העֹולם; סֹוף עד ּבנֹו, ּבן ְֲֲִִִֶַַָָָָאפּלּו
האּמֹות. ּכׁשאר מּיד ְִִֶֶָָָֻֻמּתרת

.ËÈ ּדֹור נקבֹות: ואחד זכרים אחד ואדֹומי, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָמצרי
ׁשליׁשי  ודֹור ּביּׂשראל, לבא אסּורין - ׁשני ודֹור ְְְְְֲִִִִִִֵֵָָֹראׁשֹון

וגֹומר. להם יּולדּו אׁשר ּבנים ׁשּנאמר: מּתר; -ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ
.Î ׁשני מצרי ׁשני. ּבנּה - ׁשּנתּגּירה מעּברת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֻמצרית

מצרית  ׁשּנּׂשא ראׁשֹון מצרי אֹו ראׁשֹונה, מצרית ְְְִִִִִִִִֶֶָָָָָׁשּנּׂשא
- להם יּולדּו אׁשר ּבנים ׁשּנאמר: ׁשני. הּולד - ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשנּיה

ּבלדה  ּתלאן .51הּכתּוב ְְֵַָָָָ
.‡Î עּמֹוני הּולד - מצרית ׁשּנּׂשא עּמֹוני מצרי 52ּגר ּגר . ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

מצרי  הּולד - עּמֹונית הּל53ׁשּנּׂשא - ּבאּמֹות הּכלל: זה . ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
הּזכר  הּפחּות.54אחר אחר הּל - נתּגּירּו ; ְְִֵַַַַַַַַָָָ

.·Î מן אסּורין אינן - עממין מּׁשבעה ׁשּנתּגּיר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָמי
מהן  נתּגּירּו ׁשּלא ידּוע, והּדבר ּבּקהל. לבֹוא ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּתֹורה
לבא  אסּורים ׁשּיהיּו עליהם ּגזר ויהֹוׁשע הּגבעֹונים, ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻאּלא
אּלא  אֹותם אסר ולא נקבֹות. ואחד זכרים אחד ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹבּקהל,
מים  וׁשאבי עצים וחטבי ׁשּנאמר: מקּדׁש; ׁשּיׁש ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבזמן

ּבּמקּדׁש. הרחקתם ּתלה - אלהי ְְְֱִֵַַָָָָָָָֹלבית
.‚Î לעבֹודת ׁשּנתנם לפי נתינים, הּנקראים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָוהם

לעֹולם, ּבּקהל יּכנסּו ׁשּלא עליהם וגזר דוד ּבא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהּמקּדׁש.
ּומן  ּבעזרא: מפרׁש וכן מקּדׁש. ׁשאין ּבזמן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹואפּלּו
למדּת, הא הלוּים. לעבדת והּׂשרים ּדויד ׁשּנתן ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹהּנתינים

ּבּמקּדׁש. אֹותם ּתלה ְִֶַָָָָֹׁשּלא
.„Î עּזּות ׁשראה לפי ּדינֹו? ּובית הּוא עליהם גזר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָולּמה

ׁשאּול  ּבני ׁשבעת ׁשּבקׁשּו ּבעת ּבהם ׁשהיתה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואכזרּיּות
עליהם  רחמּו ולא והרגּום לתלֹותם, ה' .55ּבחיר ְְְֲֲֲִִִֵֶַָָֹ

.‰Î האּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מל סנחריב ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכׁשעלה
הּמצרים  ואּלּו מּמקֹומם. אֹותם והגלה ּבזה, זה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָוערבם

הם  אחרים אנׁשים - עּתה מצרים וכן 56ׁשּבארץ , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
אּמֹות  ארּבע ונתערבּו והֹואיל אדֹום. ׁשּבּׂשדה ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָֻהאדֹומים
הּכל; הּתר - מּתרים ׁשהן העֹולם אּמֹות ּבכל ְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻֻֻהאסּורים
הרב. מן ׁשּפרׁש חזקתֹו - להתּגּיר מהן הּפֹורׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּכל
אדֹומי  ּבין מקֹום, ּבכל הּזה ּבּזמן הּגר ּכׁשּיתּגּיר ,ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלפיכ
ׁשאר  ּבין ּכּוׁשי ּבין מֹואבי, ּבין עּמֹוני ּבין מצרי, ְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָּבין
לבא  מּתרין - הּנקבֹות ואחד הּזכרים אחד ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻהאּמֹות,

מּיד. ִַָָָּבּקהל

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
לברית ‡. יּׂשראל נכנסּו דברים ּבמילה 2ּבׁשלׁשה : ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָ

וקרּבן. ְְְִָָָּוטבילה
ּבמצרים,3מילה ·. יאכל היתה לא ערל וכל ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
מׁשה 4ּבֹו אֹותם מל ׁשּכּלם 5. מילה 6רּבנּו. ּברית ּבּטלּו ְְִִִֵֶֶַָָָָֻ

לוי  מּׁשבט חּוץ ּוברית7ּבמצרים, נאמר: זה ועל . ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַ
ְִֹינצרּו.

ׁשּנאמר:‚. ּתֹורה, מּתן קדם ּבּמדּבר היתה ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּוטבילה
ּׂשמלתם  וכּבסּו ּומחר הּיֹום ׁשּנאמר:8וקּדׁשּתם וקרּבן, . ְְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

ּכל  ידי על עלת. וּיעלּו יּׂשראל ּבני נערי את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹוּיׁשלח
הקריבּום.9יּׂשראל  ְְִִִֵָ

להּכנס „. ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּכׁשּירצה לדֹורֹות, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכן
על  עליו ויקּבל הּׁשכינה ּכנפי ּתחת ּולהסּתֹופף ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹלּברית
נקבה  ואם קרּבן. והרצאת ּוטבילה מילה צרי - ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָּתֹורה

-10היא  אּתם מה ּכּגר. ּככם ׁשּנאמר: וקרּבן. טבילה - ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
- לדֹורֹות הּגר אף קרּבן, והרצאת ּוטבילה ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָּבמילה

קרּבן.11ּבמילה  והרצאת ּוטבילה ְְְְְִִַַָָָָָ
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מואבית".50) ולא מואבי עמונית, ולא עמוני הרמתי: שמואל של דינו מבית מקובלני יוחנן 51)"כך ר' בשם דימי כרב
שנייה, שנשא ראשון במצרי הדין שהוא רבינו, סובר ראשונה, מצרית שנשא שני במצרי רק אמר שהוא פי על ואף שם.
אסור  לשניהם שלישי שאינו וכל ואם, אב בלא ללידה אפשר אי הכוונה: בלידה" תלאן "הכתוב שם שאמרו מה ומפרש

בקהל. ואסורה 52)לבוא כמצרית דינה היא, נקבה אם אבל עולם. איסור - בקהל לבוא - איסורו זכר, הוא הוולד ואם
להחמיר. הולכים שלעולם שלישי, דור הפגום.53)עד הוא שהזכר כיוון שלישי, דור עד בא 54)ואסור עמוני גוי אם

עמונית  גוייה על שבא אחרת מאומה גוי בקהל, לבוא אסור וכשיתגייר כעמוני דינו בן, והוליד אחרת מאומה גוייה על
בקהל. לבוא מותר וכשיתגייר עמוני, אינו בן, בהן,55)והוליד לידבק ראויין אינן מרחמי דלא כיוון גבעונים (ואלו) "והני

דוד". עליהן גזר עמונים 56)מיד לא האומות, כל את ובלבל סנחריב משעלה הלכה, טעית. בנימין עקיבא ר' לו "אמר
במקומן". ואדומי מצרי ולא במקומן מואבין מי 1)ולא דעת על קטן גר דמים; והרצאת וטבילה מילה צריך שהגר יבאר

העבדים  ומטבילין מלין אם פלוני; דין בבית נתגיירתי ואמר שבא מי ודין וטבלה; שנתגיירה ומעוברת אותו; מטבילין
גיירו  ושמשון המלך וששלמה טבילה; צריך אם וכשישתחרר דין; בבית העבד שיטבול צריך ואם הגויים; מן הנלקחים

שנשאו. אומות"2)הנשים משאר וליבדל המקום ישראל 3)"בברית בני סידרו דברים השלושה שכל מבאר, רבינו
לברית. שנכנסו לפני כלומר, מתןֿתורה, נימולו.4)לפני במצרים בהיותם שעוד ומוכח, הפסח? את במצרים אכלו ואיך

ובפקודתו.5) רבינו משה עלֿידי חוץ 6)כלומר, במצרים המילה את ביטלו כולם אלא במצרים, למול ישראל בקשו "לא
והיה  במצרים. - ינצורו" ובריתך אמרתך שמרו "כי למה? ואוריך", תומיך אמר "וללוי שנאמר לוי, של משבטו

אותם". ומהול לך לו ואמר למשה, קרא הקב"ה? עשה מה זכות, להם היה ולא לגאלן מבקש ובני 7)הקדושֿברוךֿהוא
בזמן  איש כמליון ימול יחידי שמוהל אפשר איך כי אותם, מל לבדו רבינו שמשה לומר שאין המוהלים, היו לוי שבט

כגוי". דינו לערלות ש"מומר למול, היו פסולים - המילה את שביטלו ישראל וכל טעון 8)קצר, שאין במקום "ומה
כיבוס  שטעון מקום טבילה, טעון רש"י) בגדיו". יכבס כתב ולא במים, ורחץ דכתיב קרי... ("בעל כיבוס צריך) (שאינו

טבילה. שטעון דין אינו רש"י), שמלותם. וכבסו דכתיב תורה, ישראל.9)(בקיבול כל צריכה.10)שלוחי תימן: בכת"י
לטבילה.11) קודמת מילה



קי d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קּבלה  ּבדברי מפרׁש ּכי 24ענׁשֹו ׁשּנאמר: ּבכרת. ׁשהּוא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
יכרת  נכר, אל ּבת ּובעל אהב אׁשר יי קדׁש יהּודה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹחּלל
לא  - הּוא יּׂשראל אם ועֹונה. ער יעּׂשּנה אׁשר לאיׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיי

ער  לֹו ּכהן 25יהיה ואם ּבּתלמידים; עֹונה ולא ּבחכמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
למדּת, הּנה צבאֹות. ליי מנחה מּגיׁש לֹו יהיה לא - ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּוא
ּומזלֹות; ּכֹוכבים לעבֹודת נתחּתן ּכאּלּו - ּכּותית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשהּבֹועל

ה'. קדׁש מחּלל ונקרא נכר. אל ּבת ּובעל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
.Ê יהי אל ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשאין ּפי על אף זה, ְִִִִֵֵֶֶַַַַָעֹון

הפסד  ּבֹו יׁש אּלא ;ּבעיני העריֹות 26קל ּבכל ׁשאין ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּובכלל  ּדבר, לכל הּוא ּבנֹו - הערוה מן ׁשהּבן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּכמֹותֹו.
הּכּותית  מן והּבן ממזר; ׁשהּוא ּפי על אף נחׁשב, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָיּׂשראל

ּבנ את יסיר ּכי ׁשּנאמר: ּבנֹו, אינֹו מסיר - - מאחרי ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
יי. אחרי מּלהיֹות ְְֲִִֵַָאֹותֹו

.Á,ּומזלֹות ּכֹוכבים ּבעֹובדי להּדבק גֹורם זה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָודבר
יי  מאחרי ולׁשּוב מהם, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהבּדילנּו

ּבֹו. ְְִֹולמעל
.Ë אם יּׂשראל: ּבת על הּבא ּומזלֹות ּכֹוכבים ְִִִֵֵַַַַָָָָעֹובד

אינֹו - היא ּפנּויה ואם עליה; נהרג - היא איׁש ְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָָָאׁשת
ֱֶָנהרג.

.Èׁשלׁש ּבת קטּנה ּבין הּכּותית, על הּבא יּׂשראל ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָאבל
אחד  ויֹום איׁש,27ׁשנים אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין ּגדֹולה, ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

אחד  ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן היה ׁשּבא 28ואפּלּו ּכיון , ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּבזדֹון  הּכּותית נהרגת 29על זֹו הרי ׁשּבא 30- מּפני , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

מפרׁש זה ודבר ּכּבהמה. ידיה, על ּתקלה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹליּׂשראל
ּבלעם, ּבדבר יּׂשראל לבני היּו הּנה הן ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבּתֹורה,

הרגּו. זכר למׁשּכב איׁש ידעת אּׁשה ְְְֲִִִַַַָָָָֹֹוכל
.‡Èוקּבלּו עבדּות, לׁשם אֹותם ׁשהטּבילּו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָהעבדים

ּבהם  חּיבים ׁשהעבדים מצֹות מּכלל 31עליהם יצאּו - ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
לפיכ ּבאּו. לא יּׂשראל ולכלל ּומזלֹות, ּכֹוכבים ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹהעֹובדי

ואחד 33אסּורה 32הּׁשפחה  ׁשפחתֹו אחד חֹורין, לבן ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ
חברֹו מּכת 34ׁשפחת אֹותֹו מּכין - הּׁשפחה על והּבא . ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָ

ׁשהאדֹון  ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהרי סֹופרים. מּדברי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמרּדּות
לֹו מּתרת והיא העברי לעבּדֹו ּכנענית ׁשפחה ,35נֹותן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֻ

אּׁשה. לֹו יּתן אדניו אם ֱֲִִִֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:

.·È זה ּבדבר חכמים גזרּו ּתֹורה 36ולא חּיבה ולא . ְְְְְֲִִֶָָָָָָֹֹ
לאיׁש נחרפת היתה ּכן אם אּלא ּבׁשפחה, ּכמֹו37מלקּות , ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‚È מלקּות ּבֹו ׁשאין מּפני  ּבעיני קל זה עֹון יהי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָאל 

ׁשהּבן  יי. מאחרי לסּור לּבן גֹורם זה ׁשּגם הּתֹורה, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמן
לזרע  גֹורם ונמצא מּיּׂשראל, ואינֹו עבד הּוא הּׁשפחה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמן

אנקלֹוס  הרי עבדים. ולהיֹותם להתחּלל 38הּקדׁש ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹֻ
קדׁש יהיה לא ּבכלל וׁשפחה עבד ּבעילת ּכלל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהמתרּגם

קדׁשה. תהיה ְְְִֵֶָֹולא
.„È- עברה ּובׁשעת ּבפרהסיא ואפּלּו ׁשפחה  על ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָהּבא

ּבֹו ּפֹוגעין הּקּנאין דר39אין ׁשפחה לקח אם וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
וקּבלה  ׁשּטבלה ׁשּמעת הּתֹורה. מן לֹוקה אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחתנּות

ּומזלֹות. ּכֹוכבים העֹובדי מּכלל יצתה ְְְְִִִֵַַָָָָָמצֹות
.ÂË ׁשניהן הרי - ׁשפחה ּבולד יּׂשראלית ולד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָנתערב

וכֹופין  עבד; ספק מהן אחד וכל הּׁשפחה 40ספק, ּבעל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
האדֹון  ּבן ההּוא הּבן היה ואם ׁשניהם. את 41ּומׁשחרר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכׁשּיגּדלּו - עבד מּתרין 42ׁשל ויהיּו זה, את זה יׁשחררּו ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָֻ
ּבקהל. ְָָָֹלבא

.ÊË ׁשפחֹות ספק ׁשּתיהן הרי - ּבנֹות הּתערֹובֹות ,43היּו ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָ
אם  וכן עבד. ספק הּולד - מהן אחת ּכל על ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּבא

יּׂשראלית  ּבולד ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדת ולד -44נתערב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשניהן  את ספק 45מטּבילים מהן אחת וכל ּגרּות, לׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

.46ּגּיֹורת  ִֶ
.ÊÈ עליהן ויקּבלּו ּכׁשּיתּגּירּו ּכּלם ּכֹוכבים העֹובדי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּכל

ּכׁשּיׁשּתחררּו והעבדים ׁשּבּתֹורה, הּמצֹות הן 47ּכל הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
יהיה  אחת חּקה הּקהל ׁשּנאמר: ּדבר; לכל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּכיּׂשראל

והּוא  מּיד. יי ּבקהל להּכנס ּומּתרין הּגר 48לכם. ׁשּיּׂשא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּגּיֹורת  הּיּׂשראלי ויּׂשא יּׂשראל, ּבת המׁשחרר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻאֹו
עּמֹון  והם: ּבלבד, עממין מארּבעה חּוץ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻּומׁשחררת.
אחד  ּכׁשּיתּגּיר האּלּו, ׁשהאּמֹות ואדם; ּומצרים ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּומֹואב

אּלא  ּדבר, לכל ּכיּׂשראל הּוא הרי - ּביאה 49מהן לענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ַָָּבּקהל.

.ÁÈ.עֹולם אּסּור אּסּורן - ּומֹואב עּמֹון ּדינן? ְִִִֵַַָָָָוכיצד
ּומֹואבי  עּמֹוני יבא לא ׁשּנאמר: נקבֹות. ולא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹזכרים
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הל  אחר.אם מעונש נפטר קבלה.24)קוהו דברי הנקראים נביאים החכמים".25)בספרי בין ולהורות להבין "חריף
כולו.26) ישראל לביאה.27)לעם ראוייה ביאה.28)שהיא הבהמה 29)שביאתו עם "והשוכב תקלה. אין דבשוגג

נסקלת". הבהמה אין כרת.30)בשגגה... שעונשו או מעשה. בשעת בו, שפוגעין קנאים ידי על נהרג - הבועל - והוא
חייבת.31) שהאשה המצוות חורין".34)מדרבנן.33)כנענית.32)היינו בן חציו שכבר אפשר, אי שפחה "לישא
לאשה.35) כנענית שפחה האדון לו נותן איך התורה, מן עברי לעבד אסורה הייתה עברי.36)שאם חצייה 37)בעבד

עברי. לעבד המקודשת חורין בת וחצייה יהיה 38)שפחה "לא שהלאו - אונקלוס של לדעתו מסכים אינו רבינו אמנם
בזה  - אונקלוס על מסתמך רבינו אולם חכמים, גזירת רק זו ולדעתו, - ושפחה עבד בעילת כולל קדשה" תהיה ולא קדש
להתחלל". הקודש לזרע "גורם שפחה או עבד המוליד שישראל כהוכחה ושפחה, עבד ו"קדשה" "קדש" המלים: שמבאר -

הגויים.39) מכלל יצאה וזו (גוייה) ארמית בבועל אלא ההלכה נאמרה שאינם 40)שלא ורביה, פריה מצות ביטול מפני
ב  כמו חורין, בת ולא שפחה לא לישא חורין.יכולים בן וחצי עבד ונתערב 41)חצי בן, והניח מת השפחה שבעל כלומר,

השני. של האדון הוא הוולדות משני שאחד ונמצא השפחה, בן שקטן 42)עם לשחרר, יכולים אינם קטנים בהיותם אבל
לשחרר. יכול אינה43)אינו שהאשה שתיהן, את שישחרר האדון את כופין חצייה ואין כדין ודינן ורביה, פריה על מצווה

לשחררה. האדון את כופין שאין חורין בת וחצייה בנות.44)שפחה הוולדות.45)והן לכהן.46)שני ואסורה
עבדות".47) לשם כשטבל הודיעוהו "שכבר כשישתחרר, המצוות לקבל צריך לא חוץ.49)היינו.48)עבד 

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּזכר  ׁשהעּמֹוני מּסיני, למׁשה הלכה וגֹומר. יי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבקהל
הּזכר והּמֹואב  יּׂשראל,50י ּבת לּׂשא לעֹולם ׁשאסּור הּוא ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ּומֹואבית  עּמֹונית אבל העֹולם; סֹוף עד ּבנֹו, ּבן ְֲֲִִִֶַַָָָָאפּלּו
האּמֹות. ּכׁשאר מּיד ְִִֶֶָָָֻֻמּתרת

.ËÈ ּדֹור נקבֹות: ואחד זכרים אחד ואדֹומי, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָמצרי
ׁשליׁשי  ודֹור ּביּׂשראל, לבא אסּורין - ׁשני ודֹור ְְְְְֲִִִִִִֵֵָָֹראׁשֹון

וגֹומר. להם יּולדּו אׁשר ּבנים ׁשּנאמר: מּתר; -ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ
.Î ׁשני מצרי ׁשני. ּבנּה - ׁשּנתּגּירה מעּברת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֻמצרית

מצרית  ׁשּנּׂשא ראׁשֹון מצרי אֹו ראׁשֹונה, מצרית ְְְִִִִִִִִֶֶָָָָָׁשּנּׂשא
- להם יּולדּו אׁשר ּבנים ׁשּנאמר: ׁשני. הּולד - ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשנּיה

ּבלדה  ּתלאן .51הּכתּוב ְְֵַָָָָ
.‡Î עּמֹוני הּולד - מצרית ׁשּנּׂשא עּמֹוני מצרי 52ּגר ּגר . ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

מצרי  הּולד - עּמֹונית הּל53ׁשּנּׂשא - ּבאּמֹות הּכלל: זה . ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
הּזכר  הּפחּות.54אחר אחר הּל - נתּגּירּו ; ְְִֵַַַַַַַַָָָ

.·Î מן אסּורין אינן - עממין מּׁשבעה ׁשּנתּגּיר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָמי
מהן  נתּגּירּו ׁשּלא ידּוע, והּדבר ּבּקהל. לבֹוא ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּתֹורה
לבא  אסּורים ׁשּיהיּו עליהם ּגזר ויהֹוׁשע הּגבעֹונים, ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻאּלא
אּלא  אֹותם אסר ולא נקבֹות. ואחד זכרים אחד ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹבּקהל,
מים  וׁשאבי עצים וחטבי ׁשּנאמר: מקּדׁש; ׁשּיׁש ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבזמן

ּבּמקּדׁש. הרחקתם ּתלה - אלהי ְְְֱִֵַַָָָָָָָֹלבית
.‚Î לעבֹודת ׁשּנתנם לפי נתינים, הּנקראים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָוהם

לעֹולם, ּבּקהל יּכנסּו ׁשּלא עליהם וגזר דוד ּבא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהּמקּדׁש.
ּומן  ּבעזרא: מפרׁש וכן מקּדׁש. ׁשאין ּבזמן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹואפּלּו
למדּת, הא הלוּים. לעבדת והּׂשרים ּדויד ׁשּנתן ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹהּנתינים

ּבּמקּדׁש. אֹותם ּתלה ְִֶַָָָָֹׁשּלא
.„Î עּזּות ׁשראה לפי ּדינֹו? ּובית הּוא עליהם גזר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָולּמה

ׁשאּול  ּבני ׁשבעת ׁשּבקׁשּו ּבעת ּבהם ׁשהיתה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואכזרּיּות
עליהם  רחמּו ולא והרגּום לתלֹותם, ה' .55ּבחיר ְְְֲֲֲִִִֵֶַָָֹ

.‰Î האּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מל סנחריב ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכׁשעלה
הּמצרים  ואּלּו מּמקֹומם. אֹותם והגלה ּבזה, זה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָוערבם

הם  אחרים אנׁשים - עּתה מצרים וכן 56ׁשּבארץ , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
אּמֹות  ארּבע ונתערבּו והֹואיל אדֹום. ׁשּבּׂשדה ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָֻהאדֹומים
הּכל; הּתר - מּתרים ׁשהן העֹולם אּמֹות ּבכל ְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻֻֻהאסּורים
הרב. מן ׁשּפרׁש חזקתֹו - להתּגּיר מהן הּפֹורׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּכל
אדֹומי  ּבין מקֹום, ּבכל הּזה ּבּזמן הּגר ּכׁשּיתּגּיר ,ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלפיכ
ׁשאר  ּבין ּכּוׁשי ּבין מֹואבי, ּבין עּמֹוני ּבין מצרי, ְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָּבין
לבא  מּתרין - הּנקבֹות ואחד הּזכרים אחד ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻהאּמֹות,

מּיד. ִַָָָּבּקהל

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
לברית ‡. יּׂשראל נכנסּו דברים ּבמילה 2ּבׁשלׁשה : ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָ

וקרּבן. ְְְִָָָּוטבילה
ּבמצרים,3מילה ·. יאכל היתה לא ערל וכל ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
מׁשה 4ּבֹו אֹותם מל ׁשּכּלם 5. מילה 6רּבנּו. ּברית ּבּטלּו ְְִִִֵֶֶַָָָָֻ

לוי  מּׁשבט חּוץ ּוברית7ּבמצרים, נאמר: זה ועל . ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַ
ְִֹינצרּו.

ׁשּנאמר:‚. ּתֹורה, מּתן קדם ּבּמדּבר היתה ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּוטבילה
ּׂשמלתם  וכּבסּו ּומחר הּיֹום ׁשּנאמר:8וקּדׁשּתם וקרּבן, . ְְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

ּכל  ידי על עלת. וּיעלּו יּׂשראל ּבני נערי את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹוּיׁשלח
הקריבּום.9יּׂשראל  ְְִִִֵָ

להּכנס „. ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּכׁשּירצה לדֹורֹות, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכן
על  עליו ויקּבל הּׁשכינה ּכנפי ּתחת ּולהסּתֹופף ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹלּברית
נקבה  ואם קרּבן. והרצאת ּוטבילה מילה צרי - ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָּתֹורה

-10היא  אּתם מה ּכּגר. ּככם ׁשּנאמר: וקרּבן. טבילה - ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
- לדֹורֹות הּגר אף קרּבן, והרצאת ּוטבילה ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָּבמילה

קרּבן.11ּבמילה  והרצאת ּוטבילה ְְְְְִִַַָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מואבית".50) ולא מואבי עמונית, ולא עמוני הרמתי: שמואל של דינו מבית מקובלני יוחנן 51)"כך ר' בשם דימי כרב
שנייה, שנשא ראשון במצרי הדין שהוא רבינו, סובר ראשונה, מצרית שנשא שני במצרי רק אמר שהוא פי על ואף שם.
אסור  לשניהם שלישי שאינו וכל ואם, אב בלא ללידה אפשר אי הכוונה: בלידה" תלאן "הכתוב שם שאמרו מה ומפרש

בקהל. ואסורה 52)לבוא כמצרית דינה היא, נקבה אם אבל עולם. איסור - בקהל לבוא - איסורו זכר, הוא הוולד ואם
להחמיר. הולכים שלעולם שלישי, דור הפגום.53)עד הוא שהזכר כיוון שלישי, דור עד בא 54)ואסור עמוני גוי אם

עמונית  גוייה על שבא אחרת מאומה גוי בקהל, לבוא אסור וכשיתגייר כעמוני דינו בן, והוליד אחרת מאומה גוייה על
בקהל. לבוא מותר וכשיתגייר עמוני, אינו בן, בהן,55)והוליד לידבק ראויין אינן מרחמי דלא כיוון גבעונים (ואלו) "והני

דוד". עליהן גזר עמונים 56)מיד לא האומות, כל את ובלבל סנחריב משעלה הלכה, טעית. בנימין עקיבא ר' לו "אמר
במקומן". ואדומי מצרי ולא במקומן מואבין מי 1)ולא דעת על קטן גר דמים; והרצאת וטבילה מילה צריך שהגר יבאר

העבדים  ומטבילין מלין אם פלוני; דין בבית נתגיירתי ואמר שבא מי ודין וטבלה; שנתגיירה ומעוברת אותו; מטבילין
גיירו  ושמשון המלך וששלמה טבילה; צריך אם וכשישתחרר דין; בבית העבד שיטבול צריך ואם הגויים; מן הנלקחים

שנשאו. אומות"2)הנשים משאר וליבדל המקום ישראל 3)"בברית בני סידרו דברים השלושה שכל מבאר, רבינו
לברית. שנכנסו לפני כלומר, מתןֿתורה, נימולו.4)לפני במצרים בהיותם שעוד ומוכח, הפסח? את במצרים אכלו ואיך

ובפקודתו.5) רבינו משה עלֿידי חוץ 6)כלומר, במצרים המילה את ביטלו כולם אלא במצרים, למול ישראל בקשו "לא
והיה  במצרים. - ינצורו" ובריתך אמרתך שמרו "כי למה? ואוריך", תומיך אמר "וללוי שנאמר לוי, של משבטו

אותם". ומהול לך לו ואמר למשה, קרא הקב"ה? עשה מה זכות, להם היה ולא לגאלן מבקש ובני 7)הקדושֿברוךֿהוא
בזמן  איש כמליון ימול יחידי שמוהל אפשר איך כי אותם, מל לבדו רבינו שמשה לומר שאין המוהלים, היו לוי שבט

כגוי". דינו לערלות ש"מומר למול, היו פסולים - המילה את שביטלו ישראל וכל טעון 8)קצר, שאין במקום "ומה
כיבוס  שטעון מקום טבילה, טעון רש"י) בגדיו". יכבס כתב ולא במים, ורחץ דכתיב קרי... ("בעל כיבוס צריך) (שאינו

טבילה. שטעון דין אינו רש"י), שמלותם. וכבסו דכתיב תורה, ישראל.9)(בקיבול כל צריכה.10)שלוחי תימן: בכת"י
לטבילה.11) קודמת מילה



d`iaקב ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹו‰. תֹורים ׁשּתי אֹו ּבהמה, עֹולת הּגר? קרּבן ְְְִֵֵֵַַַַָָּומהּו
קרּבן  ׁשם ׁשאין הּזה ּובּזמן עֹולה. ּוׁשניהם יֹונה, ּבני ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשני
יביא  הּמקּדׁש ּבית ּוכׁשּיּבנה ּוטבילה, מילה צרי -ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

.12קרּבן  ְָָ
.Â עד גר, אינֹו - מל ולא טבל אֹו טבל ולא ׁשּמל ְְֵֵֵֶַַַָָָָֹֹּגר

ׁשלׁשה  ּבפני לטּבל וצרי ויטּבל. והֹואיל 13ׁשּימּול . ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹ
ּדין  ּבית צרי ולא 14והּדבר ּבׁשּבת אֹותֹו מטּבילין אין - ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ

טֹוב  ּבּלילה 15ּביֹום הטּבילּוהּו16ולא ואם זה 17. הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַָֹ
.18גר  ֵ

.Ê ׁשּזכּות ּדין, ּבית ּדעת על אֹותֹו מטּבילין - קטן ְְִִִֵֵֶַַַַָָּגר
לֹו צרי19היא ּבנּה אין - וטבלה ׁשּנתּגּירה מעּברת . ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
ונתּגּיר 20טבילה  עצמֹו לבין ּבינֹו טבל לבין 21. ּבינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָ

ׁשנים  ּבפני ואפּלּו ואמר:22עצמֹו, ּבא גר. אינֹו - ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָ
והט  ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו ּבבית נאמן נתּגּירּתי אינֹו - ּבילּוני ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַָ

עדים  ׁשּיביא עד ּבּקהל .23לבא ִִֵֶַַָָָָֹ
.Á,ּבנים לֹו ויׁש לגּיֹורת אֹו ליּׂשראלית נּׂשּוי ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָהיה

את  לפסל נאמן - עצמי לבין ּביני נתּגּירּתי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹואמר:
הּבנים 24עצמֹו את לפסל נאמן ואינֹו וטֹובל 25, וחֹוזר . ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּדין  .26ּבבית ְִֵ
.Ë ּכגֹון ּתמיד, יּׂשראל ּבדרכי נֹוהגת ׁשראינּוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּגּיֹורת

לנּדתּה ּבזה;27ׁשּתטּבל וכּיֹוצא מעּסתּה ּתרּומה ותפריׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּכל  ועֹוּׂשה לקריֹו ׁשּטֹובל יּׂשראל, ּבדרכי ׁשּנֹוהג ּגר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוכן

ׁשאין  ּפי על ואף צדק, ּגרי ּבחזקת אּלּו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַהּמצֹות
כן, ּפי על ואף ׁשּנתּגּירּו. מי לפני ׁשּמעידין עדים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשם
עד  אֹותם מּׂשיאין אין - ּביּׂשראל להתערב ּבאּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָאם
והחזקּו הֹואיל לפנינּו; ׁשּיטּבלּו עד אֹו עדים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֻׁשּיביאּו

ּומזלֹות. ּכֹוכבים ְִֵַָָעֹובדי
.È ואמר ׁשּבא מי ּומזלֹות 28אבל ּכֹוכבים עֹובד ׁשהיה ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשאסר  ׁשהּפה נאמן; - ּדין ּבבית הּפה 29ונתּגּיר הּוא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
יּׂשראל 30ׁשהּתיר  ּבארץ אמּורים? ּדברים ּבּמה ּובאֹותן 31. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
יּׂשראל 32הּימים  ּבחזקת ׁשם הּכל ׁשחזקת אבל 33, ; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

יּׂשא  ּכ ואחר ראיה להביא צרי - לארץ ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָּבחּוצה
ׁשּזֹו אֹומר: ואני ּביֹוחסין 34יּׂשראלית. .35מעלה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָ

.‡È מלין ּכ הּגרים, את ּומטּבילין ׁשּמלין ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכׁשם
ּכֹוכבים  העֹובדי מן הּנלקחים העבדים את ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָּומטּבילין

הּלֹוקח  עבדּות. לׁשם ּכֹוכבים 36ּומזלֹות העֹובד מן עבד ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
וקדם  קנה 37ּומזלֹות, - חֹורין ּבן לׁשם וטבל העבד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

והּוא 38עצמֹו טֹובל ; הריני טבילה: ּבעת ׁשּיאמר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹ
צרי אינֹו - רּבֹו ּבפני טבל ואם ּגרּות. לׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּבפניכם

רּבֹו39לפרׁש צרי לפיכ נׁשּתחרר. ׁשּטבל ּכיון אּלא , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשעּבּודֹו,40לתקפֹו ּתחת והּוא ׁשּיעלה עד ּבּמים ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָ

ואין  מטּבילֹו. עבדּות ׁשּלׁשם הּדּינין ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּומֹודיעֹו
ׁשּמקצת  ּכגר; ּובּיֹום, ׁשלׁשה ּבפני אּלא טֹובל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהעבד
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קרבנו.12) תימן: פחות 13)בכת"י משפט ואין ולגר") לכם יהיה אחד ("משפט ביה" כתיב משפט שלשה, צריך "גר
דין.14)משלשה. זה ביוםֿט 15)והרי אסור בשבת... שאסור "כל בשבת" דנין את 16)וב".ש"אין מתחילין "שאין

בלילה". ממונות 18)בלילה.17)הדינין "ובדיני ומל". (המצוות) קיבל שכבר כיון דמי, דין כגמר בדיעבד "דטבילה
בלילה". הדין לגמור מותר ביום, התחילו מדעתו.19)אם ושלא בפניו שלא לאדם לו.20)וזכין עולה האם שטבילת

הטבילה 21) שהיו "דכיון עצמו, לבין בינו היו - מצוות עול קבלת היינו הגירות, וגם הטבילה גם - הדברים שני כלומר,
בדיעבד: (מועיל) מהני ביתֿדין בלא מהן אחד רק היה לא דאם גר... הוי לא שנים, בפני או עצמו לבין בינו המצוות וקבלת
אם  וכן גירות. לשם שטבל כיון המצוות, קבלת ממילא הוי דטבילה להלן, כמבואר מהני, - לחוד שלשה) (בפני דטבילה

בביתֿדין". הטבילה היתה לא אם אף בדיעבד, כן גם מהני המצוות, קבלת דהיינו ביתֿדין, בפני ש"שנים 22)נתגייר
דין". דיניהם אין להלן.23)שדנו, כמבואר לגוי, והוחזק שבהודאתו 24)הואיל הישראלית, האשה עם לדור לו ואסור

עצמו. על כשרים.25)אסרה שהוחזקו וכמבואר 26)מכיון שלשה, בפני והטבילה הגירות היו לא דבריו, שלפי מכיון
שלשה. צריכה אינה שמילה צריך, אינו ברית דם הטפת אבל הקודמת. לא 27)בהלכה "מי לנידותה" טבלה לא "מי

מוכיחות  אינן מקיימת שהיא המצוות יתר כי מעיסתה, חלה ותרומת לנידותה טבילה דברים: שני פירט רבינו לקריו". טבל
בגיותה, נשארת היא שאם נדותה, בטבילת אבל ועושה. מצווה וכאינה כגויה אותן שומרת היא שאולי ישראלית, שהיא
"ואין  בלידות" ולא בנידות ולא בזיבה לא מטמאין אין "הגוים התורה מן כי בגויים, כלום מועילה אינה הטבילה הלא
על  גזרו "וחכמים ראו. לא אם אפילו טמאות הן ומדרבנן יולדת", משום ולא זבה משום ולא נדה משום עליהם חייבים

ב  זהירה וכשהיא כלום, אינה לגוים והטבילה ראו", לא בין ראו בין תמיד, כזבים שיהיו והנקבות הזכרים הגוים טבילה,כל
אינה  חלה... שהפריש "גוי מחלה פטורה גוי שעיסת מעיסתה, חלה תרומת בהפרשת הדבר ואותו שנתגיירה, הוכחה זו הרי

שנתגייר. גמורה הוכחה וטבילתו טהורה". גוי של זרעו "שכבת בגר, והואֿהדין היה 28)חלה" לא שמעולם כלומר,
כגוי. הייתי.29)מוחזק גוי נתגיירתי.30)שאמר בארץ 31)שאמר האומר גרים, שמכשרת ישראל ארץ "חביבה

עמו". עדיו אלאֿאםֿכן אותו מקבלין אין לארץ ובחוצה מיד. אותו מקבלין אני, גר תקיפה 32)ישראל ישראל שיד
ישראל. בחזקת הוא סתם שבא דכל בינינו". עבודהֿזרה עובד להניח לנו גדולות'.33)ש"אסור 'הלכות בעל דעת וכן

ביוחסין.34) עשו מעלה רומי: שהתיר.35)בדפוס הפה הוא שאסר שהפה נאמן, בחוצהֿלארץ גם הדין שמן
עבדות.37)הקונה.36) לשם הכהן שהטבילו לפני ואין 38)כלומר, אחר, גוי של בגופו קנין לו אין עצמו שהמוכר

בן  לשם  וטבל עצמו הקדים שהעבד ומכיון לעבודה, השעבוד היינו לו, שיש ממה יותר הקונה לישראל להקנות בכוחו
שקנאו. הישראל של משעבודו עצמו הוציא הוה 39)חורין, יטבלנו, שרבו לפני לטבול ומיהר אצלו, עומד דרבו כיון

גירות. לשם טובל שהוא פירש  עבדות".40)כאילו כטבילת נראית שתהא כדי במים, מלאכה עול עליו "לתת
כאשה.41) במצוות חייב שהעבד

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·È אחרת טבילה צרי - העבד ּבפני 42ּכׁשּיׁשּתחרר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ואין  ּכיּׂשראל. ויהיה ּגרּותֹו ּתּגמר ׁשּבּה ּבּיֹום, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשלׁשה
ׁשּכבר  הּדת, עּקרי ּולהֹודיעֹו מצֹות עליו לקּבל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָצרי

עבדּות. לׁשם ּכׁשּטבל ְְְִֵֶַַָהֹודיעּוהּו
.‚È את מטּבילין ׁשם - נּדה לטבילת הּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּובּמקוה

ׁשחֹוצץ  ּדבר וכל המׁשחררים. ואת העבדים ואת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּגרים
ּובמׁשחררים. ּובעבדים ּבגרים חֹוצץ - ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֻּבנּדה

.„È יּׂשראל את הּמֹוׁשיע ׁשּׁשמׁשֹון ,ּדעּת על יעלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָאל
ׁשּנקרא  יּׂשראל מל ׁשלמה יי 43אֹו נׁשים 44ידיד נּׂשאּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ

סֹוד  אּלא ּבגּיּותן. ׁשהּמצוה 45נכרּיֹות הּוא: ּכ הּדבר ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ
ּבֹודקין  - להתּגּיר הּגּיֹורת אֹו הּגר ּכׁשּיבא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּנכֹונה,
ׁשּיזּכה  ּׂשררה ּבׁשביל אֹו ׁשּיּטל ממֹון ּבגלל ׁשּמא ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹאחריו
- הּוא איׁש ואם לּדת. להּכנס ּבא הּפחד מּפני אֹו ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָלּה
אּׁשה  ואם יהּודית; ּבאּׁשה נתן עיניו ׁשּמא אחריו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּבֹודקין
יּׂשראל. מּבחּורי ּבבחּור נתנה עיניה ׁשּמא ּבֹודקין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהיא

עּלה  להם נמצא לא על 46אם ּכבד אֹותן מֹודיעין - ְִִִִִֶֶָָָָֹֹֹ
ּכדי  הארצֹות, עּמי על ּבעּׂשּיתּה ׁשּיׁש וטרח ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּתֹורה
ׁשחזרּו אֹותן וראּו ּפרׁשּו, ולא קּבלּו אם ְְְְְְִִִֵֶֶָָָֹׁשּיפרׁשּו.
מתאּמצת  ּכי וּתרא ׁשּנאמר: אֹותן; מקּבלים - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמאהבה

אליה. לדּבר וּתחּדל אּתּה ללכת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהיא
.ÂË.ּוׁשלמה דוד ימי ּכל ּגרים ּדין ּבית קּבלּו לא ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֹלפיכ

ׁשּמא  - ׁשלמה ּובימי חזרּו; הּפחד מן ׁשּמא - דוד ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבימי
יּׂשראל  ּבּה ׁשהיּו והּגדּלה והּטֹובה הּמלכּות ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻּבׁשביל
ּבׁשביל  ּומזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת מן החֹוזר ׁשּכל ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָחזרּו.

הּצדק  מּגרי אינֹו - העֹולם מהבלי כן 47ּדבר ּפי על ואף . ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבפני  ּוׁשלמה דוד ּבימי מתּגּירים הרּבה גרים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹהיּו

לא 48הדיֹוטֹות  להם, חֹוׁשׁשין הּגדֹול ּדין ּבית והיּו . ְְְִִֵֶֶַָָָֹ
מקֹום  מּכל ׁשּטבלּו אחר אֹותן מקרבין 49דֹוחין ולא , ְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

אחריתם. ׁשּתראה עד ֲִֵֶֶַַָָָאֹותן
.ÊË ּגּיר ׁשמׁשֹון וכן ּונּׂשאן, נׁשים ׁשלמה ׁשּגּיר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹֹּולפי

ּדבר, ּבׁשביל אּלא אּלּו חזרּו ׁשּלא ידּוע והּדבר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹונּׂשא,
ּדין  ּבית ּפי על הן 50ולא ּכאּלּו הּכתּוב חׁשבן - ּגּירּום ְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹ

ועֹוד, עֹומדין. ּובאּסּורן ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְְִִִַָָָעֹובדֹות
ּתחּלתן  על סֹופן ּכֹוכבים 51ׁשהֹוכיח עֹובדֹות ׁשהן , ְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הּכתּוב  עליו והעלה ּבמֹות. להן ּובנּו ׁשּלהן, ְֱֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּומּזלֹות
ּבמה. ׁשלמה יבנה אז ׁשּנאמר: ּבנאן, הּוא ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹֹּכאּלּו

.ÊÈ הּמצֹות הֹודיעּוהּו ׁשּלא אֹו אחריו, ּבדקּו ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּגר
גר. זה הרי - הדיֹוטֹות ׁשלׁשה ּבפני וטבל ּומל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָוענׁשן,
וטבל  ּומל הֹואיל מתּגּיר, הּוא ּדבר ׁשּבׁשביל נֹודע ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָאפּלּו

וחֹוׁשׁשין  ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובדי מּכלל יצא עד 52- לֹו ְְְְִִִֵַַָָָָָָ
- ּומּזלֹות ּכֹוכבים ועבד חזר ואפּלּו צדקּותֹו. ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּיתּבאר

מּומר  ּכיּׂשראל הּוא ּומצוה 53הרי קּדּוׁשין ׁשּקּדּוׁשיו , ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָ
ּולפיכ ּכיּׂשראל. נעּׂשה - ׁשּטבל מאחר אבדתֹו. ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלהחזיר

נׁשֹותיהן  ּוׁשלמה ׁשמׁשֹון ׁשּנגלה 54קּימּו ּפי על ואף , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹ
.55סֹודן  ָ

.ÁÈ ליּׂשראל ּגרים להם קׁשים חכמים: אמרּו זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּומּפני
ּדבר  ּבׁשביל חֹוזרין ׁשרּבן צרעת. את 56ּכנגע ּומטעין , ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

צא  ׁשּנתּגּירּו. אחר מהם לפרׁש הּדבר וקׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיּׂשראל,
הּתאוה, ּובקברֹות העגל ּבמעּׂשה ּבּמדּבר ארע מה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּולמד

הּנסיֹונֹות  רב ּתחּלה.57וכן ּבהן היּו האספסּוף ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
מן ‡. להתּגּיר אחד ּכׁשּיבֹוא הּצדק? ּגרי מקּבלין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכיצד

עּלה  ימצאּו ולא אחריו ויבּדקּו ּומזלֹות, ּכֹוכבים ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹהעֹובדי
יֹודע  אּתה אי להתּגּיר? ׁשּבאת ראית מה לֹו: אֹומרים -ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּומטרפין  ּומסחפין ּודחּופים ּדוּויים הּזה ּבּזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּיּׂשראל
- ּכדאי ואיני יֹודע אני אמר: אם עליהן? ּבאין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָויּסּורין

מּיד. אֹותֹו ְְִִַָמקּבלין
ואּסּור ·. הּׁשם יחּוד ׁשהּוא הּדת, עּקרי אֹותֹו ְִִִִִֵֵֶַַָָּומֹודיעין

ּומֹודיעין  הּזה. ּבּדבר ּומאריכין ּומזלֹות, ּכֹוכבים ֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָעבֹודת
ואין  חמּורֹות, מצֹות ּומקצת קּלֹות מצֹות מקצת ְְְְְֲִִִִֵַָָאֹותֹו
ׁשכחה  לקט עֹון אֹותֹו ּומֹודיעין זה. ּבדבר ְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָמאריכין
מצֹות. ׁשל ענׁשן אֹותֹו ּומֹודיעין ׁשני. ּומעּׂשר ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָּופאה
זֹו, לדת ּבאת ׁשּלא ׁשעד יֹודע, הוי לֹו: אֹומרים ְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכיצד?
ׁשּבת  חּללּת אם ּכרת, ענּוׁש אּתה אי - חלב אכלּת ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאם
אם  ׁשּתתּגּיר, אחר ועכׁשיו סקילה; ענּוׁש אּתה אי -ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ
אּתה  - ׁשּבת חּללּת אם ּכרת, ענּוׁש אּתה - חלב ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָאכלּת
עליו, מדקּדקין ואין עליו, מרּבין ואין סקילה. ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָענּוׁש
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"שנקרא".43)מדרבנן.42) המלה חסרה תימן, ובכת"י ווינציא שונצין קושטא, רומי, אחרים 44)בדפוס בדפוסים
ידידיה". שמו את "ויקרא ידידיה, הגירסא: תימן ובכת"י רומי בדפוס ושלמה. שמשון שניהם כלומר, ה', ידידי הגירסא:

העיבור".45) "סוד ד הלכה החדש, קידוש מהלכות יא פרק השווה הדבר, הגירות.46)ענין רצון לתלות במה סיבה שום
גרורים.47) גרים אלו.48)אלא בימים גרים מקבלים שאין ההלכה, את ידעו גרים.49)שלא הם והרי אופן, בכל
הקודמת.50) בהלכה כמבואר להם, חוששין הגדול אחריתן.51)שביתֿדין עד 52)נראה אותו מקרבים ולא דוחים לא

אחריתו. ה'מגיד 53)שתראה של מלשונו אמנם הגוים". מכלל יצא וטבל, ומל "הואיל למעלה שכתב למה נמשך (זה
לא  אבל לסורו, לחזור שהתכוון דבריו, וליישב לדחוק עלינו אבל עבודהֿזרה, ועבד לסורו בחזר שהמדובר משמע משנה'
משנה' ה'מגיד דברי ליישב גם ואפשר רגילותו. מחמת עובד הוא שגם מגוי עדיף לא הרי עבד, אם כי עבודהֿזרה. עבד

להאריך). המקום כאן ואין אחר, גמורות.54)באופן ישראליות הן הדין, שמן "סורן"55)מפני להכתב שצריך יתכן
כישראליות. הן נחשבות עבודהֿזרה, ועבדו הרע) (מנהגן לסורן שחזרו אףֿעלֿפי כלומר, אמשטרדם. בדפוס וכן

שהוא.56) מקרה פעמים.57)איזה עשר זה אותי וינסו גר 1)ככתוב: הוא זה ואי הצדק; גרי מקבלין כיצד יבאר
דמי; שנולד כקטן שנתגייר גר שבאתה; ראית מה לו אומרים הגויים מן שנלקח עבד הזה]; [בזמן אותו מקבלין ואם תושב

ובשניות. בעריות הגרים דין וכיצד



קג d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹו‰. תֹורים ׁשּתי אֹו ּבהמה, עֹולת הּגר? קרּבן ְְְִֵֵֵַַַַָָּומהּו
קרּבן  ׁשם ׁשאין הּזה ּובּזמן עֹולה. ּוׁשניהם יֹונה, ּבני ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשני
יביא  הּמקּדׁש ּבית ּוכׁשּיּבנה ּוטבילה, מילה צרי -ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

.12קרּבן  ְָָ
.Â עד גר, אינֹו - מל ולא טבל אֹו טבל ולא ׁשּמל ְְֵֵֵֶַַַָָָָֹֹּגר

ׁשלׁשה  ּבפני לטּבל וצרי ויטּבל. והֹואיל 13ׁשּימּול . ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹ
ּדין  ּבית צרי ולא 14והּדבר ּבׁשּבת אֹותֹו מטּבילין אין - ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ

טֹוב  ּבּלילה 15ּביֹום הטּבילּוהּו16ולא ואם זה 17. הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַָֹ
.18גר  ֵ

.Ê ׁשּזכּות ּדין, ּבית ּדעת על אֹותֹו מטּבילין - קטן ְְִִִֵֵֶַַַַָָּגר
לֹו צרי19היא ּבנּה אין - וטבלה ׁשּנתּגּירה מעּברת . ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
ונתּגּיר 20טבילה  עצמֹו לבין ּבינֹו טבל לבין 21. ּבינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָ

ׁשנים  ּבפני ואפּלּו ואמר:22עצמֹו, ּבא גר. אינֹו - ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָ
והט  ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו ּבבית נאמן נתּגּירּתי אינֹו - ּבילּוני ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַָ

עדים  ׁשּיביא עד ּבּקהל .23לבא ִִֵֶַַָָָָֹ
.Á,ּבנים לֹו ויׁש לגּיֹורת אֹו ליּׂשראלית נּׂשּוי ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָהיה

את  לפסל נאמן - עצמי לבין ּביני נתּגּירּתי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹואמר:
הּבנים 24עצמֹו את לפסל נאמן ואינֹו וטֹובל 25, וחֹוזר . ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּדין  .26ּבבית ְִֵ
.Ë ּכגֹון ּתמיד, יּׂשראל ּבדרכי נֹוהגת ׁשראינּוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּגּיֹורת

לנּדתּה ּבזה;27ׁשּתטּבל וכּיֹוצא מעּסתּה ּתרּומה ותפריׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּכל  ועֹוּׂשה לקריֹו ׁשּטֹובל יּׂשראל, ּבדרכי ׁשּנֹוהג ּגר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוכן

ׁשאין  ּפי על ואף צדק, ּגרי ּבחזקת אּלּו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַהּמצֹות
כן, ּפי על ואף ׁשּנתּגּירּו. מי לפני ׁשּמעידין עדים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשם
עד  אֹותם מּׂשיאין אין - ּביּׂשראל להתערב ּבאּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָאם
והחזקּו הֹואיל לפנינּו; ׁשּיטּבלּו עד אֹו עדים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֻׁשּיביאּו

ּומזלֹות. ּכֹוכבים ְִֵַָָעֹובדי
.È ואמר ׁשּבא מי ּומזלֹות 28אבל ּכֹוכבים עֹובד ׁשהיה ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשאסר  ׁשהּפה נאמן; - ּדין ּבבית הּפה 29ונתּגּיר הּוא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
יּׂשראל 30ׁשהּתיר  ּבארץ אמּורים? ּדברים ּבּמה ּובאֹותן 31. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
יּׂשראל 32הּימים  ּבחזקת ׁשם הּכל ׁשחזקת אבל 33, ; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

יּׂשא  ּכ ואחר ראיה להביא צרי - לארץ ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָּבחּוצה
ׁשּזֹו אֹומר: ואני ּביֹוחסין 34יּׂשראלית. .35מעלה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָ

.‡È מלין ּכ הּגרים, את ּומטּבילין ׁשּמלין ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכׁשם
ּכֹוכבים  העֹובדי מן הּנלקחים העבדים את ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָּומטּבילין

הּלֹוקח  עבדּות. לׁשם ּכֹוכבים 36ּומזלֹות העֹובד מן עבד ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
וקדם  קנה 37ּומזלֹות, - חֹורין ּבן לׁשם וטבל העבד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

והּוא 38עצמֹו טֹובל ; הריני טבילה: ּבעת ׁשּיאמר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹ
צרי אינֹו - רּבֹו ּבפני טבל ואם ּגרּות. לׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּבפניכם

רּבֹו39לפרׁש צרי לפיכ נׁשּתחרר. ׁשּטבל ּכיון אּלא , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשעּבּודֹו,40לתקפֹו ּתחת והּוא ׁשּיעלה עד ּבּמים ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָ

ואין  מטּבילֹו. עבדּות ׁשּלׁשם הּדּינין ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּומֹודיעֹו
ׁשּמקצת  ּכגר; ּובּיֹום, ׁשלׁשה ּבפני אּלא טֹובל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהעבד
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קרבנו.12) תימן: פחות 13)בכת"י משפט ואין ולגר") לכם יהיה אחד ("משפט ביה" כתיב משפט שלשה, צריך "גר
דין.14)משלשה. זה ביוםֿט 15)והרי אסור בשבת... שאסור "כל בשבת" דנין את 16)וב".ש"אין מתחילין "שאין

בלילה". ממונות 18)בלילה.17)הדינין "ובדיני ומל". (המצוות) קיבל שכבר כיון דמי, דין כגמר בדיעבד "דטבילה
בלילה". הדין לגמור מותר ביום, התחילו מדעתו.19)אם ושלא בפניו שלא לאדם לו.20)וזכין עולה האם שטבילת

הטבילה 21) שהיו "דכיון עצמו, לבין בינו היו - מצוות עול קבלת היינו הגירות, וגם הטבילה גם - הדברים שני כלומר,
בדיעבד: (מועיל) מהני ביתֿדין בלא מהן אחד רק היה לא דאם גר... הוי לא שנים, בפני או עצמו לבין בינו המצוות וקבלת
אם  וכן גירות. לשם שטבל כיון המצוות, קבלת ממילא הוי דטבילה להלן, כמבואר מהני, - לחוד שלשה) (בפני דטבילה

בביתֿדין". הטבילה היתה לא אם אף בדיעבד, כן גם מהני המצוות, קבלת דהיינו ביתֿדין, בפני ש"שנים 22)נתגייר
דין". דיניהם אין להלן.23)שדנו, כמבואר לגוי, והוחזק שבהודאתו 24)הואיל הישראלית, האשה עם לדור לו ואסור

עצמו. על כשרים.25)אסרה שהוחזקו וכמבואר 26)מכיון שלשה, בפני והטבילה הגירות היו לא דבריו, שלפי מכיון
שלשה. צריכה אינה שמילה צריך, אינו ברית דם הטפת אבל הקודמת. לא 27)בהלכה "מי לנידותה" טבלה לא "מי

מוכיחות  אינן מקיימת שהיא המצוות יתר כי מעיסתה, חלה ותרומת לנידותה טבילה דברים: שני פירט רבינו לקריו". טבל
בגיותה, נשארת היא שאם נדותה, בטבילת אבל ועושה. מצווה וכאינה כגויה אותן שומרת היא שאולי ישראלית, שהיא
"ואין  בלידות" ולא בנידות ולא בזיבה לא מטמאין אין "הגוים התורה מן כי בגויים, כלום מועילה אינה הטבילה הלא
על  גזרו "וחכמים ראו. לא אם אפילו טמאות הן ומדרבנן יולדת", משום ולא זבה משום ולא נדה משום עליהם חייבים

ב  זהירה וכשהיא כלום, אינה לגוים והטבילה ראו", לא בין ראו בין תמיד, כזבים שיהיו והנקבות הזכרים הגוים טבילה,כל
אינה  חלה... שהפריש "גוי מחלה פטורה גוי שעיסת מעיסתה, חלה תרומת בהפרשת הדבר ואותו שנתגיירה, הוכחה זו הרי

שנתגייר. גמורה הוכחה וטבילתו טהורה". גוי של זרעו "שכבת בגר, והואֿהדין היה 28)חלה" לא שמעולם כלומר,
כגוי. הייתי.29)מוחזק גוי נתגיירתי.30)שאמר בארץ 31)שאמר האומר גרים, שמכשרת ישראל ארץ "חביבה

עמו". עדיו אלאֿאםֿכן אותו מקבלין אין לארץ ובחוצה מיד. אותו מקבלין אני, גר תקיפה 32)ישראל ישראל שיד
ישראל. בחזקת הוא סתם שבא דכל בינינו". עבודהֿזרה עובד להניח לנו גדולות'.33)ש"אסור 'הלכות בעל דעת וכן

ביוחסין.34) עשו מעלה רומי: שהתיר.35)בדפוס הפה הוא שאסר שהפה נאמן, בחוצהֿלארץ גם הדין שמן
עבדות.37)הקונה.36) לשם הכהן שהטבילו לפני ואין 38)כלומר, אחר, גוי של בגופו קנין לו אין עצמו שהמוכר

בן  לשם  וטבל עצמו הקדים שהעבד ומכיון לעבודה, השעבוד היינו לו, שיש ממה יותר הקונה לישראל להקנות בכוחו
שקנאו. הישראל של משעבודו עצמו הוציא הוה 39)חורין, יטבלנו, שרבו לפני לטבול ומיהר אצלו, עומד דרבו כיון

גירות. לשם טובל שהוא פירש  עבדות".40)כאילו כטבילת נראית שתהא כדי במים, מלאכה עול עליו "לתת
כאשה.41) במצוות חייב שהעבד

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·È אחרת טבילה צרי - העבד ּבפני 42ּכׁשּיׁשּתחרר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ואין  ּכיּׂשראל. ויהיה ּגרּותֹו ּתּגמר ׁשּבּה ּבּיֹום, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשלׁשה
ׁשּכבר  הּדת, עּקרי ּולהֹודיעֹו מצֹות עליו לקּבל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָצרי

עבדּות. לׁשם ּכׁשּטבל ְְְִֵֶַַָהֹודיעּוהּו
.‚È את מטּבילין ׁשם - נּדה לטבילת הּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּובּמקוה

ׁשחֹוצץ  ּדבר וכל המׁשחררים. ואת העבדים ואת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּגרים
ּובמׁשחררים. ּובעבדים ּבגרים חֹוצץ - ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֻּבנּדה

.„È יּׂשראל את הּמֹוׁשיע ׁשּׁשמׁשֹון ,ּדעּת על יעלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָאל
ׁשּנקרא  יּׂשראל מל ׁשלמה יי 43אֹו נׁשים 44ידיד נּׂשאּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ

סֹוד  אּלא ּבגּיּותן. ׁשהּמצוה 45נכרּיֹות הּוא: ּכ הּדבר ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ
ּבֹודקין  - להתּגּיר הּגּיֹורת אֹו הּגר ּכׁשּיבא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּנכֹונה,
ׁשּיזּכה  ּׂשררה ּבׁשביל אֹו ׁשּיּטל ממֹון ּבגלל ׁשּמא ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹאחריו
- הּוא איׁש ואם לּדת. להּכנס ּבא הּפחד מּפני אֹו ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָלּה
אּׁשה  ואם יהּודית; ּבאּׁשה נתן עיניו ׁשּמא אחריו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּבֹודקין
יּׂשראל. מּבחּורי ּבבחּור נתנה עיניה ׁשּמא ּבֹודקין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהיא

עּלה  להם נמצא לא על 46אם ּכבד אֹותן מֹודיעין - ְִִִִִֶֶָָָָֹֹֹ
ּכדי  הארצֹות, עּמי על ּבעּׂשּיתּה ׁשּיׁש וטרח ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּתֹורה
ׁשחזרּו אֹותן וראּו ּפרׁשּו, ולא קּבלּו אם ְְְְְְִִִֵֶֶָָָֹׁשּיפרׁשּו.
מתאּמצת  ּכי וּתרא ׁשּנאמר: אֹותן; מקּבלים - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמאהבה

אליה. לדּבר וּתחּדל אּתּה ללכת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהיא
.ÂË.ּוׁשלמה דוד ימי ּכל ּגרים ּדין ּבית קּבלּו לא ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֹלפיכ

ׁשּמא  - ׁשלמה ּובימי חזרּו; הּפחד מן ׁשּמא - דוד ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבימי
יּׂשראל  ּבּה ׁשהיּו והּגדּלה והּטֹובה הּמלכּות ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻּבׁשביל
ּבׁשביל  ּומזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת מן החֹוזר ׁשּכל ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָחזרּו.

הּצדק  מּגרי אינֹו - העֹולם מהבלי כן 47ּדבר ּפי על ואף . ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבפני  ּוׁשלמה דוד ּבימי מתּגּירים הרּבה גרים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹהיּו

לא 48הדיֹוטֹות  להם, חֹוׁשׁשין הּגדֹול ּדין ּבית והיּו . ְְְִִֵֶֶַָָָֹ
מקֹום  מּכל ׁשּטבלּו אחר אֹותן מקרבין 49דֹוחין ולא , ְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

אחריתם. ׁשּתראה עד ֲִֵֶֶַַָָָאֹותן
.ÊË ּגּיר ׁשמׁשֹון וכן ּונּׂשאן, נׁשים ׁשלמה ׁשּגּיר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹֹּולפי

ּדבר, ּבׁשביל אּלא אּלּו חזרּו ׁשּלא ידּוע והּדבר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹונּׂשא,
ּדין  ּבית ּפי על הן 50ולא ּכאּלּו הּכתּוב חׁשבן - ּגּירּום ְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹ

ועֹוד, עֹומדין. ּובאּסּורן ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְְִִִַָָָעֹובדֹות
ּתחּלתן  על סֹופן ּכֹוכבים 51ׁשהֹוכיח עֹובדֹות ׁשהן , ְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הּכתּוב  עליו והעלה ּבמֹות. להן ּובנּו ׁשּלהן, ְֱֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּומּזלֹות
ּבמה. ׁשלמה יבנה אז ׁשּנאמר: ּבנאן, הּוא ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹֹּכאּלּו

.ÊÈ הּמצֹות הֹודיעּוהּו ׁשּלא אֹו אחריו, ּבדקּו ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּגר
גר. זה הרי - הדיֹוטֹות ׁשלׁשה ּבפני וטבל ּומל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָוענׁשן,
וטבל  ּומל הֹואיל מתּגּיר, הּוא ּדבר ׁשּבׁשביל נֹודע ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָאפּלּו

וחֹוׁשׁשין  ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובדי מּכלל יצא עד 52- לֹו ְְְְִִִֵַַָָָָָָ
- ּומּזלֹות ּכֹוכבים ועבד חזר ואפּלּו צדקּותֹו. ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּיתּבאר

מּומר  ּכיּׂשראל הּוא ּומצוה 53הרי קּדּוׁשין ׁשּקּדּוׁשיו , ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָ
ּולפיכ ּכיּׂשראל. נעּׂשה - ׁשּטבל מאחר אבדתֹו. ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלהחזיר

נׁשֹותיהן  ּוׁשלמה ׁשמׁשֹון ׁשּנגלה 54קּימּו ּפי על ואף , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹ
.55סֹודן  ָ

.ÁÈ ליּׂשראל ּגרים להם קׁשים חכמים: אמרּו זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּומּפני
ּדבר  ּבׁשביל חֹוזרין ׁשרּבן צרעת. את 56ּכנגע ּומטעין , ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

צא  ׁשּנתּגּירּו. אחר מהם לפרׁש הּדבר וקׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיּׂשראל,
הּתאוה, ּובקברֹות העגל ּבמעּׂשה ּבּמדּבר ארע מה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּולמד

הּנסיֹונֹות  רב ּתחּלה.57וכן ּבהן היּו האספסּוף ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
מן ‡. להתּגּיר אחד ּכׁשּיבֹוא הּצדק? ּגרי מקּבלין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכיצד

עּלה  ימצאּו ולא אחריו ויבּדקּו ּומזלֹות, ּכֹוכבים ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹהעֹובדי
יֹודע  אּתה אי להתּגּיר? ׁשּבאת ראית מה לֹו: אֹומרים -ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּומטרפין  ּומסחפין ּודחּופים ּדוּויים הּזה ּבּזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּיּׂשראל
- ּכדאי ואיני יֹודע אני אמר: אם עליהן? ּבאין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָויּסּורין

מּיד. אֹותֹו ְְִִַָמקּבלין
ואּסּור ·. הּׁשם יחּוד ׁשהּוא הּדת, עּקרי אֹותֹו ְִִִִִֵֵֶַַָָּומֹודיעין

ּומֹודיעין  הּזה. ּבּדבר ּומאריכין ּומזלֹות, ּכֹוכבים ֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָעבֹודת
ואין  חמּורֹות, מצֹות ּומקצת קּלֹות מצֹות מקצת ְְְְְֲִִִִֵַָָאֹותֹו
ׁשכחה  לקט עֹון אֹותֹו ּומֹודיעין זה. ּבדבר ְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָמאריכין
מצֹות. ׁשל ענׁשן אֹותֹו ּומֹודיעין ׁשני. ּומעּׂשר ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָּופאה
זֹו, לדת ּבאת ׁשּלא ׁשעד יֹודע, הוי לֹו: אֹומרים ְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכיצד?
ׁשּבת  חּללּת אם ּכרת, ענּוׁש אּתה אי - חלב אכלּת ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאם
אם  ׁשּתתּגּיר, אחר ועכׁשיו סקילה; ענּוׁש אּתה אי -ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ
אּתה  - ׁשּבת חּללּת אם ּכרת, ענּוׁש אּתה - חלב ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָאכלּת
עליו, מדקּדקין ואין עליו, מרּבין ואין סקילה. ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָענּוׁש
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"שנקרא".43)מדרבנן.42) המלה חסרה תימן, ובכת"י ווינציא שונצין קושטא, רומי, אחרים 44)בדפוס בדפוסים
ידידיה". שמו את "ויקרא ידידיה, הגירסא: תימן ובכת"י רומי בדפוס ושלמה. שמשון שניהם כלומר, ה', ידידי הגירסא:

העיבור".45) "סוד ד הלכה החדש, קידוש מהלכות יא פרק השווה הדבר, הגירות.46)ענין רצון לתלות במה סיבה שום
גרורים.47) גרים אלו.48)אלא בימים גרים מקבלים שאין ההלכה, את ידעו גרים.49)שלא הם והרי אופן, בכל
הקודמת.50) בהלכה כמבואר להם, חוששין הגדול אחריתן.51)שביתֿדין עד 52)נראה אותו מקרבים ולא דוחים לא

אחריתו. ה'מגיד 53)שתראה של מלשונו אמנם הגוים". מכלל יצא וטבל, ומל "הואיל למעלה שכתב למה נמשך (זה
לא  אבל לסורו, לחזור שהתכוון דבריו, וליישב לדחוק עלינו אבל עבודהֿזרה, ועבד לסורו בחזר שהמדובר משמע משנה'
משנה' ה'מגיד דברי ליישב גם ואפשר רגילותו. מחמת עובד הוא שגם מגוי עדיף לא הרי עבד, אם כי עבודהֿזרה. עבד

להאריך). המקום כאן ואין אחר, גמורות.54)באופן ישראליות הן הדין, שמן "סורן"55)מפני להכתב שצריך יתכן
כישראליות. הן נחשבות עבודהֿזרה, ועבדו הרע) (מנהגן לסורן שחזרו אףֿעלֿפי כלומר, אמשטרדם. בדפוס וכן

שהוא.56) מקרה פעמים.57)איזה עשר זה אותי וינסו גר 1)ככתוב: הוא זה ואי הצדק; גרי מקבלין כיצד יבאר
דמי; שנולד כקטן שנתגייר גר שבאתה; ראית מה לו אומרים הגויים מן שנלקח עבד הזה]; [בזמן אותו מקבלין ואם תושב

ובשניות. בעריות הגרים דין וכיצד
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רעה. לדר טֹובה מּדר ּולהּטֹותֹו לטרדֹו יגרם ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּמא
רצֹון  ּבדברי אּלא האדם את מֹוׁשכין אין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבּתחּלה
ּכ ואחר אמׁשכם, אדם ּבחבלי אֹומר: הּוא וכן ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָורּכים.

אהבה. ֲֲַַָּבעבֹותֹות
מֹודיעין ‚. ּכ מצֹות, ׁשל ענׁשן אֹותֹו ׁשּמֹודיעין ְְְִִִִִֵֶֶָָָּוכׁשם

מצֹות  ׁשּבעּׂשּית אֹותֹו ּומֹודיעין מצֹות. ׁשל ּׂשכרן ְְְֲִִִִִֶֶַַָָאֹותֹו
ּגמּור  צּדיק ׁשּום וׁשאין הּבא, העֹולם לחּיי יזּכה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו

ויֹודען. אּלּו מצֹות ׁשעֹוּׂשה החכמה ּבעל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
צפּון „. אינֹו הּבא ׁשהעֹולם יֹודע, הוי לֹו: ְְֱִֵֵֵֶַַָָָָואֹומרים

ּבצער  יּׂשראל ׁשּתראה וזה יּׂשראל. והם לּצּדיקים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאּלא
יכֹולין  ׁשאינן להם, צפּונה היא טֹובה - הּזה ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָּבעֹולם
לּבם  ירּום ׁשּמא ּכאּמֹות, הּזה ּבעֹולם טֹובה רב ְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻלקּבל
וּיׁשמן  ׁשּנאמר: ּכענין הּבא, העֹולם ּׂשכר ויפסידּו ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָָָָויתעּו

וּיבעט. ְְִַָֻיׁשרּון
ּפרענּות,‰. רב עליהן מביא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲִֵֵֵֶַָָָֹֻואין

ּכלין, ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי ּכל אּלא יאבדּו; ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּכדי
חזר  אם לחּבבן. ּכדי הּזה, ּבּדבר ּומאריכין עֹומדין. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהן
אין  - קּבל ואם לדרּכֹו; הֹול - לקּבל רצה ולא ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָֹּבֹו
- מהּול היה ואם מּיד. אֹותֹו מלין אּלא אֹותֹו, ְְִִִִֶַָָָָָָמׁשהין
ׁשּיתרּפא  עד אֹותֹו ּומׁשהים ּברית. דם מּמּנּו ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַמּטיפין

אֹותֹו. מטּבילין ּכ ואחר ׁשלמה, ְְְְִִֵַַַָָָרפּואה
.Â מצֹות מקצת אֹותֹו ּומֹודיעין ּגּביו על עֹומדין ְְְְִִִִִַַָָָּוׁשלׁשה

עֹומד  והּוא ׁשנּיה, ּפעם חמּורֹות מצֹות ּומקצת ְְְְֲִִִֵַַַָָקּלֹות
ּבּמים  אֹותּה מֹוׁשיבֹות נׁשים - אּׁשה היתה ואם ְְִִִִִִַַַַָָָָָּבּמים.
מקצת  אֹותּה ּומֹודיעין מּבחּוץ, והּדּינין צּוארּה, ְְִִִִִַַַַַָָָָָעד
ּכ ואחר ּבּמים. יֹוׁשבת והיא וחמּורֹות, קּלֹות ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָמצֹות
ׁשּלא  ּכדי ויֹוצאין, ּפניהן מחזירין והן ּבפניהם. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹטֹובלת

הּמים. מן ּכׁשּתעלה אֹותּה ְְֲִִִֶֶַַַָיראּו
.Ê ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד זה ּתֹוׁשב? גר הּוא זה ִֵֵֵֶֶַָָָאי

הּמצֹות  ׁשאר עם ּומּזלֹות ּכֹוכבים יעבד ׁשּלא עליו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּקּבל
מקּבלין  זה הרי - טבל ולא מל ולא נח, ּבני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּנצטּוּו
ׁשמֹו נקרא ולּמה העֹולם. אּמֹות מחסידי והּוא ְְְְֲִִֵֵָָָָָֻאֹותֹו,
יּׂשראל, ּבארץ ּבינינּו להֹוׁשיבֹו לנּו ׁשּמּתר לפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּתֹוׁשב?

ּומּזלֹות. ּכֹוכבים עבֹודת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲִִֵֶַַַָָּכמֹו
.Á;נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב ּגר מקּבלין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואין

חּוץ  ּכּלּה הּתֹורה ּכל עליו קּבל אפּלּו הּזה, ּבּזמן ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻאבל
אֹותֹו. מקּבלין אין - אחד ְְְִִִֵֶַָמּדקּדּוק

.Ë אין - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד מן הּנלקח ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהעבד
רצֹונ לֹו: אֹומרים אּלא ׁשּבאת? ראית מה לֹו: ְְְְִִִֶֶָָָָָָאֹומרין
לא? אֹו הּכׁשרים מן ותהיה יּׂשראל עבדי לכלל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּתּכנס
קּלֹות  מצֹות ּומקצת הּדת, עּקרי לֹו מֹודיעין - רצה ְְִִִִִִֵַַָָָָָאם
הּגר. את ׁשּמֹודיעין ּכמֹו ּוּׂשכרן, וענׁשן ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָוחמּורֹות,
ואם  ּבּמים. ּכׁשהּוא אֹותֹו ּומֹודיעין ּכגר, אֹותֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַַּומטּבילין
חדׁש עּׂשר ׁשנים ּכל עליו מגלּגלין - לקּבל רצה ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹלא
על  יֹותר לקּימֹו ואסּור ּומזלֹות, ּכֹוכבים לעֹובד ְְְְְִֵֵַַַָָָּומֹוכרֹו
אּלא  יטּבל ולא יּמֹול ׁשּלא מּתחּלה עליו התנה ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹֹּכן.
גר  ּכׁשהּוא ּבעבֹודתֹו לקּימֹו מּתר - ּתֹוׁשב גר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֻיהיה

הּיֹובל. ּבזמן אּלא ּכזה עבד מקּימין ואין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּתֹוׁשב.

.È מּׁשּום עליהם אסּורים אין ּומזלֹות ּכֹוכבים ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָהעֹובדי
ואׁשת  מאּמֹו, ואחֹותֹו אביו, ואׁשת אּמֹו, אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָערוה
מלכים  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובהמה, וזכר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָאיׁש,

להן. מּתרין - עריֹות ׁשאר אבל ְְֲֲֲִִֵֶֶָָָָָֻּומלחמֹותיהן;
.‡È- ׁשּנׁשּתחרר ועבד ׁשּנתּגּיר ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעֹובד

ּכׁשהּוא  לֹו ׁשהיּו ּבּׂשר ׁשאר וכל ׁשּנֹולד, ּכקטן הּוא ְְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָָָהרי
ּבּׂשר, ׁשאר אינן - עבד ּכׁשהּוא אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעֹובד
מּׁשּום  מהם אחת על חּיב אינֹו - והם הּוא נתּגּיר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָואם

ּכלל. ְְֶָָערוה
.·È ׁשּיּׂשא ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד ׁשּמּתר ּתֹורה, ְִִִֵֶֶַָָָָָֻּדין

דבר  אסרּו חכמים אבל ׁשּנתּגּירּו; מאּמֹו אחֹותֹו אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָאּמֹו
לקדּׁשה  חמּורה מּקדּׁשה ּבאנּו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֶֶָָָָֹֹֻֻזה,
ּגר  וכן מּתרת. והּיֹום אסּורה, זֹו לֹו היתה ׁשאמׁש ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻקּלה;
ּכבא  זה הרי - ּבגּיּותּה והיא אחֹותֹו אֹו אּמֹו על ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָׁשּבא

הּנכרית. ְִַַָעל
.‚È היה אם ּבּׂשר? ׁשאר ׁשל ּבעריֹות הּגרים ּדין ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכיצד

לאחֹותֹו אֹו לאּמֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ּכׁשהּוא ְְֲִִֵֶַַָָָנּׂשּוי
נּׂשּוי  היה ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו אֹותן, מפריׁשין - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָונתּגּירּו
אֹותן. מפריׁשין אין - ואׁשּתֹו הּוא ונתּגּיר עריֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָלׁשאר
סֹופרים, מּדברי ׁשּנתּגּיר אחר האם ּבׁשאר אסּור ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּגר
ׁשארֹו ׁשּזה ּבוּדאי ׁשּיֹודע ּפי על אף האב. ּבׁשאר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּומּתר
הּוא  זה ׁשל ׁשאביו ּברּור ׁשּדבר ּתאֹומים, ּכגֹון ְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָמאביו,
אביו. ׁשאר על גזרּו לא כן ּפי על אף זה, ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאביו
אביו, אחי ואׁשת מאביו, אחיו אׁשת הּגר נֹוּׂשא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָלפיכ
אֹו לאחיו ׁשּנּׂשאת ּפי על אף ּבנֹו, ואׁשת אביו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָואׁשת
אחֹות  וכן ׁשּנתּגּירּו. אחר לבנֹו אֹו אביו לאחי אֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָלאביו
מּתרת  - ׁשּנתּגּירה ּובּתֹו מאביו, ואחֹותֹו מאביה, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאּמֹו
אּמֹו אחֹות ולא מאּמֹו, אחֹותֹו לא נֹוּׂשא אינֹו אבל ְֲֲֲִִֵֵֵָֹֹלֹו.
אחר  מאּמֹו אחיו ׁשּנּׂשאּה מאּמֹו אחיו אׁשת ולא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמאּמּה,
ּכֹוכבים  עֹובד ּכׁשהּוא אחיו נּׂשאּה אם אבל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּנתּגּיר;

לֹו. מּתרת זה הרי - ֲֵֶֶֶַָֻּומזלֹות
.„È ּבקדּׁשה ׁשּלא הֹורתן ׁשהיתה ּתאֹומים אחים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשני

אח. אׁשת מּׁשּום חּיבין - ּבקדּׁשה ְְִִִֵֵֶַָָָָָֻולדתן
.ÂË מן אחיֹות ׁשּתי אֹו הּגּיֹורת, ּובּתּה גּיֹורת ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהּנֹוּׂשא

גּיֹורת  נּׂשא הּׁשנּיה. ּומגרׁש מהן, אחת עם יֹוׁשב - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהאם
גזרּו ׁשּלא ּבּתּה; אֹו אּמּה לּׂשא מּתר זה הרי - ְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻומתה
מן  ּגּיֹורֹות אחיֹות ׁשּתי לּׂשא לאדם ּומּתר ּבחּייהן. ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻאּלא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האב, ּבׁשאר גזרּו ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹהאב;
.ÊË מּתר לפיכ ּבגרים. עליהן גזרּו לא - ּכּלן ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻֻהּׁשנּיֹות

ּבת  אֹו אּמּה ואם ּגּיֹורת אדם ונֹוּׂשא אּמֹו. אם לּׂשא ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּגר
הּׁשנּיֹות. ּבׁשאר וכן ּבּתּה. ְְְִִִֵַַָָּבת

.ÊÈ לֹומר צרי ואין עבד, ּכׁשהּוא אּמֹו לּׂשא מּתר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהעבד
עֹובד  מּכלל יצא ׁשּכבר ּבהן. וכּיֹוצא ואחֹותֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּתֹו
העֹובדי  על האסּורֹות העריֹות ואין ּומזלֹות, ְְֲֲִֵֵַַָָָָָָּכֹוכבים
יּׂשראל, לכלל ּבא ולא עליו; אסּורֹות ּומזלֹות ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹּכֹוכבים

הּגרים. על האסּורֹות עריֹות עליו ׁשּיאסרּו ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָּכדי
.ÁÈ- ּובהמה הּזכּור על העבד ּבא ׁשאם לי, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָויראה

האדם. ּבכל ׁשוה אּלּו עריֹות ׁשּתי ׁשאּסּור ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָיהרגּו;

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

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` d"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ËÈ ׁשאסּור ּכל ּכגרים. הן הרי - ׁשּנׁשּתחררּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹעבדים
נֹותן  להן. מּתר - לגרים הּמּתר וכל להן, אסּור - ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻלגרים
אחת  ׁשפחה ּומֹוסר חברֹו, לעבד אֹו לעבּדֹו ׁשפחתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאדם
הרי  אּלא ּדבר, ׁשּום צריכין ואינן לכּתחּלה, עבדים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָלׁשני

ׁש וׁשפחה ּכבהמֹות. ׁשאינּההן אֹו לעבד מיחדת היא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
אֹו ליּׂשראל אּלא איׁשּות ׁשאין לפי היא; אחת - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻמיחדת
ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובדי על ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִֵֵַַַָָָָָלעֹובדי
יּׂשראל. על לעבדים ולא העבדים על לעבדים לא ְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹאבל

ה'תשע"ה  אדר כ"ה שני יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ּבּתֹורה ‡. האמּור ממזר זהּו מערוה 2אי הּבא זה מן 3? ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּפגּום  מּמּנה ׁשהּבן הּנּדה, מן חּוץ ואינֹו4העריֹות. ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבאנס 5ממזר  ּבין העריֹות, ׁשאר על הּבא אבל ּבין 6. ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ואחד  ממזר. הּולד - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָּברצֹון,
ּדֹור  ּגם ׁשּנאמר: לעֹולם; אסּורין נקבֹות ואחד ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָזכרים

לעֹולם. ּכלֹומר, ְְֲִִַָעּׂשירי.
ׁשּנּׂשא ·. יּׂשראלי אֹו יּׂשראלית ׁשּנּׂשא ממזר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאחד

ולא  קּדׁש לֹוקין. - הּקּדּוׁשין אחר ׁשּבעלּו ּכיון ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹממזרת,
לֹוקה  אינֹו - ּבעל 7ּבעל לֹוקין 8. אינן - קּדׁש מּׁשּום 9ולא ְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

על 10ממזרּות  ׁשּלֹוקה מי לאוין חּיבי ּבכל ל ׁשאין ; ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּכמֹו ּבאלמנה, ּגדֹול ּכהן אּלא קּדּוׁשין ּבלא ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹּבעילה

מּׁש ּגרּוׁשתֹו הּמחזיר ּכׁשר ׁשּיתּבאר. הּולד - ,11ּנּׂשאת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ערוה. אינּה ְֲֵֵֶֶָָׁשהרי

.‚- יּׂשראל ּבת על הּבא ועבד ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָעֹובד
ּבין  ּבאנס ּבין איׁש, ּבאׁשת ּבין ּפנּויה ּבין ּכׁשר; ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהּולד

הּממזרת  על הּבאים ועבד ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּברצֹון.
ממזר  הּולד ּכֹוכבים 12- העֹובדת על הּבא ּוממזר ; ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּוא  הרי - נתּגּיר ּומזלֹות. ּכֹוכבים עֹובד הּולד - ְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָּומזלֹות
עבד. הּולד - הּׁשפחה על ּבא ואם ּגרים. ּכׁשאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשר,
ּומּתר  מׁשחררין, עבדים ּכׁשאר ּכׁשר, הּולד - ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֻֻׁשחררֹו

יּׂשראל. ְְִֵַָּבבת
ּכֹוכבים „. העֹובד מן אֹו העבד מן הּבא ּבן הּכלל: ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה

ּכֹוכבים  עֹובדת ּבת מן אֹו הּׁשפחה מן אֹו ְִִִִֶֶַַַָָָּומזלֹות
לפי  האב. על מׁשּגיחין ואין ּכאּמֹו, הּוא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּומזלֹות

הּתירּו זה, את 13דבר לטהר ּכדי ׁשפחה, לּׂשא לממזר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ולא  חֹורין. ּבני ונמצאּו אֹותם מׁשחרר הּוא ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹּבניו;

הּׁשפחה  על הּבנים.14גזרּו ּתּקנת מּפני לממזר, ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ
עבד ‰. ׁשחציֹו אׁשת 15מי על הּבא חֹורין ּבן וחציֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

הּבן  אֹותֹו - ּתּקנה 16איׁש לֹו ממזרּות 17אין ׁשּצד מּפני ,18 ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
ּכׁשרּות  ּבׁשפחה 19וצד אסּור לפיכ ּבֹו, ,20מערבין ְְְְְְִִִַַָָָָֹ

ּבניו  לעֹולם 21ונמצאּו .22ּכמֹותֹו ְְְְְִָָָ
.Â ׁשּטבלה הּׁשפחה על הּבא ּומזלֹות ּכֹוכבים -23עֹובד ְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּכֹוכבים  עֹובדת על ׁשּבא ׁשּטבל ועבד עבד; זה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהרי
האם.ּומזלֹו אחר הּל ּומזלֹות. ּכֹוכבים עֹובד הּולד - ת ִֵֵֵַַַַַַָָָָָָ

עֹובדת  ׁשפחה על הּבא ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאבל
ּומזלֹות  ּומזלֹות 24ּכֹוכבים ּכֹוכבים עֹובד עבד אֹו ׁשּבא 25, ִִֵֶֶֶַַָָָָָ

אחר  הּל - חֹורין ּבת ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדת ִִֵֶֶַַַַַַָָעל
.26הּזכר  ַָָ

.Ê.לגר מּתרת הּממזרת  וכן גּיֹורת, לּׂשא מּתר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻממזר
הּפגּום. אחר הֹול ׁשהּולד ממזרים, מּׁשניהם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּבנים

יי. קהל קרּוי אינֹו ּגרים ּוקהל יי, ּבקהל ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
.Áׁשהֹורתֹו ּפי על אף ּבן, והֹולידּו לגר ׁשּנּׂשאת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּגּיֹורת
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שחציו 1) ומי שפחה; שנשא ממזר ישראלית; על שבא ועבד וגוי גרושתו; המחזיר בתורה; האמור ממזר הוא זה אי יבאר
מיני  שלושה איפכא; או גיורת לישא מותר אם ממזר השפחה; על הבא וגוי איש; אשת על שבא חורין בן וחציו עבד
שהוא  בנו על נאמן אם האב הוא; מי [של] בנה על [לה] נאמין אם שנתעברה פנויה ואסופי; שתוקי הוא ומי הם; ממזרים

לבניה. חוששין אם בעלה תחת מזנה שהיא קול עליה שיצאה אשה אביה; בבית והיא שנתעברה ארוסה "לא 2)ממזר;
ה'". בקהל ממזר הנקראות 3)יבוא הן מות, אחרי בפרשת האמורות והם כרת, ביאתו על וחייב בתורה ביאתו שאסר "כל

בהן". וכיוצא ובת ואחות אם כגון ערווה, נקראת מהן אחת וכל מיוחס.4)עריות אינו שעונש 5)כלומר, פי, על אף
קידושין. בתפיסת גם תלוייה וממזרות בנדה, תופסין שקידושין משום כרת, הוא הנדה על רצון 6)הבא בין שהחילוק

עונשין. לגבי אלא אינו ושוגג מזיד לאו.7)ואונס, אין לבד בקידושין "וביאה 8)כי ה'" בקהל יבוא "לא הוא: שהלאו
בקידושין". אלא הוי לא ולא 9)בקהל ובבעל יחיד, לשון לוקה" "אינו כתב: בעל ולא בקידש בלשונו, דקדק רבינו

משום  לוקה, היא אין כן גם לבד, הקידושין על לאו היה אם אף שבקידושין מפני רבים, לשון לוקין" "אינם כתב: קידש
אצלה  זה הרי כן ואם ברצונה, חיקה לתוך או לחצרה הקידושין שיזרוק ידי על מצידה, מעשה בלי קידושיה לקבל שיכולה
פטורה  היא כי המקדש, על עליו, הוא שהחידוש לוקה" "אינו כתב קידש גבי לכן עליו. לוקין שאין מעשה בו שאין לאו
פטורין, והיא הוא שניהן, כלומר, לוקין" "אינם כתב קידש, ולא בבעל אבל הקידושין, על לאו היה אם אפילו ממלקות,

הנאתה. מפני מעשה, כעושה היא גם נחשבת בבעילה קדשה.10)שהרי תהיה לא משום הוא לוקה "היא 11)אבל
להשוות  יטעו שלא רבינו חשש מעריות, אלא ממזר שאין א' בהלכה כתב שכבר פי על ואף תועבין". בניה ואין תועבה

לעריות, גרושתו לאוין.מחזיר חייבי שאר כדין שדינו להדגיש, לנכון מצא ולפיכך "תועבה", בה שכתוב מפני 12)מפני
כמוה. לכתחילה.13)שהוולד לא 14)ואפילו בממזר אולם סופרים. מדברי וזה חורין". לבן אסורה "השפחה שהרי

חלקו.15)גזרו. את מהם אחד ושחרר שותפים שני של זו.16)עבד מביאה הקודמת 17)שנולד בהלכה שנאמרה
ממזרת. ממזר.18)לישא שהוולד איש אשת על הבא כישראל שהוא חירות צד הבא 19)משום ועבד עבד, צד משום

איש. באשת גם כשר הוולד ישראל, בת בשפחה.20)על שאסור שבו כשרות צד באיסור.21)מפני שנולדו
שפחה.22) ולא ישראל בת לא לישא עבדות.23)שאסורין טבלה.24)לשם שלא טבל.25)כלומר, "זה 26)שלא

ושפחות. עבדות דין להם שאין בגיותן, הם עדיין טבלו, שלא ומכיוון הזכר". אחר הלך באומות הכלל,



קה d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

רעה. לדר טֹובה מּדר ּולהּטֹותֹו לטרדֹו יגרם ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּמא
רצֹון  ּבדברי אּלא האדם את מֹוׁשכין אין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבּתחּלה
ּכ ואחר אמׁשכם, אדם ּבחבלי אֹומר: הּוא וכן ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָורּכים.

אהבה. ֲֲַַָּבעבֹותֹות
מֹודיעין ‚. ּכ מצֹות, ׁשל ענׁשן אֹותֹו ׁשּמֹודיעין ְְְִִִִִֵֶֶָָָּוכׁשם

מצֹות  ׁשּבעּׂשּית אֹותֹו ּומֹודיעין מצֹות. ׁשל ּׂשכרן ְְְֲִִִִִֶֶַַָָאֹותֹו
ּגמּור  צּדיק ׁשּום וׁשאין הּבא, העֹולם לחּיי יזּכה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו

ויֹודען. אּלּו מצֹות ׁשעֹוּׂשה החכמה ּבעל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
צפּון „. אינֹו הּבא ׁשהעֹולם יֹודע, הוי לֹו: ְְֱִֵֵֵֶַַָָָָואֹומרים

ּבצער  יּׂשראל ׁשּתראה וזה יּׂשראל. והם לּצּדיקים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאּלא
יכֹולין  ׁשאינן להם, צפּונה היא טֹובה - הּזה ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָּבעֹולם
לּבם  ירּום ׁשּמא ּכאּמֹות, הּזה ּבעֹולם טֹובה רב ְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻלקּבל
וּיׁשמן  ׁשּנאמר: ּכענין הּבא, העֹולם ּׂשכר ויפסידּו ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָָָָויתעּו

וּיבעט. ְְִַָֻיׁשרּון
ּפרענּות,‰. רב עליהן מביא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲִֵֵֵֶַָָָֹֻואין

ּכלין, ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי ּכל אּלא יאבדּו; ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּכדי
חזר  אם לחּבבן. ּכדי הּזה, ּבּדבר ּומאריכין עֹומדין. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהן
אין  - קּבל ואם לדרּכֹו; הֹול - לקּבל רצה ולא ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָֹּבֹו
- מהּול היה ואם מּיד. אֹותֹו מלין אּלא אֹותֹו, ְְִִִִֶַָָָָָָמׁשהין
ׁשּיתרּפא  עד אֹותֹו ּומׁשהים ּברית. דם מּמּנּו ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַמּטיפין

אֹותֹו. מטּבילין ּכ ואחר ׁשלמה, ְְְְִִֵַַַָָָרפּואה
.Â מצֹות מקצת אֹותֹו ּומֹודיעין ּגּביו על עֹומדין ְְְְִִִִִַַָָָּוׁשלׁשה

עֹומד  והּוא ׁשנּיה, ּפעם חמּורֹות מצֹות ּומקצת ְְְְֲִִִֵַַַָָקּלֹות
ּבּמים  אֹותּה מֹוׁשיבֹות נׁשים - אּׁשה היתה ואם ְְִִִִִִַַַַָָָָָּבּמים.
מקצת  אֹותּה ּומֹודיעין מּבחּוץ, והּדּינין צּוארּה, ְְִִִִִַַַַַָָָָָעד
ּכ ואחר ּבּמים. יֹוׁשבת והיא וחמּורֹות, קּלֹות ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָמצֹות
ׁשּלא  ּכדי ויֹוצאין, ּפניהן מחזירין והן ּבפניהם. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹטֹובלת

הּמים. מן ּכׁשּתעלה אֹותּה ְְֲִִִֶֶַַַָיראּו
.Ê ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד זה ּתֹוׁשב? גר הּוא זה ִֵֵֵֶֶַָָָאי

הּמצֹות  ׁשאר עם ּומּזלֹות ּכֹוכבים יעבד ׁשּלא עליו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּקּבל
מקּבלין  זה הרי - טבל ולא מל ולא נח, ּבני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּנצטּוּו
ׁשמֹו נקרא ולּמה העֹולם. אּמֹות מחסידי והּוא ְְְְֲִִֵֵָָָָָֻאֹותֹו,
יּׂשראל, ּבארץ ּבינינּו להֹוׁשיבֹו לנּו ׁשּמּתר לפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּתֹוׁשב?

ּומּזלֹות. ּכֹוכבים עבֹודת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲִִֵֶַַַָָּכמֹו
.Á;נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב ּגר מקּבלין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואין

חּוץ  ּכּלּה הּתֹורה ּכל עליו קּבל אפּלּו הּזה, ּבּזמן ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻאבל
אֹותֹו. מקּבלין אין - אחד ְְְִִִֵֶַָמּדקּדּוק

.Ë אין - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד מן הּנלקח ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהעבד
רצֹונ לֹו: אֹומרים אּלא ׁשּבאת? ראית מה לֹו: ְְְְִִִֶֶָָָָָָאֹומרין
לא? אֹו הּכׁשרים מן ותהיה יּׂשראל עבדי לכלל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּתּכנס
קּלֹות  מצֹות ּומקצת הּדת, עּקרי לֹו מֹודיעין - רצה ְְִִִִִִֵַַָָָָָאם
הּגר. את ׁשּמֹודיעין ּכמֹו ּוּׂשכרן, וענׁשן ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָוחמּורֹות,
ואם  ּבּמים. ּכׁשהּוא אֹותֹו ּומֹודיעין ּכגר, אֹותֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַַּומטּבילין
חדׁש עּׂשר ׁשנים ּכל עליו מגלּגלין - לקּבל רצה ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹלא
על  יֹותר לקּימֹו ואסּור ּומזלֹות, ּכֹוכבים לעֹובד ְְְְְִֵֵַַַָָָּומֹוכרֹו
אּלא  יטּבל ולא יּמֹול ׁשּלא מּתחּלה עליו התנה ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹֹּכן.
גר  ּכׁשהּוא ּבעבֹודתֹו לקּימֹו מּתר - ּתֹוׁשב גר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֻיהיה

הּיֹובל. ּבזמן אּלא ּכזה עבד מקּימין ואין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּתֹוׁשב.

.È מּׁשּום עליהם אסּורים אין ּומזלֹות ּכֹוכבים ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָהעֹובדי
ואׁשת  מאּמֹו, ואחֹותֹו אביו, ואׁשת אּמֹו, אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָערוה
מלכים  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובהמה, וזכר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָאיׁש,

להן. מּתרין - עריֹות ׁשאר אבל ְְֲֲֲִִֵֶֶָָָָָֻּומלחמֹותיהן;
.‡È- ׁשּנׁשּתחרר ועבד ׁשּנתּגּיר ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעֹובד

ּכׁשהּוא  לֹו ׁשהיּו ּבּׂשר ׁשאר וכל ׁשּנֹולד, ּכקטן הּוא ְְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָָָהרי
ּבּׂשר, ׁשאר אינן - עבד ּכׁשהּוא אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעֹובד
מּׁשּום  מהם אחת על חּיב אינֹו - והם הּוא נתּגּיר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָואם

ּכלל. ְְֶָָערוה
.·È ׁשּיּׂשא ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד ׁשּמּתר ּתֹורה, ְִִִֵֶֶַָָָָָֻּדין

דבר  אסרּו חכמים אבל ׁשּנתּגּירּו; מאּמֹו אחֹותֹו אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָאּמֹו
לקדּׁשה  חמּורה מּקדּׁשה ּבאנּו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֶֶָָָָֹֹֻֻזה,
ּגר  וכן מּתרת. והּיֹום אסּורה, זֹו לֹו היתה ׁשאמׁש ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻקּלה;
ּכבא  זה הרי - ּבגּיּותּה והיא אחֹותֹו אֹו אּמֹו על ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָׁשּבא

הּנכרית. ְִַַָעל
.‚È היה אם ּבּׂשר? ׁשאר ׁשל ּבעריֹות הּגרים ּדין ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכיצד

לאחֹותֹו אֹו לאּמֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ּכׁשהּוא ְְֲִִֵֶַַָָָנּׂשּוי
נּׂשּוי  היה ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו אֹותן, מפריׁשין - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָונתּגּירּו
אֹותן. מפריׁשין אין - ואׁשּתֹו הּוא ונתּגּיר עריֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָלׁשאר
סֹופרים, מּדברי ׁשּנתּגּיר אחר האם ּבׁשאר אסּור ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּגר
ׁשארֹו ׁשּזה ּבוּדאי ׁשּיֹודע ּפי על אף האב. ּבׁשאר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּומּתר
הּוא  זה ׁשל ׁשאביו ּברּור ׁשּדבר ּתאֹומים, ּכגֹון ְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָמאביו,
אביו. ׁשאר על גזרּו לא כן ּפי על אף זה, ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאביו
אביו, אחי ואׁשת מאביו, אחיו אׁשת הּגר נֹוּׂשא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָלפיכ
אֹו לאחיו ׁשּנּׂשאת ּפי על אף ּבנֹו, ואׁשת אביו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָואׁשת
אחֹות  וכן ׁשּנתּגּירּו. אחר לבנֹו אֹו אביו לאחי אֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָלאביו
מּתרת  - ׁשּנתּגּירה ּובּתֹו מאביו, ואחֹותֹו מאביה, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאּמֹו
אּמֹו אחֹות ולא מאּמֹו, אחֹותֹו לא נֹוּׂשא אינֹו אבל ְֲֲֲִִֵֵֵָֹֹלֹו.
אחר  מאּמֹו אחיו ׁשּנּׂשאּה מאּמֹו אחיו אׁשת ולא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמאּמּה,
ּכֹוכבים  עֹובד ּכׁשהּוא אחיו נּׂשאּה אם אבל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּנתּגּיר;

לֹו. מּתרת זה הרי - ֲֵֶֶֶַָֻּומזלֹות
.„È ּבקדּׁשה ׁשּלא הֹורתן ׁשהיתה ּתאֹומים אחים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשני

אח. אׁשת מּׁשּום חּיבין - ּבקדּׁשה ְְִִִֵֵֶַָָָָָֻולדתן
.ÂË מן אחיֹות ׁשּתי אֹו הּגּיֹורת, ּובּתּה גּיֹורת ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהּנֹוּׂשא

גּיֹורת  נּׂשא הּׁשנּיה. ּומגרׁש מהן, אחת עם יֹוׁשב - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהאם
גזרּו ׁשּלא ּבּתּה; אֹו אּמּה לּׂשא מּתר זה הרי - ְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻומתה
מן  ּגּיֹורֹות אחיֹות ׁשּתי לּׂשא לאדם ּומּתר ּבחּייהן. ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻאּלא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האב, ּבׁשאר גזרּו ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹהאב;
.ÊË מּתר לפיכ ּבגרים. עליהן גזרּו לא - ּכּלן ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻֻהּׁשנּיֹות

ּבת  אֹו אּמּה ואם ּגּיֹורת אדם ונֹוּׂשא אּמֹו. אם לּׂשא ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּגר
הּׁשנּיֹות. ּבׁשאר וכן ּבּתּה. ְְְִִִֵַַָָּבת

.ÊÈ לֹומר צרי ואין עבד, ּכׁשהּוא אּמֹו לּׂשא מּתר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהעבד
עֹובד  מּכלל יצא ׁשּכבר ּבהן. וכּיֹוצא ואחֹותֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּתֹו
העֹובדי  על האסּורֹות העריֹות ואין ּומזלֹות, ְְֲֲִֵֵַַָָָָָָּכֹוכבים
יּׂשראל, לכלל ּבא ולא עליו; אסּורֹות ּומזלֹות ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹּכֹוכבים

הּגרים. על האסּורֹות עריֹות עליו ׁשּיאסרּו ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָּכדי
.ÁÈ- ּובהמה הּזכּור על העבד ּבא ׁשאם לי, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָויראה

האדם. ּבכל ׁשוה אּלּו עריֹות ׁשּתי ׁשאּסּור ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָיהרגּו;
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.ËÈ ׁשאסּור ּכל ּכגרים. הן הרי - ׁשּנׁשּתחררּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹעבדים
נֹותן  להן. מּתר - לגרים הּמּתר וכל להן, אסּור - ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻלגרים
אחת  ׁשפחה ּומֹוסר חברֹו, לעבד אֹו לעבּדֹו ׁשפחתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאדם
הרי  אּלא ּדבר, ׁשּום צריכין ואינן לכּתחּלה, עבדים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָלׁשני

ׁש וׁשפחה ּכבהמֹות. ׁשאינּההן אֹו לעבד מיחדת היא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
אֹו ליּׂשראל אּלא איׁשּות ׁשאין לפי היא; אחת - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻמיחדת
ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובדי על ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִֵֵַַַָָָָָלעֹובדי
יּׂשראל. על לעבדים ולא העבדים על לעבדים לא ְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹאבל

ה'תשע"ה  אדר כ"ה שני יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ּבּתֹורה ‡. האמּור ממזר זהּו מערוה 2אי הּבא זה מן 3? ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּפגּום  מּמּנה ׁשהּבן הּנּדה, מן חּוץ ואינֹו4העריֹות. ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבאנס 5ממזר  ּבין העריֹות, ׁשאר על הּבא אבל ּבין 6. ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ואחד  ממזר. הּולד - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָּברצֹון,
ּדֹור  ּגם ׁשּנאמר: לעֹולם; אסּורין נקבֹות ואחד ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָזכרים

לעֹולם. ּכלֹומר, ְְֲִִַָעּׂשירי.
ׁשּנּׂשא ·. יּׂשראלי אֹו יּׂשראלית ׁשּנּׂשא ממזר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאחד

ולא  קּדׁש לֹוקין. - הּקּדּוׁשין אחר ׁשּבעלּו ּכיון ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹממזרת,
לֹוקה  אינֹו - ּבעל 7ּבעל לֹוקין 8. אינן - קּדׁש מּׁשּום 9ולא ְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

על 10ממזרּות  ׁשּלֹוקה מי לאוין חּיבי ּבכל ל ׁשאין ; ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּכמֹו ּבאלמנה, ּגדֹול ּכהן אּלא קּדּוׁשין ּבלא ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹּבעילה

מּׁש ּגרּוׁשתֹו הּמחזיר ּכׁשר ׁשּיתּבאר. הּולד - ,11ּנּׂשאת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ערוה. אינּה ְֲֵֵֶֶָָׁשהרי

.‚- יּׂשראל ּבת על הּבא ועבד ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָעֹובד
ּבין  ּבאנס ּבין איׁש, ּבאׁשת ּבין ּפנּויה ּבין ּכׁשר; ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהּולד

הּממזרת  על הּבאים ועבד ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּברצֹון.
ממזר  הּולד ּכֹוכבים 12- העֹובדת על הּבא ּוממזר ; ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּוא  הרי - נתּגּיר ּומזלֹות. ּכֹוכבים עֹובד הּולד - ְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָּומזלֹות
עבד. הּולד - הּׁשפחה על ּבא ואם ּגרים. ּכׁשאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשר,
ּומּתר  מׁשחררין, עבדים ּכׁשאר ּכׁשר, הּולד - ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֻֻׁשחררֹו

יּׂשראל. ְְִֵַָּבבת
ּכֹוכבים „. העֹובד מן אֹו העבד מן הּבא ּבן הּכלל: ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה

ּכֹוכבים  עֹובדת ּבת מן אֹו הּׁשפחה מן אֹו ְִִִִֶֶַַַָָָּומזלֹות
לפי  האב. על מׁשּגיחין ואין ּכאּמֹו, הּוא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּומזלֹות

הּתירּו זה, את 13דבר לטהר ּכדי ׁשפחה, לּׂשא לממזר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ולא  חֹורין. ּבני ונמצאּו אֹותם מׁשחרר הּוא ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹּבניו;

הּׁשפחה  על הּבנים.14גזרּו ּתּקנת מּפני לממזר, ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ
עבד ‰. ׁשחציֹו אׁשת 15מי על הּבא חֹורין ּבן וחציֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

הּבן  אֹותֹו - ּתּקנה 16איׁש לֹו ממזרּות 17אין ׁשּצד מּפני ,18 ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
ּכׁשרּות  ּבׁשפחה 19וצד אסּור לפיכ ּבֹו, ,20מערבין ְְְְְְִִִַַָָָָֹ

ּבניו  לעֹולם 21ונמצאּו .22ּכמֹותֹו ְְְְְִָָָ
.Â ׁשּטבלה הּׁשפחה על הּבא ּומזלֹות ּכֹוכבים -23עֹובד ְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּכֹוכבים  עֹובדת על ׁשּבא ׁשּטבל ועבד עבד; זה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהרי
האם.ּומזלֹו אחר הּל ּומזלֹות. ּכֹוכבים עֹובד הּולד - ת ִֵֵֵַַַַַַָָָָָָ

עֹובדת  ׁשפחה על הּבא ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאבל
ּומזלֹות  ּומזלֹות 24ּכֹוכבים ּכֹוכבים עֹובד עבד אֹו ׁשּבא 25, ִִֵֶֶֶַַָָָָָ

אחר  הּל - חֹורין ּבת ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדת ִִֵֶֶַַַַַַָָעל
.26הּזכר  ַָָ

.Ê.לגר מּתרת הּממזרת  וכן גּיֹורת, לּׂשא מּתר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻממזר
הּפגּום. אחר הֹול ׁשהּולד ממזרים, מּׁשניהם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּבנים

יי. קהל קרּוי אינֹו ּגרים ּוקהל יי, ּבקהל ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
.Áׁשהֹורתֹו ּפי על אף ּבן, והֹולידּו לגר ׁשּנּׂשאת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּגּיֹורת
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שחציו 1) ומי שפחה; שנשא ממזר ישראלית; על שבא ועבד וגוי גרושתו; המחזיר בתורה; האמור ממזר הוא זה אי יבאר
מיני  שלושה איפכא; או גיורת לישא מותר אם ממזר השפחה; על הבא וגוי איש; אשת על שבא חורין בן וחציו עבד
שהוא  בנו על נאמן אם האב הוא; מי [של] בנה על [לה] נאמין אם שנתעברה פנויה ואסופי; שתוקי הוא ומי הם; ממזרים

לבניה. חוששין אם בעלה תחת מזנה שהיא קול עליה שיצאה אשה אביה; בבית והיא שנתעברה ארוסה "לא 2)ממזר;
ה'". בקהל ממזר הנקראות 3)יבוא הן מות, אחרי בפרשת האמורות והם כרת, ביאתו על וחייב בתורה ביאתו שאסר "כל

בהן". וכיוצא ובת ואחות אם כגון ערווה, נקראת מהן אחת וכל מיוחס.4)עריות אינו שעונש 5)כלומר, פי, על אף
קידושין. בתפיסת גם תלוייה וממזרות בנדה, תופסין שקידושין משום כרת, הוא הנדה על רצון 6)הבא בין שהחילוק

עונשין. לגבי אלא אינו ושוגג מזיד לאו.7)ואונס, אין לבד בקידושין "וביאה 8)כי ה'" בקהל יבוא "לא הוא: שהלאו
בקידושין". אלא הוי לא ולא 9)בקהל ובבעל יחיד, לשון לוקה" "אינו כתב: בעל ולא בקידש בלשונו, דקדק רבינו

משום  לוקה, היא אין כן גם לבד, הקידושין על לאו היה אם אף שבקידושין מפני רבים, לשון לוקין" "אינם כתב: קידש
אצלה  זה הרי כן ואם ברצונה, חיקה לתוך או לחצרה הקידושין שיזרוק ידי על מצידה, מעשה בלי קידושיה לקבל שיכולה
פטורה  היא כי המקדש, על עליו, הוא שהחידוש לוקה" "אינו כתב קידש גבי לכן עליו. לוקין שאין מעשה בו שאין לאו
פטורין, והיא הוא שניהן, כלומר, לוקין" "אינם כתב קידש, ולא בבעל אבל הקידושין, על לאו היה אם אפילו ממלקות,

הנאתה. מפני מעשה, כעושה היא גם נחשבת בבעילה קדשה.10)שהרי תהיה לא משום הוא לוקה "היא 11)אבל
להשוות  יטעו שלא רבינו חשש מעריות, אלא ממזר שאין א' בהלכה כתב שכבר פי על ואף תועבין". בניה ואין תועבה

לעריות, גרושתו לאוין.מחזיר חייבי שאר כדין שדינו להדגיש, לנכון מצא ולפיכך "תועבה", בה שכתוב מפני 12)מפני
כמוה. לכתחילה.13)שהוולד לא 14)ואפילו בממזר אולם סופרים. מדברי וזה חורין". לבן אסורה "השפחה שהרי

חלקו.15)גזרו. את מהם אחד ושחרר שותפים שני של זו.16)עבד מביאה הקודמת 17)שנולד בהלכה שנאמרה
ממזרת. ממזר.18)לישא שהוולד איש אשת על הבא כישראל שהוא חירות צד הבא 19)משום ועבד עבד, צד משום

איש. באשת גם כשר הוולד ישראל, בת בשפחה.20)על שאסור שבו כשרות צד באיסור.21)מפני שנולדו
שפחה.22) ולא ישראל בת לא לישא עבדות.23)שאסורין טבלה.24)לשם שלא טבל.25)כלומר, "זה 26)שלא

ושפחות. עבדות דין להם שאין בגיותן, הם עדיין טבלו, שלא ומכיוון הזכר". אחר הלך באומות הכלל,



d`iaקו ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` d"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבנֹו, ּבן ּבן וכן ּבממזרת. מּתר זה הרי - ּבקדּׁשה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻולדתֹו
ואחר  גר, ׁשהּוא יּודע ולא מּמּנּו ּגרּותֹו ׁשם ׁשּיׁשּתּקע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹעד
העבדים  ואחד הּגרים ואחד ּבממזרת. יאסר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכ

לכּלן  אחד ּדין .27מׁשחררין ְְְִִֶָָָֻֻ
.Ë יּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשא גּיֹורת 28ּגר ׁשּנּׂשא יּׂשראל -29אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבממזרת. ואסּור ּדבר, לכל יּׂשראל ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָהּולד
.È ּוממזר ספק, ּוממזר וּדאי, ממזר הם: ממזרים ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָׁשלׁשה

הערוה  מן ׁשּבא זה וּדאי? ממזר זהּו אי סֹופרים. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּדברי
מּספק  ׁשּבא זה - ספק ּוממזר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּוּדאית,

הּב ּכגֹון אֹוערוה, קּדּוׁשין ספק ׁשּנתקּדׁשה האּׁשה על א ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
- סֹופרים מּדברי ּבהן. וכּיֹוצא ּגרּוׁשין, ספק ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָנתּגרׁשה
ּבעלּה והרי ונּׂשאת, ּבעלּה ׁשּמת ׁשּׁשמעה האּׁשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכגֹון

הרי 30קּים  - הּׁשני ּתחת והיא עליה הראׁשֹון ּבעלּה ּובא , ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
סֹופרים. מּדברי ממזר ְְְִִִֵֵֵַַהּבן

.‡È הּזה העּבר מהּו לּה: אמרּו מּזנּות, ׁשּנתעּברה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻּפנּויה
ּוליּׂשראל  הּוא, ּכׁשר ּבן אמרה: אם הּזה? הּיּלֹוד ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאֹו
ׁשרב  ּפי על ואף ּכׁשר. והּבן נאמנת, זֹו הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹנבעלּתי

ּפסּולים  ּבּה ׁשּזנתה .31העיר ְְִִֶָָָָ
.·È חרׁשת ׁשהיתה אֹו ׁשּמתה, עד אּמֹו נבּדקה לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹואם

הּממזר  לפלֹוני ׁשאמרה: אֹו ׁשֹוטה, אֹו אּלמת ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָאֹו
מֹודה 32נבעלּתי  ּפלֹוני אֹותֹו אפּלּו הּנתין, לפלֹוני אֹו , ְְְְֲִִִִִִִֶַַָ

ׁשּזנתה  ּכׁשם ממזר. ספק הּיּלֹוד זה הרי - מּמּנּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
אחר  עם ּזנתה ּכ לּה, ׁשהֹודה זה הּנקרא 33עם הּוא וזה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

וּדאי. אביו את מּכיר ואינֹו אּמֹו את ׁשּמּכיר ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשתּוקי,
.‚È הרי - אסּופי הּנקרא והּוא ּבּׁשּוק, הּנמצא הּבן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָוכן

הּוא. מה יֹודעים אנּו ׁשאין ממזר, ספק ְְְִֵֵֵֶַַָהּוא
.„È אם הּוא, ּפלֹוני ּבן זה ּבן ואמרה: ׁשּזּנתה, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּפנּויה

ּכׁשר  הּבן הרי - ּכׁשר ּפלֹוני נאמנת 34אֹותֹו ואינּה ,35 ְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשחֹוׁשׁשין  לי, ויראה ּפלֹוני. ׁשל ּבנֹו זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָלהיֹות

מּספק.36לדבריה  ּפלֹוני אֹותֹו ּבקרֹובֹות אסּור הּבן ויהיה , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ממזר  הּבן להיֹות נאמנת אינּה - ממזר ּפלֹוני אֹותֹו ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָואם

ממזר. ספק יהיה אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפיה, על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוּדאי
.ÂË ממזר זה ּבני ואמר: ּבנֹו, ׁשּזה ׁשהחזק האב ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאבל

ׁשּלא  נאמן. אינֹו - ּבנים לּבן יׁש ואם נאמן. - ְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהּוא
הּבכר  את ּכי ׁשּנאמר: ּבנֹו, על אּלא ּתֹורה אֹותֹו ְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאמינה

לאחרים. יּכירּנּו - יּכיר הּׂשנּואה ְֲִִִֵֶֶַַַַָּבן
.ÊË:לֹומר נאמן ּכ ּבכֹור, זה ּבני לֹומר: ׁשּנאמן ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַָָָּוכׁשם

היתה  אם וכן חלּוצה. ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן אֹו ממזר זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבני
ּוממזר  ּבני אינֹו זה עּבר לֹומר: נאמן - מעּברת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻאׁשּתֹו
ממזר  ׁשהּוא עצמֹו על והאֹומר וּדאי. ממזר ויהיה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּוא,

נאמן  ּבממזרת 37- ואסּור יּׂשראל, ּבבת עצמֹו 38לאסר ְְְְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּכמֹוהּו ּובנֹו ממזר. ׁשהּוא וּדאי ׁשּיּודע לֹו39עד יׁש ואם . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבניו  ּבני לפסל נאמן אינֹו - ּבנים אּלא 40ּבני יפסל ולא , ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹ
ְַעצמֹו.

.ÊÈ הּולד הרי - אביה ּבבית והיא ׁשּנתעּברה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָארּוסה
ממזר  ּבממזרת.41ּבחזקת ואסּור יּׂשראל ּבבת ואסּור , ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

נאמנת, - נתעּברּתי מארּוסי ואמרה: אּמֹו נבּדקה ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָואם
לא  מעֹולם ואמר: הארּוס הכחיׁשּה ואם ּכׁשר. ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֹוהּולד

ּבחזק  היה ׁשאפּלּו ממזר; הּולד הרי - עליה ּבנֹו,ּבאתי ת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
זֹונה, ּבחזקת אינּה והאּׁשה נאמן. - ממזר זה ּבני ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואמר:

נאמנת  ואם 42אּלא זֹונה. ואינּה נבעלּתי, לארּוס לֹומר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּתצא  לא - לכהן ּכׁשר 43נּׂשאת - מּמּנּו ּוולדּה ,44. ְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ

.ÁÈ ארּוסה והיא אחריה, מרּננים העם עם 45היּו , ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָ
אחרים  אנׁשים ועם עליה 46ארּוסּה ׁשּבא ּפי על אף , ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּכׁשם  ממזר; ספק זה הרי - חמיו ּבבית ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָארּוסּה
לאחרים  הפקירה לארּוסּה, עצמּה ואם 47ׁשהפקירה . ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּכמֹו ּכׁשר, זה הרי - מארּוסי זה עּבר ואמרה: ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֻנבּדקה
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ËÈאינֹו זה עּבר ואמרה: מעּברת, ׁשהיתה איׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻאׁשת
ּכׁשרּות; ּבחזקת הּבן והרי לפסלֹו, נאמנת אינּה - ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּבעלי
אֹו ּבני, אינֹו האב: אמר האב. אּלא ּתֹורה האמינה ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא

ממזר  ּבחזקת זה הרי - הּים ּבמדינת ּבעלּה .48ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
- נתעּברּתי ועבד ּומזלֹות ּכֹוכבים מעֹובד אמרה: ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואם

ּכׁשר  הּולד ּבדבריה.49הרי להכחיׁשּה יכֹול הּבעל ׁשאין ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
עּׂשר  ׁשנים על יתר אּמֹו ּבמעי מׁשּתהה העּבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻואין

.50חדׁש ֶֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להן".27) מותר לגרים המותר וכל להן אסור לגרים שאסור כל כגרים, הן הרי שנשתחררו מגוי 28)"עבדים גרע לא
בממזרת. ואסור כשר שהוולד ישראל בת על אחר 29)הבא הולך הוולד עבירה ואין קידושין שיש מקום "כל הכלל: לפי

ישראל. אביו והרי סופרים.30)הזכר", מדברי איש אשת והיא מהשני, גט צריכה היא שמדרבנן גרשה, שלא כלומר,
ממזר, הוולד אין לראשון, לחזור אסורה שהיא פי על אף השני, גרשה אם אבל סופרים, מדברי ממזר הוא שנולד והבן

ממזר. הוולד שאין גרושתו ממחזיר גרע נתינים.31)שלא או אבל 32)ממזרים הוולד את להכשיר רק נאמנת האשה
לכן  לאחרים, יכירנו "יכיר" תורה שאמרה ממה לאם, לא אבל בנו, את לפסול נאמנות התורה נתנה לאב שרק לפוסלו, לא

ממזר. ספק ממזר.33)הוא כספק אלא וודאי כממזר אותו מחזיקים אין ולפיכך בממזרת, אסור ובנו כשר אביו שמא
נבעלתי.34) לכשר לומר ליורשו.35)שנאמנת או הייבום מן אשתו את להחזיקו 36)לפטור נאמנת שאינה פי על אף

ערווה. באיסור מחמירים פלוני, אותו של אנפשיה 37)בבנו "שווייה התלמוד: ובלשון ישראל. בת עליו אסר עצמו שהוא
דאיסורא". נאמן.38)חתיכה אינו ממזרת לו להתיר לפוסלו.39)כי בנו על נאמנות לאב נתנה על 40)שהתורה וגם

בנים. בני לו כשיש נאמן אינו וודאי.41)בניו ממזר ולא ממזר ספק האשה.42)שהוא את לפסול נאמן שאינו
מכחישה.43) שהארוס מאחר לכהן להינשא אסורה לכתחילה חלל.44)אבל שאינו ארוסה.45)לכהונה, שהייתה בזמן
אחרים.46) עם זנתה וגם ארוסה עליה שבא ומלעיזים אותה אחרים,47)חושדים עם שזנתה חשודה אינה כשהיא אבל

אותה. לבדוק צריכים ואין כשר, הוולד עליה, בא שארוסה והוולד 48)וידוע נתעברה מגוי שאולי ממזר, ספק כלומר,
פסולין.49)כשר. ברוב אפילו וולדה להכשיר נאמנת עשר 50)שהיא שנים בתוך כשנולד אלא הוולד להכשיר ואין

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` d"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Î ּתחת זֹונה ׁשהיתה קֹול עליה ׁשּיצא איׁש ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאׁשת
ׁשּמא  לבניה חֹוׁשׁשין אין - אחריה מרּננין והּכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבעלּה,
ּבּתּה לּׂשא ּומּתר הּבעל, אצל ּבעילֹות ׁשרב הם, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻממזרים

זֹונה לכּת מּׁשּום לּה חֹוׁשׁשין - עצמּה היא אבל .51חּלה. ְְְְֲִִִִַַָָָָָ
חֹוׁשׁשין  לבניה אף - מּדי יֹותר ּפרּוצה היתה .52ואם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

.‡Î;ּבּקהל לבֹוא מּתר ממזר ׁשּספק ּתֹורה, ְְִֵֵֶַַָָָָָֻּדין
אסּור  וּדאי ממזר - יי ּבקהל ממזר יבא לא ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
מעלה  עּׂשּו חכמים אבל ספק. ולא ּבּקהל, ְֲֲֲִֵַַָָָָָָָָֹלבֹוא
ממזר  ,לפיכ ּבּקהל. לבֹוא הּספקֹות גם ואסרּו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָּביֹוחסין,
אֹו ספק ממזר אבל וּדאית, ממזרת לּׂשא מּתר - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻוּדאי

יּׂשראל. ּבת לּׂשא אסּור - אסּופי אֹו ְְֲִִִִֵַָָָׁשתּוקי
.·Î אסּורה 53ואסּור מּספק ממזרת ואפּלּו ממזרת. לּׂשא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

וּדאי. ממזר והּׁשני ממזר אינֹו מהן אחד ׁשּמא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלֹו,

ּדבריהם. ׁשל ממזרת לּׂשא מּתר - ּדבריהם ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻּוממזר
מּזה. זה לּׂשא אסּורין - הּספקֹות ׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָוכן

.‚Î אסּורים - ממזרים ּוספק ואסּופים ׁשתּוקים ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַּכיצד?
יֹוציאּו אּלא יקּימּו, לא - נּׂשאּו ואם זה. עם זה ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹלבֹוא

ּתּקנה 54ּבגט  אּלּו לספקֹות ואין ּכאבֹותיו. ספק והּולד .55, ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
הּפגּום. אחר הֹול והּולד הּגרים. מן ׁשּיּׂשאּו ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאּלא

.„Îאֹו גּיֹורת ׁשּנּׂשא אסּופי אֹו ׁשתּוקי ְֲִִִֵֶֶַָָּכיצד?
אסּופית  אֹו ׁשתּוקית ׁשּנּׂשא ּומׁשחרר גר אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָֻֻמׁשחררת,

אסּופי. אֹו ׁשתּוקי הּולד -ְֲִִַָָ
.‰Î ּכֹוכבים עֹובדי ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר ׁשּנמצא ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָהאסּופי

רֹוב  אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי רב ׁשהיה ּבין ְִֵֵֶַַָָָָָֹּומזלֹות,
לענין  ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ספק זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָיּׂשראל

מּספק  גט צריכה - אּׁשה קּדׁש -56יֹוחסין. ׁשהרגֹו מי . ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָ
עליו  נהרג .57אינֹו ֱֵֶָָָ

.ÂÎ ּדין ּבית ׁשּטבל 58הטּבילּוהּו אֹו ּגרּות, לׁשם ְְִִִֵֵֵֶַָ
הּוא  הרי - ּבערי 59מּׁשהגּדיל הּנמצאים אסּופים ּכׁשאר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָ

ּומזלֹות  ּכֹוכבים עֹובדי העיר רב היה מּתר 60יּׂשראל. - ְְִִִֵֵַָָָָָָָֹֻ

נבלֹות  אבדתֹו61להאכילֹו לֹו מחזירין - יּׂשראל רּבן היה . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ
ּכיּׂשראל, להחיֹותֹו מצוה - מחצה על מחצה ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכיּׂשראל.

ּבׁשּבת  הּגל את עליו נזקין 62ּומפּקחין לענין הּוא והרי . ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ
הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא ממֹון: ספק .63ּככל ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָ

.ÊÎ ׁשּיש מדינה ׁשּכל לי, עֹובדת 64יראה אֹו ׁשפחה ּבּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
הּנמצא  והאסּופי הֹואיל לילד, הראּויה ּומזלֹות ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּכֹוכבים
ּכׁשּיּׂשא  עבד, ספק אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ספק ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשם
והּבא  איׁש, אׁשת ספק זֹו הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּגּיֹורת
לי, יראה וכן ספק. על הֹורגין ׁשאין ּפטּור; - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעליה
- עליו ערוה ׁשהיא ׁשאפׁשר אּׁשה ׁשּנּׂשא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהּׁשתּוקי
ּתֹופסין  קּדּוׁשין ׁשאין איׁש; אׁשת ספק היא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַוהרי

ֲַָּבעריֹות.
.ÁÎ?עליו ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר האּׁשה היא זֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָואי

ּבֹו ּכׁשּנתעּברה קּים אחיה אֹו אביה ׁשהיה אּׁשה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָּכל
נתאלמנה 65אּמֹו אֹו ׁשּנתּגרׁשה אּׁשה וכל אׁשת 66. ׁשּמא , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

אביו. אחי אׁשת אֹו היא ֲִִִִֵֶָָאביו
.ËÎ אסּור והאסּופי הּׁשתּוקי ׁשאין אֹומר, אני ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָּומּנין

הּכׁשר  ׁשהרי עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבכל
ׁשּתהיה  ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל אסּור אינֹו - אּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּנבּדקה
ּבּת את ּתחּלל אל ּבּתֹורה: נאמר והרי עליו; ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָערוה
אב  נמצא זה, יעּׂשה ׁשאם חכמים: ואמרּו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָלהזנֹותּה,
מי  ׁשּכל הּדין, היה ואּלּו אחֹותֹו; נֹוּׂשא ואח ּבּתֹו ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָנֹוּׂשא
ׁשאפׁשר  אּׁשה ּבכל אסּור - ּבוּדאי אביו יֹודע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
לעֹולם, הּזאת לּמּדה ּבאים היינּו לא עליו, ערוה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּתהיה
אֹוסרין  ׁשאין למדּת, הא זּמה. מלאה הארץ ּתהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹולא
ׁשּיּודע  עד ּבספק, ּבּׂשר ּבׁשאר אֹותן ּומחזיקין ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָעריֹות
ּכל  ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם עליו. ערוה ׁשּזֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבוּדאי
אסּורין  היּו אבֹותיהם הּכירּו ׁשּלא ׁשּבעֹולם ְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹהיתֹומים

ּבערוה. יפּגעּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָלהּנּׂשא
.Ï הּוא ּבני ואמר: אחד ּובא ,ּבּדר מׁשל ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהּולד
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אמו. במעי לשהות יכול העובר אין חודש עשר משנים שיותר אותה, עזב שבעלה מיום אותה 51)חודש לישא אסור כהן
הכיעור. מן להתרחק רוצה אם וישראל התורה, מחמירים.52)מדין ומספק נפשטה, שלא ממזר,53)בעייה לספק

ואסופי. לאווין.54)לשתוקי בחייבי תופסים שקידושין גט, צריכה באיסור שנשא פי על אשה.55)ואף לשאת
מוכרות 56) חנויות "תשע מקומות: בכמה ל"קבוע" אבֿדוגמא מחצה". על כמחצה קבוע "כל בידינו שכלל מפני והטעם,

שהספק  מפני אסור". ספיקו לקח, מהן [=חנות] מאיזו יודע ואינו אלו מחנויות מאחת ולקח נבילה בשר ואחת שחוטה בשר
ממקומו  שפירש מפני הרוב" אחר הלך "ובנמצא מסתיימת: הברייתא אמנם קבוע. באופן בו נמצא המיעוט שגם במקום נולד
אחר  הולכין אין ולמה הקבוע ממקומו ופירש נמצא הילד כאן והרי עצמן, החנויות מאותן הוא שהבשר פי על ואף הקבוע

אש  באיסור גם החמירו וכן ממש. בקבוע גם יתירו שמא ביוחסין" עשו "מעלה החמירו, שביוחסין הוא, הטעם ת הרוב?
ישראל. רוב אחרי בו הלכו ולא הקילו נפשות ובספק גויים, רוב אחרי הלכו ולא ישראל.57)איש שרובה בעיר אפילו

דין"..58) בית דעת על אותו מטבילין קטן אבל 59)"גר גוי מכלל להוציאו רק מועילה שהטבילה ממזר, כספק שדינו
ממזר, אינו שמא ישראל הוא אם ואפילו נתגייר, והרי גוי הוא שמא ספקות, שני כאן שיש פי על ואף ממזר. מספק לא
ספיקות  כשאר התורה מן אוסרו אינו ממזר הוא שמא שהספק שלפנינו, בדין ואפילו ספקות בשני אפילו החמירו ביוחסין

קבוע. שהוא מפני לאיסור נימוק עוד להוסיף ויש  אסור. התגייר.60)שספיקן הולכים 61)ולא גויים שברוב פפא, כרב
איש  ובאשת ביוחסין ורק הקבוע, ממקומו פירש הילד כי קבוע, דין בזה לדון ואין איסורים, אכילת לעניין הרוב אחרי

כ"ה. בהלכה כלמעלה שבת.62)החמירו דוחה נפש פיקוח ספק גם ישראל 63)שהרי שורו, נגח ישראל של שור אם
אינו  תם, שור והוא ישראל, לשור נגח שורו ואם לך, ואשלם אתה שישראל ראיה הבא לו, לומר שיכול פטור, השור בעל
ואשלם  אני שגוי ראייה הבא לניזק: לומר שיכול שלם, נזק חייב גוי של תם ששור פי על אף נזק, חצי אלא לישראל משלם

הנזק. כל את ישראל.64)לך שרובה בעיר היא.65)ואפילו אביה אחות או אחותו היה 66)ושמא הקודם ובעלה
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ּבנֹו, ּבן ּבן וכן ּבממזרת. מּתר זה הרי - ּבקדּׁשה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻולדתֹו
ואחר  גר, ׁשהּוא יּודע ולא מּמּנּו ּגרּותֹו ׁשם ׁשּיׁשּתּקע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹעד
העבדים  ואחד הּגרים ואחד ּבממזרת. יאסר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכ

לכּלן  אחד ּדין .27מׁשחררין ְְְִִֶָָָֻֻ
.Ë יּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשא גּיֹורת 28ּגר ׁשּנּׂשא יּׂשראל -29אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבממזרת. ואסּור ּדבר, לכל יּׂשראל ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָהּולד
.È ּוממזר ספק, ּוממזר וּדאי, ממזר הם: ממזרים ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָׁשלׁשה

הערוה  מן ׁשּבא זה וּדאי? ממזר זהּו אי סֹופרים. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּדברי
מּספק  ׁשּבא זה - ספק ּוממזר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּוּדאית,

הּב ּכגֹון אֹוערוה, קּדּוׁשין ספק ׁשּנתקּדׁשה האּׁשה על א ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
- סֹופרים מּדברי ּבהן. וכּיֹוצא ּגרּוׁשין, ספק ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָנתּגרׁשה
ּבעלּה והרי ונּׂשאת, ּבעלּה ׁשּמת ׁשּׁשמעה האּׁשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכגֹון

הרי 30קּים  - הּׁשני ּתחת והיא עליה הראׁשֹון ּבעלּה ּובא , ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
סֹופרים. מּדברי ממזר ְְְִִִֵֵֵַַהּבן

.‡È הּזה העּבר מהּו לּה: אמרּו מּזנּות, ׁשּנתעּברה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻּפנּויה
ּוליּׂשראל  הּוא, ּכׁשר ּבן אמרה: אם הּזה? הּיּלֹוד ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאֹו
ׁשרב  ּפי על ואף ּכׁשר. והּבן נאמנת, זֹו הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹנבעלּתי

ּפסּולים  ּבּה ׁשּזנתה .31העיר ְְִִֶָָָָ
.·È חרׁשת ׁשהיתה אֹו ׁשּמתה, עד אּמֹו נבּדקה לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹואם

הּממזר  לפלֹוני ׁשאמרה: אֹו ׁשֹוטה, אֹו אּלמת ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָאֹו
מֹודה 32נבעלּתי  ּפלֹוני אֹותֹו אפּלּו הּנתין, לפלֹוני אֹו , ְְְְֲִִִִִִִֶַַָ

ׁשּזנתה  ּכׁשם ממזר. ספק הּיּלֹוד זה הרי - מּמּנּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
אחר  עם ּזנתה ּכ לּה, ׁשהֹודה זה הּנקרא 33עם הּוא וזה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

וּדאי. אביו את מּכיר ואינֹו אּמֹו את ׁשּמּכיר ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשתּוקי,
.‚È הרי - אסּופי הּנקרא והּוא ּבּׁשּוק, הּנמצא הּבן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָוכן

הּוא. מה יֹודעים אנּו ׁשאין ממזר, ספק ְְְִֵֵֵֶַַָהּוא
.„È אם הּוא, ּפלֹוני ּבן זה ּבן ואמרה: ׁשּזּנתה, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּפנּויה

ּכׁשר  הּבן הרי - ּכׁשר ּפלֹוני נאמנת 34אֹותֹו ואינּה ,35 ְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשחֹוׁשׁשין  לי, ויראה ּפלֹוני. ׁשל ּבנֹו זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָלהיֹות

מּספק.36לדבריה  ּפלֹוני אֹותֹו ּבקרֹובֹות אסּור הּבן ויהיה , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ממזר  הּבן להיֹות נאמנת אינּה - ממזר ּפלֹוני אֹותֹו ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָואם

ממזר. ספק יהיה אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפיה, על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוּדאי
.ÂË ממזר זה ּבני ואמר: ּבנֹו, ׁשּזה ׁשהחזק האב ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאבל

ׁשּלא  נאמן. אינֹו - ּבנים לּבן יׁש ואם נאמן. - ְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהּוא
הּבכר  את ּכי ׁשּנאמר: ּבנֹו, על אּלא ּתֹורה אֹותֹו ְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאמינה

לאחרים. יּכירּנּו - יּכיר הּׂשנּואה ְֲִִִֵֶֶַַַַָּבן
.ÊË:לֹומר נאמן ּכ ּבכֹור, זה ּבני לֹומר: ׁשּנאמן ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַָָָּוכׁשם

היתה  אם וכן חלּוצה. ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן אֹו ממזר זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבני
ּוממזר  ּבני אינֹו זה עּבר לֹומר: נאמן - מעּברת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻאׁשּתֹו
ממזר  ׁשהּוא עצמֹו על והאֹומר וּדאי. ממזר ויהיה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּוא,

נאמן  ּבממזרת 37- ואסּור יּׂשראל, ּבבת עצמֹו 38לאסר ְְְְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּכמֹוהּו ּובנֹו ממזר. ׁשהּוא וּדאי ׁשּיּודע לֹו39עד יׁש ואם . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבניו  ּבני לפסל נאמן אינֹו - ּבנים אּלא 40ּבני יפסל ולא , ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹ
ְַעצמֹו.

.ÊÈ הּולד הרי - אביה ּבבית והיא ׁשּנתעּברה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָארּוסה
ממזר  ּבממזרת.41ּבחזקת ואסּור יּׂשראל ּבבת ואסּור , ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

נאמנת, - נתעּברּתי מארּוסי ואמרה: אּמֹו נבּדקה ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָואם
לא  מעֹולם ואמר: הארּוס הכחיׁשּה ואם ּכׁשר. ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֹוהּולד

ּבחזק  היה ׁשאפּלּו ממזר; הּולד הרי - עליה ּבנֹו,ּבאתי ת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
זֹונה, ּבחזקת אינּה והאּׁשה נאמן. - ממזר זה ּבני ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואמר:

נאמנת  ואם 42אּלא זֹונה. ואינּה נבעלּתי, לארּוס לֹומר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּתצא  לא - לכהן ּכׁשר 43נּׂשאת - מּמּנּו ּוולדּה ,44. ְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ

.ÁÈ ארּוסה והיא אחריה, מרּננים העם עם 45היּו , ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָ
אחרים  אנׁשים ועם עליה 46ארּוסּה ׁשּבא ּפי על אף , ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּכׁשם  ממזר; ספק זה הרי - חמיו ּבבית ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָארּוסּה
לאחרים  הפקירה לארּוסּה, עצמּה ואם 47ׁשהפקירה . ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּכמֹו ּכׁשר, זה הרי - מארּוסי זה עּבר ואמרה: ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֻנבּדקה
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ËÈאינֹו זה עּבר ואמרה: מעּברת, ׁשהיתה איׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻאׁשת
ּכׁשרּות; ּבחזקת הּבן והרי לפסלֹו, נאמנת אינּה - ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּבעלי
אֹו ּבני, אינֹו האב: אמר האב. אּלא ּתֹורה האמינה ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא

ממזר  ּבחזקת זה הרי - הּים ּבמדינת ּבעלּה .48ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
- נתעּברּתי ועבד ּומזלֹות ּכֹוכבים מעֹובד אמרה: ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואם

ּכׁשר  הּולד ּבדבריה.49הרי להכחיׁשּה יכֹול הּבעל ׁשאין ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
עּׂשר  ׁשנים על יתר אּמֹו ּבמעי מׁשּתהה העּבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻואין

.50חדׁש ֶֹ
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להן".27) מותר לגרים המותר וכל להן אסור לגרים שאסור כל כגרים, הן הרי שנשתחררו מגוי 28)"עבדים גרע לא
בממזרת. ואסור כשר שהוולד ישראל בת על אחר 29)הבא הולך הוולד עבירה ואין קידושין שיש מקום "כל הכלל: לפי

ישראל. אביו והרי סופרים.30)הזכר", מדברי איש אשת והיא מהשני, גט צריכה היא שמדרבנן גרשה, שלא כלומר,
ממזר, הוולד אין לראשון, לחזור אסורה שהיא פי על אף השני, גרשה אם אבל סופרים, מדברי ממזר הוא שנולד והבן

ממזר. הוולד שאין גרושתו ממחזיר גרע נתינים.31)שלא או אבל 32)ממזרים הוולד את להכשיר רק נאמנת האשה
לכן  לאחרים, יכירנו "יכיר" תורה שאמרה ממה לאם, לא אבל בנו, את לפסול נאמנות התורה נתנה לאב שרק לפוסלו, לא

ממזר. ספק ממזר.33)הוא כספק אלא וודאי כממזר אותו מחזיקים אין ולפיכך בממזרת, אסור ובנו כשר אביו שמא
נבעלתי.34) לכשר לומר ליורשו.35)שנאמנת או הייבום מן אשתו את להחזיקו 36)לפטור נאמנת שאינה פי על אף

ערווה. באיסור מחמירים פלוני, אותו של אנפשיה 37)בבנו "שווייה התלמוד: ובלשון ישראל. בת עליו אסר עצמו שהוא
דאיסורא". נאמן.38)חתיכה אינו ממזרת לו להתיר לפוסלו.39)כי בנו על נאמנות לאב נתנה על 40)שהתורה וגם

בנים. בני לו כשיש נאמן אינו וודאי.41)בניו ממזר ולא ממזר ספק האשה.42)שהוא את לפסול נאמן שאינו
מכחישה.43) שהארוס מאחר לכהן להינשא אסורה לכתחילה חלל.44)אבל שאינו ארוסה.45)לכהונה, שהייתה בזמן
אחרים.46) עם זנתה וגם ארוסה עליה שבא ומלעיזים אותה אחרים,47)חושדים עם שזנתה חשודה אינה כשהיא אבל

אותה. לבדוק צריכים ואין כשר, הוולד עליה, בא שארוסה והוולד 48)וידוע נתעברה מגוי שאולי ממזר, ספק כלומר,
פסולין.49)כשר. ברוב אפילו וולדה להכשיר נאמנת עשר 50)שהיא שנים בתוך כשנולד אלא הוולד להכשיר ואין

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` d"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Î ּתחת זֹונה ׁשהיתה קֹול עליה ׁשּיצא איׁש ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאׁשת
ׁשּמא  לבניה חֹוׁשׁשין אין - אחריה מרּננין והּכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבעלּה,
ּבּתּה לּׂשא ּומּתר הּבעל, אצל ּבעילֹות ׁשרב הם, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻממזרים

זֹונה לכּת מּׁשּום לּה חֹוׁשׁשין - עצמּה היא אבל .51חּלה. ְְְְֲִִִִַַָָָָָ
חֹוׁשׁשין  לבניה אף - מּדי יֹותר ּפרּוצה היתה .52ואם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

.‡Î;ּבּקהל לבֹוא מּתר ממזר ׁשּספק ּתֹורה, ְְִֵֵֶַַָָָָָֻּדין
אסּור  וּדאי ממזר - יי ּבקהל ממזר יבא לא ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
מעלה  עּׂשּו חכמים אבל ספק. ולא ּבּקהל, ְֲֲֲִֵַַָָָָָָָָֹלבֹוא
ממזר  ,לפיכ ּבּקהל. לבֹוא הּספקֹות גם ואסרּו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָּביֹוחסין,
אֹו ספק ממזר אבל וּדאית, ממזרת לּׂשא מּתר - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻוּדאי

יּׂשראל. ּבת לּׂשא אסּור - אסּופי אֹו ְְֲִִִִֵַָָָׁשתּוקי
.·Î אסּורה 53ואסּור מּספק ממזרת ואפּלּו ממזרת. לּׂשא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

וּדאי. ממזר והּׁשני ממזר אינֹו מהן אחד ׁשּמא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלֹו,

ּדבריהם. ׁשל ממזרת לּׂשא מּתר - ּדבריהם ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻּוממזר
מּזה. זה לּׂשא אסּורין - הּספקֹות ׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָוכן

.‚Î אסּורים - ממזרים ּוספק ואסּופים ׁשתּוקים ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַּכיצד?
יֹוציאּו אּלא יקּימּו, לא - נּׂשאּו ואם זה. עם זה ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹלבֹוא

ּתּקנה 54ּבגט  אּלּו לספקֹות ואין ּכאבֹותיו. ספק והּולד .55, ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
הּפגּום. אחר הֹול והּולד הּגרים. מן ׁשּיּׂשאּו ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאּלא

.„Îאֹו גּיֹורת ׁשּנּׂשא אסּופי אֹו ׁשתּוקי ְֲִִִֵֶֶַָָּכיצד?
אסּופית  אֹו ׁשתּוקית ׁשּנּׂשא ּומׁשחרר גר אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָֻֻמׁשחררת,

אסּופי. אֹו ׁשתּוקי הּולד -ְֲִִַָָ
.‰Î ּכֹוכבים עֹובדי ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר ׁשּנמצא ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָהאסּופי

רֹוב  אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי רב ׁשהיה ּבין ְִֵֵֶַַָָָָָֹּומזלֹות,
לענין  ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ספק זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָיּׂשראל

מּספק  גט צריכה - אּׁשה קּדׁש -56יֹוחסין. ׁשהרגֹו מי . ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָ
עליו  נהרג .57אינֹו ֱֵֶָָָ

.ÂÎ ּדין ּבית ׁשּטבל 58הטּבילּוהּו אֹו ּגרּות, לׁשם ְְִִִֵֵֵֶַָ
הּוא  הרי - ּבערי 59מּׁשהגּדיל הּנמצאים אסּופים ּכׁשאר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָ

ּומזלֹות  ּכֹוכבים עֹובדי העיר רב היה מּתר 60יּׂשראל. - ְְִִִֵֵַָָָָָָָֹֻ

נבלֹות  אבדתֹו61להאכילֹו לֹו מחזירין - יּׂשראל רּבן היה . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ
ּכיּׂשראל, להחיֹותֹו מצוה - מחצה על מחצה ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכיּׂשראל.

ּבׁשּבת  הּגל את עליו נזקין 62ּומפּקחין לענין הּוא והרי . ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ
הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא ממֹון: ספק .63ּככל ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָ

.ÊÎ ׁשּיש מדינה ׁשּכל לי, עֹובדת 64יראה אֹו ׁשפחה ּבּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
הּנמצא  והאסּופי הֹואיל לילד, הראּויה ּומזלֹות ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּכֹוכבים
ּכׁשּיּׂשא  עבד, ספק אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ספק ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשם
והּבא  איׁש, אׁשת ספק זֹו הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּגּיֹורת
לי, יראה וכן ספק. על הֹורגין ׁשאין ּפטּור; - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעליה
- עליו ערוה ׁשהיא ׁשאפׁשר אּׁשה ׁשּנּׂשא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהּׁשתּוקי
ּתֹופסין  קּדּוׁשין ׁשאין איׁש; אׁשת ספק היא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַוהרי

ֲַָּבעריֹות.
.ÁÎ?עליו ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר האּׁשה היא זֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָואי

ּבֹו ּכׁשּנתעּברה קּים אחיה אֹו אביה ׁשהיה אּׁשה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָּכל
נתאלמנה 65אּמֹו אֹו ׁשּנתּגרׁשה אּׁשה וכל אׁשת 66. ׁשּמא , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

אביו. אחי אׁשת אֹו היא ֲִִִִֵֶָָאביו
.ËÎ אסּור והאסּופי הּׁשתּוקי ׁשאין אֹומר, אני ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָּומּנין

הּכׁשר  ׁשהרי עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבכל
ׁשּתהיה  ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל אסּור אינֹו - אּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּנבּדקה
ּבּת את ּתחּלל אל ּבּתֹורה: נאמר והרי עליו; ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָערוה
אב  נמצא זה, יעּׂשה ׁשאם חכמים: ואמרּו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָלהזנֹותּה,
מי  ׁשּכל הּדין, היה ואּלּו אחֹותֹו; נֹוּׂשא ואח ּבּתֹו ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָנֹוּׂשא
ׁשאפׁשר  אּׁשה ּבכל אסּור - ּבוּדאי אביו יֹודע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
לעֹולם, הּזאת לּמּדה ּבאים היינּו לא עליו, ערוה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּתהיה
אֹוסרין  ׁשאין למדּת, הא זּמה. מלאה הארץ ּתהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹולא
ׁשּיּודע  עד ּבספק, ּבּׂשר ּבׁשאר אֹותן ּומחזיקין ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָעריֹות
ּכל  ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם עליו. ערוה ׁשּזֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבוּדאי
אסּורין  היּו אבֹותיהם הּכירּו ׁשּלא ׁשּבעֹולם ְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹהיתֹומים

ּבערוה. יפּגעּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָלהּנּׂשא
.Ï הּוא ּבני ואמר: אחד ּובא ,ּבּדר מׁשל ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהּולד
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אמו. במעי לשהות יכול העובר אין חודש עשר משנים שיותר אותה, עזב שבעלה מיום אותה 51)חודש לישא אסור כהן
הכיעור. מן להתרחק רוצה אם וישראל התורה, מחמירים.52)מדין ומספק נפשטה, שלא ממזר,53)בעייה לספק

ואסופי. לאווין.54)לשתוקי בחייבי תופסים שקידושין גט, צריכה באיסור שנשא פי על אשה.55)ואף לשאת
מוכרות 56) חנויות "תשע מקומות: בכמה ל"קבוע" אבֿדוגמא מחצה". על כמחצה קבוע "כל בידינו שכלל מפני והטעם,

שהספק  מפני אסור". ספיקו לקח, מהן [=חנות] מאיזו יודע ואינו אלו מחנויות מאחת ולקח נבילה בשר ואחת שחוטה בשר
ממקומו  שפירש מפני הרוב" אחר הלך "ובנמצא מסתיימת: הברייתא אמנם קבוע. באופן בו נמצא המיעוט שגם במקום נולד
אחר  הולכין אין ולמה הקבוע ממקומו ופירש נמצא הילד כאן והרי עצמן, החנויות מאותן הוא שהבשר פי על ואף הקבוע

אש  באיסור גם החמירו וכן ממש. בקבוע גם יתירו שמא ביוחסין" עשו "מעלה החמירו, שביוחסין הוא, הטעם ת הרוב?
ישראל. רוב אחרי בו הלכו ולא הקילו נפשות ובספק גויים, רוב אחרי הלכו ולא ישראל.57)איש שרובה בעיר אפילו

דין"..58) בית דעת על אותו מטבילין קטן אבל 59)"גר גוי מכלל להוציאו רק מועילה שהטבילה ממזר, כספק שדינו
ממזר, אינו שמא ישראל הוא אם ואפילו נתגייר, והרי גוי הוא שמא ספקות, שני כאן שיש פי על ואף ממזר. מספק לא
ספיקות  כשאר התורה מן אוסרו אינו ממזר הוא שמא שהספק שלפנינו, בדין ואפילו ספקות בשני אפילו החמירו ביוחסין

קבוע. שהוא מפני לאיסור נימוק עוד להוסיף ויש  אסור. התגייר.60)שספיקן הולכים 61)ולא גויים שברוב פפא, כרב
איש  ובאשת ביוחסין ורק הקבוע, ממקומו פירש הילד כי קבוע, דין בזה לדון ואין איסורים, אכילת לעניין הרוב אחרי

כ"ה. בהלכה כלמעלה שבת.62)החמירו דוחה נפש פיקוח ספק גם ישראל 63)שהרי שורו, נגח ישראל של שור אם
אינו  תם, שור והוא ישראל, לשור נגח שורו ואם לך, ואשלם אתה שישראל ראיה הבא לו, לומר שיכול פטור, השור בעל
ואשלם  אני שגוי ראייה הבא לניזק: לומר שיכול שלם, נזק חייב גוי של תם ששור פי על אף נזק, חצי אלא לישראל משלם

הנזק. כל את ישראל.64)לך שרובה בעיר היא.65)ואפילו אביה אחות או אחותו היה 66)ושמא הקודם ובעלה
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הּׁשּוק, מן נאסף נאמנת. אּמֹו וכן נאמן. - הׁשלכּתיו ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָואני
נאמנין, אין - הּוא ּבננּו ואמרּו: ּכן אחר ואּמֹו אביו ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָּובאּו
נאמנין; - רעבֹון ּובׁשני אסּופי. ׁשם עליו ויצא ְְְֱֲִִִִֵֵֶָָָָָָהֹואיל

אֹות  ׁשּיזּונּו רֹוצין והן הׁשליכּוהּו, רעב אחרים,ׁשּמּפני ֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָ
ׁשּנאסף. עד ׁשתקּו ְְֱִֶֶַָָָּולפיכ

.‡Ï ׁשהחּתל אֹו מהּול, הּולד ׁשהמלח 67נמצא אֹו68אֹו , ְְְִֶֶַַַָָָָָֻ
הּכחל  ׁשּנמצא 69ׁשהיה אֹו ּבצּוארֹו, הּקמיעין אֹו ּבעיניו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לעיר, סמּו והיה לֹו נכנסת חּיה ׁשאין מסּב אילן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּתחת
ּבצּדי  אֹו הרּבים לרׁשּות הּסמּו הּכנסת ּבבית ׁשּנמצא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
ׁשהן  מאחר אסּופי; מּׁשּום ּכאן אין - הרּבים ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָרׁשּות

הּוא  ּכׁשר ּבחזקת ימּות, ׁשּלא אֹותֹו אם 70מׁשּמרין אבל . ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ
אפּלּו העיר מן רחֹוק אֹו ,הּדר ּבאמצע מׁשל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֻנמצא

אילן  ּבאילן 71ּתחת ּתלּוי ׁשּנמצא אֹו הּכנסת, ּבבית אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
אסּופי. זה הרי - לֹו מּגעת ׁשחּיה ְֲֲִֵֶֶַַַַָמקֹום

.·Ï חּיה אֹו72נאמנת לוי אֹו הּוא ּכהן הּבן זה לֹומר: ֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
יחּוסן. יֹודעין אנּו ואין החזק, ׁשּלא מּפני ממזר; אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻנתין
ערער  ולא ּבנאמנּות ּבׁשהחזקה אמּורים? ּדברים ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּבּמה

ואמר:73עליה  אחד אפּלּו עליה ערער אם אבל אדם; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
ּכׁשר  ּבחזקת הּבן והרי נאמנת, אינּה - מעידה 74ּבׁשקר ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

יחּוס  לֹו .75ואין ְִֵ
.‚Ï ּברּור ׁשתּוקית,76ּדבר לּׂשא אסּור ׁשהּׁשתּוקי , ְְִִִֶַָָָָָ

אבל  ספקֹות. ׁשהן מּפני ּבאסּופית, אסּור ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָואסּופי
והּולד  ּבזה, זה לבֹוא מּתרים - ּונתינים וּדאים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻממזרים
הּגרים, ּובׁשאר ּבנתינים מּתרין - ואסּופי ּוׁשתּוקי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָֻממזר.

ספק.ו  הּולד ְֵַָָָ

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ׁשּנּׂשאּו‡. ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּובעלּו2ּפצּוע יּׂשראל 3ּבת ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשפכה  ּוכרּות דּכא פצּוע יבא לא ׁשּנאמר: לֹוקין; -ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹ
ּומּתרין  יי. ּכהן 4ּבקהל ואפּלּו ּומׁשחררת. גּיֹורת 5לּׂשא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ

לפי  ּומׁשחררת, גּיֹורת לּׂשא מּתר ּדּכא ּפצּוע ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻֻׁשהּוא
ּבקדּׁשתֹו נתינה 6ׁשאינֹו ואפּלּו הּספקֹות 7. מן אחד 8אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

לֹו. ֶֶֻמּתרת

ּבֹו·. גזרּו לא ּבּקהל, לבֹוא אסּור ּדּכא ּופצּוע ְְִַַַָָָָָָֹהֹואיל
ּוכרּות  ּדּכא ּפצּוע אבל הּספקֹות. על ולא הּנתינים ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָֹעל

הּתֹורה  מן אסּורה ׁשהרי וּדאית, ּבממזרת אסּור .9ׁשפכה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּלֹו.‚. הּביצים ׁשּנפצעּו ּכל ּדּכא? ּפצּוע זהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹואי

איברין  ּובׁשלׁשה ׁשּלֹו. הּגיד ׁשּנכרת ּכל ׁשפכה? ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּוכרּות
ׁשּבהן  ּובּׁשבילין ּובּביצים, ּבּגיד, הּזכר: ׁשּיּפסל ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאפׁשר
וכיון  ּביצים. חּוטי הּנקראין והן זרע, ׁשכבת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּתתּבּׁשל
זה  הרי - נּד אֹו אּלּו איברין מּׁשלׁשה אחד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנפצע

.10ּפסּול  ָ
אֹו„. העטרה ׁשּנכרת אֹו ,נּד אֹו הּגיד נפצע 11ּכיצד? ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ

מעטרה  העטרה 12למעלה מראׁש נכרת ואם ּפסּול. - ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹ
הּגיד  לכל מּקף הּׂשערה ּכחּוט אפּלּו מּמּנה -13ונׁשּתּיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ּכקלמֹוס  מעטרה למעלה הּגיד נכרת ּכמרזב 14ּכׁשר. 15אֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
ּכׁשר. -ֵָ

עצמּה,‰. העטרה נּקבה ּכׁשר. - מעטרה למּטה ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָנּקב
ּפסּול. - הּנקב מן זרע ׁשכבת ּתצא קרי ּכׁשּיראה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָאם
מעטרה  למּטה נּקב להכׁשרֹו. חזר - הּנקב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנסּתם

ּכּלּה16ׁשּכנגּדֹו ׁשהעטרה ּפסּול; - העטרה ּבתֹו למעלה ְְְְְֲֲֶֶֶַָָָָָָָָָֻ
ְֶֶַמעּכבת.

.Â זרע ׁשכבת לראֹות וחזר זרע, ׁשכבת ׁשביל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָנסּתם
ּפסּול  זה הרי - ּבֹו ׁשּמׁשּתין .17מּׁשביל ְְֲִִִֵֶֶַָ

.Ê,מהן אחת ׁשּנפצעה אֹו מהן, אחת אֹו הּביצים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָנכרתּו
ׁשחסרה  אֹו מהן, אחת ׁשּנּדֹוכה הרי 18אֹו - ׁשּנּקבה אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

אֹו ׁשּנּד אֹו אחת, אֹו ּביצים חּוטי נכרתּו ּפסּול. ְְִִִֵֵֶֶַַַָזה
ּפסּול. זה הרי - ְֲִֵֶַָנפצע

.Á והרי רגלים, מי לׁשביל הּביצים מחּוטי חּוט ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַנּקב
ּומּׁשביל  הּמים מּׁשביל מקֹומֹות: מּׁשני מים מטיל ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַהּוא

ּכׁשר. זה הרי - זרע ְֲִֵֵֶֶַַָׁשכבת
.Ë ּבידי היּו ּכׁשּלא - זה ּבענין ׁשאמרנּו ּפסּול ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּכל

וכּיֹוצא  קֹוץ הּכהּו אֹו ּכלב אֹו אדם ׁשּכרתֹו ּכגֹון ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשמים,
ּדּכא, ּפצּוע אֹו ׁשפכה ּכרּות נֹולד אם אבל אּלּו; ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּבדברים
ּובטלּו ּגּופֹו מחמת ׁשחלה אֹו ּביצים, ּבלא ׁשּנֹולד ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹאֹו
אֹותן  והמסה ׁשחין ּבהם ׁשּנֹולד אֹו אּלּו, אברים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמּמּנּו
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אמו. בו כשנתעברה בבגדים.67)קיים ומכורך איבריו.68)מעוטף שיתקשו כדי הילד את משחת 69)שמולחין
כחול. שצבעה ביוחסין.70)עיניים עשו שמעלה לכהן, אסורה היא, בת אם כן, פי על בבית 71)ואף שילדו נשים

וממזר. ולוי כהן אשת המעידה.73)מיילדת.72)אחד, החיה על ממזר,74)כלומר, שהוא עליו העידה שהחיה זה
אחד. עד ידי על שהוכחשה כהן.75)מכיוון שהוא עליו שהעידה השנויים 76)זה ממזרות דיני רבינו מסכם זו בהלכה

זה. לסרסם;1)בפרק לגוי יאמר ואם חיים; בעלי כל לסרס אסור אם ישראל; בת שנשאו שפכה וכרות דכא פצוע יבאר
מסרס. אחר שקידשו.2)ומסרס קידושין".3)כלומר בלא בעילה על שלוקה מי לאוין חייבי בכל לך שקהל 4)"שאין

קהל. קרוי אינו ומשוחררת.5)גרים גיורת לישא אסור כהונתו.6)שכהן דוד 7)בקדושת "בא מדרבנן, שאיסורן
גזרו. לא דכא, ובפצוע בקהל". יכנסו שלא עליהם אסרו.8)וגזר וחכמים התורה, מן שמותרים ממזרים של

דכא 9) שפצוע רבינו, סובר כהן, דכא' ל'פצוע היא מותרת זאת ובכל התורה, מן אסורה כן גם לכהן שגיורת ואףֿעלֿפי
בממזרת. הוא אסור ולכן ישראל, בקדושת לא אבל כהונה בקדושת רק ממה 10)פוגם הזרע, בכלי שיתחדש חולי "כל

פסול". הוא הרי בהן, יזרע לא שהוא הטבע חכמת הגיד.11)שיחייב מעטרה 12)שנכרת אלא גיד "שאין הגוף לצד
(רש"י). פסול.13)ואילך" הגיד, של לרובו רק אם שמחת 14)אבל קולמוס (רש"י)."כחיתוך באלכסון" חודו את כין

(רש"י).15) צינור" כמין באמצע והחקק צדדים, משני דפנות לו ויש כסילון מתחיל 16)שנחקק באלכסון, הולך שהנקב
העטרה. מתוך למעלה כנגדו ויוצא העטרה מן מבשלת".17)למטה אינה במקומה שלא מבשלת, אפילו 18)"במקומה

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` d"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבידי  אּלּו ׁשּכל ּבּקהל; לבֹוא ּכׁשר זה הרי - ּכרתן ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָאֹו
ִַָׁשמים.

.È ּבבהמה ּבין ּבאדם ּבין זרע, איברי להפסיד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָאסּור
ּבארץ  ּבין טהֹורים, ואחד טמאים אחד ועֹוף, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָחּיה
ּובארצכם  ׁשּנאמר: ּפי על אף לארץ. ּבחּוצה ּבין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיּׂשראל
ּבכל  נֹוהג זה ׁשּדבר למדּו, הּׁשמּועה מּפי - תעּׂשּו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹלא
ּבגּופן  ּבין ּביּׂשראל, זאת יעּׂשה לא הּכתּוב: וענין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹמקֹום.

המסרס  וכל אחרים. ּבגּוף ּבכל ּבין הּתֹורה מן לֹוקה - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
לֹוקה. - מסרס אחר מסרס ואפּלּו ְְֲִֵֵֶַַַָָָמקֹום.

.‡È אחר ּובא הּגיד, את וכרת אחד ׁשּבא הרי ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיצד?
חּוטי  וכרת אחר ּובא נּתקן, אֹו הּביצים את ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָוכרת
ונּתקֹו, אחר ּובא הּגיד, את ּומע אחד ׁשּבא אֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּביצים;
סרס  ׁשּלא ּפי על ואף לֹוקין, ּכּלן - ּוכרתֹו אחר ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּובא
ועֹוף. חּיה ּבבהמה ּבין ּבאדם ּבין מסרס. אּלא ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹהאחרֹון
- מינים ּבׁשאר ּבין ּבאדם ּבין הּנקבה, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָוהמסרס

.19ּפטּור  ָ
.·È עּקרין לסרסֹו20הּמׁשקה ּכדי מינים לׁשאר אֹו לאדם ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ

עליו  לֹוקין ואין אסּור, זה הרי מּתרת 21- - ואּׁשה . ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֻ
ׁשּכפה  הרי ּתלד. ׁשּלא עד לסרסּה ּכדי עּקרין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלׁשּתֹות
ׁשעּׂשאּוהּו עד חּיֹות ׁשאר אֹו ּכלב ּבֹו וׁשּסה האדם ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָאת
ׁשּבּטל  עד ּבׁשלג אֹו ּבמים ׁשהֹוׁשיבֹו אֹו ׁשפכה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָּכרּות
ּבידֹו. ׁשּיסרס עד לֹוקה, אינֹו - ּתׁשמיׁש איברי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּמּנּו

מרּדּות. מּכת להּכֹותֹו ְְְַַַַָוראּוי
.‚È ּבהמה לסרס ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד לֹומר ְְְִֵֵֵַַָָָָָאסּור

ואם  מּתר. - וסרסּה מעצמֹו הּוא לקחּה ואם ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻׁשּלנּו.
ליּׂשראל  ּומֹוכרּה אֹותֹו קֹונסין - זה ּבדבר יּׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָהערים
הּקטן  לבנֹו אבל למכרּה. מּתר הּגדֹול לבנֹו ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻאחר.

לֹו. נֹותנּה ולא לֹו מֹוכרּה אינֹו -ְְְֵָָֹ

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
זֹונה ‡. ּגרּוׁשה, הּכהנים: ּכל על נאסרּו נׁשים ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹׁשלׁש

ּכהן ועל והאלמנה.וחללה. הּׁשלׁש אּלּו ארּבע: - ּגדֹול ְְְְֲֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
המרּבה  אֹו הּמׁשחה ּבׁשמן מׁשּוח ּגדֹול ּכהן ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאחד
ׁשּמּנּוהּו ּגדֹול ּכהן ואחד העֹובד ּכהן ואחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹּבגדים,
הּבתּולה, על מצּוין ּכּלן - מלחמה מׁשּוח ּכהן וכן ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹֻֻועבר,

ּבאלמנה. ְְֲִַַָָואסּורין
ּגדֹול ·. ּבין אּלּו, נׁשים מהּׁשלׁש אחת ׁשּנּׂשא ּכהן ִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל

- זנּות דר עליה ּבא ואם לֹוקה. - ּובעל הדיֹוט, ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָּבין
ׁשּנאמר: חללה; אֹו גרּוׁשה אֹו זֹונה מּׁשּום לֹוקה ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָאינֹו

ויבעל. ׁשּיּקח עד - יּקחּו ְְִִִֶַַַָֹלא
אף ‚. אחת, לֹוקה - אלמנה על ׁשּבא ּגדֹול ּכהן ְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹאבל

ׁשּבעלּה ּכיון - יחּלל לא ׁשּנאמר: קּדׁש; ׁשּלא ּפי ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹעל

הרי  - ּוגרּוׁשה וחללה זֹונה אבל לּכהּנה. ּופסלּה ְְְְֲֲֲִֵַַָָָָָָָָָֻחּללּה
ּכהן  לֹוקה ּולפיכ ּבעילתֹו. קדם ועֹומדֹות מחּללֹות ְְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֹֻהן
ׁשאין  ּפי על אף לבּדּה, אלמנה ּבעילת על לבּדֹו ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּגדֹול
יחּלל  ׁשּלא מזהר והּוא חּללּה, ׁשהרי קּדּוׁשין; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֻׁשם

זרעֹו. ולא אּׁשה לא ְְְִִֵַָֹֹּכׁשרים,
אחת „. ׁשּתים: לֹוקה - ּובעלּה אלמנה ּגדֹול ּכהן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹקּדׁש

ּכהן  ּובין יחּלל. לא מּׁשּום ואחת יּקח, לא אלמנה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹמּׁשּום
ּבעל  ולא הארּבע מן אּׁשה ׁשּנּׂשא הדיֹוט ּכהן ּובין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּגדֹול

לֹוקה. אינֹו -ֵֶ
מקֹום ‰. וכל לֹוקה; היא - לֹוקה ׁשהּוא מקֹום ְְִֶֶָָָָָוכל

ּבין  הפרׁש ׁשאין לֹוקה. אינּה היא - לֹוקה אינֹו ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשהּוא
ּכמֹו ּבלבד, חרּופה ּבׁשפחה זּולתי לענׁשין, לאּׁשה ְְְְְֲֳִִִִִִַָָָָָָאיׁש

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Â- הדיֹוט ּבין ּגדֹול ּבין הּכּותית, על הּבא ּכהן ְִֵֵֵֶַַַָָָֹּכל

אסּור  והּוא קּדּוׁשין, ּבת אינּה ׁשהרי זֹונה; מּׁשּום ְֲִִִֵֵֶֶַָָָלֹוקה
ּכּותית. ּבין יּׂשראלית ּבין זֹונה ְְְִִִִִֵֵֵַָּבבעילת

.Ê ׁשהיא מּפני סֹופרים, מּדברי לכהן אסּורה - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹהחלּוצה
ּכהן  מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹּכגרּוׁשה,
והיא  מּתחּתיו, אֹותּה מֹוציאין אין - חלּוצה ספק ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָׁשּנּׂשא
חלּוצה, ספק על גזרּו ׁשּלא מּפני ּכׁשר; ּוולדּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹּכׁשרה
אֹו ּגרּוׁשה ספק ׁשהיתה מי וכן וּדאית. חלּוצה על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאּלא
אֹותֹו מּכין - חללה ּוספק זֹונה ספק אֹו אלמנה ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָספק

ּבגט. ּומֹוציא מרּדּות, ְִֵֶַַַמּכת
.Á אּסּור ׁשאין ׁשּבּתֹורה, אּסּורים ּבכל הּוא ּגדֹול ְְִִִֵֶֶַָָָָּכלל

ּכאחת, ּבאין אּסּורין ׁשני היּו ּכן אם אּלא אּסּור, על ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָחל
אֹותֹו על אחרים ּדברים מֹוסיף האחד האּסּור ׁשהיה ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָאֹו
זה. אּסּור עם אחרים ּדברים ּכֹולל היה אם אֹו ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָהאּסּור,

.Ë,ּגרּוׁשה ונעּׂשת אלמנה, ׁשהיתה אּׁשה ,לפיכ ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָי
אחר  ּגדֹול ּכהן עליה ּובא זֹונה, ונעּׂשת חללה, ְְֲֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָָֹונעּׂשת
לפי  אחת. ּביאה על מלקּיֹות ארּבע לֹוקה - ְְְִִֶַַַַַַָָֻּכ
חזרה  להדיֹוט. ּומּתרת ּגדֹול, לכהן אסּורה ְְְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשהאלמנה
הדיֹוט, לכהן ונאסרת אּסּור ּבּה נֹוסף - ּגרּוׁשה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָֹלהיֹות
ועדין  האלמנה. אּסּור על אחר אּסּור ּבּה נֹוסף ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָלפיכ
ּבּה נֹוסף - חללה נעּׂשת ּבתרּומה. לאכל מּתרת ְֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֻהיא
מּתרת  היא ועדין ּבתרּומה. נאסרת ׁשהרי ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֻאּסּור,
על  ׁשאֹוסרּה זנּות ׁשם ויׁש הֹואיל זֹונה, נעּׂשת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָליּׂשראל.
אחר. אּסּור ּבּה נֹוסף - ּברצֹון אׁשּתֹו זּנתה אם ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָיּׂשראל,
ׁשּנעּׂשית  הּגרּוׁשה על ׁשּבא הדיֹוט לכהן הּדין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּוא
אחת. ּביאה על ׁשלׁש לֹוקה ׁשהּוא זֹונה, ּכ ואחר ְֲִֶֶַַַַַָָָָָָחללה

אחת. אּלא לֹוקה אינֹו - זה סדר נׁשּתּנה אם ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאבל
.‡È נתּגרׁשה אֹו הרּבה מאנׁשים ׁשּנתאלמנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמי

ּכל  על אחת אּלא עליה לֹוקין אין - הרּבה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמאנׁשים
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מהן. פטור.19)אחת כתב: לכן יש, איסור אבל אין, מלקות שחיוב רבינו לעקרות.20)ודעת שגורמים כיון 21)סמים
מסתרס. ומאליו התולדה באיברי נגע אחת 1)שלא בת איסור גדול; לכהן וארבע לכהנים שאסורות נשים שלוש יבאר

קול, עליו יצא גדול; כהן ונתמנה בעולה אירס ואם עץ; מוכת או בוגרת ישא אם גדול כהן מוסיף; ואיסור כולל ואיסור
בעיר. מזנה שם לה יצא תחתיו; היא והרי אשתו את שגירש



קט d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` d"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּׁשּוק, מן נאסף נאמנת. אּמֹו וכן נאמן. - הׁשלכּתיו ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָואני
נאמנין, אין - הּוא ּבננּו ואמרּו: ּכן אחר ואּמֹו אביו ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָּובאּו
נאמנין; - רעבֹון ּובׁשני אסּופי. ׁשם עליו ויצא ְְְֱֲִִִִֵֵֶָָָָָָהֹואיל

אֹות  ׁשּיזּונּו רֹוצין והן הׁשליכּוהּו, רעב אחרים,ׁשּמּפני ֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָ
ׁשּנאסף. עד ׁשתקּו ְְֱִֶֶַָָָּולפיכ

.‡Ï ׁשהחּתל אֹו מהּול, הּולד ׁשהמלח 67נמצא אֹו68אֹו , ְְְִֶֶַַַָָָָָֻ
הּכחל  ׁשּנמצא 69ׁשהיה אֹו ּבצּוארֹו, הּקמיעין אֹו ּבעיניו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לעיר, סמּו והיה לֹו נכנסת חּיה ׁשאין מסּב אילן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּתחת
ּבצּדי  אֹו הרּבים לרׁשּות הּסמּו הּכנסת ּבבית ׁשּנמצא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
ׁשהן  מאחר אסּופי; מּׁשּום ּכאן אין - הרּבים ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָרׁשּות

הּוא  ּכׁשר ּבחזקת ימּות, ׁשּלא אֹותֹו אם 70מׁשּמרין אבל . ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ
אפּלּו העיר מן רחֹוק אֹו ,הּדר ּבאמצע מׁשל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֻנמצא

אילן  ּבאילן 71ּתחת ּתלּוי ׁשּנמצא אֹו הּכנסת, ּבבית אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
אסּופי. זה הרי - לֹו מּגעת ׁשחּיה ְֲֲִֵֶֶַַַַָמקֹום

.·Ï חּיה אֹו72נאמנת לוי אֹו הּוא ּכהן הּבן זה לֹומר: ֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
יחּוסן. יֹודעין אנּו ואין החזק, ׁשּלא מּפני ממזר; אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻנתין
ערער  ולא ּבנאמנּות ּבׁשהחזקה אמּורים? ּדברים ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּבּמה

ואמר:73עליה  אחד אפּלּו עליה ערער אם אבל אדם; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
ּכׁשר  ּבחזקת הּבן והרי נאמנת, אינּה - מעידה 74ּבׁשקר ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

יחּוס  לֹו .75ואין ְִֵ
.‚Ï ּברּור ׁשתּוקית,76ּדבר לּׂשא אסּור ׁשהּׁשתּוקי , ְְִִִֶַָָָָָ

אבל  ספקֹות. ׁשהן מּפני ּבאסּופית, אסּור ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָואסּופי
והּולד  ּבזה, זה לבֹוא מּתרים - ּונתינים וּדאים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻממזרים
הּגרים, ּובׁשאר ּבנתינים מּתרין - ואסּופי ּוׁשתּוקי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָֻממזר.

ספק.ו  הּולד ְֵַָָָ

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ׁשּנּׂשאּו‡. ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּובעלּו2ּפצּוע יּׂשראל 3ּבת ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשפכה  ּוכרּות דּכא פצּוע יבא לא ׁשּנאמר: לֹוקין; -ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹ
ּומּתרין  יי. ּכהן 4ּבקהל ואפּלּו ּומׁשחררת. גּיֹורת 5לּׂשא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ

לפי  ּומׁשחררת, גּיֹורת לּׂשא מּתר ּדּכא ּפצּוע ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻֻׁשהּוא
ּבקדּׁשתֹו נתינה 6ׁשאינֹו ואפּלּו הּספקֹות 7. מן אחד 8אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

לֹו. ֶֶֻמּתרת

ּבֹו·. גזרּו לא ּבּקהל, לבֹוא אסּור ּדּכא ּופצּוע ְְִַַַָָָָָָֹהֹואיל
ּוכרּות  ּדּכא ּפצּוע אבל הּספקֹות. על ולא הּנתינים ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָֹעל

הּתֹורה  מן אסּורה ׁשהרי וּדאית, ּבממזרת אסּור .9ׁשפכה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּלֹו.‚. הּביצים ׁשּנפצעּו ּכל ּדּכא? ּפצּוע זהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹואי

איברין  ּובׁשלׁשה ׁשּלֹו. הּגיד ׁשּנכרת ּכל ׁשפכה? ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּוכרּות
ׁשּבהן  ּובּׁשבילין ּובּביצים, ּבּגיד, הּזכר: ׁשּיּפסל ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאפׁשר
וכיון  ּביצים. חּוטי הּנקראין והן זרע, ׁשכבת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּתתּבּׁשל
זה  הרי - נּד אֹו אּלּו איברין מּׁשלׁשה אחד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנפצע

.10ּפסּול  ָ
אֹו„. העטרה ׁשּנכרת אֹו ,נּד אֹו הּגיד נפצע 11ּכיצד? ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ

מעטרה  העטרה 12למעלה מראׁש נכרת ואם ּפסּול. - ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹ
הּגיד  לכל מּקף הּׂשערה ּכחּוט אפּלּו מּמּנה -13ונׁשּתּיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ּכקלמֹוס  מעטרה למעלה הּגיד נכרת ּכמרזב 14ּכׁשר. 15אֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
ּכׁשר. -ֵָ

עצמּה,‰. העטרה נּקבה ּכׁשר. - מעטרה למּטה ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָנּקב
ּפסּול. - הּנקב מן זרע ׁשכבת ּתצא קרי ּכׁשּיראה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָאם
מעטרה  למּטה נּקב להכׁשרֹו. חזר - הּנקב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנסּתם

ּכּלּה16ׁשּכנגּדֹו ׁשהעטרה ּפסּול; - העטרה ּבתֹו למעלה ְְְְְֲֲֶֶֶַָָָָָָָָָֻ
ְֶֶַמעּכבת.

.Â זרע ׁשכבת לראֹות וחזר זרע, ׁשכבת ׁשביל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָנסּתם
ּפסּול  זה הרי - ּבֹו ׁשּמׁשּתין .17מּׁשביל ְְֲִִִֵֶֶַָ

.Ê,מהן אחת ׁשּנפצעה אֹו מהן, אחת אֹו הּביצים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָנכרתּו
ׁשחסרה  אֹו מהן, אחת ׁשּנּדֹוכה הרי 18אֹו - ׁשּנּקבה אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

אֹו ׁשּנּד אֹו אחת, אֹו ּביצים חּוטי נכרתּו ּפסּול. ְְִִִֵֵֶֶַַַָזה
ּפסּול. זה הרי - ְֲִֵֶַָנפצע

.Á והרי רגלים, מי לׁשביל הּביצים מחּוטי חּוט ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַנּקב
ּומּׁשביל  הּמים מּׁשביל מקֹומֹות: מּׁשני מים מטיל ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַהּוא

ּכׁשר. זה הרי - זרע ְֲִֵֵֶֶַַָׁשכבת
.Ë ּבידי היּו ּכׁשּלא - זה ּבענין ׁשאמרנּו ּפסּול ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּכל

וכּיֹוצא  קֹוץ הּכהּו אֹו ּכלב אֹו אדם ׁשּכרתֹו ּכגֹון ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשמים,
ּדּכא, ּפצּוע אֹו ׁשפכה ּכרּות נֹולד אם אבל אּלּו; ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּבדברים
ּובטלּו ּגּופֹו מחמת ׁשחלה אֹו ּביצים, ּבלא ׁשּנֹולד ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹאֹו
אֹותן  והמסה ׁשחין ּבהם ׁשּנֹולד אֹו אּלּו, אברים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמּמּנּו
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אמו. בו כשנתעברה בבגדים.67)קיים ומכורך איבריו.68)מעוטף שיתקשו כדי הילד את משחת 69)שמולחין
כחול. שצבעה ביוחסין.70)עיניים עשו שמעלה לכהן, אסורה היא, בת אם כן, פי על בבית 71)ואף שילדו נשים

וממזר. ולוי כהן אשת המעידה.73)מיילדת.72)אחד, החיה על ממזר,74)כלומר, שהוא עליו העידה שהחיה זה
אחד. עד ידי על שהוכחשה כהן.75)מכיוון שהוא עליו שהעידה השנויים 76)זה ממזרות דיני רבינו מסכם זו בהלכה

זה. לסרסם;1)בפרק לגוי יאמר ואם חיים; בעלי כל לסרס אסור אם ישראל; בת שנשאו שפכה וכרות דכא פצוע יבאר
מסרס. אחר שקידשו.2)ומסרס קידושין".3)כלומר בלא בעילה על שלוקה מי לאוין חייבי בכל לך שקהל 4)"שאין

קהל. קרוי אינו ומשוחררת.5)גרים גיורת לישא אסור כהונתו.6)שכהן דוד 7)בקדושת "בא מדרבנן, שאיסורן
גזרו. לא דכא, ובפצוע בקהל". יכנסו שלא עליהם אסרו.8)וגזר וחכמים התורה, מן שמותרים ממזרים של

דכא 9) שפצוע רבינו, סובר כהן, דכא' ל'פצוע היא מותרת זאת ובכל התורה, מן אסורה כן גם לכהן שגיורת ואףֿעלֿפי
בממזרת. הוא אסור ולכן ישראל, בקדושת לא אבל כהונה בקדושת רק ממה 10)פוגם הזרע, בכלי שיתחדש חולי "כל

פסול". הוא הרי בהן, יזרע לא שהוא הטבע חכמת הגיד.11)שיחייב מעטרה 12)שנכרת אלא גיד "שאין הגוף לצד
(רש"י). פסול.13)ואילך" הגיד, של לרובו רק אם שמחת 14)אבל קולמוס (רש"י)."כחיתוך באלכסון" חודו את כין

(רש"י).15) צינור" כמין באמצע והחקק צדדים, משני דפנות לו ויש כסילון מתחיל 16)שנחקק באלכסון, הולך שהנקב
העטרה. מתוך למעלה כנגדו ויוצא העטרה מן מבשלת".17)למטה אינה במקומה שלא מבשלת, אפילו 18)"במקומה

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` d"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבידי  אּלּו ׁשּכל ּבּקהל; לבֹוא ּכׁשר זה הרי - ּכרתן ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָאֹו
ִַָׁשמים.

.È ּבבהמה ּבין ּבאדם ּבין זרע, איברי להפסיד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָאסּור
ּבארץ  ּבין טהֹורים, ואחד טמאים אחד ועֹוף, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָחּיה
ּובארצכם  ׁשּנאמר: ּפי על אף לארץ. ּבחּוצה ּבין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיּׂשראל
ּבכל  נֹוהג זה ׁשּדבר למדּו, הּׁשמּועה מּפי - תעּׂשּו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹלא
ּבגּופן  ּבין ּביּׂשראל, זאת יעּׂשה לא הּכתּוב: וענין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹמקֹום.

המסרס  וכל אחרים. ּבגּוף ּבכל ּבין הּתֹורה מן לֹוקה - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
לֹוקה. - מסרס אחר מסרס ואפּלּו ְְֲִֵֵֶַַַָָָמקֹום.

.‡È אחר ּובא הּגיד, את וכרת אחד ׁשּבא הרי ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיצד?
חּוטי  וכרת אחר ּובא נּתקן, אֹו הּביצים את ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָוכרת
ונּתקֹו, אחר ּובא הּגיד, את ּומע אחד ׁשּבא אֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּביצים;
סרס  ׁשּלא ּפי על ואף לֹוקין, ּכּלן - ּוכרתֹו אחר ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּובא
ועֹוף. חּיה ּבבהמה ּבין ּבאדם ּבין מסרס. אּלא ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹהאחרֹון
- מינים ּבׁשאר ּבין ּבאדם ּבין הּנקבה, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָוהמסרס

.19ּפטּור  ָ
.·È עּקרין לסרסֹו20הּמׁשקה ּכדי מינים לׁשאר אֹו לאדם ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ

עליו  לֹוקין ואין אסּור, זה הרי מּתרת 21- - ואּׁשה . ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֻ
ׁשּכפה  הרי ּתלד. ׁשּלא עד לסרסּה ּכדי עּקרין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלׁשּתֹות
ׁשעּׂשאּוהּו עד חּיֹות ׁשאר אֹו ּכלב ּבֹו וׁשּסה האדם ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָאת
ׁשּבּטל  עד ּבׁשלג אֹו ּבמים ׁשהֹוׁשיבֹו אֹו ׁשפכה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָּכרּות
ּבידֹו. ׁשּיסרס עד לֹוקה, אינֹו - ּתׁשמיׁש איברי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּמּנּו

מרּדּות. מּכת להּכֹותֹו ְְְַַַַָוראּוי
.‚È ּבהמה לסרס ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד לֹומר ְְְִֵֵֵַַָָָָָאסּור

ואם  מּתר. - וסרסּה מעצמֹו הּוא לקחּה ואם ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻׁשּלנּו.
ליּׂשראל  ּומֹוכרּה אֹותֹו קֹונסין - זה ּבדבר יּׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָהערים
הּקטן  לבנֹו אבל למכרּה. מּתר הּגדֹול לבנֹו ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻאחר.

לֹו. נֹותנּה ולא לֹו מֹוכרּה אינֹו -ְְְֵָָֹ

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
זֹונה ‡. ּגרּוׁשה, הּכהנים: ּכל על נאסרּו נׁשים ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹׁשלׁש

ּכהן ועל והאלמנה.וחללה. הּׁשלׁש אּלּו ארּבע: - ּגדֹול ְְְְֲֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
המרּבה  אֹו הּמׁשחה ּבׁשמן מׁשּוח ּגדֹול ּכהן ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאחד
ׁשּמּנּוהּו ּגדֹול ּכהן ואחד העֹובד ּכהן ואחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹּבגדים,
הּבתּולה, על מצּוין ּכּלן - מלחמה מׁשּוח ּכהן וכן ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹֻֻועבר,

ּבאלמנה. ְְֲִַַָָואסּורין
ּגדֹול ·. ּבין אּלּו, נׁשים מהּׁשלׁש אחת ׁשּנּׂשא ּכהן ִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל

- זנּות דר עליה ּבא ואם לֹוקה. - ּובעל הדיֹוט, ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָּבין
ׁשּנאמר: חללה; אֹו גרּוׁשה אֹו זֹונה מּׁשּום לֹוקה ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָאינֹו

ויבעל. ׁשּיּקח עד - יּקחּו ְְִִִֶַַַָֹלא
אף ‚. אחת, לֹוקה - אלמנה על ׁשּבא ּגדֹול ּכהן ְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹאבל

ׁשּבעלּה ּכיון - יחּלל לא ׁשּנאמר: קּדׁש; ׁשּלא ּפי ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹעל

הרי  - ּוגרּוׁשה וחללה זֹונה אבל לּכהּנה. ּופסלּה ְְְְֲֲֲִֵַַָָָָָָָָָֻחּללּה
ּכהן  לֹוקה ּולפיכ ּבעילתֹו. קדם ועֹומדֹות מחּללֹות ְְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֹֻהן
ׁשאין  ּפי על אף לבּדּה, אלמנה ּבעילת על לבּדֹו ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּגדֹול
יחּלל  ׁשּלא מזהר והּוא חּללּה, ׁשהרי קּדּוׁשין; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֻׁשם

זרעֹו. ולא אּׁשה לא ְְְִִֵַָֹֹּכׁשרים,
אחת „. ׁשּתים: לֹוקה - ּובעלּה אלמנה ּגדֹול ּכהן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹקּדׁש

ּכהן  ּובין יחּלל. לא מּׁשּום ואחת יּקח, לא אלמנה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹמּׁשּום
ּבעל  ולא הארּבע מן אּׁשה ׁשּנּׂשא הדיֹוט ּכהן ּובין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּגדֹול

לֹוקה. אינֹו -ֵֶ
מקֹום ‰. וכל לֹוקה; היא - לֹוקה ׁשהּוא מקֹום ְְִֶֶָָָָָוכל

ּבין  הפרׁש ׁשאין לֹוקה. אינּה היא - לֹוקה אינֹו ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשהּוא
ּכמֹו ּבלבד, חרּופה ּבׁשפחה זּולתי לענׁשין, לאּׁשה ְְְְְֲֳִִִִִִַָָָָָָאיׁש

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Â- הדיֹוט ּבין ּגדֹול ּבין הּכּותית, על הּבא ּכהן ְִֵֵֵֶַַַָָָֹּכל

אסּור  והּוא קּדּוׁשין, ּבת אינּה ׁשהרי זֹונה; מּׁשּום ְֲִִִֵֵֶֶַָָָלֹוקה
ּכּותית. ּבין יּׂשראלית ּבין זֹונה ְְְִִִִִֵֵֵַָּבבעילת

.Ê ׁשהיא מּפני סֹופרים, מּדברי לכהן אסּורה - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹהחלּוצה
ּכהן  מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹּכגרּוׁשה,
והיא  מּתחּתיו, אֹותּה מֹוציאין אין - חלּוצה ספק ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָׁשּנּׂשא
חלּוצה, ספק על גזרּו ׁשּלא מּפני ּכׁשר; ּוולדּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹּכׁשרה
אֹו ּגרּוׁשה ספק ׁשהיתה מי וכן וּדאית. חלּוצה על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאּלא
אֹותֹו מּכין - חללה ּוספק זֹונה ספק אֹו אלמנה ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָספק

ּבגט. ּומֹוציא מרּדּות, ְִֵֶַַַמּכת
.Á אּסּור ׁשאין ׁשּבּתֹורה, אּסּורים ּבכל הּוא ּגדֹול ְְִִִֵֶֶַָָָָּכלל

ּכאחת, ּבאין אּסּורין ׁשני היּו ּכן אם אּלא אּסּור, על ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָחל
אֹותֹו על אחרים ּדברים מֹוסיף האחד האּסּור ׁשהיה ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָאֹו
זה. אּסּור עם אחרים ּדברים ּכֹולל היה אם אֹו ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָהאּסּור,

.Ë,ּגרּוׁשה ונעּׂשת אלמנה, ׁשהיתה אּׁשה ,לפיכ ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָי
אחר  ּגדֹול ּכהן עליה ּובא זֹונה, ונעּׂשת חללה, ְְֲֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָָֹונעּׂשת
לפי  אחת. ּביאה על מלקּיֹות ארּבע לֹוקה - ְְְִִֶַַַַַַָָֻּכ
חזרה  להדיֹוט. ּומּתרת ּגדֹול, לכהן אסּורה ְְְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשהאלמנה
הדיֹוט, לכהן ונאסרת אּסּור ּבּה נֹוסף - ּגרּוׁשה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָֹלהיֹות
ועדין  האלמנה. אּסּור על אחר אּסּור ּבּה נֹוסף ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָלפיכ
ּבּה נֹוסף - חללה נעּׂשת ּבתרּומה. לאכל מּתרת ְֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֻהיא
מּתרת  היא ועדין ּבתרּומה. נאסרת ׁשהרי ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֻאּסּור,
על  ׁשאֹוסרּה זנּות ׁשם ויׁש הֹואיל זֹונה, נעּׂשת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָליּׂשראל.
אחר. אּסּור ּבּה נֹוסף - ּברצֹון אׁשּתֹו זּנתה אם ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָיּׂשראל,
ׁשּנעּׂשית  הּגרּוׁשה על ׁשּבא הדיֹוט לכהן הּדין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּוא
אחת. ּביאה על ׁשלׁש לֹוקה ׁשהּוא זֹונה, ּכ ואחר ְֲִֶֶַַַַַָָָָָָחללה

אחת. אּלא לֹוקה אינֹו - זה סדר נׁשּתּנה אם ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאבל
.‡È נתּגרׁשה אֹו הרּבה מאנׁשים ׁשּנתאלמנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמי

ּכל  על אחת אּלא עליה לֹוקין אין - הרּבה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמאנׁשים
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מהן. פטור.19)אחת כתב: לכן יש, איסור אבל אין, מלקות שחיוב רבינו לעקרות.20)ודעת שגורמים כיון 21)סמים
מסתרס. ומאליו התולדה באיברי נגע אחת 1)שלא בת איסור גדול; לכהן וארבע לכהנים שאסורות נשים שלוש יבאר

קול, עליו יצא גדול; כהן ונתמנה בעולה אירס ואם עץ; מוכת או בוגרת ישא אם גדול כהן מוסיף; ואיסור כולל ואיסור
בעיר. מזנה שם לה יצא תחתיו; היא והרי אשתו את שגירש



d`iaקי ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

- הּנּׂשּואין מן ּבין הארּוסין מן ּבין אלמנה ְִִִִִִֵֵֵַַָָָָּביאה.
ֲָאסּורה.

.·È הארּוסין מן ׁשהּוא ּפי על אף אחיו, ׁשּמת ּגדֹול ִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
והּוא  יבמה לֹו נפלה חֹולץ. אּלא ייּבם, לא זה הרי -ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשעּׂשה  ּפי על אף ּגדֹול, ּכהן להיֹות ונתמּנה הדיֹוט, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכהן
אחר  ייּבם לא זה הרי - הדיֹוט כהן ּכׁשהּוא מאמר ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבּה
להיֹות  ונתמּנה האלמנה, את ארס אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּנתמּנה.
מקּדׁשת  היתה ׁשּנתמּנה. אחר יכנס זה הרי - ּגדֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻּכהן

אלמנה. ספק זֹו הרי - ארּוסּה ּומת קּדּוׁשין, ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָספק
.‚È,ּבתּולה נערה ׁשּיּׂשא ּגדֹול ּכהן על עּׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמצות

בבתּוליה  אּׁשה והּוא ׁשּנאמר: עליו. ּתאסר - ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּׁשּתבּגר
הא  ּבֹוגרת. ולא - ּבבתּוליה קטּנה, לא - אּׁשה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֹיּקח.
זֹו ּבאה. לא ּבגרּות ולכלל קטנּות, מּכלל יצאת ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּכיצד?
ׁשּנאמר: ּכאחת; לעֹולם נׁשים ׁשּתי נֹוּׂשא ואינֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָנערה.

ׁשּתים. ולא אחת - ְְִִַַַָֹאּׁשה
.„È ׁשּלא ּפי על אף עץ, מּכת יּׂשא לא ּגדֹול ִִֵֵֶַַַָָֹֹֹֻּכהן

ּכדרּכּה. ּכנבעלה זֹו הרי - ּכדרּכּה ׁשּלא [נבעלה ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹנבעלה.
מּתרת]. זֹו הרי - לבהמה ְְֲֲִִֵֵֶֶָָֻנבעלה

.ÂË מֹוציא אבל לֹוקה, אינֹו - ּבעּולה ׁשּנּׂשא ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶָָָָָֹּכהן
ארס  יקּים. זה הרי - עץ מּכת אֹו ּבֹוגרת נּׂשא ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּבגט.
ׁשּנתמּנה. אחר יכנס זה הרי - ּגדֹול ּכהן ונתמּנה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבעּולה

.ÊË נ אֹואנס אנסּה אפּלּו אֹותּה, ּפּתה אֹו בתּולה ערה ְֲֲֲִִַַָָָָָָָ
קדם  ּגדֹול ּכהן ונתמּנה הדיֹוט כהן ּכׁשהּוא אֹותּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹּפּתה

מֹוציא. - ּכנס ואם יכנס; לא זה הרי - ְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹׁשּיכנס
.ÊÈ הרי - נּׂשּואין קדם ּתחּתיו ּובגרה הּקטּנה את ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹארס

יֹוציא. לא - ּכנס ואם גּופּה; ׁשּנׁשּתּנה מּפני יכנס, לא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹזה
.ÁÈ אבל הּנּׂשּואין. מן אֹו הארּוסין מן ּגרּוׁשה ְֲִִִִִֵַַַָָָאחת

הרי  - ּבֹו ּומאנה והחזירּה ּבגט גרׁשּה אפּלּו ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהממאנת,
מי  וכל ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לכהן, מּתרת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֻזֹו
לּכהּנה. נפסלה לא - נחלצה אם לחליצה, ראּויה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשאינּה

.ËÈלאׁשּתֹו ּגט ּכתב ּכהן ּפלֹוני איׁש קֹול: עליה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹיצא
ּומׁשּמׁשּתֹו ּתחּתיו יֹוׁשבת היא והרי לאׁשּתֹו, ּגט נתן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹו
לכהן  נּׂשאת ואם ּבעלּה. מּתחת אֹותּה מֹוציאין אין -ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹ

הּׁשני. מן ּתצא - ִִֵֵֵֵַַאחר
.Î הּקּדּוׁשין מן ונתּגרׁשה ׁשּנתקּדׁשה ּבעיר ׁשמּה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָיצא

אם  אבל ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לּה, חֹוׁשׁשין -ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ
לּה. חֹוׁשׁשין אין - חלּוצה ׁשהיא קֹול עליה ְֲִִֵֶֶָָָָָָיצא

.‡Î חֹוׁשׁשין אין - ּבעּולה ׁשהיא הּבתּולה על קֹול ְְְִִֵֶַַָָָָיצא
- ׁשפחה ׁשהיא קֹול עליה יצא ּגדֹול. לכהן ותּנּׂשא ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹלּה,
מזּנה  ׁשם לּה יצא לכהן. אפּלּו ותּנּׂשא לּה, חֹוׁשׁשין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹאין
מּׁשּום  ּבעלּה הֹוציאּה ואפּלּו לּה. חֹוׁשׁשין אין - ְְֲִִִִִֵַַָָָָּבעיר
קדם  ּומת מכער, דבר ּבעדי אֹו יהּודית ּדת על ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשעברה
אּׁשה  אֹוסרין ׁשאין לכהן. מּתרת זֹו הרי - ּגט לּה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֻׁשּיּתן

ּפיה. ּבהֹודאת אֹו ּברּורה ּבעדּות אּלא ְְְִֵֵֵֶַָָָָמאּלּו

ה'תשע"ה  אדר כ"ו שלישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הּׁשמּועה ‡. היא 2מּפי ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּזֹונה למדנּו, ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָ

יּׂשראל  ּבת ׁשאינּה לאדם 3ּכל ׁשּנבעלה יּׂשראל ּבת אֹו ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
לֹו להּנּׂשא אסּורה ׁשּנבעלה 4ׁשהיא אֹו לּכל; הּׁשוה אּסּור ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

לֹו5לחלל  להּנּׂשא מּתרת ׁשהיא ּפי על אף ,6,לפיכ . ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
נעּׂשת  לא - ּבסקילה ׁשהיא ּפי על אף לבהמה, ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהּנרּבעת

והּבא 7זֹונה  לאדם. נבעלה לא ׁשהרי לּכהּנה, נפסלה ולא ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֻ
ולא  זֹונה נעּׂשת לא - ּבכרת ׁשהיא ּפי על אף הּנּדה, ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹעל

לֹו. להּנּׂשא אסּורה אינּה ׁשהרי לּכהּנה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻנפסלה
ׁשהפקירה ·. קדׁשה היתה אפּלּו הּפנּויה, על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוכן

ּבמלקּות  ׁשהיא ּפי על אף לּכל, זֹונה 8עצמּה נעּׂשת לא - ְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹ
לֹו. להּנּׂשא אסּורה אינּה ׁשהרי הּכהּנה, מן נפסלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻולא
ואין  ּבּכל הּׁשוין לאוין מאּסּורי לאחד הּנבעלת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל

עּׂשה  מאּסּורי אֹו ּבּכהנים, למי 9מיחדין לֹומר צרי ואין , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֻ
ּומזלֹות  ּכֹוכבים לעֹובד אֹו ערוה, מּׁשּום לֹו אסּורה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָׁשהיא

זֹונה. זֹו הרי להּנּׂשא, לֹו אסּורה והיא הֹואיל - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָועבד
א ‚. והמׁשחררת, הּגּיֹורת ונׁשּתחררה וכן נתּגּירה פּלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

- יּׂשראל ּבת ואינּה הֹואיל ׁשנים, ׁשלׁש מּבת ְְְִִִִֵֵַַָָָָָּפחּותה
ּכֹוכבים  עֹובד אמרּו: מּכאן לכהן. ואסּורה זֹונה, זֹו ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָֹהרי
מצרי  אֹו ּומֹואבי עּמֹוני גר אֹו ממזר א ֹו נתין אֹו ְְִִִִִֵֵַַַָָָּומזלֹות
חלל  אֹו ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע אֹו וׁשני ראׁשֹון ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָואדֹומי
לּכהּנה. ונפסלה זֹונה, אֹותּה עּׂשּו - הּיהּודית על ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֻׁשּבאּו

הּתרּומה  מן ּפסלּוה - ּכהנת היתה יבמה 10ואם וכן .11 ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אשה 1) (נמצאתי); איש דרוסת [שנמצאת] או נאנסתי לבעלה שאמרה כהן אשת בתורה; האמורה זונה היא זו אי יבאר
נתייחד  שלא עד לה יש ואם לכהן אסורה אם שבויה נאמנת; אם נבעלתי, לכשר שאמרה פנויה ונסתרה; בעלה לה שקינא
וגירשתיה  בתי קדשתי שאמר האב נאמנת; אם אני, וטהורה נשביתי שאמרה האשה [זו]; (זה) לעדות נאמן אם וקטן עמה;
ידי  על גויים ביד שנתפשה אשה לכהונה; פסולות הנשים אם ונכבשה, במצור שבאה עיר נאמן; אם ופדיתיה נשבית או

נפשות. או פה".2)ממון שבעל תורה והם השמועה מפי אותן שלמדו מן 3)"דברים שבאה לפי נבעלה, שלא אפילו
בזימה. השטופים זנות".4)הגויים בעילת ושנבעלה ומשוחררת גיורת אלא זונה כגון 5)"אין כהונה, מאיסורי הנולד

בן. ממנה והוליד גרושה שנשא לחלל.6)כהן להינשא מותרת כהן בת נבעלה 7)ואפילו אם גדול לכהן אפילו ומותרת
עץ. כמוכת היא הרי כדרכה נבעלה שאם כדרכה, ישראל".8)שלא מבנות קדשה תהיה "לא הלאו מצרי 9)משום גר

שלישי. דור לפני שנבעלה 10)ואדומי כיוון תאכל, לא הקדשים בתרומת היא זר לאיש תהיה כי כהן ובת קרא "אמר
ז  שהוא (לאדם לה פסלה".לפסול לה) שנאמר 11)ר והחליצה, הייבום לפני לאחר ונבעלה ולחליצה לייבום הזקוקה אשה

י"ד: הלכה אישות מהלכות ד' בפרק כמבואר לאווין איסורי משאר חמור זה לאו זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא
כערווה", בה תופסין קידושין אין או לאווין חייבי כשאר (לחוץ) לשוק ביבמה תופסין הקידושין אם לחכמים "נסתפק

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והאילֹונית  זֹונה. עּׂשאּה - זר עליה מּתרת 12ׁשּבא - ְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ
זֹונה. ואינּה ְְֵֵָָֹלכהן,

מהּׁשנּיֹות „. אחת על הּבא 13הּבא ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָ
חלּוצתֹו קרֹובת חלּוצתֹו14על על אֹותּה15אֹו עּׂשה לא - ְֲֲַַַָָָָָֹ

ּכמֹו הּתֹורה, מן לֹו להּנּׂשא אסּורה אינּה ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָזֹונה,
יּבּום. ּבהלכֹות ְְְִִֵֶַׁשּבארנּו

ׁשל ‰. ּבבעילה ּתֹולה זֹונה היֹותּה ׁשאין למדּת, ְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָהא
והּנרּבעת  הּקדׁשה ועל הּנּדה על הּבא ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָאּסּור.
ּומי  זֹונה; נעּׂשת ולא אּסּור ׁשל ּבעילה נבעלה - ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָֹלבהמה
ׁשּיתּבאר, ּכמֹו הּתר, ׁשל ּבעילה נבעלה - לחלל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּנּׂשאת
ּומּפי  ּבפגימה, אּלא ּתלּוי הּדבר ואין זֹונה. ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָונעּׂשת
לּה האסּור מאדם אּלא ּפגּומה ׁשאינּה למדּו ְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָָָהּׁשמּועה

ׁשאמרנּו. ּכמֹו מחלל, ְְֵֶַָָָאֹו
.Â ּבאנס ּבין זֹונה, אֹותּה ׁשעֹוּׂשה לאדם הּנבעלת ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּכל

ׁשּלא  ּבין ּכדרּכּה [ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּבין
ּובלבד  זֹונה. מּׁשּום נפסלה ּבּה מּׁשהערה - ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָכדרּכּה]

אחד  ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ּבן 16ׁשּתהיה הּבֹועל ויהיה , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ומעלה  אחד ויֹום ׁשנים איׁש17ּתׁשע אׁשת ,לפיכ . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

לּכהּנה. נפסלה - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין לאחר, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנבעלה
.Ê מּׁשּום עליה לֹוקה ּבעלּה - ׁשּנאנסה ּכהן ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאׁשת

ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל לא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֻטמאה.
הּטּמאה. אׁשר אחרי לאּׁשה לֹו להיֹות לקחּתּה ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֻלׁשּוב

ּבעליהן  על אסּורין - נבעלּו ׁשאם ּבּכלל, ּפרט 18הּכל . ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
מּתרת  ׁשהיא ׁשּנאנסה יּׂשראל ּבאׁשת הּכתּוב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻל
- ּכהן אׁשת אבל נתּפּׂשה; לא והיא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלבעלּה,

זֹונה  היא ׁשהרי עֹומדת, .19ּבאּסּורּה ְֲִִֵֶֶֶָָ
.Á מּתרת ׁשהיא ּפי על אף ׁשּנאנסה, יּׂשראל ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻאׁשת

לּכהּנה  אסּורה - לבעלּה:20לבעלּה ׁשאמרה ּכהן אׁשת . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
אחד  עד ׁשּבא אֹו אחד, עלי ּובא ׁשגג ּתי אֹו ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנאנסּתי
זֹו הרי - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין ׁשּזּנתה, עליה לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹוהעיד

ּבאחר  נתנה עיניה ׁשּמא עליו; אסּורה היא 21אינּה ואם . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

הרי  - לדבריהם ּדעּתֹו וסמ לֹו נאמן העד אֹו לֹו ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָנאמנת
ידי  לצאת ּכדי יֹוציא, ספק.22זה ְְִֵֵֵֵֶָָ

.Ë ּפי על אף נאנסּתי, לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאׁשת
ׁשּבארנּו ּכמֹו לבעלּה מּתרת אסּורה 23ׁשהיא היא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ

ּבעלּה ׁשּימּות אחר ׁשּבעֹולם ּכהן הֹודת 24לכל ׁשהרי ; ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
האסּורה. ּכחתיכה ונעּׂשת עצמּה, ואסרה זֹונה, ְְְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָָָׁשהיא

.È זמן ואחר קטּנה, אֹו ּגדֹולה ׁשּקּדׁש עליה 25ּכהן ּבא ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה ׁשּמא 26וטען מּספק, עליו נאסרה - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

נבעלה  קּדּוׁשין קּדּוׁשין 27קדם אחר יּׂשראל 28אֹו אבל . ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָֹ
ׁשני  ּכאן ׁשּיׁש עליו. נאסרה לא - זֹו טענה ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּטען
ואפּלּו קּדּוׁשין; אחר וׁשּמא קּדּוׁשין קדם ׁשּמא ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹספקֹות:
ּברצֹון. ׁשּמא ּבאנס ׁשּמא קּדּוׁשין, לאחר ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹנאמר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ליּׂשראל, מּתרת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשהאנּוסה
.‡È ּפחּותה והיא ליּׂשראל אביה קּדׁשּה אם ,ְְְְְְִִִִִִֵָָָָָָלפיכ

איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה וטען אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמּבת
מּספק  עליו נאסרה אחד:29- ספק אּלא ּכאן ׁשאין ; ְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

ּברצֹון  ׁשּמא ּבאנס -30ׁשּמא ּתֹורה ׁשל אּסּור ּוספק , ְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹ
ְְָֻלחמרא.

.·È ׁשּקּנא אּׁשה ונסּתרה 31ּכל ּבעלּה ׁשתת 32לּה ולא , ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹ
סֹוטה  לכהן 33מי אסּורה זֹונה 34- ספק ׁשהיא מּפני ,35. ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹ

להׁשקֹותּה, רצה ׁשּלא ּבין לׁשּתֹות, היא רצת ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹּבין
עדּות  ׁשם ׁשהיתה ׁשּקנאּו36ּבין ּבין מּלׁשּתֹות, ׁשּמֹונעּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

ּדין  ּבית ראּויֹות 37לּה ׁשאין הּנׁשים מן ׁשהיתה ּבין , ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אסּורה  זֹו הרי מקֹום, מּכל ׁשתת ולא הֹואיל - ְְֲֲִִִֵָָָָָֹלׁשּתֹות

מּספק. ְִֵַָָֻלּכהּנה
.‚È:לּה ואמרּו לֹו, והל לאחד ׁשּנבעלה ׁשראּוה ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָּפנּויה

זֹו הרי - ּכׁשר אדם ואמרה: ?עלי ׁשּבא זה הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָמי
לּה: ואמרּו מעּברת, ראּוה אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻנאמנת.
נאמנת, זֹו הרי - ּכׁשר מאדם ואמרה: נתעּברּת? ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּמי

לכהן.38ותהיה  מּתרת ְְְִֵֶֶֶֹֻ
.„Èּבֹו ׁשּנבעלה הּמקֹום ּבׁשּיהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָּבּמה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לאווין. חייבי כשאר הכהונה מן שפסלה ברור דלא 12)ולפיכך דוכרניתא זכר: כאיל ללדת, מטבעה ראוייה שאינה אשה
שניות".13)ילדה. הנקראות והן סופרים מדברי ואיסורן הקבלה מפי אסורות קרובותיה 14)"שהן ... ליבמתו "החולץ

שגרשה". כאשתו היא הרי ... עליו החולץ".15)אסורות על ... החלוצה נאסרה ליבמתו אין 16)"החולץ מזה שפחות
ביאה. ביאה.17)ביאתה ביאתו אין ברצון.18)ובפחות בין באונס ובין שנתגרשה, אחר בין תחתיו בין כלומר

זונה.19) משום אף ולוקה בעלה.20)כלומר מת נאסרת,21)אם אינה אחד ובעד נאנסתי. שאמרה היא על מוסב
עם  ונסתרה פלוני, איש עם תיסתרי אל לה ואמר לה קינא אם אלא בעלה, על אשה לאסור נאמן אינו אחד שעד מהטעם,

לו. שקינא שמים.22)האיש ידי לצאת באחר.23)כלומר נתנה עיניה שמא חוששים שאנו הקודמת, בהלכה
מכהונה.24) עצמה פסלה שנתארסה, אחרי שנאנסה אמרה שאם בפירוש, אמרו ט"ז. לומר 25)בכתובות שיש כלומר,

הקידושין. אחרי בתולה.26)שזנתה מצאה לו.27)שלא נאנסה.28)ומותרת אם אפילו לו ואפילו 29)ואסורה
ישראל. בעלה על נאסרה ברצון כשזינתה קטנה שאפילו רבינו שדעת קטנה, היא לפני 30)אם נבעלה שאולי והספק

בתולים, לה היו שלא ומכיוון חוזרים, ובתוליה אחד ויום שנים שלוש מבת פחותה הייתה אז שהרי כאן, אין הקידושין
קידושין. לאחר נבעלה איש 31)הרי עם תיסתרי אל עדים בפני לה שיאמר הוא אשתו, את וקינא בתורה האמור "קינוי

שני 32)פלוני". בפני עימו, תיסתרי אל לה שאמר האיש אותו עם שתיסתר היא ונסתרה, בתורה האמורה "הסתירה
מותרת 33)עדים". היא הרי מיד מתה ולא המרים מי ששתתה סוטה היא מותרת מתה, ולא סוטה מי שתתה שאילו

כהן. היה ואפילו בעלה.34)לבעלה בין 35)כשמת בעליהן על אסורות שותות שאינן שהנשים מבואר סוטה ובהלכות
כהן. בין בעלה,36)ישראל על אסורה היא זה [במקרה בעלה לה שקינא זה עם נבעלה שהיא שראה העיד אחד שעד

המקרים]. לשאר נמשך "מספק" רבינו כאן שסיים ומה לכהונה. שכן ומכל מספק, לא מקנין 37)וודאי דין שבית "ואלו
האסורין". בבית חבוש שהיה או אחרת במדינה שהיה או שנשתטה או בעלה שנתחרש מי נקבה,38)להן, העובר אם



קיי d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

- הּנּׂשּואין מן ּבין הארּוסין מן ּבין אלמנה ְִִִִִִֵֵֵַַָָָָּביאה.
ֲָאסּורה.

.·È הארּוסין מן ׁשהּוא ּפי על אף אחיו, ׁשּמת ּגדֹול ִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
והּוא  יבמה לֹו נפלה חֹולץ. אּלא ייּבם, לא זה הרי -ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשעּׂשה  ּפי על אף ּגדֹול, ּכהן להיֹות ונתמּנה הדיֹוט, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכהן
אחר  ייּבם לא זה הרי - הדיֹוט כהן ּכׁשהּוא מאמר ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבּה
להיֹות  ונתמּנה האלמנה, את ארס אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּנתמּנה.
מקּדׁשת  היתה ׁשּנתמּנה. אחר יכנס זה הרי - ּגדֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻּכהן

אלמנה. ספק זֹו הרי - ארּוסּה ּומת קּדּוׁשין, ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָספק
.‚È,ּבתּולה נערה ׁשּיּׂשא ּגדֹול ּכהן על עּׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמצות

בבתּוליה  אּׁשה והּוא ׁשּנאמר: עליו. ּתאסר - ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּׁשּתבּגר
הא  ּבֹוגרת. ולא - ּבבתּוליה קטּנה, לא - אּׁשה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֹיּקח.
זֹו ּבאה. לא ּבגרּות ולכלל קטנּות, מּכלל יצאת ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּכיצד?
ׁשּנאמר: ּכאחת; לעֹולם נׁשים ׁשּתי נֹוּׂשא ואינֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָנערה.

ׁשּתים. ולא אחת - ְְִִַַַָֹאּׁשה
.„È ׁשּלא ּפי על אף עץ, מּכת יּׂשא לא ּגדֹול ִִֵֵֶַַַָָֹֹֹֻּכהן

ּכדרּכּה. ּכנבעלה זֹו הרי - ּכדרּכּה ׁשּלא [נבעלה ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹנבעלה.
מּתרת]. זֹו הרי - לבהמה ְְֲֲִִֵֵֶֶָָֻנבעלה

.ÂË מֹוציא אבל לֹוקה, אינֹו - ּבעּולה ׁשּנּׂשא ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶָָָָָֹּכהן
ארס  יקּים. זה הרי - עץ מּכת אֹו ּבֹוגרת נּׂשא ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּבגט.
ׁשּנתמּנה. אחר יכנס זה הרי - ּגדֹול ּכהן ונתמּנה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבעּולה

.ÊË נ אֹואנס אנסּה אפּלּו אֹותּה, ּפּתה אֹו בתּולה ערה ְֲֲֲִִַַָָָָָָָ
קדם  ּגדֹול ּכהן ונתמּנה הדיֹוט כהן ּכׁשהּוא אֹותּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹּפּתה

מֹוציא. - ּכנס ואם יכנס; לא זה הרי - ְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹׁשּיכנס
.ÊÈ הרי - נּׂשּואין קדם ּתחּתיו ּובגרה הּקטּנה את ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹארס

יֹוציא. לא - ּכנס ואם גּופּה; ׁשּנׁשּתּנה מּפני יכנס, לא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹזה
.ÁÈ אבל הּנּׂשּואין. מן אֹו הארּוסין מן ּגרּוׁשה ְֲִִִִִֵַַַָָָאחת

הרי  - ּבֹו ּומאנה והחזירּה ּבגט גרׁשּה אפּלּו ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהממאנת,
מי  וכל ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לכהן, מּתרת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֻזֹו
לּכהּנה. נפסלה לא - נחלצה אם לחליצה, ראּויה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשאינּה

.ËÈלאׁשּתֹו ּגט ּכתב ּכהן ּפלֹוני איׁש קֹול: עליה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹיצא
ּומׁשּמׁשּתֹו ּתחּתיו יֹוׁשבת היא והרי לאׁשּתֹו, ּגט נתן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹו
לכהן  נּׂשאת ואם ּבעלּה. מּתחת אֹותּה מֹוציאין אין -ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹ

הּׁשני. מן ּתצא - ִִֵֵֵֵַַאחר
.Î הּקּדּוׁשין מן ונתּגרׁשה ׁשּנתקּדׁשה ּבעיר ׁשמּה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָיצא

אם  אבל ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לּה, חֹוׁשׁשין -ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ
לּה. חֹוׁשׁשין אין - חלּוצה ׁשהיא קֹול עליה ְֲִִֵֶֶָָָָָָיצא

.‡Î חֹוׁשׁשין אין - ּבעּולה ׁשהיא הּבתּולה על קֹול ְְְִִֵֶַַָָָָיצא
- ׁשפחה ׁשהיא קֹול עליה יצא ּגדֹול. לכהן ותּנּׂשא ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹלּה,
מזּנה  ׁשם לּה יצא לכהן. אפּלּו ותּנּׂשא לּה, חֹוׁשׁשין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹאין
מּׁשּום  ּבעלּה הֹוציאּה ואפּלּו לּה. חֹוׁשׁשין אין - ְְֲִִִִִֵַַָָָָּבעיר
קדם  ּומת מכער, דבר ּבעדי אֹו יהּודית ּדת על ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשעברה
אּׁשה  אֹוסרין ׁשאין לכהן. מּתרת זֹו הרי - ּגט לּה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֻׁשּיּתן

ּפיה. ּבהֹודאת אֹו ּברּורה ּבעדּות אּלא ְְְִֵֵֵֶַָָָָמאּלּו

ה'תשע"ה  אדר כ"ו שלישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הּׁשמּועה ‡. היא 2מּפי ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּזֹונה למדנּו, ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָ

יּׂשראל  ּבת ׁשאינּה לאדם 3ּכל ׁשּנבעלה יּׂשראל ּבת אֹו ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
לֹו להּנּׂשא אסּורה ׁשּנבעלה 4ׁשהיא אֹו לּכל; הּׁשוה אּסּור ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

לֹו5לחלל  להּנּׂשא מּתרת ׁשהיא ּפי על אף ,6,לפיכ . ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
נעּׂשת  לא - ּבסקילה ׁשהיא ּפי על אף לבהמה, ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהּנרּבעת

והּבא 7זֹונה  לאדם. נבעלה לא ׁשהרי לּכהּנה, נפסלה ולא ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֻ
ולא  זֹונה נעּׂשת לא - ּבכרת ׁשהיא ּפי על אף הּנּדה, ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹעל

לֹו. להּנּׂשא אסּורה אינּה ׁשהרי לּכהּנה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻנפסלה
ׁשהפקירה ·. קדׁשה היתה אפּלּו הּפנּויה, על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוכן

ּבמלקּות  ׁשהיא ּפי על אף לּכל, זֹונה 8עצמּה נעּׂשת לא - ְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹ
לֹו. להּנּׂשא אסּורה אינּה ׁשהרי הּכהּנה, מן נפסלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻולא
ואין  ּבּכל הּׁשוין לאוין מאּסּורי לאחד הּנבעלת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל

עּׂשה  מאּסּורי אֹו ּבּכהנים, למי 9מיחדין לֹומר צרי ואין , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֻ
ּומזלֹות  ּכֹוכבים לעֹובד אֹו ערוה, מּׁשּום לֹו אסּורה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָׁשהיא

זֹונה. זֹו הרי להּנּׂשא, לֹו אסּורה והיא הֹואיל - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָועבד
א ‚. והמׁשחררת, הּגּיֹורת ונׁשּתחררה וכן נתּגּירה פּלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

- יּׂשראל ּבת ואינּה הֹואיל ׁשנים, ׁשלׁש מּבת ְְְִִִִֵֵַַָָָָָּפחּותה
ּכֹוכבים  עֹובד אמרּו: מּכאן לכהן. ואסּורה זֹונה, זֹו ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָֹהרי
מצרי  אֹו ּומֹואבי עּמֹוני גר אֹו ממזר א ֹו נתין אֹו ְְִִִִִֵֵַַַָָָּומזלֹות
חלל  אֹו ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע אֹו וׁשני ראׁשֹון ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָואדֹומי
לּכהּנה. ונפסלה זֹונה, אֹותּה עּׂשּו - הּיהּודית על ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֻׁשּבאּו

הּתרּומה  מן ּפסלּוה - ּכהנת היתה יבמה 10ואם וכן .11 ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אשה 1) (נמצאתי); איש דרוסת [שנמצאת] או נאנסתי לבעלה שאמרה כהן אשת בתורה; האמורה זונה היא זו אי יבאר
נתייחד  שלא עד לה יש ואם לכהן אסורה אם שבויה נאמנת; אם נבעלתי, לכשר שאמרה פנויה ונסתרה; בעלה לה שקינא
וגירשתיה  בתי קדשתי שאמר האב נאמנת; אם אני, וטהורה נשביתי שאמרה האשה [זו]; (זה) לעדות נאמן אם וקטן עמה;
ידי  על גויים ביד שנתפשה אשה לכהונה; פסולות הנשים אם ונכבשה, במצור שבאה עיר נאמן; אם ופדיתיה נשבית או

נפשות. או פה".2)ממון שבעל תורה והם השמועה מפי אותן שלמדו מן 3)"דברים שבאה לפי נבעלה, שלא אפילו
בזימה. השטופים זנות".4)הגויים בעילת ושנבעלה ומשוחררת גיורת אלא זונה כגון 5)"אין כהונה, מאיסורי הנולד

בן. ממנה והוליד גרושה שנשא לחלל.6)כהן להינשא מותרת כהן בת נבעלה 7)ואפילו אם גדול לכהן אפילו ומותרת
עץ. כמוכת היא הרי כדרכה נבעלה שאם כדרכה, ישראל".8)שלא מבנות קדשה תהיה "לא הלאו מצרי 9)משום גר

שלישי. דור לפני שנבעלה 10)ואדומי כיוון תאכל, לא הקדשים בתרומת היא זר לאיש תהיה כי כהן ובת קרא "אמר
ז  שהוא (לאדם לה פסלה".לפסול לה) שנאמר 11)ר והחליצה, הייבום לפני לאחר ונבעלה ולחליצה לייבום הזקוקה אשה

י"ד: הלכה אישות מהלכות ד' בפרק כמבואר לאווין איסורי משאר חמור זה לאו זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא
כערווה", בה תופסין קידושין אין או לאווין חייבי כשאר (לחוץ) לשוק ביבמה תופסין הקידושין אם לחכמים "נסתפק

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והאילֹונית  זֹונה. עּׂשאּה - זר עליה מּתרת 12ׁשּבא - ְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ
זֹונה. ואינּה ְְֵֵָָֹלכהן,

מהּׁשנּיֹות „. אחת על הּבא 13הּבא ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָ
חלּוצתֹו קרֹובת חלּוצתֹו14על על אֹותּה15אֹו עּׂשה לא - ְֲֲַַַָָָָָֹ

ּכמֹו הּתֹורה, מן לֹו להּנּׂשא אסּורה אינּה ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָזֹונה,
יּבּום. ּבהלכֹות ְְְִִֵֶַׁשּבארנּו

ׁשל ‰. ּבבעילה ּתֹולה זֹונה היֹותּה ׁשאין למדּת, ְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָהא
והּנרּבעת  הּקדׁשה ועל הּנּדה על הּבא ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָאּסּור.
ּומי  זֹונה; נעּׂשת ולא אּסּור ׁשל ּבעילה נבעלה - ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָֹלבהמה
ׁשּיתּבאר, ּכמֹו הּתר, ׁשל ּבעילה נבעלה - לחלל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּנּׂשאת
ּומּפי  ּבפגימה, אּלא ּתלּוי הּדבר ואין זֹונה. ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָונעּׂשת
לּה האסּור מאדם אּלא ּפגּומה ׁשאינּה למדּו ְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָָָהּׁשמּועה

ׁשאמרנּו. ּכמֹו מחלל, ְְֵֶַָָָאֹו
.Â ּבאנס ּבין זֹונה, אֹותּה ׁשעֹוּׂשה לאדם הּנבעלת ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּכל

ׁשּלא  ּבין ּכדרּכּה [ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּבין
ּובלבד  זֹונה. מּׁשּום נפסלה ּבּה מּׁשהערה - ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָכדרּכּה]

אחד  ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ּבן 16ׁשּתהיה הּבֹועל ויהיה , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ומעלה  אחד ויֹום ׁשנים איׁש17ּתׁשע אׁשת ,לפיכ . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

לּכהּנה. נפסלה - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין לאחר, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנבעלה
.Ê מּׁשּום עליה לֹוקה ּבעלּה - ׁשּנאנסה ּכהן ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאׁשת

ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל לא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֻטמאה.
הּטּמאה. אׁשר אחרי לאּׁשה לֹו להיֹות לקחּתּה ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֻלׁשּוב

ּבעליהן  על אסּורין - נבעלּו ׁשאם ּבּכלל, ּפרט 18הּכל . ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
מּתרת  ׁשהיא ׁשּנאנסה יּׂשראל ּבאׁשת הּכתּוב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻל
- ּכהן אׁשת אבל נתּפּׂשה; לא והיא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלבעלּה,

זֹונה  היא ׁשהרי עֹומדת, .19ּבאּסּורּה ְֲִִֵֶֶֶָָ
.Á מּתרת ׁשהיא ּפי על אף ׁשּנאנסה, יּׂשראל ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻאׁשת

לּכהּנה  אסּורה - לבעלּה:20לבעלּה ׁשאמרה ּכהן אׁשת . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
אחד  עד ׁשּבא אֹו אחד, עלי ּובא ׁשגג ּתי אֹו ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנאנסּתי
זֹו הרי - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין ׁשּזּנתה, עליה לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹוהעיד

ּבאחר  נתנה עיניה ׁשּמא עליו; אסּורה היא 21אינּה ואם . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

הרי  - לדבריהם ּדעּתֹו וסמ לֹו נאמן העד אֹו לֹו ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָנאמנת
ידי  לצאת ּכדי יֹוציא, ספק.22זה ְְִֵֵֵֵֶָָ

.Ë ּפי על אף נאנסּתי, לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאׁשת
ׁשּבארנּו ּכמֹו לבעלּה מּתרת אסּורה 23ׁשהיא היא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ

ּבעלּה ׁשּימּות אחר ׁשּבעֹולם ּכהן הֹודת 24לכל ׁשהרי ; ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
האסּורה. ּכחתיכה ונעּׂשת עצמּה, ואסרה זֹונה, ְְְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָָָׁשהיא

.È זמן ואחר קטּנה, אֹו ּגדֹולה ׁשּקּדׁש עליה 25ּכהן ּבא ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה ׁשּמא 26וטען מּספק, עליו נאסרה - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

נבעלה  קּדּוׁשין קּדּוׁשין 27קדם אחר יּׂשראל 28אֹו אבל . ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָֹ
ׁשני  ּכאן ׁשּיׁש עליו. נאסרה לא - זֹו טענה ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּטען
ואפּלּו קּדּוׁשין; אחר וׁשּמא קּדּוׁשין קדם ׁשּמא ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹספקֹות:
ּברצֹון. ׁשּמא ּבאנס ׁשּמא קּדּוׁשין, לאחר ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹנאמר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ליּׂשראל, מּתרת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשהאנּוסה
.‡È ּפחּותה והיא ליּׂשראל אביה קּדׁשּה אם ,ְְְְְְִִִִִִֵָָָָָָלפיכ

איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה וטען אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמּבת
מּספק  עליו נאסרה אחד:29- ספק אּלא ּכאן ׁשאין ; ְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

ּברצֹון  ׁשּמא ּבאנס -30ׁשּמא ּתֹורה ׁשל אּסּור ּוספק , ְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹ
ְְָֻלחמרא.

.·È ׁשּקּנא אּׁשה ונסּתרה 31ּכל ּבעלּה ׁשתת 32לּה ולא , ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹ
סֹוטה  לכהן 33מי אסּורה זֹונה 34- ספק ׁשהיא מּפני ,35. ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹ

להׁשקֹותּה, רצה ׁשּלא ּבין לׁשּתֹות, היא רצת ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹּבין
עדּות  ׁשם ׁשהיתה ׁשּקנאּו36ּבין ּבין מּלׁשּתֹות, ׁשּמֹונעּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

ּדין  ּבית ראּויֹות 37לּה ׁשאין הּנׁשים מן ׁשהיתה ּבין , ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אסּורה  זֹו הרי מקֹום, מּכל ׁשתת ולא הֹואיל - ְְֲֲִִִֵָָָָָֹלׁשּתֹות

מּספק. ְִֵַָָֻלּכהּנה
.‚È:לּה ואמרּו לֹו, והל לאחד ׁשּנבעלה ׁשראּוה ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָּפנּויה

זֹו הרי - ּכׁשר אדם ואמרה: ?עלי ׁשּבא זה הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָמי
לּה: ואמרּו מעּברת, ראּוה אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻנאמנת.
נאמנת, זֹו הרי - ּכׁשר מאדם ואמרה: נתעּברּת? ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּמי

לכהן.38ותהיה  מּתרת ְְְִֵֶֶֶֹֻ
.„Èּבֹו ׁשּנבעלה הּמקֹום ּבׁשּיהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָּבּמה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לאווין. חייבי כשאר הכהונה מן שפסלה ברור דלא 12)ולפיכך דוכרניתא זכר: כאיל ללדת, מטבעה ראוייה שאינה אשה
שניות".13)ילדה. הנקראות והן סופרים מדברי ואיסורן הקבלה מפי אסורות קרובותיה 14)"שהן ... ליבמתו "החולץ

שגרשה". כאשתו היא הרי ... עליו החולץ".15)אסורות על ... החלוצה נאסרה ליבמתו אין 16)"החולץ מזה שפחות
ביאה. ביאה.17)ביאתה ביאתו אין ברצון.18)ובפחות בין באונס ובין שנתגרשה, אחר בין תחתיו בין כלומר

זונה.19) משום אף ולוקה בעלה.20)כלומר מת נאסרת,21)אם אינה אחד ובעד נאנסתי. שאמרה היא על מוסב
עם  ונסתרה פלוני, איש עם תיסתרי אל לה ואמר לה קינא אם אלא בעלה, על אשה לאסור נאמן אינו אחד שעד מהטעם,

לו. שקינא שמים.22)האיש ידי לצאת באחר.23)כלומר נתנה עיניה שמא חוששים שאנו הקודמת, בהלכה
מכהונה.24) עצמה פסלה שנתארסה, אחרי שנאנסה אמרה שאם בפירוש, אמרו ט"ז. לומר 25)בכתובות שיש כלומר,

הקידושין. אחרי בתולה.26)שזנתה מצאה לו.27)שלא נאנסה.28)ומותרת אם אפילו לו ואפילו 29)ואסורה
ישראל. בעלה על נאסרה ברצון כשזינתה קטנה שאפילו רבינו שדעת קטנה, היא לפני 30)אם נבעלה שאולי והספק

בתולים, לה היו שלא ומכיוון חוזרים, ובתוליה אחד ויום שנים שלוש מבת פחותה הייתה אז שהרי כאן, אין הקידושין
קידושין. לאחר נבעלה איש 31)הרי עם תיסתרי אל עדים בפני לה שיאמר הוא אשתו, את וקינא בתורה האמור "קינוי

שני 32)פלוני". בפני עימו, תיסתרי אל לה שאמר האיש אותו עם שתיסתר היא ונסתרה, בתורה האמורה "הסתירה
מותרת 33)עדים". היא הרי מיד מתה ולא המרים מי ששתתה סוטה היא מותרת מתה, ולא סוטה מי שתתה שאילו

כהן. היה ואפילו בעלה.34)לבעלה בין 35)כשמת בעליהן על אסורות שותות שאינן שהנשים מבואר סוטה ובהלכות
כהן. בין בעלה,36)ישראל על אסורה היא זה [במקרה בעלה לה שקינא זה עם נבעלה שהיא שראה העיד אחד שעד

המקרים]. לשאר נמשך "מספק" רבינו כאן שסיים ומה לכהונה. שכן ומכל מספק, לא מקנין 37)וודאי דין שבית "ואלו
האסורין". בבית חבוש שהיה או אחרת במדינה שהיה או שנשתטה או בעלה שנתחרש מי נקבה,38)להן, העובר אם



d`iaקיב ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשם, עֹוברין ׁשהּכל ׁשּבּׂשדֹות ּבּקרנֹות אֹו ּדרכים ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹּפרׁשת
אּלּו ׁשּפרׁשּו העיר ורב ּכׁשרים, ׁשם העֹוברים רב ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹוהיּו
ּביֹוחסין  מעלה עּׂשּו ׁשהחכמים ּכׁשרים. מּמּנה ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָהעֹוברין

רּבֹות  ׁשני ּפֹוסלים 39והצריכּו העֹוברים רב היּו אם אבל . ְְְְְֲִִִִִֵָָָֹֻ
וכּיֹוצא  ממזרים אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ּכגֹון ְְְְִִֵֵֵַַַָָָאֹותּה,
אֹו ּכׁשרים, מּמּנה ׁשּבאּו הּמקֹום ׁשרב ּפי על אף ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבהם,
העֹוברין  ׁשרב ּפי על אף ּפסּולין, הּמקֹום אנׁשי רב ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשהיּו
אֹותּה ׁשּפֹוסל למי ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - ּכׁשרים ְְְִִִֵֵֶֶָָָָׁשם

לכהן  תּנּׂשא ולא ּתצא 40נבעלה, - נּׂשאת ואם ;41. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָֹֹ
.ÂË ּבעיר ׁשּנבעלה לא 42ראּוה אפּלּו ּבעיר, נתעּברה אֹו ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָֹ

חלל  אֹו אחד ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד אּלא ׁשם ׁשֹוכן ִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהיה
לכּתחּלה  ּתּנּׂשא לא זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ועבד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאחד

הּוא  מחצה על ּכמחצה - הּקבּוע ׁשּכל ואם 43לכהן; . ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
נבעלּתי. לכׁשר אֹומרת: והיא הֹואיל ּתצא, לא - ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹנּׂשאת

.ÊË יֹודעת איני ׁשאמרה: אֹו חרׁשת, אֹו אּלמת ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיתה
ּכׁשר  ּבין מּכרת ׁשאינּה קטּנה ׁשהיתה אֹו נבעלּתי, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלמי

זֹונה  ספק זֹו הרי - ּתצא.44לפסּול - לכהן נּׂשאת ואם . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵָָָֹ
ּכׁשרים  אצלּה הּמצּויין הרּבין ׁשני היּו ּכן אם .45אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

.ÊÈ אחד 46הּׁשבּויה ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והיא 47ׁשּנפּדית ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשּמא  זֹונה, ספק ׁשהיא מּפני לכהן; אסּורה - יתר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאֹו
ׁשּלא  עד לּה יׁש ואם ּומזלֹות. ּכֹוכבים לעֹובד ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹנבעלה
ּכׁשרה  זֹו הרי - עּמּה ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָנתיחד
זֹו. לעדּות נאמן קרֹוב אֹו ׁשפחה אֹו עבד ואפּלּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻלּכהּנה.
הרי  - לחברּתּה מהן אחת ּכל ׁשהעידה ׁשבּויֹות ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּוׁשּתי
מּדברי  ּכּלן הּספקֹות ּכל ואּסּור הֹואיל נאמנֹות. ְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָֻאּלּו

ּבׁשבּויה.48סֹופרים  הקּלּו לפיכ , ְְְִִִֵֵָָ
.ÁÈּתּמֹו לפי מסיח ׁשהיה קטן מעּׂשה 49וכן נאמן. -50 ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ואמר: ּתּמֹו לפי מסיח ּובנּה ואּמֹו, הּוא ׁשּנׁשּבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻּבאחד
יצאתי  ואּמי, אני ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי לבין ְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָנׁשּבינּו
אּמי; על ודעּתי עצים ללקט אּמי, על ודע ּתי מים ְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַֹֹלׁשאב

ּפיו. על לכהן חכמים אֹותּה ְְֲִִִִֵַָָֹוהּׂשיאּו
.ËÈ ׁשּלא הּׁשבּויה ּבאׁשּתֹו להעיד נאמן הּבעל ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹאין

ּתעיד  לא ׁשפחתּה וכן לעצמֹו. מעיד אדם ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹנטמאה,

ׁשהיתה  וׁשפחתּה לּה. מעידה - ּבעלּה ׁשפחת אבל ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָלּה.
נאמנת. - ּתּמּה לפי ְְֱִִֶֶֶָָֻמסיחה

.Î לא זה הרי - טהֹורה ׁשהיא לׁשבּויה ׁשהעיד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹּכהן
- ּבּה והעיד ּפדאּה ואם ּבּה. נתן עיניו ׁשּמא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָיּׂשאּנה,
נתן  לא - טהֹורה ׁשהיא ידע לא ׁשאּלּו יּׂשאּנה; זה ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהרי

מעֹותיו. ְָָּבּה
.‡Î;נאמנת - אני ּוטהֹורה נׁשּביתי ׁשאמרה: ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָהאּׁשה

אחד  עד ׁשם היה אפּלּו ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּפה
ׁשבּויה  ׁשהיא עדים 51ׁשּמעיד ׁשני ׁשם יׁש אם אבל . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ׁשהיא  אחד לּה ׁשּיעיד עד נאמנת, אינּה - ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנׁשּבית
מעיד  אחד ועד ׁשּנׁשּבית, עדים ׁשני ׁשם היּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָטהֹורה.
טהֹורה  ׁשהיא לּה ּומעיד אֹותֹו מכחיׁש ואחד ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּנטמאת,
ׁשּנפּדית, עד ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד עּמּה נתיחד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹולא
הרי  - ׁשפחה אֹו אּׁשה טהֹורה ׁשהיא ׁשּמעיד זה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָאפּלּו

מּתרת  .52זֹו ֶֶֻ
.·Î ּבית והּתירּוה אני, ּוטהֹורה נׁשּביתי ׁשאמרה: ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָמי

זֹו הרי - ׁשּנׁשּבית עדים ׁשני ּבאּו ּכ ואחר להּנּׂשא, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּדין
אחריה  נכנס ואפּלּו מהּתרּה. ּתצא ולא לכּתחּלה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּתּנּׂשא

ׁש היא והרי זֹוׁשּבאי, הרי - אדֹוניה ּביד לפנינּו בּויה ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ
עד  מעּתה אֹותּה ּומׁשּמרין ׁשהּתירּוה. מהּתרּה ּתצא ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

ִֶֶָׁשּתּפדה.
.‚Î נּׂשאת אפּלּו ׁשּנטמאת, ּכ אחר עדים ׁשני לּה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּבאּו

- אחד עד ּבא ואם ּתצא. זֹו הרי - ּבנים לּה היּו ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָואפּלּו
עדים  לי ויׁש אני, ּוטהֹורה נׁשּביתי אמרה: ּכלּום. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָאינֹו
העדים, ׁשּיבֹואּו עד נמּתין אֹומרין: אין - טהֹורה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשאני
עליה  יצא אפּלּו אּלא עֹוד, ולא מּיד. אֹותּה מּתירין ְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹאּלא
ׁשּיבֹואּו. עד אֹותּה מּתירין - טמאה עדי עליה ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻקֹול

הקּלּו. ְִֵֵֶָׁשּבׁשבּויה
.„Î היא והרי וגרׁשּתיה, ּבּתי את קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאב

נאמן  - קטּנה,53קטּנה ּכׁשהיתה וגרׁשּתיה קּדׁשּתיה . ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּגרּוׁשה  להחזיקּה נאמן אינֹו - גדֹולה היא נׁשּבית 54והרי . ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

אינֹו - קטּנה ׁשהיא ּבין גדֹולה ׁשהיא ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּופדיתיה,
מּׁשּום  לאסרּה אּלא ּתֹורה אֹותֹו האמינה ׁשּלא ְְֱֱִִֶֶֶֶָָָָָָֹנאמן.
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לאמה. כמו כשרות חזקת לה שאין פי על שם.39)ואף העוברים ורוב העיר תושבי הבת 40)רוב את הכשיר אבל
כדיעבד. הוא שהוולד לכהן, להינשא לכתחילה אפילו נאמנת תימן.41)היא יד בכתב וכן תצא", "לא הנכונה: הגירסה

ושבים.42) בעוברים לתלות שנעקר 43)שאין אדם או דבר על דנין אנו אם אלא אינו הרוב, אחר הולכים שאנו הדין כל
הרוב, אחר שהולכין אומרים אנו אז מהמיעוט, או מהרוב בא הוא אם יודעים ואיננו אחר, למקום והגיע הקבוע ממקומו
עומדים  והמיעוט כשהרוב אבל בא. הוא מהרוב ודאי הקבוע, ממקומו נד שהדבר מאחר כלומר פריש", מרובא דפריש "וכל
הדין  אין זה, במקרה המיעוט, אל או הרוב אל אם ובא, ניגש הוא למי לשם, שהלך האדם על הוא והספק במקומם,
רבינו  ודעת הוא. מחצה על וכמחצה קבוע, הוא הרי פרש, ולא במקומו נמצא שהמיעוט מכיוון הרוב, אחרי שהולכין
הם, כשרים הרי העיר בני ורוב פריש", מרובא "דפריש מכיוון לומר, לנו יש הדין שמצד אצלה, הלך כשהבועל שאפילו
הוא  הבועל שאז כלומר, הבועל, אל תלך הנבעלת - שהיא מקרה משום גזרה לכהן, לכתחילה תינשא לא כן פי על אף

לכתחילה. מכשירין אנו רובים שני יש כאשר ורק הרוב, אחרי הולכים אנו אין הרי זה ובמקרה הוא 44)קבוע, והוולד
ממזר. כשרים.45)ספק ממנה אלו שפרשו העיר ורוב כשרים שם העוברים ורוב דרכים בפרשת שנבעלה בת 46)כגון

הגויים. בין שנשבית לביאה.47)ישראל ראוייה כבר נבעלה 48)שהיא שמא חשש רק דבר 49)לגוי.שזה מספר
לעדות. בכוונה תומו.50)שלא לפי למסיח עדים 51)דוגמא בשני רק אותה פוסלין שאין להכחישו, יכולה שהיא

להכשירה 52)שנשבית. אחד עד להאמין הקילו שבשבוייה מותרת, כן גם תחילה, בא שנטמאה, המעיד עד אם ואפילו
בהכחשה. לכהן.53)אפילו ואסורה גרושה בגדולה.54)להחזיקה ולא הקטנה בבתו רק לאב נאמנות שיש

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לא  אבל הּזה, לאיׁש נתּתי ּבּתי את ׁשּנאמר: ֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹאיׁשּות,
זנּות. מּׁשּום ְְְִָָלפסלּה

.‰Î הֹואיל ׁשבּויה, מּׁשּום עליו ׁשּנאסרה ּכהן ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹאׁשת
אחת; ּבחצר עּמֹו לדּור מּתרת זֹו הרי - ספק ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻוהּדבר

לׁשמרֹו. ּתמיד ּביתֹו ּובני ּבניו עּמֹו ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּובלבד
.ÂÎ העֹובדי היּו אם ונכּבׁשה: ּבּמצֹור ׁשּבאה ְְְְִִִֵֶַָָָָָָעיר

ּומזל  ּכדי ּכֹוכבים רּוחֹותיה, מּכל העיר את מּקיפין ֹות ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ותעּׂשה  אֹותּה ׁשּיראּו עד אחת אּׁשה ּתּמלט ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
לּכהּנה  ּפסּולֹות ׁשּבתֹוכּה הּנׁשים ּכל הרי - ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻּברׁשּותן
מי  אּלא ּומזלֹות. ּכֹוכבים לעֹובדי נבעלּו ׁשּמא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּכׁשבּויֹות,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּולמּטה, ׁשנים ׁשלׁש מּבת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהיתה
.ÊÎ,ּבּה ידעּו ולא אחת אּׁשה ׁשּתּמלט אפׁשר היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואם

מחזקת  אינּה אפּלּו אחת, מחבֹואה ּבעיר ׁשּתהיה ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאֹו
הּכל. על מּצלת זֹו הרי - אחת אּׁשה ֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹאּלא

.ÁÎ- אני טהֹורה ׁשאמרה: אּׁשה ׁשּכל מּצלת? ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכיצד
לֹומר: ׁשּיכֹולה מּתֹו עד. לּה ׁשאין ּפי על ואף ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמנת,
ונּצלּתי, הייתי ּבּמחבֹואה אֹו העיר ּכׁשּנכּבׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָנמלטּתי
נטמאתי. ולא נחּבאתי ולא נמלטּתי לא לֹומר: ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹנאמנת

.ËÎ,מלכּות אֹותּה ׁשל ּבגדּוד אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶַַָָּבּמה
להם  חֹוׁשׁשין לפיכ יראין, ואין ּבעיר מתיּׁשבין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהם
וׁשטף  ׁשּפׁשט אחרת מלכּות ׁשל ּגדּוד אבל ּבעלּו; ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמא
לבעל, ּפנאי להם ׁשאין מּפני הּנׁשים, נאסרּו לא - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹועבר
נׁשים  ׁשבּו ואם להם. ּובֹורחין ּבׁשלל עֹוסקים ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָׁשהן
יּׂשראל  אחריהם ׁשרדפּו ּפי על אף ּברׁשּותן, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָונעּׂשּו

אסּורֹות. הן הרי - מּידם אֹותן ְֲֲִִִֵֵָָָוהּצילּו
.Ï ידי על ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובדי ּביד ׁשּנחּבׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהאּׁשה

מּתרת  - לּכהּנה.55ממֹון אסּורה - נפׁשֹות ידי על , ְְְֲֵֶֶַַָָָָֻֻ
עליו  נאסרה - ּכהן ּבעלּה היה אם ,ּבּמה 56ּולפיכ . ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

העֹובדי  על ּתּקיפה יּׂשראל ׁשּיד ּבזמן אמּורים? ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּדברים
ׁשּיד  ּבזמן אבל מהם; יראין והם ּומזלֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכֹוכבים

ּתּק ּומזלֹות ּכֹוכבים ממֹון,העֹובדי ידי על אפּלּו - יפה ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

נאסרה. ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ּברׁשּות ׁשּנעּׂשית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכיון
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשבּויה, אחד, לּה העיד ּכן אם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלא

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
וכן ‡. ּכהּנה. מאּסּור ׁשּנֹולדה זֹו חללה? היא זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָֻאי

- לכהן ׁשּנבעלה לּכהּנה האסּורֹות הּנׁשים מן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻאחת
נתחּלל  לא - העברה ׁשעבר עצמֹו הּכהן אבל .2נתחּללה. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּבין ·. ּכדרּכּה [ּבין ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס ׁשּנבעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּובין
והּוא  נתחּללה. ּבּה מּׁשהערה - ּכדרּכּה] ׁשּיהיה 3ׁשּלא ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ומעלה  אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן זֹו4ּכהן ותהיה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ומעלה  אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת לֹו .5האסּורה ְְֲִֶַַָָָָָָָ

על ‚. ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ּכהן ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?
על  אֹו עליהן, ׁשּבא ּגדֹול וכהן הּזֹונה, על אֹו ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּגרּוׁשה

ׁשּנּׂשא  אֹו אּלּו6האלמנה, הרי - עליה ּובא ּבעּולה ְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
לעֹולם  ׁשחּללּה7נתחּללּו זה ּבין ּבן, מּמּנה הֹוליד ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

חלל  הּולד - אחר ּכהן אּׁשה 8ּבין ׁשּקּדׁש ּכהן אבל . ֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
לא  - הארּוסין מן נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה ּכהּנה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻמאּסּורי

-9נתחּללה  נבעלה ׁשּלא ּפי על אף נּׂשאת, ואם . ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹ
היא 10נתחּללה  ּבעּולה ּבחזקת נּׂשּואה ׁשּכל על 11; אף , ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

ּבתּולה. ׁשּנמצאת ְְִִֵֶָּפי
חּללּה„. לא - עץ מּכת אֹו ּבֹוגרת ׁשּנּׂשא ּגדֹול .12ּכהן ְִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻ

לא  - נּׂשּואין ּבלא ּבעּולה ּבעל אם .13חּללּהוכן ְְְְִִִִֵַָָָֹֹ
על ‰. אֹו מּנּדה, חּוץ העריֹות מן ערוה על הּבא ְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹּכהן

ּבּכל  הּׁשוין לאוין מחּיבי זֹונה 14אחת אֹותּה עּׂשה -15, ִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשנּיה  ּביאה עליה ּובא חזר ׁשּבארנּו. ּבין 16ּכמֹו הּוא ּבין , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לפיכ חללים. מּמּנה וזרעֹו חללה, נעּׂשית - אחר ,17ּכהן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשּבא  ראׁשֹונה 18ּכהן מּביאה ונתעּברה ליבם זקּוקה על ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

זֹונה  ונעּׂשית ּכהּנה, מאּסּורי ׁשאינֹו לפי ּכׁשר, הּולד -19. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
חללה  היא - וילדה נתעּברה ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָָָחזר

ּכהּנה. מאּסּורי ׁשהּוא לפי חלל, ְְְִִֵֵֶָָָָָֻּוולדּה
.Âחּללּה - והמׁשחררת הּגּיֹורת על הּבא ּכהן ,20וכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אותה.55) יבעלו אם ממונם שיפסידו נתרצתה 56)שמפחדים שמא חוששים שאין לבעלה מותרת ישראל אשת אבל
ישראל. לבעלה מותרת הרי ובאונס ספק 1)היא, לזה; זה בין ומה מדבריהם, וחלל בתורה האמורה חללה זו אי יבאר

לו; שחוששין אחרים את הפוסל כל עומדות; הן כשרות בחזקת המשפחות כל מאלו; אלו שנשאו ומשוחררים וגרים חלל
חלל. ספק בה שנתערב משפחה ודין ושותק; – חלל או נתין או ממזר לו שקורין ומי ערער; עליה שקרא "הוא 2)משפחה

מתחלל". ואין עבירה שעבר נאמר.3)עצמו... לביאה.4)וזה לביאה.5)שראוי לא 6)הראויה אם אבל שקידש,

חללה. נעשית אינה - אותה זו.7)קידש מביאה הולידה לא אם אפילו זרעו".8)כלומר, יחלל "ולא ככתוב:
בתרומה,9) מותרת כהן בת היא ואם לכהונה, כשרות נתארמלו אם פירוש: כשרות", האיסורין מן נתגרשו... או "נתארמלו

כהן, בת היא אם בתרומה לאכול כשרות אלא לכהן, אסורה גרושה שהרי לכהונה, מותרות לומר שייך לא נתגרשו ואם
בתרומה. אוכלת אינה ישראל בת היא אם נבעלו.10)אבל לא אפילו משמע פסולות", הנישואין "בתולה 11)"מן

לחופה". משנכנסה קיימא בעולה "דבחזקת מנה" כתובתן לקיימה.12)אלמנה... מותר נשאה אם בדיעבד, שהרי
עובר 13) אינו נישואין בדרך שלא הבעולה על בא אם אבל יקח", בבתוליה אשה "והוא עשה על עובר הוא בנישואין שרק

כהונה. מאיסורי אלא חלל ואין כהונה מאיסורי אינו זה לאו אולם קדשה", תהיה "לא לאו על עובר הוא כן אמנם עליה,
לו.14) להנשא אסורה לה",15)והיא משוי לא חללה אותה), (עושה לה משוי זונה אחותו, על הבא "כהן חללה, ולא

כהונה. מאיסורי זה שאין זונה.16)מפני נעשית שהרי כהונה, מאיסורי לו אסורה אותה 17)והיא עושה שניה שביאה
ו  חללים.חללה, כריתות 18)זרעו בחייבי שהרי ליבם, זקוקה על בבא אלא כשר יהא שהבן אחרת דוגמא מצא לא רבינו

ממזר. הבן הממזרת על בבא וכן ממזר, זונה".19)הבן עשאה זר, עליה שבא זונה.20)"יבמה משום לו שאסורה
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ׁשם, עֹוברין ׁשהּכל ׁשּבּׂשדֹות ּבּקרנֹות אֹו ּדרכים ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹּפרׁשת
אּלּו ׁשּפרׁשּו העיר ורב ּכׁשרים, ׁשם העֹוברים רב ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹוהיּו
ּביֹוחסין  מעלה עּׂשּו ׁשהחכמים ּכׁשרים. מּמּנה ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָהעֹוברין

רּבֹות  ׁשני ּפֹוסלים 39והצריכּו העֹוברים רב היּו אם אבל . ְְְְְֲִִִִִֵָָָֹֻ
וכּיֹוצא  ממזרים אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ּכגֹון ְְְְִִֵֵֵַַַָָָאֹותּה,
אֹו ּכׁשרים, מּמּנה ׁשּבאּו הּמקֹום ׁשרב ּפי על אף ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבהם,
העֹוברין  ׁשרב ּפי על אף ּפסּולין, הּמקֹום אנׁשי רב ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשהיּו
אֹותּה ׁשּפֹוסל למי ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - ּכׁשרים ְְְִִִֵֵֶֶָָָָׁשם

לכהן  תּנּׂשא ולא ּתצא 40נבעלה, - נּׂשאת ואם ;41. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָֹֹ
.ÂË ּבעיר ׁשּנבעלה לא 42ראּוה אפּלּו ּבעיר, נתעּברה אֹו ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָֹ

חלל  אֹו אחד ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד אּלא ׁשם ׁשֹוכן ִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהיה
לכּתחּלה  ּתּנּׂשא לא זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ועבד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאחד

הּוא  מחצה על ּכמחצה - הּקבּוע ׁשּכל ואם 43לכהן; . ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
נבעלּתי. לכׁשר אֹומרת: והיא הֹואיל ּתצא, לא - ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹנּׂשאת

.ÊË יֹודעת איני ׁשאמרה: אֹו חרׁשת, אֹו אּלמת ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיתה
ּכׁשר  ּבין מּכרת ׁשאינּה קטּנה ׁשהיתה אֹו נבעלּתי, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלמי

זֹונה  ספק זֹו הרי - ּתצא.44לפסּול - לכהן נּׂשאת ואם . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵָָָֹ
ּכׁשרים  אצלּה הּמצּויין הרּבין ׁשני היּו ּכן אם .45אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

.ÊÈ אחד 46הּׁשבּויה ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והיא 47ׁשּנפּדית ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשּמא  זֹונה, ספק ׁשהיא מּפני לכהן; אסּורה - יתר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאֹו
ׁשּלא  עד לּה יׁש ואם ּומזלֹות. ּכֹוכבים לעֹובד ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹנבעלה
ּכׁשרה  זֹו הרי - עּמּה ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָנתיחד
זֹו. לעדּות נאמן קרֹוב אֹו ׁשפחה אֹו עבד ואפּלּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻלּכהּנה.
הרי  - לחברּתּה מהן אחת ּכל ׁשהעידה ׁשבּויֹות ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּוׁשּתי
מּדברי  ּכּלן הּספקֹות ּכל ואּסּור הֹואיל נאמנֹות. ְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָֻאּלּו

ּבׁשבּויה.48סֹופרים  הקּלּו לפיכ , ְְְִִִֵֵָָ
.ÁÈּתּמֹו לפי מסיח ׁשהיה קטן מעּׂשה 49וכן נאמן. -50 ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ואמר: ּתּמֹו לפי מסיח ּובנּה ואּמֹו, הּוא ׁשּנׁשּבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻּבאחד
יצאתי  ואּמי, אני ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי לבין ְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָנׁשּבינּו
אּמי; על ודעּתי עצים ללקט אּמי, על ודע ּתי מים ְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַֹֹלׁשאב

ּפיו. על לכהן חכמים אֹותּה ְְֲִִִִֵַָָֹוהּׂשיאּו
.ËÈ ׁשּלא הּׁשבּויה ּבאׁשּתֹו להעיד נאמן הּבעל ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹאין

ּתעיד  לא ׁשפחתּה וכן לעצמֹו. מעיד אדם ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹנטמאה,

ׁשהיתה  וׁשפחתּה לּה. מעידה - ּבעלּה ׁשפחת אבל ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָלּה.
נאמנת. - ּתּמּה לפי ְְֱִִֶֶֶָָֻמסיחה

.Î לא זה הרי - טהֹורה ׁשהיא לׁשבּויה ׁשהעיד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹּכהן
- ּבּה והעיד ּפדאּה ואם ּבּה. נתן עיניו ׁשּמא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָיּׂשאּנה,
נתן  לא - טהֹורה ׁשהיא ידע לא ׁשאּלּו יּׂשאּנה; זה ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהרי

מעֹותיו. ְָָּבּה
.‡Î;נאמנת - אני ּוטהֹורה נׁשּביתי ׁשאמרה: ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָהאּׁשה

אחד  עד ׁשם היה אפּלּו ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּפה
ׁשבּויה  ׁשהיא עדים 51ׁשּמעיד ׁשני ׁשם יׁש אם אבל . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ׁשהיא  אחד לּה ׁשּיעיד עד נאמנת, אינּה - ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנׁשּבית
מעיד  אחד ועד ׁשּנׁשּבית, עדים ׁשני ׁשם היּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָטהֹורה.
טהֹורה  ׁשהיא לּה ּומעיד אֹותֹו מכחיׁש ואחד ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּנטמאת,
ׁשּנפּדית, עד ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד עּמּה נתיחד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹולא
הרי  - ׁשפחה אֹו אּׁשה טהֹורה ׁשהיא ׁשּמעיד זה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָאפּלּו

מּתרת  .52זֹו ֶֶֻ
.·Î ּבית והּתירּוה אני, ּוטהֹורה נׁשּביתי ׁשאמרה: ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָמי

זֹו הרי - ׁשּנׁשּבית עדים ׁשני ּבאּו ּכ ואחר להּנּׂשא, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּדין
אחריה  נכנס ואפּלּו מהּתרּה. ּתצא ולא לכּתחּלה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּתּנּׂשא

ׁש היא והרי זֹוׁשּבאי, הרי - אדֹוניה ּביד לפנינּו בּויה ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ
עד  מעּתה אֹותּה ּומׁשּמרין ׁשהּתירּוה. מהּתרּה ּתצא ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

ִֶֶָׁשּתּפדה.
.‚Î נּׂשאת אפּלּו ׁשּנטמאת, ּכ אחר עדים ׁשני לּה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּבאּו

- אחד עד ּבא ואם ּתצא. זֹו הרי - ּבנים לּה היּו ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָואפּלּו
עדים  לי ויׁש אני, ּוטהֹורה נׁשּביתי אמרה: ּכלּום. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָאינֹו
העדים, ׁשּיבֹואּו עד נמּתין אֹומרין: אין - טהֹורה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשאני
עליה  יצא אפּלּו אּלא עֹוד, ולא מּיד. אֹותּה מּתירין ְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹאּלא
ׁשּיבֹואּו. עד אֹותּה מּתירין - טמאה עדי עליה ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻקֹול

הקּלּו. ְִֵֵֶָׁשּבׁשבּויה
.„Î היא והרי וגרׁשּתיה, ּבּתי את קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאב

נאמן  - קטּנה,53קטּנה ּכׁשהיתה וגרׁשּתיה קּדׁשּתיה . ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּגרּוׁשה  להחזיקּה נאמן אינֹו - גדֹולה היא נׁשּבית 54והרי . ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

אינֹו - קטּנה ׁשהיא ּבין גדֹולה ׁשהיא ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּופדיתיה,
מּׁשּום  לאסרּה אּלא ּתֹורה אֹותֹו האמינה ׁשּלא ְְֱֱִִֶֶֶֶָָָָָָֹנאמן.
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לאמה. כמו כשרות חזקת לה שאין פי על שם.39)ואף העוברים ורוב העיר תושבי הבת 40)רוב את הכשיר אבל
כדיעבד. הוא שהוולד לכהן, להינשא לכתחילה אפילו נאמנת תימן.41)היא יד בכתב וכן תצא", "לא הנכונה: הגירסה

ושבים.42) בעוברים לתלות שנעקר 43)שאין אדם או דבר על דנין אנו אם אלא אינו הרוב, אחר הולכים שאנו הדין כל
הרוב, אחר שהולכין אומרים אנו אז מהמיעוט, או מהרוב בא הוא אם יודעים ואיננו אחר, למקום והגיע הקבוע ממקומו
עומדים  והמיעוט כשהרוב אבל בא. הוא מהרוב ודאי הקבוע, ממקומו נד שהדבר מאחר כלומר פריש", מרובא דפריש "וכל
הדין  אין זה, במקרה המיעוט, אל או הרוב אל אם ובא, ניגש הוא למי לשם, שהלך האדם על הוא והספק במקומם,
רבינו  ודעת הוא. מחצה על וכמחצה קבוע, הוא הרי פרש, ולא במקומו נמצא שהמיעוט מכיוון הרוב, אחרי שהולכין
הם, כשרים הרי העיר בני ורוב פריש", מרובא "דפריש מכיוון לומר, לנו יש הדין שמצד אצלה, הלך כשהבועל שאפילו
הוא  הבועל שאז כלומר, הבועל, אל תלך הנבעלת - שהיא מקרה משום גזרה לכהן, לכתחילה תינשא לא כן פי על אף

לכתחילה. מכשירין אנו רובים שני יש כאשר ורק הרוב, אחרי הולכים אנו אין הרי זה ובמקרה הוא 44)קבוע, והוולד
ממזר. כשרים.45)ספק ממנה אלו שפרשו העיר ורוב כשרים שם העוברים ורוב דרכים בפרשת שנבעלה בת 46)כגון

הגויים. בין שנשבית לביאה.47)ישראל ראוייה כבר נבעלה 48)שהיא שמא חשש רק דבר 49)לגוי.שזה מספר
לעדות. בכוונה תומו.50)שלא לפי למסיח עדים 51)דוגמא בשני רק אותה פוסלין שאין להכחישו, יכולה שהיא

להכשירה 52)שנשבית. אחד עד להאמין הקילו שבשבוייה מותרת, כן גם תחילה, בא שנטמאה, המעיד עד אם ואפילו
בהכחשה. לכהן.53)אפילו ואסורה גרושה בגדולה.54)להחזיקה ולא הקטנה בבתו רק לאב נאמנות שיש

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לא  אבל הּזה, לאיׁש נתּתי ּבּתי את ׁשּנאמר: ֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹאיׁשּות,
זנּות. מּׁשּום ְְְִָָלפסלּה

.‰Î הֹואיל ׁשבּויה, מּׁשּום עליו ׁשּנאסרה ּכהן ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹאׁשת
אחת; ּבחצר עּמֹו לדּור מּתרת זֹו הרי - ספק ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻוהּדבר

לׁשמרֹו. ּתמיד ּביתֹו ּובני ּבניו עּמֹו ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּובלבד
.ÂÎ העֹובדי היּו אם ונכּבׁשה: ּבּמצֹור ׁשּבאה ְְְְִִִֵֶַָָָָָָעיר

ּומזל  ּכדי ּכֹוכבים רּוחֹותיה, מּכל העיר את מּקיפין ֹות ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ותעּׂשה  אֹותּה ׁשּיראּו עד אחת אּׁשה ּתּמלט ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
לּכהּנה  ּפסּולֹות ׁשּבתֹוכּה הּנׁשים ּכל הרי - ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻּברׁשּותן
מי  אּלא ּומזלֹות. ּכֹוכבים לעֹובדי נבעלּו ׁשּמא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּכׁשבּויֹות,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּולמּטה, ׁשנים ׁשלׁש מּבת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהיתה
.ÊÎ,ּבּה ידעּו ולא אחת אּׁשה ׁשּתּמלט אפׁשר היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואם

מחזקת  אינּה אפּלּו אחת, מחבֹואה ּבעיר ׁשּתהיה ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאֹו
הּכל. על מּצלת זֹו הרי - אחת אּׁשה ֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹאּלא

.ÁÎ- אני טהֹורה ׁשאמרה: אּׁשה ׁשּכל מּצלת? ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכיצד
לֹומר: ׁשּיכֹולה מּתֹו עד. לּה ׁשאין ּפי על ואף ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמנת,
ונּצלּתי, הייתי ּבּמחבֹואה אֹו העיר ּכׁשּנכּבׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָנמלטּתי
נטמאתי. ולא נחּבאתי ולא נמלטּתי לא לֹומר: ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹנאמנת

.ËÎ,מלכּות אֹותּה ׁשל ּבגדּוד אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶַַָָּבּמה
להם  חֹוׁשׁשין לפיכ יראין, ואין ּבעיר מתיּׁשבין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהם
וׁשטף  ׁשּפׁשט אחרת מלכּות ׁשל ּגדּוד אבל ּבעלּו; ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמא
לבעל, ּפנאי להם ׁשאין מּפני הּנׁשים, נאסרּו לא - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹועבר
נׁשים  ׁשבּו ואם להם. ּובֹורחין ּבׁשלל עֹוסקים ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָׁשהן
יּׂשראל  אחריהם ׁשרדפּו ּפי על אף ּברׁשּותן, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָונעּׂשּו

אסּורֹות. הן הרי - מּידם אֹותן ְֲֲִִִֵֵָָָוהּצילּו
.Ï ידי על ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובדי ּביד ׁשּנחּבׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהאּׁשה

מּתרת  - לּכהּנה.55ממֹון אסּורה - נפׁשֹות ידי על , ְְְֲֵֶֶַַָָָָֻֻ
עליו  נאסרה - ּכהן ּבעלּה היה אם ,ּבּמה 56ּולפיכ . ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

העֹובדי  על ּתּקיפה יּׂשראל ׁשּיד ּבזמן אמּורים? ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּדברים
ׁשּיד  ּבזמן אבל מהם; יראין והם ּומזלֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכֹוכבים

ּתּק ּומזלֹות ּכֹוכבים ממֹון,העֹובדי ידי על אפּלּו - יפה ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

נאסרה. ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ּברׁשּות ׁשּנעּׂשית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכיון
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשבּויה, אחד, לּה העיד ּכן אם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלא

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
וכן ‡. ּכהּנה. מאּסּור ׁשּנֹולדה זֹו חללה? היא זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָֻאי

- לכהן ׁשּנבעלה לּכהּנה האסּורֹות הּנׁשים מן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻאחת
נתחּלל  לא - העברה ׁשעבר עצמֹו הּכהן אבל .2נתחּללה. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּבין ·. ּכדרּכּה [ּבין ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס ׁשּנבעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּובין
והּוא  נתחּללה. ּבּה מּׁשהערה - ּכדרּכּה] ׁשּיהיה 3ׁשּלא ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ומעלה  אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן זֹו4ּכהן ותהיה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ומעלה  אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת לֹו .5האסּורה ְְֲִֶַַָָָָָָָ

על ‚. ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ּכהן ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?
על  אֹו עליהן, ׁשּבא ּגדֹול וכהן הּזֹונה, על אֹו ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּגרּוׁשה

ׁשּנּׂשא  אֹו אּלּו6האלמנה, הרי - עליה ּובא ּבעּולה ְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
לעֹולם  ׁשחּללּה7נתחּללּו זה ּבין ּבן, מּמּנה הֹוליד ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

חלל  הּולד - אחר ּכהן אּׁשה 8ּבין ׁשּקּדׁש ּכהן אבל . ֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
לא  - הארּוסין מן נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה ּכהּנה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻמאּסּורי

-9נתחּללה  נבעלה ׁשּלא ּפי על אף נּׂשאת, ואם . ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹ
היא 10נתחּללה  ּבעּולה ּבחזקת נּׂשּואה ׁשּכל על 11; אף , ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

ּבתּולה. ׁשּנמצאת ְְִִֵֶָּפי
חּללּה„. לא - עץ מּכת אֹו ּבֹוגרת ׁשּנּׂשא ּגדֹול .12ּכהן ְִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻ

לא  - נּׂשּואין ּבלא ּבעּולה ּבעל אם .13חּללּהוכן ְְְְִִִִֵַָָָֹֹ
על ‰. אֹו מּנּדה, חּוץ העריֹות מן ערוה על הּבא ְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹּכהן

ּבּכל  הּׁשוין לאוין מחּיבי זֹונה 14אחת אֹותּה עּׂשה -15, ִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשנּיה  ּביאה עליה ּובא חזר ׁשּבארנּו. ּבין 16ּכמֹו הּוא ּבין , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לפיכ חללים. מּמּנה וזרעֹו חללה, נעּׂשית - אחר ,17ּכהן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשּבא  ראׁשֹונה 18ּכהן מּביאה ונתעּברה ליבם זקּוקה על ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

זֹונה  ונעּׂשית ּכהּנה, מאּסּורי ׁשאינֹו לפי ּכׁשר, הּולד -19. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
חללה  היא - וילדה נתעּברה ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָָָחזר

ּכהּנה. מאּסּורי ׁשהּוא לפי חלל, ְְְִִֵֵֶָָָָָֻּוולדּה
.Âחּללּה - והמׁשחררת הּגּיֹורת על הּבא ּכהן ,20וכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אותה.55) יבעלו אם ממונם שיפסידו נתרצתה 56)שמפחדים שמא חוששים שאין לבעלה מותרת ישראל אשת אבל
ישראל. לבעלה מותרת הרי ובאונס ספק 1)היא, לזה; זה בין ומה מדבריהם, וחלל בתורה האמורה חללה זו אי יבאר

לו; שחוששין אחרים את הפוסל כל עומדות; הן כשרות בחזקת המשפחות כל מאלו; אלו שנשאו ומשוחררים וגרים חלל
חלל. ספק בה שנתערב משפחה ודין ושותק; – חלל או נתין או ממזר לו שקורין ומי ערער; עליה שקרא "הוא 2)משפחה

מתחלל". ואין עבירה שעבר נאמר.3)עצמו... לביאה.4)וזה לביאה.5)שראוי לא 6)הראויה אם אבל שקידש,

חללה. נעשית אינה - אותה זו.7)קידש מביאה הולידה לא אם אפילו זרעו".8)כלומר, יחלל "ולא ככתוב:
בתרומה,9) מותרת כהן בת היא ואם לכהונה, כשרות נתארמלו אם פירוש: כשרות", האיסורין מן נתגרשו... או "נתארמלו

כהן, בת היא אם בתרומה לאכול כשרות אלא לכהן, אסורה גרושה שהרי לכהונה, מותרות לומר שייך לא נתגרשו ואם
בתרומה. אוכלת אינה ישראל בת היא אם נבעלו.10)אבל לא אפילו משמע פסולות", הנישואין "בתולה 11)"מן

לחופה". משנכנסה קיימא בעולה "דבחזקת מנה" כתובתן לקיימה.12)אלמנה... מותר נשאה אם בדיעבד, שהרי
עובר 13) אינו נישואין בדרך שלא הבעולה על בא אם אבל יקח", בבתוליה אשה "והוא עשה על עובר הוא בנישואין שרק

כהונה. מאיסורי אלא חלל ואין כהונה מאיסורי אינו זה לאו אולם קדשה", תהיה "לא לאו על עובר הוא כן אמנם עליה,
לו.14) להנשא אסורה לה",15)והיא משוי לא חללה אותה), (עושה לה משוי זונה אחותו, על הבא "כהן חללה, ולא

כהונה. מאיסורי זה שאין זונה.16)מפני נעשית שהרי כהונה, מאיסורי לו אסורה אותה 17)והיא עושה שניה שביאה
ו  חללים.חללה, כריתות 18)זרעו בחייבי שהרי ליבם, זקוקה על בבא אלא כשר יהא שהבן אחרת דוגמא מצא לא רבינו

ממזר. הבן הממזרת על בבא וכן ממזר, זונה".19)הבן עשאה זר, עליה שבא זונה.20)"יבמה משום לו שאסורה



d`iaקיד ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכׁשר  הּולד - הּנּדה על הּבא ּכהן חללים. מּמּנה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹוזרעֹו
ׁשוה  אּלא ּבּכהנים, מיחד הּנּדה אּסּור ׁשאין חלל, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻואינֹו

ַֹּבּכל.
.Ê,מאחר ּבין מּמּנּו ּבין מעּברת, גרּוׁשה ׁשּנּׂשא ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻּכהן

מּטּפת  ּבא לא ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - חללה ּכׁשהיא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹוילדה
.21עברה  ֲֵָ

.Á.מּדבריהם לכהן אסּורה ׁשהחלּוצה ּבארנּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכבר
וזרעּה חללה זֹו הרי - החלּוצה על ׁשּבא ּכהן ,ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹלפיכ
אחת  על ׁשּבא ּכהן אבל מּדבריהן. והּכל חללים, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמּכהן
ׁשאּסּור  ּכׁשרים; מּמּנה וזרעֹו ּכׁשרה היא - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָמהּׁשנּיֹות
ּבּכהנים. מיחד ואינֹו הּוא, ּבּכל הּׁשוה אּסּור - ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֻהּׁשנּיֹות

.Ëאֹו ּגּיֹורת ספק ּכגֹון זֹונה, ספק על ׁשּבא ְְְִֵֵֵֶֶַָָֹּכהן
ׁשּבא  ּגדֹול ּכהן וכן ּגרּוׁשה, ספק על ׁשּבא אֹו ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמׁשחררת,
חלל. ספק ּוולדּה חללה, ספק זֹו הרי - אלמנה ספק ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַָָָָָָָָעל

.È וחלל נמצא הּתֹורה, מן חלל ׁשלׁשה: החללים ּו ְְְְֲִִִַַָָָָָָָ
עליו 22מּדבריהם  נֹותנין חלל ספק וכל חלל. ּוספק , ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָ

ּבּתרּומה  אֹוכל אינֹו יּׂשראל: וחמרי ּכהנים ולא 23חמרי , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָֹֹֻֻ
למתים  לכהן 24מּטּמא הראּויה אּׁשה ונֹוּׂשא ואם 25, . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֹ

אֹותֹו26אכל  מּכין - גרּוׁשה נּׂשא אֹו נטמא מּכת 27אֹו ְְִִַַַַָָָָָ
ּדבריהם 28מרּדּות  ׁשל ּבחלל הּדין והּוא חלל 29. אבל . ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּומּטּמא  גרּוׁשה ונֹוּׂשא ּכזר, הּוא הרי - הּוּדאי ּתֹורה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָׁשל
על  אף - אהרן ּבני הּכהנים אל אמר ׁשּנאמר: ְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹלמתים;

ּבכהּונם  ׁשּיהיּו עד אהרן, ּבני ׁשהם .30ּפי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ
.‡È אסּור - וחללה זֹונה לּׂשא אסּור ׁשהּוא זכר ֲִֵֶַָָָָָָָָֹּכהן

אבל  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכזֹונה, ׁשהיא ּומׁשחררת, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֻּבגּיֹורת
ׁשּלא  ולמׁשחרר. ּולגר לחלל להּנּׂשא מּתרת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻֻהּכהנת
- אהרן ּבני ׁשּנאמר: לפסּולין; להּנּׂשא ּכׁשרֹות ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹֻהזהרּו
ולּׂשא  ממזרת לּׂשא מּתר הּגר נמצא אהרן. ּבנֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻולא

.31ּכהנת  ֶֶֹ
.·È,ּבת והֹולידּו מאּלּו אּלּו ׁשּנּׂשאּו ּומׁשחררים ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֻּגרים

זרע  ּבהן נתערב ולא הֹואיל דֹורֹות, ּכּמה לאחר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹאפּלּו
לכהן  אסּורה הּבת אֹותּה הרי - -32יּׂשראל נּׂשאת ואם . ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ

ּתצא  אֹו33לא ּגר אבל ּבקדּׁשה. ולדתּה והֹורתּה הֹואיל , ְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָֹֻ
אֹו גּיֹורת ׁשּנּׂשא יּׂשראל אֹו יּׂשראל, ּבת ׁשּנּׂשא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻמׁשחרר

לכּתחּלה  לּכהּנה כׁשרה ּבּתֹו - .34מׁשחררת ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻֻ
.‚È ׁשּנּׂשא ׁשני מצרי וכן יּׂשראל, ּבת ׁשּנּׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּגר

נׁשֹותיהן  והרי ּבעברה ׁשּביאתם ּפי על אף יּׂשראל, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבת
ּכ ּבנֹותיהם - ׁשּבארנּו ּכמֹו לכּתחּלה.זֹונֹות, לּכהּנה ׁשרֹות ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

.„È ּבן ּבן וכן חללים. מּמּנה זרעֹו - ּכׁשרה ׁשּנּׂשא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחלל
חלל  הּוא הּזכר החלל ׁשּבן ּדֹור. אלף אחר ואפּלּו ְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבנֹו,
היא  ׁשהרי לּכהּנה, היא אסּורה - ּבת היתה ואם ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֻלעֹולם.
,לפיכ ּכׁשר. הּולד - חללה ׁשּנּׂשא יּׂשראל אבל ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָָחללה.

לכּתחּלה. לּכהּנה ּתּנּׂשא זֹו הרי - בת היתה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻאם
.ÂË,ּבזה זה לבֹוא מּתרין - ויּׂשראלים ּולוּיים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָֹֻּכהנים

הּזכר  אחר הֹול -35והּולד וחללים ויּׂשראלים (לוּיים . ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
הּזכר  אחר הֹול והּולד ּבזה, זה לבֹוא .)36מּתרים ְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אביו  ּבית - אבתם לבית מׁשּפחתם על וּיתילדּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
מׁשּפחּתֹו. אּמֹו ּבית ואין מׁשּפחּתֹו, ְְְְְִִִֵֵַַהּוא

.ÊË מׁשחררים ועבדים ּגרים וחללים, ויּׂשראלים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָָָֻלוּיים
אֹו לוּיה ׁשּנּׂשא והמׁשחרר והּגר ּבזה. זה לבֹוא מּתרים -ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻ

יּׂשראלי  הּבן הרי - חללה אֹו אֹו37יּׂשראלית ויּׂשראלי . ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָָ
הֹול הּולד - מׁשחררת אֹו גּיֹורת ׁשּנּׂשאּו חלל אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻלוי

הּזכר. ַַַָָאחר
.ÊÈ ּכׁשרּות ּבחזקת המׁשּפחֹות מהן 38ּכל לּׂשא ּומּתר , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ

מׁשּפחֹות  ׁשּתי ראית אם כן, ּפי על ואף ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָלכּתחּלה.
ּבזֹו זֹו ׁשהיא 39ׁשּמתּגרֹות מׁשּפחה ראית אֹו ּתמיד, ְְִִִִִֶֶָָָָָָָ

ּומריבה  מּצה מרּבה 40ּבעלת ׁשהּוא איׁש ראית אֹו ּתמיד, ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ
ּביֹותר  ּפנים ועז הּכל עם וראּוי 41מריבה להן, חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

את  הּפֹוסל וכן הם. ּפסלּות סימני ׁשאּלּו מהן; ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָלהתרחק
ּביחידים  אֹו ּבמׁשּפחֹות ׁשמץ ׁשּנֹותן ּכגֹון ּתמיד, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָאחרים
ממזר  ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין - ממזרים ׁשהן עליהן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָואֹומר
ׁשּמא  לֹו חֹוׁשׁשין - עבדים ׁשהם להן אמר ואם ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהּוא;
ׁשּיׁש מי ּכל וכן ּפֹוסל. ּבמּומֹו - הּפֹוסל ׁשּכל הּוא. ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעבד

אכזר  אֹו ּפנים עּזּות ואינֹוּבֹו הּברּיֹות את וּׂשֹונא ּיּות ְְְְְִִִֵֵֶַַַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בעבירה".21) יצירתו החלוצה.22)"חלל על שבא כזר 23)כהן "שהחלל תרומה לאכול שאסור ודאי חלל הוא שמא
דבר". ליטמא.24)לכל שאסור כשר, כהן הוא חלל.25)אולי אינו של 27)תרומה.26)שמא מלקות לא אבל

הספק. על התורה מן מלקין שאין דבריהם.28)תורה, של מאיסור גרע שלא מרדות מכת אותו מכין תורה של ספק שעל
לכהן 29) הפסולות נשים על בא אם או למתים נטמא אם מלקות, לענין אבל ישראל. וחומרי כהנים חומרי עליו שנותנים

כשר. כהן הוא התורה שמן מכיון התורה, מן אותו הכהנים,30)מלקין לומר: תלמוד חללים, (להתפרש) יכול אהרן "בני
חללים". בממזרת".31)יצאו ומותר בכהנת מותר גר סלסול 32)"והלכתא, כהנים נהגו המקדש, בית שחרב "ומיום

לכהונה. פסולה בתו גיורת, שנשא גר הסובר יעקב" בן אליעזר כרבי בעצמן ממנו"33)(מעלה) אותה מוציאין אין "נשא
לכהונה". כשרה בתו גיורת, שנשא גר "אף האומר יוסי האם.34)כרבי מצד או האב מצד ישראל זרע בה שנתערב מפני

לוי.35) הוא לוי, האב ואם כהן. הוא הולד כהן, האב גם 36)ואם כשר, הוא האב ואם חלל. הולד חלל, הוא האב ואם
ואי  קידושין שיש מקום "כל חללה. היא שהאם אףֿעלֿפי כשר, הזכר".הולד אחר הולך הולד עבירה, ואסור 37)ן

הרי  והאב האב, אחר כלומר הזכר, אחר הולך הולד עבירה, ואין קידושין שיש מקום כל שאמרו: ואףֿעלֿפי בממזרת,
שהיא  ממזרת, שנשא גר וכן גר. כשהוא לא אבל ישראל, הוא כשהאב רק נאמר זה כלל - בממזרת מותר וגר גר, הוא

כאמו. ממזר הולד - לו עומדות".38)מותרת הן כשרות בחזקת משפחות כל אומרים, חכמים ראית 39)"אבל "אם
מהן. באחת יש פסול שמץ בזו, זו המתגרות משפחות פסול 40)שתי שמץ בזה, זה שמתגרים אדם בני שני ראית "אם

מהן". באחד פנים,41)יש עזות בו שיש כהן וכל בכהונה. נטמעו וכולם אימר, בן לפשחור לו היו עבדיו מאות "ארבע
מהם". אלא אינו

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

גבעֹוני  ׁשּמא ּביֹותר לֹו חֹוׁשׁשין - חסד להם 42גֹומל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָ
רחמנים  ּבּיׁשנין, הּקדֹוׁשה: האּמה יּׂשראל ׁשּסימני ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻהּוא.
לא  והּגבענים אֹומר: הּוא ּובּגבעֹונים חסדים; ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָֹֹוגֹומלי
ולא  נתּפּיסּו ולא ּפניהם ׁשהעּזּו לפי הּמה, יּׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹמּבני
למחל  חסד ליּׂשראל גמלּו ולא ׁשאּול, ּבני על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹרחמּו

ּבּתחּלה. והחיּום חסד עּמהם עּׂשּו והם מלּכם, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלבני
.ÁÈ ׁשנים ׁשיעידּו והּוא ערער, עליה ׁשּקרא 43מׁשּפחה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּבהן  ׁשּיׁש אֹו חלל אֹו ממזר ּבהן -45עבדּות 44ׁשּנתערב ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
יּׂשא  לא - היא ּכהנים מׁשּפחת ואם ספק. זה 46הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

ׁשהן  אּמהֹות ארּבע עליה ׁשּיבּדק עד אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה
אבי 47ׁשמנה  אם ואם אּמּה, אבי ואם אּמּה, ואם אּמּה, : ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹ

ואם  אביה, אם ואם אביה, אם על ּבֹודק הּוא וכן ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָאּמּה;
אביה. אבי אם ואם אביה, ְֲֲִִִִֵֵָָָָאבי

.ËÈאֹו לוּים ערער עליה ׁשּקרא זֹו מׁשּפחה היתה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָואם
אחד 48יּׂשראלים  זּוג להם לבּדק מֹוסיף ּבֹודק 49- ונמצא , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹ

מן  יתר ויּׂשראלים ּבלוּים ׁשהערּוב אּמהֹות. ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָעּׂשר
ֲִַֹהּכהנים.

.Î עת ּכל ׁשהאנׁשים, מּפני ּבלבד? ּבּנׁשים ּבֹודק ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָולּמה
ּביחּוסֹו; ׁשּיׁש ּבפסּול חברֹו את יחרף זה, עם זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשּיריבּו
אין  הּנׁשים אבל נׁשמע. היה - ּפסּול ׁשם היה ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָואּלּו

ּביֹוחסין. ְְְֲִָמחרפֹות
.‡Îזֹו מּמׁשּפחה לּׂשא ּכׁשּירצה האיׁש יבּדק ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָֹולּמה

מּפני  להן? ׁשּתּנּׂשא אּׁשה ּתבּדק ולא חזקתּה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשהּורעה
ה  לפסּולין ׁשּלא להּנּׂשא ּכׁשרֹות .50זהרּו ְְְְֲִִִֵֵֶָֹֻ

.·Îאֹו וׁשֹותק, נתין אֹו וׁשֹותק, ממזר לֹו ׁשּקֹורין ְְְִִֵֵֵֶַָֹּכל
ּולמׁשּפחּתֹו, לֹו חֹוׁשׁשין - וׁשֹותק עבד אֹו וׁשֹותק, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָחלל

ּבֹודקין  ּכן אם אּלא מהן נֹוּׂשאין ׁשּבארנּו.51ואין ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

.‚Î אלמנה ּכל - חלל ספק ּבּה ׁשּנתערב 52מׁשּפחה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
אסּורה  מׁשּפחה -53מאֹותּה נּׂשאת ואם לכּתחּלה. לכהן ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹ

אֹותֹו אלמנת זֹו ׁשּמא ספקֹות: ׁשּתי ׁשהן מּפני ּתצא, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹלא
אלמנתֹו,54חלל  ׁשהיא נאמר ואם אלמנתֹו; אינּה ׁשּמא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּבּה נתערב אם אבל חלל. אינֹו ׁשּמא הּוא חלל ְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָָׁשּמא
ׁשּיבּדק; עד לכהן אסּורה מהן אּׁשה ּכל - וּדאי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹחלל

הּדין  והּוא ּתצא. - נּׂשאת ספק 55ואם ּבּה נתערב אם ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָ
לּכהּנה  חלל ואׁשת ממזר ׁשאׁשת וּדאי; ממזר אֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻממזר

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּוא, אחד .56אּסּור ְְִֵֶֶַָ

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
ואין ‡. ּכהנים, הם ּבחזקה - הּזה ּבּזמן ּכהנים ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּכל

ׁשל  ּתרּומה ׁשּתהיה והּוא הּגבּול. ּבקדׁשי אּלא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָאֹוכלין
אין  - ּתֹורה ׁשל וחּלה ּתֹורה ׁשל ּתרּומה אבל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָּדבריהם;

מיחס. ּכהן אּלא אֹותּה ְֵֵֶָָָֹֻאֹוכל
ׁשהּוא ·. עדים ׁשני לֹו ׁשהעידּו ּכל מיחס? ּכהן זהּו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֻאי

איׁש עד הּכהן, ּפלֹוני ּבן ּופלֹוני הּכהן, ּפלֹוני ּבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹֹּכהן
ּגּבי  על ׁשּׁשּמׁש הּכהן והּוא ּבדיקה, צרי ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשאינֹו
לא  - אחריו הּגדֹול ּדין ּבית ּבדקּו לא ׁשאּלּו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּמזּבח;
מהּמזּבח  ּבֹודקין אין ,לפיכ לעבד. אֹותֹו מּניחין ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹהיּו
ממּנין  ׁשאין ומעלה; הּסנהדרין מן ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹומעלה,

מיחסין. ויּׂשראלים לוּיים ּכהנים אּלא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֻּבּסנהדרין
ׁשל ‚. אינּה - יּׂשראל ּבארץ ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָחּלה

ולא  ּכּלכם ּביאת - הארץ אל ּבבאכם ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּתֹורה.
ּכּלם. עלּו לא - עזרא ּבימי ּוכׁשעלּו מקצתכם; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻּביאת
ּולפיכ סֹופרים. ּדברי ׁשל - הּזה ּבּזמן ּתרּומה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָוכן

ּבחזקה. ׁשהן ׁשּבזמּננּו הּכהנים אֹותּה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹוכלים
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בהם".42) שהיתה ואכזריות עזות שראה לפי וביתֿדינו, (דוד) הוא הגבעונים) (על עליהם גזר ערעור 43)"ולמה "אין
מחזקתה, אותה להוציא ורוצים עומדות" הן כשרות בחזקת משפחות "כל הקודמת: ההלכה שלפי מכיון משנים". פחות

שיעידו. שנים צריכים במשפחה 44)לכן נתערב שאם מפני ובחלל, בממזר כמו "שנתערב" עבדות בפסול כתב לא רבינו
בולד  ישראלית ולד "נתערב אם שהרי התערובות, בני כל את שחרר שאולי המשפחה את לפסול איֿאפשר עדיין עבדות,
זה  שברגע כלומר, עבדות" בהן "שיש וכתב בלשונו, רבינו דקדק לכן שניהם". את ומשחרר השפחה בעל וכופין שפחה...

עבדות. במשפחה הולד 45)יש ישראל, בת על בא כלומר בישראל, נתערב אם שעבד מפני עבד", "או כתב לא רבינו
כלומר, "עבדות". רבינו כתב לכן רבינו, לדעת כשר הוא לכהונה ואפילו ג. הלכה טו פרק למעלה כמבואר כשר, הרי
נולד  דשמא עבד, ספק היא המשפחה וכל עבד, הוא משפחה הנולד שוולד ושפחות, עבדים במשפחה שיש הוא דהערעור

השפחה. ממזרות.46)מן פסול גם לבדוק הצריכו חללות, ומשום חללות פסול משום הבדיקה שעיקר כלומר 47)כהן.
שלמעלה  בודק הוא אלאֿאםֿכן יפה נבדקות הארבע שאין האחרות, לבדוק צריך הארבע, בדיקת "שמפני ואמותיהן. הן

שנשא 48)מהן". "ישראל חללות פסול חשש אין וישראלים שבלוים ואףֿעלֿפי זו. ממשפחה אשה לישא רוצה וכהן
לבדוק  לכהן שהצריכו מפני אולם יד), הלכה (למעלה לכתחילה" לכהונה תנשא זו הרי בת, היתה אם כשר... הולד חללה,
וישראלים. לוים במשפחות אפילו שייך וזה ממזרות, פסול משום גם לבדוק הצריכו חללות, פסול משום כהנים במשפחת

בשכניו.49) האדם שידבק כדי קנס, והטעם: אביה. אם אם ואם אמה אם עליהן 50)אם התורה הקפידה ולא והואיל
ממזרות. פסול משום ואפילו לבדוק, שתצרכנה מעלה בהן החכמים עשו לא כהונה, שלא 51)ביוחסי מכשרתו, והבדיקה

פסול. בה שנתערב עדים עליה שהעידו ממשפחה גרוע השותק זה מאותה 52)יהא לאחד שנשאת כשרה אשה כל כלומר,
ונתלאמנה. ביוחסין".53)משפחה עשו ש"מעלה מפני לכתחילה אסורה למטה, כאמור ספקות, שני כאן שיש ואףֿעלֿפי

בביאתו.54) נאסרה אלמנתו, היא חלל,55)ואם כספק דינו - נתערב אם ממזר ספק כלומר, ההלכה. כל על מוסב זה
תצא. נישאת שאם ודאי, כחלל דינו - נתערב אם ודאי וממזר תצא. לא נישאת א.56)שאם הלכה יח פרק למעלה

לכהונה;1) משמרות מעלין אם התורה; מן הם הזה בזמן ותרומה חלה הם; כהנים בחזקת הזה בזמן הכהנים שכל יבאר
ויצא  כהן אביו שהוחזק מי נאמן; הוא אם אני כהן ואמר שבא מי ודין האחר; וכן כהן וחברי אני אומר זה שבאו, ושנים

ישראל. ולד עם כהן ולד נתערב אם גרושה; בן שהוא קול עליו



קטו d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכׁשר  הּולד - הּנּדה על הּבא ּכהן חללים. מּמּנה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹוזרעֹו
ׁשוה  אּלא ּבּכהנים, מיחד הּנּדה אּסּור ׁשאין חלל, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻואינֹו

ַֹּבּכל.
.Ê,מאחר ּבין מּמּנּו ּבין מעּברת, גרּוׁשה ׁשּנּׂשא ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻּכהן

מּטּפת  ּבא לא ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - חללה ּכׁשהיא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹוילדה
.21עברה  ֲֵָ

.Á.מּדבריהם לכהן אסּורה ׁשהחלּוצה ּבארנּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכבר
וזרעּה חללה זֹו הרי - החלּוצה על ׁשּבא ּכהן ,ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹלפיכ
אחת  על ׁשּבא ּכהן אבל מּדבריהן. והּכל חללים, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמּכהן
ׁשאּסּור  ּכׁשרים; מּמּנה וזרעֹו ּכׁשרה היא - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָמהּׁשנּיֹות
ּבּכהנים. מיחד ואינֹו הּוא, ּבּכל הּׁשוה אּסּור - ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֻהּׁשנּיֹות

.Ëאֹו ּגּיֹורת ספק ּכגֹון זֹונה, ספק על ׁשּבא ְְְִֵֵֵֶֶַָָֹּכהן
ׁשּבא  ּגדֹול ּכהן וכן ּגרּוׁשה, ספק על ׁשּבא אֹו ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמׁשחררת,
חלל. ספק ּוולדּה חללה, ספק זֹו הרי - אלמנה ספק ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַָָָָָָָָעל

.È וחלל נמצא הּתֹורה, מן חלל ׁשלׁשה: החללים ּו ְְְְֲִִִַַָָָָָָָ
עליו 22מּדבריהם  נֹותנין חלל ספק וכל חלל. ּוספק , ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָ

ּבּתרּומה  אֹוכל אינֹו יּׂשראל: וחמרי ּכהנים ולא 23חמרי , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָֹֹֻֻ
למתים  לכהן 24מּטּמא הראּויה אּׁשה ונֹוּׂשא ואם 25, . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֹ

אֹותֹו26אכל  מּכין - גרּוׁשה נּׂשא אֹו נטמא מּכת 27אֹו ְְִִַַַַָָָָָ
ּדבריהם 28מרּדּות  ׁשל ּבחלל הּדין והּוא חלל 29. אבל . ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּומּטּמא  גרּוׁשה ונֹוּׂשא ּכזר, הּוא הרי - הּוּדאי ּתֹורה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָׁשל
על  אף - אהרן ּבני הּכהנים אל אמר ׁשּנאמר: ְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹלמתים;

ּבכהּונם  ׁשּיהיּו עד אהרן, ּבני ׁשהם .30ּפי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ
.‡È אסּור - וחללה זֹונה לּׂשא אסּור ׁשהּוא זכר ֲִֵֶַָָָָָָָָֹּכהן

אבל  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכזֹונה, ׁשהיא ּומׁשחררת, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֻּבגּיֹורת
ׁשּלא  ולמׁשחרר. ּולגר לחלל להּנּׂשא מּתרת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻֻהּכהנת
- אהרן ּבני ׁשּנאמר: לפסּולין; להּנּׂשא ּכׁשרֹות ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹֻהזהרּו
ולּׂשא  ממזרת לּׂשא מּתר הּגר נמצא אהרן. ּבנֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻולא

.31ּכהנת  ֶֶֹ
.·È,ּבת והֹולידּו מאּלּו אּלּו ׁשּנּׂשאּו ּומׁשחררים ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֻּגרים

זרע  ּבהן נתערב ולא הֹואיל דֹורֹות, ּכּמה לאחר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹאפּלּו
לכהן  אסּורה הּבת אֹותּה הרי - -32יּׂשראל נּׂשאת ואם . ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ

ּתצא  אֹו33לא ּגר אבל ּבקדּׁשה. ולדתּה והֹורתּה הֹואיל , ְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָֹֻ
אֹו גּיֹורת ׁשּנּׂשא יּׂשראל אֹו יּׂשראל, ּבת ׁשּנּׂשא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻמׁשחרר

לכּתחּלה  לּכהּנה כׁשרה ּבּתֹו - .34מׁשחררת ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻֻ
.‚È ׁשּנּׂשא ׁשני מצרי וכן יּׂשראל, ּבת ׁשּנּׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּגר

נׁשֹותיהן  והרי ּבעברה ׁשּביאתם ּפי על אף יּׂשראל, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבת
ּכ ּבנֹותיהם - ׁשּבארנּו ּכמֹו לכּתחּלה.זֹונֹות, לּכהּנה ׁשרֹות ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

.„È ּבן ּבן וכן חללים. מּמּנה זרעֹו - ּכׁשרה ׁשּנּׂשא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחלל
חלל  הּוא הּזכר החלל ׁשּבן ּדֹור. אלף אחר ואפּלּו ְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבנֹו,
היא  ׁשהרי לּכהּנה, היא אסּורה - ּבת היתה ואם ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֻלעֹולם.
,לפיכ ּכׁשר. הּולד - חללה ׁשּנּׂשא יּׂשראל אבל ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָָחללה.

לכּתחּלה. לּכהּנה ּתּנּׂשא זֹו הרי - בת היתה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻאם
.ÂË,ּבזה זה לבֹוא מּתרין - ויּׂשראלים ּולוּיים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָֹֻּכהנים

הּזכר  אחר הֹול -35והּולד וחללים ויּׂשראלים (לוּיים . ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
הּזכר  אחר הֹול והּולד ּבזה, זה לבֹוא .)36מּתרים ְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אביו  ּבית - אבתם לבית מׁשּפחתם על וּיתילדּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
מׁשּפחּתֹו. אּמֹו ּבית ואין מׁשּפחּתֹו, ְְְְְִִִֵֵַַהּוא

.ÊË מׁשחררים ועבדים ּגרים וחללים, ויּׂשראלים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָָָֻלוּיים
אֹו לוּיה ׁשּנּׂשא והמׁשחרר והּגר ּבזה. זה לבֹוא מּתרים -ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻ

יּׂשראלי  הּבן הרי - חללה אֹו אֹו37יּׂשראלית ויּׂשראלי . ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָָ
הֹול הּולד - מׁשחררת אֹו גּיֹורת ׁשּנּׂשאּו חלל אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻלוי

הּזכר. ַַַָָאחר
.ÊÈ ּכׁשרּות ּבחזקת המׁשּפחֹות מהן 38ּכל לּׂשא ּומּתר , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ

מׁשּפחֹות  ׁשּתי ראית אם כן, ּפי על ואף ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָלכּתחּלה.
ּבזֹו זֹו ׁשהיא 39ׁשּמתּגרֹות מׁשּפחה ראית אֹו ּתמיד, ְְִִִִִֶֶָָָָָָָ

ּומריבה  מּצה מרּבה 40ּבעלת ׁשהּוא איׁש ראית אֹו ּתמיד, ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ
ּביֹותר  ּפנים ועז הּכל עם וראּוי 41מריבה להן, חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

את  הּפֹוסל וכן הם. ּפסלּות סימני ׁשאּלּו מהן; ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָלהתרחק
ּביחידים  אֹו ּבמׁשּפחֹות ׁשמץ ׁשּנֹותן ּכגֹון ּתמיד, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָאחרים
ממזר  ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין - ממזרים ׁשהן עליהן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָואֹומר
ׁשּמא  לֹו חֹוׁשׁשין - עבדים ׁשהם להן אמר ואם ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהּוא;
ׁשּיׁש מי ּכל וכן ּפֹוסל. ּבמּומֹו - הּפֹוסל ׁשּכל הּוא. ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעבד

אכזר  אֹו ּפנים עּזּות ואינֹוּבֹו הּברּיֹות את וּׂשֹונא ּיּות ְְְְְִִִֵֵֶַַַָ
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בעבירה".21) יצירתו החלוצה.22)"חלל על שבא כזר 23)כהן "שהחלל תרומה לאכול שאסור ודאי חלל הוא שמא
דבר". ליטמא.24)לכל שאסור כשר, כהן הוא חלל.25)אולי אינו של 27)תרומה.26)שמא מלקות לא אבל

הספק. על התורה מן מלקין שאין דבריהם.28)תורה, של מאיסור גרע שלא מרדות מכת אותו מכין תורה של ספק שעל
לכהן 29) הפסולות נשים על בא אם או למתים נטמא אם מלקות, לענין אבל ישראל. וחומרי כהנים חומרי עליו שנותנים

כשר. כהן הוא התורה שמן מכיון התורה, מן אותו הכהנים,30)מלקין לומר: תלמוד חללים, (להתפרש) יכול אהרן "בני
חללים". בממזרת".31)יצאו ומותר בכהנת מותר גר סלסול 32)"והלכתא, כהנים נהגו המקדש, בית שחרב "ומיום

לכהונה. פסולה בתו גיורת, שנשא גר הסובר יעקב" בן אליעזר כרבי בעצמן ממנו"33)(מעלה) אותה מוציאין אין "נשא
לכהונה". כשרה בתו גיורת, שנשא גר "אף האומר יוסי האם.34)כרבי מצד או האב מצד ישראל זרע בה שנתערב מפני

לוי.35) הוא לוי, האב ואם כהן. הוא הולד כהן, האב גם 36)ואם כשר, הוא האב ואם חלל. הולד חלל, הוא האב ואם
ואי  קידושין שיש מקום "כל חללה. היא שהאם אףֿעלֿפי כשר, הזכר".הולד אחר הולך הולד עבירה, ואסור 37)ן

הרי  והאב האב, אחר כלומר הזכר, אחר הולך הולד עבירה, ואין קידושין שיש מקום כל שאמרו: ואףֿעלֿפי בממזרת,
שהיא  ממזרת, שנשא גר וכן גר. כשהוא לא אבל ישראל, הוא כשהאב רק נאמר זה כלל - בממזרת מותר וגר גר, הוא

כאמו. ממזר הולד - לו עומדות".38)מותרת הן כשרות בחזקת משפחות כל אומרים, חכמים ראית 39)"אבל "אם
מהן. באחת יש פסול שמץ בזו, זו המתגרות משפחות פסול 40)שתי שמץ בזה, זה שמתגרים אדם בני שני ראית "אם

מהן". באחד פנים,41)יש עזות בו שיש כהן וכל בכהונה. נטמעו וכולם אימר, בן לפשחור לו היו עבדיו מאות "ארבע
מהם". אלא אינו

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

גבעֹוני  ׁשּמא ּביֹותר לֹו חֹוׁשׁשין - חסד להם 42גֹומל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָ
רחמנים  ּבּיׁשנין, הּקדֹוׁשה: האּמה יּׂשראל ׁשּסימני ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻהּוא.
לא  והּגבענים אֹומר: הּוא ּובּגבעֹונים חסדים; ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָֹֹוגֹומלי
ולא  נתּפּיסּו ולא ּפניהם ׁשהעּזּו לפי הּמה, יּׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹמּבני
למחל  חסד ליּׂשראל גמלּו ולא ׁשאּול, ּבני על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹרחמּו

ּבּתחּלה. והחיּום חסד עּמהם עּׂשּו והם מלּכם, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלבני
.ÁÈ ׁשנים ׁשיעידּו והּוא ערער, עליה ׁשּקרא 43מׁשּפחה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּבהן  ׁשּיׁש אֹו חלל אֹו ממזר ּבהן -45עבדּות 44ׁשּנתערב ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
יּׂשא  לא - היא ּכהנים מׁשּפחת ואם ספק. זה 46הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

ׁשהן  אּמהֹות ארּבע עליה ׁשּיבּדק עד אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה
אבי 47ׁשמנה  אם ואם אּמּה, אבי ואם אּמּה, ואם אּמּה, : ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹ

ואם  אביה, אם ואם אביה, אם על ּבֹודק הּוא וכן ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָאּמּה;
אביה. אבי אם ואם אביה, ְֲֲִִִִֵֵָָָָאבי

.ËÈאֹו לוּים ערער עליה ׁשּקרא זֹו מׁשּפחה היתה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָואם
אחד 48יּׂשראלים  זּוג להם לבּדק מֹוסיף ּבֹודק 49- ונמצא , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹ

מן  יתר ויּׂשראלים ּבלוּים ׁשהערּוב אּמהֹות. ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָעּׂשר
ֲִַֹהּכהנים.

.Î עת ּכל ׁשהאנׁשים, מּפני ּבלבד? ּבּנׁשים ּבֹודק ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָולּמה
ּביחּוסֹו; ׁשּיׁש ּבפסּול חברֹו את יחרף זה, עם זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשּיריבּו
אין  הּנׁשים אבל נׁשמע. היה - ּפסּול ׁשם היה ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָואּלּו

ּביֹוחסין. ְְְֲִָמחרפֹות
.‡Îזֹו מּמׁשּפחה לּׂשא ּכׁשּירצה האיׁש יבּדק ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָֹולּמה

מּפני  להן? ׁשּתּנּׂשא אּׁשה ּתבּדק ולא חזקתּה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשהּורעה
ה  לפסּולין ׁשּלא להּנּׂשא ּכׁשרֹות .50זהרּו ְְְְֲִִִֵֵֶָֹֻ

.·Îאֹו וׁשֹותק, נתין אֹו וׁשֹותק, ממזר לֹו ׁשּקֹורין ְְְִִֵֵֵֶַָֹּכל
ּולמׁשּפחּתֹו, לֹו חֹוׁשׁשין - וׁשֹותק עבד אֹו וׁשֹותק, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָחלל

ּבֹודקין  ּכן אם אּלא מהן נֹוּׂשאין ׁשּבארנּו.51ואין ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

.‚Î אלמנה ּכל - חלל ספק ּבּה ׁשּנתערב 52מׁשּפחה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
אסּורה  מׁשּפחה -53מאֹותּה נּׂשאת ואם לכּתחּלה. לכהן ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹ

אֹותֹו אלמנת זֹו ׁשּמא ספקֹות: ׁשּתי ׁשהן מּפני ּתצא, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹלא
אלמנתֹו,54חלל  ׁשהיא נאמר ואם אלמנתֹו; אינּה ׁשּמא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּבּה נתערב אם אבל חלל. אינֹו ׁשּמא הּוא חלל ְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָָׁשּמא
ׁשּיבּדק; עד לכהן אסּורה מהן אּׁשה ּכל - וּדאי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹחלל

הּדין  והּוא ּתצא. - נּׂשאת ספק 55ואם ּבּה נתערב אם ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָ
לּכהּנה  חלל ואׁשת ממזר ׁשאׁשת וּדאי; ממזר אֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻממזר

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּוא, אחד .56אּסּור ְְִֵֶֶַָ

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
ואין ‡. ּכהנים, הם ּבחזקה - הּזה ּבּזמן ּכהנים ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּכל

ׁשל  ּתרּומה ׁשּתהיה והּוא הּגבּול. ּבקדׁשי אּלא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָאֹוכלין
אין  - ּתֹורה ׁשל וחּלה ּתֹורה ׁשל ּתרּומה אבל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָּדבריהם;

מיחס. ּכהן אּלא אֹותּה ְֵֵֶָָָֹֻאֹוכל
ׁשהּוא ·. עדים ׁשני לֹו ׁשהעידּו ּכל מיחס? ּכהן זהּו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֻאי

איׁש עד הּכהן, ּפלֹוני ּבן ּופלֹוני הּכהן, ּפלֹוני ּבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹֹּכהן
ּגּבי  על ׁשּׁשּמׁש הּכהן והּוא ּבדיקה, צרי ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשאינֹו
לא  - אחריו הּגדֹול ּדין ּבית ּבדקּו לא ׁשאּלּו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּמזּבח;
מהּמזּבח  ּבֹודקין אין ,לפיכ לעבד. אֹותֹו מּניחין ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹהיּו
ממּנין  ׁשאין ומעלה; הּסנהדרין מן ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹומעלה,

מיחסין. ויּׂשראלים לוּיים ּכהנים אּלא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֻּבּסנהדרין
ׁשל ‚. אינּה - יּׂשראל ּבארץ ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָחּלה

ולא  ּכּלכם ּביאת - הארץ אל ּבבאכם ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּתֹורה.
ּכּלם. עלּו לא - עזרא ּבימי ּוכׁשעלּו מקצתכם; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻּביאת
ּולפיכ סֹופרים. ּדברי ׁשל - הּזה ּבּזמן ּתרּומה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָוכן

ּבחזקה. ׁשהן ׁשּבזמּננּו הּכהנים אֹותּה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹוכלים
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בהם".42) שהיתה ואכזריות עזות שראה לפי וביתֿדינו, (דוד) הוא הגבעונים) (על עליהם גזר ערעור 43)"ולמה "אין
מחזקתה, אותה להוציא ורוצים עומדות" הן כשרות בחזקת משפחות "כל הקודמת: ההלכה שלפי מכיון משנים". פחות

שיעידו. שנים צריכים במשפחה 44)לכן נתערב שאם מפני ובחלל, בממזר כמו "שנתערב" עבדות בפסול כתב לא רבינו
בולד  ישראלית ולד "נתערב אם שהרי התערובות, בני כל את שחרר שאולי המשפחה את לפסול איֿאפשר עדיין עבדות,
זה  שברגע כלומר, עבדות" בהן "שיש וכתב בלשונו, רבינו דקדק לכן שניהם". את ומשחרר השפחה בעל וכופין שפחה...

עבדות. במשפחה הולד 45)יש ישראל, בת על בא כלומר בישראל, נתערב אם שעבד מפני עבד", "או כתב לא רבינו
כלומר, "עבדות". רבינו כתב לכן רבינו, לדעת כשר הוא לכהונה ואפילו ג. הלכה טו פרק למעלה כמבואר כשר, הרי
נולד  דשמא עבד, ספק היא המשפחה וכל עבד, הוא משפחה הנולד שוולד ושפחות, עבדים במשפחה שיש הוא דהערעור

השפחה. ממזרות.46)מן פסול גם לבדוק הצריכו חללות, ומשום חללות פסול משום הבדיקה שעיקר כלומר 47)כהן.
שלמעלה  בודק הוא אלאֿאםֿכן יפה נבדקות הארבע שאין האחרות, לבדוק צריך הארבע, בדיקת "שמפני ואמותיהן. הן

שנשא 48)מהן". "ישראל חללות פסול חשש אין וישראלים שבלוים ואףֿעלֿפי זו. ממשפחה אשה לישא רוצה וכהן
לבדוק  לכהן שהצריכו מפני אולם יד), הלכה (למעלה לכתחילה" לכהונה תנשא זו הרי בת, היתה אם כשר... הולד חללה,
וישראלים. לוים במשפחות אפילו שייך וזה ממזרות, פסול משום גם לבדוק הצריכו חללות, פסול משום כהנים במשפחת

בשכניו.49) האדם שידבק כדי קנס, והטעם: אביה. אם אם ואם אמה אם עליהן 50)אם התורה הקפידה ולא והואיל
ממזרות. פסול משום ואפילו לבדוק, שתצרכנה מעלה בהן החכמים עשו לא כהונה, שלא 51)ביוחסי מכשרתו, והבדיקה

פסול. בה שנתערב עדים עליה שהעידו ממשפחה גרוע השותק זה מאותה 52)יהא לאחד שנשאת כשרה אשה כל כלומר,
ונתלאמנה. ביוחסין".53)משפחה עשו ש"מעלה מפני לכתחילה אסורה למטה, כאמור ספקות, שני כאן שיש ואףֿעלֿפי

בביאתו.54) נאסרה אלמנתו, היא חלל,55)ואם כספק דינו - נתערב אם ממזר ספק כלומר, ההלכה. כל על מוסב זה
תצא. נישאת שאם ודאי, כחלל דינו - נתערב אם ודאי וממזר תצא. לא נישאת א.56)שאם הלכה יח פרק למעלה

לכהונה;1) משמרות מעלין אם התורה; מן הם הזה בזמן ותרומה חלה הם; כהנים בחזקת הזה בזמן הכהנים שכל יבאר
ויצא  כהן אביו שהוחזק מי נאמן; הוא אם אני כהן ואמר שבא מי ודין האחר; וכן כהן וחברי אני אומר זה שבאו, ושנים

ישראל. ולד עם כהן ולד נתערב אם גרושה; בן שהוא קול עליו



d`iaקטז ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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אֹוכל „. ׁשהיה ׁשראּוהּו עדים [ׁשני] עליו ׁשהעידּו ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמי
ליֹוחסין  מעלין ואין מיחס. זה הרי - ּתֹורה ׁשל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֻּבתרּומה
ולא  ראׁשֹון, ּבּתֹורה מּקריאה ולא ּכּפים, מּנּׂשיאת ְְְְִִִִִִַַַַָָֹֹֹלא

אחד. עד ּפי על ולא הּגרנֹות, ּבבית ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹמחּלּוק
מעלין ‰. אין - הּוא ּכהן זה ּבני ׁשאמר: מיחס ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻּכהן

ּבנֹו. ׁשהּוא עדים ׁשּיביא עד ּפיו, על ליֹוחסין ְְֲִִִִֵֶֶַַָאֹותֹו
.Â ּכׁשרה ׁשהיא ׁשּידענּו ואׁשּתֹו הּוא ׁשּיצא מיחס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּכהן

אחריהן, ּכרּוכין ּובנים והיא הּוא ּובא אחרת, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָלמדינה
צרי אינֹו - ּבניה ואּלּו זֹו היא עּמי ׁשּיצאת אּׁשה ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואמר:
ואּלּו מתה הּבנים. על ולא האּׁשה על לא עדים ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹלהביא
צרי ואינֹו ּבניו, ׁשאּלּו עדים להביא צרי - ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָּבניה
החזק  ׁשּכבר מּפני ּכׁשרה, ׁשהיא אּמן על עדים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻלהביא

ּכׁשרה. ּכאּׁשה מעּמנּו ְְְִִֵֵֶָָָָָׁשּיצאה
.Êואׁשּתֹו הּוא ּובא אחרת, למדינה מיחס ּכהן ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻיצא

צר  - ּבניה ואּלּו נּׂשאתי זֹו אּׁשה ואמר: להביא ּובניו, י ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָָ
ּבניה. ׁשאּלּו עדים מביא ואינֹו ּכׁשרה, זֹו ׁשאּׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָראיה
והביא  נׁשים, ּבׁשּתי ּבא ואם אחריה. ּכרּוכין ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָוהּוא
ּוכרּוכין  קטּנים ׁשהּבנים ּפי על אף האחת, על ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָראיה
מן  ּבניו ׁשּמא עליהם; ראיה להביא צרי - ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאחריה

המיחסת. זֹו אחר ונכרכּו הם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֻהאחרת
.Á ּבניה ואּלּו ומתה נּׂשאתי אּׁשה ואמר: ּובניו, הּוא ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָּבא

ּבניה. ואּלּו היתה ּכׁשרה האּׁשה ׁשאֹותּה עדים מביא -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ
ּכ ואחר מיחס. ּובלוי מיחס ּביּׂשראל ּדנין הּזה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻוכּדין
ראּוי  ׁשּיהיה ּכדי מיחס, ׁשהּוא זה ּבנֹו על ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֻנעיד

ְְִֶַַלּסנהדרין.
.Ë ּכתּוב ׁשהיה הרי ּכיצד? לכהּנה. מּׁשטרֹות מעלין ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

והעדים  ,וכ ּכ והלוהּו מּפלֹוני לוה ּכהן ּפלֹוני ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָָָֹּבׁשטר:
ׁשּמא  מיחס, ׁשהּוא זה ּכהן ּבהם מחזיקין אין - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּלמּטה
לענין  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּמלוה. על אּלא העידּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלא
ויאכל  זה, זמן ּככהני ּכהן ׁשּיהיה לחזקה אבל ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹיחּוס:
- הּגבּול קדׁשי ּובׁשאר סֹופרים ּדברי ׁשל וחּלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּתרּומה
ּכּפים, ּומּנּׂשיאּות אחד, עד ּפי ועל הּׁשטרֹות, מן ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָמעלין

ראׁשֹון. ּבּתֹורה ְִִִַָָּומּקריאה
.Èלהאכילֹו נאמן - ּכהן זה ּבני ׁשאמר: ּכהן ּכל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹוכן

ראיה  להביא צרי ואינֹו ּכהן, ּבחזקת ולהיֹותֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבתרּומה
האּׁשה. על ולא הּבנים על ְִִַַַָָָֹֹלא

.‡È,ּכהן וחברי אני אֹומר: זה למדינה, ׁשּבאּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשנים
ּכגֹומלין  ׁשּנראין ּפי על אף ּכהן, וחברי אני אֹומר: ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹוזה
ּכהנים. ּבחזקת ּוׁשניהם נאמנין, אּלּו הרי - זה את ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹזה
ׁשאכל  אֹו ּכּפיו, ׁשּנּׂשא זה ראיתי ׁשאמר: עד ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן

ׁשּקר  אֹו הּגרן, על ׁשחלק אֹו ראׁשֹון ּבתרּומה, ּבּתֹורה א ְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
וכן  ּפיו. על ּבכהּנה אֹותֹו מחזיקין - לוי אחריו ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻוקרא
מחזיקין  - ּכהן אחר ּבּתֹורה ׁשני קרא ׁשּזה העיד ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאם

ּבלוּיה. ְִִָאֹותֹו
.·È ּתרּומה ּדין ּבבית אחיו עם ׁשחלק זה ׁשראה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעיד

ּבעדּות  לּכהּנה אֹותֹו מעלין אין - הּכהן אביהן להן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהּניח
למכרה. מּתרּומה ירּׁשתֹו חלק ולקח הּוא, חלל ׁשּמא ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֻזֹו;

.‚È,נאמן אינֹו - אני ּכהן ואמר: הּזה ּבּזמן ׁשּבא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי

ּבּתֹורה  יקרא ולא עצמֹו, ּפי על לּכהּנה אֹותֹו מעלין ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֻואין
הּגבּול, ּבקדׁשי יאכל ולא ּכּפיו, את יּׂשא ולא ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹֹראׁשֹון,
וזֹונה  ּבגרּוׁשה עצמֹו אֹוסר אבל אחד. עד לֹו ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָעד
- נטמא אֹו נּׂשא ואם למתים. מּטּמא ואינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָוחללה,

חללה. ספק (לֹו) והּנבעלת ְְְֲִֵֶֶֶַָָלֹוקה,
.„È מעּׂשה ּכיצד? נאמן. - ּתּמֹו לפי מסיח היה ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻואם

ּכׁשהייתי  אני זכּור ואמר: ּתּמֹו לפי מסיח ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבאחד
מּבית  הֹוציאּוני אבי, ׁשל ּכתפֹו על מרּכב והייתי ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֻּתינֹוק
ּתרּומה  לאכל והטּבילּוני ּכּתנּתי והפׁשיטּוני ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַָָֹֻהּספר
יֹוחנן  אֹותי קֹוראין והיּו מּמּני ּבֹודלין וחברי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלערב,
עצמֹו. ּפי על לּכהּנה הּקדֹוׁש רּבנּו והעלהּו חּלֹות. ְְְֱִֵֵֶַַַַַַָָָֻאֹוכל

.ÂË וראיתי ּתינֹוק ּכׁשהייתי אני זכּור לֹומר: ּגדֹול ְְֱֲִִִִִִֶֶַָָָָָנאמן
אֹותֹו ּומחזיקין לערב, ּבתרּומה ואֹוכל טֹובל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָּפלֹוני
אני, ּכהן ואמר: הּזה ּבּזמן ׁשּבא מי ּבעדּותֹו. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבכהּנה

יֹו ׁשאני לֹו: מעיד אחד -ועד ּכהן זה ׁשל ׁשאביו דע ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
עד  הּוא, חלל ׁשּמא זה, ּבעדּות לּכהּנה אֹותֹו מעלין ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻאין
אֹו ּכהן, אביו החזק אם אבל הּוא. ּכהן ׁשּזה ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּיעיד
הּוא  הרי - ּכהן זה ׁשל ׁשאביו והעידּו ׁשנים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּבאּו

אביו. ְְִֶַָּבחזקת
.ÊË ּבן ׁשהּוא קֹול עליו ויצא ּכהן, אביו ׁשהחזק ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמי

עד  ּבא אֹותֹו. ּומֹורידין לֹו חֹוׁשׁשין - חלּוצה אֹו ְְֲִִִֵָָָּגרּוׁשה
לּכהּנה  אֹותֹו מעלין - ּכׁשר ׁשהּוא והעיד ּכ אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאחד
- חלל ׁשהּוא והעידּו ּכ אחר עדים ׁשנים ּבאּו ּפיו. ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָעל
ׁשהּוא  והעיד אחד עד ּבא הּכהּנה. מן אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻמֹורידין
לעד  מצטרף האחרֹון ׁשּזה לּכהּנה. אֹותֹו מעלין - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכׁשר
מעידים  ּוׁשנים ּכׁשר ׁשהּוא מעידין ׁשנים והרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָראׁשֹון,
ׁשהּׁשנים  הּקֹול, ויּדחה ואּלּו, אּלּו יּדחּו ּפסּול; ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

אביו. ּבחזקת ּכהן ויּׁשאר ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹּכמאה,
.ÊÈּבעלּה אחר חדׁשים ׁשלׁשה ׁשהתה ׁשּלא ְְֲֳִִֶַַַָָָָָָֹאּׁשה

ׁשבעה  ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָוילדה,
זה  הרי - יּׂשראל והּׁשני ּכהן מהן אחד והיה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלאחרֹון,
והגּדילּו יּׂשראל ּבולד ּכהן ולד נתערב אם וכן ּכהן. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹֹספק
עליהן  ונֹותנין ּכהן. ספק מהן אחד ּכל - ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּתערֹובֹות
הראּויֹות  נׁשים נֹוּׂשאין ּכהנים: וחמרי יּׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָֹֻֻחמרי
ּבתרּומה; אֹוכלין ולא למתים, מּטּמאים ואין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָֹֻלכהּנה,

לֹוקין. ואינן מֹוציאין - גרּוׁשה נּׂשאּו ְְְְִִִִֵָָָואם
.ÁÈ ּכהן אׁשת אֹו ולדֹותיהם, ׁשּנתערבּו ּכהנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹׁשני

לכהן  ונּׂשאת חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהתה ְְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשבעה  ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאחר
אֹונן  הּוא ׁשניהם: חמרי הּולד על לֹו נֹותנין - ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֻלאחרֹון
והם  להם, מּטּמא אין הּוא עליו; אֹוננין והן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָעליהם,

ּבמׁש ועֹולה לֹו; מּטּמאין ואין אינן זה, וׁשל זה ׁשל מרֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
- אחד אב ּובית אחד ּבמׁשמר ׁשניהם היּו ואם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָחֹולק.

אחד. חלק ֵֵֶֶָנֹוטל
.ËÈ מּכח ּבאין ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבּמה

מּדין  אֹותֹו ׁשּמׁשּתקין חכמים ּגזרּו - ּבזנּות אבל ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָנּׂשּואין;
ׁשּנאמר: הּוּדאי. אביו יֹודע ואינֹו הֹואיל ּכלל, ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּכהּנה
אחריו. מיחס זרעֹו ׁשּיהיה עד - אחריו ּולזרעֹו ּלֹו ְְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָֻוהיתה
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.Î ׁשהרי ּובעל, מהם אחד ׁשּפרׁש ּכהנים עּׂשרה ֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?
אביו  יֹודע ואינֹו הֹואיל כן, ּפי על ואף וּדאי, ּכהן ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹהּולד
עֹובד  ואינֹו ּכהּנה, מּדין אֹותֹו מׁשּתקין - לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֻׁשּיתיחס
גרּוׁשה  נּׂשא אֹו למתים נטמא ואם חֹולק. ולא אֹוכל ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָֹֹולא

הּתר. ספק ּכאן ׁשאין לֹוקה, -ְֵֵֵֶֶֶָ

ה'תשע"ה  אדר כ"ז ד' יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
ערוה ‡. על הּבא אֹו2ּכל איברים, ּדר העריֹות מן ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

זה  הרי - ּבּׂשר ּבקרּוב ונהנה ּתאוה ּדר ונּׁשק ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשחּבק
מחּקֹות 3לֹוקה  עּׂשֹות לבלּתי ׁשּנאמר: הּתֹורה. 4מן ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֻ

- ערוה לגּלֹות תקרבּו לא ונאמר: וגֹומר. ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָֹֹהּתֹועבת
ערוה  גּלּוי לידי הּמביאין לדברים תקרבּו לא .5ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹ

על ·. חׁשּוד הּוא הרי - אּלּו מחּקֹות דבר ֲֵֵֵֶַָָָָֻהעֹוּׂשה
לרמז  אֹו ּוברגליו ּבידיו לקרץ לאדם ואסּור ְְְְְְְֲִִַָָָָָָָָֹֹהעריֹות.

עּמּה לּׂשחק אֹו העריֹות, מן לאחת להקל 6ּבעיניו אֹו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
ּביפיּה להּביט אֹו ׁשעליה ּבּׂשמים להריח ואפּלּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹראׁש.

ּומּכין  אסּור. מרּדּות.7- מּכת זה לדבר לּמתּכּון ְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
להנֹות  ונתּכּון אּׁשה ׁשל קטּנה ּבאצּבע אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוהּמסּתּכל

הּתרף  ּבמקֹום ׁשּנסּתּכל ּכמי קֹול 8- לׁשמע ואפּלּו . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַֹֹ
אסּור. - ּׂשערּה לראֹות אֹו ְְֲִֶַָָָָהערוה

ּבחּיבי ‚. אסּורין האּלּו להסּתּכל 9והּדברים ּומּתר לאוין. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ
ּכדי  ּבעּולה, ּבין ּבתּולה ּבין ּולבדקּה, הּפנּויה ְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָּבפני
אּסּור. צד ּבזה ואין יּׂשאּנה, ּבעיניו נאה היא אם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיראה
ּדר יסּתּכל לא אבל ּכן. לעּׂשֹות ׁשראּוי אּלא עֹוד, ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹולא
אתּבֹונן  ּומה לעיני, ּכרּתי ּברית אֹומר: הּוא הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָזנּות.

ּבתּולה. ְַָעל
על „. ואף נּדה, ּכׁשהיא ּבאׁשּתֹו להּביט לאדם ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֻּומּתר

מּמּנה  לב הנאת לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ערוה. ׁשהיא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּפי
ּבזה  ּבא אינֹו - זמן לאחר לֹו מּתרת והיא הֹואיל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבראּיה,
ׁשּמא  עּמּה, ראׁש יקל ולא יּׂשחק לא אבל מכׁשֹול. ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹלדבר

לעברה. ְֲִֵַָָירּגיל
קטּנה,‰. ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, ּבאּׁשה להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָאסּור

ּבאי  הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא מׁשחררת, ּבין ׁשפחה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻּבין

אמרּו ׁשּמּוׁש והּצעת 10זה ורגליו, ידיו ּפניו רחיצת ? ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָ
ּדברים  לאיׁש עֹוּׂשה ׁשאין הּכֹוס, ּומזיגת לפניו, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמּטה
ּכלל, אּׁשה ּבׁשלֹום ׁשֹואלין ואין ּבלבד. אׁשּתֹו אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָאּלּו

ׁשליח. ידי על ְֲִִֵַַַָואפּלּו
.Âנֹוקפֹו אדם ׁשל לּבֹו ׁשאין העריֹות מן אחת 11המחּבק ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּגדֹולה  אחֹותֹו ּכגֹון מהן, לאחת ׁשּנּׁשק אֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָעליהן,
ּתאוה  ׁשם ׁשאין ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא אּמֹו ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָואחֹות
הּוא, אסּור ודבר ּביֹותר, מגּנה זה הרי - ּכלל הנאה ְְְְְֲֲֵֵֶֶָָָָָָֹֻולא
ּבין  ּכלל, לערוה קרבין ׁשאין הּוא. טּפׁשים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָּומעּׂשה

לבּתֹו. והאב לבנּה מהאם חּוץ קטּנה, ּבין ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָּגדֹולה
.Êעּמֹו ותיׁשן ּולנּׁשקּה, ּבּתֹו לחּבק האב מּתר ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּכיצד?

קטּנים. ׁשהם זמן ּכל ּבנּה, עם האם וכן ּבּׂשר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבקרּוב
ׁשדים  ׁשּיהיּו עד ּגדֹולה והּבת ּגדֹול הּבן ונעּׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהגּדילּו
יׁשנה  והיא ּבכסּותֹו, יׁשן זה - צּמח ּוּׂשער ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹנכנּו
אביה  לפני לעמד ּבֹוׁשה הּבת היתה ואם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹּבכסּותּה.

ׁשּנּׂשאת  אֹו ּבפני 12ערּמה, לעמד ּבֹוׁשה האם אם וכן , ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻ
להּכלם  מּׁשהּגיעּו - קטּנים ׁשהן ּפי על ואף ערּמה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבנּה

ּבכסּותן. אּלא עּמהם יׁשנים אין ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָמהן
.Á המסֹוללֹות מצרים 13נׁשים ּומּמעּׂשה אסּור, - ּבזֹו זֹו ְְְֲִִִִֵַַַָָָ

לא  מצרים ארץ ּכמעּׂשה ׁשּנאמר: עליו, ׁשהזהרנּו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻהּוא
איׁש, נֹוּׂשא איׁש עֹוּׂשים? היּו מה חכמים: אמרּו ְֲֲִִִִֵֶַָָָתעּׂשּו.
על  אף אנׁשים. לׁשני נּׂשאת ואּׁשה אּׁשה, נֹוּׂשא ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָואּׁשה
לאו  לֹו ׁשאין עליו, מלקין אין - אסּור זה ׁשּמעּׂשה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפי
נאסרֹות  אין לפיכ ּכלל. ּביאה ׁשם אין והרי ְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֻמיחד,
ּבזה, ּבעלּה על אּׁשה ּתאסר ולא זנּות, מּׁשּום ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻלּכהּנה

זנּות  ּכאן הֹואיל 14ׁשאין מרּדּות, מּכת להּכֹותן וראּוי . ְְְְִֵֶַַַַָָָ
אּסּור וע  זה,15ּׂשּו מּדבר אׁשּתֹו על להקּפיד לאיׁש ויׁש . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

היא  ּומּלצאת לּה מּלהּכנס ּבכ הידּועֹות הּנׁשים ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּומֹונע
ֲֵֶאליהן.

.Ë מה ּכל לפיכ לֹו. היא מּתרת - אדם ׁשל ְְִִִֶֶֶַָָָָֻאׁשּתֹו
עת  ּבכל ּבֹועל עֹוּׂשה: - ּבאׁשּתֹו לעּׂשֹות רֹוצה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָּׁשאדם
עליה  [ּובא ׁשּירצה, ואבר אבר ּבכל ּומנּׁשק ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּירצה,
זרע  ׁשכבת יֹוציא ׁשּלא ּובלבד ּכדרּכּה]; וׁשּלא ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹּכדרּכּה
אדם  יקל ׁשּלא חסידּות מּדת כן, ּפי על ואף ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלבּטלה.
ּכמֹו ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת עצמֹו וׁשּיקּדׁש ,לכ ראׁשֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹאת
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מן 1) אחת לחבק מותר אם נדה; באשתו או בבתולה להסתכל מותר אם תאוה; דרך לערוה ונישוק חיבוק איסור יבאר
כדרכה  שלא אשתו עם האדם ישמש אם לבעליהן; או לכהונה נאסרות אם המסוללות נשים עליהן; נוקפו לבו שאין העריות
עצמו  ושיתקשה לבטלה זרע שכבת להוציא אסור המטה; בתשמיש אשתו עם האדם הנהגת וכל ביום; או הנר לאור או
אשתו  שגרש ומי לפרקן; סמוך בניו שישיא נשוי; אינו אם במבושיו יד לשלוח אסור זונה; פתח על לעבור אסור לדעת;
לו  שיש מה אדם ימכור לעולם ומתו; אנשים לשני שנשאת ואשה לגרשה; ודעתו אשה ישא אם בחצר; עמו תדור אם

חכם. תלמיד בת הן 2)לישא מות, אחרי בפרשת האמורים "והם כרת או דין בית מיתת עליהן שחייבים ביאות כל
ערווה". נקראת מהן אחת וכל עריות ודברים 3)הנקראות בהעראה. או בביאה אלא חייב אינו וכרת דין  בית מיתת אבל

בלבד. כריתות בחייבי אלא לוקה אינו אבל לאווין, בחייבי גם אסורים הזימה.4)אלה לתועבות המביאים מנהגים
לערווה".6)מדרבנן.5) מרגילין ראש וקלות חכמים.7)"שחוק דברי על העובר גם 9)ערוותה.8)ככל כלומר,

מדרבנן. איסורן לאווין בחייבי בשר וקרבת ונישוק וחיבוק לאווין. שיבוא 11)שאסור.10)בחייבי חרד לבו אין כלומר,
חטא. נתקדשה.12)לידי בזו".13)ואפילו זו המסוללות נשים חכמים שקוראין וזה ... אשה על אשה "מביאות

בעלה.14) על נאסרת אשה אין פריצותא ומשום בעלמא" מדבריהם.15)"פריצותא איסור על העובר ככל



קיז d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹוכל „. ׁשהיה ׁשראּוהּו עדים [ׁשני] עליו ׁשהעידּו ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמי
ליֹוחסין  מעלין ואין מיחס. זה הרי - ּתֹורה ׁשל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֻּבתרּומה
ולא  ראׁשֹון, ּבּתֹורה מּקריאה ולא ּכּפים, מּנּׂשיאת ְְְְִִִִִִַַַַָָֹֹֹלא

אחד. עד ּפי על ולא הּגרנֹות, ּבבית ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹמחּלּוק
מעלין ‰. אין - הּוא ּכהן זה ּבני ׁשאמר: מיחס ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻּכהן

ּבנֹו. ׁשהּוא עדים ׁשּיביא עד ּפיו, על ליֹוחסין ְְֲִִִִֵֶֶַַָאֹותֹו
.Â ּכׁשרה ׁשהיא ׁשּידענּו ואׁשּתֹו הּוא ׁשּיצא מיחס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּכהן

אחריהן, ּכרּוכין ּובנים והיא הּוא ּובא אחרת, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָלמדינה
צרי אינֹו - ּבניה ואּלּו זֹו היא עּמי ׁשּיצאת אּׁשה ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואמר:
ואּלּו מתה הּבנים. על ולא האּׁשה על לא עדים ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹלהביא
צרי ואינֹו ּבניו, ׁשאּלּו עדים להביא צרי - ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָּבניה
החזק  ׁשּכבר מּפני ּכׁשרה, ׁשהיא אּמן על עדים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻלהביא

ּכׁשרה. ּכאּׁשה מעּמנּו ְְְִִֵֵֶָָָָָׁשּיצאה
.Êואׁשּתֹו הּוא ּובא אחרת, למדינה מיחס ּכהן ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻיצא

צר  - ּבניה ואּלּו נּׂשאתי זֹו אּׁשה ואמר: להביא ּובניו, י ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָָ
ּבניה. ׁשאּלּו עדים מביא ואינֹו ּכׁשרה, זֹו ׁשאּׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָראיה
והביא  נׁשים, ּבׁשּתי ּבא ואם אחריה. ּכרּוכין ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָוהּוא
ּוכרּוכין  קטּנים ׁשהּבנים ּפי על אף האחת, על ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָראיה
מן  ּבניו ׁשּמא עליהם; ראיה להביא צרי - ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאחריה

המיחסת. זֹו אחר ונכרכּו הם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֻהאחרת
.Á ּבניה ואּלּו ומתה נּׂשאתי אּׁשה ואמר: ּובניו, הּוא ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָּבא

ּבניה. ואּלּו היתה ּכׁשרה האּׁשה ׁשאֹותּה עדים מביא -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ
ּכ ואחר מיחס. ּובלוי מיחס ּביּׂשראל ּדנין הּזה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻוכּדין
ראּוי  ׁשּיהיה ּכדי מיחס, ׁשהּוא זה ּבנֹו על ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֻנעיד

ְְִֶַַלּסנהדרין.
.Ë ּכתּוב ׁשהיה הרי ּכיצד? לכהּנה. מּׁשטרֹות מעלין ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

והעדים  ,וכ ּכ והלוהּו מּפלֹוני לוה ּכהן ּפלֹוני ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָָָֹּבׁשטר:
ׁשּמא  מיחס, ׁשהּוא זה ּכהן ּבהם מחזיקין אין - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּלמּטה
לענין  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּמלוה. על אּלא העידּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלא
ויאכל  זה, זמן ּככהני ּכהן ׁשּיהיה לחזקה אבל ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹיחּוס:
- הּגבּול קדׁשי ּובׁשאר סֹופרים ּדברי ׁשל וחּלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּתרּומה
ּכּפים, ּומּנּׂשיאּות אחד, עד ּפי ועל הּׁשטרֹות, מן ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָמעלין

ראׁשֹון. ּבּתֹורה ְִִִַָָּומּקריאה
.Èלהאכילֹו נאמן - ּכהן זה ּבני ׁשאמר: ּכהן ּכל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹוכן

ראיה  להביא צרי ואינֹו ּכהן, ּבחזקת ולהיֹותֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבתרּומה
האּׁשה. על ולא הּבנים על ְִִַַַָָָֹֹלא

.‡È,ּכהן וחברי אני אֹומר: זה למדינה, ׁשּבאּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשנים
ּכגֹומלין  ׁשּנראין ּפי על אף ּכהן, וחברי אני אֹומר: ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹוזה
ּכהנים. ּבחזקת ּוׁשניהם נאמנין, אּלּו הרי - זה את ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹזה
ׁשאכל  אֹו ּכּפיו, ׁשּנּׂשא זה ראיתי ׁשאמר: עד ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן

ׁשּקר  אֹו הּגרן, על ׁשחלק אֹו ראׁשֹון ּבתרּומה, ּבּתֹורה א ְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
וכן  ּפיו. על ּבכהּנה אֹותֹו מחזיקין - לוי אחריו ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻוקרא
מחזיקין  - ּכהן אחר ּבּתֹורה ׁשני קרא ׁשּזה העיד ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאם

ּבלוּיה. ְִִָאֹותֹו
.·È ּתרּומה ּדין ּבבית אחיו עם ׁשחלק זה ׁשראה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעיד

ּבעדּות  לּכהּנה אֹותֹו מעלין אין - הּכהן אביהן להן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהּניח
למכרה. מּתרּומה ירּׁשתֹו חלק ולקח הּוא, חלל ׁשּמא ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֻזֹו;

.‚È,נאמן אינֹו - אני ּכהן ואמר: הּזה ּבּזמן ׁשּבא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי

ּבּתֹורה  יקרא ולא עצמֹו, ּפי על לּכהּנה אֹותֹו מעלין ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֻואין
הּגבּול, ּבקדׁשי יאכל ולא ּכּפיו, את יּׂשא ולא ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹֹראׁשֹון,
וזֹונה  ּבגרּוׁשה עצמֹו אֹוסר אבל אחד. עד לֹו ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָעד
- נטמא אֹו נּׂשא ואם למתים. מּטּמא ואינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָוחללה,

חללה. ספק (לֹו) והּנבעלת ְְְֲִֵֶֶֶַָָלֹוקה,
.„È מעּׂשה ּכיצד? נאמן. - ּתּמֹו לפי מסיח היה ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻואם

ּכׁשהייתי  אני זכּור ואמר: ּתּמֹו לפי מסיח ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבאחד
מּבית  הֹוציאּוני אבי, ׁשל ּכתפֹו על מרּכב והייתי ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֻּתינֹוק
ּתרּומה  לאכל והטּבילּוני ּכּתנּתי והפׁשיטּוני ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַָָֹֻהּספר
יֹוחנן  אֹותי קֹוראין והיּו מּמּני ּבֹודלין וחברי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלערב,
עצמֹו. ּפי על לּכהּנה הּקדֹוׁש רּבנּו והעלהּו חּלֹות. ְְְֱִֵֵֶַַַַַַָָָֻאֹוכל

.ÂË וראיתי ּתינֹוק ּכׁשהייתי אני זכּור לֹומר: ּגדֹול ְְֱֲִִִִִִֶֶַָָָָָנאמן
אֹותֹו ּומחזיקין לערב, ּבתרּומה ואֹוכל טֹובל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָּפלֹוני
אני, ּכהן ואמר: הּזה ּבּזמן ׁשּבא מי ּבעדּותֹו. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבכהּנה

יֹו ׁשאני לֹו: מעיד אחד -ועד ּכהן זה ׁשל ׁשאביו דע ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
עד  הּוא, חלל ׁשּמא זה, ּבעדּות לּכהּנה אֹותֹו מעלין ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻאין
אֹו ּכהן, אביו החזק אם אבל הּוא. ּכהן ׁשּזה ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּיעיד
הּוא  הרי - ּכהן זה ׁשל ׁשאביו והעידּו ׁשנים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּבאּו

אביו. ְְִֶַָּבחזקת
.ÊË ּבן ׁשהּוא קֹול עליו ויצא ּכהן, אביו ׁשהחזק ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמי

עד  ּבא אֹותֹו. ּומֹורידין לֹו חֹוׁשׁשין - חלּוצה אֹו ְְֲִִִֵָָָּגרּוׁשה
לּכהּנה  אֹותֹו מעלין - ּכׁשר ׁשהּוא והעיד ּכ אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאחד
- חלל ׁשהּוא והעידּו ּכ אחר עדים ׁשנים ּבאּו ּפיו. ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָעל
ׁשהּוא  והעיד אחד עד ּבא הּכהּנה. מן אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻמֹורידין
לעד  מצטרף האחרֹון ׁשּזה לּכהּנה. אֹותֹו מעלין - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכׁשר
מעידים  ּוׁשנים ּכׁשר ׁשהּוא מעידין ׁשנים והרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָראׁשֹון,
ׁשהּׁשנים  הּקֹול, ויּדחה ואּלּו, אּלּו יּדחּו ּפסּול; ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

אביו. ּבחזקת ּכהן ויּׁשאר ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹּכמאה,
.ÊÈּבעלּה אחר חדׁשים ׁשלׁשה ׁשהתה ׁשּלא ְְֲֳִִֶַַַָָָָָָֹאּׁשה

ׁשבעה  ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָוילדה,
זה  הרי - יּׂשראל והּׁשני ּכהן מהן אחד והיה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלאחרֹון,
והגּדילּו יּׂשראל ּבולד ּכהן ולד נתערב אם וכן ּכהן. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹֹספק
עליהן  ונֹותנין ּכהן. ספק מהן אחד ּכל - ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּתערֹובֹות
הראּויֹות  נׁשים נֹוּׂשאין ּכהנים: וחמרי יּׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָֹֻֻחמרי
ּבתרּומה; אֹוכלין ולא למתים, מּטּמאים ואין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָֹֻלכהּנה,

לֹוקין. ואינן מֹוציאין - גרּוׁשה נּׂשאּו ְְְְִִִִֵָָָואם
.ÁÈ ּכהן אׁשת אֹו ולדֹותיהם, ׁשּנתערבּו ּכהנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹׁשני

לכהן  ונּׂשאת חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהתה ְְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשבעה  ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאחר
אֹונן  הּוא ׁשניהם: חמרי הּולד על לֹו נֹותנין - ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֻלאחרֹון
והם  להם, מּטּמא אין הּוא עליו; אֹוננין והן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָעליהם,

ּבמׁש ועֹולה לֹו; מּטּמאין ואין אינן זה, וׁשל זה ׁשל מרֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
- אחד אב ּובית אחד ּבמׁשמר ׁשניהם היּו ואם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָחֹולק.

אחד. חלק ֵֵֶֶָנֹוטל
.ËÈ מּכח ּבאין ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבּמה

מּדין  אֹותֹו ׁשּמׁשּתקין חכמים ּגזרּו - ּבזנּות אבל ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָנּׂשּואין;
ׁשּנאמר: הּוּדאי. אביו יֹודע ואינֹו הֹואיל ּכלל, ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּכהּנה
אחריו. מיחס זרעֹו ׁשּיהיה עד - אחריו ּולזרעֹו ּלֹו ְְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָֻוהיתה
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.Î ׁשהרי ּובעל, מהם אחד ׁשּפרׁש ּכהנים עּׂשרה ֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?
אביו  יֹודע ואינֹו הֹואיל כן, ּפי על ואף וּדאי, ּכהן ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹהּולד
עֹובד  ואינֹו ּכהּנה, מּדין אֹותֹו מׁשּתקין - לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֻׁשּיתיחס
גרּוׁשה  נּׂשא אֹו למתים נטמא ואם חֹולק. ולא אֹוכל ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָֹֹולא

הּתר. ספק ּכאן ׁשאין לֹוקה, -ְֵֵֵֶֶֶָ

ה'תשע"ה  אדר כ"ז ד' יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
ערוה ‡. על הּבא אֹו2ּכל איברים, ּדר העריֹות מן ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

זה  הרי - ּבּׂשר ּבקרּוב ונהנה ּתאוה ּדר ונּׁשק ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשחּבק
מחּקֹות 3לֹוקה  עּׂשֹות לבלּתי ׁשּנאמר: הּתֹורה. 4מן ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֻ

- ערוה לגּלֹות תקרבּו לא ונאמר: וגֹומר. ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָֹֹהּתֹועבת
ערוה  גּלּוי לידי הּמביאין לדברים תקרבּו לא .5ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹ

על ·. חׁשּוד הּוא הרי - אּלּו מחּקֹות דבר ֲֵֵֵֶַָָָָֻהעֹוּׂשה
לרמז  אֹו ּוברגליו ּבידיו לקרץ לאדם ואסּור ְְְְְְְֲִִַָָָָָָָָֹֹהעריֹות.

עּמּה לּׂשחק אֹו העריֹות, מן לאחת להקל 6ּבעיניו אֹו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
ּביפיּה להּביט אֹו ׁשעליה ּבּׂשמים להריח ואפּלּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹראׁש.

ּומּכין  אסּור. מרּדּות.7- מּכת זה לדבר לּמתּכּון ְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
להנֹות  ונתּכּון אּׁשה ׁשל קטּנה ּבאצּבע אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוהּמסּתּכל

הּתרף  ּבמקֹום ׁשּנסּתּכל ּכמי קֹול 8- לׁשמע ואפּלּו . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַֹֹ
אסּור. - ּׂשערּה לראֹות אֹו ְְֲִֶַָָָָהערוה

ּבחּיבי ‚. אסּורין האּלּו להסּתּכל 9והּדברים ּומּתר לאוין. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ
ּכדי  ּבעּולה, ּבין ּבתּולה ּבין ּולבדקּה, הּפנּויה ְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָּבפני
אּסּור. צד ּבזה ואין יּׂשאּנה, ּבעיניו נאה היא אם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיראה
ּדר יסּתּכל לא אבל ּכן. לעּׂשֹות ׁשראּוי אּלא עֹוד, ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹולא
אתּבֹונן  ּומה לעיני, ּכרּתי ּברית אֹומר: הּוא הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָזנּות.

ּבתּולה. ְַָעל
על „. ואף נּדה, ּכׁשהיא ּבאׁשּתֹו להּביט לאדם ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֻּומּתר

מּמּנה  לב הנאת לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ערוה. ׁשהיא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּפי
ּבזה  ּבא אינֹו - זמן לאחר לֹו מּתרת והיא הֹואיל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבראּיה,
ׁשּמא  עּמּה, ראׁש יקל ולא יּׂשחק לא אבל מכׁשֹול. ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹלדבר

לעברה. ְֲִֵַָָירּגיל
קטּנה,‰. ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, ּבאּׁשה להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָאסּור

ּבאי  הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא מׁשחררת, ּבין ׁשפחה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻּבין

אמרּו ׁשּמּוׁש והּצעת 10זה ורגליו, ידיו ּפניו רחיצת ? ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָ
ּדברים  לאיׁש עֹוּׂשה ׁשאין הּכֹוס, ּומזיגת לפניו, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמּטה
ּכלל, אּׁשה ּבׁשלֹום ׁשֹואלין ואין ּבלבד. אׁשּתֹו אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָאּלּו

ׁשליח. ידי על ְֲִִֵַַַָואפּלּו
.Âנֹוקפֹו אדם ׁשל לּבֹו ׁשאין העריֹות מן אחת 11המחּבק ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּגדֹולה  אחֹותֹו ּכגֹון מהן, לאחת ׁשּנּׁשק אֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָעליהן,
ּתאוה  ׁשם ׁשאין ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא אּמֹו ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָואחֹות
הּוא, אסּור ודבר ּביֹותר, מגּנה זה הרי - ּכלל הנאה ְְְְְֲֲֵֵֶֶָָָָָָֹֻולא
ּבין  ּכלל, לערוה קרבין ׁשאין הּוא. טּפׁשים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָּומעּׂשה

לבּתֹו. והאב לבנּה מהאם חּוץ קטּנה, ּבין ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָּגדֹולה
.Êעּמֹו ותיׁשן ּולנּׁשקּה, ּבּתֹו לחּבק האב מּתר ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּכיצד?

קטּנים. ׁשהם זמן ּכל ּבנּה, עם האם וכן ּבּׂשר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבקרּוב
ׁשדים  ׁשּיהיּו עד ּגדֹולה והּבת ּגדֹול הּבן ונעּׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהגּדילּו
יׁשנה  והיא ּבכסּותֹו, יׁשן זה - צּמח ּוּׂשער ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹנכנּו
אביה  לפני לעמד ּבֹוׁשה הּבת היתה ואם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹּבכסּותּה.

ׁשּנּׂשאת  אֹו ּבפני 12ערּמה, לעמד ּבֹוׁשה האם אם וכן , ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻ
להּכלם  מּׁשהּגיעּו - קטּנים ׁשהן ּפי על ואף ערּמה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבנּה

ּבכסּותן. אּלא עּמהם יׁשנים אין ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָמהן
.Á המסֹוללֹות מצרים 13נׁשים ּומּמעּׂשה אסּור, - ּבזֹו זֹו ְְְֲִִִִֵַַַָָָ

לא  מצרים ארץ ּכמעּׂשה ׁשּנאמר: עליו, ׁשהזהרנּו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻהּוא
איׁש, נֹוּׂשא איׁש עֹוּׂשים? היּו מה חכמים: אמרּו ְֲֲִִִִֵֶַָָָתעּׂשּו.
על  אף אנׁשים. לׁשני נּׂשאת ואּׁשה אּׁשה, נֹוּׂשא ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָואּׁשה
לאו  לֹו ׁשאין עליו, מלקין אין - אסּור זה ׁשּמעּׂשה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפי
נאסרֹות  אין לפיכ ּכלל. ּביאה ׁשם אין והרי ְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֻמיחד,
ּבזה, ּבעלּה על אּׁשה ּתאסר ולא זנּות, מּׁשּום ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻלּכהּנה

זנּות  ּכאן הֹואיל 14ׁשאין מרּדּות, מּכת להּכֹותן וראּוי . ְְְְִֵֶַַַַָָָ
אּסּור וע  זה,15ּׂשּו מּדבר אׁשּתֹו על להקּפיד לאיׁש ויׁש . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

היא  ּומּלצאת לּה מּלהּכנס ּבכ הידּועֹות הּנׁשים ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּומֹונע
ֲֵֶאליהן.

.Ë מה ּכל לפיכ לֹו. היא מּתרת - אדם ׁשל ְְִִִֶֶֶַָָָָֻאׁשּתֹו
עת  ּבכל ּבֹועל עֹוּׂשה: - ּבאׁשּתֹו לעּׂשֹות רֹוצה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָּׁשאדם
עליה  [ּובא ׁשּירצה, ואבר אבר ּבכל ּומנּׁשק ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּירצה,
זרע  ׁשכבת יֹוציא ׁשּלא ּובלבד ּכדרּכּה]; וׁשּלא ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹּכדרּכּה
אדם  יקל ׁשּלא חסידּות מּדת כן, ּפי על ואף ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלבּטלה.
ּכמֹו ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת עצמֹו וׁשּיקּדׁש ,לכ ראׁשֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹאת
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מן 1) אחת לחבק מותר אם נדה; באשתו או בבתולה להסתכל מותר אם תאוה; דרך לערוה ונישוק חיבוק איסור יבאר
כדרכה  שלא אשתו עם האדם ישמש אם לבעליהן; או לכהונה נאסרות אם המסוללות נשים עליהן; נוקפו לבו שאין העריות
עצמו  ושיתקשה לבטלה זרע שכבת להוציא אסור המטה; בתשמיש אשתו עם האדם הנהגת וכל ביום; או הנר לאור או
אשתו  שגרש ומי לפרקן; סמוך בניו שישיא נשוי; אינו אם במבושיו יד לשלוח אסור זונה; פתח על לעבור אסור לדעת;
לו  שיש מה אדם ימכור לעולם ומתו; אנשים לשני שנשאת ואשה לגרשה; ודעתו אשה ישא אם בחצר; עמו תדור אם

חכם. תלמיד בת הן 2)לישא מות, אחרי בפרשת האמורים "והם כרת או דין בית מיתת עליהן שחייבים ביאות כל
ערווה". נקראת מהן אחת וכל עריות ודברים 3)הנקראות בהעראה. או בביאה אלא חייב אינו וכרת דין  בית מיתת אבל

בלבד. כריתות בחייבי אלא לוקה אינו אבל לאווין, בחייבי גם אסורים הזימה.4)אלה לתועבות המביאים מנהגים
לערווה".6)מדרבנן.5) מרגילין ראש וקלות חכמים.7)"שחוק דברי על העובר גם 9)ערוותה.8)ככל כלומר,

מדרבנן. איסורן לאווין בחייבי בשר וקרבת ונישוק וחיבוק לאווין. שיבוא 11)שאסור.10)בחייבי חרד לבו אין כלומר,
חטא. נתקדשה.12)לידי בזו".13)ואפילו זו המסוללות נשים חכמים שקוראין וזה ... אשה על אשה "מביאות

בעלה.14) על נאסרת אשה אין פריצותא ומשום בעלמא" מדבריהם.15)"פריצותא איסור על העובר ככל
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ּומנהגֹו, העֹולם מּדר יסּור ולא ּדעֹות, ּבהלכֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּבארנּו
ולרּבֹות. לפרֹות ּכדי אּלא זה ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָׁשאין

.È ׁשהיתה הרי הּנר. לאֹור מּטתֹו לׁשּמׁש לאדם ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָאסּור
זה  הרי - ּדלּוק הּנר והיה אחר ּבית לֹו היה ולא ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּבת
ּבּיֹום, מּטתֹו לׁשּמׁש ליּׂשראלי אסּור וכן ּכלל. יׁשּמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹלא
ּבא  ׁשאינֹו חכם, ּתלמיד היה ואם לֹו. היא ּפנים ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשעּזּות
ואין  ּומׁשּמׁש. ּבטּליתֹו מאפיל זה הרי - ּבכ ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָלהּמׁש

ּגדֹול  צר מּפני אּלא זה לדבר קדּׁשה 16נזקקין ודר . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻ
הּלילה. ּבאמצע ְְְְֵֶַַַַָלׁשּמׁש

.‡Èּבתׁשמיׁש מרּבה ׁשהּוא למי נֹוחה חכמים ּדעת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָאין
עד  הּוא ּופגּום ּכתרנגֹול, אׁשּתֹו אצל מצּוי ויהיה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמּטה
- ּבתׁשמיׁש הממעט ּכל אּלא הּוא. ּבּורים ּומעּׂשה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹמאד,
מּדעת  [אּלא] עֹונה יבּטל ׁשּלא והּוא מׁשּבח; זה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻהרי

ּבראׁשֹונה  ּתּקנּו ולא יקראּו17אׁשּתֹו. ׁשּלא קריין לבעלי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹֹ
הּמּטה. ּבתׁשמיׁש למעט ּכדי אּלא ׁשּיטּבלּו, עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּתֹורה

.·Èולּבֹו מּטתֹו אדם יׁשּמׁש ׁשּלא חכמים, אסרּו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹוכן
ולא  ׁשכרּות, מּתֹו יבעל ולא אחרת, ּבאּׁשה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹמחּׁשב
על  עליה יבֹוא ולא ּׂשנאה, מּתֹו ולא מריבה, ְְְְִִִִֶַָָָָָֹֹמּתֹו
מנּדה, מהן אחד ּכׁשּיהיה ולא מּמּנּו, יראה והיא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻּכרחּה
ּכן  עּׂשה ואם לגרׁשּה. ּבלּבֹו ׁשּגמר אחר עליה יבֹוא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
מֹורדים  ּומהן ּפנים עּזי מהן אּלא הגּונים, אינן הּבנים -ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ְִּופֹוׁשעים.
.‚È ּתֹובעת ׁשהיא חצּופה אּׁשה ׁשּכל חכמים, אמרּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוכן

נּׂשּואין, לׁשם אּׁשה המפּתה אֹו ּבפיה, הּמּטה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָּתׁשמיׁש
אׁשּתֹו, לאה על ּובא אׁשּתֹו רחל על לבֹוא הּמתּכּון ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָאֹו
והרי  חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה מיתת אחר ׁשהתה ׁשּלא ְְֲֲֳִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּומי
הּמֹורדים  הם מהם הּיּלֹודים הּבנים אּלּו ּכל - ספק ְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּבן

אֹותן. ּבֹוררין הּגלּות ׁשּיּסּורי ְְְִִִֵֶַַָָוהּפֹוׁשעים
.„È ּוברחֹובֹות ּבּׁשוקים אׁשּתֹו על לבֹוא לאדם ְְְְְִִַַָָָָָָואסּור

יראה  ׁשּלא ּדירה; ּבבית אּלא ּובפרּדסין, ּבגּנֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
אׁשּתֹו את והּבֹועל זנּות. לידי עצמם וירּגילּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָּכזנּות,
המקּדׁש וכן מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - אּלּו ְְְְִִֵֵֵַַַַַַּבמקֹומֹות

ּבּׁשּוק  והמקּדׁש מּכין 18ּבביאה, - ׁשּדּו ּבלא והמקּדׁש , ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָֹ
מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

.ÂË.לביתֹו ׁשּיחזר עד הּמּטה ּבתׁשמיׁש אסּור ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹואכסנאי
ׁשּזֹו חמיו, ּבבית ׁשּידּור האיׁש על חכמים אסרּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָוכן

לּמרחץ. עּמֹו יּכנס ולא היא. ּפנים ְְִִִִֵֶַַָָָֹעּזּות
.ÊË ּבעל עם ולא לּמרחץ, אביו עם אדם יּכנס ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹולא

- לתלמידֹו צרי היה ואם ּתלמידֹו. עם ולא ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹאחֹותֹו,
ּכאחד  אחים ׁשני יּכנסּו ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמּתר.

ְֶַָלּמרחץ.

.ÊÈ ּפרּועי יּׂשראל ּבנֹות יהּלכּו אחת 19לא ּבּׁשּוק, ראׁש ְְְְְִֵֵַַַַָֹֹ
ּובנּה20ּפנּויה  ּבּׁשּוק אּׁשה ּתל ולא איׁש. אׁשת ואחת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

להחזירֹו, אחריו ותל ּבנּה, יתּפּׂשּו ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחריה.
ּׂשחֹוק. דר ׁשּתפסּוהּו הרׁשעים ּבּה ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָויתעּללּו

.ÁÈ יהיה לא לפיכ לבּטלה. זרע ׁשכבת להֹוציא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹאסּור
ׁשאינּה קטּנה יּׂשא ולא מּבחּוץ, וזֹורה מּבפנים ּדׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדם
ׁשכבת  ּומֹוציאין ּבּיד ׁשּמנאפין אּלּו אבל לילד. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָראּויה
זה  ׁשהעֹוּׂשה אּלא הּוא, ּגדֹול ׁשאּסּור להם די לא - ִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹזרע

יֹוׁשב  הּוא ּבנּדּוי מלאּו,21- ּדמים ידיכם נאמר: ועליהם , ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
הּנפׁש. הרג ְִֶֶַַָּוכאּלּו

.ËÈ יביא אֹו לדעת עצמֹו ׁשּיקּׁשה לאדם אסּור ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָוכן
לּבֹו יּסיע - הרהּור לֹו יבֹוא אם אּלא הרהּור. לידי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָעצמֹו

ּתֹורה  לדברי (והׁשחתה) הבאי אּילת 22מּדברי ׁשהיא , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ערּפֹו על ליׁשן לאדם אסּור לפיכ חן. ויעלת ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹאהבים
לידי  יבֹוא ׁשּלא ּכדי מעט, ׁשּיּטה עד למעלה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּופניו

ִקּׁשּוי.
.Î ׁשּמזּדּקקין ּבׁשעה ועֹוף ּובחּיה ּבבהמה יסּתּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹולא

ּכמכחֹול  להכניס ּבהמה למרּביעי ּומּתר לנקבה. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֻזכר
ּבמלאכ  עסּוקין ׁשהן מּפני לידי ּבׁשפֹופרת, יבֹואּו לא ּתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ְִהרהּור.
.‡Î ׁשהן ּבׁשעה ּבּנׁשים להסּתּכל לאדם אסּור ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן

ׁשל  צמר ּבבגדי להסּתּכל אפּלּו הּכביסה. על ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָעֹומדֹות
הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּלא אסּור, - מּכירּה ׁשהּוא ְִִִִֵֶֶַָָָָֹאּׁשה

.·Î,אחריה להּל לֹו אסּור - ּבּׁשּוק ּבאּׁשה ׁשּפגע ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמי
המהּל וכל לאחריו. אֹו לצדדין ּומסּלקּה רץ ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאּלא
ואסּור  הארץ. עּמי מּקּלי זה הרי - אּׁשה אחרי ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּׁשּוק
אּמֹות, ארּבע ׁשּירחיק עד זֹונה אּׁשה ּפתח על ְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָֹלעבר

ּביתּה. ּפתח אל ּתקרב ואל ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
.‚Î,ּבמבּוׁשיו ידֹו לׁשלח נּׂשּוי ׁשאינֹו לאדם ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹואסּור

יכניס  לא טּבּורֹו מּתחת ואפּלּו הרהּור. לידי יבֹוא 23ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹֹ
לא  - מים הׁשּתין ואם הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא ְְְִִִִִִֵֶַָָָֹידֹו,
נּׂשּוי  ּובין מּתר. - נּׂשּוי היה ואם ויׁשּתין. ּבאּמה ְְְֱִִֵֶַַָָָָָָָֹֻיאחז
אּלא  ּכלל לאּמה ידֹו יֹוׁשיט לא - נּׂשּוי ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶַָָָָָָֹּובין

לנקביו. צרי ׁשהּוא ְְִִֶָָָָָּבׁשעה
.„Î אחד התּפאר - החכמים ּוגדֹולי הראׁשֹונים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָחסידים

מי  ּומהן ׁשּלֹו, ּבּמילה נסּתּכל לא ׁשּמעֹולם ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמהם
אׁשּתֹו ּבצּורת מעֹולם התּבֹונן ׁשּלא מּפני 24ׁשהתּפאר . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

אֹוחזֹות  ׁשהן האמת, לדברי הבאי מּדברי ּפֹונה ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּלּבֹו
הּקדֹוׁשים. ְְִַַלבב

.‰Î א ׁשּיּׂשיא חכמים, סמּומצות ּובנֹותיו ּבניו דם ְְֲִִִֶַַָָָָָָָ
הרהּור. לידי אֹו זנּות לידי יבֹואּו - יּניחן ׁשאם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָלפרקן;
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הרפואה".16) דרך בטלוה.17)"כמו כך הוא".18)אחר ופריצות זילות דמנהג בכספא, שער.19)"אפילו מגולות
ראש.20) פרועת לצאת מותרת בתולה אבל בעולה, או גרושה או כן.21)אלמנה שיעשה מי כל נידו שחכמים כלומר,
המדרש".22) לבית קדושה 23)"משכהו תוספת מצד רק איסור אין דבזה ... ההלכה) בתחילת (כמו אסור (רבינו) כתב "לא

אבנטו". תחת ידו הכניס "שלא הקדוש רבינו הנשיא יהודה לרבי קראו ולא 24)(שלכן גידמת אשה שנשא באדם "מעשה
באשתו". הכיר שלא זה אדם צנוע כמה ... מותה יום עד (במומה) בה הכיר

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` f"k 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

להּׂשיא  ואסּור תחטא. ולא נו ּופקדּת נאמר: זה ְְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָָָָֹועל
לקטן  היא.25אּׁשה זנּות ּכמֹו ׁשּזה , ְְְִִֶֶָָָ

.ÂÎ עקרה יּׂשא ולא אּׁשה. ּבלא ליׁשב רּׁשאי האיׁש ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹואין
לילד  ראּויה ׁשאינּה ּתּנּׂשא 26ּוזקנה ׁשּלא לאּׁשה ּורׁשּות . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ

זקנה  ּבחּור יּׂשא ולא לסריס. ּתּנּׂשא אֹו ולא 27לעֹולם , ְְְְְִִִֵֵָָָָָָֹֹ
לזנּות. ּגֹורם זה ׁשּדבר ילּדה; זקן ְְִִֵֵֶֶַָָָָָיּׂשא

.ÊÎ ּתדּור לא - הּנּׂשּואין מן אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש מי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹוכן
ּכהן  היה ואם זנּות. לידי יבֹואּו ׁשּמא ּבחצר, -28עּמֹו ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

ּבּמבֹוי  עּמֹו ּתדּור לּה29לא היה ּכמבֹוי. נּדֹון קטן ּוכפר . ְְִִַָָָָָָָָָֹ
עם  ׁשּבאה ּוגרּוׁשה לתבעֹו. ׁשליח עֹוּׂשה - אצלֹו ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָמלוה

מרּדּות  מּכת אֹותן מּכין אֹו אֹותן מנּדין - לדין .30המגרׁש ְְְְִִִֵַַַַַַָָָ
ולדּור  ּבדין לתבעֹו מּתרת - הארּוסין מן נתּגרׁשה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֻואם

גס  לּבֹו היה ואם אסּור.31עּמֹו. הארּוסין מן אף - ּבּה ְִִִִִֵַַָָָָָ
היתה  ואם מּפניו. נּדחית היא מי? מּפני נדחה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָָּומי

מּפניה. יּדחה הּוא - ׁשּלּה ִִֵֶֶֶֶָָָָָהחצר
.ÁÎ:ׁשּנאמר לגרׁשּה; ודעּתֹו אּׁשה לּׂשא לאדם ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָאסּור

ואם  .אּת לבטח יֹוׁשב והּוא רעה רע על ּתחרׁש ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָאל
מּתר. - לימים אֹותּה נֹוּׂשא ׁשהּוא ּבּתחּלה ְְִִִֵֶַָָָָָֻהֹודיעּה

.ËÎ ּבמדינה ואּׁשה זֹו ּבמדינה אּׁשה אדם יּׂשא ְְְְִִִִִִִָָָָָָָֹולא
אחֹותֹו נֹוּׂשא אח ונמצא הּימים, יאריכּו ׁשּמא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחרת;
ואם  ידּוע. ואינֹו ּבהן, וכּיֹוצא אביו ואחֹות אּמֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָואחֹות
וידּועין  מפרסמין זרעֹו והרי ידּוע, ׁשּׁשמֹו ּגדֹול אדם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻהיה

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
.Ï ולא מצרעים מּמׁשּפחת אּׁשה אדם יּׂשא ְְְִִִִִַַָָָָָֹֹֹלא

נכּפין  ּפעמים 32מּמׁשּפחת ׁשלׁשה ׁשהחזקּו והּוא .33 ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֻ
.ּכ ּבניהם ְֵֶֶָָׁשּיבֹואּו

.‡Ï לׁשליׁשי - ומתּו אנׁשים לׁשני ׁשּנּׂשאת לא 34אּׁשה ְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ
יכנס. - נתקּדׁשה ואפּלּו ּתצא. לא - נּׂשאת ואם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹּתּנּׂשא;
לזרעֹו חּלּול ּכמֹו ׁשּזה ּכהנת, הארץ עם יּׂשראל יּׂשא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹולא
עֹולה  זּוּוגן אין חכמים: אמרּו - נּׂשא ואם אהרן. ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשל
ּבמהרה, היא אֹו הּוא מת אֹו ּבנים, ּבלא מת אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹיפה,

ּביניהם  ּתהיה קטטה ׁשּנּׂשא 35אֹו חכם ּתלמיד אבל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּכאחד. ּוכהּנה ּתֹורה הרי ּומׁשּבח, נאה זה הרי - ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻֻּכהנת

.·Ï גֹולה אֹו מת ׁשאם הארץ; עּמי ּבת אדם יּׂשא ִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא
הּתֹורה. ּכתר יֹודעת אּמן ׁשאין יהיּו, הארץ עּמי ּבניו -ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
הארץ  לעם ּבּתֹו הּנֹותן ׁשּכל הארץ. לעם ּבּתֹו יּׂשיא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹולא
לֹו ואין ּובֹועל, מּכה הארי; לפני ּונתנּה ׁשּכפתּה ּכמי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ויּׂשא  לֹו ּׁשּיׁש מה ּכל אדם ימּכר ּולעֹולם ּפנים. ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּבׁשת
ּתלמידי  ּבניו - גֹולה אֹו מת ׁשאם חכם; ּתלמיד ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבת

לת  ּבּתֹו יּׂשיא וכן מגּנה חכמים. ּדבר ׁשאין חכם; למיד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
חכם. ּתלמיד ׁשל ּבביתֹו מריבה ְְְְִִֵֶַָָָֹולא

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
העריֹות ‡. מן ערוה עם להתיחד ּבין 2אסּור זקנה ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

עם  מהאם חּוץ ערוה. לגּלֹות גֹורם זה ׁשּדבר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָילּדה;
וחתן  נּדה. אׁשּתֹו עם והּבעל ּבּתֹו, עם והאב ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּבנּה,
עּמּה, להתיחד אסּור - ׁשּיבעל קדם נּדה אׁשּתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּפרסה
ואם  האנׁשים. ּבין יׁשן והּוא הּנׁשים ּבין יׁשנה היא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָאּלא
מּתר  - נטמאת ּכ ואחר ראׁשֹונה ּביאה עליה ְְִִִֶַַָָָָָָָָֻּבא

עּמּה. ְְִִֵַָלהתיחד
הּבהמה.·. ועל זכּור מׁשּכב על יּׂשראל נחׁשדּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹלא

אפּלּו נתרחק ואם עּמהן. להתיחד אסּור אין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָלפיכ
החכמים  ּוגדֹולי מׁשּבח. זה הרי - ּובהמה זכּור ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָֻמּיחּוד
ואּסּור  עּמּה. יתיחדּו ׁשּלא ּכדי הּבהמה מרחיקין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהיּו

הּקּבלה  מּפי העריֹות .3יחּוד ֲִִִַַָָָָ
על ‚. ּדינֹו ּובית ּדוד ּגזר ותמר אמנֹון מעּׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכׁשארע

ערוה  ׁשאינּה ּפי על ואף ּפנּויה. יחּוד 4יחּוד ּבכלל - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
והּלל  וׁשּמאי היא. נמצא,5עריֹות ּכּותית. יחּוד על ּגזרּו ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ

ּבין  עּמּה, להתיחד ׁשאסּור אּׁשה עם הּמתיחד ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכל
מרּדּות, מּכת ׁשניהן את מּכין - ּכּותית ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַיּׂשראלית

עליהן  ּומכריזין והאּׁשה, ׁשאף 6האיׁש איׁש, מאׁשת חּוץ . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
לֹוקין; אין - נתיחד אם עּמּה, להתיחד ׁשאסּור ּפי ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָעל
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עשרה.25) השלוש שנת ורביה.26)לפני פריה מצות קיים לא עדיין לילד.27)כאשר הראוייה עליו 28)אפילו שיש
גרושה. איסור אחדות 29)גם וחצרות אחת לחצר פתוחים אחדים בתים שכזו: תכנית פי על בנויים היו שלהם בתים

למבוי. נידוי 30)פתוחות אותן, (מנדין להו משמתינן שמותי אמר פפא רב לדין) לפנינו באו (ואם לדינא לקמן אתי "ואי
פסק  ההלכה, נפסקה לא שבגמרא ומכיוון אותן). (מכין להו" מנגדינן נגודי אמר יהושע דרב בריה הונא רב קל), חרם הוא

מכין. או נידוי או לה"."לבו31)רבינו שהוא 32)קרוב בשעה ברצונו שלא שמתהפך לפי כך "ונקרא הנפילה, מחלת
פעמים.33)כורע". שלוש צריך המשפחה את להחזיק אולם חזקה, הווה פעמים שבשתי פוסק שרבינו פי על ואף

אותה.34) הנושא השלישי לבעל סכנה ויש "קטלנית" ונקראת מתים שבעליה עניות",35)שהוחזקה לידי מביאתו "או
תיגרא  ואתי נקיש מכדא, שערי "כמשלם שאמרו כמו קטטה, לידי מביאה שעניות מפני ביניהם", תהיה "קטטה כותב ורבינו
רבינו  משבח וכאשר העניות. מן גרועה שמריבה רבינו ודעת לבית) מריבה באה בכד, השעורים נגמרים (=כאשר בביתא"

חכם. תלמיד של בביתו מריבה ולא כותב: הוא חכם תלמיד של ועם 1)ביתו העריות מן ערוה עם ייחוד איסור יבאר
ואשה  תינוקות; ילמד אם אשה לו שאין מי ובהמה; ותינוקת תינוק וכן הגויים עם ישראלית ייחוד איסור זכר; או בהמה

בקדושה. עצמו ושירגיל בשלשה; עריות בסתרי דורשין אין קטנים; תלמד הלכה 2)אם כא פרק למעלה ביאורנו ראה
התורה. מן אסור אינו לאוין חייבי עם יחוד אבל ליחוד 3)א. "רמז ושם רבינו. משה עד איש מפי איש שקיבלו כלומר,

התורה". מן 4)מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה "הבועל ד: הלכה אישות מהלכות א בפרק כמבואר לאו, אלא
גזור 5)התורה". וביתֿהלל ביתֿשמאי תלמידי (ובאו) "ואתו לו: עבודהֿזרה ובגמרא וביתֿהלל, ביתֿשמאי כלומר,

והלל  שמאי את רבינו הזכיר דבר", שמונהֿעשר שגזרו ביום עצמן והלל שמאי "שהיו ומפני גוים". דבת איחוד אפילו
הגזירה. ומכריז".6)כגוזרי מלקי זוטרא "מר
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ּומנהגֹו, העֹולם מּדר יסּור ולא ּדעֹות, ּבהלכֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּבארנּו
ולרּבֹות. לפרֹות ּכדי אּלא זה ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָׁשאין

.È ׁשהיתה הרי הּנר. לאֹור מּטתֹו לׁשּמׁש לאדם ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָאסּור
זה  הרי - ּדלּוק הּנר והיה אחר ּבית לֹו היה ולא ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּבת
ּבּיֹום, מּטתֹו לׁשּמׁש ליּׂשראלי אסּור וכן ּכלל. יׁשּמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹלא
ּבא  ׁשאינֹו חכם, ּתלמיד היה ואם לֹו. היא ּפנים ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשעּזּות
ואין  ּומׁשּמׁש. ּבטּליתֹו מאפיל זה הרי - ּבכ ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָלהּמׁש

ּגדֹול  צר מּפני אּלא זה לדבר קדּׁשה 16נזקקין ודר . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻ
הּלילה. ּבאמצע ְְְְֵֶַַַַָלׁשּמׁש

.‡Èּבתׁשמיׁש מרּבה ׁשהּוא למי נֹוחה חכמים ּדעת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָאין
עד  הּוא ּופגּום ּכתרנגֹול, אׁשּתֹו אצל מצּוי ויהיה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמּטה
- ּבתׁשמיׁש הממעט ּכל אּלא הּוא. ּבּורים ּומעּׂשה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹמאד,
מּדעת  [אּלא] עֹונה יבּטל ׁשּלא והּוא מׁשּבח; זה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻהרי

ּבראׁשֹונה  ּתּקנּו ולא יקראּו17אׁשּתֹו. ׁשּלא קריין לבעלי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹֹ
הּמּטה. ּבתׁשמיׁש למעט ּכדי אּלא ׁשּיטּבלּו, עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּתֹורה

.·Èולּבֹו מּטתֹו אדם יׁשּמׁש ׁשּלא חכמים, אסרּו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹוכן
ולא  ׁשכרּות, מּתֹו יבעל ולא אחרת, ּבאּׁשה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹמחּׁשב
על  עליה יבֹוא ולא ּׂשנאה, מּתֹו ולא מריבה, ְְְְִִִִֶַָָָָָֹֹמּתֹו
מנּדה, מהן אחד ּכׁשּיהיה ולא מּמּנּו, יראה והיא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻּכרחּה
ּכן  עּׂשה ואם לגרׁשּה. ּבלּבֹו ׁשּגמר אחר עליה יבֹוא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
מֹורדים  ּומהן ּפנים עּזי מהן אּלא הגּונים, אינן הּבנים -ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ְִּופֹוׁשעים.
.‚È ּתֹובעת ׁשהיא חצּופה אּׁשה ׁשּכל חכמים, אמרּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוכן

נּׂשּואין, לׁשם אּׁשה המפּתה אֹו ּבפיה, הּמּטה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָּתׁשמיׁש
אׁשּתֹו, לאה על ּובא אׁשּתֹו רחל על לבֹוא הּמתּכּון ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָאֹו
והרי  חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה מיתת אחר ׁשהתה ׁשּלא ְְֲֲֳִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּומי
הּמֹורדים  הם מהם הּיּלֹודים הּבנים אּלּו ּכל - ספק ְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּבן

אֹותן. ּבֹוררין הּגלּות ׁשּיּסּורי ְְְִִִֵֶַַָָוהּפֹוׁשעים
.„È ּוברחֹובֹות ּבּׁשוקים אׁשּתֹו על לבֹוא לאדם ְְְְְִִַַָָָָָָואסּור

יראה  ׁשּלא ּדירה; ּבבית אּלא ּובפרּדסין, ּבגּנֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
אׁשּתֹו את והּבֹועל זנּות. לידי עצמם וירּגילּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָּכזנּות,
המקּדׁש וכן מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - אּלּו ְְְְִִֵֵֵַַַַַַּבמקֹומֹות

ּבּׁשּוק  והמקּדׁש מּכין 18ּבביאה, - ׁשּדּו ּבלא והמקּדׁש , ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָֹ
מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

.ÂË.לביתֹו ׁשּיחזר עד הּמּטה ּבתׁשמיׁש אסּור ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹואכסנאי
ׁשּזֹו חמיו, ּבבית ׁשּידּור האיׁש על חכמים אסרּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָוכן

לּמרחץ. עּמֹו יּכנס ולא היא. ּפנים ְְִִִִֵֶַַָָָֹעּזּות
.ÊË ּבעל עם ולא לּמרחץ, אביו עם אדם יּכנס ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹולא

- לתלמידֹו צרי היה ואם ּתלמידֹו. עם ולא ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹאחֹותֹו,
ּכאחד  אחים ׁשני יּכנסּו ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמּתר.

ְֶַָלּמרחץ.

.ÊÈ ּפרּועי יּׂשראל ּבנֹות יהּלכּו אחת 19לא ּבּׁשּוק, ראׁש ְְְְְִֵֵַַַַָֹֹ
ּובנּה20ּפנּויה  ּבּׁשּוק אּׁשה ּתל ולא איׁש. אׁשת ואחת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

להחזירֹו, אחריו ותל ּבנּה, יתּפּׂשּו ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחריה.
ּׂשחֹוק. דר ׁשּתפסּוהּו הרׁשעים ּבּה ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָויתעּללּו

.ÁÈ יהיה לא לפיכ לבּטלה. זרע ׁשכבת להֹוציא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹאסּור
ׁשאינּה קטּנה יּׂשא ולא מּבחּוץ, וזֹורה מּבפנים ּדׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדם
ׁשכבת  ּומֹוציאין ּבּיד ׁשּמנאפין אּלּו אבל לילד. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָראּויה
זה  ׁשהעֹוּׂשה אּלא הּוא, ּגדֹול ׁשאּסּור להם די לא - ִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹזרע

יֹוׁשב  הּוא ּבנּדּוי מלאּו,21- ּדמים ידיכם נאמר: ועליהם , ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
הּנפׁש. הרג ְִֶֶַַָּוכאּלּו

.ËÈ יביא אֹו לדעת עצמֹו ׁשּיקּׁשה לאדם אסּור ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָוכן
לּבֹו יּסיע - הרהּור לֹו יבֹוא אם אּלא הרהּור. לידי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָעצמֹו

ּתֹורה  לדברי (והׁשחתה) הבאי אּילת 22מּדברי ׁשהיא , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ערּפֹו על ליׁשן לאדם אסּור לפיכ חן. ויעלת ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹאהבים
לידי  יבֹוא ׁשּלא ּכדי מעט, ׁשּיּטה עד למעלה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּופניו

ִקּׁשּוי.
.Î ׁשּמזּדּקקין ּבׁשעה ועֹוף ּובחּיה ּבבהמה יסּתּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹולא

ּכמכחֹול  להכניס ּבהמה למרּביעי ּומּתר לנקבה. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֻזכר
ּבמלאכ  עסּוקין ׁשהן מּפני לידי ּבׁשפֹופרת, יבֹואּו לא ּתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ְִהרהּור.
.‡Î ׁשהן ּבׁשעה ּבּנׁשים להסּתּכל לאדם אסּור ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן

ׁשל  צמר ּבבגדי להסּתּכל אפּלּו הּכביסה. על ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָעֹומדֹות
הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּלא אסּור, - מּכירּה ׁשהּוא ְִִִִֵֶֶַָָָָֹאּׁשה

.·Î,אחריה להּל לֹו אסּור - ּבּׁשּוק ּבאּׁשה ׁשּפגע ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמי
המהּל וכל לאחריו. אֹו לצדדין ּומסּלקּה רץ ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאּלא
ואסּור  הארץ. עּמי מּקּלי זה הרי - אּׁשה אחרי ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּׁשּוק
אּמֹות, ארּבע ׁשּירחיק עד זֹונה אּׁשה ּפתח על ְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָֹלעבר

ּביתּה. ּפתח אל ּתקרב ואל ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
.‚Î,ּבמבּוׁשיו ידֹו לׁשלח נּׂשּוי ׁשאינֹו לאדם ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹואסּור

יכניס  לא טּבּורֹו מּתחת ואפּלּו הרהּור. לידי יבֹוא 23ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹֹ
לא  - מים הׁשּתין ואם הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא ְְְִִִִִִֵֶַָָָֹידֹו,
נּׂשּוי  ּובין מּתר. - נּׂשּוי היה ואם ויׁשּתין. ּבאּמה ְְְֱִִֵֶַַָָָָָָָֹֻיאחז
אּלא  ּכלל לאּמה ידֹו יֹוׁשיט לא - נּׂשּוי ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶַָָָָָָֹּובין

לנקביו. צרי ׁשהּוא ְְִִֶָָָָָּבׁשעה
.„Î אחד התּפאר - החכמים ּוגדֹולי הראׁשֹונים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָחסידים

מי  ּומהן ׁשּלֹו, ּבּמילה נסּתּכל לא ׁשּמעֹולם ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמהם
אׁשּתֹו ּבצּורת מעֹולם התּבֹונן ׁשּלא מּפני 24ׁשהתּפאר . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

אֹוחזֹות  ׁשהן האמת, לדברי הבאי מּדברי ּפֹונה ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּלּבֹו
הּקדֹוׁשים. ְְִַַלבב

.‰Î א ׁשּיּׂשיא חכמים, סמּומצות ּובנֹותיו ּבניו דם ְְֲִִִֶַַָָָָָָָ
הרהּור. לידי אֹו זנּות לידי יבֹואּו - יּניחן ׁשאם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָלפרקן;
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הרפואה".16) דרך בטלוה.17)"כמו כך הוא".18)אחר ופריצות זילות דמנהג בכספא, שער.19)"אפילו מגולות
ראש.20) פרועת לצאת מותרת בתולה אבל בעולה, או גרושה או כן.21)אלמנה שיעשה מי כל נידו שחכמים כלומר,
המדרש".22) לבית קדושה 23)"משכהו תוספת מצד רק איסור אין דבזה ... ההלכה) בתחילת (כמו אסור (רבינו) כתב "לא

אבנטו". תחת ידו הכניס "שלא הקדוש רבינו הנשיא יהודה לרבי קראו ולא 24)(שלכן גידמת אשה שנשא באדם "מעשה
באשתו". הכיר שלא זה אדם צנוע כמה ... מותה יום עד (במומה) בה הכיר

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - xc` f"k 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

להּׂשיא  ואסּור תחטא. ולא נו ּופקדּת נאמר: זה ְְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָָָָֹועל
לקטן  היא.25אּׁשה זנּות ּכמֹו ׁשּזה , ְְְִִֶֶָָָ

.ÂÎ עקרה יּׂשא ולא אּׁשה. ּבלא ליׁשב רּׁשאי האיׁש ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹואין
לילד  ראּויה ׁשאינּה ּתּנּׂשא 26ּוזקנה ׁשּלא לאּׁשה ּורׁשּות . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ

זקנה  ּבחּור יּׂשא ולא לסריס. ּתּנּׂשא אֹו ולא 27לעֹולם , ְְְְְִִִֵֵָָָָָָֹֹ
לזנּות. ּגֹורם זה ׁשּדבר ילּדה; זקן ְְִִֵֵֶֶַָָָָָיּׂשא

.ÊÎ ּתדּור לא - הּנּׂשּואין מן אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש מי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹוכן
ּכהן  היה ואם זנּות. לידי יבֹואּו ׁשּמא ּבחצר, -28עּמֹו ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

ּבּמבֹוי  עּמֹו ּתדּור לּה29לא היה ּכמבֹוי. נּדֹון קטן ּוכפר . ְְִִַָָָָָָָָָֹ
עם  ׁשּבאה ּוגרּוׁשה לתבעֹו. ׁשליח עֹוּׂשה - אצלֹו ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָמלוה

מרּדּות  מּכת אֹותן מּכין אֹו אֹותן מנּדין - לדין .30המגרׁש ְְְְִִִֵַַַַַַָָָ
ולדּור  ּבדין לתבעֹו מּתרת - הארּוסין מן נתּגרׁשה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֻואם

גס  לּבֹו היה ואם אסּור.31עּמֹו. הארּוסין מן אף - ּבּה ְִִִִִֵַַָָָָָ
היתה  ואם מּפניו. נּדחית היא מי? מּפני נדחה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָָּומי

מּפניה. יּדחה הּוא - ׁשּלּה ִִֵֶֶֶֶָָָָָהחצר
.ÁÎ:ׁשּנאמר לגרׁשּה; ודעּתֹו אּׁשה לּׂשא לאדם ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָאסּור

ואם  .אּת לבטח יֹוׁשב והּוא רעה רע על ּתחרׁש ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָאל
מּתר. - לימים אֹותּה נֹוּׂשא ׁשהּוא ּבּתחּלה ְְִִִֵֶַָָָָָֻהֹודיעּה

.ËÎ ּבמדינה ואּׁשה זֹו ּבמדינה אּׁשה אדם יּׂשא ְְְְִִִִִִִָָָָָָָֹולא
אחֹותֹו נֹוּׂשא אח ונמצא הּימים, יאריכּו ׁשּמא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחרת;
ואם  ידּוע. ואינֹו ּבהן, וכּיֹוצא אביו ואחֹות אּמֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָואחֹות
וידּועין  מפרסמין זרעֹו והרי ידּוע, ׁשּׁשמֹו ּגדֹול אדם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻהיה

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
.Ï ולא מצרעים מּמׁשּפחת אּׁשה אדם יּׂשא ְְְִִִִִַַָָָָָֹֹֹלא

נכּפין  ּפעמים 32מּמׁשּפחת ׁשלׁשה ׁשהחזקּו והּוא .33 ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֻ
.ּכ ּבניהם ְֵֶֶָָׁשּיבֹואּו

.‡Ï לׁשליׁשי - ומתּו אנׁשים לׁשני ׁשּנּׂשאת לא 34אּׁשה ְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ
יכנס. - נתקּדׁשה ואפּלּו ּתצא. לא - נּׂשאת ואם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹּתּנּׂשא;
לזרעֹו חּלּול ּכמֹו ׁשּזה ּכהנת, הארץ עם יּׂשראל יּׂשא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹולא
עֹולה  זּוּוגן אין חכמים: אמרּו - נּׂשא ואם אהרן. ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשל
ּבמהרה, היא אֹו הּוא מת אֹו ּבנים, ּבלא מת אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹיפה,

ּביניהם  ּתהיה קטטה ׁשּנּׂשא 35אֹו חכם ּתלמיד אבל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּכאחד. ּוכהּנה ּתֹורה הרי ּומׁשּבח, נאה זה הרי - ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻֻּכהנת

.·Ï גֹולה אֹו מת ׁשאם הארץ; עּמי ּבת אדם יּׂשא ִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא
הּתֹורה. ּכתר יֹודעת אּמן ׁשאין יהיּו, הארץ עּמי ּבניו -ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
הארץ  לעם ּבּתֹו הּנֹותן ׁשּכל הארץ. לעם ּבּתֹו יּׂשיא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹולא
לֹו ואין ּובֹועל, מּכה הארי; לפני ּונתנּה ׁשּכפתּה ּכמי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ויּׂשא  לֹו ּׁשּיׁש מה ּכל אדם ימּכר ּולעֹולם ּפנים. ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּבׁשת
ּתלמידי  ּבניו - גֹולה אֹו מת ׁשאם חכם; ּתלמיד ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבת

לת  ּבּתֹו יּׂשיא וכן מגּנה חכמים. ּדבר ׁשאין חכם; למיד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
חכם. ּתלמיד ׁשל ּבביתֹו מריבה ְְְְִִֵֶַָָָֹולא

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
העריֹות ‡. מן ערוה עם להתיחד ּבין 2אסּור זקנה ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

עם  מהאם חּוץ ערוה. לגּלֹות גֹורם זה ׁשּדבר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָילּדה;
וחתן  נּדה. אׁשּתֹו עם והּבעל ּבּתֹו, עם והאב ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּבנּה,
עּמּה, להתיחד אסּור - ׁשּיבעל קדם נּדה אׁשּתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּפרסה
ואם  האנׁשים. ּבין יׁשן והּוא הּנׁשים ּבין יׁשנה היא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָאּלא
מּתר  - נטמאת ּכ ואחר ראׁשֹונה ּביאה עליה ְְִִִֶַַָָָָָָָָֻּבא

עּמּה. ְְִִֵַָלהתיחד
הּבהמה.·. ועל זכּור מׁשּכב על יּׂשראל נחׁשדּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹלא

אפּלּו נתרחק ואם עּמהן. להתיחד אסּור אין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָלפיכ
החכמים  ּוגדֹולי מׁשּבח. זה הרי - ּובהמה זכּור ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָֻמּיחּוד
ואּסּור  עּמּה. יתיחדּו ׁשּלא ּכדי הּבהמה מרחיקין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהיּו

הּקּבלה  מּפי העריֹות .3יחּוד ֲִִִַַָָָָ
על ‚. ּדינֹו ּובית ּדוד ּגזר ותמר אמנֹון מעּׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכׁשארע

ערוה  ׁשאינּה ּפי על ואף ּפנּויה. יחּוד 4יחּוד ּבכלל - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
והּלל  וׁשּמאי היא. נמצא,5עריֹות ּכּותית. יחּוד על ּגזרּו ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ

ּבין  עּמּה, להתיחד ׁשאסּור אּׁשה עם הּמתיחד ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכל
מרּדּות, מּכת ׁשניהן את מּכין - ּכּותית ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַיּׂשראלית

עליהן  ּומכריזין והאּׁשה, ׁשאף 6האיׁש איׁש, מאׁשת חּוץ . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
לֹוקין; אין - נתיחד אם עּמּה, להתיחד ׁשאסּור ּפי ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָעל
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עשרה.25) השלוש שנת ורביה.26)לפני פריה מצות קיים לא עדיין לילד.27)כאשר הראוייה עליו 28)אפילו שיש
גרושה. איסור אחדות 29)גם וחצרות אחת לחצר פתוחים אחדים בתים שכזו: תכנית פי על בנויים היו שלהם בתים

למבוי. נידוי 30)פתוחות אותן, (מנדין להו משמתינן שמותי אמר פפא רב לדין) לפנינו באו (ואם לדינא לקמן אתי "ואי
פסק  ההלכה, נפסקה לא שבגמרא ומכיוון אותן). (מכין להו" מנגדינן נגודי אמר יהושע דרב בריה הונא רב קל), חרם הוא

מכין. או נידוי או לה"."לבו31)רבינו שהוא 32)קרוב בשעה ברצונו שלא שמתהפך לפי כך "ונקרא הנפילה, מחלת
פעמים.33)כורע". שלוש צריך המשפחה את להחזיק אולם חזקה, הווה פעמים שבשתי פוסק שרבינו פי על ואף

אותה.34) הנושא השלישי לבעל סכנה ויש "קטלנית" ונקראת מתים שבעליה עניות",35)שהוחזקה לידי מביאתו "או
תיגרא  ואתי נקיש מכדא, שערי "כמשלם שאמרו כמו קטטה, לידי מביאה שעניות מפני ביניהם", תהיה "קטטה כותב ורבינו
רבינו  משבח וכאשר העניות. מן גרועה שמריבה רבינו ודעת לבית) מריבה באה בכד, השעורים נגמרים (=כאשר בביתא"

חכם. תלמיד של בביתו מריבה ולא כותב: הוא חכם תלמיד של ועם 1)ביתו העריות מן ערוה עם ייחוד איסור יבאר
ואשה  תינוקות; ילמד אם אשה לו שאין מי ובהמה; ותינוקת תינוק וכן הגויים עם ישראלית ייחוד איסור זכר; או בהמה

בקדושה. עצמו ושירגיל בשלשה; עריות בסתרי דורשין אין קטנים; תלמד הלכה 2)אם כא פרק למעלה ביאורנו ראה
התורה. מן אסור אינו לאוין חייבי עם יחוד אבל ליחוד 3)א. "רמז ושם רבינו. משה עד איש מפי איש שקיבלו כלומר,

התורה". מן 4)מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה "הבועל ד: הלכה אישות מהלכות א בפרק כמבואר לאו, אלא
גזור 5)התורה". וביתֿהלל ביתֿשמאי תלמידי (ובאו) "ואתו לו: עבודהֿזרה ובגמרא וביתֿהלל, ביתֿשמאי כלומר,

והלל  שמאי את רבינו הזכיר דבר", שמונהֿעשר שגזרו ביום עצמן והלל שמאי "שהיו ומפני גוים". דבת איחוד אפילו
הגזירה. ומכריז".6)כגוזרי מלקי זוטרא "מר
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לעז  מֹוציאין ונמצאּו ׁשּזּנתה, עליה לעז להֹוציא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ממזרים. ׁשהן הּבנים ְִִֵֵֶַַַָעל

אׁשּתֹו„. היתה אם עּמּה, להתיחד ׁשאסּור אּׁשה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָּכל
מּתרת  זֹו הרי - מׁשּמרּתֹו.7עּמֹו ׁשאׁשּתֹו מּפני להתיחד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֻ

ּתתי  לא ּפי אבל על ואף הּכּותי עם יּׂשראלית חד ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָֹ
להן  ואין מׁשּמרּתֹו ּכּותי ׁשל אׁשּתֹו ׁשאין עּמֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשאׁשּתֹו

ָּבּוׁשה.
ספר ‰. ללּמדֹו לכּותי יּׂשראל ּתינֹוק מֹוסרין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָוכן

זכּור. מׁשּכב על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני אּמנּות, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻֻּוללּמדֹו
ּבפנּדקיֹות  ּבהמה מעמידין ואפּלּו8ואין ּכּותים, ׁשל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֻ

נקבֹות. אצל ּונקבֹות זכרים אצל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָזכרים
.Â ועֹוף חּיה ּבהמה מֹוסרין אפּלּו9ואין ּכּותי, לרֹועה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

על  חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני לכּותית. ּונקבֹות לכּותים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻזכרים
ּבארנּו ּוכבר ּבהמה, ּבזכּור 10הרּבעת אסּורין ׁשהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

מכׁשל. תּתן לא עּור ולפני ונאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּובבהמה,
.Ê מּפני לכּותית? נקבה ּבהמה מֹוסרין אין מה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָּומּפני

עם  לׁשּכב הּנֹואף ּוכׁשּיבֹוא נֹואפים, ּבחזקת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֻׁשּכּלן
אֹו הּבהמה. עם ויׁשּכב ימצאּנה ׁשּלא אפׁשר זֹו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּכּותית

הּבהמה. עם יׁשּכב ימצאּנה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָאפּלּו
.Á עד הרּבה, אנׁשים עם אפּלּו אחת אּׁשה ּתתיחד ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹלא

ׁשם  מהם אחד ׁשל אׁשּתֹו איׁש11ׁשּתהיה יתיחד לא וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
אנׁשים  עם הרּבה נׁשים הרּבה. נׁשים עם אפּלּו ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָאחד

ליחּוד  חֹוׁשׁשין אין - מּבחּוץ 12הרּבה האנׁשים היּו . ְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
מּבחּוץ, והּנׁשים מּבפנים האנׁשים אֹו מּבפנים, ְְְְֲִִִִִִִִִִַַַָָָָוהּנׁשים

הּנׁשים 13ּופרׁשה  לבין איׁש אֹו האנׁשים לבין אחת אּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
יחּוד  מּׁשּום אסּורין אפּלּו14- ּומלאכּתֹו15. ׁשעסקֹו איׁש ְְְֲֲִִִִִִֶַ

להתיח  לֹו אסּור - הּנׁשים יעּׂשה?עם ּכיצד הּנׁשים. עם ד ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
אחרת. למלאכה יפנה אֹו עּמֹו, ואׁשּתֹו עּמהן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָיתעּסק

.Ë,צרֹות ׁשּתי עם אֹו יבמֹות, ׁשּתי עם להתיחד ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֻמּתר
עם  אֹו ּבעלּה, ּובת אּׁשה עם אֹו וחמֹותּה, אּׁשה עם ְֲִִִִִַַַָָָָאֹו

ואין  זֹו, את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות מּפני חמֹותּה; ּובת ְְְֲִִֵֵֶֶַָָאּׁשה
עּמּה ׁשּיׁש אּׁשה עם להתיחד מּתר וכן זֹו. על זֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻמחּפֹות
עצמּה מֹוסרת ואינּה ּביאה טעם ׁשּיֹודעת קטּנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתינקת
סֹודּה. את מגּלה זֹו ׁשהרי ּבפניה, מזּנה ׁשאינּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלביאה;

.È ּבן ותינֹוק ּולמּטה ׁשלׁש מּבת ּולמּטה 16ּתינקת ּתׁשע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
אּׁשה  יחּוד על אּלא גזרּו ׁשּלא עּמהן; להתיחד מּתר -ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

לביאה. הראּוי ואיׁש לביאה, ְְְְִִִָָָָָָהראּויה
.‡È הּנׁשים 17אנּדרֹוגינֹוס עם מתיחד נתיחד 18אינֹו ואם , ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָ

מתיחד  האיׁש אבל ספק. ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, מּכין אין -ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
האנּדרֹוגינֹוס  הּטמטּום.19עם ועם ְְְְִִִַַָֻ

.·È חֹוׁשׁשת אינּה - ּבעיר ּבעלּה ׁשהיה איׁש ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאׁשת
גס  זה היה ואם עליה. ּבעלּה ׁשאימת מּפני ּבּה,20ליחּוד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

עּמּה יתיחד לא - קרֹובתֹו ׁשהיתה אֹו עּמֹו ׁשּגדלה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּכגֹון
אּׁשה, עם הּמתיחד ּכל וכן ּבעיר. ׁשּבעלּה ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָואף
מּׁשּום  חֹוׁשׁשין אין - הרּבים לרׁשּות ּפתּוח הּפתח ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָוהיה

ִיחּוד.
.‚È ׁשאּמֹות מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא אּׁשה לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי

מתּגרה  ונמצא לבניהם, הּספר לבית ּבאֹות 21הּבנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשהן  אבֹותיהן מּפני קטּנים, ּתלּמד לא אּׁשה וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבנׁשים.

מתיחדים  ונמצאּו ּבניהם, ּבגלל ואין 22ּבאין עּמּה. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָ
הּספר, ּבבית עּמֹו ׁשרּויה אׁשּתֹו ׁשּתהיה צרי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהמלּמד

ּבב  היא ּבמקֹומֹו.אּלא מלּמד והּוא יתּה ְְְְִִֵֵֶַָָ
.„Èזֹו עם זֹו מסּפרֹות הּנׁשים ׁשּתהיינה חכמים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָּתּקנּו

יחּוד. מּׁשּום איׁש, ׁשם יּכנס ׁשּלא ּכדי הּכּסא, ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּבבית
.ÂË ׁשֹומר להיֹות וכׁשר נאמן אדם אפּלּו ממּנין ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָאין

ּבחּוץ; עֹומד ׁשהּוא ּפי על אף נׁשים, ׁשם ׁשּיׁש ִִֵֵֵֶֶַַַָָָחצר
למּנֹות  לאדם ואסּור לעריֹות. אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְְְֲֵֶַַָָָָָׁשאין
עברה. לדבר אׁשּתֹו ינהיג ׁשּלא ּביתֹו, על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹאּפֹוטרֹוּפֹוס

.ÊË,אלמנה ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר לׁשּכן חכם לתלמיד ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאסּור
אם  אּלא החׁשד; מּפני עּמּה, מתיחד ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאף
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מותר.7) זה הרי תימן: (רש"י).8)בכת"י לבעלים" שכר ומעלים שם דרכים עוברי להתאכסן שרביעה 9)"שעושין
טז. הלכה א פרק למעלה כמבואר בעוף, גם י.10)אסורה הלכה יד פרק כמבואר 11)למעלה משמרתו, שאשתו מפני

גם  בעלה, מפני תזנה לא שהיא מכיון שם, נשותיהן שאין האחרים, עם תזנה האשה שמא לחוש ואין ד. הלכה למעלה
סודה. יגלו ובעלה היא שמא מפחדת שהיא מפני תזנה, לא מבפנים,12)חברתה ונשים החיצון) (בבית מבחוץ אנשים

אנשים  חבריו), בזה ירגישו - לפנים מהם אחד יכנס ואם לפנים, דרך להם אין (שהחיצונים יחוד משום חוששים אין
(אנשים  איפכא" תנא "במתניתא הנשים). עם ויתייחד מהם אחד יצא (שמא יחוד משום חוששין מבחוץ, ונשים מבפנים
לבין  יוצא מהם אחד ואם חוששין... אין בחוץ ונשים בפנים אנשים לפנים... האחד יכנס שמא חוששין בפנים ונשים בחוץ

וה  רש"י) החיצוניים. על הפנימיים דרך שהרי אחריו מהם אחד יצא שמא (מפחד) דמיסתפי יחוד, זה אין בנשים הנשים רי
ליחוד. חוששין אין - הרבה אנשים עם לבין 13)הרבה אשה פירשה אם שהמדובר הגמרא, דברי מפרש שרבינו נראה

נא: בסוכה אולם לו, הסמוך בחדר ונשים אחד בחדר הרבה אנשים שיתאספו מותר אבל הנשים, לבין איש או האנשים
רבינו. כדעת שלא קצת לחומרא".14)משמע נעביד אנן - איפכא מתניתא ותנא הכי, כהנא  רב דאמר השתא אביי, "אמר

אפילו 15) ליזהר, יכול שאינו משום או טריד, (בעבודתו) דבעבידתיה משום יותר, לו להתיר ראוי שהיה "אףֿעלֿפי כלומר,
חוששים  באשה במלאכתו, שעסוק מפני כ), הלכה כא פרק (למעלה בהמה להרביע שמותר ואףֿעלֿפי (הרא"ש). אסור" הכי

מבן.16)יותר. תימן: טו.17)בכת"י הלכה א פרק למעלה ביאורנו ראה ונקבות. זכרות בו מתאוה 18)שיש "דהוא
נשים". עם להתייחד אסור לכן גמורה, אנדרוגינוס".19)לאשה עם להתייחד מותר לכן אשה, לספק מתאוה אינו "ואיש

עם  מתייחד ואשה האיש אבל הנשים... עם ולא האנשים עם מתייחד אינו אנדרוגינוס וגורס: רבינו דברי מגיה והגר"א
כז.20)הטומטום. הלכה כא פרק למעלה ביאורנו ראה לה, קרוב אסור 21)לבו ליחוד, חשש שאין באופן ואפילו

בנשים. גירוי מתייחדת.22)משום אם אלא אסור ואין גירוי, שייך לא שבנשים מפני עמה, מתייחדים רבינו כותב כאן
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ּכלב  לגּדל אסּורה אלמנה וכן עּמֹו. אׁשּתֹו היתה ,23ּכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
עבדים  אּׁשה ּתקנה ולא החׁשד. אפּלּו24מּפני זכרים, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַָָָָֹ

החׁשד.25קטּנים  מּפני , ְְֲִִֵַַָ
.ÊÈ ׁשהאחד מּפני ּבׁשלׁשה, עריֹות ּבסתרי ּדֹורׁשין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָאין

עם  זה ונֹותנין נֹוּׂשאין והּׁשנים הרב, ּבׁשאלת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָטרּוד
קרֹובה  אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו לׁשמע. ּפנּויה ּדעּתם ואין ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה
מֹורה  - ׁשּׁשמע דבר לֹו נסּתּפק אם עריֹות, ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָאצל
ׁשּיהיה  ּכדי לׁשנים, אּלא ּדֹורׁשין אין לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָלהקל.
מן  ּׁשּיׁשמע מה ויֹודע דעּתֹו מפּנה הּׁשֹומע ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהאחד

ַָהרב.
.ÁÈ לרב קׁשה ׁשהּוא ּכּלּה הּתֹורה ּבכל דבר ל ְְְֵֶֶַָָָָָָֹֻאין

אמרּו האסּורֹות. והּביאֹות העריֹות מן אּלא לפרׁש ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָהעם
וקּבלּו ּבכּו, העריֹות על יּׂשראל ׁשּנצטּוּו ּבׁשעה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָחכמים:

ּבתרע  זֹו -מצוה למׁשּפחתיו ּבכה ׁשּנאמר: ּובכּיה; מת ְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
מׁשּפחֹות  עסקי .26על ְְִִֵַָ

.ËÈ אדם ׁשל נפׁשֹו - ועריֹות גזל חכמים: ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָואמרּו
זמן  ּבכל קהל מֹוצא אּתה ואין ּומחּמדּתן. להן ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָמתאּוה
[ועֹוד] אסּורֹות. ּוביאֹות ּבעריֹות ּפרּוצין ּבהן ׁשאין ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָּוזמן
- והּכל ּבעריֹות, - מעּוט ּבגזל, - רב חכמים: ְְְֲֲִִֵַַָָָָֹֹאמרּו

הרע 27ּבאבק  .28לׁשֹון ֲַַָָָ
.Î ּולהרּגיל זה, ּבדבר יצרֹו לכף לאדם לֹו ראּוי ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹלפיכ

נכֹונה, ּובדעה טהֹורה ּובמחׁשבה יתרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָֻעצמֹו
הּגדֹול. הּגֹורם ׁשהּוא הּיחּוד, מן ויּזהר מהן. להּנצל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכדי
בי  הּזהרּו לתלמידיהם: אֹומרים היּו החכמים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָּגדֹולי
ללּמד  ּכדי ּכּלתי. מּפני ּבי הּזהרּו בּתי, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָמּפני
מן  ויתרחקּו זה, מּדבר יתּבּיׁשּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹלתלמידיהם

ִַהּיחּוד.
.‡Î הּׁשכרּות ּומן הּׂשחֹוק מן להתרחק ינהג ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַוכן

עגבים  ׁשל 29ּומּדברי מעלֹות והם ּגדֹולים ּגֹורמין ׁשאּלּו , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָ
לטהרה  גֹורם זה ׁשּמנהג אּׁשה, ּבלא יׁשב ולא ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹעריֹות.

אמרּו זאת מּכל ּגדֹולה ּומחׁשבּתֹו30יתרה. עצמֹו יפּנה : ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ
מחׁשבת  ׁשאין ּבחכמה; דעּתֹו וירחיב ּתֹורה, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָלדברי
ּובחכמה  החכמה. מן ּפנּוי ּבלב אּלא מתּגּברת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעריֹות
בכל  ירּו ּדּדיה חן, ויעלת אהבים אּילת אֹומר: ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּוא

תמיד. ּתׁשּגה ּבאהבתּה ְְֲִִֵֶַָָָעת,

דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּביאה אּסּורי הלכֹות להֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָסלקּו
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עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. ועּׂשרים ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָיׁש
א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות ועּׂשרים ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹוארּבע
טמאה ּבין להבּדיל וחּיה ּבהמה ּבסימני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹלבּדק

הּטמאלטהֹורה ּבין להבּדיל העֹוף ּבסימני לבּדק ב) . ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
טמא ּבין להבּדיל חגבים ּבסימני לבּדק ג) ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹלּטהֹור.
טמא ּבין להבּדיל דגים ּבסימני לבּדק ד) ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלטהֹור.
ׁשּלא ו) טמאה. וחּיה ּבהמה לאכל ׁשּלא ה) ְְְְֱֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹלטהֹור.
ׁשּלא ח) טמאים. ּדגים לאכל ׁשּלא ז) טמא. עֹוף ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹֹלאכל
ׁשּלא י) הארץ. ׁשרץ לאכל ׁשּלא ט) העֹוף. ׁשרץ ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹלאכל
הּפרֹות ּתֹולעת לאכל ׁשּלא יא) הארץ. רמּׂש ֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
ׁשּלא יג) הּמים. ׁשרץ לאכל ׁשּלא יב) לאויר. ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹּכׁשּתצא
ׁשּלא טו) הּנסקל. ּבׁשֹור להנֹות ׁשּלא יד) נבלה. ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹלאכל
ׁשּלא יז) החי. מן אבר לאכל ׁשּלא טז) טרפה. ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹלאכל
יט) טהֹורה. ּבהמה חלב לאכל ׁשּלא יח) ּדם. ְְֱֱֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹלאכל
כא) ּבחלב. ּבּׂשר לאכל ׁשּלא כ) הּנׁשה. ּגיד לאכל ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּלא
כג) חדׁשה. ּתבּואה לחם לאכל ׁשּלא כב) לבּׁשלֹו. ְְְֱֲֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא
מן ּכרמל לאכל ׁשּלא כד) החדׁש. מן קלי לאכל ְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹׁשּלא
ּכלאי לאכל ׁשּלא כו) ערלה. לאכל ׁשּלא כה) ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹהחדׁש.
יין לׁשּתֹות ׁשּלא כח) טבל. לאכל ׁשּלא כז) ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹהּכרם.

.נס
zexeq̀zelk̀nzFkld-dyecwxtq

ֶֶ
¦§

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ּבהמה ‡. ּבין ּבהן ׁשּמבּדילין הּסימנין לידע עּׂשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמצות

מּתר  ׁשאין ּובין לאכלן ׁשּמּתר וחגבים ודגים ועֹוף ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻוחּיה
לּטמאה  הּטהרה הּבהמה ּבין והבּדלּתם ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלאכלן.
הּטמא  ּבין להבּדיל ונאמר: לּטהר. הּטמא העֹוף ְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּובין
לא  אׁשר החּיה ּובין הּנאכלת החּיה ּובין הּטהר ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּובין

ֵֵָתאכל.
והם·. ּבּתֹורה, נתּפרׁשּו וחּיה ּבהמה ׁשני סימני ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָ

ׁשניהם. ׁשּיהיּו עד ּגרה. ּומעלת ּפרסה מפרסת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָסימנין:
ּבּלחי  ׁשּנים לּה אין - ּגרה מעלת ׁשהיא וחּיה ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוכל
מפרסת  היא הרי - ּגרה מעלת ׁשהיא ּבהמה וכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהעליֹון.
ּפרסה  מפרסת ׁשהיא ּבהמה וכל הּגמל. מן חּוץ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּפרסה,

החזיר. מן חּוץ ּגרה, מעלת היא -ֲֲִִִֵַַַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נחשדו 23) שלא הכלב, עם להתייחד מותרת אבל אחריה, הולך שהכלב כשיראו אחריה, ירננו שלא שפתים, לזות משום
הבהמה. ועל הזכור על שאם 24)ישראל בעיניה, דצנוע משום לקנות, לה אסור עברי דעבד שכלֿשכן בש"ס "ומבואר

הדבר". לגלות יתפאר לא יחד ולמעלה"25)יקלקלו ומתשע שנים תשע בן עבד אלא לקנות אסורה שאינה לי, "ויראה
ה  משנה' וב'כסף רסז סימן יורהֿדעה 'טור' ראה יגדלו? העבדים הלא זה, דין להבין שם).(קשה עבדים "שנאסר 26)לכות

(רש"י). קרובות" ממש.27)להם עפר שאינו כאבק הרע לשון מעין יאמר 28)כלומר, מי כיצד? הרע לשון "אבק
היה". ומה אירע מה להודיע רוצה איני מפלוני, שתקו שיאמר: או עתה, שהוא כמות שיהיה תאוה.29)לפלוני דברי

יט.30) הלכה כא פרק למעלה ביאורנו טמא 1)ראה דג במעי שנמצא טהור דג וחגב; [דג] ועוף חיה בהמה סימני יבאר
טמא. – הטמא מן היוצא איפכא; או
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לעז  מֹוציאין ונמצאּו ׁשּזּנתה, עליה לעז להֹוציא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ממזרים. ׁשהן הּבנים ְִִֵֵֶַַַָעל

אׁשּתֹו„. היתה אם עּמּה, להתיחד ׁשאסּור אּׁשה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָּכל
מּתרת  זֹו הרי - מׁשּמרּתֹו.7עּמֹו ׁשאׁשּתֹו מּפני להתיחד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֻ

ּתתי  לא ּפי אבל על ואף הּכּותי עם יּׂשראלית חד ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָֹ
להן  ואין מׁשּמרּתֹו ּכּותי ׁשל אׁשּתֹו ׁשאין עּמֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשאׁשּתֹו

ָּבּוׁשה.
ספר ‰. ללּמדֹו לכּותי יּׂשראל ּתינֹוק מֹוסרין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָוכן

זכּור. מׁשּכב על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני אּמנּות, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻֻּוללּמדֹו
ּבפנּדקיֹות  ּבהמה מעמידין ואפּלּו8ואין ּכּותים, ׁשל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֻ

נקבֹות. אצל ּונקבֹות זכרים אצל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָזכרים
.Â ועֹוף חּיה ּבהמה מֹוסרין אפּלּו9ואין ּכּותי, לרֹועה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

על  חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני לכּותית. ּונקבֹות לכּותים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻזכרים
ּבארנּו ּוכבר ּבהמה, ּבזכּור 10הרּבעת אסּורין ׁשהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

מכׁשל. תּתן לא עּור ולפני ונאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּובבהמה,
.Ê מּפני לכּותית? נקבה ּבהמה מֹוסרין אין מה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָּומּפני

עם  לׁשּכב הּנֹואף ּוכׁשּיבֹוא נֹואפים, ּבחזקת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֻׁשּכּלן
אֹו הּבהמה. עם ויׁשּכב ימצאּנה ׁשּלא אפׁשר זֹו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּכּותית

הּבהמה. עם יׁשּכב ימצאּנה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָאפּלּו
.Á עד הרּבה, אנׁשים עם אפּלּו אחת אּׁשה ּתתיחד ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹלא

ׁשם  מהם אחד ׁשל אׁשּתֹו איׁש11ׁשּתהיה יתיחד לא וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
אנׁשים  עם הרּבה נׁשים הרּבה. נׁשים עם אפּלּו ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָאחד

ליחּוד  חֹוׁשׁשין אין - מּבחּוץ 12הרּבה האנׁשים היּו . ְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
מּבחּוץ, והּנׁשים מּבפנים האנׁשים אֹו מּבפנים, ְְְְֲִִִִִִִִִִַַַָָָָוהּנׁשים

הּנׁשים 13ּופרׁשה  לבין איׁש אֹו האנׁשים לבין אחת אּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
יחּוד  מּׁשּום אסּורין אפּלּו14- ּומלאכּתֹו15. ׁשעסקֹו איׁש ְְְֲֲִִִִִִֶַ

להתיח  לֹו אסּור - הּנׁשים יעּׂשה?עם ּכיצד הּנׁשים. עם ד ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
אחרת. למלאכה יפנה אֹו עּמֹו, ואׁשּתֹו עּמהן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָיתעּסק

.Ë,צרֹות ׁשּתי עם אֹו יבמֹות, ׁשּתי עם להתיחד ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֻמּתר
עם  אֹו ּבעלּה, ּובת אּׁשה עם אֹו וחמֹותּה, אּׁשה עם ְֲִִִִִַַַָָָָאֹו

ואין  זֹו, את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות מּפני חמֹותּה; ּובת ְְְֲִִֵֵֶֶַָָאּׁשה
עּמּה ׁשּיׁש אּׁשה עם להתיחד מּתר וכן זֹו. על זֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻמחּפֹות
עצמּה מֹוסרת ואינּה ּביאה טעם ׁשּיֹודעת קטּנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתינקת
סֹודּה. את מגּלה זֹו ׁשהרי ּבפניה, מזּנה ׁשאינּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלביאה;

.È ּבן ותינֹוק ּולמּטה ׁשלׁש מּבת ּולמּטה 16ּתינקת ּתׁשע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
אּׁשה  יחּוד על אּלא גזרּו ׁשּלא עּמהן; להתיחד מּתר -ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

לביאה. הראּוי ואיׁש לביאה, ְְְְִִִָָָָָָהראּויה
.‡È הּנׁשים 17אנּדרֹוגינֹוס עם מתיחד נתיחד 18אינֹו ואם , ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָ

מתיחד  האיׁש אבל ספק. ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, מּכין אין -ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
האנּדרֹוגינֹוס  הּטמטּום.19עם ועם ְְְְִִִַַָֻ

.·È חֹוׁשׁשת אינּה - ּבעיר ּבעלּה ׁשהיה איׁש ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאׁשת
גס  זה היה ואם עליה. ּבעלּה ׁשאימת מּפני ּבּה,20ליחּוד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

עּמּה יתיחד לא - קרֹובתֹו ׁשהיתה אֹו עּמֹו ׁשּגדלה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּכגֹון
אּׁשה, עם הּמתיחד ּכל וכן ּבעיר. ׁשּבעלּה ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָואף
מּׁשּום  חֹוׁשׁשין אין - הרּבים לרׁשּות ּפתּוח הּפתח ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָוהיה

ִיחּוד.
.‚È ׁשאּמֹות מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא אּׁשה לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי

מתּגרה  ונמצא לבניהם, הּספר לבית ּבאֹות 21הּבנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשהן  אבֹותיהן מּפני קטּנים, ּתלּמד לא אּׁשה וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבנׁשים.

מתיחדים  ונמצאּו ּבניהם, ּבגלל ואין 22ּבאין עּמּה. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָ
הּספר, ּבבית עּמֹו ׁשרּויה אׁשּתֹו ׁשּתהיה צרי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהמלּמד

ּבב  היא ּבמקֹומֹו.אּלא מלּמד והּוא יתּה ְְְְִִֵֵֶַָָ
.„Èזֹו עם זֹו מסּפרֹות הּנׁשים ׁשּתהיינה חכמים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָּתּקנּו

יחּוד. מּׁשּום איׁש, ׁשם יּכנס ׁשּלא ּכדי הּכּסא, ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּבבית
.ÂË ׁשֹומר להיֹות וכׁשר נאמן אדם אפּלּו ממּנין ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָאין

ּבחּוץ; עֹומד ׁשהּוא ּפי על אף נׁשים, ׁשם ׁשּיׁש ִִֵֵֵֶֶַַַָָָחצר
למּנֹות  לאדם ואסּור לעריֹות. אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְְְֲֵֶַַָָָָָׁשאין
עברה. לדבר אׁשּתֹו ינהיג ׁשּלא ּביתֹו, על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹאּפֹוטרֹוּפֹוס

.ÊË,אלמנה ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר לׁשּכן חכם לתלמיד ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאסּור
אם  אּלא החׁשד; מּפני עּמּה, מתיחד ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאף
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מותר.7) זה הרי תימן: (רש"י).8)בכת"י לבעלים" שכר ומעלים שם דרכים עוברי להתאכסן שרביעה 9)"שעושין
טז. הלכה א פרק למעלה כמבואר בעוף, גם י.10)אסורה הלכה יד פרק כמבואר 11)למעלה משמרתו, שאשתו מפני

גם  בעלה, מפני תזנה לא שהיא מכיון שם, נשותיהן שאין האחרים, עם תזנה האשה שמא לחוש ואין ד. הלכה למעלה
סודה. יגלו ובעלה היא שמא מפחדת שהיא מפני תזנה, לא מבפנים,12)חברתה ונשים החיצון) (בבית מבחוץ אנשים

אנשים  חבריו), בזה ירגישו - לפנים מהם אחד יכנס ואם לפנים, דרך להם אין (שהחיצונים יחוד משום חוששים אין
(אנשים  איפכא" תנא "במתניתא הנשים). עם ויתייחד מהם אחד יצא (שמא יחוד משום חוששין מבחוץ, ונשים מבפנים
לבין  יוצא מהם אחד ואם חוששין... אין בחוץ ונשים בפנים אנשים לפנים... האחד יכנס שמא חוששין בפנים ונשים בחוץ

וה  רש"י) החיצוניים. על הפנימיים דרך שהרי אחריו מהם אחד יצא שמא (מפחד) דמיסתפי יחוד, זה אין בנשים הנשים רי
ליחוד. חוששין אין - הרבה אנשים עם לבין 13)הרבה אשה פירשה אם שהמדובר הגמרא, דברי מפרש שרבינו נראה

נא: בסוכה אולם לו, הסמוך בחדר ונשים אחד בחדר הרבה אנשים שיתאספו מותר אבל הנשים, לבין איש או האנשים
רבינו. כדעת שלא קצת לחומרא".14)משמע נעביד אנן - איפכא מתניתא ותנא הכי, כהנא  רב דאמר השתא אביי, "אמר

אפילו 15) ליזהר, יכול שאינו משום או טריד, (בעבודתו) דבעבידתיה משום יותר, לו להתיר ראוי שהיה "אףֿעלֿפי כלומר,
חוששים  באשה במלאכתו, שעסוק מפני כ), הלכה כא פרק (למעלה בהמה להרביע שמותר ואףֿעלֿפי (הרא"ש). אסור" הכי

מבן.16)יותר. תימן: טו.17)בכת"י הלכה א פרק למעלה ביאורנו ראה ונקבות. זכרות בו מתאוה 18)שיש "דהוא
נשים". עם להתייחד אסור לכן גמורה, אנדרוגינוס".19)לאשה עם להתייחד מותר לכן אשה, לספק מתאוה אינו "ואיש

עם  מתייחד ואשה האיש אבל הנשים... עם ולא האנשים עם מתייחד אינו אנדרוגינוס וגורס: רבינו דברי מגיה והגר"א
כז.20)הטומטום. הלכה כא פרק למעלה ביאורנו ראה לה, קרוב אסור 21)לבו ליחוד, חשש שאין באופן ואפילו

בנשים. גירוי מתייחדת.22)משום אם אלא אסור ואין גירוי, שייך לא שבנשים מפני עמה, מתייחדים רבינו כותב כאן

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` f"k 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכלב  לגּדל אסּורה אלמנה וכן עּמֹו. אׁשּתֹו היתה ,23ּכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
עבדים  אּׁשה ּתקנה ולא החׁשד. אפּלּו24מּפני זכרים, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַָָָָֹ

החׁשד.25קטּנים  מּפני , ְְֲִִֵַַָ
.ÊÈ ׁשהאחד מּפני ּבׁשלׁשה, עריֹות ּבסתרי ּדֹורׁשין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָאין

עם  זה ונֹותנין נֹוּׂשאין והּׁשנים הרב, ּבׁשאלת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָטרּוד
קרֹובה  אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו לׁשמע. ּפנּויה ּדעּתם ואין ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה
מֹורה  - ׁשּׁשמע דבר לֹו נסּתּפק אם עריֹות, ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָאצל
ׁשּיהיה  ּכדי לׁשנים, אּלא ּדֹורׁשין אין לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָלהקל.
מן  ּׁשּיׁשמע מה ויֹודע דעּתֹו מפּנה הּׁשֹומע ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהאחד

ַָהרב.
.ÁÈ לרב קׁשה ׁשהּוא ּכּלּה הּתֹורה ּבכל דבר ל ְְְֵֶֶַָָָָָָֹֻאין

אמרּו האסּורֹות. והּביאֹות העריֹות מן אּלא לפרׁש ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָהעם
וקּבלּו ּבכּו, העריֹות על יּׂשראל ׁשּנצטּוּו ּבׁשעה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָחכמים:

ּבתרע  זֹו -מצוה למׁשּפחתיו ּבכה ׁשּנאמר: ּובכּיה; מת ְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
מׁשּפחֹות  עסקי .26על ְְִִֵַָ

.ËÈ אדם ׁשל נפׁשֹו - ועריֹות גזל חכמים: ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָואמרּו
זמן  ּבכל קהל מֹוצא אּתה ואין ּומחּמדּתן. להן ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָמתאּוה
[ועֹוד] אסּורֹות. ּוביאֹות ּבעריֹות ּפרּוצין ּבהן ׁשאין ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָּוזמן
- והּכל ּבעריֹות, - מעּוט ּבגזל, - רב חכמים: ְְְֲֲִִֵַַָָָָֹֹאמרּו

הרע 27ּבאבק  .28לׁשֹון ֲַַָָָ
.Î ּולהרּגיל זה, ּבדבר יצרֹו לכף לאדם לֹו ראּוי ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹלפיכ

נכֹונה, ּובדעה טהֹורה ּובמחׁשבה יתרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָֻעצמֹו
הּגדֹול. הּגֹורם ׁשהּוא הּיחּוד, מן ויּזהר מהן. להּנצל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכדי
בי  הּזהרּו לתלמידיהם: אֹומרים היּו החכמים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָּגדֹולי
ללּמד  ּכדי ּכּלתי. מּפני ּבי הּזהרּו בּתי, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָמּפני
מן  ויתרחקּו זה, מּדבר יתּבּיׁשּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹלתלמידיהם

ִַהּיחּוד.
.‡Î הּׁשכרּות ּומן הּׂשחֹוק מן להתרחק ינהג ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַוכן

עגבים  ׁשל 29ּומּדברי מעלֹות והם ּגדֹולים ּגֹורמין ׁשאּלּו , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָ
לטהרה  גֹורם זה ׁשּמנהג אּׁשה, ּבלא יׁשב ולא ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹעריֹות.

אמרּו זאת מּכל ּגדֹולה ּומחׁשבּתֹו30יתרה. עצמֹו יפּנה : ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ
מחׁשבת  ׁשאין ּבחכמה; דעּתֹו וירחיב ּתֹורה, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָלדברי
ּובחכמה  החכמה. מן ּפנּוי ּבלב אּלא מתּגּברת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעריֹות
בכל  ירּו ּדּדיה חן, ויעלת אהבים אּילת אֹומר: ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּוא

תמיד. ּתׁשּגה ּבאהבתּה ְְֲִִֵֶַָָָעת,

דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּביאה אּסּורי הלכֹות להֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָסלקּו

zFxEq` zFlk`n zFkld¦§©£¨£
עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. ועּׂשרים ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָיׁש
א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות ועּׂשרים ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹוארּבע
טמאה ּבין להבּדיל וחּיה ּבהמה ּבסימני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹלבּדק

הּטמאלטהֹורה ּבין להבּדיל העֹוף ּבסימני לבּדק ב) . ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
טמא ּבין להבּדיל חגבים ּבסימני לבּדק ג) ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹלּטהֹור.
טמא ּבין להבּדיל דגים ּבסימני לבּדק ד) ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלטהֹור.
ׁשּלא ו) טמאה. וחּיה ּבהמה לאכל ׁשּלא ה) ְְְְֱֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹלטהֹור.
ׁשּלא ח) טמאים. ּדגים לאכל ׁשּלא ז) טמא. עֹוף ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹֹלאכל
ׁשּלא י) הארץ. ׁשרץ לאכל ׁשּלא ט) העֹוף. ׁשרץ ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹלאכל
הּפרֹות ּתֹולעת לאכל ׁשּלא יא) הארץ. רמּׂש ֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
ׁשּלא יג) הּמים. ׁשרץ לאכל ׁשּלא יב) לאויר. ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹּכׁשּתצא
ׁשּלא טו) הּנסקל. ּבׁשֹור להנֹות ׁשּלא יד) נבלה. ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹלאכל
ׁשּלא יז) החי. מן אבר לאכל ׁשּלא טז) טרפה. ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹלאכל
יט) טהֹורה. ּבהמה חלב לאכל ׁשּלא יח) ּדם. ְְֱֱֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹלאכל
כא) ּבחלב. ּבּׂשר לאכל ׁשּלא כ) הּנׁשה. ּגיד לאכל ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּלא
כג) חדׁשה. ּתבּואה לחם לאכל ׁשּלא כב) לבּׁשלֹו. ְְְֱֲֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא
מן ּכרמל לאכל ׁשּלא כד) החדׁש. מן קלי לאכל ְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹׁשּלא
ּכלאי לאכל ׁשּלא כו) ערלה. לאכל ׁשּלא כה) ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹהחדׁש.
יין לׁשּתֹות ׁשּלא כח) טבל. לאכל ׁשּלא כז) ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹהּכרם.
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אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ּבהמה ‡. ּבין ּבהן ׁשּמבּדילין הּסימנין לידע עּׂשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמצות

מּתר  ׁשאין ּובין לאכלן ׁשּמּתר וחגבים ודגים ועֹוף ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻוחּיה
לּטמאה  הּטהרה הּבהמה ּבין והבּדלּתם ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלאכלן.
הּטמא  ּבין להבּדיל ונאמר: לּטהר. הּטמא העֹוף ְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּובין
לא  אׁשר החּיה ּובין הּנאכלת החּיה ּובין הּטהר ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּובין

ֵֵָתאכל.
והם·. ּבּתֹורה, נתּפרׁשּו וחּיה ּבהמה ׁשני סימני ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָ

ׁשניהם. ׁשּיהיּו עד ּגרה. ּומעלת ּפרסה מפרסת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָסימנין:
ּבּלחי  ׁשּנים לּה אין - ּגרה מעלת ׁשהיא וחּיה ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוכל
מפרסת  היא הרי - ּגרה מעלת ׁשהיא ּבהמה וכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהעליֹון.
ּפרסה  מפרסת ׁשהיא ּבהמה וכל הּגמל. מן חּוץ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּפרסה,

החזיר. מן חּוץ ּגרה, מעלת היא -ֲֲִִִֵַַַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נחשדו 23) שלא הכלב, עם להתייחד מותרת אבל אחריה, הולך שהכלב כשיראו אחריה, ירננו שלא שפתים, לזות משום
הבהמה. ועל הזכור על שאם 24)ישראל בעיניה, דצנוע משום לקנות, לה אסור עברי דעבד שכלֿשכן בש"ס "ומבואר

הדבר". לגלות יתפאר לא יחד ולמעלה"25)יקלקלו ומתשע שנים תשע בן עבד אלא לקנות אסורה שאינה לי, "ויראה
ה  משנה' וב'כסף רסז סימן יורהֿדעה 'טור' ראה יגדלו? העבדים הלא זה, דין להבין שם).(קשה עבדים "שנאסר 26)לכות

(רש"י). קרובות" ממש.27)להם עפר שאינו כאבק הרע לשון מעין יאמר 28)כלומר, מי כיצד? הרע לשון "אבק
היה". ומה אירע מה להודיע רוצה איני מפלוני, שתקו שיאמר: או עתה, שהוא כמות שיהיה תאוה.29)לפלוני דברי

יט.30) הלכה כא פרק למעלה ביאורנו טמא 1)ראה דג במעי שנמצא טהור דג וחגב; [דג] ועוף חיה בהמה סימני יבאר
טמא. – הטמא מן היוצא איפכא; או
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ּומצאּה‚. מּכירּה, ואינֹו ּבּמדּבר ּבהמה הּמֹוצא ,ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ
ׁשּנים  לּה אין אם ּבפיה: ּבֹודק - הּפרסֹות ְְֲִִִִֵֵַַַָָָחתּוכת
מצא  ּגמל. ׁשּיּכיר והּוא טהֹורה. ׁשהיא ּבידּוע - ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָלמעלה
ׁשסּועה  היא אם ּבפרסֹותיה: ּבֹודק - חתּו ׁשּפיה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבהמה
ורגליה  חתּו ּפיה מצא חזיר. ׁשּיּכיר והּוא טהֹורה. -ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ
אם  העקץ: ּבכנפי ׁשּׁשחטּה אחר ּבּה ּבֹודק - ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹחתּוכֹות
והּוא  טהֹורה. - וערב ׁשתי מהּל ׁשם ּבּׂשרּה ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָמצא

וערב. ׁשתי ּבּׂשרֹו הּוא ׁשּכן ערֹוד, ְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּיּכיר
על „. אף טמאה, ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טהֹורה ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

סּוס  ּכמין אּלא גרה, מעלה ולא ּפרסה מפריס ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּפי
ּדברים  ּבּמה ּבאכילה. מּתר זה הרי - ּדבר לכל חמֹור ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻאֹו
מעּברת  ּפרה הּניח אם אבל לפניו; ּבׁשּילדה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָֻאמּורים?
ּפי  על אף אחריה, ּכרּו חזיר ּכמין ּומצא ּובא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָּבעדרֹו,
ׁשּמא  ּבאכילה; ואסּור ספק, זה הרי - מּמּנה יֹונק ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

הּטהֹורה. אחר ונכר נֹולד, הּטמאה ְְְְִִֵַַַַַַָָמן
על ‰. אף טהֹורה, ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טמאה ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

ּכמין  הּוא והרי גרה, ּומעלה ּפרסה מפריס ׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּפי
ּבאכילה. אסּור זה הרי - ּׂשה ּכמין אֹו ּדבר לכל ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָׁשֹור
טהֹור. - הּטהֹורה ּומן טמא, - הּטמאה מן  ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשהּגדל
ודג  אסּור, - טהֹור דג ּבמעי ׁשּנמצא טמא ּדג (לפיכ)ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָ
ּגּדּוליו, ׁשאין לפי מּתר; - טמא דג ּבמעי הּנמצא ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻטהֹור

ּבלעֹו. ְֶָָאּלא
.Âלּה ׁשּיׁש ּברּיה ּבּה ׁשּנמצא אֹו ׁשּילדה טהֹורה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה

היא  וזֹו ּבאכילה. אסּורה - ׁשדרֹות ּוׁשּתי גּבין ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָׁשּתי
תאכלּו לא זה את ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ׁשּנאסרה ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשסּועה
ּכלֹומר: הּׁשסּועה. הּפרסה ּומּמפריסי הּגרה ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָמּמעלי

ּבהמֹות. לׁשּתי ׁשסּועה ׁשּנֹולדה ְְְְְִִֵֵֶָָָּברּיה
.Ê ׁשהּוא ּפי על אף עֹוף, ּדמּות ּבּה ׁשּנמצא ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוכן

הּנמצא  מן הּתר לא ּבאכילה. אסּור זה הרי - טהֹור ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻעֹוף
ּפרסה. לֹו ּׁשּיׁש מה אּלא ְְִֵֵֶֶַַָָָּבבהמה

.Á ּבאכילה ׁשּמּתר ׁשּבעֹולם וחּיה ּבהמה ּבכל ל ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאין
מיני  ׁשלׁשה ּבּתֹורה. הּמנּויין הּמינין מעּׂשרת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָחּוץ
אּיל, חּיה: מיני וׁשבעה ועז; ּׂשה, ׁשֹור, והם: ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה,
ּומיניהן. הם וזמר. ּותאֹו, ודיׁשן, ואּקֹו, ויחמּור, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּוצבי,
העּׂשרה  וכל הּׁשֹור. מּמין ׁשהן והּמריא, הּבר ׁשֹור ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּכגֹון
מי  ,לפיכ ּפרסה. ּומפריס גרה מעלה - ּומיניהם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמינין
ּברגלים. ולא ּבּפה לא לבּדק צרי אינֹו - מּכירן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשהּוא

.Ëאנּו צריכין ּבאכילה, מּתרין ׁשּכּלן ּפי על ְֲִִִִִֶַַַָָָָֻֻאף
- ׁשהחּיה טהֹורה. וחּיה טהֹורה ּבהמה ּבין ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלהבּדיל
- הּטהֹורה והּבהמה ּכּסּוי; טעּון ודמּה מּתר, ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֻחלּבּה

ּכּסּוי. טעּון ּדמּה ואין ּבכרת, ְְְִֵֵֶָָָָָחלּבּה
.È ׁשהּוא מין ּכל הן: הּׁשמּועה מּפי - חּיה ְְִִִִֵֵֶַַָָָָוסימני

ּכגֹון  מפּצלֹות, קרנים לֹו ויׁש גרה ּומעלה ּפרסה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֻמפריס
ט  חּיה זה הרי - קרניו האּיל ׁשאין וכל ּבוּדאי; הֹורה ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

וחרּוקֹות  הּׁשֹור, ּכקרני ּכרּוכֹות קרניו היּו אם ְְְְְֲִֵַַַַָָָֻמפּצלֹות,
ּכקרני  והדּורֹות ּבהן, מבלע החרק ויהיה העז, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּכקרני
ּבּקרנים  ׁשּיהיה ּובלבד טהֹורה. חּיה זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּצבי

והדּורֹות. חרּוקֹות ּכרּוכֹות, אּלּו: סימנין ְְֲֲִִֵַָָׁשלׁשה

.‡È אבל מּכירֹו; ׁשאינֹו ּבמין אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָּבּמה
אֹותן, מּכיר היה אם ּבּתֹורה, האמּורין חּיה מיני ְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָׁשבעה
וחּיב  חלּבֹו, אֹוכל זה הרי - קרנים לֹו מצא לא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאפּלּו

ּדמֹו. ְַָלכּסֹות
.·È ּפי על אף והּקרׁש, הּוא. ּבהמה מין - הּבר ְְִִֵֶֶַַַַָָׁשֹור

ׁשּיסּתּפק  וכל חּיה. הּוא הרי - אחת קרן אּלא לֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשאין
ואין  אסּור, חלּבֹו - ּבהמה מין אֹו חּיה מין הּוא אם ְְְְִִִֵֵֶַָָָל

ּדמֹו. את ּומכּסין עליו, ְִִֶַָָָלֹוקין
.‚È הּוא - טהֹורה חּיה עם טהֹורה מּבהמה הּבא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּכלאים

את  ּומכּסין עליו, לֹוקין ואין אסּור, חלּבֹו ּכֹוי . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּנקרא
ּכלל. טהֹור מּמין מתעּבר טמא מין ואין ְְְִִִִֵֵֵַָָָָּדמֹו.

.„È מנה אּלא הּתֹורה, מן נתּפרׁש לא טהֹור עֹוף ְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹסימני
והּמינין  מּתרין. - העֹוף מיני ּוׁשאר ּבלבד, טמאים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָֻמנין
ב) נׁשר. א) הן: ואּלּו הן, ועּׂשרים ארּבעה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָהאסּורין
ּבמׁשנה  האמּורה הראה והיא ּדאה. ד) עזנּיה. ג) ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָּפרס.
ו) תֹורה. ּבמׁשנה האמּורה הּדּיה והיא אּיה. ה) ְְְֲִִֵַַַָָָָָָתֹורה.
ׁשני  ׁשהּוא מּכלל למינּה, ּבּה: ּכתּוב ׁשּכן האּיה. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָמין
- למינֹו ּבעֹורב: נאמר ׁשּכן זרזיר. ח) עֹורב. ז) ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַמינין.
יב) ׁשחף. יא) ּתחמס. י) יענה. ט) הּזרזיר. את ְְְֲִִֶַַַַַַָָָלהביא
למינהּו. ּבֹו: ּכתּוב ׁשּכן הּנץ. מין והּוא וׁשרנקא, יג) ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָנץ.
קאת. יח) ּתנׁשמת. יז) ינׁשּוף. טז) .ׁשל טו) ּכֹוס. ְְִֶֶַָָָָיד)

מי  כב) האנפה. כא) חסידה. כ) רחמה. האנפה.יט) ן ֲֲֲִִָָָָָָָָָָ
העטּלף. כד) הּדּוכיפת. כג) למינּה. ּבּה: נאמר ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּכן

.ÂË הרי - ּובׁשמֹותיהן אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָּכל
ועֹוף  ּבדיקה. צרי ואינֹו מהם, ׁשאינֹו עֹוף אֹוכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָזה
ּבאֹותֹו ּפׁשּוט דבר ׁשּיהיה והּוא ּבמסרת. נאכל ְְְְֱִֶֶֶֶָָָָָָֹטהֹור
הּתיר  זה עֹוף לֹומר: צּיד ונאמן טהֹור. עֹוף ׁשּזה ְֱִִֶֶֶֶַַָָָָמקֹום
ּבמינין  ּבקי ׁשהּוא צּיד אֹותֹו ׁשּיחזק והּוא הּצּיד. רּבי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֻלי

ּובׁשמֹותיהן. ְִֵֵֶאּלּו
.ÊË ּבֹודק - ׁשמֹותיהן יֹודע ואינֹו מּכירן ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמי

ואֹוכל  דֹורס ׁשהּוא עֹוף ּכל חכמים: ׁשּנתנּו אּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָּבסימנין
דֹורס  וׁשאינֹו וטמא; הּמינין, מאּלּו ׁשהּוא ּבידּוע -ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
זה  הרי - אּלּו סימנין מּׁשלׁשה אחד ּבֹו יׁש אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָואֹוכל,
והיא  זפק, אֹו יתרה, אצּבע הן: ואּלּו טהֹור. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָעֹוף

ּבּיד. נקלף קרקבנֹו ׁשהיה אֹו ְְְְִֶַַָָָָָָֻֻהּמראה,
.ÊÈׁשאינֹו מין האסּורין הּמינין אּלּו ּבכל ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָלפי

מּפרס  חּוץ אּלּו סימנין מּׁשלׁשה אחד ּבֹו ויׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָדֹורס
ּבמדּברֹות  אּלא ּבּיּׁשּוב, מצּויין אינן ועזנּיה ּופרס ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָועזנּיה,

הּיּׁשּוב. סֹוף ׁשהן מאד, עד הרחֹוקֹות הּים ְְִִֵֵֶַַַָָֹאּיי
.ÁÈּבֹו ואין ּבּיד, נקלף ואינֹו ּבסּכין נקלף הּקרקבן ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻהיה

היה  ספק. זה הרי - דֹורס ׁשאינֹו ּפי על אף אחר, ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָסימן
זה  הרי - ּבּיד ונקלף ונתרּפה ּבּׁשמׁש והּניחֹו ודבק, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחזק

ָֻמּתר.
.ËÈׁשּמ הּגאֹונים: ׁשאין אמרּו ּבידיהם, היא סרת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

היה  אם אּלא אחד, ּבסימן הּבא עֹוף להּתיר ְְִִִִֶֶַַָָָָָָמֹורין
נקלף  אינֹו אם אבל ּבּיד; קרקבנֹו ׁשּיּקלף סימן ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻאֹותֹו
מעֹולם  - יתרה אצּבע אֹו זפק לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּיד,

הּתירּוהּו. ִִֹלא
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.Î ׁשּתים חּוט לֹו ּכׁשּמֹותחין רגליו את ׁשחֹולק עֹוף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּכל
ּבאויר  ואֹוכל האויר מן ׁשּקֹולט אֹו לכאן, ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָלכאן
ונדמה  הּטמאים עם הּׁשֹוכן וכל וטמא. דֹורס, זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

טמא. זה הרי - ֲֵֵֶֶָָלהם
.‡Î:הן ואּלּו ׁשמֹונה, - ּתֹורה ׁשהּתירה חגבים ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָּומיני

ּומין  ד) חרּגל. ג) הרזּבנית. והּוא חגב, מין ב) חגב. ְְְִִִַַָָָָָָֹא)
והיא  ארּבה, ּומין ו) ארּבה. ה) ערצּוביא. והּוא ְְְְְְְִִֶֶַַַַָֹחרּגל,
יֹוחנא  והיא סלעם, ּומין ח) סלעם. ז) ּכרמים. ְְְְֲִִִִֶָָָָָָֹצּפרת

ְְִַירּוׁשלמית.
.·Î והּצּיד אֹוכל. - ּוב ׁשמֹותיהן ּבהן ּבקי ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמי

ּבֹודק  - ּבהן ּבקי ׁשאינֹו ּומי ּכעֹוף. עליהן, ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָנאמן
ארּבע  לֹו ׁשּיׁש ּכל ּבהן: יׁש סימנין ּוׁשלׁשה ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּסימנין.
הּקף  ורב ּגּופֹו אר רב ׁשחֹופֹות ּכנפים וארּבע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹרגלים,
טהֹור. מין זה הרי - ּבהם לנּתר ּכרעים ׁשני לֹו ויׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּגּופֹו,
חגב  ׁשמֹו היה אם זנב, לֹו ויׁש אר ׁשראׁשֹו ּפי על ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹואף

טהֹור. -ָ
.‚Îלֹו ׁשאין אֹו ּכרעים, אֹו ּכנפים עכׁשו לֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמי

זמן  אחר אֹותן לגּדל ועתיד רּבֹו, את החֹופין ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֻּכנפים
מעּתה. מּתר זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַָָֻּכׁשּיגּדיל

.„Î הּוא ּוסנּפיר וקּׂשקּׂשת. סנּפיר סימנין: ׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּובּדגים
וכ  גּופֹו. ּבכל הּדבּוקה היא וקּׂשקּׂשת ּבֹו, ׁשּיׁשׁשּפֹורח ל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּוכׁשּיגּדיל  עכׁשיו לֹו אין סנּפיר. לֹו יׁש - קּׂשקּׂשת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָלֹו
ּוכׁשּיעלה  ּבּים ּכׁשהּוא קּׂשקּׂשת לֹו ׁשּיׁש אֹו לֹו, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָיהיה
קּׂשקּׂשים  לֹו ׁשאין ּומי מּתר. זה הרי - קּׂשקּׂשיו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻיּׁשיר
אחד  סנּפיר אּלא ּבֹו אין אפּלּו מּתר. - ּכּלֹו את ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻהחֹופין

מּתר. זה הרי - אחת ְְֲֵֶֶֶַַַָֻוקּׂשקּׂשת

ה'תשע"ה  אדר כ"ח ה' יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ׁשּנאמר ‡. וׁשסעת 2מּכלל ּפרסה מפרסת ּבהמה וכל : ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשֹומע  ּגרה, מעלת פרסֹות ׁשּתי ׁשאינּה3ׁשסע ׁשּכל אני ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
מּכלל  הּבא ולאו אסּורה. - ּפרסה ּומפרסת ּגרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָמעלת

הּוא 4עּׂשה  עּׂשה ּובּׁשפן 5- ּובארנבת ּובחזיר ּובּגמל . ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּומּמפריסי  הּגרה מּמעלי תאכלּו לא זה את ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹנאמר:
ּפי  על ואף תעּׂשה, ּבלא ׁשהן למדּת הרי וגֹומר. ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּפרסה
וחּיה  טמאה ּבהמה ׁשאר ׁשּכן וכל אחד. סימן ּבהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיׁש

ּכלל  סימן ּבּה ׁשאין ּבלא 6טמאה, אכילתם ׁשאּסּור , ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ
ּתאכלּו. אתּה מּכלל הּבא עּׂשה על יתר ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹתעּׂשה,

ּכזית ·. טמאה וחּיה ּבהמה מּבּׂשר האֹוכל ּכל ,ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ
לֹוקה  מן 7- ׁשאכל ּבין הּבּׂשר מן ׁשאכל ּבין הּתֹורה. מן ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לחלּבם.8החלב  ּבּׂשרם ּבין ּבּטמאים הּכתּוב חּלק לא . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לנפׁש‚. האדם ויהי ּבֹו: ׁשּנאמר ּפי על אף ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאדם,
ּפרסה 9חּיה  ּבעלת חּיה מיני מּכלל אינֹו -10לפיכ ,11 ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָ
ּבין 12אינֹו מחלּבֹו, אֹו האדם מּבּׂשר האֹוכל תעּׂשה. ּבלא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

לֹוקה  אינֹו - הּמת מן ּבין החי הּוא 13מן אסּור אבל , ֲִִֵֵֵֶַַַָָ
ּבהן: ואמר חּיה מיני ׁשבעת הּכתּוב מנה ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבעּׂשה;

ּתאכלּו אׁשר החּיה מהן 14זאת חּוץ ׁשהּוא ּכל הא ,15- ְֲֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
עּׂשה. - עּׂשה מּכלל הּבא ולאו תאכלּו, ְְְֲֲִֵֵַַַָֹֹלא

הּתֹורה,„. מן לֹוקה - טמא עֹוף מּבּׂשר ּכזית ְְִִִֵֵֶַַַָָָהאֹוכל
והרי  יאכלּו. לא העֹוף מן ּתׁשּקצּו אּלה ואת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
הא  ּתאכלּו, טהרה צּפֹור ּכל ׁשּנאמר: עּׂשה, על ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹעבר

מּדג  ּכזית האֹוכל וכן תאכלּו. לא - -16טמאה טמא ְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ
תאכלּו. לא מּבּׂשרם לכם, יהיּו וׁשקץ ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹלֹוקה,
וקּׂשקּׂשת  סנּפיר לֹו אׁשר ּכל ׁשּנאמר: עּׂשה, על ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹועבר
לא  - וקּׂשקּׂשת סנּפיר לֹו ׁשאין ׁשּמי מּכלל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּתאכלּו,
וחּיה  ּבהמה אֹו טמא ּדג האֹוכל ׁשּכל למדּת, הא ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָיאכל.
לא  על ועבר עּׂשה מצות ּבּטל - טמא עֹוף אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹטמאה

ֲֶַתעּׂשה.
והאֹוכל ‰. העֹוף, ׁשרץ ּבכלל הּוא הרי - טמא ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָחגב 

ּכל 17ּכזית  ׁשּנאמר: לֹוקה, - העֹוף העֹוף 18מּׁשרץ ׁשרץ ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּכגֹון  העֹוף? ׁשרץ זהּו ואי יאכלּו. לא לכם הּוא ְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹטמא

בהן. וכּיֹוצא ּודבֹורה וצרעה יּתּוׁש אֹו ְְְְְִֵֶַַָָָזבּוב
.Â וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - הארץ מּׁשרץ ּכזית ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהאֹוכל

זהּו ואי יאכל. לא הּוא ׁשקץ הארץ על הּׁשרץ ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשרץ
ונדל  וחּפּוׁשית ועקרּבים נחׁשים ּכגֹון הארץ? 19ׁשרץ ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Ê החלד ׁשהן: ּבּתֹורה, האמּורים ׁשרצים ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹּוׁשמנה 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בפירות 1) הנמצאים ותולעים בתורה; האמורים שרצים שמונה ודין אדם; מבשר או הטמאים ועוף חיה מבהמה האוכל יבאר
לאלו. וצירפה שלימה אחת והביא נמלות רסק ודין במים; הכתוב.2)או שאומר זה כלומר, ובברייתא. במשנה שגור ביטוי

לומד.3) אני מכאן כלומר, אני, אחרת,4)מבין לעשות שלא הוא התורה שרצון מבינים אנו כך" "לעשות שכתוב: מאחר
עשה. בלשון הנכתב הפסוק מסגנון נלמד שהלאו כלומר, עשה", מכלל הבא "לאו וזהו לעשות, לא במפורש נכתב שלא אף

עשה.5) על עובר הוא התורה, כציווי לא עשה בתורה.6)ואם מפורשות בכזית".7)שאינן כולן השיעורין "כל
חלב.8) אכילת משום לא אבל טמאה, בהמה בשר של לאו משום רק אין 9)כלומר, כן פי על אף טהרה, סימני בו ואין

תאכלו". לא זה "את של בלאֿתעשה הפרסה.10)בשרו וממפריסי וג' תאכלו לא זה את אך כתבה: כלומר,11)והתורה
זו. פרשה בכלל אינו פרסה בעל שאינו שהמין אלא 13)האדם.12)מפני אינו שזה חייב, אינו החי מן בשר משום וגם

טהורים. במינים אלא אינו נבלה איסור וגם טהורים. ועוף חיה אדם,14)בבהמה, בבשר שיש עשה" מכלל הבא ה"לאו
שכתב  כמו פרסה, מבעלי אינו ואדם פרסה בבעלי מדבר זה מקרא כי א', הלכה בראש טמאים למינים ממנו שלמד אותו אינו

למעלה. כאמור חיה נקרא ואדם תאכלו" אשר החיה "זאת העשה אלא זו, הלכה בראש פרסה.15)רבינו מבעלי לא אפילו
בני 16) בלשון בשר, בשם הדג בשר נקרא מקום בכל שלא מפני ובעוף, בבהמה כמו הדג", "מבשר כאן הזכיר לא רבינו

בשר.17)אדם. בשם נקראו לא חגבים כי העוף, שרץ מבשר רבינו הזכיר לא בחגב כאן נזכר 18)גם לא ויקרא בספר
בלבד. דברים בספר אלא העוף, שרץ על רגלים.19)לאו מרבה הפסוק: בלשון



קכג zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` f"k 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּומצאּה‚. מּכירּה, ואינֹו ּבּמדּבר ּבהמה הּמֹוצא ,ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ
ׁשּנים  לּה אין אם ּבפיה: ּבֹודק - הּפרסֹות ְְֲִִִִֵֵַַַָָָחתּוכת
מצא  ּגמל. ׁשּיּכיר והּוא טהֹורה. ׁשהיא ּבידּוע - ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָלמעלה
ׁשסּועה  היא אם ּבפרסֹותיה: ּבֹודק - חתּו ׁשּפיה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבהמה
ורגליה  חתּו ּפיה מצא חזיר. ׁשּיּכיר והּוא טהֹורה. -ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ
אם  העקץ: ּבכנפי ׁשּׁשחטּה אחר ּבּה ּבֹודק - ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹחתּוכֹות
והּוא  טהֹורה. - וערב ׁשתי מהּל ׁשם ּבּׂשרּה ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָמצא

וערב. ׁשתי ּבּׂשרֹו הּוא ׁשּכן ערֹוד, ְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּיּכיר
על „. אף טמאה, ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טהֹורה ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

סּוס  ּכמין אּלא גרה, מעלה ולא ּפרסה מפריס ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּפי
ּדברים  ּבּמה ּבאכילה. מּתר זה הרי - ּדבר לכל חמֹור ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻאֹו
מעּברת  ּפרה הּניח אם אבל לפניו; ּבׁשּילדה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָֻאמּורים?
ּפי  על אף אחריה, ּכרּו חזיר ּכמין ּומצא ּובא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָּבעדרֹו,
ׁשּמא  ּבאכילה; ואסּור ספק, זה הרי - מּמּנה יֹונק ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

הּטהֹורה. אחר ונכר נֹולד, הּטמאה ְְְְִִֵַַַַַַָָמן
על ‰. אף טהֹורה, ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טמאה ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

ּכמין  הּוא והרי גרה, ּומעלה ּפרסה מפריס ׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּפי
ּבאכילה. אסּור זה הרי - ּׂשה ּכמין אֹו ּדבר לכל ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָׁשֹור
טהֹור. - הּטהֹורה ּומן טמא, - הּטמאה מן  ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשהּגדל
ודג  אסּור, - טהֹור דג ּבמעי ׁשּנמצא טמא ּדג (לפיכ)ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָ
ּגּדּוליו, ׁשאין לפי מּתר; - טמא דג ּבמעי הּנמצא ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻטהֹור

ּבלעֹו. ְֶָָאּלא
.Âלּה ׁשּיׁש ּברּיה ּבּה ׁשּנמצא אֹו ׁשּילדה טהֹורה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה

היא  וזֹו ּבאכילה. אסּורה - ׁשדרֹות ּוׁשּתי גּבין ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָׁשּתי
תאכלּו לא זה את ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ׁשּנאסרה ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשסּועה
ּכלֹומר: הּׁשסּועה. הּפרסה ּומּמפריסי הּגרה ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָמּמעלי

ּבהמֹות. לׁשּתי ׁשסּועה ׁשּנֹולדה ְְְְְִִֵֵֶָָָּברּיה
.Ê ׁשהּוא ּפי על אף עֹוף, ּדמּות ּבּה ׁשּנמצא ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוכן

הּנמצא  מן הּתר לא ּבאכילה. אסּור זה הרי - טהֹור ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻעֹוף
ּפרסה. לֹו ּׁשּיׁש מה אּלא ְְִֵֵֶֶַַָָָּבבהמה

.Á ּבאכילה ׁשּמּתר ׁשּבעֹולם וחּיה ּבהמה ּבכל ל ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאין
מיני  ׁשלׁשה ּבּתֹורה. הּמנּויין הּמינין מעּׂשרת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָחּוץ
אּיל, חּיה: מיני וׁשבעה ועז; ּׂשה, ׁשֹור, והם: ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה,
ּומיניהן. הם וזמר. ּותאֹו, ודיׁשן, ואּקֹו, ויחמּור, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּוצבי,
העּׂשרה  וכל הּׁשֹור. מּמין ׁשהן והּמריא, הּבר ׁשֹור ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּכגֹון
מי  ,לפיכ ּפרסה. ּומפריס גרה מעלה - ּומיניהם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמינין
ּברגלים. ולא ּבּפה לא לבּדק צרי אינֹו - מּכירן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשהּוא

.Ëאנּו צריכין ּבאכילה, מּתרין ׁשּכּלן ּפי על ְֲִִִִִֶַַַָָָָֻֻאף
- ׁשהחּיה טהֹורה. וחּיה טהֹורה ּבהמה ּבין ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלהבּדיל
- הּטהֹורה והּבהמה ּכּסּוי; טעּון ודמּה מּתר, ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֻחלּבּה

ּכּסּוי. טעּון ּדמּה ואין ּבכרת, ְְְִֵֵֶָָָָָחלּבּה
.È ׁשהּוא מין ּכל הן: הּׁשמּועה מּפי - חּיה ְְִִִִֵֵֶַַָָָָוסימני

ּכגֹון  מפּצלֹות, קרנים לֹו ויׁש גרה ּומעלה ּפרסה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֻמפריס
ט  חּיה זה הרי - קרניו האּיל ׁשאין וכל ּבוּדאי; הֹורה ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

וחרּוקֹות  הּׁשֹור, ּכקרני ּכרּוכֹות קרניו היּו אם ְְְְְֲִֵַַַַָָָֻמפּצלֹות,
ּכקרני  והדּורֹות ּבהן, מבלע החרק ויהיה העז, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּכקרני
ּבּקרנים  ׁשּיהיה ּובלבד טהֹורה. חּיה זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּצבי

והדּורֹות. חרּוקֹות ּכרּוכֹות, אּלּו: סימנין ְְֲֲִִֵַָָׁשלׁשה

.‡È אבל מּכירֹו; ׁשאינֹו ּבמין אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָּבּמה
אֹותן, מּכיר היה אם ּבּתֹורה, האמּורין חּיה מיני ְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָׁשבעה
וחּיב  חלּבֹו, אֹוכל זה הרי - קרנים לֹו מצא לא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאפּלּו

ּדמֹו. ְַָלכּסֹות
.·È ּפי על אף והּקרׁש, הּוא. ּבהמה מין - הּבר ְְִִֵֶֶַַַַָָׁשֹור

ׁשּיסּתּפק  וכל חּיה. הּוא הרי - אחת קרן אּלא לֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשאין
ואין  אסּור, חלּבֹו - ּבהמה מין אֹו חּיה מין הּוא אם ְְְְִִִֵֵֶַָָָל

ּדמֹו. את ּומכּסין עליו, ְִִֶַָָָלֹוקין
.‚È הּוא - טהֹורה חּיה עם טהֹורה מּבהמה הּבא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּכלאים

את  ּומכּסין עליו, לֹוקין ואין אסּור, חלּבֹו ּכֹוי . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּנקרא
ּכלל. טהֹור מּמין מתעּבר טמא מין ואין ְְְִִִִֵֵֵַָָָָּדמֹו.

.„È מנה אּלא הּתֹורה, מן נתּפרׁש לא טהֹור עֹוף ְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹסימני
והּמינין  מּתרין. - העֹוף מיני ּוׁשאר ּבלבד, טמאים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָֻמנין
ב) נׁשר. א) הן: ואּלּו הן, ועּׂשרים ארּבעה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָהאסּורין
ּבמׁשנה  האמּורה הראה והיא ּדאה. ד) עזנּיה. ג) ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָּפרס.
ו) תֹורה. ּבמׁשנה האמּורה הּדּיה והיא אּיה. ה) ְְְֲִִֵַַַָָָָָָתֹורה.
ׁשני  ׁשהּוא מּכלל למינּה, ּבּה: ּכתּוב ׁשּכן האּיה. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָמין
- למינֹו ּבעֹורב: נאמר ׁשּכן זרזיר. ח) עֹורב. ז) ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַמינין.
יב) ׁשחף. יא) ּתחמס. י) יענה. ט) הּזרזיר. את ְְְֲִִֶַַַַַַָָָלהביא
למינהּו. ּבֹו: ּכתּוב ׁשּכן הּנץ. מין והּוא וׁשרנקא, יג) ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָנץ.
קאת. יח) ּתנׁשמת. יז) ינׁשּוף. טז) .ׁשל טו) ּכֹוס. ְְִֶֶַָָָָיד)

מי  כב) האנפה. כא) חסידה. כ) רחמה. האנפה.יט) ן ֲֲֲִִָָָָָָָָָָ
העטּלף. כד) הּדּוכיפת. כג) למינּה. ּבּה: נאמר ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּכן

.ÂË הרי - ּובׁשמֹותיהן אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָּכל
ועֹוף  ּבדיקה. צרי ואינֹו מהם, ׁשאינֹו עֹוף אֹוכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָזה
ּבאֹותֹו ּפׁשּוט דבר ׁשּיהיה והּוא ּבמסרת. נאכל ְְְְֱִֶֶֶֶָָָָָָֹטהֹור
הּתיר  זה עֹוף לֹומר: צּיד ונאמן טהֹור. עֹוף ׁשּזה ְֱִִֶֶֶֶַַָָָָמקֹום
ּבמינין  ּבקי ׁשהּוא צּיד אֹותֹו ׁשּיחזק והּוא הּצּיד. רּבי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֻלי

ּובׁשמֹותיהן. ְִֵֵֶאּלּו
.ÊË ּבֹודק - ׁשמֹותיהן יֹודע ואינֹו מּכירן ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמי

ואֹוכל  דֹורס ׁשהּוא עֹוף ּכל חכמים: ׁשּנתנּו אּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָּבסימנין
דֹורס  וׁשאינֹו וטמא; הּמינין, מאּלּו ׁשהּוא ּבידּוע -ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
זה  הרי - אּלּו סימנין מּׁשלׁשה אחד ּבֹו יׁש אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָואֹוכל,
והיא  זפק, אֹו יתרה, אצּבע הן: ואּלּו טהֹור. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָעֹוף

ּבּיד. נקלף קרקבנֹו ׁשהיה אֹו ְְְְִֶַַָָָָָָֻֻהּמראה,
.ÊÈׁשאינֹו מין האסּורין הּמינין אּלּו ּבכל ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָלפי

מּפרס  חּוץ אּלּו סימנין מּׁשלׁשה אחד ּבֹו ויׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָדֹורס
ּבמדּברֹות  אּלא ּבּיּׁשּוב, מצּויין אינן ועזנּיה ּופרס ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָועזנּיה,

הּיּׁשּוב. סֹוף ׁשהן מאד, עד הרחֹוקֹות הּים ְְִִֵֵֶַַַָָֹאּיי
.ÁÈּבֹו ואין ּבּיד, נקלף ואינֹו ּבסּכין נקלף הּקרקבן ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻהיה

היה  ספק. זה הרי - דֹורס ׁשאינֹו ּפי על אף אחר, ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָסימן
זה  הרי - ּבּיד ונקלף ונתרּפה ּבּׁשמׁש והּניחֹו ודבק, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחזק

ָֻמּתר.
.ËÈׁשּמ הּגאֹונים: ׁשאין אמרּו ּבידיהם, היא סרת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

היה  אם אּלא אחד, ּבסימן הּבא עֹוף להּתיר ְְִִִִֶֶַַָָָָָָמֹורין
נקלף  אינֹו אם אבל ּבּיד; קרקבנֹו ׁשּיּקלף סימן ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻאֹותֹו
מעֹולם  - יתרה אצּבע אֹו זפק לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּיד,

הּתירּוהּו. ִִֹלא
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.Î ׁשּתים חּוט לֹו ּכׁשּמֹותחין רגליו את ׁשחֹולק עֹוף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּכל
ּבאויר  ואֹוכל האויר מן ׁשּקֹולט אֹו לכאן, ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָלכאן
ונדמה  הּטמאים עם הּׁשֹוכן וכל וטמא. דֹורס, זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

טמא. זה הרי - ֲֵֵֶֶָָלהם
.‡Î:הן ואּלּו ׁשמֹונה, - ּתֹורה ׁשהּתירה חגבים ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָּומיני

ּומין  ד) חרּגל. ג) הרזּבנית. והּוא חגב, מין ב) חגב. ְְְִִִַַָָָָָָֹא)
והיא  ארּבה, ּומין ו) ארּבה. ה) ערצּוביא. והּוא ְְְְְְְִִֶֶַַַַָֹחרּגל,
יֹוחנא  והיא סלעם, ּומין ח) סלעם. ז) ּכרמים. ְְְְֲִִִִֶָָָָָָֹצּפרת

ְְִַירּוׁשלמית.
.·Î והּצּיד אֹוכל. - ּוב ׁשמֹותיהן ּבהן ּבקי ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמי

ּבֹודק  - ּבהן ּבקי ׁשאינֹו ּומי ּכעֹוף. עליהן, ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָנאמן
ארּבע  לֹו ׁשּיׁש ּכל ּבהן: יׁש סימנין ּוׁשלׁשה ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּסימנין.
הּקף  ורב ּגּופֹו אר רב ׁשחֹופֹות ּכנפים וארּבע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹרגלים,
טהֹור. מין זה הרי - ּבהם לנּתר ּכרעים ׁשני לֹו ויׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּגּופֹו,
חגב  ׁשמֹו היה אם זנב, לֹו ויׁש אר ׁשראׁשֹו ּפי על ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹואף

טהֹור. -ָ
.‚Îלֹו ׁשאין אֹו ּכרעים, אֹו ּכנפים עכׁשו לֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמי

זמן  אחר אֹותן לגּדל ועתיד רּבֹו, את החֹופין ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֻּכנפים
מעּתה. מּתר זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַָָֻּכׁשּיגּדיל

.„Î הּוא ּוסנּפיר וקּׂשקּׂשת. סנּפיר סימנין: ׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּובּדגים
וכ  גּופֹו. ּבכל הּדבּוקה היא וקּׂשקּׂשת ּבֹו, ׁשּיׁשׁשּפֹורח ל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּוכׁשּיגּדיל  עכׁשיו לֹו אין סנּפיר. לֹו יׁש - קּׂשקּׂשת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָלֹו
ּוכׁשּיעלה  ּבּים ּכׁשהּוא קּׂשקּׂשת לֹו ׁשּיׁש אֹו לֹו, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָיהיה
קּׂשקּׂשים  לֹו ׁשאין ּומי מּתר. זה הרי - קּׂשקּׂשיו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻיּׁשיר
אחד  סנּפיר אּלא ּבֹו אין אפּלּו מּתר. - ּכּלֹו את ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻהחֹופין

מּתר. זה הרי - אחת ְְֲֵֶֶֶַַַָֻוקּׂשקּׂשת

ה'תשע"ה  אדר כ"ח ה' יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ׁשּנאמר ‡. וׁשסעת 2מּכלל ּפרסה מפרסת ּבהמה וכל : ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשֹומע  ּגרה, מעלת פרסֹות ׁשּתי ׁשאינּה3ׁשסע ׁשּכל אני ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
מּכלל  הּבא ולאו אסּורה. - ּפרסה ּומפרסת ּגרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָמעלת

הּוא 4עּׂשה  עּׂשה ּובּׁשפן 5- ּובארנבת ּובחזיר ּובּגמל . ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּומּמפריסי  הּגרה מּמעלי תאכלּו לא זה את ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹנאמר:
ּפי  על ואף תעּׂשה, ּבלא ׁשהן למדּת הרי וגֹומר. ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּפרסה
וחּיה  טמאה ּבהמה ׁשאר ׁשּכן וכל אחד. סימן ּבהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיׁש

ּכלל  סימן ּבּה ׁשאין ּבלא 6טמאה, אכילתם ׁשאּסּור , ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ
ּתאכלּו. אתּה מּכלל הּבא עּׂשה על יתר ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹתעּׂשה,

ּכזית ·. טמאה וחּיה ּבהמה מּבּׂשר האֹוכל ּכל ,ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ
לֹוקה  מן 7- ׁשאכל ּבין הּבּׂשר מן ׁשאכל ּבין הּתֹורה. מן ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לחלּבם.8החלב  ּבּׂשרם ּבין ּבּטמאים הּכתּוב חּלק לא . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לנפׁש‚. האדם ויהי ּבֹו: ׁשּנאמר ּפי על אף ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאדם,
ּפרסה 9חּיה  ּבעלת חּיה מיני מּכלל אינֹו -10לפיכ ,11 ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָ
ּבין 12אינֹו מחלּבֹו, אֹו האדם מּבּׂשר האֹוכל תעּׂשה. ּבלא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

לֹוקה  אינֹו - הּמת מן ּבין החי הּוא 13מן אסּור אבל , ֲִִֵֵֵֶַַַָָ
ּבהן: ואמר חּיה מיני ׁשבעת הּכתּוב מנה ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבעּׂשה;

ּתאכלּו אׁשר החּיה מהן 14זאת חּוץ ׁשהּוא ּכל הא ,15- ְֲֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
עּׂשה. - עּׂשה מּכלל הּבא ולאו תאכלּו, ְְְֲֲִֵֵַַַָֹֹלא

הּתֹורה,„. מן לֹוקה - טמא עֹוף מּבּׂשר ּכזית ְְִִִֵֵֶַַַָָָהאֹוכל
והרי  יאכלּו. לא העֹוף מן ּתׁשּקצּו אּלה ואת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
הא  ּתאכלּו, טהרה צּפֹור ּכל ׁשּנאמר: עּׂשה, על ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹעבר

מּדג  ּכזית האֹוכל וכן תאכלּו. לא - -16טמאה טמא ְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ
תאכלּו. לא מּבּׂשרם לכם, יהיּו וׁשקץ ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹלֹוקה,
וקּׂשקּׂשת  סנּפיר לֹו אׁשר ּכל ׁשּנאמר: עּׂשה, על ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹועבר
לא  - וקּׂשקּׂשת סנּפיר לֹו ׁשאין ׁשּמי מּכלל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּתאכלּו,
וחּיה  ּבהמה אֹו טמא ּדג האֹוכל ׁשּכל למדּת, הא ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָיאכל.
לא  על ועבר עּׂשה מצות ּבּטל - טמא עֹוף אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹטמאה

ֲֶַתעּׂשה.
והאֹוכל ‰. העֹוף, ׁשרץ ּבכלל הּוא הרי - טמא ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָחגב 

ּכל 17ּכזית  ׁשּנאמר: לֹוקה, - העֹוף העֹוף 18מּׁשרץ ׁשרץ ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּכגֹון  העֹוף? ׁשרץ זהּו ואי יאכלּו. לא לכם הּוא ְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹטמא

בהן. וכּיֹוצא ּודבֹורה וצרעה יּתּוׁש אֹו ְְְְְִֵֶַַָָָזבּוב
.Â וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - הארץ מּׁשרץ ּכזית ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהאֹוכל

זהּו ואי יאכל. לא הּוא ׁשקץ הארץ על הּׁשרץ ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשרץ
ונדל  וחּפּוׁשית ועקרּבים נחׁשים ּכגֹון הארץ? 19ׁשרץ ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Ê החלד ׁשהן: ּבּתֹורה, האמּורים ׁשרצים ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹּוׁשמנה 
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בפירות 1) הנמצאים ותולעים בתורה; האמורים שרצים שמונה ודין אדם; מבשר או הטמאים ועוף חיה מבהמה האוכל יבאר
לאלו. וצירפה שלימה אחת והביא נמלות רסק ודין במים; הכתוב.2)או שאומר זה כלומר, ובברייתא. במשנה שגור ביטוי

לומד.3) אני מכאן כלומר, אני, אחרת,4)מבין לעשות שלא הוא התורה שרצון מבינים אנו כך" "לעשות שכתוב: מאחר
עשה. בלשון הנכתב הפסוק מסגנון נלמד שהלאו כלומר, עשה", מכלל הבא "לאו וזהו לעשות, לא במפורש נכתב שלא אף

עשה.5) על עובר הוא התורה, כציווי לא עשה בתורה.6)ואם מפורשות בכזית".7)שאינן כולן השיעורין "כל
חלב.8) אכילת משום לא אבל טמאה, בהמה בשר של לאו משום רק אין 9)כלומר, כן פי על אף טהרה, סימני בו ואין

תאכלו". לא זה "את של בלאֿתעשה הפרסה.10)בשרו וממפריסי וג' תאכלו לא זה את אך כתבה: כלומר,11)והתורה
זו. פרשה בכלל אינו פרסה בעל שאינו שהמין אלא 13)האדם.12)מפני אינו שזה חייב, אינו החי מן בשר משום וגם

טהורים. במינים אלא אינו נבלה איסור וגם טהורים. ועוף חיה אדם,14)בבהמה, בבשר שיש עשה" מכלל הבא ה"לאו
שכתב  כמו פרסה, מבעלי אינו ואדם פרסה בבעלי מדבר זה מקרא כי א', הלכה בראש טמאים למינים ממנו שלמד אותו אינו

למעלה. כאמור חיה נקרא ואדם תאכלו" אשר החיה "זאת העשה אלא זו, הלכה בראש פרסה.15)רבינו מבעלי לא אפילו
בני 16) בלשון בשר, בשם הדג בשר נקרא מקום בכל שלא מפני ובעוף, בבהמה כמו הדג", "מבשר כאן הזכיר לא רבינו

בשר.17)אדם. בשם נקראו לא חגבים כי העוף, שרץ מבשר רבינו הזכיר לא בחגב כאן נזכר 18)גם לא ויקרא בספר
בלבד. דברים בספר אלא העוף, שרץ על רגלים.19)לאו מרבה הפסוק: בלשון



`zexeqקכד zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` g"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והחמט  והּלטאה והּכח והאנקה והּצב ְְְְְְְְֲֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹוהעכּבר
מּבּׂשרם  האֹוכל ׁשעּור 20והּתנׁשמת, לֹוקה. - ּכעדׁשה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

זה  עם זה מצטרפין וכּלם טמאתן. ּכׁשעּור ְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָָָֻֻאכילתן
.21ּבכעדׁשה  ְֲַָָ

.Á מיתתן אחר מהן ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים ;22ּבּמה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
אינֹו - ואכלֹו מהן אחד מן החי מן אבר החֹות ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאבל

ּבּׂשר  ּכזית ּבֹו ׁשּיהיה עד עליו מצטרפין 23לֹוקה וכּלן . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
אינֹו - ׁשּמת אחר הּׁשרץ מן ׁשלם אבר אכל ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלכזית.

ּכעדׁשה. ּבֹו ׁשּיהיה עד ְֲִֶֶֶַַָָלֹוקה
.Ë והּוא לכעדׁשה. מצטרף - ּוב ּׂשרן ׁשרצים ׁשמנה ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹּדם

הּנחׁש ּדם וכן לּבּׂשר. מחּבר הּדם מצטרף 24ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
חלּוק  ּבּׂשרֹו ׁשאין לפי עליו, ולֹוקה לכזית ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלבּׂשרֹו
ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן מטּמא. ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹמּדמֹו.

מטּמאין  ׁשאינן ׁשרצים .25מּׁשאר ְְְְִִִֵֶַָָָ
.È עליו לֹוקה - ואכלֹו ּוכנסֹו ׁשּפרׁש, ׁשרצים ְְֲִֶֶַַַָָָָָָּדם

אם 26ּבכזית  אבל ׁשרץ; אֹוכל מּׁשּום ּבֹו ׁשּיתרּו והּוא . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָ
ּפטּור  - ּדם אֹוכל מּׁשּום ּבֹו אּלא 27התרּו חּיבין ׁשאין , ְִִִֵֵֶֶַָָָָ

ועֹוף. חּיה ּבהמה ּדם ְֵַַַָָָעל
.‡È ּומחלקֹותם הּׁשעּורין מּסיני.28ּכל למׁשה הלכה - ְְְֲִִִִֶַַַָָָָ
.·È.הּתֹורה מן לֹוקה - הּמים מּׁשרץ ּכזית ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָהאֹוכל

הּׁשרץ  הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם את ּתׁשּקצּו אל ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּנאמר:
וׁשרץ  הארץ ׁשרץ זה ּבלאו ּכלל הרי ּבהם; תּטמאּו ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹולא
הּברּיֹות  אּלּו הּמים? ׁשרץ זהּו אי הּמים. וׁשרץ ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָהעֹוף
והּברּיֹות  ׁשּבּמים, והעלּוקה הּתֹולעים ּכמֹו ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָהּקטּנֹות,
ּכל  ּדבר: ׁשל ּכללֹו הּים. חּיֹות ׁשהן ּביתר, ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּגדֹולֹות
ּכגֹון  טהֹור, דג ולא טמא דג לא הּדגים, ּבצּורת ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשאינֹו

והּדלפֹון  הּמים ּבהן.29ּכלב וכּיֹוצא והּצפרּדע ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ
.‚È ּכגֹון הּנבלֹות, ּובגּופי ּבאׁשּפֹות ׁשּנבראין הּמינין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָאּלּו

ּונקבה  מּזכר נבראין ׁשאינן בהן, וכּיֹוצא ותֹולעה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָרּמה

הּנקראין  הן - ּבהן וכּיֹוצא ׁשהסריחּו הּגללים מן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכזית מהן והאֹוכל הארץ. על ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָרֹומּׂש
הארץ, על הרמּׂש הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם את תטּמאּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹולא
על  הּׁשֹורץ הּׁשרץ אבל ורבין. ּפרין ׁשאין ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואף

ּונקבה. מּזכר ורבה ׁשּפרה הּוא ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָהארץ
.„Èּבּפ הּנבראין הּמינין ּפרׁשּואּלּו אם ּובּמאכלֹות: רֹות ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָ

לארץ  ׁשאכל 30ויצאּו מי האכל, לתֹו ׁשחזרּו ּפי על אף , ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
על  הּׁשרץ הּׁשרץ לכל ׁשּנאמר: ל ֹוקה; - ּכזית ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹמהן
פרׁשּו לא אם אבל לארץ. ׁשּפרׁשּו אּלּו לאסר - ְְֱֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹהארץ

ׁשּבתֹוכֹו. והּתֹולעת הּפרי לאכל מּתר -ְְְֱִֶֶַַַַָֹֻ
.ÂË ׁשּנעקר אחר האכל ׁשהתליע אמּורים? ּדברים ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּמה

אֹותּה - מחּבר והּוא התליע אם אבל הארץ; ְְְֲִִִִֶַָָָָָֻמן
נבראת, הארץ ׁשעל לארץ, פרׁשה ּכאּלּו אסּורה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּתֹולעת

עליה  אסּורה 31ולֹוקין - ספק ואם מיני 32. ּכל ,לפיכ . ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָ
עד  יאכל לא - מחּברין ּכׁשהן להתליע ׁשּדרּכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻּפרֹות

ּתֹולעת  ּבֹו יׁש ׁשּמא מּתֹוכֹו, הּפרי ׁשהה 33ׁשּיבּדק ואם . ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּבלא  אֹוכל - חדׁש עּׂשר ׁשנים ׁשּנעקר אחר ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּפרי

מתקּימת  ׁשּבֹו ּתֹולעת ׁשאין חדׁש.34ּבדיקה; עּׂשר ׁשנים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
.ÊË לארץ נגעּו ולא לאויר מקצתן 35ּפר ׁשּו ׁשּפרׁשּו אֹו , ְְְְְֲִִֶֶָָָָָָָָֹ

על  ּתֹולעת ׁשּנמצאת אֹו ׁשּמתּו, אחר ׁשּפרׁשּו אֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלארץ,
אכל  לתֹו האכל מּתֹו ׁשּיצאּו אֹו מּבפנים, ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹהּגרעינה

עליהן  לֹוקין ואין מּספק, אסּורין אּלּו ּכל - .36אחר ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
.ÊÈ ׁשּבראׁש37ּתֹולעת ּובּמח הּדגים ּבמעי הּנמצאת ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹ

ּבּבּׂשר 38מה הּבה  מליח 39והּנמצאת ּדג אבל אסּורה. - ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָ
מּתרת  ׁשּבֹו הּתֹולעת הרי - ּכפרֹות 40ׁשהתליע ׁשהן ; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֻ

ּכּלן  לאכלן ׁשּמּתר הארץ, מן ׁשּנעקרּו אחר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻׁשהתליעּו
ׁשהׁשריצּו ׁשּבּכלים הּמים וכן ׁשּבתֹוכן. ּבּתֹולעת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָּכאחת
ׁשּנאמר: הּמים. עם לׁשּתֹותן מּתר ׁשרצים אֹותן הרי -ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ּובּנחלים  ּבּיּמים ּבּמים וקּׂשקּׂשת סנּפיר לֹו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹוכל
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מיתתן.20) לוקה.21)לאחר מהם האוכל - כעדשה ביחד כולם בין יש לכן 22)שאם מטמאים, הם שבמיתתן והטעם,
איסורי  ככל בכזית אכילתם שיעור ולפיכך מטמאים אינם בחייהן אבל לטומאה, שהוקשה משום כעדשה, אכילתן שיעור

שבתורה. אין 23)אכילות כברייתו", השרץ מן אבר שיעור להן אין "האברים שהוא: בכל מטמאים שאברים פי על ואף
טומאת  אבל בשרץ, חידוש שזהו בכעדשה, אלא טומאתו" כשיעור אכילתו "שיעור אמרו שלא שהוא, בכל אכילתו על לוקין
אומרים  אנו אין שהן, בכל מטמאין אבריהן הטומאות שכל הטומאות, משאר בשרצים נבדלת אינה שהוא, בכל האברים
בכזית? ולא בכעדשה ולמה עומד. בעינו שלמים באברים גם בכעדשה, והשיעור טומאתן, כשיעור אכילתן שיעור באברים

אבר. מחתיכת יותר גדול שיעורו שלם שאבר הדעת, על מתקבל שאין בכזית.24)מפני ששיעורם השרצים מן שהוא
ושיעורם 25) באכילה אסורים אבל בתורה". המפורשין המינין משמונת חוץ במותו שמטמא מה השרצים בכל לך "ואין

מצטרפין. ולפיכך מבשרן חלוק דמן ואין בכעדשה.26)בכזית, ששיעורן שרצים בשמונה מלקות.27)אפילו ולא כרת לא
בכעדשה.28) וזה בכזית זה למעלה: שנאמרו אלה כגון בשיעורים, שיש החילוקים שחציין 29)כלומר, בים יש "דגים

דג". צורת וחציין אדם הפרי.30)צורת על וריחשה עלתה אם הדין הוא "לארץ", דווקא של 31)לאו הלאו משום
הארץ. על השורץ תורה.32)השרץ איסורי של ספק מספק.33)ככל אסור בו, יש דכדא 34)ואם תמרי הני

מותרין). - חודש י"ב עליהן שעברו (אחרי שריין שתא ירחי תריסר לבתר לארץ 35)(שהתליעו) שהגיעו שלפני כלומר,
לבולעה. בפיו במחובר 36)קלטה התליעו אם אבל בתלוש, בהתליעו נאמרו זו בהלכה הדינים וכל בספק. מלקות שאין

אסורה. - התולעת פירשה לא שאפילו רבינו מתהווים 37)פסק שאינם מפני ואסורים תולעים. כלומר אסיר", "קוקיאני
החוץ. מן נחיריו דרך לו נכנסו אלא נכנסה.38)ממנו הנחירים דרך מיתה,39)שבוודאי אחר בבשר שנתהוו מפני

לו  אפשר שאי כיוון אסור מיתה לאחר אפילו ממנה שיצא חי דבר וכל בשחיטה. באכילה ניתרת שבהמה מפני ואסורות
אסורה.40)בשחיטה. - מהחתיכה פירשה אם אבל בהם, מחוברת עודנה התולעת אם

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` g"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּוא  ּובּנחלים ּובּיּמים ּבּמים ּכלֹומר: ּתאכלּו. ְְִִִֵַַַַַַָָֹֹאתם
לֹו; ׁשאין את אֹוכל אּתה ואין לֹו ׁשּיׁש את אֹוכל ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאּתה

מּתר. - לֹו ׁשאין ּבין לֹו ׁשּיׁש ּבין ּבּכלים, ֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻאבל
.ÁÈ,ּובּמערֹות ּובּׁשיחין ּבּבֹורֹות הּנברא הּמים ְְִִִִֶֶַַַַַַָָׁשרץ

עצּורים  הן והרי נֹובעין מים ואינן הן 41הֹואיל הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָ
ואף  נמנע, ואינֹו וׁשֹותה וׁשֹוחה ּומּתר. ׁשּבּכלים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכּמים
הּדּקים. הּׁשרצים מאֹותן ׁשתּיה ּבׁשעת ׁשּבֹולע ּפי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָעל

.ËÈ;ּברּיתן מּמקֹום ּפרׁשּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹּבּמה
אֹו הּכלי לתֹו ׁשחזר ּפי על אף הּׁשרץ, ּפרׁש אם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָאבל
לתֹו ונפל וחזר החבית לדפני ּפרׁש אסּור. - הּבֹור ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָלתֹו

מּתר  - הּׁשכר לתֹו אֹו לדפני 42הּמים ּפרׁש אם וכן . ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
מּתר. - לּמים וחזר הּמערה אֹו ְְִַַַַַָָָָֻהּבֹור

.Î את ואכל הּׁשכר, את אֹו החמץ את  אֹו הּיין את ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהמסּנן
מּׁשּום  לֹוקה - ׁשּסּנן והּתֹולעֹות הּיּתּוׁשין את אֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּיבחּוׁשים

הּמים  הּמים 43ׁשרץ וׁשרץ העֹוף ׁשרץ מּׁשּום אפּלּו44אֹו . ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָ
ּברּיתן  מּמקֹום פרׁשּו ׁשהרי ׁשּסּננן, אחר לּכלי אבל 45חזרּו . ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּפרׁשנּו. ּכמֹו נמנע, ואינֹו ׁשֹותה - סּננן לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹאם
.‡Î ּכזית ּכׁשאכל - ּכזית האֹוכל זה ּבפרק ׁשאמרנּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

מּברּיה  ּומעט זֹו מּברּיה מעט ׁשּצרף אֹו גדֹולה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמּבריה
ׁשּבמינּה טמאה 46זֹו ּברּיה האֹוכל אבל ּכזית; ׁשּיאכל עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ואפּלּו הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי - ּכּלּה עצמּה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבפני
החרּדל  מן ּפחּותה מתה 47היתה ׁשאכלּה ּבין ּבין 48. ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

הּבריה  סרחה ואפּלּו חּיה. צּורתּה49ׁשאכלּה ,50ונׁשּתּנית ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
לֹוקה. - ּכּלּה ואכלּה ֲִֶַָָָֻהֹואיל

.·Î לֹוקה אינֹו - מרגליה אחת אפּלּו ׁשחסרה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנמלה
לפיכ51עליה  ּבכזית. אֹו52אּלא ׁשלם זבּוב האֹוכל , ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

העֹוף. ׁשרץ מּׁשּום לֹוקה - מת ּובין חי ּבין ׁשלם, ִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיּתּוׁש

.‚Î הּמים ּומּׁשרץ העֹוף מּׁשרץ הּבריה ׁשהיתה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי
ּכנפים  לּה ׁשהיּו ּכגֹון הארץ, על 53ּומּׁשרץ מהּלכת והיא , ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשרצים  ּכׁשאר ּבּמים 54הארץ רבה והיתה ואכל 55, ,- ּה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָ
מלקּיֹות  ׁשלׁש הּמינין 56לֹוקה מן זה על יתר היתה ואם . ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

מלקּיֹות  ארּבע עליה לֹוקה - ּבּפרֹות ואם 57ׁשּנבראּו . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
היתה  ואם חמׁש. לֹוקה - ורבין ׁשּפרין הּמינין מן ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהיתה
לֹוקה  - העֹוף מּׁשרץ היֹותּה על יתר טמא עֹוף ְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּכלל
ׁשרץ  ּומּׁשּום טמא, עֹוף מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשׁש ְִִֵֵֶֶֶַָָָֻעליה
ּומּׁשּום  הּמים, ׁשרץ ּומּׁשּום הארץ, ׁשרץ ּומּׁשּום ִִִִֶֶֶֶֶַַָָָהעֹוף,
ׁשאכלּה ּבין הּפרֹות. ּתֹולעת ּומּׁשּום הארץ, על ֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרֹומּׂש
נמלה  האֹוכל ,לפיכ ּכזית. מּמּנה ׁשאכל ּבין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּכּלּה

מלקּיֹות. חמׁש לֹוקה - ּבּמים הּגדלה ְְִֵֵֶַַַַַַַָָֻהּפֹורחת
.„Î לאּלּו58רּסק וצרפּה ׁשלמה אחת והביא נמלים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

מלקּיֹות: ׁשׁש לֹוקה - ואכלֹו ּכזית הּכל ונעּׂשה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּנתרּסקּו
ּכזית  מּׁשּום - ואחת האחת, הּנמלה מּׁשּום - ְְְִִִֵַַַַַַָָָָחמׁש

הּטמאים  .59מּנבלת ְְִִִֵַַ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ׁשּלֹוקין ‡. האסּורין הּמינין מן מּמין הּיֹוצא מאכל 2ּכל ֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָ

מן  ּבאכילה אסּור הּמאכל אֹותֹו הרי - אכילתן ֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָעל
ודג  עֹוף ּוביצי הּטמאים וחּיה ּבהמה חלב ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָהּתֹורה.
והּוא  ּביצתּה. זֹו - הּיענה ּבת ואת ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּטמאים.

האסּור  לכל הּדֹומין 4ּכיענה 3הּדין הּדברים ּולכל , ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ
ֵַָלּביצה.

האדם ·. ׁשּבּׂשר ּפי על אף ּבאכילה, מּתר האדם ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻחלב
ּבארנּו ּוכבר ּבאכילה, ּבעּׂשה 5אסּור .6ׁשהּוא ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָ

ּדבֹורים ‚. ׁשאינֹו7ּדבׁש מּפני מּתר, - צרעים ּודבׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נובעין.41) שאינן פי על אף כימים, דינם הנמשכים, מים של ונעיצין חריצים כגון עצורים, אינם אם אבל מכונסים.
אף 42) ולפיכך למים ולחזור הבור או הכלי לדפני לפרוש ודרכו גידולן, מקום זה גדל, הוא כך כלומר רביתיה", "היינו

גידולו. מקום שאינו אסור בחוץ, הבור שפת על או הכלי לאחורי פירש ואם כלום. בכך אין לדופן שפירש פי על
במים44)ביבחושים.43) שהתהווה ומכיוון העוף. שרץ גם שהוא המים.ביתושים, שרץ משום גם כלומר,45)לוקה

פירשו. שאולי לחשוש שני 46)אין אבל מצטרפין" אחד בלאו שאיסורן "כל אחד בלאו שאסורים אחד, משם כלומר
לכזית. מצטרפים אינם שהוא.47)מינים כל ביותר, קטנה בכמות בכל 48)כלומר, במיתתה בין בחייה בין "טמאה

פטור 49)שהוא". אדם, לאכילת כבר ראוייה שאינה כך כדי עד סרחה אם אבל אדם, לאכילת ראוייה עוד היא אולם
פטור". זה הרי אדם מאוכל ובטל והבאיש שהסריח אחר האסור אוכל "שאכל י"א הלכה י"ד פרק להלן כמבואר

נתרסקה.50) לא אבל  לוקים.51)נשתנית, אין ספק ועל נפשטה, ולא לא, או ברייה חשובה אם בגמרא: בעייא
שהיא.52) כל שלימה ברייה אכילת על שלוקים העוף.53)מכיוון שרץ לאו בה ויש הארץ,54)ופורחת על ההולכים

הארץ". על השורץ השרץ "בכל בלאו נכללת היא המים.55)ולכן שרץ של לאו בה ולאו.56)שנוסף לאו לכל מלקות
אינו 57) לאווין כמה אחד בדבר יש שאם רבינו דעת שש". לוקה צרעה חמש, לוקה נמלה ארבע, לוקה פוטיתא "אכל

נכללות  הן ידן ועל שונות תכונות בהן יש אלו שבריות מפני המלקיות ריבוי טעם כאן מבאר הוא ולכן אחת אלא לוקה
הדגיש  ולפיכך אחד איסור על הרבה לאווין של למקרה כלל דומה זה ואין הלאווין כל על לוקה והאוכלן המינים אלה בכל

השונות. התכונות את שלימה.דכיוון 58)כאן נמלה אוכל של דין לה ואין ברייה מתורת ביטלם ולא 59)שריסקם
משום  שרצים, כלומר הטמאים, נבלת משום לוקה וכאן טהורים. במיני מדבר זה לאו כי נבלה", כל תאכלו "לא לאו משום

נפשותיכם. את תשקצו מותר;1)אל שהוא וצרעים דבורים לדבש טעם ומה אסור; הוא אם האסור מן היוצא מאכל יבאר
קורט  עליו שנמצא טהור עוף וביצת מהטמאה; הבאים וביצים חלב מהשדיים; אותו לינק או לאכול מותר אם האדם חלב
חביות  שהביא גוי טמאים; דגים וציר ביצים; וסימני גויים של וחמאה גבינה טריפה; מביצת שנולד אפרוח ודין דם;

מהם. באחת טהור ודג ציר של 'עשה'.2)פתוחות איסורי ולא לאו איסורי "שכל 3)כלומר, שהדין היא רבינו כוונת
זה. מפסוק למדים אנו טמא" הטמא מן הגוף.4)היוצא מתוך ג.5)שמתמצאים הלכה ב פרק ובאיסור 6)למעלה

הקודמת. בהלכה כמבואר טמא" הטמא מן היוצא "שכל הכלל: אין כר'7)'עשה' ולא ו, פרק מכשירין משנה, כסתם



קכה zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` g"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והחמט  והּלטאה והּכח והאנקה והּצב ְְְְְְְְֲֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹוהעכּבר
מּבּׂשרם  האֹוכל ׁשעּור 20והּתנׁשמת, לֹוקה. - ּכעדׁשה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

זה  עם זה מצטרפין וכּלם טמאתן. ּכׁשעּור ְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָָָֻֻאכילתן
.21ּבכעדׁשה  ְֲַָָ

.Á מיתתן אחר מהן ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים ;22ּבּמה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
אינֹו - ואכלֹו מהן אחד מן החי מן אבר החֹות ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאבל

ּבּׂשר  ּכזית ּבֹו ׁשּיהיה עד עליו מצטרפין 23לֹוקה וכּלן . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
אינֹו - ׁשּמת אחר הּׁשרץ מן ׁשלם אבר אכל ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלכזית.

ּכעדׁשה. ּבֹו ׁשּיהיה עד ְֲִֶֶֶַַָָלֹוקה
.Ë והּוא לכעדׁשה. מצטרף - ּוב ּׂשרן ׁשרצים ׁשמנה ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹּדם

הּנחׁש ּדם וכן לּבּׂשר. מחּבר הּדם מצטרף 24ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
חלּוק  ּבּׂשרֹו ׁשאין לפי עליו, ולֹוקה לכזית ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלבּׂשרֹו
ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן מטּמא. ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹמּדמֹו.

מטּמאין  ׁשאינן ׁשרצים .25מּׁשאר ְְְְִִִֵֶַָָָ
.È עליו לֹוקה - ואכלֹו ּוכנסֹו ׁשּפרׁש, ׁשרצים ְְֲִֶֶַַַָָָָָָּדם

אם 26ּבכזית  אבל ׁשרץ; אֹוכל מּׁשּום ּבֹו ׁשּיתרּו והּוא . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָ
ּפטּור  - ּדם אֹוכל מּׁשּום ּבֹו אּלא 27התרּו חּיבין ׁשאין , ְִִִֵֵֶֶַָָָָ

ועֹוף. חּיה ּבהמה ּדם ְֵַַַָָָעל
.‡È ּומחלקֹותם הּׁשעּורין מּסיני.28ּכל למׁשה הלכה - ְְְֲִִִִֶַַַָָָָ
.·È.הּתֹורה מן לֹוקה - הּמים מּׁשרץ ּכזית ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָהאֹוכל

הּׁשרץ  הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם את ּתׁשּקצּו אל ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּנאמר:
וׁשרץ  הארץ ׁשרץ זה ּבלאו ּכלל הרי ּבהם; תּטמאּו ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹולא
הּברּיֹות  אּלּו הּמים? ׁשרץ זהּו אי הּמים. וׁשרץ ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָהעֹוף
והּברּיֹות  ׁשּבּמים, והעלּוקה הּתֹולעים ּכמֹו ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָהּקטּנֹות,
ּכל  ּדבר: ׁשל ּכללֹו הּים. חּיֹות ׁשהן ּביתר, ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּגדֹולֹות
ּכגֹון  טהֹור, דג ולא טמא דג לא הּדגים, ּבצּורת ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשאינֹו

והּדלפֹון  הּמים ּבהן.29ּכלב וכּיֹוצא והּצפרּדע ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ
.‚È ּכגֹון הּנבלֹות, ּובגּופי ּבאׁשּפֹות ׁשּנבראין הּמינין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָאּלּו

ּונקבה  מּזכר נבראין ׁשאינן בהן, וכּיֹוצא ותֹולעה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָרּמה

הּנקראין  הן - ּבהן וכּיֹוצא ׁשהסריחּו הּגללים מן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכזית מהן והאֹוכל הארץ. על ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָרֹומּׂש
הארץ, על הרמּׂש הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם את תטּמאּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹולא
על  הּׁשֹורץ הּׁשרץ אבל ורבין. ּפרין ׁשאין ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואף

ּונקבה. מּזכר ורבה ׁשּפרה הּוא ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָהארץ
.„Èּבּפ הּנבראין הּמינין ּפרׁשּואּלּו אם ּובּמאכלֹות: רֹות ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָ

לארץ  ׁשאכל 30ויצאּו מי האכל, לתֹו ׁשחזרּו ּפי על אף , ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
על  הּׁשרץ הּׁשרץ לכל ׁשּנאמר: ל ֹוקה; - ּכזית ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹמהן
פרׁשּו לא אם אבל לארץ. ׁשּפרׁשּו אּלּו לאסר - ְְֱֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹהארץ

ׁשּבתֹוכֹו. והּתֹולעת הּפרי לאכל מּתר -ְְְֱִֶֶַַַַָֹֻ
.ÂË ׁשּנעקר אחר האכל ׁשהתליע אמּורים? ּדברים ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּמה

אֹותּה - מחּבר והּוא התליע אם אבל הארץ; ְְְֲִִִִֶַָָָָָֻמן
נבראת, הארץ ׁשעל לארץ, פרׁשה ּכאּלּו אסּורה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּתֹולעת

עליה  אסּורה 31ולֹוקין - ספק ואם מיני 32. ּכל ,לפיכ . ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָ
עד  יאכל לא - מחּברין ּכׁשהן להתליע ׁשּדרּכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻּפרֹות

ּתֹולעת  ּבֹו יׁש ׁשּמא מּתֹוכֹו, הּפרי ׁשהה 33ׁשּיבּדק ואם . ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּבלא  אֹוכל - חדׁש עּׂשר ׁשנים ׁשּנעקר אחר ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּפרי

מתקּימת  ׁשּבֹו ּתֹולעת ׁשאין חדׁש.34ּבדיקה; עּׂשר ׁשנים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
.ÊË לארץ נגעּו ולא לאויר מקצתן 35ּפר ׁשּו ׁשּפרׁשּו אֹו , ְְְְְֲִִֶֶָָָָָָָָֹ

על  ּתֹולעת ׁשּנמצאת אֹו ׁשּמתּו, אחר ׁשּפרׁשּו אֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלארץ,
אכל  לתֹו האכל מּתֹו ׁשּיצאּו אֹו מּבפנים, ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹהּגרעינה

עליהן  לֹוקין ואין מּספק, אסּורין אּלּו ּכל - .36אחר ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
.ÊÈ ׁשּבראׁש37ּתֹולעת ּובּמח הּדגים ּבמעי הּנמצאת ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹ

ּבּבּׂשר 38מה הּבה  מליח 39והּנמצאת ּדג אבל אסּורה. - ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָ
מּתרת  ׁשּבֹו הּתֹולעת הרי - ּכפרֹות 40ׁשהתליע ׁשהן ; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֻ

ּכּלן  לאכלן ׁשּמּתר הארץ, מן ׁשּנעקרּו אחר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻׁשהתליעּו
ׁשהׁשריצּו ׁשּבּכלים הּמים וכן ׁשּבתֹוכן. ּבּתֹולעת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָּכאחת
ׁשּנאמר: הּמים. עם לׁשּתֹותן מּתר ׁשרצים אֹותן הרי -ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ּובּנחלים  ּבּיּמים ּבּמים וקּׂשקּׂשת סנּפיר לֹו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹוכל
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מיתתן.20) לוקה.21)לאחר מהם האוכל - כעדשה ביחד כולם בין יש לכן 22)שאם מטמאים, הם שבמיתתן והטעם,
איסורי  ככל בכזית אכילתם שיעור ולפיכך מטמאים אינם בחייהן אבל לטומאה, שהוקשה משום כעדשה, אכילתן שיעור

שבתורה. אין 23)אכילות כברייתו", השרץ מן אבר שיעור להן אין "האברים שהוא: בכל מטמאים שאברים פי על ואף
טומאת  אבל בשרץ, חידוש שזהו בכעדשה, אלא טומאתו" כשיעור אכילתו "שיעור אמרו שלא שהוא, בכל אכילתו על לוקין
אומרים  אנו אין שהן, בכל מטמאין אבריהן הטומאות שכל הטומאות, משאר בשרצים נבדלת אינה שהוא, בכל האברים
בכזית? ולא בכעדשה ולמה עומד. בעינו שלמים באברים גם בכעדשה, והשיעור טומאתן, כשיעור אכילתן שיעור באברים

אבר. מחתיכת יותר גדול שיעורו שלם שאבר הדעת, על מתקבל שאין בכזית.24)מפני ששיעורם השרצים מן שהוא
ושיעורם 25) באכילה אסורים אבל בתורה". המפורשין המינין משמונת חוץ במותו שמטמא מה השרצים בכל לך "ואין

מצטרפין. ולפיכך מבשרן חלוק דמן ואין בכעדשה.26)בכזית, ששיעורן שרצים בשמונה מלקות.27)אפילו ולא כרת לא
בכעדשה.28) וזה בכזית זה למעלה: שנאמרו אלה כגון בשיעורים, שיש החילוקים שחציין 29)כלומר, בים יש "דגים

דג". צורת וחציין אדם הפרי.30)צורת על וריחשה עלתה אם הדין הוא "לארץ", דווקא של 31)לאו הלאו משום
הארץ. על השורץ תורה.32)השרץ איסורי של ספק מספק.33)ככל אסור בו, יש דכדא 34)ואם תמרי הני

מותרין). - חודש י"ב עליהן שעברו (אחרי שריין שתא ירחי תריסר לבתר לארץ 35)(שהתליעו) שהגיעו שלפני כלומר,
לבולעה. בפיו במחובר 36)קלטה התליעו אם אבל בתלוש, בהתליעו נאמרו זו בהלכה הדינים וכל בספק. מלקות שאין

אסורה. - התולעת פירשה לא שאפילו רבינו מתהווים 37)פסק שאינם מפני ואסורים תולעים. כלומר אסיר", "קוקיאני
החוץ. מן נחיריו דרך לו נכנסו אלא נכנסה.38)ממנו הנחירים דרך מיתה,39)שבוודאי אחר בבשר שנתהוו מפני

לו  אפשר שאי כיוון אסור מיתה לאחר אפילו ממנה שיצא חי דבר וכל בשחיטה. באכילה ניתרת שבהמה מפני ואסורות
אסורה.40)בשחיטה. - מהחתיכה פירשה אם אבל בהם, מחוברת עודנה התולעת אם

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` g"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּוא  ּובּנחלים ּובּיּמים ּבּמים ּכלֹומר: ּתאכלּו. ְְִִִֵַַַַַַָָֹֹאתם
לֹו; ׁשאין את אֹוכל אּתה ואין לֹו ׁשּיׁש את אֹוכל ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאּתה

מּתר. - לֹו ׁשאין ּבין לֹו ׁשּיׁש ּבין ּבּכלים, ֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻאבל
.ÁÈ,ּובּמערֹות ּובּׁשיחין ּבּבֹורֹות הּנברא הּמים ְְִִִִֶֶַַַַַַָָׁשרץ

עצּורים  הן והרי נֹובעין מים ואינן הן 41הֹואיל הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָ
ואף  נמנע, ואינֹו וׁשֹותה וׁשֹוחה ּומּתר. ׁשּבּכלים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכּמים
הּדּקים. הּׁשרצים מאֹותן ׁשתּיה ּבׁשעת ׁשּבֹולע ּפי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָעל

.ËÈ;ּברּיתן מּמקֹום ּפרׁשּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹּבּמה
אֹו הּכלי לתֹו ׁשחזר ּפי על אף הּׁשרץ, ּפרׁש אם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָאבל
לתֹו ונפל וחזר החבית לדפני ּפרׁש אסּור. - הּבֹור ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָלתֹו

מּתר  - הּׁשכר לתֹו אֹו לדפני 42הּמים ּפרׁש אם וכן . ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
מּתר. - לּמים וחזר הּמערה אֹו ְְִַַַַַָָָָֻהּבֹור

.Î את ואכל הּׁשכר, את אֹו החמץ את  אֹו הּיין את ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהמסּנן
מּׁשּום  לֹוקה - ׁשּסּנן והּתֹולעֹות הּיּתּוׁשין את אֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּיבחּוׁשים

הּמים  הּמים 43ׁשרץ וׁשרץ העֹוף ׁשרץ מּׁשּום אפּלּו44אֹו . ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָ
ּברּיתן  מּמקֹום פרׁשּו ׁשהרי ׁשּסּננן, אחר לּכלי אבל 45חזרּו . ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּפרׁשנּו. ּכמֹו נמנע, ואינֹו ׁשֹותה - סּננן לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹאם
.‡Î ּכזית ּכׁשאכל - ּכזית האֹוכל זה ּבפרק ׁשאמרנּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

מּברּיה  ּומעט זֹו מּברּיה מעט ׁשּצרף אֹו גדֹולה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמּבריה
ׁשּבמינּה טמאה 46זֹו ּברּיה האֹוכל אבל ּכזית; ׁשּיאכל עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ואפּלּו הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי - ּכּלּה עצמּה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבפני
החרּדל  מן ּפחּותה מתה 47היתה ׁשאכלּה ּבין ּבין 48. ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

הּבריה  סרחה ואפּלּו חּיה. צּורתּה49ׁשאכלּה ,50ונׁשּתּנית ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
לֹוקה. - ּכּלּה ואכלּה ֲִֶַָָָֻהֹואיל

.·Î לֹוקה אינֹו - מרגליה אחת אפּלּו ׁשחסרה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנמלה
לפיכ51עליה  ּבכזית. אֹו52אּלא ׁשלם זבּוב האֹוכל , ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

העֹוף. ׁשרץ מּׁשּום לֹוקה - מת ּובין חי ּבין ׁשלם, ִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיּתּוׁש

.‚Î הּמים ּומּׁשרץ העֹוף מּׁשרץ הּבריה ׁשהיתה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי
ּכנפים  לּה ׁשהיּו ּכגֹון הארץ, על 53ּומּׁשרץ מהּלכת והיא , ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשרצים  ּכׁשאר ּבּמים 54הארץ רבה והיתה ואכל 55, ,- ּה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָ
מלקּיֹות  ׁשלׁש הּמינין 56לֹוקה מן זה על יתר היתה ואם . ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

מלקּיֹות  ארּבע עליה לֹוקה - ּבּפרֹות ואם 57ׁשּנבראּו . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
היתה  ואם חמׁש. לֹוקה - ורבין ׁשּפרין הּמינין מן ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהיתה
לֹוקה  - העֹוף מּׁשרץ היֹותּה על יתר טמא עֹוף ְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּכלל
ׁשרץ  ּומּׁשּום טמא, עֹוף מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשׁש ְִִֵֵֶֶֶַָָָֻעליה
ּומּׁשּום  הּמים, ׁשרץ ּומּׁשּום הארץ, ׁשרץ ּומּׁשּום ִִִִֶֶֶֶֶַַָָָהעֹוף,
ׁשאכלּה ּבין הּפרֹות. ּתֹולעת ּומּׁשּום הארץ, על ֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרֹומּׂש
נמלה  האֹוכל ,לפיכ ּכזית. מּמּנה ׁשאכל ּבין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּכּלּה

מלקּיֹות. חמׁש לֹוקה - ּבּמים הּגדלה ְְִֵֵֶַַַַַַַָָֻהּפֹורחת
.„Î לאּלּו58רּסק וצרפּה ׁשלמה אחת והביא נמלים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

מלקּיֹות: ׁשׁש לֹוקה - ואכלֹו ּכזית הּכל ונעּׂשה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּנתרּסקּו
ּכזית  מּׁשּום - ואחת האחת, הּנמלה מּׁשּום - ְְְִִִֵַַַַַַָָָָחמׁש

הּטמאים  .59מּנבלת ְְִִִֵַַ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ׁשּלֹוקין ‡. האסּורין הּמינין מן מּמין הּיֹוצא מאכל 2ּכל ֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָ

מן  ּבאכילה אסּור הּמאכל אֹותֹו הרי - אכילתן ֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָעל
ודג  עֹוף ּוביצי הּטמאים וחּיה ּבהמה חלב ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָהּתֹורה.
והּוא  ּביצתּה. זֹו - הּיענה ּבת ואת ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּטמאים.

האסּור  לכל הּדֹומין 4ּכיענה 3הּדין הּדברים ּולכל , ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ
ֵַָלּביצה.

האדם ·. ׁשּבּׂשר ּפי על אף ּבאכילה, מּתר האדם ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻחלב
ּבארנּו ּוכבר ּבאכילה, ּבעּׂשה 5אסּור .6ׁשהּוא ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָ

ּדבֹורים ‚. ׁשאינֹו7ּדבׁש מּפני מּתר, - צרעים ּודבׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נובעין.41) שאינן פי על אף כימים, דינם הנמשכים, מים של ונעיצין חריצים כגון עצורים, אינם אם אבל מכונסים.
אף 42) ולפיכך למים ולחזור הבור או הכלי לדפני לפרוש ודרכו גידולן, מקום זה גדל, הוא כך כלומר רביתיה", "היינו

גידולו. מקום שאינו אסור בחוץ, הבור שפת על או הכלי לאחורי פירש ואם כלום. בכך אין לדופן שפירש פי על
במים44)ביבחושים.43) שהתהווה ומכיוון העוף. שרץ גם שהוא המים.ביתושים, שרץ משום גם כלומר,45)לוקה

פירשו. שאולי לחשוש שני 46)אין אבל מצטרפין" אחד בלאו שאיסורן "כל אחד בלאו שאסורים אחד, משם כלומר
לכזית. מצטרפים אינם שהוא.47)מינים כל ביותר, קטנה בכמות בכל 48)כלומר, במיתתה בין בחייה בין "טמאה

פטור 49)שהוא". אדם, לאכילת כבר ראוייה שאינה כך כדי עד סרחה אם אבל אדם, לאכילת ראוייה עוד היא אולם
פטור". זה הרי אדם מאוכל ובטל והבאיש שהסריח אחר האסור אוכל "שאכל י"א הלכה י"ד פרק להלן כמבואר

נתרסקה.50) לא אבל  לוקים.51)נשתנית, אין ספק ועל נפשטה, ולא לא, או ברייה חשובה אם בגמרא: בעייא
שהיא.52) כל שלימה ברייה אכילת על שלוקים העוף.53)מכיוון שרץ לאו בה ויש הארץ,54)ופורחת על ההולכים

הארץ". על השורץ השרץ "בכל בלאו נכללת היא המים.55)ולכן שרץ של לאו בה ולאו.56)שנוסף לאו לכל מלקות
אינו 57) לאווין כמה אחד בדבר יש שאם רבינו דעת שש". לוקה צרעה חמש, לוקה נמלה ארבע, לוקה פוטיתא "אכל

נכללות  הן ידן ועל שונות תכונות בהן יש אלו שבריות מפני המלקיות ריבוי טעם כאן מבאר הוא ולכן אחת אלא לוקה
הדגיש  ולפיכך אחד איסור על הרבה לאווין של למקרה כלל דומה זה ואין הלאווין כל על לוקה והאוכלן המינים אלה בכל

השונות. התכונות את שלימה.דכיוון 58)כאן נמלה אוכל של דין לה ואין ברייה מתורת ביטלם ולא 59)שריסקם
משום  שרצים, כלומר הטמאים, נבלת משום לוקה וכאן טהורים. במיני מדבר זה לאו כי נבלה", כל תאכלו "לא לאו משום

נפשותיכם. את תשקצו מותר;1)אל שהוא וצרעים דבורים לדבש טעם ומה אסור; הוא אם האסור מן היוצא מאכל יבאר
קורט  עליו שנמצא טהור עוף וביצת מהטמאה; הבאים וביצים חלב מהשדיים; אותו לינק או לאכול מותר אם האדם חלב
חביות  שהביא גוי טמאים; דגים וציר ביצים; וסימני גויים של וחמאה גבינה טריפה; מביצת שנולד אפרוח ודין דם;

מהם. באחת טהור ודג ציר של 'עשה'.2)פתוחות איסורי ולא לאו איסורי "שכל 3)כלומר, שהדין היא רבינו כוונת
זה. מפסוק למדים אנו טמא" הטמא מן הגוף.4)היוצא מתוך ג.5)שמתמצאים הלכה ב פרק ובאיסור 6)למעלה

הקודמת. בהלכה כמבואר טמא" הטמא מן היוצא "שכל הכלל: אין כר'7)'עשה' ולא ו, פרק מכשירין משנה, כסתם



`zexeqקכו zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` g"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבתֹומּתמצ  העּׂשבים מן אֹותֹו ּכֹונסין אּלא ּגּופן, ית ְְְֲִִִִִֶַָָָָ
לאכל  אֹותֹו ׁשּימצאּו ּכדי ּבּכּורת, אֹותֹו ּומקיאין ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּפיהן

הּגׁשמים. ּבימֹות ְִִִֶַָמּמּנּו
לגדֹול „. חכמים אסרּו מּתר, אדם ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֻאף

הּכלי  לתֹו אּׁשה חֹולבת אּלא הּׁשדים, מן אֹותֹו ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹלינק
ׁשרץ  ּכיֹונק - הּׁשד מן ׁשּינק וגדֹול אֹותֹו8וׁשֹותה. ּומּכין , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

מרּדּות. ְַַַמּכת
ואם ‰. ׁשנים. חמׁש אֹו ארּבע אפּלּו והֹול ּתינֹוק ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָיֹונק

ּבריֹו מחמת יתר, אֹו ימים ׁשלׁשה ּופרׁש לא 9ּגמלּוהּו ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹֻ
אחר  ׁשּגמלּוהּו והּוא ויֹונק. חֹוזר אינֹו - חליֹו ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָמחמת
גמלּוהּו אפּלּו זה, זמן ּבתֹו אבל חדׁש; וארּבעה ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָֹעּׂשרים
עּׂשרים  סֹוף עד ולינק לחזר מּתר - ׁשנים אֹו ְְְֲִִִֶֶַַַַָֹֹֻחדׁש

חדׁש .10וארּבעה ְְֶַָָֹ
.Â טמא עֹוף ּוביצי טמאה ּבהמה ׁשחלב ּפי על ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָאף

עליהם  לֹוקין אין - הּתֹורה מן ׁשּנאמר:11אסּורין ; ֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָ
לֹוקה  ואינֹו לֹוקה, הּוא הּבּׂשר על - תאכלּו לא ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּבּׂשרם
חצי  ּכאֹוכל - אֹותן האֹוכל והרי החלב. ועל הּביצה ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעל

מּכין 12ׁשעּור  אבל לֹוקה, ואינֹו הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא , ְֲִִִֵֶֶַַָָָ
מרּדּות  מּכת .13אֹותֹו ְַַַ

.Ê הּנמצאים טמאים דגים ּביצי ׁשהאֹוכל לי, ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָיראה
טמאים  דגים קרבי ּכאֹוכל - מן 14ּבמעיהם ולֹוקה , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָ

ּבאׁשּכֹול, הּתלּויֹות הּטמא העֹוף ּביצי וכן ְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה.
ונגמרּו פרׁשּו לא ּכאֹוכל 15ׁשעדין לֹוקה, - אֹותן האֹוכל , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשּלהן. מעים ְִֵֵֶֶַָּבני
.Áּבּה להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל טמא עֹוף ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביצת

העֹוף  ׁשרץ אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - ּביצת 16ואכלּה אבל . ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
- ואכלּה ּבּה להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל טהֹור ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָהעֹוף

מרּדּות  מּכת אֹותֹו .17מּכין ְִַַַַ

.Ë ּדם קרט עליה את 18נמצא זֹורק - החלּבֹון על אם : ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
אסּורה 19הּדם  - החלמֹון על ואם הּׁשאר, את ואֹוכל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

הּמּוזרת 20ּכּלּה ּביצה הּיפה 21. הּנפׁש ּתאכלּנה.22- ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
.È מּתר - עיניו נתּפּתחּו ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנֹולד, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻאפרֹוח

ּכחלב 23לאכלֹו אסּור חלבּה - ׁשּנטרפה טהֹורה ּבהמה . ְְְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָ
ּכביצת  - ׁשּנטרף טהֹור עֹוף ּביצת וכן טמאה. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבהמה

טמא  ואסּור.24עֹוף , ְֵָָ
.‡Èמינֹו ׁשאין מּתר, - טרפה מּביצת ׁשּנֹולד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻאפרֹוח

ׁשּתלד 25טמא  הּביצים ּכל טרפה, ספק העֹוף היה . ְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ראׁשֹונה  אֹותן 26ּבערמה מׁשהין ערמה 27- טענה אם : ְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָָ

היתה 28ׁשנּיה  ׁשאם הראׁשֹונֹות, הּתרּו - לילד והתחילה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֻ
עֹוד  יֹולדת היתה לא - הרי 29טרפה - ילדה לא ואם ; ְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹ

אסּורֹות. ֲֵהן
.·È ּכחלב ועֹומד נקּפה אינֹו טמאה ּבהמה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָחלב

טהֹורה, ּבהמה ּבחלב טמאה חלב נתערב ואם ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהּטהֹורה.
חלב  ויצא הּטהֹורה, חלב יעמד - אֹותֹו ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָֹּכׁשּתעמיד

ּגבינה. ׁשל הּקֹום עם ְְִִֵֶַַָָהּטמאה
.‚È עֹובד ּביד הּנמצא חלב ׁשּכל הּדין: יּתן זה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּומּפני

ּומזלֹות  ּבהמה 30ּכֹוכבים חלב ּבֹו ערב ׁשּמא אסּור, - ְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָ
ׁשאין  מּתרת, - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּוגבינת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻטמאה;
ּגזרּו מׁשנה חכמי ּבימי אבל מתּגּבן. טמאה ּבהמה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָחלב

העֹובד  ּגבינת מּפני על ואסרּום, ּומזלֹות ּכֹוכבים י ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ
נבלה. ׁשהיא ׁשחיטתן ׁשל קבה ּבעֹור אֹותּה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמעמידין
מאד  עד הּוא קטן ּדבר הּקבה עֹור והלא ּתאמר: ְְֲִֵַַַַָָָָָֹֹֹואם
ׁשהּוא  מּפני ּבמעּוטֹו? יבטל לא ולּמה ּבֹו, ׁשעמד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבחלב
- ׁשהעמיד הּוא האסּור ודבר והֹואיל הּגבינה, ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָהּמעמיד

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו אסּור, הּכל .31הרי ְְֲִֵֵֶַָָֹ
.„È ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי אֹותּה ׁשּמעמידין ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּגבינה
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ז. בבכורות מרדות.8)יעקב מכת אותו מכין בריא.9)לפיכך והולך 10)כשהוא יונק כלל, פירש לא שאם כלומר,
כ"ד  סוף עד רק והולך יונק ולינק, לחזור שמותר אףֿעלֿפי חודש, ועשרים ארבעה תוך פירש אם אבל שנים. ארבע עד

יותר. ולא ריקמה 11)חודש לא אם אבל משמע, הארץ", על השורץ השרץ משום עליה לוקה ואכלה, ריקמה "אם
מלקות. שם אין התורה, מן שאסור הטמא מן היוצא כל והואֿהדין עליה. לוקין אין - טמא כביצת אסורה שהיא אףֿעלֿפי

שבא 12) טמאה בהמה וחלב טמא עוף ביצת כן לוקה, ואינו התורה מן איסור רק ויש תאכלו, לא חלב כל מדרשת שבא
התורה. מן שאיסורם אףֿעלֿפי מלקות בהם אין היענה בת מרדות".13)מדרשת מכת אותו מכין שיעור חצי "והאוכל

גמור.14) בשר הם הרי קליפה, בהם ואין הדגים בגוף שהם והמלה 15)כיון נגמרו. לא וגם פרשו, לא שעדיין כלומר,
לוקה. ואינו מעיים כבני אינם נגמרו, שאם שניהם, על מוסבת רבינו 16)"לא", ודעת הארץ". שרץ משום לוקה "ריקמה

 ֿ לוקה שהוא אינו ואףֿעלֿפיֿכן העוף, ממין שהוא מכיון העוף, שרץ משום לוקה ריקמה שאם טמא, עוף בביצת הדין
ב  פרק למעלה וכמבואר ויתושים, כזבובים דינו ולכן שרץ, הוא ועדיין עוף, לכלל הגיע שטרם מפני טמא, עוף משום

ה. מכת 17)הלכה חייב ולכן העולם. לאויר יצא לא שהאפרוח זמן כל מדרבנן אסורה שריקמה מבואר שם בגמרא
דם.18)מרדות. החלקים.19)טיפת בשאר נתפשט ולא הולד, קשר יש הדם במקום שרק פשט 20)מפני שכבר

הביצה. בכל מגדלות 21)קלקול אין ביצים ואותן ביצים, ויולדת בקרקע "מתחממת התרנגולת אלא זכר של שאינה
מיאוס".22)אפרוחים". מחמת בה קצה דעתו העולם 23)"שאין לאויר יצא שלא עוד וכל העולם, לאויר כשיצא ודוקא

ח. הלכה למעלה כמבואר שרץ, משום סופרים מדברי אסור א.24)- הלכה למעלה כאן 25)כמבואר התכוון לא רבינו
בין  מה לומר כוונתו אלא שם, בגמרא אחר נימוק ניתן לזה כי טריפה, מביצת שבא אףֿעלֿפי מותר, האפרוח למה לנמק

טמאה. מביצת לאפרוח טריפה מביצת בה 26)אפרוח שנולד בשעה במעיה שהיו הביצים אותן כלומר ראשונה, בטעינה
טריפות. הראשונה.27)ספק הטעינה של הביצים כל להטיל שגמרה שזה 28)אחרי יום, ואחד עשרים השהיה וזמן

התרנגולת. של עיבורה לפני 29)זמן שעיברה מה היא יולדת אבל ויולדת, מתעברת אינה כלומר, יולדת" אינה "טריפה
טהורה.30)שנטרפה. מבהמה חלבו אם רואה ישראל טז.31)ואין הלכה ט פרק להלן

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` g"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הן  והרי הּתאנים, ּׂשרף ּכגֹון ּפרֹות, ּבמי אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָּבעּׂשבים
אסּורה. ׁשהיא הּגאֹונים מקצת הֹורּו - ּבּגבינה ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָנּכרין

ּגזרּו ּבין 32ׁשּכבר ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובדי ּגבינת ּכל על ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּמּתר, ּבדבר ׁשהעמידּוה ּבין אסּור ּבדבר ְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשהעמידּוה

ׁשּמעמידין  מּׁשּום האסּור.33ּגזרה ּבדבר אֹותּה ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ
.ÂË חלב אֹו ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובדי  ּגבינת ְְִִֵֵַַָָָָָָהאֹוכל

רֹואהּו יּׂשראל ואין ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד -34ׁשחלבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ
מרּדּות  מּכת אֹותֹו ּכֹוכבים 35מּכין עֹובדי ׁשל החמאה . ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

על  גזרּו לא ׁשהרי הּתירּוה; הּגאֹונים מקצת - ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּומזלֹות
עֹומד  אינֹו הּטמאה וחלב הּגאֹונים 36החמאה, ּומקצת . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּקֹום  ׁשהרי ּבּה. ׁשּיּׁשאר חלב צחצֹוחי מּפני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאסרּוה,
מערב  אינֹו ׁשּיבטל 37ׁשּבחמאה ּכדי החמאה עם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

בֹו ערבּו ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין ׁשּלהן חלב וכל ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָּבמעּוטֹו,
טמאה  ּבהמה .38חלב ְְֲֵֵֵָָ

.ÊË ּכֹוכבים העֹובד מן חמאה לקח ׁשאם לי, ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיראה
חלב  צחצֹוחי להן ׁשהלכּו עד ּובּׁשלּה הרי 39ּומזלֹות - ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מּתרת  -40זֹו ּכּלן ונתּבּׁשלּו עּמּה נתערבּו ּתאמר: ׁשאם . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֻֻ
הח  אבל ּבמעּוטם. עֹובדי ּבטלּו אֹותּה ׁשּבּׁשלּו מאה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָ

ּכֹוכבים  עֹובדי ּגעּולי מּׁשּום אסּורה - ּומזלֹות ְֲִִִִֵֵַָָָָּכֹוכבים
ׁשּיתּבאר 41ּומזלֹות  ּכמֹו ,42. ְְִֵֶַָָ

.ÊÈ הּנכרי ּובא נכרי, ׁשל העדר ּבצד ׁשּיׁשב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיּׂשראל
העדר  מן חלב לֹו ּבהמה 43והביא ּבעדר ׁשּיׁש ּפי על אף , ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

אֹותֹו ראה ׁשּלא ּפי על ואף מּתר, זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֻטמאה
ּכׁשּיעמד; חֹולב ּכׁשהּוא לראֹותֹו ׁשּיכֹול והּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹחֹולב.

ויראה  יעמד ׁשּמא הּטמאה, מן לחלב מתירא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהּנכרי
אֹותֹו.

.ÁÈ,חּדין ראׁשיה ׁשּׁשני אֹו ּכּדין ראׁשיה ׁשּׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּביצה
ּבידּוע  - מּבפנים וחלּבֹון מּבחּוץ חלמֹון ׁשהיה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָאֹו
אחד  וראׁשּה ּכד אחד ראׁשּה טמא. עֹוף ּביצת ְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהּוא
ׁשהיא  אפׁשר - מּבפנים וחלמֹון מּבחּוץ וחלּבֹון ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָחד,

טמא  עֹוף טהֹור.44ּביצת עֹוף ּביצת ׁשהיא ואפׁשר ְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
יּׂשראל  לצּיד ׁשֹואל לֹו:45לפיכ אמר אם ׁשּמֹוכרּה: ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

ואם  עליו; סֹומ - הּוא טהֹור ועֹוף הּוא ּפלֹוני עֹוף  ְְְִִֵֶָָָׁשל
סֹומ אינֹו - ׁשמֹו לֹו אמר ולא טהֹור, עֹוף ׁשל ְְֵֵֶַַָָָֹאמר:

.46עליו  ָָ
.ËÈ ּכֹוכבים העֹובדי מן ּביצים לֹוקחים אין ְְְִִִִִֵֵֵָָָלפיכ

אֹותן  מּכיר היה אם אּלא טביעּות 47ּומזלֹות, ּבהן לֹו ויׁש ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
להן  חֹוׁשׁשין ואין הּטהֹור. ּפלֹוני עֹוף ּביצי ׁשהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָעין
מן  לֹוקחין ואין נבלה. ּביצי אֹו טרפה ּביצי הן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָׁשּמא

טרּופה  ּביצה ּומזלֹות ּכֹוכבים ּכלל.48העֹובדי ְְְִֵֵַָָָָָָ
.Îהיּו אם העֹוף. ּביצי ּכסימני סימניהם - דגים ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּביצי

חד  ואחד ּכד אחד טמאה. - חּדין אֹו ּכּדין ראׁשיה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשני
הּמֹוכר  לּיּׂשראלי ׁשֹואל מלחּתים 49- אני לֹו: אמר אם :50 ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָ

ּפיו  על אֹוכל - טהֹור מּדג לֹו:51והֹוצאתים אמר ואם ; ְְִִִִֵֵַַָָָ
נאמן  אינֹו - הם אדם 52טהֹורין היה ּכן אם אּלא , ְֱִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ּבכׁשרּות. ְְְֶַַֻׁשהחזק
.‡Î סימן ּבּה ׁשאין ּדג וחתיכת ּגבינה לֹוקחין אין 53וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

יּׂשראל  ּבארץ אבל ּבכׁשרּות. ׁשהחזק מּיּׂשראלי ,54אּלא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

סתם.32) היתה בהגהות 33)שהגזירה הגירסה וכן האסור", בדבר שהעמידוה "משום תימן: פירוש בכת"י מיימוניות.
בדבר  או אסור בדבר העמידו בין חילקו ולא גויים, גבינות סתם על גזרו האסור, בדבר להעמיד שנוהגים מפני הדברים:

בהיתר. מעמידים כולם או שרובם במקומות אפילו אסורה ולכן טהורה.34)מותר, מבהמה העובר 35)שחלבו ככל
חכמים. איסורי כשאר 36)על במיעוטם בטלים שהמה אוסרים. אינם בה, שנשארו טמא חלב זעירות) (טיפות וצחצוחי

מעמיד. אינו זה חלב שהרי בששים, שבטלים לברור 37)איסורים שאיֿאפשר אלא - ניכר הקום, היינו שהאיסור, כלומר
בטל. אינו לפיכך החמאה, מן ולסלקו יג.38)אותו הלכה למעלה האש.39)כמבואר עלֿידי כלומר,40)שניתכו

כלל. טמא חלב היה לא שמא ספיקות. הרבה כאן יש שהרי לכתחילה, אפילו מותר גוי, של חמאה האוסרין לשיטת אפילו
ולפיכך  אש, עלֿידי ניתך הבישול בתחלת שמא נשאר, לומר תמצא ואם כלום. נשאר לא שמא שנתערב, לומר תמצא ואם
ולא  הצחצוחים שיותכו בבישולה כוונתו שהרי מלכתחילה, מבטל משום לאסור אין ובכלל איסור. מבטל משום לאסור אין

כלל. בה הגוי.41)ישארו של מהכלי איסור והבלועה 42)פליטת יומן, בני הם גוי כלי שסתם ב. הלכה יז פרק להלן
התבשיל. את פוגמת אינה אותו.43)שבהם ויראה יעמוד פן טמא, חלב בו לערב ומתיירא ישראל, של לצרכו שחלבו

ספק.44) והדבר התורה, מן אינם ביצים שסימני מפני אלו, טהרה סימני על סומכין כמבואר 45)שאין נאמן, אינו גוי אבל
הסמוכה. הוא".46)בהלכה וטהור פלוני, עוף "של הגמרא: בהם כלשון שבקי לצייד רק מאמינים אנו טהור, בעוף וכן

בסתם. אפילו ממנו לוקחים בנאמנות מוחזק הוא שאם הראב"ד, וכתב טו. הלכה א פרק למעלה כמבואר ובשמותיהם,
כ. בהלכה דגים ביצי גבי בפירוש שכתב כפי כך, רבינו דעת שגם ישראל 47)ונראה שרק הקודמת, בהלכה וכמבואר

אףֿעלֿפי  הגויים מן ביצים לוקחים ועכשיו גוי. לא אבל הוא, וטהור פלוני עוף של אומר אם נאמן, בכשרות מוחזק שאינו
מיימוני). (הגהות טהורים עופות של שהן בינינו המצויים ביצים רוב על אנו שסומכים הוא, פלוני עוף של אומר שאינו

כמבואר 48) לו, מכרה וישראל טריפה, ביצת היא שמא חוששין שאנו מפני טהור, עוף ממין שהן מכיר הוא אם ואפילו
בגמרא. בעדותו.49)שם נאמן אינו המלוחים 50)שגוי שהדגים והטעם, פלוני. עוף של אומר הוא אם די ובעוף,

מלחתים. אני לומר צריך לפיכך טמא, מדג האלו הביצים נשמטו ואולי ממרחק, ואינו 51)באים חשוד אינו הוא אם
בדבר. נוגע שהוא מכיון נאמן, אינו - בטהור טמא למכור חשוד הוא אם אבל בכשרות, סימנים 52)מוחזק שעל מפני

עוף. ביצי כסימני הם, דאורייתא" "לאו דגים ביצי שסימני סומכים, אין ובברייתא 53)לבד ה. פרק עבודהֿזרה תוספתא
במקומו  ומכניס "חלב" כהנא רב מוחק חותמות, שני בדין שם רב של במימרא אולם דג. חתיכת במקום חלב מונה לט: שם

"חלב". במקום דג חתיכת גורס הוא הנזכרת בברייתא שגם ומסתבר, דג. בסוריא".54)חתיכת לוקחין "אין שם והגירסא
רבינו), (של הזה ובזמן מותר. ישראל שבארץ מכאן ומוכח לארץ, חוץ לכל הכוונה אלא דוקא לאו שסוריא רבינו, ודעת
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ּבתֹומּתמצ  העּׂשבים מן אֹותֹו ּכֹונסין אּלא ּגּופן, ית ְְְֲִִִִִֶַָָָָ
לאכל  אֹותֹו ׁשּימצאּו ּכדי ּבּכּורת, אֹותֹו ּומקיאין ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּפיהן

הּגׁשמים. ּבימֹות ְִִִֶַָמּמּנּו
לגדֹול „. חכמים אסרּו מּתר, אדם ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֻאף

הּכלי  לתֹו אּׁשה חֹולבת אּלא הּׁשדים, מן אֹותֹו ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹלינק
ׁשרץ  ּכיֹונק - הּׁשד מן ׁשּינק וגדֹול אֹותֹו8וׁשֹותה. ּומּכין , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

מרּדּות. ְַַַמּכת
ואם ‰. ׁשנים. חמׁש אֹו ארּבע אפּלּו והֹול ּתינֹוק ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָיֹונק

ּבריֹו מחמת יתר, אֹו ימים ׁשלׁשה ּופרׁש לא 9ּגמלּוהּו ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹֻ
אחר  ׁשּגמלּוהּו והּוא ויֹונק. חֹוזר אינֹו - חליֹו ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָמחמת
גמלּוהּו אפּלּו זה, זמן ּבתֹו אבל חדׁש; וארּבעה ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָֹעּׂשרים
עּׂשרים  סֹוף עד ולינק לחזר מּתר - ׁשנים אֹו ְְְֲִִִֶֶַַַַָֹֹֻחדׁש

חדׁש .10וארּבעה ְְֶַָָֹ
.Â טמא עֹוף ּוביצי טמאה ּבהמה ׁשחלב ּפי על ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָאף

עליהם  לֹוקין אין - הּתֹורה מן ׁשּנאמר:11אסּורין ; ֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָ
לֹוקה  ואינֹו לֹוקה, הּוא הּבּׂשר על - תאכלּו לא ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּבּׂשרם
חצי  ּכאֹוכל - אֹותן האֹוכל והרי החלב. ועל הּביצה ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעל

מּכין 12ׁשעּור  אבל לֹוקה, ואינֹו הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא , ְֲִִִֵֶֶַַָָָ
מרּדּות  מּכת .13אֹותֹו ְַַַ

.Ê הּנמצאים טמאים דגים ּביצי ׁשהאֹוכל לי, ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָיראה
טמאים  דגים קרבי ּכאֹוכל - מן 14ּבמעיהם ולֹוקה , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָ

ּבאׁשּכֹול, הּתלּויֹות הּטמא העֹוף ּביצי וכן ְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה.
ונגמרּו פרׁשּו לא ּכאֹוכל 15ׁשעדין לֹוקה, - אֹותן האֹוכל , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשּלהן. מעים ְִֵֵֶֶַָּבני
.Áּבּה להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל טמא עֹוף ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביצת

העֹוף  ׁשרץ אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - ּביצת 16ואכלּה אבל . ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
- ואכלּה ּבּה להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל טהֹור ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָהעֹוף

מרּדּות  מּכת אֹותֹו .17מּכין ְִַַַַ

.Ë ּדם קרט עליה את 18נמצא זֹורק - החלּבֹון על אם : ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
אסּורה 19הּדם  - החלמֹון על ואם הּׁשאר, את ואֹוכל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

הּמּוזרת 20ּכּלּה ּביצה הּיפה 21. הּנפׁש ּתאכלּנה.22- ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
.È מּתר - עיניו נתּפּתחּו ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנֹולד, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻאפרֹוח

ּכחלב 23לאכלֹו אסּור חלבּה - ׁשּנטרפה טהֹורה ּבהמה . ְְְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָ
ּכביצת  - ׁשּנטרף טהֹור עֹוף ּביצת וכן טמאה. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבהמה

טמא  ואסּור.24עֹוף , ְֵָָ
.‡Èמינֹו ׁשאין מּתר, - טרפה מּביצת ׁשּנֹולד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻאפרֹוח

ׁשּתלד 25טמא  הּביצים ּכל טרפה, ספק העֹוף היה . ְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ראׁשֹונה  אֹותן 26ּבערמה מׁשהין ערמה 27- טענה אם : ְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָָ

היתה 28ׁשנּיה  ׁשאם הראׁשֹונֹות, הּתרּו - לילד והתחילה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֻ
עֹוד  יֹולדת היתה לא - הרי 29טרפה - ילדה לא ואם ; ְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹ

אסּורֹות. ֲֵהן
.·È ּכחלב ועֹומד נקּפה אינֹו טמאה ּבהמה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָחלב

טהֹורה, ּבהמה ּבחלב טמאה חלב נתערב ואם ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהּטהֹורה.
חלב  ויצא הּטהֹורה, חלב יעמד - אֹותֹו ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָֹּכׁשּתעמיד

ּגבינה. ׁשל הּקֹום עם ְְִִֵֶַַָָהּטמאה
.‚È עֹובד ּביד הּנמצא חלב ׁשּכל הּדין: יּתן זה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּומּפני

ּומזלֹות  ּבהמה 30ּכֹוכבים חלב ּבֹו ערב ׁשּמא אסּור, - ְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָ
ׁשאין  מּתרת, - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּוגבינת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻטמאה;
ּגזרּו מׁשנה חכמי ּבימי אבל מתּגּבן. טמאה ּבהמה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָחלב

העֹובד  ּגבינת מּפני על ואסרּום, ּומזלֹות ּכֹוכבים י ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ
נבלה. ׁשהיא ׁשחיטתן ׁשל קבה ּבעֹור אֹותּה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמעמידין
מאד  עד הּוא קטן ּדבר הּקבה עֹור והלא ּתאמר: ְְֲִֵַַַַָָָָָֹֹֹואם
ׁשהּוא  מּפני ּבמעּוטֹו? יבטל לא ולּמה ּבֹו, ׁשעמד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבחלב
- ׁשהעמיד הּוא האסּור ודבר והֹואיל הּגבינה, ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָהּמעמיד

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו אסּור, הּכל .31הרי ְְֲִֵֵֶַָָֹ
.„È ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי אֹותּה ׁשּמעמידין ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּגבינה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ז. בבכורות מרדות.8)יעקב מכת אותו מכין בריא.9)לפיכך והולך 10)כשהוא יונק כלל, פירש לא שאם כלומר,
כ"ד  סוף עד רק והולך יונק ולינק, לחזור שמותר אףֿעלֿפי חודש, ועשרים ארבעה תוך פירש אם אבל שנים. ארבע עד

יותר. ולא ריקמה 11)חודש לא אם אבל משמע, הארץ", על השורץ השרץ משום עליה לוקה ואכלה, ריקמה "אם
מלקות. שם אין התורה, מן שאסור הטמא מן היוצא כל והואֿהדין עליה. לוקין אין - טמא כביצת אסורה שהיא אףֿעלֿפי

שבא 12) טמאה בהמה וחלב טמא עוף ביצת כן לוקה, ואינו התורה מן איסור רק ויש תאכלו, לא חלב כל מדרשת שבא
התורה. מן שאיסורם אףֿעלֿפי מלקות בהם אין היענה בת מרדות".13)מדרשת מכת אותו מכין שיעור חצי "והאוכל

גמור.14) בשר הם הרי קליפה, בהם ואין הדגים בגוף שהם והמלה 15)כיון נגמרו. לא וגם פרשו, לא שעדיין כלומר,
לוקה. ואינו מעיים כבני אינם נגמרו, שאם שניהם, על מוסבת רבינו 16)"לא", ודעת הארץ". שרץ משום לוקה "ריקמה

 ֿ לוקה שהוא אינו ואףֿעלֿפיֿכן העוף, ממין שהוא מכיון העוף, שרץ משום לוקה ריקמה שאם טמא, עוף בביצת הדין
ב  פרק למעלה וכמבואר ויתושים, כזבובים דינו ולכן שרץ, הוא ועדיין עוף, לכלל הגיע שטרם מפני טמא, עוף משום

ה. מכת 17)הלכה חייב ולכן העולם. לאויר יצא לא שהאפרוח זמן כל מדרבנן אסורה שריקמה מבואר שם בגמרא
דם.18)מרדות. החלקים.19)טיפת בשאר נתפשט ולא הולד, קשר יש הדם במקום שרק פשט 20)מפני שכבר

הביצה. בכל מגדלות 21)קלקול אין ביצים ואותן ביצים, ויולדת בקרקע "מתחממת התרנגולת אלא זכר של שאינה
מיאוס".22)אפרוחים". מחמת בה קצה דעתו העולם 23)"שאין לאויר יצא שלא עוד וכל העולם, לאויר כשיצא ודוקא

ח. הלכה למעלה כמבואר שרץ, משום סופרים מדברי אסור א.24)- הלכה למעלה כאן 25)כמבואר התכוון לא רבינו
בין  מה לומר כוונתו אלא שם, בגמרא אחר נימוק ניתן לזה כי טריפה, מביצת שבא אףֿעלֿפי מותר, האפרוח למה לנמק

טמאה. מביצת לאפרוח טריפה מביצת בה 26)אפרוח שנולד בשעה במעיה שהיו הביצים אותן כלומר ראשונה, בטעינה
טריפות. הראשונה.27)ספק הטעינה של הביצים כל להטיל שגמרה שזה 28)אחרי יום, ואחד עשרים השהיה וזמן

התרנגולת. של עיבורה לפני 29)זמן שעיברה מה היא יולדת אבל ויולדת, מתעברת אינה כלומר, יולדת" אינה "טריפה
טהורה.30)שנטרפה. מבהמה חלבו אם רואה ישראל טז.31)ואין הלכה ט פרק להלן

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` g"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הן  והרי הּתאנים, ּׂשרף ּכגֹון ּפרֹות, ּבמי אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָּבעּׂשבים
אסּורה. ׁשהיא הּגאֹונים מקצת הֹורּו - ּבּגבינה ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָנּכרין

ּגזרּו ּבין 32ׁשּכבר ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובדי ּגבינת ּכל על ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּמּתר, ּבדבר ׁשהעמידּוה ּבין אסּור ּבדבר ְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשהעמידּוה

ׁשּמעמידין  מּׁשּום האסּור.33ּגזרה ּבדבר אֹותּה ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ
.ÂË חלב אֹו ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובדי  ּגבינת ְְִִֵֵַַָָָָָָהאֹוכל

רֹואהּו יּׂשראל ואין ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד -34ׁשחלבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ
מרּדּות  מּכת אֹותֹו ּכֹוכבים 35מּכין עֹובדי ׁשל החמאה . ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

על  גזרּו לא ׁשהרי הּתירּוה; הּגאֹונים מקצת - ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּומזלֹות
עֹומד  אינֹו הּטמאה וחלב הּגאֹונים 36החמאה, ּומקצת . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּקֹום  ׁשהרי ּבּה. ׁשּיּׁשאר חלב צחצֹוחי מּפני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאסרּוה,
מערב  אינֹו ׁשּיבטל 37ׁשּבחמאה ּכדי החמאה עם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

בֹו ערבּו ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין ׁשּלהן חלב וכל ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָּבמעּוטֹו,
טמאה  ּבהמה .38חלב ְְֲֵֵֵָָ

.ÊË ּכֹוכבים העֹובד מן חמאה לקח ׁשאם לי, ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיראה
חלב  צחצֹוחי להן ׁשהלכּו עד ּובּׁשלּה הרי 39ּומזלֹות - ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מּתרת  -40זֹו ּכּלן ונתּבּׁשלּו עּמּה נתערבּו ּתאמר: ׁשאם . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֻֻ
הח  אבל ּבמעּוטם. עֹובדי ּבטלּו אֹותּה ׁשּבּׁשלּו מאה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָ

ּכֹוכבים  עֹובדי ּגעּולי מּׁשּום אסּורה - ּומזלֹות ְֲִִִִֵֵַָָָָּכֹוכבים
ׁשּיתּבאר 41ּומזלֹות  ּכמֹו ,42. ְְִֵֶַָָ

.ÊÈ הּנכרי ּובא נכרי, ׁשל העדר ּבצד ׁשּיׁשב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיּׂשראל
העדר  מן חלב לֹו ּבהמה 43והביא ּבעדר ׁשּיׁש ּפי על אף , ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

אֹותֹו ראה ׁשּלא ּפי על ואף מּתר, זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֻטמאה
ּכׁשּיעמד; חֹולב ּכׁשהּוא לראֹותֹו ׁשּיכֹול והּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹחֹולב.

ויראה  יעמד ׁשּמא הּטמאה, מן לחלב מתירא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהּנכרי
אֹותֹו.

.ÁÈ,חּדין ראׁשיה ׁשּׁשני אֹו ּכּדין ראׁשיה ׁשּׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּביצה
ּבידּוע  - מּבפנים וחלּבֹון מּבחּוץ חלמֹון ׁשהיה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָאֹו
אחד  וראׁשּה ּכד אחד ראׁשּה טמא. עֹוף ּביצת ְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהּוא
ׁשהיא  אפׁשר - מּבפנים וחלמֹון מּבחּוץ וחלּבֹון ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָחד,

טמא  עֹוף טהֹור.44ּביצת עֹוף ּביצת ׁשהיא ואפׁשר ְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
יּׂשראל  לצּיד ׁשֹואל לֹו:45לפיכ אמר אם ׁשּמֹוכרּה: ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

ואם  עליו; סֹומ - הּוא טהֹור ועֹוף הּוא ּפלֹוני עֹוף  ְְְִִֵֶָָָׁשל
סֹומ אינֹו - ׁשמֹו לֹו אמר ולא טהֹור, עֹוף ׁשל ְְֵֵֶַַָָָֹאמר:

.46עליו  ָָ
.ËÈ ּכֹוכבים העֹובדי מן ּביצים לֹוקחים אין ְְְִִִִִֵֵֵָָָלפיכ

אֹותן  מּכיר היה אם אּלא טביעּות 47ּומזלֹות, ּבהן לֹו ויׁש ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
להן  חֹוׁשׁשין ואין הּטהֹור. ּפלֹוני עֹוף ּביצי ׁשהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָעין
מן  לֹוקחין ואין נבלה. ּביצי אֹו טרפה ּביצי הן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָׁשּמא

טרּופה  ּביצה ּומזלֹות ּכֹוכבים ּכלל.48העֹובדי ְְְִֵֵַָָָָָָ
.Îהיּו אם העֹוף. ּביצי ּכסימני סימניהם - דגים ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּביצי

חד  ואחד ּכד אחד טמאה. - חּדין אֹו ּכּדין ראׁשיה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשני
הּמֹוכר  לּיּׂשראלי ׁשֹואל מלחּתים 49- אני לֹו: אמר אם :50 ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָ

ּפיו  על אֹוכל - טהֹור מּדג לֹו:51והֹוצאתים אמר ואם ; ְְִִִִֵֵַַָָָ
נאמן  אינֹו - הם אדם 52טהֹורין היה ּכן אם אּלא , ְֱִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ּבכׁשרּות. ְְְֶַַֻׁשהחזק
.‡Î סימן ּבּה ׁשאין ּדג וחתיכת ּגבינה לֹוקחין אין 53וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

יּׂשראל  ּבארץ אבל ּבכׁשרּות. ׁשהחזק מּיּׂשראלי ,54אּלא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

סתם.32) היתה בהגהות 33)שהגזירה הגירסה וכן האסור", בדבר שהעמידוה "משום תימן: פירוש בכת"י מיימוניות.
בדבר  או אסור בדבר העמידו בין חילקו ולא גויים, גבינות סתם על גזרו האסור, בדבר להעמיד שנוהגים מפני הדברים:

בהיתר. מעמידים כולם או שרובם במקומות אפילו אסורה ולכן טהורה.34)מותר, מבהמה העובר 35)שחלבו ככל
חכמים. איסורי כשאר 36)על במיעוטם בטלים שהמה אוסרים. אינם בה, שנשארו טמא חלב זעירות) (טיפות וצחצוחי

מעמיד. אינו זה חלב שהרי בששים, שבטלים לברור 37)איסורים שאיֿאפשר אלא - ניכר הקום, היינו שהאיסור, כלומר
בטל. אינו לפיכך החמאה, מן ולסלקו יג.38)אותו הלכה למעלה האש.39)כמבואר עלֿידי כלומר,40)שניתכו

כלל. טמא חלב היה לא שמא ספיקות. הרבה כאן יש שהרי לכתחילה, אפילו מותר גוי, של חמאה האוסרין לשיטת אפילו
ולפיכך  אש, עלֿידי ניתך הבישול בתחלת שמא נשאר, לומר תמצא ואם כלום. נשאר לא שמא שנתערב, לומר תמצא ואם
ולא  הצחצוחים שיותכו בבישולה כוונתו שהרי מלכתחילה, מבטל משום לאסור אין ובכלל איסור. מבטל משום לאסור אין

כלל. בה הגוי.41)ישארו של מהכלי איסור והבלועה 42)פליטת יומן, בני הם גוי כלי שסתם ב. הלכה יז פרק להלן
התבשיל. את פוגמת אינה אותו.43)שבהם ויראה יעמוד פן טמא, חלב בו לערב ומתיירא ישראל, של לצרכו שחלבו

ספק.44) והדבר התורה, מן אינם ביצים שסימני מפני אלו, טהרה סימני על סומכין כמבואר 45)שאין נאמן, אינו גוי אבל
הסמוכה. הוא".46)בהלכה וטהור פלוני, עוף "של הגמרא: בהם כלשון שבקי לצייד רק מאמינים אנו טהור, בעוף וכן

בסתם. אפילו ממנו לוקחים בנאמנות מוחזק הוא שאם הראב"ד, וכתב טו. הלכה א פרק למעלה כמבואר ובשמותיהם,
כ. בהלכה דגים ביצי גבי בפירוש שכתב כפי כך, רבינו דעת שגם ישראל 47)ונראה שרק הקודמת, בהלכה וכמבואר

אףֿעלֿפי  הגויים מן ביצים לוקחים ועכשיו גוי. לא אבל הוא, וטהור פלוני עוף של אומר אם נאמן, בכשרות מוחזק שאינו
מיימוני). (הגהות טהורים עופות של שהן בינינו המצויים ביצים רוב על אנו שסומכים הוא, פלוני עוף של אומר שאינו

כמבואר 48) לו, מכרה וישראל טריפה, ביצת היא שמא חוששין שאנו מפני טהור, עוף ממין שהן מכיר הוא אם ואפילו
בגמרא. בעדותו.49)שם נאמן אינו המלוחים 50)שגוי שהדגים והטעם, פלוני. עוף של אומר הוא אם די ובעוף,

מלחתים. אני לומר צריך לפיכך טמא, מדג האלו הביצים נשמטו ואולי ממרחק, ואינו 51)באים חשוד אינו הוא אם
בדבר. נוגע שהוא מכיון נאמן, אינו - בטהור טמא למכור חשוד הוא אם אבל בכשרות, סימנים 52)מוחזק שעל מפני

עוף. ביצי כסימני הם, דאורייתא" "לאו דגים ביצי שסימני סומכים, אין ובברייתא 53)לבד ה. פרק עבודהֿזרה תוספתא
במקומו  ומכניס "חלב" כהנא רב מוחק חותמות, שני בדין שם רב של במימרא אולם דג. חתיכת במקום חלב מונה לט: שם

"חלב". במקום דג חתיכת גורס הוא הנזכרת בברייתא שגם ומסתבר, דג. בסוריא".54)חתיכת לוקחין "אין שם והגירסא
רבינו), (של הזה ובזמן מותר. ישראל שבארץ מכאן ומוכח לארץ, חוץ לכל הכוונה אלא דוקא לאו שסוריא רבינו, ודעת
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יּׂשראל  רּבּה ׁשּבּה55ּכׁשהיתה יּׂשראלי מּכל לֹוקחין -56. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻ
מקֹום. מּכל יּׂשראל מּכל אֹותֹו לֹוקחין - ְְְִִִִֵֶָָָָָָוהחלב

.·Î ציר אבל אסּור. צירן - טמאים ּדגים ְֲִִִִֵֵַָָָָהּכֹובׁש
מּתר  - טמאים לחלּוחית.57חגבים ּבהם ׁשאין מּפני , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ

אּלא  ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובד מן ציר לֹוקחין אין ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָלפיכ
טהֹור  דג ּבֹו היה ּכן אחד.58אם דג אפּלּו ּבֹו, מׁשֹוטט ְֲִִֵֵֶָָָָָָ

.‚Î חבּיֹות מלאה ערבה ׁשהביא ּומזל ֹות ּכֹוכבים ְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָעֹובד
ּכּלן  - מהן ּבאחת טהֹור אחד ודג ציר, ׁשל ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֻּפתּוחֹות

טהֹור,59מּתרֹות  ּדג ּבּה ונמצא אחת ּפתח סתּומֹות, היּו . ְְְִַַַָָָָָָָֻ
טהֹור  ּבּה ונמצא ׁשּיהיה 60ׁשנּיה והּוא מּתרֹות. ּכּלן - ְְְְְִִִֶֶָָָָָָֻֻ

וׁשדרֹו ּדג ׁשל נּכר 61ראׁשֹו ׁשּיהא ּכדי דג 62קּים, ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
מן  מלּוחין מרּצצין ּדגים לֹוקחין אין לפיכ ְְְְִִִִִִֵָָָָֻטהֹור.
טרּופה. טרית הּנקראים והם ּומזלֹות. ּכֹוכבים ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהעֹובד
מרּצץ  ׁשהּוא ּפי על אף נּכר, וׁשדרֹו הּדג ראׁש היה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֻואם

ּומזלֹות. ּכֹוכבים העֹובד מן אֹותֹו לּקח מּתר -ִִִֵַַָָָָֻ
.„Î ּדג חתיכֹות ׁשל גרב ׁשהביא ּומזלֹות ּכֹוכבים ֲִִִֵֵֶֶַָָָָָעֹובד

ׁשוה  ּומצא 63ׁשחּתּוכן אחד, מּדג ׁשּכּלן נּכרין והן , ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻ
מּתרֹות. ּכּלן הרי - קּׂשקּׂשין מהן אחת ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻּבחתיכה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ׁשּמתה ‡. חּיה אֹו ׁשּמתה ּבהמה מּבּׂשר ּכזית ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהאֹוכל

נבלה. ּכל תאכלּו לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ׁשּמת עֹוף ְְֱֵֵֶֶֶֶַָָֹֹאֹו
ּובהלכֹות  מתה. זֹו הרי - ּכראּוי נׁשחטה ׁשּלא ְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָֹֹוכל
ּכראּוי. וׁשאינּה ּכראּוי ׁשהיא הּׁשחיטה יתּבאר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּׁשחיטה

ּבלבד,·. טהֹורים מינים אּלא נבלה מּׁשּום אסּור ְְְִִִִִֵֵֶַָָָאין
ּכׁשרה  ׁשחיטה נׁשחטּו ואם לׁשחיטה, ראּויין ׁשהן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָמּפני
ׁשחיטה  ׁשאין טמאין, מינין אבל ּבאכילה; מּתרין ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָֻיהיּו
ּבין  ּכדרּכּה ׁשּמתה ּבין ּכראּוי ׁשּנׁשחטה ּבין ּבהן, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמֹועלת
מּׁשּום  לֹוקה אינֹו - ואכלֹו מּמּנה החי מן ּבּׂשר ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשחת

טמאה. ּבּׂשר אֹוכל מּׁשּום אּלא ּוטרפה, ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָנבלה
אֹוכל ‚. מּׁשּום לֹוקה - ׁשהּוא ּכל חי טהֹור עֹוף ִֵֵֶֶַָָָהאֹוכל

ּכּלֹו. ואכלֹו הֹואיל ּכזית, ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻנבלה,
ּפי  על ואף ּכזית. ּבֹו ׁשּיהיה עד - ׁשּמת אחר אכלֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָואם
חּיב  - ּכזית ּבכּלֹו ויׁש הֹואיל ּכזית, ּבּׂשר ּבכּלֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻׁשאין

נבלה. מּׁשּום ְִֵָָָעליו

לֹוקה „. - טהֹורה ּבהמה נפל מּבּׂשר ּכזית ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהאֹוכל
עד  ׁשּנֹולדה הּבהמה מן לאכל ואסּור נבלה. אֹוכל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּׁשּום
- ּבּבהמה ימים ׁשמֹונה ׁשהה ׁשּלא ׁשּכל ׁשמיני; ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹליל
לֹו ׁשּכלּו לֹו נֹודע ואם עליו. לֹוקין ואין ּכנפל. זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָהרי
חדׁשים  ּתׁשעה ׁשהן נֹולד, ּכ ואחר ּבּבטן ְְֳֳִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחדׁשיו
ׁשּנֹולד. ּביֹום מּתר זה הרי - לדּקה וחמּׁשה גּסה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻלבהמה

ּבאכילה.‰. אסּורה - הּולד עם ׁשּיצאת ְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָהּׁשליא
ּבּׂשר. ׁשאינּה ּפטּור, - ְְֵֶָָָָָָוהאֹוכלּה

.Â טהֹורים עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה מּבּׂשר ּכזית ְְְְִִִֵֵַַַָָָהאֹוכל
לֹוק  - לא ׁשּנטרפּו טרפה ּבּׂשדה ּובּׂשר ׁשּנאמר: ה, ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

- ּבּתֹורה האמּורה טרפה אתֹו. ּתׁשלכּון לּכלב ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹתאכלּו,
ּבהן. וכּיֹוצא ונמר ארי ּכגֹון הּיער, חּית אֹותּה ׁשּטרפה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָזֹו
ּבֹו. וכּיֹוצא נץ ּכגֹון הּדֹורס, עֹוף אֹותֹו ׁשּטרף עֹוף ְְְֵֵֵֵֶַַַָוכן
אֹותּה; והמיתה אֹותּה ׁשּטרפה לֹומר יכֹול אּתה ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָואין
עצמּה מחמת מתה ּלי ּומה נבלה, היא הרי - מתה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאם
אינֹו הא והמיתּה? ארי ׁשּברּה אֹו והמיתּה ּבסיף הּכּה ְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָאֹו

מתה. ולא ּבׁשּנטרפה אּלא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹמדּבר
.Ê זאב ּבא אם יכֹול אסּורה, מתה ׁשּלא הּטרפה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹואם

והּצילֹו אדם ורדף ּבאזנֹו, אֹו ּבזנבֹו אֹו ּברגלֹו הּגדי ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָוגרר
ּובּׂשר  לֹומר: ּתלמּוד נטרף? ׁשהרי אסּור, יהיה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָמּפיו,
ׁשּיעּׂשה  עד - אתֹו ּתׁשלכּון לּכלב וגֹומר טרפה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּׂשדה
ׁשהּטרפה  למדּת, הא לּכלב. הראּויה ּבּׂשר ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאֹותּה
וׁשּברה  הּיער חּית אֹותּה ׁשּטרפה היא ּבּתֹורה ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָהאמּורה
ׁשּקדם  ּפי על אף מתה. לא ועדין למּות ונטת ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹאֹותּה
טרפה, מּׁשּום אסּורה זֹו הרי - ׁשּתמּות קדם ְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹּוׁשחטּה

עליה. הּבאה זֹו מּמּכה ׁשּתחיה אפׁשר ואי ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהֹואיל
.Á,הּנבלה והיא הּמתה, אסרה ׁשהּתֹורה למד: ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָנמצאת

ׁשעדין  ּפי על ואף מּכֹותיה מחמת למּות הּנֹוטה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָואסרה
ּבין  ּבמיתה ּתחלק ׁשּלא ּוכׁשם הּטרפה. והיא מתה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹלא
עד  ׁשחנקּה ּבין ומתה, ׁשּנפלה ּבין עצמּה, מחמת ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמתה
ּתחלק  לא ּכ והרגּתה; חּיה ׁשּדרסּתה ּבין ְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּמתה,
ׁשּנפלה  ּבין וׁשּברּתה, חּיה ׁשּטרפּתה ּבין למּות ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבנֹוטה
ונתרּסקּו ׁשּנפלה ּבין צלעֹותיה, רב ונׁשּתּברּו הּגג ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמן
ּבין  ראתּה, אֹו לּבּה ונּקב חץ ּבּה ׁשּזרק ּבין ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאיבריה,

ונ  עצמּה מחמת חלי לּה אֹוׁשּבא ראתּה אֹו לּבּה ּקב ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כה. הלכה פי"א לקמן ראה לארץ, כחוצה זה לענין ישראל ארץ של שמא 55)דינה חוששים ישראל, רובה אין אם אבל
בכשרות. מוחזק שאינו כיון הגוי, מן שלנו 56)קנה בגמרא רבינו שגירסת וכנראה למעלה. ראה התוספתא, כגירסת

חננאל. רבינו שם גורס וכן התוספתא, רבינו 57)כגירסת ופירש טהור", שהוא טמאים, דגים של ציר על צדוק ר' "העיד
מותר. שהוא ב, משנה פ"ז, ורבינו 58)בעדויות בו". שוטטת כלבית דגה בה שאין וציר אסורין... גוים של דברים "ואלו

כלבית  שנה אלא מותר הציר בו, משוטט אם טהור דג לכל הדין והוא חננאל. רבינו פירש וכן הוא, טהור דג כלבית מפרש
ביותר. שקטן אףֿעלֿפי בזו.59)לרבותא, וליתן מזו ליטול עשוי שאדם מפני הן, אחת כחבית פתוחות חביות שכל

ומותרות. הן כמעורבות ומותרות.60)ולפיכך טהורים דגים של ציר שבכולן הדבר מוכח בשתים, טהור דג שנמצא
בגמרא.61) שם כדמוכח יחד, שהוא 62)שניהם פלוני דג ממין שהוא ושדרה בראש עין בטביעות מכיר שהוא כלומר,

וסנפיר  קשקשת אין אם ואפילו טהורים), של מזו משונה ראשם ותבנית שדרה, להם אין טמאים שדגים מפרש, (רש"י טהור
בים. אותן שהשיר תולים שאנו בו, אסורות.63)נמצא - קשקשת בהן שיש אותן עם שוה חיתוכן אין אם יבאר 1)אבל

הוא  כמה ובן טהורה מבהמה נפל כזית האוכל כזית; בו ואין חי טהור עוף כל הא ועוף; חיה בהמה נבלת מבשר האוכל
מסוכנת  שחט או למות כוחה שתשש חולה בהמה טרפה; בשדה בשר בכלל הטרפיות ושנכנסין טרפה; כזית האוכל נפל;

הנסקל. שור ודין כבשרם; שעורותיהם הדברים טרפה; עם ונבלה הנבלות וכן מצטרפין אם האיסורין פירכסה; ולא

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` g"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

למּות  נֹוטה והיא הֹואיל ּבהן. וכּיֹוצא צלעֹותיה רב ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּבר
ּבּׂשר  ּבידי הּגֹורם ׁשהיה ּבין טרפה, זֹו הרי - מקֹום ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָמּכל
ּבּתֹורה  נאמר לּמה ּכן, אם ׁשמים. ּבידי ׁשהיה  ּבין ֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָודם
לא  ּכן, ּתאמר לא ׁשאם ּבהוה. הּכתּוב דּבר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹֹטרפה?
נטרפה  אם אבל ּבּׂשדה, ׁשּנטרפה אֹותּה אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּתאסר
אּלא  מדּבר הּכתּוב ׁשאין למדּת, הא ּתאסר. לא - ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבחצר

ֶַֹּבהוה.
.Ë ואי מּכֹותיה מחמת למּות ׁשהּנֹוטה הּכתּוב: ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָוענין

אמרּו מּכאן אסּורה. - זֹו מּכה מחמת לחיֹות לּה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָאפׁשר
טרפה. - חּיה ּכמֹוה ׁשאין ּכל הּכלל: זה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחכמים:
טרפה  אֹותּה עֹוּׂשה חלי זה אי יתּבאר ׁשחיטה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹּובהלכֹות

טרפה. אֹותּה עֹוּׂשה אין חלי זה ְְִֵֵֵֶֶָָֹואי
.Èאֹותֹו הרי - הּטהֹורים מן החי מן ּבּׂשר החֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָוכן

אֹוכל  מּׁשּום לֹוקה - ּכזית מּמּנּו והאֹוכל טרפה, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּבּׂשר
מתה, ולא נׁשחטה ׁשּלא מּבהמה זה ּבּׂשר ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹטרפה.
ּלי  מה ּבסּכין? חתכּה ּלי מה חּיה אֹותּה טרפה ּלי ְְֲִִִִַַַַַָָָָָָמה
ּבּׂשדה  ּובּׂשר אֹומר: הּוא הרי ּבמקצתּה? ּלי מה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּבכּלּה
ּבּׂשדה  ּבּׂשר הּבהמה ׁשּנעּׂשית ּכיון - תאכלּו לא  ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹטרפה

טרפה. היא ְֲִֵֵָהרי
.‡È ונטתה ּכחּה ׁשּתׁשׁש מחמת חֹולה ׁשהיא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבהמה

הּממיתים  מאיבריה ּבאבר מּכה ארעה ולא הֹואיל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלמּות,
ּכעין  אּלא ּתֹורה אסרה ׁשּלא מּתרת; זֹו הרי - ְְֲֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻאֹותּה
אֹותּה. הּממיתה מּכה ּבּה עּׂשת ׁשהרי הּיער, חּית ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָטרפת

.·Èהיּו לא החכמים ּגדֹולי מּתרת, ׁשהיא ּפי על ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאף
ׁשּלא  ּכדי אֹותּה וׁשֹוחטין ׁשּממהרין מּבהמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָֹאֹוכלין

ּבסֹו ׁשּפרּכסה ּפי על ואף אין ּתמּות, זה ודבר ׁשחיטה. ף ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
זה  ּבדבר עצמֹו על להחמיר הרֹוצה ּכל אּלא אּסּור, ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָּבֹו

מׁשּבח. זה הרי -ְֲֵֶָֻ
.‚È הרי - ּדם מהן יצא ולא ועֹוף חּיה ּבהמה ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט

הּׁשֹוחט  וכן היּו. מתים ׁשּמא אֹומרין ואין מּתרין, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻאּלּו
המסּכנת, אבל מּתרת. זֹו הרי - ּפרּכסה ולא הּבריאה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻאת
ּפי  על אף עֹומדת, ואינּה אֹותּה ׁשּמעמידין ּכל ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוהיא:
ּפרּכסה  ולא ׁשחטּה אם ּבריאֹות, מאכל אֹוכלת ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשהיא
הרי  - ּפרּכסה ואם עליה. ולֹוקין נבלה, זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָּכלל
אבל  הּׁשחיטה, ּבסֹוף הּפרּכּוס ׁשּיהיה וצרי מּתרת. ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻזֹו

מֹועיל. אינֹו - ְִִִֵָָּבתחּלתּה
.„È גּסה ּובחּיה דּקה ּבבהמה הּפרּכּוס? הּוא  ְְְִִֵֵַַַַַָָָָּכיצד

רגלּה ׁשּפׁשטה אֹו והחזירה, ידּה ׁשּפׁשטה ּבין ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָודּקה:
הרי  - ּבלבד רגלּה ׁשּכפפה אֹו החזירה, ׁשּלא ּפי על ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאף
- החזירּתה ולא ידּה ּפׁשטה אם אבל ּומּתר; ּפרּכּוס ְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָָָֹֻזה
ּבלבד. נפׁש הֹוצאת אּלא זֹו ׁשאין אסּורה, זֹו ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָהרי
ולא  ׁשּפׁשטה ּבין הרגל, ואחד הּיד אחד גּסה: ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּובבהמה
ּומּתרת; ּפרּכּוס זה הרי - ּפׁשטה ולא ּכפפה ּבין ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻּכפפה
הרי  - ּכלל כפפה ולא רגל ולא יד לא ּפׁשטה לא ְְְְְְֲִֵֶֶָָָָָָֹֹֹֹואם
ּכׁשּכׁש ולא ּבעינֹו אּלא רפרף לא אפּלּו ּובעֹוף: נבלה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹזֹו

ּפרּכּוס. זה הרי - ּבזנבֹו ְְֲִִֵֶֶָָאּלא
.ÂË ּפרּכסה אם ידע ולא ּבּלילה, המסּכנת את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּׁשֹוחט

ואסּורה. נבלה ספק זֹו הרי - ּפרּכסה לא ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָֹאֹו

.ÊËׁשּבּת אּסּורין חּוץ ּכל זה, עם זה מצטרפין אין ֹורה ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ
מעט  הּלֹוקח ,לפיכ ׁשם. ׁשּיתּבאר ּכמֹו נזיר, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמאּסּורי
ּבּׂשר  ּומעט טמאה ּבהמה ּבּׂשר ּומעט ּדם ּומעט ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָחלב
וכּיֹוצא  טמא עֹוף ּבּׂשר ּומעט טמא ּדג ּבּׂשר ּומעט ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַָָָָנבלה
אינֹו - ואכלֹו ּכזית הּכל מן וצרף האּסּורין מּׁשאר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹּבאּלּו

ׁשעּור. חצי אֹוכל ּכדין ודינֹו ְְֲִִִִֵֶלֹוקה,
.ÊÈ מצטרפת ּונבלה זֹו. עם זֹו מצטרפֹות הּנבלֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

זה  מצטרפין - הּטמאים וחּיה ּבהמה ּכל וכן טרפה. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעם
אין  - טמאה ּבהמה ּבּׂשר עם נבלה ּבּׂשר אבל זה. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָעם
הּצבי  ונבלת הּׁשֹור מּנבלת הּלֹוקח ּכיצד? ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָמצטרפין.
- ואכלֹו ּבּׂשר ּכזית הּכל מן וקּבץ הּתרנגֹול, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֹונבלת
וחצי  טהֹורה ּבהמה מּנבלת זית חצי קּבץ אם וכן ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָלֹוקה.
זית  וחצי נבלה מּבּׂשר זית חצי אֹו הּטרפה, מן ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָזית
ּבּׂשר  וכן לֹוקה. - ואכלֹו הּטהֹורה, מן החי מן ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָמּבּׂשר
- ואכלֹו ּכזית מּכּלם ׁשּקּבץ והארנבת, והחזיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּגמל
זית  וחצי הּׁשֹור מּנבלת זית חצי צרף אם אבל ְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָלֹוקה.
וכן  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטרפין. אינן - הּגמל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹמּבּׂשר
ׁשניהן  ּבּׂשר אין - טמא דג אֹו טמא ועֹוף טמאה ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָּבהמה
ּבלאו  מהן אחד ּכל ׁשהרי ׁשמֹות; ׁשני ׁשהן לפי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמצטרף,
- הּטמאין העֹופֹות ּכל אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו עצמֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבפני
זה  הּטמאין. וחּיה ּבהמה ּכל ׁשּמצטרפין ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמצטרפין,
לאוין  ּבׁשני מצטרפין, - אחד ּבלאו ׁשאּסּורן ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהּכלל:
והּטרפה  הֹואיל ּוטרפה, מּנבלה חּוץ מצטרפין; אין -ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָ

היא. נבלה ְְִִֵַָּתחּלת
.ÁÈ הּטמאים וחּיה מּבהמה אֹו ּוטרפה מּנבלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהאֹוכל

ּומן  הּקרנים ּומן הּגידים, ּומן העצמֹות ּומן העֹור ְֲִִִִִִִִַַַַָָָמן
ׁשּמבצּבץ  מּמקֹומֹות עֹוף ׁשל הּצּפרנים ּומן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָהּטלפים,
ּפי  על אף ׁשּלהן, הּׁשליא ּומן ּכׁשּיחתכּו, הּדם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּׁשם

ראּויין ׁשהּו אינן ׁשאּלּו מּפני ּפטּור, זה הרי - אסּור א ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
לכזית. הּבּׂשר עם מצטרפין ואין ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָלאכילה.

.ËÈ ׁשהיא מּפני מּתרת, - הּטמאה וקבת הּנבלה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻקבת
הּגבינה  להעמיד מּתר ּולפיכ ׁשּבּגּוף. טּנפת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻּכׁשאר
ּבהמה  ּובקבת ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובד ׁשחיטת ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָּבקבת
הּמעים, ּכׁשאר הּוא הרי - הּקבה עֹור אבל טמאה. ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָוחּיה

ְָואסּור.
.Î מּפני ּבאכילה, מּתר - חמֹור ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻעֹור

עֹורֹות  יׁש מּתרין. ׁשהן רגלים ּומי הּפרׁש ּכמֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻׁשהּוא
הּבּׂשר. מן ּכאֹוכל - ּכזית מהן והאֹוכל ּכבּׂשר, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהן

רּכים. ּכׁשהן אֹותן ּכׁשּיאכל ְְְִֵֶֶַַָֹוהּוא
.‡Î החזיר ועֹור האדם; עֹור ּכבּׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָואּלּו

מּׂשא  עליו טענּו ׁשּלא ּגמל ׁשל חטֹוטרת ועֹור יּׁשּוב; ְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשל
ּבית  ועֹור רּכה; היא ׁשעדין למּׂשא, הּגיע ולא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמעֹולם
האנקה  ועֹור הּׁשליל; ועֹור האליה; ׁשּתחת ועֹור ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָהּבׁשת;
- רּכֹות ּכׁשהן העֹורֹות, אּלּו ּכל והחמט. והּלטאה ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוהּכח
לטמאה. ּבין אכילה לאּסּור ּבין ּדבר, לכל ּכבּׂשר הן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵָָָָָָָֻהרי

.·Îוהיא ּבּׂשרֹו. את יאכל ולא הּנסקל: ּבׁשֹור ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנאמר
אּלא  נבלה? הּוא והרי ׁשּנסקל אחר לאכלֹו אפׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה
ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון :להֹודיע אּלא הּכתּוב ּבא ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלא
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יּׂשראל  רּבּה ׁשּבּה55ּכׁשהיתה יּׂשראלי מּכל לֹוקחין -56. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻ
מקֹום. מּכל יּׂשראל מּכל אֹותֹו לֹוקחין - ְְְִִִִֵֶָָָָָָוהחלב

.·Î ציר אבל אסּור. צירן - טמאים ּדגים ְֲִִִִֵֵַָָָָהּכֹובׁש
מּתר  - טמאים לחלּוחית.57חגבים ּבהם ׁשאין מּפני , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ

אּלא  ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובד מן ציר לֹוקחין אין ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָלפיכ
טהֹור  דג ּבֹו היה ּכן אחד.58אם דג אפּלּו ּבֹו, מׁשֹוטט ְֲִִֵֵֶָָָָָָ

.‚Î חבּיֹות מלאה ערבה ׁשהביא ּומזל ֹות ּכֹוכבים ְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָעֹובד
ּכּלן  - מהן ּבאחת טהֹור אחד ודג ציר, ׁשל ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֻּפתּוחֹות

טהֹור,59מּתרֹות  ּדג ּבּה ונמצא אחת ּפתח סתּומֹות, היּו . ְְְִַַַָָָָָָָֻ
טהֹור  ּבּה ונמצא ׁשּיהיה 60ׁשנּיה והּוא מּתרֹות. ּכּלן - ְְְְְִִִֶֶָָָָָָֻֻ

וׁשדרֹו ּדג ׁשל נּכר 61ראׁשֹו ׁשּיהא ּכדי דג 62קּים, ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
מן  מלּוחין מרּצצין ּדגים לֹוקחין אין לפיכ ְְְְִִִִִִֵָָָָֻטהֹור.
טרּופה. טרית הּנקראים והם ּומזלֹות. ּכֹוכבים ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהעֹובד
מרּצץ  ׁשהּוא ּפי על אף נּכר, וׁשדרֹו הּדג ראׁש היה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֻואם

ּומזלֹות. ּכֹוכבים העֹובד מן אֹותֹו לּקח מּתר -ִִִֵַַָָָָֻ
.„Î ּדג חתיכֹות ׁשל גרב ׁשהביא ּומזלֹות ּכֹוכבים ֲִִִֵֵֶֶַָָָָָעֹובד

ׁשוה  ּומצא 63ׁשחּתּוכן אחד, מּדג ׁשּכּלן נּכרין והן , ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻ
מּתרֹות. ּכּלן הרי - קּׂשקּׂשין מהן אחת ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻּבחתיכה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ׁשּמתה ‡. חּיה אֹו ׁשּמתה ּבהמה מּבּׂשר ּכזית ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהאֹוכל

נבלה. ּכל תאכלּו לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ׁשּמת עֹוף ְְֱֵֵֶֶֶֶַָָֹֹאֹו
ּובהלכֹות  מתה. זֹו הרי - ּכראּוי נׁשחטה ׁשּלא ְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָֹֹוכל
ּכראּוי. וׁשאינּה ּכראּוי ׁשהיא הּׁשחיטה יתּבאר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּׁשחיטה

ּבלבד,·. טהֹורים מינים אּלא נבלה מּׁשּום אסּור ְְְִִִִִֵֵֶַָָָאין
ּכׁשרה  ׁשחיטה נׁשחטּו ואם לׁשחיטה, ראּויין ׁשהן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָמּפני
ׁשחיטה  ׁשאין טמאין, מינין אבל ּבאכילה; מּתרין ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָֻיהיּו
ּבין  ּכדרּכּה ׁשּמתה ּבין ּכראּוי ׁשּנׁשחטה ּבין ּבהן, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמֹועלת
מּׁשּום  לֹוקה אינֹו - ואכלֹו מּמּנה החי מן ּבּׂשר ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשחת

טמאה. ּבּׂשר אֹוכל מּׁשּום אּלא ּוטרפה, ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָנבלה
אֹוכל ‚. מּׁשּום לֹוקה - ׁשהּוא ּכל חי טהֹור עֹוף ִֵֵֶֶַָָָהאֹוכל

ּכּלֹו. ואכלֹו הֹואיל ּכזית, ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻנבלה,
ּפי  על ואף ּכזית. ּבֹו ׁשּיהיה עד - ׁשּמת אחר אכלֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָואם
חּיב  - ּכזית ּבכּלֹו ויׁש הֹואיל ּכזית, ּבּׂשר ּבכּלֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻׁשאין

נבלה. מּׁשּום ְִֵָָָעליו

לֹוקה „. - טהֹורה ּבהמה נפל מּבּׂשר ּכזית ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהאֹוכל
עד  ׁשּנֹולדה הּבהמה מן לאכל ואסּור נבלה. אֹוכל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּׁשּום
- ּבּבהמה ימים ׁשמֹונה ׁשהה ׁשּלא ׁשּכל ׁשמיני; ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹליל
לֹו ׁשּכלּו לֹו נֹודע ואם עליו. לֹוקין ואין ּכנפל. זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָהרי
חדׁשים  ּתׁשעה ׁשהן נֹולד, ּכ ואחר ּבּבטן ְְֳֳִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחדׁשיו
ׁשּנֹולד. ּביֹום מּתר זה הרי - לדּקה וחמּׁשה גּסה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻלבהמה

ּבאכילה.‰. אסּורה - הּולד עם ׁשּיצאת ְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָהּׁשליא
ּבּׂשר. ׁשאינּה ּפטּור, - ְְֵֶָָָָָָוהאֹוכלּה

.Â טהֹורים עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה מּבּׂשר ּכזית ְְְְִִִֵֵַַַָָָהאֹוכל
לֹוק  - לא ׁשּנטרפּו טרפה ּבּׂשדה ּובּׂשר ׁשּנאמר: ה, ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

- ּבּתֹורה האמּורה טרפה אתֹו. ּתׁשלכּון לּכלב ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹתאכלּו,
ּבהן. וכּיֹוצא ונמר ארי ּכגֹון הּיער, חּית אֹותּה ׁשּטרפה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָזֹו
ּבֹו. וכּיֹוצא נץ ּכגֹון הּדֹורס, עֹוף אֹותֹו ׁשּטרף עֹוף ְְְֵֵֵֵֶַַַָוכן
אֹותּה; והמיתה אֹותּה ׁשּטרפה לֹומר יכֹול אּתה ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָואין
עצמּה מחמת מתה ּלי ּומה נבלה, היא הרי - מתה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאם
אינֹו הא והמיתּה? ארי ׁשּברּה אֹו והמיתּה ּבסיף הּכּה ְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָאֹו

מתה. ולא ּבׁשּנטרפה אּלא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹמדּבר
.Ê זאב ּבא אם יכֹול אסּורה, מתה ׁשּלא הּטרפה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹואם

והּצילֹו אדם ורדף ּבאזנֹו, אֹו ּבזנבֹו אֹו ּברגלֹו הּגדי ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָוגרר
ּובּׂשר  לֹומר: ּתלמּוד נטרף? ׁשהרי אסּור, יהיה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָמּפיו,
ׁשּיעּׂשה  עד - אתֹו ּתׁשלכּון לּכלב וגֹומר טרפה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּׂשדה
ׁשהּטרפה  למדּת, הא לּכלב. הראּויה ּבּׂשר ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאֹותּה
וׁשּברה  הּיער חּית אֹותּה ׁשּטרפה היא ּבּתֹורה ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָהאמּורה
ׁשּקדם  ּפי על אף מתה. לא ועדין למּות ונטת ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹאֹותּה
טרפה, מּׁשּום אסּורה זֹו הרי - ׁשּתמּות קדם ְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹּוׁשחטּה

עליה. הּבאה זֹו מּמּכה ׁשּתחיה אפׁשר ואי ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהֹואיל
.Á,הּנבלה והיא הּמתה, אסרה ׁשהּתֹורה למד: ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָנמצאת

ׁשעדין  ּפי על ואף מּכֹותיה מחמת למּות הּנֹוטה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָואסרה
ּבין  ּבמיתה ּתחלק ׁשּלא ּוכׁשם הּטרפה. והיא מתה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹלא
עד  ׁשחנקּה ּבין ומתה, ׁשּנפלה ּבין עצמּה, מחמת ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמתה
ּתחלק  לא ּכ והרגּתה; חּיה ׁשּדרסּתה ּבין ְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּמתה,
ׁשּנפלה  ּבין וׁשּברּתה, חּיה ׁשּטרפּתה ּבין למּות ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבנֹוטה
ונתרּסקּו ׁשּנפלה ּבין צלעֹותיה, רב ונׁשּתּברּו הּגג ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמן
ּבין  ראתּה, אֹו לּבּה ונּקב חץ ּבּה ׁשּזרק ּבין ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאיבריה,

ונ  עצמּה מחמת חלי לּה אֹוׁשּבא ראתּה אֹו לּבּה ּקב ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כה. הלכה פי"א לקמן ראה לארץ, כחוצה זה לענין ישראל ארץ של שמא 55)דינה חוששים ישראל, רובה אין אם אבל
בכשרות. מוחזק שאינו כיון הגוי, מן שלנו 56)קנה בגמרא רבינו שגירסת וכנראה למעלה. ראה התוספתא, כגירסת

חננאל. רבינו שם גורס וכן התוספתא, רבינו 57)כגירסת ופירש טהור", שהוא טמאים, דגים של ציר על צדוק ר' "העיד
מותר. שהוא ב, משנה פ"ז, ורבינו 58)בעדויות בו". שוטטת כלבית דגה בה שאין וציר אסורין... גוים של דברים "ואלו

כלבית  שנה אלא מותר הציר בו, משוטט אם טהור דג לכל הדין והוא חננאל. רבינו פירש וכן הוא, טהור דג כלבית מפרש
ביותר. שקטן אףֿעלֿפי בזו.59)לרבותא, וליתן מזו ליטול עשוי שאדם מפני הן, אחת כחבית פתוחות חביות שכל

ומותרות. הן כמעורבות ומותרות.60)ולפיכך טהורים דגים של ציר שבכולן הדבר מוכח בשתים, טהור דג שנמצא
בגמרא.61) שם כדמוכח יחד, שהוא 62)שניהם פלוני דג ממין שהוא ושדרה בראש עין בטביעות מכיר שהוא כלומר,

וסנפיר  קשקשת אין אם ואפילו טהורים), של מזו משונה ראשם ותבנית שדרה, להם אין טמאים שדגים מפרש, (רש"י טהור
בים. אותן שהשיר תולים שאנו בו, אסורות.63)נמצא - קשקשת בהן שיש אותן עם שוה חיתוכן אין אם יבאר 1)אבל

הוא  כמה ובן טהורה מבהמה נפל כזית האוכל כזית; בו ואין חי טהור עוף כל הא ועוף; חיה בהמה נבלת מבשר האוכל
מסוכנת  שחט או למות כוחה שתשש חולה בהמה טרפה; בשדה בשר בכלל הטרפיות ושנכנסין טרפה; כזית האוכל נפל;

הנסקל. שור ודין כבשרם; שעורותיהם הדברים טרפה; עם ונבלה הנבלות וכן מצטרפין אם האיסורין פירכסה; ולא

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` g"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

למּות  נֹוטה והיא הֹואיל ּבהן. וכּיֹוצא צלעֹותיה רב ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּבר
ּבּׂשר  ּבידי הּגֹורם ׁשהיה ּבין טרפה, זֹו הרי - מקֹום ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָמּכל
ּבּתֹורה  נאמר לּמה ּכן, אם ׁשמים. ּבידי ׁשהיה  ּבין ֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָודם
לא  ּכן, ּתאמר לא ׁשאם ּבהוה. הּכתּוב דּבר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹֹטרפה?
נטרפה  אם אבל ּבּׂשדה, ׁשּנטרפה אֹותּה אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּתאסר
אּלא  מדּבר הּכתּוב ׁשאין למדּת, הא ּתאסר. לא - ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבחצר

ֶַֹּבהוה.
.Ë ואי מּכֹותיה מחמת למּות ׁשהּנֹוטה הּכתּוב: ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָוענין

אמרּו מּכאן אסּורה. - זֹו מּכה מחמת לחיֹות לּה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָאפׁשר
טרפה. - חּיה ּכמֹוה ׁשאין ּכל הּכלל: זה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחכמים:
טרפה  אֹותּה עֹוּׂשה חלי זה אי יתּבאר ׁשחיטה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹּובהלכֹות

טרפה. אֹותּה עֹוּׂשה אין חלי זה ְְִֵֵֵֶֶָָֹואי
.Èאֹותֹו הרי - הּטהֹורים מן החי מן ּבּׂשר החֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָוכן

אֹוכל  מּׁשּום לֹוקה - ּכזית מּמּנּו והאֹוכל טרפה, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּבּׂשר
מתה, ולא נׁשחטה ׁשּלא מּבהמה זה ּבּׂשר ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹטרפה.
ּלי  מה ּבסּכין? חתכּה ּלי מה חּיה אֹותּה טרפה ּלי ְְֲִִִִַַַַַָָָָָָמה
ּבּׂשדה  ּובּׂשר אֹומר: הּוא הרי ּבמקצתּה? ּלי מה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּבכּלּה
ּבּׂשדה  ּבּׂשר הּבהמה ׁשּנעּׂשית ּכיון - תאכלּו לא  ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹטרפה

טרפה. היא ְֲִֵֵָהרי
.‡È ונטתה ּכחּה ׁשּתׁשׁש מחמת חֹולה ׁשהיא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבהמה

הּממיתים  מאיבריה ּבאבר מּכה ארעה ולא הֹואיל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלמּות,
ּכעין  אּלא ּתֹורה אסרה ׁשּלא מּתרת; זֹו הרי - ְְֲֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻאֹותּה
אֹותּה. הּממיתה מּכה ּבּה עּׂשת ׁשהרי הּיער, חּית ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָטרפת

.·Èהיּו לא החכמים ּגדֹולי מּתרת, ׁשהיא ּפי על ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאף
ׁשּלא  ּכדי אֹותּה וׁשֹוחטין ׁשּממהרין מּבהמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָֹאֹוכלין

ּבסֹו ׁשּפרּכסה ּפי על ואף אין ּתמּות, זה ודבר ׁשחיטה. ף ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
זה  ּבדבר עצמֹו על להחמיר הרֹוצה ּכל אּלא אּסּור, ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָּבֹו

מׁשּבח. זה הרי -ְֲֵֶָֻ
.‚È הרי - ּדם מהן יצא ולא ועֹוף חּיה ּבהמה ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט

הּׁשֹוחט  וכן היּו. מתים ׁשּמא אֹומרין ואין מּתרין, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻאּלּו
המסּכנת, אבל מּתרת. זֹו הרי - ּפרּכסה ולא הּבריאה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻאת
ּפי  על אף עֹומדת, ואינּה אֹותּה ׁשּמעמידין ּכל ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוהיא:
ּפרּכסה  ולא ׁשחטּה אם ּבריאֹות, מאכל אֹוכלת ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשהיא
הרי  - ּפרּכסה ואם עליה. ולֹוקין נבלה, זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָּכלל
אבל  הּׁשחיטה, ּבסֹוף הּפרּכּוס ׁשּיהיה וצרי מּתרת. ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻזֹו

מֹועיל. אינֹו - ְִִִֵָָּבתחּלתּה
.„È גּסה ּובחּיה דּקה ּבבהמה הּפרּכּוס? הּוא  ְְְִִֵֵַַַַַָָָָּכיצד

רגלּה ׁשּפׁשטה אֹו והחזירה, ידּה ׁשּפׁשטה ּבין ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָודּקה:
הרי  - ּבלבד רגלּה ׁשּכפפה אֹו החזירה, ׁשּלא ּפי על ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאף
- החזירּתה ולא ידּה ּפׁשטה אם אבל ּומּתר; ּפרּכּוס ְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָָָֹֻזה
ּבלבד. נפׁש הֹוצאת אּלא זֹו ׁשאין אסּורה, זֹו ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָהרי
ולא  ׁשּפׁשטה ּבין הרגל, ואחד הּיד אחד גּסה: ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּובבהמה
ּומּתרת; ּפרּכּוס זה הרי - ּפׁשטה ולא ּכפפה ּבין ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻּכפפה
הרי  - ּכלל כפפה ולא רגל ולא יד לא ּפׁשטה לא ְְְְְְֲִֵֶֶָָָָָָֹֹֹֹואם
ּכׁשּכׁש ולא ּבעינֹו אּלא רפרף לא אפּלּו ּובעֹוף: נבלה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹזֹו

ּפרּכּוס. זה הרי - ּבזנבֹו ְְֲִִֵֶֶָָאּלא
.ÂË ּפרּכסה אם ידע ולא ּבּלילה, המסּכנת את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּׁשֹוחט

ואסּורה. נבלה ספק זֹו הרי - ּפרּכסה לא ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָֹאֹו

.ÊËׁשּבּת אּסּורין חּוץ ּכל זה, עם זה מצטרפין אין ֹורה ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ
מעט  הּלֹוקח ,לפיכ ׁשם. ׁשּיתּבאר ּכמֹו נזיר, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמאּסּורי
ּבּׂשר  ּומעט טמאה ּבהמה ּבּׂשר ּומעט ּדם ּומעט ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָחלב
וכּיֹוצא  טמא עֹוף ּבּׂשר ּומעט טמא ּדג ּבּׂשר ּומעט ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַָָָָנבלה
אינֹו - ואכלֹו ּכזית הּכל מן וצרף האּסּורין מּׁשאר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹּבאּלּו

ׁשעּור. חצי אֹוכל ּכדין ודינֹו ְְֲִִִִֵֶלֹוקה,
.ÊÈ מצטרפת ּונבלה זֹו. עם זֹו מצטרפֹות הּנבלֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

זה  מצטרפין - הּטמאים וחּיה ּבהמה ּכל וכן טרפה. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעם
אין  - טמאה ּבהמה ּבּׂשר עם נבלה ּבּׂשר אבל זה. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָעם
הּצבי  ונבלת הּׁשֹור מּנבלת הּלֹוקח ּכיצד? ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָמצטרפין.
- ואכלֹו ּבּׂשר ּכזית הּכל מן וקּבץ הּתרנגֹול, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֹונבלת
וחצי  טהֹורה ּבהמה מּנבלת זית חצי קּבץ אם וכן ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָלֹוקה.
זית  וחצי נבלה מּבּׂשר זית חצי אֹו הּטרפה, מן ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָזית
ּבּׂשר  וכן לֹוקה. - ואכלֹו הּטהֹורה, מן החי מן ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָמּבּׂשר
- ואכלֹו ּכזית מּכּלם ׁשּקּבץ והארנבת, והחזיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּגמל
זית  וחצי הּׁשֹור מּנבלת זית חצי צרף אם אבל ְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָלֹוקה.
וכן  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטרפין. אינן - הּגמל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹמּבּׂשר
ׁשניהן  ּבּׂשר אין - טמא דג אֹו טמא ועֹוף טמאה ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָּבהמה
ּבלאו  מהן אחד ּכל ׁשהרי ׁשמֹות; ׁשני ׁשהן לפי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמצטרף,
- הּטמאין העֹופֹות ּכל אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו עצמֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבפני
זה  הּטמאין. וחּיה ּבהמה ּכל ׁשּמצטרפין ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמצטרפין,
לאוין  ּבׁשני מצטרפין, - אחד ּבלאו ׁשאּסּורן ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהּכלל:
והּטרפה  הֹואיל ּוטרפה, מּנבלה חּוץ מצטרפין; אין -ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָ

היא. נבלה ְְִִֵַָּתחּלת
.ÁÈ הּטמאים וחּיה מּבהמה אֹו ּוטרפה מּנבלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהאֹוכל

ּומן  הּקרנים ּומן הּגידים, ּומן העצמֹות ּומן העֹור ְֲִִִִִִִִַַַַָָָמן
ׁשּמבצּבץ  מּמקֹומֹות עֹוף ׁשל הּצּפרנים ּומן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָהּטלפים,
ּפי  על אף ׁשּלהן, הּׁשליא ּומן ּכׁשּיחתכּו, הּדם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּׁשם

ראּויין ׁשהּו אינן ׁשאּלּו מּפני ּפטּור, זה הרי - אסּור א ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
לכזית. הּבּׂשר עם מצטרפין ואין ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָלאכילה.

.ËÈ ׁשהיא מּפני מּתרת, - הּטמאה וקבת הּנבלה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻקבת
הּגבינה  להעמיד מּתר ּולפיכ ׁשּבּגּוף. טּנפת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻּכׁשאר
ּבהמה  ּובקבת ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובד ׁשחיטת ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָּבקבת
הּמעים, ּכׁשאר הּוא הרי - הּקבה עֹור אבל טמאה. ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָוחּיה

ְָואסּור.
.Î מּפני ּבאכילה, מּתר - חמֹור ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻעֹור

עֹורֹות  יׁש מּתרין. ׁשהן רגלים ּומי הּפרׁש ּכמֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻׁשהּוא
הּבּׂשר. מן ּכאֹוכל - ּכזית מהן והאֹוכל ּכבּׂשר, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהן

רּכים. ּכׁשהן אֹותן ּכׁשּיאכל ְְְִֵֶֶַַָֹוהּוא
.‡Î החזיר ועֹור האדם; עֹור ּכבּׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָואּלּו

מּׂשא  עליו טענּו ׁשּלא ּגמל ׁשל חטֹוטרת ועֹור יּׁשּוב; ְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשל
ּבית  ועֹור רּכה; היא ׁשעדין למּׂשא, הּגיע ולא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמעֹולם
האנקה  ועֹור הּׁשליל; ועֹור האליה; ׁשּתחת ועֹור ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָהּבׁשת;
- רּכֹות ּכׁשהן העֹורֹות, אּלּו ּכל והחמט. והּלטאה ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוהּכח
לטמאה. ּבין אכילה לאּסּור ּבין ּדבר, לכל ּכבּׂשר הן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵָָָָָָָֻהרי

.·Îוהיא ּבּׂשרֹו. את יאכל ולא הּנסקל: ּבׁשֹור ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנאמר
אּלא  נבלה? הּוא והרי ׁשּנסקל אחר לאכלֹו אפׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה
ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון :להֹודיע אּלא הּכתּוב ּבא ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלא
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ּוׁשחטֹו קדם ואם טמאה, ּכבהמה ונעּׂשה נאסר, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלסקילה
מּבּׂשרֹו אכל ואם ּבהניה, אסּור זה הרי - ּכׁשרה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשחיטה
לכלבים  יּתנּנּו ולא יּמכר לא ּכׁשּיּסקל וכן לֹוקה. - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכזית
את  יאכל לא נאמר: לכ ּומזלֹות. ּכֹוכבים לעֹובדי ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹולא
ׁשהּוא  נֹודע ּבהנאה. מּתר הּנסקל ׁשֹור ׁשל ּופרׁש ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבּׂשרֹו.
העדים  ׁשהּוזּמּו ּכגֹון ּדינֹו, ׁשּנגמר אחר מּסקילה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּפטּור
זה  הרי - ׁשּנסקל אחר נֹודע ואם ּבעדר. וירעה יצא -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ּבהניה. ֲַָָָֻמּתר

ה'תשע"ה  אדר כ"ט ו' יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הּׁשמּועה ‡. לא 2מּפי ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

החי  מן ׁשּנחּת אבר לאסר - הּבּׂשר עם הּנפׁש .3תאכל ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
החי  מן אבר דמֹו4ועל ּבנפׁשֹו ּבּׂשר א לנח: אֹומר הּוא ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹ

ועֹוף, חּיה ּבבהמה נֹוהג החי מן אבר ואּסּור תאכלּו. ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹלא
ּבטמאים  לא אבל .5ּבטהֹורים ְְֲִִִִֵָֹ

הּיד ·. ּכגֹון ועצמֹות, וגידים ּבּׂשר ּבֹו ׁשּיׁש אבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד
עצם  ּבֹו ׁשאין אבר ואחד והּביצים 6והרגל, הּלׁשֹון ּכגֹון , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

וחלב  והּכליֹות ׁשהאבר 7והּטחֹול אּלא ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
מקצתֹו ׁשחת ּבין ּכּלֹו ׁשחת ּבין - עצם ּבֹו ,8ׁשאין ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

עצם  ּבֹו ׁשּיׁש והאבר החי; מן אבר מּׁשּום אסּור זה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהרי
ׁשּיפרׁש עד החי מן אבר מּׁשּום עליו חּיב אינֹו -ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
החי  מן ּפרׁש אם אבל ועצמֹות; וגידים ּבּׂשר ְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָּכברּיתֹו:

ׁשּבארנּו, ּכמֹו טרפה, מּׁשּום עליו חּיב - ּבלבד ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּבּׂשר
החי. מן אבר מּׁשּום ִִֵֶַַֹלא

ּכזית ‚. החי מן מאבר אכל 9האֹוכל ואפּלּו לֹוקה. - ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּכזית  ּבֹו יׁש אם ׁשלם: -10אבר מּכזית ּפחֹות חּיב, - ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ועצמֹות 11ּפטּור  וגידים ּבּׂשר ּכברּיתֹו האבר מן חת . ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ּכל  אּלא ּבּׂשר ּבֹו ׁשאין ּפי על אף לֹוקה, - ואכלֹו ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכזית

החי 12ׁשהּוא  מן ׁשּתלׁשֹו אחר האבר הפריד אם אבל . ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
לֹוקה  אינֹו - העצמֹות ּומן הּגידים מן הּבּׂשר 13והפריד ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ

והּגידים  העצמֹות ואין לבּדֹו, הּבּׂשר מן ּכזית ׁשּיאכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹעד
ּברּיתֹו ׁשּׁשּנה מאחר לכזית, ּבֹו .14מצטרפין ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

זה „. לאבר ּבמה 15חּלקֹו יׁש אם מעט: מעט ואכלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ
ּפטּור  - לאו ואם חּיב, - ּבּׂשר ּכזית לקח 16ׁשאכל . ְְִִֶַַַַָָָָָָָ

ואכלֹו, ועצמֹות וגידים ּבּׂשר ּכברּיתֹו האבר מן ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּכזית
- ׁשּיבלעּנּו קדם ּבפנים ּבפיו ׁשּנחלק ּפי על ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹאף

.17חּיב  ַָ
חּיב ‰. - ואכלֹו ּבנטילתֹו ונטרפה החי מן אבר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּתלׁש

ׁשני  ׁשהרי טרפה; ּומּׁשּום החי, מן אבר מּׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּתים:
ּכאחת  ּבאין ואכלֹו18האּסּורין החי מן חלב הּתֹולׁש וכן . ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

חלב  ּומּׁשּום החי, מן אבר מּׁשּום ׁשּתים: לֹוקה -19. ְִִִִֵֵֶֶֶַַַ
ׁשלׁש לֹוקה - ואכלֹו הּטרפה מן חלב .20ּתלׁש ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

.Â המדלּדל אינֹו21ּבּׂשר אם ּבּה, המדלּדל ואבר ּבבהמה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻ
ולחיֹות  לחזר אחר 22יכֹול אּלא פרׁש ׁשּלא ּפי על אף , ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ

אסּור  - הּבהמה 23ׁשּנׁשחטה מתה ואם עליו. לֹוקין ואין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
מחּיים  נפל ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין עליו 24- לֹוקין לפיכ . ְְִִִִִֵַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בתוכה;1) והניחו והכליות הטחול מן וחתך הבהמה למעי ידו המושיט בבהמה; המדולדל ובשר החי מן אבר איסור יבאר
בן  או שליל בה ומצאה מעוברת בהמה השוחט נולד; ואח"כ אבר אותו שנאסר ידו שהוציא עובר שניתקן; ביצים ודין

חי. פה.2)תשעה שבעל הנטולה 3)תורה כנפש עוד, ישוב שלא חליפין עושה אינו יחתכנו שאם נפש מקרי חי "דאבר
הבשר". עם החיות בעוד הבשר עם בעודו הנפש תאכל לא משמע והכי חוזרת, משבע 4)שאינה אחת היא החי מן אבר

עליהן. נצטוו נח שבני כחכמים.5)מצוות ופסק בדבר, תנאים שלוש"6)מחלוקת חייב הטריפה מן החי מן חלב "אכל
עצם  אין שהלא החי, מן אבר משום חייב עצם בו שאין באבר דגם הרי החי). מן אבר ומשום טרפה ומשום חלב (משום

הרי 7)בחלב. אחת), בבת (שחלו קאתו" הדדי בהדי טרפה ואיסור אבר איסור ... בו וטרפה אבר ממנה שתלש "כגון
בגליון  כתוב "מצאתי נדפס: בגיליון (אמנם כשאכלו החי מן אבר משום חייב מנטילתה נטרפת שהיא אבר ממנה חתך שאם
מה  כי תמוהים, הדברים אבל ניטל", אם טרפה עושה הלב כי והחלב להיות שצריך לי נראה והלב, לשונו, וזה אחד ספר

החי? מן אבר איסור אין זה משום וכי נטרפת, הבהמה אם שבאבר 8)בכך הרי מקצת. אפילו משמע החי", מן חלב "אכל
מקצתו. חתך אם אפילו החי מן אבר משום חייב חלב, כמו עצם, בו תורה.9)שאין איסורי ועצמות 10)ככל וגידים

לכזית. שלם.11)מצטרפים אבר שאכל פי על מצטרפים.12)אף ועצמות ואפילו 13)שגידים פטור". מבחוץ "חלקו
מצטרפים. אין והעצמות והגידין החי, מן בשר אלא החי מן אבר שם כבר עליו אין מכזית, יותר הוא החלק האבר 14)אם

החי. מן אבר דין לו אין ולפיכך נפרדים הם ועכשיו מחוברים, וגידים ועצמות בשר מן 15)נברא הבשר הפריד ולא
"שאכל  וכתב: רבינו דייק ולפיכך החי, מן בשר דין אלא החי, מן אבר דין לו אין כזית. חלק בכל ואין והעצמות, הגידים
הפריד  שלא מכיוון החי, מן אבר הוא הרי כזית, חלק בכל יש אם אבל מצטרפים. אינם והעצמות הגידים כי בשר", כזית

והעצמות. הגידים מן החי.16)הבשר מן בבשר מצטרפים אין ועצמות חייב".17)שגידים מבפנים "חלקו
ובאותה 18) האבר שהופרש בשעה רק חל החי מן אבר ואיסור עומדת", לאיברים לאו בחייה ש"בהמה אחת, בבת כלומר,

הדעות. לכל איסור על חל איסור אחת בת ובאיסור נטרפה, היא בשעה 19)שעה חל החי מן אבר שאיסור פי על ואף
מפני  חלב, איסור על החי מן אבר איסור חל העולם, לאוויר הבהמה יציאת משעת חל הרי חלב ואיסור האבר, שנחתך
חלב. משום עליהם נאסר שכבר פי על אף יהודים, על גם חל הגויים על חל שהוא ומתוך לגויים, גם נאסר החי מן שאבר

החי.20) מן אבר ומשום חלב ומשום טרפה בשר 21)משום ברצועות עוד מחובר אלא לגמרי לא אבל הגוף, מן נתלש
בו.22)קטנות. ולהידבק הגוף אל כלומר,"מי 24)מדרבנן.23)להתחבר ניפול", עושה אין שחיטה ניפול, עושה תה

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` h"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אם  ולחיֹות, לחזר הּיכֹול אבל החי. מן אבר ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹמּׁשּום
מּתר  זה הרי - הּבהמה .25נׁשחטה ְְֲֲִֵֵֶַָָָֻ

.Ê 26ׁשמטׁשּמע הּביצים ּכגֹון דכֹו, אֹו מעכֹו אֹו אבר ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
נּתקן  אֹו ׁשהרי 27אֹותן הּתֹורה, מן אסּור אינֹו זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּולפיכ חּיים, מקצת ּבֹו ּפי 28יׁש על ואף מסריח. אין ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָ
ׁשהרי  מּקדם, יּׂשראל ּכל ׁשּנהגּו מּמנהג לאכלֹו אסּור ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָכן

החי. מן לאבר דֹומה ְִֵֶֶַַהּוא
.Á חֹופה העֹור אֹו הּבּׂשר היה אם ׁשּנׁשּבר: רב 29עצם ְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

הּׁשבר 30עביֹו הּקף ורב הּנׁשּבר עצם זה 31ׁשל הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
לחּוץ  העצם יצא ואם אסּור.32מּתר; האבר הרי - ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

הּׁשבר  מּמקֹום יחּת - העֹוף אֹו הּבהמה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּוכׁשּיׁשחט
את  חֹופה והּבּׂשר העצם, נׁשּבר מּתר. והּׁשאר ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻויׁשליכֹו,

מרּסס  ּבּׂשר אֹותֹו היה אבל ּכּבּׂשר 33רּבֹו, נתאּכל, אֹו ְְֲִֵַַָָָָָָָָֻֻ
מתלּקט ׁש ׁשהיה אֹו גֹוררֹו, מּמקֹומֹות 34הרֹופא הרב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

נקבים  נקבים ׁשעליו הּבּׂשר ׁשהיה אֹו אֹו35הרּבה, , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
הּבּׂשר  ׁשּנגרר אֹו טּבעת, ּכמין ׁשּנקּדר אֹו הּבּׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּנסּדק
אֹו ּכקלּפה, אּלא הּבּׂשר מן נׁשאר ׁשּלא עד ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמלמעלה
ׁשּנמצא  עד ׁשּנׁשּבר העצם מעל מלמּטה הּבּׂשר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנתאּכל
מֹורין  אּלּו ּבכל - ּבעצם נֹוגע אינֹו החֹופה ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּבּׂשר

הּבּׂשר 36לאּסּור  ׁשּיתרּפא עד ,37- אּלּו מּכל אכל ואם . ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

.Ë ּומן הּטחֹול מן וחת הּבהמה למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹוׁשיט
ּבהן  וכּיֹוצא מעיה,38הּכליֹות ּבתֹו החתיכֹות והּניח , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מּׁשּום  אסּורֹות החתיכֹות אֹותן הרי - ׁשחטּה ּכ ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָואחר
החי  מן אם 39אבר אבל מעיה. ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשחטּה ּכ ואחר הֹוציאֹו, ולא ׁשּבמעיה העּבר מן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻחת
יצא  ולא הֹואיל מּתר, איברֹו אֹו העּבר חתיכת הרי -40. ְֲֲִִֵֵַָָָָָָֹֻֻ

לעֹולם, אבר אֹותֹו נאסר - רגלֹו אֹו ידֹו ׁשהֹוציא ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֻעּבר

אחר  ׁשחתכֹו ּבין אּמֹו ׁשּתּׁשחט קדם ׁשחתכֹו ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבין
אּמֹו אּמֹו41ׁשּנׁשחטה למעי אבר אֹותֹו החזיר ואפּלּו . ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָ

נׁשחט  ּכ הרי 42ואחר - ׁשנים ּכּמה וחיה הּולד נֹולד אֹו , ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָ
חּוץ  ׁשּיצא ּבּׂשר ׁשּכל טרפה. מּׁשּום אסּור האבר ְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָאֹותֹו
ּובּׂשר  ׁשּנאמר: החי; מן ׁשּפרׁש ּכבּׂשר נאסר - ְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלמחּצתֹו
ּכּׂשדה  לֹו ׁשהּוא למקֹום ׁשּיצא ּכיון - טרפה ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּבּׂשדה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טרפה, ְְְֲֵֵֶַַָָנעּׂשה
.È לא אפּלּו ּבפנים, מקצתֹו ונׁשאר האבר מקצת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֹהֹוציא

מעּוטֹו אּלא מּתר 43נׁשאר וׁשּבפנים אסּור, הּיֹוצא -44. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻ
- ונׁשחטה ׁשהחזירֹו אחר האבר מן הּיֹוצא חת ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואם

אסּור  ּבלבד ׁשּיצא לא 45אֹותֹו ואם מּתר; האבר ּוׁשאר , ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ
אֹו ׁשחיטה קדם ׁשחתכֹו ּבין ּבחּוץ, והּוא וחתכֹו ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהחזירֹו
ׁשּנגד  הּמקֹום והּוא אסּור. החת מקֹום - ׁשחיטה ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָאחר

החת.46האויר  מקֹום וחֹות חֹוזר הּיֹוצא ׁשּיחּת אחר , ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
.‡È והּוא ׁשחיטה קדם וחתכֹו ׁשּיצא, עּבר אבר ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּכל

החי  מן אבר זה הרי - מת 47ּבחּוץ ואפּלּו עליו, 48ולֹוקין ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
האֹוכלֹו - ׁשחיטה אחר נחּת ואם ׁשחיטה. קדם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֻהעּבר

לֹוקה  ּכ49אינֹו ואחר הּבהמה מתה ואם מת. ואפּלּו , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
החי  מן אבר מּׁשּום לֹוקה האֹוכלֹו - .50חתכֹו ְֲִִֵֶֶַַָָ

.·È נֹולד ּכ ואחר האבר, ונאסר אבר ׁשהֹוציא ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻעּבר
מּספק, לׁשּתֹותֹו אסּור ׁשּלּה החלב - נקבה היא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוהרי
אחד  אבר ּבּה ויׁש האיברין מּכלל ּבא והּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהֹואיל
טהֹורה. ּבחלב ׁשּנתערב טרפה ּכחלב זה והרי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאסּור.

.‚È ׁשליל ּבּה ּומצא מעּברת ּבהמה חי 51הּׁשֹוחט ּבין , ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשליא  ואפּלּו ּבאכילה. מּתר זה הרי - מת מּתרת 52ּבין ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻ

הּבהמה: את וׁשחט מקצתּה ׁשּיצאת וׁשליא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבאכילה.
קׁשּורה  זֹו ׁשליא היתה מּמּנה 53אם ּׁשּיצא מה - ּבּולד ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָ

ּכּלּה54אסּור  - ּבֹו קׁשּורה היתה לא ואם מּתר; והּׁשאר , ְְְְְִַָָָָָָָֹֻֻ
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מחיים, נפל כאילו אומרים, אנו אין בשחיטה אבל החי, מן אבר זה והרי מחיים נפל האבר כאילו רואים אנו מתה אם
החי. מן אבר זה אין אינו 25)וממילא ובמתה הבהמה. כגוף ונחשב מתירתו השחיטה ולחיות, לחזור האבר ויכול הואיל

החי. מן אבר משום ולא נבלה משום אלא תלשו.26)חייב לא הבהמה.27)אבל מקצת 28)ונשחטה בו שיש מפני
מכוסה.30)מכסה.29)חיים. ורובו נגלה העצם חלל מיעוט אלא לחוץ השבירה עובי רוב יצא היקף 31)שלא רוב

קיים. - השבר שעל אותו.32)הבשר מכסה אינו רוב 33)הבשר את מכסה אבל וקלוש מרודד הבשר שהיה כלומר,
נכסה.34)העצם. היקפו רוב הרי תצרפו ואם מעט, וכאן מעט כאן אלא יחד אינו הרוב לכסות הנותר בלא 35)בשר

מחמירים.36)חיסרון. ומספק שם, בגמרא הן בעיות אלו מעלה 37)כל שאם הרי ארוכה", ומעלה בעצם "מסרטו
כשר. - (מתרפא) הבהמה.38)ארוכה את מטריפה אינה שנטילתם אותן 39)איברים מתירה אינה .והשחיטה

אמו.40) בשחיטת לפני 41)וניתר נחתך שאם אמו, שנשחטה אחר לחתכו אמו שחיטת קודם חתכו בין הבדל יש אכן
החי. מן אבר משום חייב אמו שחיטת לאחר ובחתכו ההלכה. בסוף כדמסיים טרפה משום אסור אמו, שנשחטה

אינה 42) אמו ושחיטת לעולם באיסורו היוצא האבר נשאר אז אמו, שחיטת אחרי העולם לאוויר חי יצא שהוולד כלומר,
בפנים  היה שהוא מפני כשחוט, נחשב הרי עצמו, והוולד שחיטה, בשעת הבהמה בפנים היה לא שהאבר מכיוון מתירתו
שחיטה, דין לוולד יש הרי אמו, את ששחטו לפני יצא הוולד אם אבל שחיטה. דין לו ואין שחיטה, בשעת [=הבהמה]

היוצא. האבר את גם מתירה שחיטתו ואז התירתו, לא אמו "יצא 43)ששחיטת אנו אומרים שבלידה פי על אף כלומר,
כילוד". זה הרי בפנים.44)רובו שנשאר המיעוט את כילוד עושה היוצא הרוב ואין לאברים לידה אין ומצמצם 45)כי

הבהמה. בשחיטת ניתר כן גם החתך ומקום בבהמה,46)וחותך, בהמה ביה קרינא ולא הרחם שפת על עומד שהוא "מפני
הוא". בתוכה שחיטת 47)דלאו אחרי כשנחתך אלא אינו טרפה" בשדה "ובשר של שהאיסור למעלה שביארנו וכמו

החי. מן אבר זה הרי השחיטה לפני בנחתך אבל שחיטת 48)אמו, ליה מהני דהא כחי, חשיב מת אפילו שבפנים "דעובר
באכילה". אף להתירו טריפה.49)אמו משום לוקה אבל החי. מן אבר כאילו 50)משום ורואים ניפול עושה דמיתה

מחיים. העובר".52)עובר.51)נפל יהיה שבתוכו הכיס בתוך 53)"והוא שנמצא מהוולד חלק היא השלייה כן ואם
שיצא.54)הבהמה. העובר מן כאבר הוא שהרי
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ּוׁשחטֹו קדם ואם טמאה, ּכבהמה ונעּׂשה נאסר, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלסקילה
מּבּׂשרֹו אכל ואם ּבהניה, אסּור זה הרי - ּכׁשרה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשחיטה
לכלבים  יּתנּנּו ולא יּמכר לא ּכׁשּיּסקל וכן לֹוקה. - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכזית
את  יאכל לא נאמר: לכ ּומזלֹות. ּכֹוכבים לעֹובדי ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹולא
ׁשהּוא  נֹודע ּבהנאה. מּתר הּנסקל ׁשֹור ׁשל ּופרׁש ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבּׂשרֹו.
העדים  ׁשהּוזּמּו ּכגֹון ּדינֹו, ׁשּנגמר אחר מּסקילה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּפטּור
זה  הרי - ׁשּנסקל אחר נֹודע ואם ּבעדר. וירעה יצא -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ּבהניה. ֲַָָָֻמּתר

ה'תשע"ה  אדר כ"ט ו' יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הּׁשמּועה ‡. לא 2מּפי ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

החי  מן ׁשּנחּת אבר לאסר - הּבּׂשר עם הּנפׁש .3תאכל ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
החי  מן אבר דמֹו4ועל ּבנפׁשֹו ּבּׂשר א לנח: אֹומר הּוא ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹ

ועֹוף, חּיה ּבבהמה נֹוהג החי מן אבר ואּסּור תאכלּו. ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹלא
ּבטמאים  לא אבל .5ּבטהֹורים ְְֲִִִִֵָֹ

הּיד ·. ּכגֹון ועצמֹות, וגידים ּבּׂשר ּבֹו ׁשּיׁש אבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד
עצם  ּבֹו ׁשאין אבר ואחד והּביצים 6והרגל, הּלׁשֹון ּכגֹון , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

וחלב  והּכליֹות ׁשהאבר 7והּטחֹול אּלא ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
מקצתֹו ׁשחת ּבין ּכּלֹו ׁשחת ּבין - עצם ּבֹו ,8ׁשאין ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

עצם  ּבֹו ׁשּיׁש והאבר החי; מן אבר מּׁשּום אסּור זה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהרי
ׁשּיפרׁש עד החי מן אבר מּׁשּום עליו חּיב אינֹו -ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
החי  מן ּפרׁש אם אבל ועצמֹות; וגידים ּבּׂשר ְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָּכברּיתֹו:

ׁשּבארנּו, ּכמֹו טרפה, מּׁשּום עליו חּיב - ּבלבד ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּבּׂשר
החי. מן אבר מּׁשּום ִִֵֶַַֹלא

ּכזית ‚. החי מן מאבר אכל 9האֹוכל ואפּלּו לֹוקה. - ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּכזית  ּבֹו יׁש אם ׁשלם: -10אבר מּכזית ּפחֹות חּיב, - ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ועצמֹות 11ּפטּור  וגידים ּבּׂשר ּכברּיתֹו האבר מן חת . ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ּכל  אּלא ּבּׂשר ּבֹו ׁשאין ּפי על אף לֹוקה, - ואכלֹו ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכזית

החי 12ׁשהּוא  מן ׁשּתלׁשֹו אחר האבר הפריד אם אבל . ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
לֹוקה  אינֹו - העצמֹות ּומן הּגידים מן הּבּׂשר 13והפריד ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ

והּגידים  העצמֹות ואין לבּדֹו, הּבּׂשר מן ּכזית ׁשּיאכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹעד
ּברּיתֹו ׁשּׁשּנה מאחר לכזית, ּבֹו .14מצטרפין ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

זה „. לאבר ּבמה 15חּלקֹו יׁש אם מעט: מעט ואכלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ
ּפטּור  - לאו ואם חּיב, - ּבּׂשר ּכזית לקח 16ׁשאכל . ְְִִֶַַַַָָָָָָָ

ואכלֹו, ועצמֹות וגידים ּבּׂשר ּכברּיתֹו האבר מן ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּכזית
- ׁשּיבלעּנּו קדם ּבפנים ּבפיו ׁשּנחלק ּפי על ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹאף

.17חּיב  ַָ
חּיב ‰. - ואכלֹו ּבנטילתֹו ונטרפה החי מן אבר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּתלׁש

ׁשני  ׁשהרי טרפה; ּומּׁשּום החי, מן אבר מּׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּתים:
ּכאחת  ּבאין ואכלֹו18האּסּורין החי מן חלב הּתֹולׁש וכן . ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

חלב  ּומּׁשּום החי, מן אבר מּׁשּום ׁשּתים: לֹוקה -19. ְִִִִֵֵֶֶֶַַַ
ׁשלׁש לֹוקה - ואכלֹו הּטרפה מן חלב .20ּתלׁש ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

.Â המדלּדל אינֹו21ּבּׂשר אם ּבּה, המדלּדל ואבר ּבבהמה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻ
ולחיֹות  לחזר אחר 22יכֹול אּלא פרׁש ׁשּלא ּפי על אף , ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ

אסּור  - הּבהמה 23ׁשּנׁשחטה מתה ואם עליו. לֹוקין ואין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
מחּיים  נפל ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין עליו 24- לֹוקין לפיכ . ְְִִִִִֵַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בתוכה;1) והניחו והכליות הטחול מן וחתך הבהמה למעי ידו המושיט בבהמה; המדולדל ובשר החי מן אבר איסור יבאר
בן  או שליל בה ומצאה מעוברת בהמה השוחט נולד; ואח"כ אבר אותו שנאסר ידו שהוציא עובר שניתקן; ביצים ודין

חי. פה.2)תשעה שבעל הנטולה 3)תורה כנפש עוד, ישוב שלא חליפין עושה אינו יחתכנו שאם נפש מקרי חי "דאבר
הבשר". עם החיות בעוד הבשר עם בעודו הנפש תאכל לא משמע והכי חוזרת, משבע 4)שאינה אחת היא החי מן אבר

עליהן. נצטוו נח שבני כחכמים.5)מצוות ופסק בדבר, תנאים שלוש"6)מחלוקת חייב הטריפה מן החי מן חלב "אכל
עצם  אין שהלא החי, מן אבר משום חייב עצם בו שאין באבר דגם הרי החי). מן אבר ומשום טרפה ומשום חלב (משום

הרי 7)בחלב. אחת), בבת (שחלו קאתו" הדדי בהדי טרפה ואיסור אבר איסור ... בו וטרפה אבר ממנה שתלש "כגון
בגליון  כתוב "מצאתי נדפס: בגיליון (אמנם כשאכלו החי מן אבר משום חייב מנטילתה נטרפת שהיא אבר ממנה חתך שאם
מה  כי תמוהים, הדברים אבל ניטל", אם טרפה עושה הלב כי והחלב להיות שצריך לי נראה והלב, לשונו, וזה אחד ספר

החי? מן אבר איסור אין זה משום וכי נטרפת, הבהמה אם שבאבר 8)בכך הרי מקצת. אפילו משמע החי", מן חלב "אכל
מקצתו. חתך אם אפילו החי מן אבר משום חייב חלב, כמו עצם, בו תורה.9)שאין איסורי ועצמות 10)ככל וגידים

לכזית. שלם.11)מצטרפים אבר שאכל פי על מצטרפים.12)אף ועצמות ואפילו 13)שגידים פטור". מבחוץ "חלקו
מצטרפים. אין והעצמות והגידין החי, מן בשר אלא החי מן אבר שם כבר עליו אין מכזית, יותר הוא החלק האבר 14)אם

החי. מן אבר דין לו אין ולפיכך נפרדים הם ועכשיו מחוברים, וגידים ועצמות בשר מן 15)נברא הבשר הפריד ולא
"שאכל  וכתב: רבינו דייק ולפיכך החי, מן בשר דין אלא החי, מן אבר דין לו אין כזית. חלק בכל ואין והעצמות, הגידים
הפריד  שלא מכיוון החי, מן אבר הוא הרי כזית, חלק בכל יש אם אבל מצטרפים. אינם והעצמות הגידים כי בשר", כזית

והעצמות. הגידים מן החי.16)הבשר מן בבשר מצטרפים אין ועצמות חייב".17)שגידים מבפנים "חלקו
ובאותה 18) האבר שהופרש בשעה רק חל החי מן אבר ואיסור עומדת", לאיברים לאו בחייה ש"בהמה אחת, בבת כלומר,

הדעות. לכל איסור על חל איסור אחת בת ובאיסור נטרפה, היא בשעה 19)שעה חל החי מן אבר שאיסור פי על ואף
מפני  חלב, איסור על החי מן אבר איסור חל העולם, לאוויר הבהמה יציאת משעת חל הרי חלב ואיסור האבר, שנחתך
חלב. משום עליהם נאסר שכבר פי על אף יהודים, על גם חל הגויים על חל שהוא ומתוך לגויים, גם נאסר החי מן שאבר

החי.20) מן אבר ומשום חלב ומשום טרפה בשר 21)משום ברצועות עוד מחובר אלא לגמרי לא אבל הגוף, מן נתלש
בו.22)קטנות. ולהידבק הגוף אל כלומר,"מי 24)מדרבנן.23)להתחבר ניפול", עושה אין שחיטה ניפול, עושה תה

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` h"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אם  ולחיֹות, לחזר הּיכֹול אבל החי. מן אבר ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹמּׁשּום
מּתר  זה הרי - הּבהמה .25נׁשחטה ְְֲֲִֵֵֶַָָָֻ

.Ê 26ׁשמטׁשּמע הּביצים ּכגֹון דכֹו, אֹו מעכֹו אֹו אבר ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
נּתקן  אֹו ׁשהרי 27אֹותן הּתֹורה, מן אסּור אינֹו זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּולפיכ חּיים, מקצת ּבֹו ּפי 28יׁש על ואף מסריח. אין ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָ
ׁשהרי  מּקדם, יּׂשראל ּכל ׁשּנהגּו מּמנהג לאכלֹו אסּור ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָכן

החי. מן לאבר דֹומה ְִֵֶֶַַהּוא
.Á חֹופה העֹור אֹו הּבּׂשר היה אם ׁשּנׁשּבר: רב 29עצם ְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

הּׁשבר 30עביֹו הּקף ורב הּנׁשּבר עצם זה 31ׁשל הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
לחּוץ  העצם יצא ואם אסּור.32מּתר; האבר הרי - ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

הּׁשבר  מּמקֹום יחּת - העֹוף אֹו הּבהמה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּוכׁשּיׁשחט
את  חֹופה והּבּׂשר העצם, נׁשּבר מּתר. והּׁשאר ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻויׁשליכֹו,

מרּסס  ּבּׂשר אֹותֹו היה אבל ּכּבּׂשר 33רּבֹו, נתאּכל, אֹו ְְֲִֵַַָָָָָָָָֻֻ
מתלּקט ׁש ׁשהיה אֹו גֹוררֹו, מּמקֹומֹות 34הרֹופא הרב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

נקבים  נקבים ׁשעליו הּבּׂשר ׁשהיה אֹו אֹו35הרּבה, , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
הּבּׂשר  ׁשּנגרר אֹו טּבעת, ּכמין ׁשּנקּדר אֹו הּבּׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּנסּדק
אֹו ּכקלּפה, אּלא הּבּׂשר מן נׁשאר ׁשּלא עד ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמלמעלה
ׁשּנמצא  עד ׁשּנׁשּבר העצם מעל מלמּטה הּבּׂשר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנתאּכל
מֹורין  אּלּו ּבכל - ּבעצם נֹוגע אינֹו החֹופה ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּבּׂשר

הּבּׂשר 36לאּסּור  ׁשּיתרּפא עד ,37- אּלּו מּכל אכל ואם . ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

.Ë ּומן הּטחֹול מן וחת הּבהמה למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹוׁשיט
ּבהן  וכּיֹוצא מעיה,38הּכליֹות ּבתֹו החתיכֹות והּניח , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מּׁשּום  אסּורֹות החתיכֹות אֹותן הרי - ׁשחטּה ּכ ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָואחר
החי  מן אם 39אבר אבל מעיה. ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשחטּה ּכ ואחר הֹוציאֹו, ולא ׁשּבמעיה העּבר מן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻחת
יצא  ולא הֹואיל מּתר, איברֹו אֹו העּבר חתיכת הרי -40. ְֲֲִִֵֵַָָָָָָֹֻֻ

לעֹולם, אבר אֹותֹו נאסר - רגלֹו אֹו ידֹו ׁשהֹוציא ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֻעּבר

אחר  ׁשחתכֹו ּבין אּמֹו ׁשּתּׁשחט קדם ׁשחתכֹו ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבין
אּמֹו אּמֹו41ׁשּנׁשחטה למעי אבר אֹותֹו החזיר ואפּלּו . ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָ

נׁשחט  ּכ הרי 42ואחר - ׁשנים ּכּמה וחיה הּולד נֹולד אֹו , ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָ
חּוץ  ׁשּיצא ּבּׂשר ׁשּכל טרפה. מּׁשּום אסּור האבר ְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָאֹותֹו
ּובּׂשר  ׁשּנאמר: החי; מן ׁשּפרׁש ּכבּׂשר נאסר - ְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלמחּצתֹו
ּכּׂשדה  לֹו ׁשהּוא למקֹום ׁשּיצא ּכיון - טרפה ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּבּׂשדה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טרפה, ְְְֲֵֵֶַַָָנעּׂשה
.È לא אפּלּו ּבפנים, מקצתֹו ונׁשאר האבר מקצת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֹהֹוציא

מעּוטֹו אּלא מּתר 43נׁשאר וׁשּבפנים אסּור, הּיֹוצא -44. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻ
- ונׁשחטה ׁשהחזירֹו אחר האבר מן הּיֹוצא חת ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואם

אסּור  ּבלבד ׁשּיצא לא 45אֹותֹו ואם מּתר; האבר ּוׁשאר , ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ
אֹו ׁשחיטה קדם ׁשחתכֹו ּבין ּבחּוץ, והּוא וחתכֹו ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהחזירֹו
ׁשּנגד  הּמקֹום והּוא אסּור. החת מקֹום - ׁשחיטה ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָאחר

החת.46האויר  מקֹום וחֹות חֹוזר הּיֹוצא ׁשּיחּת אחר , ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
.‡È והּוא ׁשחיטה קדם וחתכֹו ׁשּיצא, עּבר אבר ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּכל

החי  מן אבר זה הרי - מת 47ּבחּוץ ואפּלּו עליו, 48ולֹוקין ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
האֹוכלֹו - ׁשחיטה אחר נחּת ואם ׁשחיטה. קדם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֻהעּבר

לֹוקה  ּכ49אינֹו ואחר הּבהמה מתה ואם מת. ואפּלּו , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
החי  מן אבר מּׁשּום לֹוקה האֹוכלֹו - .50חתכֹו ְֲִִֵֶֶַַָָ

.·È נֹולד ּכ ואחר האבר, ונאסר אבר ׁשהֹוציא ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻעּבר
מּספק, לׁשּתֹותֹו אסּור ׁשּלּה החלב - נקבה היא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוהרי
אחד  אבר ּבּה ויׁש האיברין מּכלל ּבא והּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהֹואיל
טהֹורה. ּבחלב ׁשּנתערב טרפה ּכחלב זה והרי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאסּור.

.‚È ׁשליל ּבּה ּומצא מעּברת ּבהמה חי 51הּׁשֹוחט ּבין , ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשליא  ואפּלּו ּבאכילה. מּתר זה הרי - מת מּתרת 52ּבין ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻ

הּבהמה: את וׁשחט מקצתּה ׁשּיצאת וׁשליא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבאכילה.
קׁשּורה  זֹו ׁשליא היתה מּמּנה 53אם ּׁשּיצא מה - ּבּולד ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָ

ּכּלּה54אסּור  - ּבֹו קׁשּורה היתה לא ואם מּתר; והּׁשאר , ְְְְְִַָָָָָָָֹֻֻ
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מחיים, נפל כאילו אומרים, אנו אין בשחיטה אבל החי, מן אבר זה והרי מחיים נפל האבר כאילו רואים אנו מתה אם
החי. מן אבר זה אין אינו 25)וממילא ובמתה הבהמה. כגוף ונחשב מתירתו השחיטה ולחיות, לחזור האבר ויכול הואיל

החי. מן אבר משום ולא נבלה משום אלא תלשו.26)חייב לא הבהמה.27)אבל מקצת 28)ונשחטה בו שיש מפני
מכוסה.30)מכסה.29)חיים. ורובו נגלה העצם חלל מיעוט אלא לחוץ השבירה עובי רוב יצא היקף 31)שלא רוב

קיים. - השבר שעל אותו.32)הבשר מכסה אינו רוב 33)הבשר את מכסה אבל וקלוש מרודד הבשר שהיה כלומר,
נכסה.34)העצם. היקפו רוב הרי תצרפו ואם מעט, וכאן מעט כאן אלא יחד אינו הרוב לכסות הנותר בלא 35)בשר

מחמירים.36)חיסרון. ומספק שם, בגמרא הן בעיות אלו מעלה 37)כל שאם הרי ארוכה", ומעלה בעצם "מסרטו
כשר. - (מתרפא) הבהמה.38)ארוכה את מטריפה אינה שנטילתם אותן 39)איברים מתירה אינה .והשחיטה

אמו.40) בשחיטת לפני 41)וניתר נחתך שאם אמו, שנשחטה אחר לחתכו אמו שחיטת קודם חתכו בין הבדל יש אכן
החי. מן אבר משום חייב אמו שחיטת לאחר ובחתכו ההלכה. בסוף כדמסיים טרפה משום אסור אמו, שנשחטה

אינה 42) אמו ושחיטת לעולם באיסורו היוצא האבר נשאר אז אמו, שחיטת אחרי העולם לאוויר חי יצא שהוולד כלומר,
בפנים  היה שהוא מפני כשחוט, נחשב הרי עצמו, והוולד שחיטה, בשעת הבהמה בפנים היה לא שהאבר מכיוון מתירתו
שחיטה, דין לוולד יש הרי אמו, את ששחטו לפני יצא הוולד אם אבל שחיטה. דין לו ואין שחיטה, בשעת [=הבהמה]

היוצא. האבר את גם מתירה שחיטתו ואז התירתו, לא אמו "יצא 43)ששחיטת אנו אומרים שבלידה פי על אף כלומר,
כילוד". זה הרי בפנים.44)רובו שנשאר המיעוט את כילוד עושה היוצא הרוב ואין לאברים לידה אין ומצמצם 45)כי

הבהמה. בשחיטת ניתר כן גם החתך ומקום בבהמה,46)וחותך, בהמה ביה קרינא ולא הרחם שפת על עומד שהוא "מפני
הוא". בתוכה שחיטת 47)דלאו אחרי כשנחתך אלא אינו טרפה" בשדה "ובשר של שהאיסור למעלה שביארנו וכמו

החי. מן אבר זה הרי השחיטה לפני בנחתך אבל שחיטת 48)אמו, ליה מהני דהא כחי, חשיב מת אפילו שבפנים "דעובר
באכילה". אף להתירו טריפה.49)אמו משום לוקה אבל החי. מן אבר כאילו 50)משום ורואים ניפול עושה דמיתה

מחיים. העובר".52)עובר.51)נפל יהיה שבתוכו הכיס בתוך 53)"והוא שנמצא מהוולד חלק היא השלייה כן ואם
שיצא.54)הבהמה. העובר מן כאבר הוא שהרי



`zexeqקלב zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` h"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ולד  לֹו הל מקצתּה ׁשּיצאת זֹו ׁשליא ׁשּמא ְְֲִִֶֶַָָָָָָָָָָאסּורה;
ּבּה ׁשּלֹו.55ׁשהיה ׁשליא הלכה ּבּבטן ׁשּנמצא זה ּוולד , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ּכלל, ולד ּבּבטן נמצא לא ׁשאם לֹומר, צרי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹואין
אסּורה. ּכּלּה ְֲִֶַָָָֻׁשהּׁשליא

.„È ּתׁשעה ּבן ׁשהּוא ּפי על אף חי, עּבר ּבּה ְִִֶֶַַַָָָָָֻמצא
ׁשחיטה, צרי אינֹו - ׁשּיחיה ואפׁשר ּגמּורין ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶָָָָחדׁשים
קרקע  ּגּבי על הפריס ואם מטהרּתֹו. אּמֹו ׁשחיטת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָאּלא

ׁשחיטה  צרי -56. ְִִָָ
.ÂËּבּה ּומצא טרפה ּבהמה ׁשחט אֹו הּבהמה את ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָקרע

ׁשחיטה  צרי - חי ּתׁשעה ׁשחיטת 57ּבן ואין להּתירֹו, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
ּפי  על אף חדׁשיו, לֹו גמרּו לא ואם לֹו. מֹועלת ְְֳִִִֶֶַַָָָֹאּמֹו
ׁשהּוא  מּפני אסּור, זה הרי - הּטרפה ּבמעי חי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּוא
ּכ ואחר והחזירֹו, ראׁשֹו ׁשהֹוציא עּבר ּכל מאּמֹו. ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּכאבר
הּוא  והרי לֹו, מֹועלת אּמֹו ׁשחיטת אין - אּמֹו את ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשחט

ׁשחיטה. וצרי ְְְִִָָָּכילּוד

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
הּדם ‡. מן ּכזית ּכרת 2האֹוכל חּיב - ּבמזיד ּבׁשֹוגג 3: , ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

חּיב  ׁשאינֹו ּבּתֹורה, מפרׁש ודבר קבּועה. חּטאת מביא -ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבין  טמאין ּבין ּבלבד, ועֹוף חּיה ּבהמה ּדם על ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאּלא
מֹוׁשבתיכם  ּבכל תאכלּו לא ּדם וכל ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹטהֹורין.
זאת  ׁשּנאמר: ּבהמה, ּבכלל וחּיה ולּבהמה; ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלעֹוף
אבל  וגֹומר. ּוצבי אּיל וגֹומר ׁשֹור ּתאכלּו אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּבהמה

האדם  ודם ּורמּׂשים ּוׁשקצים וחגבים ּדגים אין 4ּדם - ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָ

עליו  וחגבים 5חּיבין ּדגים ּדם :לפיכ ּדם. מּׁשּום ְֲִִִִִַַַָָָָָָָ
-6טהֹורים  וׁשתהּו ּבכלי ּכּנסֹו ואפּלּו לאכלֹו. מּתר - ְְְְְְֲִִִִִַָָָָֻ

ׁשהּוא 7מּתר  מּׁשּום אסּור, - טמאים ודגים חגבים ודם . ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻ
טמאה  ּבהמה ּכחלב ּגּופן, -8ּתמצית ׁשקצים ודם . ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָָּכבּׂשרן,
ּומּכין ·. ּפרׁש, אם סֹופרים, מּדברי אסּור - האדם ְְִִִִִֵֵַַַָָָָּדם

מרּדּות  מּכת הּׁשּנים 9עליו ּדם אבל ואינֹו10. ּבֹולעֹו - ְְְֲִִֵַַַַַַָָָ
הּדם  את ּגֹורר - ּדם עליה ּומצא ּבפת ׁשּנׁש הרי ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָנמנע.

ּפרׁש. ׁשהרי אֹוכל, ּכ ְֲֵֵֵֶַַַָואחר
ׁשחיטה ‚. ּבׁשעת הּיֹוצא ּדם על אּלא ּכרת חּיבין ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

הראׁש הּתזת אֹו אדמּומית 11ּונחירה ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל ,12; ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ
הּלב  ּבתֹו הּכנּוס הּדם זמן 13ועל ּכל הּקזה, ּדם ועל ; ְְְְֵַַַַַַַַָָָָָ

ויֹוצא  מקּלח הּׁשֹותת 14ׁשהּוא הּדם אבל ּבתחּלת 15. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ
הּקזה  ּבסֹוף הּׁשֹותת ודם לקּלח, ׁשּיתחיל קדם ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּקזה
ּכדם  הּוא והרי עליו, חּיבין אין - לפסק הּדם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכׁשּיתחיל

ׁשהּנפׁש16האיברים  הּדם הּוא הּקּלּוח ׁשּדם יֹוצאה 17; ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבֹו.

הּתמצית „. ודם 18ּדם הּטחֹול ּדם ּכגֹון האיברין, ודם ְְְְְִִֵַַַַַַַָָ
ּביצים  ודם ּבׁשעת 19הּכליֹות לּלב הּמתּכּנס ודם , ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ

ּבּכבד  הּנמצא ודם ּכרת.20ׁשחיטה, עליו חּיבין אין - ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ
לֹוקה  - ּכזית מּמּנּו האֹוכל לא 21אבל ּדם וכל ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אֹו הּוא ּכרת ּובחּיּוב ּבּדם תאכלּו. הּבּׂשר נפׁש ּכי מר: ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
יֹוצאה 22היא  ׁשהּנפׁש הּדם על אּלא ּכרת חּיב אינֹו - ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבֹו.
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אסורה.55) שלייתו גם ולפיכך האם בשחיטת ניתר עין.56)ולא מראית משום מדרבנן היא זו שאין 57)ושחיטה
טרפה. אמו בשחיטת ניתר ודגים 1)הוולד והכבד הטחול הלב ודיני חייב; דם איזה ועל הדם מן כזית האוכל יבאר

בתנור; שצלהו וראש ביחד; ועופות דגים מולחין ואם הבשר; מליחת ודין נפשה; שתצא עד בהמה מפרקת השובר וחגבים;
רותח. בה יחתוך אם בה ששחט סכין בבצק; שטפלן או וביצים בשר חללן ומילא שלמים שהניחן איסור 2)עופות שיעור

בלשון  כתבה שהתורה מפני דבר, של וטעמו רביעית. שיעורם המשקים וכל משקה, שהוא אףֿעלֿפי בכזית, דם אכילת
ב  פרק כתב וכן בכזית, שיעורה אכילה וכל יכרת" אוכליו כל הוא "דמו ונכרתה". דם כל תאכל אשר נפש "כל אכילה
רביעיות. עשר של בסוגיא לח. בנזיר וכן ברביעית. שיעורו טומאה לענין ורק כב. כא: כריתות מגמרא משמע וכן טֿי, הלכה
בתוספתא  שנינו אותו? משערים וכיצד אכילה. באיסורי המדובר ושם רביעית", דאיכא עד "דם גרסינן קיד: ביבמות אולם

כזית. שיעור הוא מהכוס הנשפכת והכמות משקה, מלאה בכוס זית  ששמים בו 3)נזיר, התרו כשלא ב. כריתות משנה
מכרת. ונפטר אותו מלקים ביתֿדין למלקות, בו כשהתרו אבל מלקות, עונשה זו מהלכי 4)שעבירה דם הגמרא: בלשון

ב.5)שתים. בהלכה כמבואר כשפירש, אסור הוא לכתחילה.6)אבל מותר וחגבים דגים דם כא. בכריתות ברייתא
בכלי. כנסו אפילו עין, מראית משום לחוש אין ולפיכך קשקשים", ביה "דאית כגון מפרשים, שם אינו 7)ובגמרא רבינו

כנסו. לא ובין כנסו בין טהורים, דגים בדם איסור 8)מחלק בו אין אבל ו, א, הלכה ג בפרק שכתב כמו עליו, לוקין ואין
חכמים.9)דם. דברי על העוברים החוטאים את לרדות כדי מדרבנן, השיניים.10)מלקות שבין דם כל 11)בגמרא:

הנפש. דם ונקרא הקזה בדם ששנינו כמו בו, יוצאה שהנשמה דם הם הליחה 12)אלה אבל הבהמה, חיות של דם שהוא
דם. אינה המטפטפת אדמימות בה אינו 13)שאין שחיטה, בשעת מאליו שמתכנס דם אבל בלב, תמיד שנמצא כב. שם

אל  כרת (דם חייב דיליה בדם כרת) (שחייב רב קאמר "כי היא: רבינו גירסת שם בגמרא ד. בהלכה שכתב כמו בלאו, א
שדם  רש"י ופירשה שם. ראה הפוכה, הגירסא שלפנינו ובספרים מבחוץ). (שבא מעלמא דאתי חייבין" "אין קתני כי שלו),
בחלל  הכנוס הדם הוא כרת עליו שחייב ודם כרת, עליו חייבים שאין איברים כדם ודינו הלב, בשר של דם זהו דיליה

שם.14)הלב. יוחנן כרבי רבינו. שמסיים כמו בו. יוצאה הנפש זה דם שרק רצוף, בהלכה 16)מטפטף.15)הקילוח
בו.18)הנשמה.17)הסמוכה. יוצאה הנפש שאין השותת זכר.19)דם נמנה 20)ביצי לא שם, ובברייתא במשנה

דם, כולו שהכבד מפני התורה. מן מותר שפירש, אףֿעלֿפי הכבד שדם מזה, למד ורבינוֿתם האיברים. דם בדין הכבד דם
קיא. שם שאמרו מה על כנראה, מסתמך ורבינו כבדא. דיבורֿהמתחיל קי: חולין תוספות ראה לאכלו. התירה והתורה

הוא". דאורייתא "דם הכבד: דם בלאֿתעשה.21)לענין אלו הרי כא: והכרתי 22)כריתות כתוב: י) (פסוק ולפניֿזה
עמה". מקרב אותה

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` h"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכדם ‰. דמֹו הרי - הּבהמה ּבמעי הּנמצא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָהּׁשליל
חּיבין 23הּיּלֹוד  - לּבֹו ּבתֹו ּכנּוס הּנמצא הּדם :לפיכ . ְְְִִִִִַַַַָָָָָ

האברין 25ּכרת 24עליו  ּכדם הּוא הרי - ּדמֹו ׁשאר אבל ,26. ְְֲֲִֵֵֵַָָָָָָָָ
.Â לצלי ּבין לקדרה 27הּלב , את 28ּבין ּומֹוציא ק ֹורעֹו - ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָ

מֹולחֹו ּכ ואחר -29ּדמֹו, קרעֹו ולא הּלב ּבּׁשל ואם . ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ
ּומּתר  ׁשּבׁשלֹו אחר ואכלֹו30קֹורעֹו קרעֹו לא ואם ;31- ְְְְֲִִֶַַַָָָֹֻ

ּכרת  עליו חּיב העֹוף,32אינֹו ּבלב אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּדם  ּכזית ּבֹו ּכרת;33ׁשאין חּיב - ּבהמה לב היה אם אבל ; ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ּכרת. עליו ׁשחּיבין הּלב, ׁשּבתֹו מּדם ּכזית ּבֹו יׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי
.Êחתכּה אם החמץ 34הּכבד, לתֹו לתֹו35והׁשליכּה אֹו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

רֹותחין  לבּׁשל 36מים מּתרת זֹו הרי - ׁשּתתלּבן עד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֻ
יּׂשראל 37אֹותּה ּכל נהגּו ּוכבר ּכן. על 38אחר להבהבּה ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָ

ּבין  לבּדּה ׁשּבּׁשלּה ּבין אֹותּה. מבּׁשלין ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָהאּור

ּפׁשּוט  מנהג וכן אחר. ּבּׂשר עם ׁשאין 39ׁשּבּׁשלּה , ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
קֹולין  ולא ראׁש ׁשל הּמח עד 40מבּׁשלין אֹותֹו ְְְִִֶַַַַֹֹֹ

ּבאּור  אֹותֹו .41ׁשּמהבהבין ְְֲִֶַָ
.Áחלטּה ולא האּור על הבהבּה ולא ׁשּבּׁשלּה 42הּכבד ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

הּכבד  אסּורה, ּכּלּה הּקדרה הרי - ּברֹותחין אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֻּבחמץ
עּמּה ׁשּנתּבּׁשל לצלֹות 43וכל ּומּתר הּבּׂשר 44. עם ּכבד ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

למּטה  הּכבד ׁשּתהיה והּוא אחד, עבר 45ּבׁשּפּוד ואם . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
למע  אֹוכלֹוּוצלאּה זה הרי - מּבּׂשר .46לה ְְְְֲִֵֶַָָָָָ

.Ë,דם ׁשאינֹו הּבּׂשר; עם אפּלּו לבּׁשלֹו מּתר - ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻהּטחֹול 
ּבּׂשר  קדם 47אּלא ּבהמה מפרקת הּׁשֹובר לדם. הּדֹומה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבאברים  נבלע הּדם הרי - נפׁשּה לאכל 48ׁשּתצא ואסּור , ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
חי  ּבּׂשר חלטֹו49מּמּנה ואפּלּו יעּׂשה 50, ּכיצד אּלא .51? ֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
החתיכה  יפה 52יחּת יפה אֹו53וימלח יבּׁשל ּכ ואחר , ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
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אסור.23) דמו - ג הלכה ז בפרק כמבואר מותר, שחלבו חדשיו, לו שלמו שלא שמונה בן הוא יוחנן 24)ואפילו כר'
ושליל  עז, או כשב או שור הכתוב פירט שבחלב חדשיו, לו שלמו שלא בשליל לדם חלב בין ההבדל וטעם עד: חולין
אותה  בבהמה "וכל... מקרא התורה שהתירתו אמו, מאיברי אבר חלב אלא ועז כשב שור חלב אינו חדשיו לו שלמו שלא

משנה'. ב'לחם הובאה הרשב"ץ תשובת משמע, שליל של ואפילו דם" "כל נאמר בדם אבל בהלכה 25)תאכלו", כמבואר
כרת.26)ג. חייב אינו אבל בלאֿתעשה, אותו.27)שעובר שמולחו 29)לבשלו.28)לצלות נראה רבינו מלשון

שם. שכתבתי מה וראה יב, בהלכה רבינו שכתב כמו קודם, למלחו צריך הבשר את לצלות שאף לקדירה, ובין לצלי בין
דברים 30) עמו בשלו לא אם אבל נאסר, אינו הלב רק ולפיֿזה עד), (פסחים הדם את בולע ואינו חלק הלב שבשר משום

(רשב"א). אותם ואוסר בהם נבלע הלב מן היוצא שהדם נאסרים, בשלו,31)אחרים על מוסב ואינו עצמה בפני בבא
הרלב"ח, בשם מביא כאן משנה' וב'לחם משנה). מגיד כא. (מנחות מדרבנן רק אסור שבשלו הדם שהרי בישול, בלא דמיירי
וחייבין  התורה מן אסור שבישלו, דם שגם וסובר שהזכרנו, במנחות חנינא ר' של המימרא את להלכה קיבל לא שרבינו

כרת. כזית.32)עליו בו שאין כיון בו, אין מלקות אליו 33)ואפילו ומתכנס שבתוכו מדם כזית בו יש ואם הלב. בתוך
למעלה  שכתב כמו כרת חייבין אין המתכנס הדם שעל בו, אין כרת אבל מלקות, וחייב בלאו עובר ביחד, שחיטה בשעת

משנה'. ב'לחם הובאה חביב בן לוי ר' תשובות כזית. שיעור אין שבתוכו ובדם ד, בחומץ 34)הלכה אותה שחולט אע"פ
והדם  עצמה, שבכבד הדם מצמיתה רק החליטה אותה, לבשל מותר ואז הכבד לחתוך כן לפני צריך רותחים, במים או
צריך  ולפיכך בכלי, ככנוס והוא הכבד בסמפונות דם יש הרי אבל שמותר, פירש שלא האיברים כדם הוא והרי יוצא אינו

שבסמפונות. הדם שיצא כדי אותה חלטה.35)לחתוך הלשון: י.36)בגמרא הלכה עיין פושרים, לצלי,37)ולא אבל
לצלי. אפילו חתיכה צריכה שכבד אומרים, ויש חתיכה. צריכה ואינה בשר כדין הכבד תשובות 38)דין מביא בבה"ג

אם  אלא מבושלת כבד לאכול ומותר להחמיר, איסור וספק בחליטה בקיאים אנו אין שעכשיו מישיבה, שלחו הגאונים:
תחלה מנהג צלאוה כתב אלפסי ור' ישראל. בכל המנהג וכן אסור, צליה) (בלי לכתחלה לבשלה אבל בישלוה, ואחרֿכן

מותר  הכבד, נמלחה שאם אומר רבינוֿתם אבל מליחה, לאחר ולא צלייה לאחר אלא בקדירה הכבד את לבשל שלא ישראל
דם. מוציא המלח שגם צלייה, אחר כמו ישראל.39)לבשלה בכל פשט לא נוהגים 41)צולין.40)אבל ועכשיו

לקדרה. אף בזה ומותר ומולחו, מעליו הקרום ואחרֿכך בו נתון שהוא הראש מקדרת המוח לא 42)שמוציאים וגם
לבשל  שלא הנהוג והמנהג הגאונים שתיקנו שמה עמה, שנתבשל וכל הכבד מותרת הגמרא, כדין חלטה אם אבל חלטה,

מותר. נתבשלה אם בדיעבד, אבל לכתחילה. אלא אינו חליטה, לאחר אפילו בן 43)כבד יוחנן ר' של בנו ישמעאל כר'
ונאסרת. אוסרת שלוקה שאמר: לחלל 45)לכתחילה.44)ברוקה, זב אלא הבשר על נוטף אינו הכבד, מן הזב שהדם

גבי  על התנור לרוחב מונח כולו השפוד אם אבל למטה, וחודו זקוף בתנור תלוי או מונח השפוד אם ודווקא שם. התנור,
לכתחילה  למלוח שאסור הדין הוא כתב: והרשב"א משנה. מגיד לכתחילה, אסור אופן בכל ומטה, מעלה כאן ואין האש

נהגו. וכן הבשר, על הכבד שריק.46)את מישרק בגמרא: ונופל, מחליק אלא בבשר נבלע אינו צליה, אגב הזב שהדם
"בשר",47) כתב: ורבינו הוא". בעלמא שומנא "טחלא שם: חולין בגמרא דם. כולו כאילו ונראה מאד, אדום שהוא ואף

ד. בהלכה שכתב כמו האיברים, כדם הוא שבו והדם בשר. כשאר מליחה טרודה 48)שצריך היא שחיטתה שבשעת לפי
באבריה, נבלע והדם ושוקטת נחה והיא דם, ולהוציא להתאנח כוח בה אין צרתה מתוך מפרקתה, וכששבר דם. להוציא

ואוסרים.49)רש"י. מחמירים - איסור ספק ומשום קיג. שם בגמרא אלא 50)בעיה הדם את מוציאה אינה שהחליטה
שלא האיברים לדם דומה אינו באיברים שנבלע זה ודם במקומו, שכל מצמיתו רבינו, בדעת מפרש משנה' ו'מגיד פירש,

חליטה  אפילו מפרקתה בשובר אבל חליטה, או מליחה בלא חי בשר כל לאכול אסור ולכן אסור, פירש שלא האיברים דם
שם. משנה' ו'כסף יב הלכה להלן וראה מליחה. אלא מועילה מותרת.51)אינה אינה חליטה שאפילו לדעת 52)כיון

ז. הלכה למעלה בכבד כמו לחתוך שצריך מפרש, משנה' וה'לחם כלל. מעכבת אינה החתיכה משנה' אבל 53)ה'מגיד
שפירש  האיברים דם בבשרה ונבלע המפרקת ששבר מפני לכבד, דומה זה ואין מועילה. אינה החיתוך אחר אפילו חליטה,
שנתבאר  כמו במקומו, מצמיתו אלא מוציאו, אינה והחליטה שאסור. שפירש, האיברים כדם דינו ולפיכך לצאת, כדי ממקומו
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ולד  לֹו הל מקצתּה ׁשּיצאת זֹו ׁשליא ׁשּמא ְְֲִִֶֶַָָָָָָָָָָאסּורה;
ּבּה ׁשּלֹו.55ׁשהיה ׁשליא הלכה ּבּבטן ׁשּנמצא זה ּוולד , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ּכלל, ולד ּבּבטן נמצא לא ׁשאם לֹומר, צרי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹואין
אסּורה. ּכּלּה ְֲִֶַָָָֻׁשהּׁשליא

.„È ּתׁשעה ּבן ׁשהּוא ּפי על אף חי, עּבר ּבּה ְִִֶֶַַַָָָָָֻמצא
ׁשחיטה, צרי אינֹו - ׁשּיחיה ואפׁשר ּגמּורין ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶָָָָחדׁשים
קרקע  ּגּבי על הפריס ואם מטהרּתֹו. אּמֹו ׁשחיטת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָאּלא

ׁשחיטה  צרי -56. ְִִָָ
.ÂËּבּה ּומצא טרפה ּבהמה ׁשחט אֹו הּבהמה את ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָקרע

ׁשחיטה  צרי - חי ּתׁשעה ׁשחיטת 57ּבן ואין להּתירֹו, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
ּפי  על אף חדׁשיו, לֹו גמרּו לא ואם לֹו. מֹועלת ְְֳִִִֶֶַַָָָֹאּמֹו
ׁשהּוא  מּפני אסּור, זה הרי - הּטרפה ּבמעי חי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּוא
ּכ ואחר והחזירֹו, ראׁשֹו ׁשהֹוציא עּבר ּכל מאּמֹו. ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּכאבר
הּוא  והרי לֹו, מֹועלת אּמֹו ׁשחיטת אין - אּמֹו את ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשחט

ׁשחיטה. וצרי ְְְִִָָָּכילּוד

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
הּדם ‡. מן ּכזית ּכרת 2האֹוכל חּיב - ּבמזיד ּבׁשֹוגג 3: , ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

חּיב  ׁשאינֹו ּבּתֹורה, מפרׁש ודבר קבּועה. חּטאת מביא -ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבין  טמאין ּבין ּבלבד, ועֹוף חּיה ּבהמה ּדם על ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאּלא
מֹוׁשבתיכם  ּבכל תאכלּו לא ּדם וכל ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹטהֹורין.
זאת  ׁשּנאמר: ּבהמה, ּבכלל וחּיה ולּבהמה; ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלעֹוף
אבל  וגֹומר. ּוצבי אּיל וגֹומר ׁשֹור ּתאכלּו אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּבהמה

האדם  ודם ּורמּׂשים ּוׁשקצים וחגבים ּדגים אין 4ּדם - ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָ

עליו  וחגבים 5חּיבין ּדגים ּדם :לפיכ ּדם. מּׁשּום ְֲִִִִִַַַָָָָָָָ
-6טהֹורים  וׁשתהּו ּבכלי ּכּנסֹו ואפּלּו לאכלֹו. מּתר - ְְְְְְֲִִִִִַָָָָֻ

ׁשהּוא 7מּתר  מּׁשּום אסּור, - טמאים ודגים חגבים ודם . ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻ
טמאה  ּבהמה ּכחלב ּגּופן, -8ּתמצית ׁשקצים ודם . ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָָּכבּׂשרן,
ּומּכין ·. ּפרׁש, אם סֹופרים, מּדברי אסּור - האדם ְְִִִִִֵֵַַַָָָָּדם

מרּדּות  מּכת הּׁשּנים 9עליו ּדם אבל ואינֹו10. ּבֹולעֹו - ְְְֲִִֵַַַַַַָָָ
הּדם  את ּגֹורר - ּדם עליה ּומצא ּבפת ׁשּנׁש הרי ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָנמנע.

ּפרׁש. ׁשהרי אֹוכל, ּכ ְֲֵֵֵֶַַַָואחר
ׁשחיטה ‚. ּבׁשעת הּיֹוצא ּדם על אּלא ּכרת חּיבין ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

הראׁש הּתזת אֹו אדמּומית 11ּונחירה ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל ,12; ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ
הּלב  ּבתֹו הּכנּוס הּדם זמן 13ועל ּכל הּקזה, ּדם ועל ; ְְְְֵַַַַַַַַָָָָָ

ויֹוצא  מקּלח הּׁשֹותת 14ׁשהּוא הּדם אבל ּבתחּלת 15. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ
הּקזה  ּבסֹוף הּׁשֹותת ודם לקּלח, ׁשּיתחיל קדם ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּקזה
ּכדם  הּוא והרי עליו, חּיבין אין - לפסק הּדם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכׁשּיתחיל

ׁשהּנפׁש16האיברים  הּדם הּוא הּקּלּוח ׁשּדם יֹוצאה 17; ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבֹו.

הּתמצית „. ודם 18ּדם הּטחֹול ּדם ּכגֹון האיברין, ודם ְְְְְִִֵַַַַַַַָָ
ּביצים  ודם ּבׁשעת 19הּכליֹות לּלב הּמתּכּנס ודם , ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ

ּבּכבד  הּנמצא ודם ּכרת.20ׁשחיטה, עליו חּיבין אין - ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ
לֹוקה  - ּכזית מּמּנּו האֹוכל לא 21אבל ּדם וכל ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אֹו הּוא ּכרת ּובחּיּוב ּבּדם תאכלּו. הּבּׂשר נפׁש ּכי מר: ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
יֹוצאה 22היא  ׁשהּנפׁש הּדם על אּלא ּכרת חּיב אינֹו - ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבֹו.
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אסורה.55) שלייתו גם ולפיכך האם בשחיטת ניתר עין.56)ולא מראית משום מדרבנן היא זו שאין 57)ושחיטה
טרפה. אמו בשחיטת ניתר ודגים 1)הוולד והכבד הטחול הלב ודיני חייב; דם איזה ועל הדם מן כזית האוכל יבאר

בתנור; שצלהו וראש ביחד; ועופות דגים מולחין ואם הבשר; מליחת ודין נפשה; שתצא עד בהמה מפרקת השובר וחגבים;
רותח. בה יחתוך אם בה ששחט סכין בבצק; שטפלן או וביצים בשר חללן ומילא שלמים שהניחן איסור 2)עופות שיעור

בלשון  כתבה שהתורה מפני דבר, של וטעמו רביעית. שיעורם המשקים וכל משקה, שהוא אףֿעלֿפי בכזית, דם אכילת
ב  פרק כתב וכן בכזית, שיעורה אכילה וכל יכרת" אוכליו כל הוא "דמו ונכרתה". דם כל תאכל אשר נפש "כל אכילה
רביעיות. עשר של בסוגיא לח. בנזיר וכן ברביעית. שיעורו טומאה לענין ורק כב. כא: כריתות מגמרא משמע וכן טֿי, הלכה
בתוספתא  שנינו אותו? משערים וכיצד אכילה. באיסורי המדובר ושם רביעית", דאיכא עד "דם גרסינן קיד: ביבמות אולם

כזית. שיעור הוא מהכוס הנשפכת והכמות משקה, מלאה בכוס זית  ששמים בו 3)נזיר, התרו כשלא ב. כריתות משנה
מכרת. ונפטר אותו מלקים ביתֿדין למלקות, בו כשהתרו אבל מלקות, עונשה זו מהלכי 4)שעבירה דם הגמרא: בלשון

ב.5)שתים. בהלכה כמבואר כשפירש, אסור הוא לכתחילה.6)אבל מותר וחגבים דגים דם כא. בכריתות ברייתא
בכלי. כנסו אפילו עין, מראית משום לחוש אין ולפיכך קשקשים", ביה "דאית כגון מפרשים, שם אינו 7)ובגמרא רבינו

כנסו. לא ובין כנסו בין טהורים, דגים בדם איסור 8)מחלק בו אין אבל ו, א, הלכה ג בפרק שכתב כמו עליו, לוקין ואין
חכמים.9)דם. דברי על העוברים החוטאים את לרדות כדי מדרבנן, השיניים.10)מלקות שבין דם כל 11)בגמרא:

הנפש. דם ונקרא הקזה בדם ששנינו כמו בו, יוצאה שהנשמה דם הם הליחה 12)אלה אבל הבהמה, חיות של דם שהוא
דם. אינה המטפטפת אדמימות בה אינו 13)שאין שחיטה, בשעת מאליו שמתכנס דם אבל בלב, תמיד שנמצא כב. שם

אל  כרת (דם חייב דיליה בדם כרת) (שחייב רב קאמר "כי היא: רבינו גירסת שם בגמרא ד. בהלכה שכתב כמו בלאו, א
שדם  רש"י ופירשה שם. ראה הפוכה, הגירסא שלפנינו ובספרים מבחוץ). (שבא מעלמא דאתי חייבין" "אין קתני כי שלו),
בחלל  הכנוס הדם הוא כרת עליו שחייב ודם כרת, עליו חייבים שאין איברים כדם ודינו הלב, בשר של דם זהו דיליה

שם.14)הלב. יוחנן כרבי רבינו. שמסיים כמו בו. יוצאה הנפש זה דם שרק רצוף, בהלכה 16)מטפטף.15)הקילוח
בו.18)הנשמה.17)הסמוכה. יוצאה הנפש שאין השותת זכר.19)דם נמנה 20)ביצי לא שם, ובברייתא במשנה

דם, כולו שהכבד מפני התורה. מן מותר שפירש, אףֿעלֿפי הכבד שדם מזה, למד ורבינוֿתם האיברים. דם בדין הכבד דם
קיא. שם שאמרו מה על כנראה, מסתמך ורבינו כבדא. דיבורֿהמתחיל קי: חולין תוספות ראה לאכלו. התירה והתורה

הוא". דאורייתא "דם הכבד: דם בלאֿתעשה.21)לענין אלו הרי כא: והכרתי 22)כריתות כתוב: י) (פסוק ולפניֿזה
עמה". מקרב אותה

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` h"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכדם ‰. דמֹו הרי - הּבהמה ּבמעי הּנמצא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָהּׁשליל
חּיבין 23הּיּלֹוד  - לּבֹו ּבתֹו ּכנּוס הּנמצא הּדם :לפיכ . ְְְִִִִִַַַַָָָָָ

האברין 25ּכרת 24עליו  ּכדם הּוא הרי - ּדמֹו ׁשאר אבל ,26. ְְֲֲִֵֵֵַָָָָָָָָ
.Â לצלי ּבין לקדרה 27הּלב , את 28ּבין ּומֹוציא ק ֹורעֹו - ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָ

מֹולחֹו ּכ ואחר -29ּדמֹו, קרעֹו ולא הּלב ּבּׁשל ואם . ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ
ּומּתר  ׁשּבׁשלֹו אחר ואכלֹו30קֹורעֹו קרעֹו לא ואם ;31- ְְְְֲִִֶַַַָָָֹֻ

ּכרת  עליו חּיב העֹוף,32אינֹו ּבלב אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּדם  ּכזית ּבֹו ּכרת;33ׁשאין חּיב - ּבהמה לב היה אם אבל ; ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ּכרת. עליו ׁשחּיבין הּלב, ׁשּבתֹו מּדם ּכזית ּבֹו יׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי
.Êחתכּה אם החמץ 34הּכבד, לתֹו לתֹו35והׁשליכּה אֹו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

רֹותחין  לבּׁשל 36מים מּתרת זֹו הרי - ׁשּתתלּבן עד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֻ
יּׂשראל 37אֹותּה ּכל נהגּו ּוכבר ּכן. על 38אחר להבהבּה ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָ

ּבין  לבּדּה ׁשּבּׁשלּה ּבין אֹותּה. מבּׁשלין ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָהאּור

ּפׁשּוט  מנהג וכן אחר. ּבּׂשר עם ׁשאין 39ׁשּבּׁשלּה , ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
קֹולין  ולא ראׁש ׁשל הּמח עד 40מבּׁשלין אֹותֹו ְְְִִֶַַַַֹֹֹ

ּבאּור  אֹותֹו .41ׁשּמהבהבין ְְֲִֶַָ
.Áחלטּה ולא האּור על הבהבּה ולא ׁשּבּׁשלּה 42הּכבד ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

הּכבד  אסּורה, ּכּלּה הּקדרה הרי - ּברֹותחין אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֻּבחמץ
עּמּה ׁשּנתּבּׁשל לצלֹות 43וכל ּומּתר הּבּׂשר 44. עם ּכבד ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

למּטה  הּכבד ׁשּתהיה והּוא אחד, עבר 45ּבׁשּפּוד ואם . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
למע  אֹוכלֹוּוצלאּה זה הרי - מּבּׂשר .46לה ְְְְֲִֵֶַָָָָָ

.Ë,דם ׁשאינֹו הּבּׂשר; עם אפּלּו לבּׁשלֹו מּתר - ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻהּטחֹול 
ּבּׂשר  קדם 47אּלא ּבהמה מפרקת הּׁשֹובר לדם. הּדֹומה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבאברים  נבלע הּדם הרי - נפׁשּה לאכל 48ׁשּתצא ואסּור , ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
חי  ּבּׂשר חלטֹו49מּמּנה ואפּלּו יעּׂשה 50, ּכיצד אּלא .51? ֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
החתיכה  יפה 52יחּת יפה אֹו53וימלח יבּׁשל ּכ ואחר , ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
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אסור.23) דמו - ג הלכה ז בפרק כמבואר מותר, שחלבו חדשיו, לו שלמו שלא שמונה בן הוא יוחנן 24)ואפילו כר'
ושליל  עז, או כשב או שור הכתוב פירט שבחלב חדשיו, לו שלמו שלא בשליל לדם חלב בין ההבדל וטעם עד: חולין
אותה  בבהמה "וכל... מקרא התורה שהתירתו אמו, מאיברי אבר חלב אלא ועז כשב שור חלב אינו חדשיו לו שלמו שלא

משנה'. ב'לחם הובאה הרשב"ץ תשובת משמע, שליל של ואפילו דם" "כל נאמר בדם אבל בהלכה 25)תאכלו", כמבואר
כרת.26)ג. חייב אינו אבל בלאֿתעשה, אותו.27)שעובר שמולחו 29)לבשלו.28)לצלות נראה רבינו מלשון

שם. שכתבתי מה וראה יב, בהלכה רבינו שכתב כמו קודם, למלחו צריך הבשר את לצלות שאף לקדירה, ובין לצלי בין
דברים 30) עמו בשלו לא אם אבל נאסר, אינו הלב רק ולפיֿזה עד), (פסחים הדם את בולע ואינו חלק הלב שבשר משום

(רשב"א). אותם ואוסר בהם נבלע הלב מן היוצא שהדם נאסרים, בשלו,31)אחרים על מוסב ואינו עצמה בפני בבא
הרלב"ח, בשם מביא כאן משנה' וב'לחם משנה). מגיד כא. (מנחות מדרבנן רק אסור שבשלו הדם שהרי בישול, בלא דמיירי
וחייבין  התורה מן אסור שבישלו, דם שגם וסובר שהזכרנו, במנחות חנינא ר' של המימרא את להלכה קיבל לא שרבינו

כרת. כזית.32)עליו בו שאין כיון בו, אין מלקות אליו 33)ואפילו ומתכנס שבתוכו מדם כזית בו יש ואם הלב. בתוך
למעלה  שכתב כמו כרת חייבין אין המתכנס הדם שעל בו, אין כרת אבל מלקות, וחייב בלאו עובר ביחד, שחיטה בשעת

משנה'. ב'לחם הובאה חביב בן לוי ר' תשובות כזית. שיעור אין שבתוכו ובדם ד, בחומץ 34)הלכה אותה שחולט אע"פ
והדם  עצמה, שבכבד הדם מצמיתה רק החליטה אותה, לבשל מותר ואז הכבד לחתוך כן לפני צריך רותחים, במים או
צריך  ולפיכך בכלי, ככנוס והוא הכבד בסמפונות דם יש הרי אבל שמותר, פירש שלא האיברים כדם הוא והרי יוצא אינו

שבסמפונות. הדם שיצא כדי אותה חלטה.35)לחתוך הלשון: י.36)בגמרא הלכה עיין פושרים, לצלי,37)ולא אבל
לצלי. אפילו חתיכה צריכה שכבד אומרים, ויש חתיכה. צריכה ואינה בשר כדין הכבד תשובות 38)דין מביא בבה"ג

אם  אלא מבושלת כבד לאכול ומותר להחמיר, איסור וספק בחליטה בקיאים אנו אין שעכשיו מישיבה, שלחו הגאונים:
תחלה מנהג צלאוה כתב אלפסי ור' ישראל. בכל המנהג וכן אסור, צליה) (בלי לכתחלה לבשלה אבל בישלוה, ואחרֿכן

מותר  הכבד, נמלחה שאם אומר רבינוֿתם אבל מליחה, לאחר ולא צלייה לאחר אלא בקדירה הכבד את לבשל שלא ישראל
דם. מוציא המלח שגם צלייה, אחר כמו ישראל.39)לבשלה בכל פשט לא נוהגים 41)צולין.40)אבל ועכשיו

לקדרה. אף בזה ומותר ומולחו, מעליו הקרום ואחרֿכך בו נתון שהוא הראש מקדרת המוח לא 42)שמוציאים וגם
לבשל  שלא הנהוג והמנהג הגאונים שתיקנו שמה עמה, שנתבשל וכל הכבד מותרת הגמרא, כדין חלטה אם אבל חלטה,

מותר. נתבשלה אם בדיעבד, אבל לכתחילה. אלא אינו חליטה, לאחר אפילו בן 43)כבד יוחנן ר' של בנו ישמעאל כר'
ונאסרת. אוסרת שלוקה שאמר: לחלל 45)לכתחילה.44)ברוקה, זב אלא הבשר על נוטף אינו הכבד, מן הזב שהדם

גבי  על התנור לרוחב מונח כולו השפוד אם אבל למטה, וחודו זקוף בתנור תלוי או מונח השפוד אם ודווקא שם. התנור,
לכתחילה  למלוח שאסור הדין הוא כתב: והרשב"א משנה. מגיד לכתחילה, אסור אופן בכל ומטה, מעלה כאן ואין האש

נהגו. וכן הבשר, על הכבד שריק.46)את מישרק בגמרא: ונופל, מחליק אלא בבשר נבלע אינו צליה, אגב הזב שהדם
"בשר",47) כתב: ורבינו הוא". בעלמא שומנא "טחלא שם: חולין בגמרא דם. כולו כאילו ונראה מאד, אדום שהוא ואף

ד. בהלכה שכתב כמו האיברים, כדם הוא שבו והדם בשר. כשאר מליחה טרודה 48)שצריך היא שחיטתה שבשעת לפי
באבריה, נבלע והדם ושוקטת נחה והיא דם, ולהוציא להתאנח כוח בה אין צרתה מתוך מפרקתה, וכששבר דם. להוציא

ואוסרים.49)רש"י. מחמירים - איסור ספק ומשום קיג. שם בגמרא אלא 50)בעיה הדם את מוציאה אינה שהחליטה
שלא האיברים לדם דומה אינו באיברים שנבלע זה ודם במקומו, שכל מצמיתו רבינו, בדעת מפרש משנה' ו'מגיד פירש,

חליטה  אפילו מפרקתה בשובר אבל חליטה, או מליחה בלא חי בשר כל לאכול אסור ולכן אסור, פירש שלא האיברים דם
שם. משנה' ו'כסף יב הלכה להלן וראה מליחה. אלא מועילה מותרת.51)אינה אינה חליטה שאפילו לדעת 52)כיון

ז. הלכה למעלה בכבד כמו לחתוך שצריך מפרש, משנה' וה'לחם כלל. מעכבת אינה החתיכה משנה' אבל 53)ה'מגיד
שפירש  האיברים דם בבשרה ונבלע המפרקת ששבר מפני לכבד, דומה זה ואין מועילה. אינה החיתוך אחר אפילו חליטה,
שנתבאר  כמו במקומו, מצמיתו אלא מוציאו, אינה והחליטה שאסור. שפירש, האיברים כדם דינו ולפיכך לצאת, כדי ממקומו



`zexeqקלד zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` h"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ולא 54יצלה  ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו, ּוכבר . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מּתרין  ׁשהן ּדם, מהן .55יצא ִֵֵֶֶָָָָֻ

.È יפה מֹולחֹו ּכן אם אּלא דמֹו מידי יֹוצא הּבּׂשר ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאין
הּבּׂשר  מדיח עֹוּׂשה? ּכיצד יפה. יפה ּומדיחֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיפה

יפה  יפה מֹולחֹו ּכ ואחר ּכדי 56ּתחּלה, ּבמלחֹו ּומּניחֹו , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
מיל  יפה 57הּלּו יפה מדיחֹו ּכ ואחר ׁשּיצאּו58, עד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

מּיד  ּומׁשליכֹו זּכים, לא 59הּמים אבל רֹותחין, מים לתֹו ְְְֲִִִִִִַַַַַָָֹ
דם. יצא ולא מּיד ׁשּיתלּבן ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹלפֹוׁשרין,

.‡È ּבכלי אּלא אֹותֹו מֹולחין אין - הּבּׂשר ְְְְִִִִֵֶֶַָָָּכׁשּמֹולחין
הּגס  ּכחֹול עבה ּבמלח אּלא מֹולחין ואין ;60מנּקב. ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

וצרי דם. יֹוציא ולא ּבּבּׂשר יּבלע ּכקמח ּדק ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשהּמלח
הּמלח  מן הּבּׂשר ידיחּנּו61לנּפץ ּכ .62ואחר ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

.·È אבל לבּׁשלֹו; ׁשּצרי לבּׂשר - האּלּו הּדברים ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָּכל
מּיד  וצֹולה מֹולח - -63לצלי חי ּבּׂשר לאכל והרֹוצה . ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

יפה  יפה יאכל.64מֹולחֹו ּכ ואחר יפה, יפה ּומדיחֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבחמץ  חלטֹו לאכלֹו65ואם מּתר ּומּתר 66- חי. ּכׁשהּוא ְְְְְֲִֶֶַָָָָֹֻֻ
החמץ  הּדם.67לׁשּתֹות מֹוציא החמץ ׁשאין ּבֹו, ׁשחלטֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

.‚È ׁשנּיה ּפעם ּבֹו יחלט לא - ּבּׂשר ּבֹו ׁשחלט .68חמץ ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
ׁשהאּדימה  והחמץ 69וחתיכה היא - החמץ ּבתֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּימלח 70אסּורין  עד ויצלה 71, יפה יפה ּבּׂשר 72אֹותּה . ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
וחּיה 73ׁשהאּדים  ּבהמה ּביצי וכן ׁשעליהן 74, ,75ּבּקלּפה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּמזרקים  ׁשּבֹו הערף חתכן 76וכן אם ּדם, מלאים ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
לבּׁשלן  מּתר - ּכּדת חתכן 77ּומלחן לא ואם ּוצלאן 78. ְְְְְֲִַַָָָָָָָָָֹֻ

למּטה  ּופיו הערף וצלה על 79ּבׁשּפּוד, ּכּלן ׁשּצלאן אֹו , ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
מּתרין.80הּגחלים  אּלּו הרי - ֲִִֵֵֶַָָֻ

.„Èּתלהּו אם ּבכבׁשן, אֹו ּבתּנּור ׁשּצלהּו הּבהמה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹראׁש
למּטה  ׁשחיטתֹו וׁשֹותת.81ּובית יֹוצא ׁשהּדם מּתר; - ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֻ

אסּור  - מחֹו הּצד: מן הּׁשחיטה ּבית היה ׁשהּדם 82ואם , ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
- מּבחּוץ העצמֹות ׁשעל הּבּׂשר ּוׁשאר לתֹוכֹו; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָמתקּבץ

למּטה 83מּתר  חטמֹו הּניח קנה 84. אֹו ּגמי ּבֹו הּניח אם : ְְְִִִִִִֶַַַָָָָֻ
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יב  בהלכה לקמן וראה התירתו, והתורה הוא דם כולו שהרי מותר, פירש שלא הכבד שדם בכבד מהֿשאיןֿכן למעלה.
בשר. של חליטה צריך 54)בדין לא שלצלי מפרש משנה' וב'לחם מפרקתה, בשובר קודם מליחה צריך לצלי שאפילו

הבשר. כשאר צולה אלא כלל, ומליחה אנו 55)חתיכה אין וגם שם. רבינו שכתב כמו היו, מתים שמא אומרים ואין
מפרקתה. בשובר כמו יצא ולא באיבריה דם נבלע שמא מלחו,56)חוששין מחמת נאכל אינו שיהיה עד צדדיו מכל

מיימוניות. מיל.57)הגהות הילוך כדי הגאונים: פירשו צלייה, ושיעור קיא: שם דצלי, כרותח הוא הרי שמליח
הנשארים 58) האסורים הראשונים המים לחלוחית להעביר ושניה מדם, הבלוע המלח להעביר ראשונה פעמים, שתי להדיח

מיימוניות. הגהות הבשר, שיצא 59)על האדמימות וכל מימינו. ראינו ולא שמענו לא כתב: הראב"ד אבל רבינו, חומרת
אין  מליחה שאחר האחרונים, כל דעת וכן ראיה. להביא עליו מכן, יותר והמחמיר בשר. חמר אלא אינו ממנו מליחה אחר

מגיד  רבינו, לדברי מקור ואין דבר. שום והטעם,60)משנה.צריך כאבן. חזק גללינתא פירש והערוך גללינתא". "מילחא
דם. מוציאה ואינה נבלעת הדקה דם.61)שהמלח בו שנבלע מפני מנוקב.62)שנאסר שאינו בכלי שאין 63)אפילו

כא. ובמנחות מליחה. צריך לצלי שאף רבינו, שדעת מזה נראה י. בהלכה האמור מיל, הילוך כדי במלחו לשהות צריך
ולצלות  למלוח רצה אם רבינו: בדברי אחרת לפרש ואפשר משנה. מגיד מיד, וצולהו שמולחו לצלי" וכן אביי, "אמר גורס
מדיחו  ולפיכך ונאסר, הדם בולע המלח במלחו, שהה אם אבל נאסר. לא הבשר על הנשאר שהמלח רשאי, הדחה בלא מיד,
במקרה  המדובר כאן שהרי לא, או מליחה צריך לצלי אם מדבריו ללמוד אין זה, פירוש ולפי ואוכל. וצולהו יפה יפה

הצליה. לפני להדיח צריך אם היא והשאלה למלוח, רוצה בלא 64)שהוא חי בשר לאכול שמותר ואומר, משיג והראב"ד
חתיכה  כמו יותר שבולע השחיטה מבית בבשר מדברת שם, דחולין והסוגיא מותר, פירש שלא האברים שדם מליחה,
אסור, פירש שלא אףֿעלֿפי האברים שדם רבינו, ודעת עוז. מגדל יפה, יפה מולחו ולפיכך הסמוכה, בהלכה שהאדימה

לפרוש. (יכול) ראוי הוא וכו'.65)אם אומצא האי עד: ודם 66)פסחים יותר. יפרוש ולא הדם את מצמית שהחומץ
משנה. כסף מותר, רבינו לדעת גם לפרוש, ראוי שאינו בחומץ.67)האברים נבלע לא שהדם שרי", וחליה "הוא שם:

שם.68) רש "י הראשונה, בחליטה כוחו שנחלש לפי חי, כשהוא להתירו כדי "אומצא 69)בשר שם: פסחים בגמרא
החומץ. בתוך להאדים שהכוונה מפרש, ורבינו לתוך 70)דאסמיק". חי בשר כשנותנים אסור". וחליה "הוא גורס: רבינו

שוהה  ואם פירש. לא שהדם מותר הכל ולפיכך כלום, פולט ואינו הבשר בתוך נצמת הדם בתוכו, שוהה ואינו החומץ,
אסורים. החומץ וגם החתיכה גם ולפיכך בחוץ, ונפלט מהבשר הדם נעקר שהתאדם, עד נחלט.71)בתוכו שלא כבשר

אחרי 72) לבשלו גם מותר בעקבותיו, כאן הולכים שאנו משנה' ה'מגיד של פירושו לפי כי יצלה, או שהכוונה נראה
'לחם  וראה סז, סי' יורהֿדעה ב'טור' בפירוש כתב וכן מותר. לצלייה רק ולדעתו אחר, פירוש משנה' וב'כסף המליחה.

כאן. וכו'.73)משנה' חתכיה דאסמיק אומצא שם: שם.74)פסחים רש"י זכר, שאסור 75)של שעליהם, הקרום
שם. תוספות ראה רש"י, כפירוש ולא שם חננאל רבינו כפירוש וזהו צג. בחולין כמבואר דם, רבינו 76)משום מפרש כן

השחיטה. שבבית ורידים שהם גסים חוטים מפרש רש"י אבל עד: שם אפילו 77)"ומזרקי" ומלחיה חתכיה בגמרא,
כך. מפרש משנה' ה'מגיד גם וכנראה משנה. לחם החומץ, בתוך שהאדים בשר כולל זה דין שרי, לבשלו 78)לקדירה

לא  אבל חתיכה, צריך לצלי שגם כתבו חתכיה, דיבורֿהמתחיל צג. חולין ובתוספות לא. לצלי אבל חתיכה, גם צריך
העורף.79)מליחה. במזרקי שהמדבר למטה ופיו אומר ורבינו החתך, דרך זב שהדם למטה השחיטה בית שם, בגמרא

למלעלה. שכתבנו מה להקל.80)ראה אחא כרב והלכה שם, ורבינא אחא רב העצם 81)מחלוקת ניקב אם והואֿהדין
(רשב"א). מותר - למטה כשהנקב וצלאו בו, מונח בפירוש 82)שהמוח גדולות בהלכות כתב וכן מותר, ראשו אבל

רמב"ן. בקדרתו, שמונח ואףֿעלֿפי המוח, נגד ששים אין אם אסור הכל צלייתו, אחרי הראש את בישל ואם הסוגיא,
להחמיר.84)בצלי.83) ראשון כלשון שם,

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` h"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואם  מּתר, - חטמֹו דר דמֹו ויצא ּפת ּוח ׁשּיּׁשאר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכדי
אסּור. מחֹו - ַָֹלאו

.ÂË מימיו לקּבל הּצלי ּתחת ּכלי מּניחין עד 85אין ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָ
עֹוּׂשין? וכיצד ׁשּבֹו. אדמּומית מראה ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּתכלה

הּכלי  לתֹו מלח 86מׁשליכין עד 87מעט הּכלי ּומּניח , ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַ
הּׁשמנּונית  ולֹוקח מעלה 88ׁשּיּצלה, ׁשל 89ׁשל והּמים , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

אסּורה  הּׁשמנּונית ׁשּתחת .90מּטה ְֲִֶַַַַַָָ
.ÊË צלי ּבּׂשר עליה ׁשחת לאכלּה,91ּפת מּתר - ְְִֶֶַַָָָָָָָָָֻ

ׁשמנּונית 92ׁשאינּה עם 93אּלא זה ׁשּמלחן ועֹופֹות ּדגים . ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
אסּורין  הּדגים - מנּקב ּבכלי אפּלּו רפה 94זה, ׁשהּדג ;95, ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֻ

מלח  אם לֹומר צרי ואין העֹוף. מן הּיֹוצא ּדם ְִִִֵֵֵַַַַָָָָּובֹולע
חּיה  אֹו ּבהמה ּבּׂשר עם .96ּדג ְְִֵַַָָָ

.ÊÈ ּוביצים ּבּׂשר חללן ּומּלא ׁשלמים ׁשהּניחן ְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָעֹופֹות
יֹו דם ׁשהרי אסּורֹות, - לתֹוכן ּובּׁשלן ּפי 97צא על ואף . ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ

יפה  יפה ׁשלּוק 98ׁשּמלחן ׁשּבתֹוכן הּבּׂשר היה ואפּלּו . ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
צלּוי  מּתרֹות 99אֹו אּלּו הרי - צלאן ואם ּפי 100. על אף , ְְֲִִֵֵַַָָָָֻ

חי  ׁשּבתֹוכן למעלה 101ׁשהּבּׂשר ּפיהן ואפּלּו ,102. ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ
.ÁÈאֹו צלּוי ּבבּׂשר זֹו ּדר על ׁשּמלאן מעים ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבני

קלאן 103ׁשלּוק  אֹו ּוׁשלקן ּבביצים ׁשּמלאן אֹו הרי 104, - ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָ
מעים  ּבבני ּדם מחזיקין ׁשאין מּתרין; הֹורּו105אּלּו וכן . ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֻ

ְִַהּגאֹונים.
.ËÈ ּבין ׁשלמים ּבין ּוצלאן, ּבבצק ׁשּטפלן ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָעֹופֹות

הסמיקה  אפּלּו ּגּסה, ּבסלת טפלן אם 106מחּתכין: ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹֻ
ּגּסה  ׁשּסלת מּפני הּטפלה, את אֹוכל - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּטפלה

חּטים 107מתּפררת  ּבקמח טפלן ואם הּדם. ויֹוצא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
הּכסף 108ׁשּלתתן  ּכמֹו לבנה הּטפלה היתה אם :109- ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אסּורה  - לאו ואם מּמּנה, לאכל ּבׁשאר 110מּתר טפלן . ְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָָֹֻ
האּדימּו לא ואם אסּורין, - האּדימּו אם -111קמחין: ְְְְֲִִִִִִֶֶָֹ

ִָֻמּתרין.
.Îּבּה ׁשּׁשחט רֹותח 112סּכין ּבּה לחּת אסּור עד 113- , ְִֵֶַַַַַָָָָֹ

ינעצּנה  אֹו ּבמׁשחזת, יׁשחיזּנה אֹו ּבאּור, הּסּכין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּילּבן
-114ּבקרקע  רֹותח ּבּה חת ואם ּפעמים. עּׂשר קׁשה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

צנֹון 115מּתר  ּבּה חֹות אינֹו וכן מּדברים 116. ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵַָָָֻ
הּסּכין  הדיח ואם לכּתחּלה. ׁשּקּנחּה117החריפים אֹו ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָ

ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון ּבּה לחּת מּתר - לא 118ּבכלי אבל , ְְְְֲִִֵַַָָָֹֹֻ
ֵַרֹותח.
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דם.85) בה שמעורב מפני ואסור הצלי, של הכלי.86)השמנונית בתוך ובין הבשר על בין פירש שם בגמרא:87)ורש"י
בשומן. הדם מתערב מלח הרבה כשנותן אבל מלח, מעט ודווקא בשולים, המלח אל נגרר והדם דמילחא". גללי "תרי

גדולות). הלכות בשם משנה (מגיד שם מחמת 88)רש"י נאסר הבשר מן שומן קצת כשנוטף מיד הרי לשאול: ויש
שהדם  ותירצו תרי, דיבורֿהמתחיל שם זו בקושיא הרגישו התוספות בעלי אסור"? לסוחטו "אפשר הכלל עלֿפי איסורו,

אסור. לסוחטו אפשר אמרו לא זה ובכגון משהו, אפילו נשאר ולא השמנוניות מן לגמרי ומשפייה.89)נפרד שם: בגמרא
בו. הדם יתערב שלא כדי כלי, אל מכלי בנחת העליון השומן יערה רש"י אסורים.90)ופירש להיות: שם.91)צריך

"כמאכל  התלמוד: ובלשון משנה. מגיד בישולו, לשליש שהגיע כל שכתב, מי ויש לאכילה. ראוי שיהא עד שנצלה והיינו
בישולו. לשליש כשהגיע בשר אוכל שהיה דרוסאי", וקרא 93)האדמימות.92)בן אכל, רבא בגמרא: ונצלה. הואיל

בשר. של יין מותרים.94)לזה העופות בגמרא.95)אבל כמבואר רפה, שלו מותר 96)שהקרום ועוף, בהמה אבל
את  בולע אינו לפלוט שטרוד ומתוך דם, פולט בהמה שבשר זמן כל ציר פולטים שהעופות מפני נקוב, בכלי ביחד למלוח

משנה. מגיד עוז.97)הדם, מגדל המילוי, של וביצים הבשר לתוך העופות מן יוצא הדם בישולם,98)כלומר, לפני
מיד  הבשר את משליך המליחה שאחרי י, בהלכה רבינו שכתב כמו המליחה, בשיעור הדם כל את מפליט המליח שאין
משנה. מגיד יפה, לתוכן נכנסים הרותחים המים אין מבשר, מלא וכשחללן דם. יצא ולא מיד שיתלבן כדי רותחין, לתוך
כדבריהם. ונהגו בבשר, דם כל אין המליחה שלאחר וסוברים, רבינו על חולקים האחרונים שכל וכותב, מוסיף והוא

משנה'99) ה'מגיד שכתב ומה לפנים. מלהכנס הרותחים המים על מעכב ואינו רך הוא צלי או שלוק שבשר אומרים (ואין
שלפנינו). הדין בעיקר פירושו עם ליישבו איֿאפשר וכו', מבושל" אינו לי מה מבושל, לי "מה והלכתא 100)כאן: שם.

משנה. מגיד לא, לקדירה אבל צלי, שהוא פסח כעין לצלי ודוקא הרי"ף: ופירש שריא, כבולעו 101)מולייתא דקיימאֿלן
פולטו. ומוציאו.102)כך הדם שואב ובולעים 103)שהאור הבשר מן היוצא דם משום חוששים אנו מלוח, בבשר אבל

משנה. מגיד יז, בהלכה שכתבנו כמו הדם, כל את מפליט המלח שאין המעיים, האיברים 105)צלאן.104)בני
טו. הלכה ז בפרק שכתב כמו בחללם, סובב שהמאכל ומלחלח,107)האדימה.106)הפנימיים, כלֿכך נדבקת אינה

פולטו. כך וכבולעו הזעירים הרווחים דרך זב שבלע.108)והדם מה פולט ואינו נדבק והבצק דק, בגמרא:109)הקמח
חיוורא". כזוזא אלה,110)"דזיג דינים וכל יז. בהלכה שנתבאר כמו בצלי, שמותרת  במולייתא מהֿשאיןֿכן בצלי, אף

משנה. מגיד רבינו, בדעת שביארנו כמו לקדירה ומוכשרים מלוחים העופות אם ככסף.111)אף לבן שאינו אף
רש"י.112) הדם, מן בולעת רש"י.113)והסכין בו, ופולטת שחוזרת מפני קיא: חומרא 114)חולין רק שהיא כיון

לחתוך  רוצה אם באור ללבנה צריך ממש, רותח איסור שבלעה מסכין אבל בקרקע. נעיצה מספיקה שיתבאר, כמו בעלמא
בקרקע. נעיצה מספיקה צונן ולחתוך רותח, בשעת 115)בה דם בלעה לא והסכין צונן, השחיטה שבית מפני לאכול,

משנה). (מגיד מחמירים אנו לכתחילה אלא בלע".116)השחיטה, חורפיה אגב "צנון, קיב. כפירוש 117)שם קיא: שם
הדחה. טעון שנחתך שהצנון רש"י כפירוש ולא והלכתא, דיבורֿהמתחיל ח: שם שם 118)התוספות גורס שרבינו נראה

"וכיוצא  הסיום אבל "צונן", ברבינו שגורסים ספרים ויש כך. כל חריף אינו צנון וסתם כגירסתנו. "צונן" ולא "צנון" בגמרא
קינוח. או לכתחלה סכין הדחת צריך צונן לכל ואםֿכן זו, גירסא מקיים משנה' וה'מגיד מוטעית. זו שגירסא מראה בו",



קלה zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` h"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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ולא 54יצלה  ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו, ּוכבר . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מּתרין  ׁשהן ּדם, מהן .55יצא ִֵֵֶֶָָָָֻ

.È יפה מֹולחֹו ּכן אם אּלא דמֹו מידי יֹוצא הּבּׂשר ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאין
הּבּׂשר  מדיח עֹוּׂשה? ּכיצד יפה. יפה ּומדיחֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיפה

יפה  יפה מֹולחֹו ּכ ואחר ּכדי 56ּתחּלה, ּבמלחֹו ּומּניחֹו , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
מיל  יפה 57הּלּו יפה מדיחֹו ּכ ואחר ׁשּיצאּו58, עד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

מּיד  ּומׁשליכֹו זּכים, לא 59הּמים אבל רֹותחין, מים לתֹו ְְְֲִִִִִִַַַַַָָֹ
דם. יצא ולא מּיד ׁשּיתלּבן ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹלפֹוׁשרין,

.‡È ּבכלי אּלא אֹותֹו מֹולחין אין - הּבּׂשר ְְְְִִִִֵֶֶַָָָּכׁשּמֹולחין
הּגס  ּכחֹול עבה ּבמלח אּלא מֹולחין ואין ;60מנּקב. ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

וצרי דם. יֹוציא ולא ּבּבּׂשר יּבלע ּכקמח ּדק ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשהּמלח
הּמלח  מן הּבּׂשר ידיחּנּו61לנּפץ ּכ .62ואחר ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

.·È אבל לבּׁשלֹו; ׁשּצרי לבּׂשר - האּלּו הּדברים ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָּכל
מּיד  וצֹולה מֹולח - -63לצלי חי ּבּׂשר לאכל והרֹוצה . ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

יפה  יפה יאכל.64מֹולחֹו ּכ ואחר יפה, יפה ּומדיחֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבחמץ  חלטֹו לאכלֹו65ואם מּתר ּומּתר 66- חי. ּכׁשהּוא ְְְְְֲִֶֶַָָָָֹֻֻ
החמץ  הּדם.67לׁשּתֹות מֹוציא החמץ ׁשאין ּבֹו, ׁשחלטֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

.‚È ׁשנּיה ּפעם ּבֹו יחלט לא - ּבּׂשר ּבֹו ׁשחלט .68חמץ ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
ׁשהאּדימה  והחמץ 69וחתיכה היא - החמץ ּבתֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּימלח 70אסּורין  עד ויצלה 71, יפה יפה ּבּׂשר 72אֹותּה . ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
וחּיה 73ׁשהאּדים  ּבהמה ּביצי וכן ׁשעליהן 74, ,75ּבּקלּפה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּמזרקים  ׁשּבֹו הערף חתכן 76וכן אם ּדם, מלאים ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
לבּׁשלן  מּתר - ּכּדת חתכן 77ּומלחן לא ואם ּוצלאן 78. ְְְְְֲִַַָָָָָָָָָֹֻ

למּטה  ּופיו הערף וצלה על 79ּבׁשּפּוד, ּכּלן ׁשּצלאן אֹו , ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
מּתרין.80הּגחלים  אּלּו הרי - ֲִִֵֵֶַָָֻ

.„Èּתלהּו אם ּבכבׁשן, אֹו ּבתּנּור ׁשּצלהּו הּבהמה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹראׁש
למּטה  ׁשחיטתֹו וׁשֹותת.81ּובית יֹוצא ׁשהּדם מּתר; - ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֻ

אסּור  - מחֹו הּצד: מן הּׁשחיטה ּבית היה ׁשהּדם 82ואם , ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
- מּבחּוץ העצמֹות ׁשעל הּבּׂשר ּוׁשאר לתֹוכֹו; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָמתקּבץ

למּטה 83מּתר  חטמֹו הּניח קנה 84. אֹו ּגמי ּבֹו הּניח אם : ְְְִִִִִִֶַַַָָָָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יב  בהלכה לקמן וראה התירתו, והתורה הוא דם כולו שהרי מותר, פירש שלא הכבד שדם בכבד מהֿשאיןֿכן למעלה.
בשר. של חליטה צריך 54)בדין לא שלצלי מפרש משנה' וב'לחם מפרקתה, בשובר קודם מליחה צריך לצלי שאפילו

הבשר. כשאר צולה אלא כלל, ומליחה אנו 55)חתיכה אין וגם שם. רבינו שכתב כמו היו, מתים שמא אומרים ואין
מפרקתה. בשובר כמו יצא ולא באיבריה דם נבלע שמא מלחו,56)חוששין מחמת נאכל אינו שיהיה עד צדדיו מכל

מיימוניות. מיל.57)הגהות הילוך כדי הגאונים: פירשו צלייה, ושיעור קיא: שם דצלי, כרותח הוא הרי שמליח
הנשארים 58) האסורים הראשונים המים לחלוחית להעביר ושניה מדם, הבלוע המלח להעביר ראשונה פעמים, שתי להדיח

מיימוניות. הגהות הבשר, שיצא 59)על האדמימות וכל מימינו. ראינו ולא שמענו לא כתב: הראב"ד אבל רבינו, חומרת
אין  מליחה שאחר האחרונים, כל דעת וכן ראיה. להביא עליו מכן, יותר והמחמיר בשר. חמר אלא אינו ממנו מליחה אחר

מגיד  רבינו, לדברי מקור ואין דבר. שום והטעם,60)משנה.צריך כאבן. חזק גללינתא פירש והערוך גללינתא". "מילחא
דם. מוציאה ואינה נבלעת הדקה דם.61)שהמלח בו שנבלע מפני מנוקב.62)שנאסר שאינו בכלי שאין 63)אפילו

כא. ובמנחות מליחה. צריך לצלי שאף רבינו, שדעת מזה נראה י. בהלכה האמור מיל, הילוך כדי במלחו לשהות צריך
ולצלות  למלוח רצה אם רבינו: בדברי אחרת לפרש ואפשר משנה. מגיד מיד, וצולהו שמולחו לצלי" וכן אביי, "אמר גורס
מדיחו  ולפיכך ונאסר, הדם בולע המלח במלחו, שהה אם אבל נאסר. לא הבשר על הנשאר שהמלח רשאי, הדחה בלא מיד,
במקרה  המדובר כאן שהרי לא, או מליחה צריך לצלי אם מדבריו ללמוד אין זה, פירוש ולפי ואוכל. וצולהו יפה יפה

הצליה. לפני להדיח צריך אם היא והשאלה למלוח, רוצה בלא 64)שהוא חי בשר לאכול שמותר ואומר, משיג והראב"ד
חתיכה  כמו יותר שבולע השחיטה מבית בבשר מדברת שם, דחולין והסוגיא מותר, פירש שלא האברים שדם מליחה,
אסור, פירש שלא אףֿעלֿפי האברים שדם רבינו, ודעת עוז. מגדל יפה, יפה מולחו ולפיכך הסמוכה, בהלכה שהאדימה

לפרוש. (יכול) ראוי הוא וכו'.65)אם אומצא האי עד: ודם 66)פסחים יותר. יפרוש ולא הדם את מצמית שהחומץ
משנה. כסף מותר, רבינו לדעת גם לפרוש, ראוי שאינו בחומץ.67)האברים נבלע לא שהדם שרי", וחליה "הוא שם:

שם.68) רש "י הראשונה, בחליטה כוחו שנחלש לפי חי, כשהוא להתירו כדי "אומצא 69)בשר שם: פסחים בגמרא
החומץ. בתוך להאדים שהכוונה מפרש, ורבינו לתוך 70)דאסמיק". חי בשר כשנותנים אסור". וחליה "הוא גורס: רבינו

שוהה  ואם פירש. לא שהדם מותר הכל ולפיכך כלום, פולט ואינו הבשר בתוך נצמת הדם בתוכו, שוהה ואינו החומץ,
אסורים. החומץ וגם החתיכה גם ולפיכך בחוץ, ונפלט מהבשר הדם נעקר שהתאדם, עד נחלט.71)בתוכו שלא כבשר

אחרי 72) לבשלו גם מותר בעקבותיו, כאן הולכים שאנו משנה' ה'מגיד של פירושו לפי כי יצלה, או שהכוונה נראה
'לחם  וראה סז, סי' יורהֿדעה ב'טור' בפירוש כתב וכן מותר. לצלייה רק ולדעתו אחר, פירוש משנה' וב'כסף המליחה.

כאן. וכו'.73)משנה' חתכיה דאסמיק אומצא שם: שם.74)פסחים רש"י זכר, שאסור 75)של שעליהם, הקרום
שם. תוספות ראה רש"י, כפירוש ולא שם חננאל רבינו כפירוש וזהו צג. בחולין כמבואר דם, רבינו 76)משום מפרש כן

השחיטה. שבבית ורידים שהם גסים חוטים מפרש רש"י אבל עד: שם אפילו 77)"ומזרקי" ומלחיה חתכיה בגמרא,
כך. מפרש משנה' ה'מגיד גם וכנראה משנה. לחם החומץ, בתוך שהאדים בשר כולל זה דין שרי, לבשלו 78)לקדירה

לא  אבל חתיכה, צריך לצלי שגם כתבו חתכיה, דיבורֿהמתחיל צג. חולין ובתוספות לא. לצלי אבל חתיכה, גם צריך
העורף.79)מליחה. במזרקי שהמדבר למטה ופיו אומר ורבינו החתך, דרך זב שהדם למטה השחיטה בית שם, בגמרא

למלעלה. שכתבנו מה להקל.80)ראה אחא כרב והלכה שם, ורבינא אחא רב העצם 81)מחלוקת ניקב אם והואֿהדין
(רשב"א). מותר - למטה כשהנקב וצלאו בו, מונח בפירוש 82)שהמוח גדולות בהלכות כתב וכן מותר, ראשו אבל

רמב"ן. בקדרתו, שמונח ואףֿעלֿפי המוח, נגד ששים אין אם אסור הכל צלייתו, אחרי הראש את בישל ואם הסוגיא,
להחמיר.84)בצלי.83) ראשון כלשון שם,

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` h"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואם  מּתר, - חטמֹו דר דמֹו ויצא ּפת ּוח ׁשּיּׁשאר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכדי
אסּור. מחֹו - ַָֹלאו

.ÂË מימיו לקּבל הּצלי ּתחת ּכלי מּניחין עד 85אין ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָ
עֹוּׂשין? וכיצד ׁשּבֹו. אדמּומית מראה ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּתכלה

הּכלי  לתֹו מלח 86מׁשליכין עד 87מעט הּכלי ּומּניח , ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַ
הּׁשמנּונית  ולֹוקח מעלה 88ׁשּיּצלה, ׁשל 89ׁשל והּמים , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

אסּורה  הּׁשמנּונית ׁשּתחת .90מּטה ְֲִֶַַַַַָָ
.ÊË צלי ּבּׂשר עליה ׁשחת לאכלּה,91ּפת מּתר - ְְִֶֶַַָָָָָָָָָֻ

ׁשמנּונית 92ׁשאינּה עם 93אּלא זה ׁשּמלחן ועֹופֹות ּדגים . ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
אסּורין  הּדגים - מנּקב ּבכלי אפּלּו רפה 94זה, ׁשהּדג ;95, ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֻ

מלח  אם לֹומר צרי ואין העֹוף. מן הּיֹוצא ּדם ְִִִֵֵֵַַַַָָָָּובֹולע
חּיה  אֹו ּבהמה ּבּׂשר עם .96ּדג ְְִֵַַָָָ

.ÊÈ ּוביצים ּבּׂשר חללן ּומּלא ׁשלמים ׁשהּניחן ְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָעֹופֹות
יֹו דם ׁשהרי אסּורֹות, - לתֹוכן ּובּׁשלן ּפי 97צא על ואף . ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ

יפה  יפה ׁשלּוק 98ׁשּמלחן ׁשּבתֹוכן הּבּׂשר היה ואפּלּו . ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
צלּוי  מּתרֹות 99אֹו אּלּו הרי - צלאן ואם ּפי 100. על אף , ְְֲִִֵֵַַָָָָֻ

חי  ׁשּבתֹוכן למעלה 101ׁשהּבּׂשר ּפיהן ואפּלּו ,102. ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ
.ÁÈאֹו צלּוי ּבבּׂשר זֹו ּדר על ׁשּמלאן מעים ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבני

קלאן 103ׁשלּוק  אֹו ּוׁשלקן ּבביצים ׁשּמלאן אֹו הרי 104, - ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָ
מעים  ּבבני ּדם מחזיקין ׁשאין מּתרין; הֹורּו105אּלּו וכן . ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֻ

ְִַהּגאֹונים.
.ËÈ ּבין ׁשלמים ּבין ּוצלאן, ּבבצק ׁשּטפלן ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָעֹופֹות

הסמיקה  אפּלּו ּגּסה, ּבסלת טפלן אם 106מחּתכין: ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹֻ
ּגּסה  ׁשּסלת מּפני הּטפלה, את אֹוכל - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּטפלה

חּטים 107מתּפררת  ּבקמח טפלן ואם הּדם. ויֹוצא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
הּכסף 108ׁשּלתתן  ּכמֹו לבנה הּטפלה היתה אם :109- ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אסּורה  - לאו ואם מּמּנה, לאכל ּבׁשאר 110מּתר טפלן . ְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָָֹֻ
האּדימּו לא ואם אסּורין, - האּדימּו אם -111קמחין: ְְְְֲִִִִִִֶֶָֹ

ִָֻמּתרין.
.Îּבּה ׁשּׁשחט רֹותח 112סּכין ּבּה לחּת אסּור עד 113- , ְִֵֶַַַַַָָָָֹ

ינעצּנה  אֹו ּבמׁשחזת, יׁשחיזּנה אֹו ּבאּור, הּסּכין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּילּבן
-114ּבקרקע  רֹותח ּבּה חת ואם ּפעמים. עּׂשר קׁשה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

צנֹון 115מּתר  ּבּה חֹות אינֹו וכן מּדברים 116. ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵַָָָֻ
הּסּכין  הדיח ואם לכּתחּלה. ׁשּקּנחּה117החריפים אֹו ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָ

ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון ּבּה לחּת מּתר - לא 118ּבכלי אבל , ְְְְֲִִֵַַָָָֹֹֻ
ֵַרֹותח.
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דם.85) בה שמעורב מפני ואסור הצלי, של הכלי.86)השמנונית בתוך ובין הבשר על בין פירש שם בגמרא:87)ורש"י
בשומן. הדם מתערב מלח הרבה כשנותן אבל מלח, מעט ודווקא בשולים, המלח אל נגרר והדם דמילחא". גללי "תרי

גדולות). הלכות בשם משנה (מגיד שם מחמת 88)רש"י נאסר הבשר מן שומן קצת כשנוטף מיד הרי לשאול: ויש
שהדם  ותירצו תרי, דיבורֿהמתחיל שם זו בקושיא הרגישו התוספות בעלי אסור"? לסוחטו "אפשר הכלל עלֿפי איסורו,

אסור. לסוחטו אפשר אמרו לא זה ובכגון משהו, אפילו נשאר ולא השמנוניות מן לגמרי ומשפייה.89)נפרד שם: בגמרא
בו. הדם יתערב שלא כדי כלי, אל מכלי בנחת העליון השומן יערה רש"י אסורים.90)ופירש להיות: שם.91)צריך

"כמאכל  התלמוד: ובלשון משנה. מגיד בישולו, לשליש שהגיע כל שכתב, מי ויש לאכילה. ראוי שיהא עד שנצלה והיינו
בישולו. לשליש כשהגיע בשר אוכל שהיה דרוסאי", וקרא 93)האדמימות.92)בן אכל, רבא בגמרא: ונצלה. הואיל

בשר. של יין מותרים.94)לזה העופות בגמרא.95)אבל כמבואר רפה, שלו מותר 96)שהקרום ועוף, בהמה אבל
את  בולע אינו לפלוט שטרוד ומתוך דם, פולט בהמה שבשר זמן כל ציר פולטים שהעופות מפני נקוב, בכלי ביחד למלוח

משנה. מגיד עוז.97)הדם, מגדל המילוי, של וביצים הבשר לתוך העופות מן יוצא הדם בישולם,98)כלומר, לפני
מיד  הבשר את משליך המליחה שאחרי י, בהלכה רבינו שכתב כמו המליחה, בשיעור הדם כל את מפליט המליח שאין
משנה. מגיד יפה, לתוכן נכנסים הרותחים המים אין מבשר, מלא וכשחללן דם. יצא ולא מיד שיתלבן כדי רותחין, לתוך
כדבריהם. ונהגו בבשר, דם כל אין המליחה שלאחר וסוברים, רבינו על חולקים האחרונים שכל וכותב, מוסיף והוא

משנה'99) ה'מגיד שכתב ומה לפנים. מלהכנס הרותחים המים על מעכב ואינו רך הוא צלי או שלוק שבשר אומרים (ואין
שלפנינו). הדין בעיקר פירושו עם ליישבו איֿאפשר וכו', מבושל" אינו לי מה מבושל, לי "מה והלכתא 100)כאן: שם.

משנה. מגיד לא, לקדירה אבל צלי, שהוא פסח כעין לצלי ודוקא הרי"ף: ופירש שריא, כבולעו 101)מולייתא דקיימאֿלן
פולטו. ומוציאו.102)כך הדם שואב ובולעים 103)שהאור הבשר מן היוצא דם משום חוששים אנו מלוח, בבשר אבל

משנה. מגיד יז, בהלכה שכתבנו כמו הדם, כל את מפליט המלח שאין המעיים, האיברים 105)צלאן.104)בני
טו. הלכה ז בפרק שכתב כמו בחללם, סובב שהמאכל ומלחלח,107)האדימה.106)הפנימיים, כלֿכך נדבקת אינה

פולטו. כך וכבולעו הזעירים הרווחים דרך זב שבלע.108)והדם מה פולט ואינו נדבק והבצק דק, בגמרא:109)הקמח
חיוורא". כזוזא אלה,110)"דזיג דינים וכל יז. בהלכה שנתבאר כמו בצלי, שמותרת  במולייתא מהֿשאיןֿכן בצלי, אף

משנה. מגיד רבינו, בדעת שביארנו כמו לקדירה ומוכשרים מלוחים העופות אם ככסף.111)אף לבן שאינו אף
רש"י.112) הדם, מן בולעת רש"י.113)והסכין בו, ופולטת שחוזרת מפני קיא: חומרא 114)חולין רק שהיא כיון

לחתוך  רוצה אם באור ללבנה צריך ממש, רותח איסור שבלעה מסכין אבל בקרקע. נעיצה מספיקה שיתבאר, כמו בעלמא
בקרקע. נעיצה מספיקה צונן ולחתוך רותח, בשעת 115)בה דם בלעה לא והסכין צונן, השחיטה שבית מפני לאכול,

משנה). (מגיד מחמירים אנו לכתחילה אלא בלע".116)השחיטה, חורפיה אגב "צנון, קיב. כפירוש 117)שם קיא: שם
הדחה. טעון שנחתך שהצנון רש"י כפירוש ולא והלכתא, דיבורֿהמתחיל ח: שם שם 118)התוספות גורס שרבינו נראה

"וכיוצא  הסיום אבל "צונן", ברבינו שגורסים ספרים ויש כך. כל חריף אינו צנון וסתם כגירסתנו. "צונן" ולא "צנון" בגמרא
קינוח. או לכתחלה סכין הדחת צריך צונן לכל ואםֿכן זו, גירסא מקיים משנה' וה'מגיד מוטעית. זו שגירסא מראה בו",



`zexeqקלו zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` h"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Î ּבאבר ׁשּועה היתה אפּלּו ּבּׂשר, ּבּה ׁשּמלח ְְְֲִֶַָָָָָָָָָָָקערה
רֹותח  ּבּה לאכל אסּור הּדם 119- נבלע ׁשּכבר לעֹולם, ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹ

.120ּבחרסיה  ֲֶַָָ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּבמז ‡. חלב: ּכזית -האֹוכל ּבׁשֹוגג ּכרת, חּיב - יד ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

חּיב  ׁשאינֹו ּתֹורה אמרה ּובפרּוׁש קבּועה. חּטאת ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָמביא
ּכל  ׁשּנאמר: ּבלבד, טהֹורה ּבהמה מיני ׁשלׁשה על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא
מחלב  ׁשאכל ּבין תאכלּו. לא ועז וכּׂשב ׁשֹור ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹחלב
אבל  ׁשּלהן. ּוטרפה נבלה מחלב ׁשאכל ּבין ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשחּוטה
חלּבּה - טהֹורה ּבין טמאה ּבין וחּיה, ּבהמה ְְְְְְֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשאר
חלּבֹו - טהֹורה ּבהמה מיני ׁשלׁשה ׁשל נפל וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּכבּׂשרּה.
אֹוכל  מּׁשּום לֹוקה - ּכזית מחלּבֹו והאֹוכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּכבּׂשרֹו,

ְֵָנבלה.
חלב ·. אֹוכל מּׁשּום חּיב - ּוטרפה נבלה מחלב ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹוכל

האּסּור  ׁשּנֹוסף מּתֹו ּוטרפה. נבלה אֹוכל ְְִִִֵֵֵֶַָָָּומּׁשּום
לֹוקה  ּולפיכ החלב, על נֹוסף מּתר, ׁשהיה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּבבּׂשרּה

ְִַׁשּתים.
מּתר,‚. חלּבֹו ּכל - ׁשליל ּבּה ּומצא ּבהמה ְְְִֵֵֶַָָָָָָֻהּׁשֹוחט

ׁשלמּו ואם מּמּנה. ּכאבר ׁשהּוא מּפני חי, מצאֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָואפּלּו
הּקרקע  על הפריס ׁשּלא ּפי על אף חי, ּומצאֹו חדׁשיו ְְְֳִִִֶַַַַַַַָָָֹלֹו
ּכרת. עליו וחּיבין אסּור, חלּבֹו - ׁשחיטה צרי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָואינֹו
ּכׁשאר  האסּורין, והּקרּומֹות החּוטין ּכל מּמּנּו ְְְֲִִִִִִֶַַָָָּומֹוציאין

ְֵַהּבהמֹות.
ׁשּכלּו„. העּבר מחלב וחת ּבהמה למעי ידֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהֹוׁשיט

חתכֹו ּכאּלּו עליו חּיב זה הרי - והֹוציאֹו חדׁשיו ְְֲֲֳִִֵֶַָָָָָָלֹו
לאסר  הּגֹורמין הן ׁשהחדׁשים עצמּה; האם ְְֱֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמחלב

ֵֶַהחלב.
ׁשעל ‰. חלב ּכרת: עליהן ׁשחּיבין הן חלבים ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשלׁשה

האליה  אבל הּכסלים. וׁשעל הּכליֹות, ׁשּתי וׁשעל ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּקרב,
קרּבן  לענין אּלא חלב נקראת לא ּבאכילה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתרת
לענין  הּכבד ויֹותרת ּכליֹות חלבים ׁשּנקראּו ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבלבד,
חּטה, ּכליֹות וחלב הארץ חלב אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָקרּבן.
הּקרּבן  מן אּלּו ּדברים ׁשּמרימין ּולפי טּובם. ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשהּוא
אּלא  טֹוב ּדבר ׁשם ׁשאין חלב, נקראּו לּׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלּׂשרפה
ּבהרימכם  מעּׂשר: ּבתרּומת נאמר ּולכ לּׁשם. ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּמּורם

מּמּנּו. חלּבֹו ְִֶֶֶאת
.Â החלב הּוא - הּכֹוסֹות ּבית וׁשעל הּמסס ׁשעל ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַחלב

חּיבין  - מּבפנים הירכֹות ׁשּבעּקרי וחלב הּקרב. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשעל
על  חלב ׁשם ויׁש הּכסלים. ׁשעל החלב והּוא ּכרת, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעליו

ּכמֹו מׁשּו וחּוט האסּור; והּוא קׁשת, ּכמֹו עקם ְְְְֵֶֶַָָָָָֹהּקבה
חּיבין  ואין אסּורין, - ׁשּבחלב חּוטין מּתר. והּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻיתר,

ּכרת. ֲֵֵֶָעליהן
.Ê אסר הּכסלים ׁשעל מּתר; - אֹותֹו חֹופה ׁשהּבּׂשר ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחלב

הּכליֹות  ׁשעל חלב וכן הּכסלים. ׁשּבתֹו לא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּכתּוב,
אדם  נֹוטל כן, ּפי על ואף הּכליֹות. ׁשּבתֹו ולא ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹנאסר,
צרי ואינֹו אֹותּה, אֹוכל ּכ ואחר הּכליא ׁשּבתֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלבן

אחריו. ְֲֵַַָלחּטט
.Áסמּו הּמתנים ּבעּקרי חלב ׁשל ּפתילֹות ׁשּתי ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיׁש

ּבּמעים, נראה זה חלב - חּיה ּכׁשהּבהמה .הּיר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלראׁש
ואינֹו זה, חלב ויתּכּסה ּבבּׂשר ּבּׂשר ידּבק - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּוכׁשּתמּות
הרי  כן ּפי על ואף הּבּׂשר. מן הּבּׂשר ׁשּיתּפרק עד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנראה
מקֹום  וכל אֹותֹו. חֹופה ׁשהּבּׂשר חלב זה ׁשאין אסּור, ְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָזה
מּכל  אֹותֹו מּקיף והּבּׂשר הּבּׂשר, ּתחת החלב בֹו ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּתמצא
מּתר. זה הרי - הּבּׂשר ׁשּיּקרע עד יראה ולא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻסביביו,

.Ë ּכּלן - המלּפפין הּדּקין והן הּמעים, וחלב הּלב ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻחלב
ּכ הם והרי הּמעי מּתרין, מראׁש חּוץ מּתר. ׁשהּוא ׁשּמן ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻֻ

לגרר  ׁשּצרי מעים, ּבני ּתחּלת ׁשהּוא לּקבה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּסמּו
מן  ויׁש ׁשאסּור. הּדּקין ׁשעל חלב וזהּו ׁשעליו. ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהחלב
הּמעי  הּוא לגררֹו ׁשּצרי הּמעי ׁשראׁש ׁשאֹומר, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּגאֹונים

הּמעים. סֹוף ׁשהּוא הרעי, ּבֹו ְִִֵֵֵֶֶַַָׁשּיצא
.È מהם אסּורין. ׁשהן ּוקרּומֹות חּוטין הּבהמה ּבגּוף ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָיׁש

ׁשאסּור  קרּום אֹו חּוט וכל ּדם. מּׁשּום ּומהן חלב, ְְִִֵֵֶֶֶָָָמּׁשּום
ימלח  ּכ ואחר לנטלֹו צרי - תאכלּו לא ּדם ּכל ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹמּׁשּום
אינֹו - ּומלחֹו חתכֹו ואם ׁשאמרנּו. ּכמֹו הּבּׂשר, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָויבּׁשל
חּוט  וכל לנטלֹו). צרי (אינֹו - לצלי וכן לנטלֹו. ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָצרי
ּבין  לצלי ּבין חלב, ּכל מּׁשּום אסּור ׁשהּוא קרּום ְְִִֵֵֵֶֶָָָאֹו

הּבהמה. מן לנטלֹו צרי - ְְְְִִִֵַָָָלבּׁשּול
.‡È,הּימין מן ׁשלׁשה ּבּכסלים: יׁש חּוטין ְְֲִִִִִֵַַָָָָחמּׁשה

ּכל  מתּפּצל - הּימין ׁשּמן הּׁשלׁשה הּׂשמאל. מן ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּוׁשנים
- הּׂשמאל ׁשּמן והּׁשנים ׁשנים, לׁשנים מהם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹאחד
וחּוטי  חלב. מּׁשּום וכּלן ׁשלׁשה. לׁשלׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻמתּפּצלין
ׁשעל  קרּום וכן חלב. מּׁשּום - הּכליֹות וחּוטי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָהּטחֹול
- הּכליֹות ׁשעל ּוקרּום הּכסלים ׁשעל ּוקרּום ְְְְְִֶֶַַַַַָָהּטחֹול
חּיבין  - הּטחֹול ּדד ׁשעל ּוקרּום חלב. מּׁשּום ְְֲִִִֵֶֶַַַַָאסּורין

עליו. חּיבין ואין אסּור, - הּקרּום ּוׁשאר ּכרת; ְְְִֵֵַַָָָָָָָָעליו
.·È עליו חּיבין - העליֹון לּכליא: יׁש קרּומֹות ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֻּוׁשני

ּכׁשאר  הּוא הרי - והּתחּתֹון הּכליא; ׁשעל ּכחלב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּכרת,
ּכרת. ּבהן ואין אסּורין, - ׁשּבהן וחּוטין ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָקרּומֹות.

.‚È הּלחי וחּוטי העקץ וחּוטי הּיד וחּוטי הּלב ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹחּוטי
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להשתמש 119) יבא שמא בה, להשתמש אסור בצונן שאף אומרים ויש בו. ונפלט חוזר בכלי הנבלע שדם מפני שם. חולין
לא  מנוקבת היתה אם אבל מנוקבת, הקערה כשאין דוקא אומרים יש בה. שמלח הקערה אמי ר' שבר ולפיכך בחמין.

משנה). (מגיד מנוקבת היא אם אפילו אוסר והרשב"א "אסור 120)נאסרה. כתב ולפיכך חרס, בכלי  שמדבר משמע
משנה). (מגיד רותחים במים בהגעלה ניתרים חרס כלי כי בהמה;1)לעולם", מיני משלשה חלב כזית האוכל יבאר

משום  האסורין חוטין התורה; מן כרת עליהם שחייב החלבים מותר; חלבו אם מת או חי שליל בה ונמצא בהמה השוחט
ומצאו  הבשר לנקר שדרכו טבח ודין בשר; בה יחתוך אם חלבים בה שחתך וסכין בשר; עם חלבים מליחת וחלב; דם

חלב. אחריו

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּדּקין  החּוטין וכן ּומּכן, מּכן הּלׁשֹון ׁשּבצד ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּתחּתֹון
זה  מסּבכין עּכביׁש ּבית ּכמֹו הּדּקין חלב ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשהן
הּביצים  ׁשעל ּוקרּום ׁשּבּקדקד, הּמח ׁשעל ּוקרּום ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּבזה,

ּדם. מּׁשּום אסּורין הּכל -ֲִִַָֹ
.„È מּתר - יֹום ׁשלׁשים הׁשלים ׁשּלא טלה אֹו גדי ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹֻּביצי

ּבהן  נראה אם יֹום: ׁשלׁשים לאחר קלּפה. ּבלא ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹלבּׁשלן
ולא  הּדם, ּבהם ׁשהל ּבידּוע - אדּמים ּדּקין ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֻחּוטין
ׁשּבארנּו; ּכמֹו וימלח, ׁשּיחּת עד אֹו ׁשּיקלף עד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹיבּׁשל

מּתרין. - האדּמים חּוטין ּבהן נראּו לא עדין ְְֲֲִִִִִִֶַָָָֹֻֻואם
.ÂË אין - ּבחללן סֹובב ׁשהּמאכל מעים ּבני ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכל

ּדם. ּבהן ֲִִֶַָָמחזיקין
.ÊË אּסּורן - והּקרּומֹות החּוטין אּלּו ׁשּכל לי, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָיראה

הּתֹורה  מן אסּורין ׁשהן ּתאמר ואם סֹופרים. ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָֹמּדברי
מּכת  אּלא עליהן לֹוקין אין - ּדם וכל חלב ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכלל
ואין  הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ׁשעּור, ּכחצי ויהיּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָמרּדּות;

עליו. ִָָלֹוקין
.ÊÈ חלבים מדיחין ולא הּבּׂשר, עם חלבים מֹולחין ְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָֹאין

ּבּׂשר, ּבּה יחּת לא - חלבים ּבּה ׁשחת וסּכין ּבּׂשר. ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹעם
צרי לפיכ ּבּׂשר. ּבֹו ידיח לא - חלבים ּבֹו ׁשהדיח ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּוכלי
ואחת  ּבּה, ׁשּׁשֹוחט - אחת סּכינין: ׁשלׁש להתקין ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָהּטּבח

חלבים. ּבּה ׁשּמחּת - ואחת ּבּׂשר, ּבּה ׁשּמחּת -ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.ÁÈ,ּבחנּות הּבּׂשר הּטּבח ׁשּידיח מקֹום אֹותֹו ּדר ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָואם

ּבֹו ׁשּמדיח - אחד מים: ׁשל ּכלים ׁשני לֹו להתקין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי
חלבים.ּבּׂשר  ּבֹו ׁשּמדיח - ואחד , ְֲִִֵֶֶַָָָָ

.ËÈ ּכדי הּבּׂשר על הּכסלים חלב לפרּׂש לּטּבח ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹואסּור
הּטּבח, ּביד ויתמע ּדק, החלב ׁשעל ׁשהּקרּום ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלנאֹותֹו;
אסּור  האּלּו הּדברים וכל ּבּבּׂשר. ויּבלע החלב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָויזּוב
את  מּכין ואין הּבּׂשר. נאסר לא - נעּׂשּו ואם ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלעּׂשֹותן,

יעּׂשה. ׁשּלא אֹותֹו מלּמדין אּלא ְְֲִֶֶֶֶַַָָֹהעֹוּׂשה,
.Î את מּמּנּו ׁשּיסיר קדם הּבּׂשר את מֹולחין אין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוכן

מסירם  - מלח ואם האסּורין. החּוטין ואת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָהּקרּומֹות
אחר  מסירֹו - הּנׁשה ּגיד ּבהן היה ואפּלּו ׁשּנמלחּו. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָאחר

ּומבּׁשל. ְְִֵֶַַׁשּנמלח
.‡Îאֹו חּוט אחריו ונמצא הּבּׂשר, לנּקֹות ׁשּדרּכֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָוטּבח

יזלזל  ׁשּלא אֹותֹו ּומזהירין אֹותֹו מלּמדין - ְְְְְְִִִֵֶַַַֹקרּום

ּכּׂשעֹורה  היה אם חלב, אחריו נמצא אם אבל ְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָּבאּסּורין.
אפּלּו חלב, ּכזית אחריו נמצא ואם אֹותֹו. מעבירין -ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָ
ּומעבירין  מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - הרּבה ְְְֲִִִִֵַַַַַַּבמקֹומֹות

החלב. על נאמן ׁשהּטּבח מּפני ְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָאֹותֹו.

ה'תשע"ה  ניסן א' ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הּטהֹורין ‡. וחּיה ּבבהמה נֹוהג הּנׁשה ואפּלּו2ּגיד , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבין  ּובמקּדׁשין, ּבׁשליל ונֹוהג ׁשּלהן. ּוטרפֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבנבלֹות
ּביר ונֹוהג נאכלין. ׁשאינן קדׁשים ּבין הּנאכלים ְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָקדׁשים

אּלא ׁשל  הּתֹורה מן אסּור ואין ּׂשמאל. ׁשל ּוביר ימין ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
אבל  .הּיר ּכף על אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד, הּיר ּכף ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשעל
וכן  סֹופֹו, עד וׁשּלמּטה הּכף מן ׁשּלמעלה הּגיד ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשאר
ּוׁשני  סֹופרים. מּדברי אּלא אסּור אינֹו - ה ּגיד ׁשעל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחלב

הּפנימי  הן: הּתֹורה 3ּגידין מן אסּור - לעצם 4הּסמּו, ְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּכּלֹו מּדבריהם 5והעליֹון אסּור -6. ְְְִִֵֶֶָָֻ

.·- הּכף ׁשעל מּמקֹום הּפנימי הּנׁשה מּגיד ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהאֹוכל
מּכל  אֹו הּפנימי הּגיד מּׁשאר אֹו מחלּבֹו אכל ואם ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָלֹוקה.

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - אכילה?7החיצֹון ׁשעּור וכּמה . ְְֲִִִִַַַַַַָָ
ׁשאין  ּפי על אף ּכּלֹו, הּכף ׁשעל הּגיד אכל ואם ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֻּכזית.

לֹוקה  - ּכזית עצמּה.8ּבֹו ּבפני ּכברּיה ׁשהּוא מּפני , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּׂשמאל ‚. ׁשל מּגיד ּוכזית ימין ׁשל מּגיד ּכזית ,9אכל ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹ

- ּכזית ּבהן ׁשאין ּפי על אף ּכּלן גידים ׁשני ׁשאכל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאֹו
וגיד.) ּגיד ּכל על לֹוקה הּוא (וכן ׁשמֹונים. ְְִִִֵֶֶַָָלֹוקה

ּכף „. לֹו ׁשאין מּפני הּנׁשה; ּגיד מּׁשּום ּבֹו אין - ְִִִֵֵֵֶֶַַָָהעֹוף
10ירּכיר ׁשּירכֹו עֹוף נמצא ואם .אר ירכֹו אּלא , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

לֹוקין  ואין אסּור, ׁשּלֹו הּנׁשה ּגיד - ּכף לֹו ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּבהמה
ּבהמה 11עליו  וכן ּגיד 12. - עֹוף ּכׁשל אר ירכּה ׁשּכף ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

עליו. לֹוקין ואין אסּור, ׁשּלּה ְִֵֶֶַָָָָָהּנׁשה
ּפטּור;‰. - הּטמאים וחּיה מּבהמה הּנׁשה ּגיד ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹוכל

מּתרת  ׁשּכּלּה ּבבהמה אּלא ּבטמאה, נֹוהג ׁשאינֹו .13לפי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻ
הּבּׂשר, מּכלל הּגידים ׁשאין ּגּופּה, מּׁשאר ּכאֹוכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָואינֹו
זה  הרי - הּגיד ׁשעל מחלב אכל ואם ׁשּבארנּו. ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכמֹו

מּבּׂשרּה .14ּכאֹוכל ְְִֵָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מצא 1) ואם דמי מחצה על כמחצה קבוע תקנתיה; ומאי ידו מתחת טרפה שיצאה טבח נוהג; ובמה הנשה גיד דיני יבאר
וטרפות. בנבלות סחורה עושין ואם העין; מן הנעלם בשר החנויות; בין הפסוק:2)בשר מן זה דין ולמדו הטמאין. ולא

מבני  והלא יהודה ר' אמר שם: ובמשנה אסור. גידו מותר שבשרו מי ודרשו: הנשה. גיד את ישראל בני יאכלו לא כן על
במקומו. שנכתב אלא נאמר בסיני לו: אמרו להם. מותרת טמאה בהמה ועדיין הנשה, גיד נאסר הארוך 3)יעקב הגיד

פנימי. לה קורא מחוברת כשהבהמה חברתה ירך שכלפי הצד ירך. של פנימי בצד הכף.4)והוא על גיד 5)שהוא
הכף  על ומתפשט ויורד אליה בעצם מחובר וראשו לרחבו.) הקולית את הסובב העב (=הבשר השופי שבסוף הקצר
הבשר  שתחת ירך של פנימי בצד נכנס ואילך ומשם לעצם סמוך הוא שם הירך ועצם הקולית חיבור למקום וכשמגיע

הגידין. לצומת התחתונה הארכובה עד הירך הכף.6)לאורך בשר בתוך מובלע אלא הכף על על 7)שאינו כעובר
סופרים. מדברי הנשה 8)איסור וגיד "בריה", נקרא שמו, את אבד שלם וכשאינו שלם, כשהוא עליו ששמו דבר שכל

גיד. חתיכת אלא גיד קרוי אינו שלם ואכיל 9)כשאינו אכילה כל על כשהתרו עצמה.ומדובר בפני לו 10)ה שיש
עגול. אינו אבל הספק.11)כף, על לוקין אין אבל מספק, ואסור בגמרא: נפשטה שלא בעייא בעייא 12)שהיא זו גם

בגמרא. נפשטה הגידין 13)שלא שנקשרו אחרי שבא הנשה גיד איסור שאין משום לומר ואין המקרא. מן זה דין דרשו
כלל. טומאה איסור עליו אין רבינו לדעת שהרי לו, שקדם טמאה בהמה איסור על טמאה.14)חל בהמה משום וחייב



קלז zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - xc` h"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Î ּבאבר ׁשּועה היתה אפּלּו ּבּׂשר, ּבּה ׁשּמלח ְְְֲִֶַָָָָָָָָָָָקערה
רֹותח  ּבּה לאכל אסּור הּדם 119- נבלע ׁשּכבר לעֹולם, ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹ

.120ּבחרסיה  ֲֶַָָ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּבמז ‡. חלב: ּכזית -האֹוכל ּבׁשֹוגג ּכרת, חּיב - יד ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

חּיב  ׁשאינֹו ּתֹורה אמרה ּובפרּוׁש קבּועה. חּטאת ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָמביא
ּכל  ׁשּנאמר: ּבלבד, טהֹורה ּבהמה מיני ׁשלׁשה על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא
מחלב  ׁשאכל ּבין תאכלּו. לא ועז וכּׂשב ׁשֹור ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹחלב
אבל  ׁשּלהן. ּוטרפה נבלה מחלב ׁשאכל ּבין ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשחּוטה
חלּבּה - טהֹורה ּבין טמאה ּבין וחּיה, ּבהמה ְְְְְְֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשאר
חלּבֹו - טהֹורה ּבהמה מיני ׁשלׁשה ׁשל נפל וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּכבּׂשרּה.
אֹוכל  מּׁשּום לֹוקה - ּכזית מחלּבֹו והאֹוכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּכבּׂשרֹו,

ְֵָנבלה.
חלב ·. אֹוכל מּׁשּום חּיב - ּוטרפה נבלה מחלב ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹוכל

האּסּור  ׁשּנֹוסף מּתֹו ּוטרפה. נבלה אֹוכל ְְִִִֵֵֵֶַָָָּומּׁשּום
לֹוקה  ּולפיכ החלב, על נֹוסף מּתר, ׁשהיה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּבבּׂשרּה

ְִַׁשּתים.
מּתר,‚. חלּבֹו ּכל - ׁשליל ּבּה ּומצא ּבהמה ְְְִֵֵֶַָָָָָָֻהּׁשֹוחט

ׁשלמּו ואם מּמּנה. ּכאבר ׁשהּוא מּפני חי, מצאֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָואפּלּו
הּקרקע  על הפריס ׁשּלא ּפי על אף חי, ּומצאֹו חדׁשיו ְְְֳִִִֶַַַַַַַָָָֹלֹו
ּכרת. עליו וחּיבין אסּור, חלּבֹו - ׁשחיטה צרי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָואינֹו
ּכׁשאר  האסּורין, והּקרּומֹות החּוטין ּכל מּמּנּו ְְְֲִִִִִִֶַַָָָּומֹוציאין

ְֵַהּבהמֹות.
ׁשּכלּו„. העּבר מחלב וחת ּבהמה למעי ידֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהֹוׁשיט

חתכֹו ּכאּלּו עליו חּיב זה הרי - והֹוציאֹו חדׁשיו ְְֲֲֳִִֵֶַָָָָָָלֹו
לאסר  הּגֹורמין הן ׁשהחדׁשים עצמּה; האם ְְֱֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמחלב

ֵֶַהחלב.
ׁשעל ‰. חלב ּכרת: עליהן ׁשחּיבין הן חלבים ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשלׁשה

האליה  אבל הּכסלים. וׁשעל הּכליֹות, ׁשּתי וׁשעל ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּקרב,
קרּבן  לענין אּלא חלב נקראת לא ּבאכילה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתרת
לענין  הּכבד ויֹותרת ּכליֹות חלבים ׁשּנקראּו ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבלבד,
חּטה, ּכליֹות וחלב הארץ חלב אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָקרּבן.
הּקרּבן  מן אּלּו ּדברים ׁשּמרימין ּולפי טּובם. ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשהּוא
אּלא  טֹוב ּדבר ׁשם ׁשאין חלב, נקראּו לּׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלּׂשרפה
ּבהרימכם  מעּׂשר: ּבתרּומת נאמר ּולכ לּׁשם. ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּמּורם

מּמּנּו. חלּבֹו ְִֶֶֶאת
.Â החלב הּוא - הּכֹוסֹות ּבית וׁשעל הּמסס ׁשעל ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַחלב

חּיבין  - מּבפנים הירכֹות ׁשּבעּקרי וחלב הּקרב. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשעל
על  חלב ׁשם ויׁש הּכסלים. ׁשעל החלב והּוא ּכרת, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעליו

ּכמֹו מׁשּו וחּוט האסּור; והּוא קׁשת, ּכמֹו עקם ְְְְֵֶֶַָָָָָֹהּקבה
חּיבין  ואין אסּורין, - ׁשּבחלב חּוטין מּתר. והּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻיתר,

ּכרת. ֲֵֵֶָעליהן
.Ê אסר הּכסלים ׁשעל מּתר; - אֹותֹו חֹופה ׁשהּבּׂשר ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחלב

הּכליֹות  ׁשעל חלב וכן הּכסלים. ׁשּבתֹו לא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּכתּוב,
אדם  נֹוטל כן, ּפי על ואף הּכליֹות. ׁשּבתֹו ולא ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹנאסר,
צרי ואינֹו אֹותּה, אֹוכל ּכ ואחר הּכליא ׁשּבתֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלבן

אחריו. ְֲֵַַָלחּטט
.Áסמּו הּמתנים ּבעּקרי חלב ׁשל ּפתילֹות ׁשּתי ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיׁש

ּבּמעים, נראה זה חלב - חּיה ּכׁשהּבהמה .הּיר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלראׁש
ואינֹו זה, חלב ויתּכּסה ּבבּׂשר ּבּׂשר ידּבק - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּוכׁשּתמּות
הרי  כן ּפי על ואף הּבּׂשר. מן הּבּׂשר ׁשּיתּפרק עד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנראה
מקֹום  וכל אֹותֹו. חֹופה ׁשהּבּׂשר חלב זה ׁשאין אסּור, ְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָזה
מּכל  אֹותֹו מּקיף והּבּׂשר הּבּׂשר, ּתחת החלב בֹו ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּתמצא
מּתר. זה הרי - הּבּׂשר ׁשּיּקרע עד יראה ולא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻסביביו,

.Ë ּכּלן - המלּפפין הּדּקין והן הּמעים, וחלב הּלב ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻחלב
ּכ הם והרי הּמעי מּתרין, מראׁש חּוץ מּתר. ׁשהּוא ׁשּמן ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻֻ

לגרר  ׁשּצרי מעים, ּבני ּתחּלת ׁשהּוא לּקבה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּסמּו
מן  ויׁש ׁשאסּור. הּדּקין ׁשעל חלב וזהּו ׁשעליו. ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהחלב
הּמעי  הּוא לגררֹו ׁשּצרי הּמעי ׁשראׁש ׁשאֹומר, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּגאֹונים

הּמעים. סֹוף ׁשהּוא הרעי, ּבֹו ְִִֵֵֵֶֶַַָׁשּיצא
.È מהם אסּורין. ׁשהן ּוקרּומֹות חּוטין הּבהמה ּבגּוף ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָיׁש

ׁשאסּור  קרּום אֹו חּוט וכל ּדם. מּׁשּום ּומהן חלב, ְְִִֵֵֶֶֶָָָמּׁשּום
ימלח  ּכ ואחר לנטלֹו צרי - תאכלּו לא ּדם ּכל ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹמּׁשּום
אינֹו - ּומלחֹו חתכֹו ואם ׁשאמרנּו. ּכמֹו הּבּׂשר, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָויבּׁשל
חּוט  וכל לנטלֹו). צרי (אינֹו - לצלי וכן לנטלֹו. ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָצרי
ּבין  לצלי ּבין חלב, ּכל מּׁשּום אסּור ׁשהּוא קרּום ְְִִֵֵֵֶֶָָָאֹו

הּבהמה. מן לנטלֹו צרי - ְְְְִִִֵַָָָלבּׁשּול
.‡È,הּימין מן ׁשלׁשה ּבּכסלים: יׁש חּוטין ְְֲִִִִִֵַַָָָָחמּׁשה

ּכל  מתּפּצל - הּימין ׁשּמן הּׁשלׁשה הּׂשמאל. מן ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּוׁשנים
- הּׂשמאל ׁשּמן והּׁשנים ׁשנים, לׁשנים מהם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹאחד
וחּוטי  חלב. מּׁשּום וכּלן ׁשלׁשה. לׁשלׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻמתּפּצלין
ׁשעל  קרּום וכן חלב. מּׁשּום - הּכליֹות וחּוטי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָהּטחֹול
- הּכליֹות ׁשעל ּוקרּום הּכסלים ׁשעל ּוקרּום ְְְְְִֶֶַַַַַָָהּטחֹול
חּיבין  - הּטחֹול ּדד ׁשעל ּוקרּום חלב. מּׁשּום ְְֲִִִֵֶֶַַַַָאסּורין

עליו. חּיבין ואין אסּור, - הּקרּום ּוׁשאר ּכרת; ְְְִֵֵַַָָָָָָָָעליו
.·È עליו חּיבין - העליֹון לּכליא: יׁש קרּומֹות ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֻּוׁשני

ּכׁשאר  הּוא הרי - והּתחּתֹון הּכליא; ׁשעל ּכחלב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּכרת,
ּכרת. ּבהן ואין אסּורין, - ׁשּבהן וחּוטין ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָקרּומֹות.

.‚È הּלחי וחּוטי העקץ וחּוטי הּיד וחּוטי הּלב ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹחּוטי
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להשתמש 119) יבא שמא בה, להשתמש אסור בצונן שאף אומרים ויש בו. ונפלט חוזר בכלי הנבלע שדם מפני שם. חולין
לא  מנוקבת היתה אם אבל מנוקבת, הקערה כשאין דוקא אומרים יש בה. שמלח הקערה אמי ר' שבר ולפיכך בחמין.

משנה). (מגיד מנוקבת היא אם אפילו אוסר והרשב"א "אסור 120)נאסרה. כתב ולפיכך חרס, בכלי  שמדבר משמע
משנה). (מגיד רותחים במים בהגעלה ניתרים חרס כלי כי בהמה;1)לעולם", מיני משלשה חלב כזית האוכל יבאר

משום  האסורין חוטין התורה; מן כרת עליהם שחייב החלבים מותר; חלבו אם מת או חי שליל בה ונמצא בהמה השוחט
ומצאו  הבשר לנקר שדרכו טבח ודין בשר; בה יחתוך אם חלבים בה שחתך וסכין בשר; עם חלבים מליחת וחלב; דם

חלב. אחריו

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּדּקין  החּוטין וכן ּומּכן, מּכן הּלׁשֹון ׁשּבצד ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּתחּתֹון
זה  מסּבכין עּכביׁש ּבית ּכמֹו הּדּקין חלב ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשהן
הּביצים  ׁשעל ּוקרּום ׁשּבּקדקד, הּמח ׁשעל ּוקרּום ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּבזה,

ּדם. מּׁשּום אסּורין הּכל -ֲִִַָֹ
.„È מּתר - יֹום ׁשלׁשים הׁשלים ׁשּלא טלה אֹו גדי ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹֻּביצי

ּבהן  נראה אם יֹום: ׁשלׁשים לאחר קלּפה. ּבלא ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹלבּׁשלן
ולא  הּדם, ּבהם ׁשהל ּבידּוע - אדּמים ּדּקין ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֻחּוטין
ׁשּבארנּו; ּכמֹו וימלח, ׁשּיחּת עד אֹו ׁשּיקלף עד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹיבּׁשל

מּתרין. - האדּמים חּוטין ּבהן נראּו לא עדין ְְֲֲִִִִִִֶַָָָֹֻֻואם
.ÂË אין - ּבחללן סֹובב ׁשהּמאכל מעים ּבני ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכל

ּדם. ּבהן ֲִִֶַָָמחזיקין
.ÊË אּסּורן - והּקרּומֹות החּוטין אּלּו ׁשּכל לי, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָיראה

הּתֹורה  מן אסּורין ׁשהן ּתאמר ואם סֹופרים. ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָֹמּדברי
מּכת  אּלא עליהן לֹוקין אין - ּדם וכל חלב ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכלל
ואין  הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ׁשעּור, ּכחצי ויהיּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָמרּדּות;

עליו. ִָָלֹוקין
.ÊÈ חלבים מדיחין ולא הּבּׂשר, עם חלבים מֹולחין ְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָֹאין

ּבּׂשר, ּבּה יחּת לא - חלבים ּבּה ׁשחת וסּכין ּבּׂשר. ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹעם
צרי לפיכ ּבּׂשר. ּבֹו ידיח לא - חלבים ּבֹו ׁשהדיח ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּוכלי
ואחת  ּבּה, ׁשּׁשֹוחט - אחת סּכינין: ׁשלׁש להתקין ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָהּטּבח

חלבים. ּבּה ׁשּמחּת - ואחת ּבּׂשר, ּבּה ׁשּמחּת -ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.ÁÈ,ּבחנּות הּבּׂשר הּטּבח ׁשּידיח מקֹום אֹותֹו ּדר ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָואם

ּבֹו ׁשּמדיח - אחד מים: ׁשל ּכלים ׁשני לֹו להתקין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי
חלבים.ּבּׂשר  ּבֹו ׁשּמדיח - ואחד , ְֲִִֵֶֶַָָָָ

.ËÈ ּכדי הּבּׂשר על הּכסלים חלב לפרּׂש לּטּבח ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹואסּור
הּטּבח, ּביד ויתמע ּדק, החלב ׁשעל ׁשהּקרּום ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלנאֹותֹו;
אסּור  האּלּו הּדברים וכל ּבּבּׂשר. ויּבלע החלב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָויזּוב
את  מּכין ואין הּבּׂשר. נאסר לא - נעּׂשּו ואם ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלעּׂשֹותן,

יעּׂשה. ׁשּלא אֹותֹו מלּמדין אּלא ְְֲִֶֶֶֶַַָָֹהעֹוּׂשה,
.Î את מּמּנּו ׁשּיסיר קדם הּבּׂשר את מֹולחין אין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוכן

מסירם  - מלח ואם האסּורין. החּוטין ואת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָהּקרּומֹות
אחר  מסירֹו - הּנׁשה ּגיד ּבהן היה ואפּלּו ׁשּנמלחּו. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָאחר

ּומבּׁשל. ְְִֵֶַַׁשּנמלח
.‡Îאֹו חּוט אחריו ונמצא הּבּׂשר, לנּקֹות ׁשּדרּכֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָוטּבח

יזלזל  ׁשּלא אֹותֹו ּומזהירין אֹותֹו מלּמדין - ְְְְְְִִִֵֶַַַֹקרּום

ּכּׂשעֹורה  היה אם חלב, אחריו נמצא אם אבל ְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָּבאּסּורין.
אפּלּו חלב, ּכזית אחריו נמצא ואם אֹותֹו. מעבירין -ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָ
ּומעבירין  מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - הרּבה ְְְֲִִִִֵַַַַַַּבמקֹומֹות

החלב. על נאמן ׁשהּטּבח מּפני ְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָאֹותֹו.

ה'תשע"ה  ניסן א' ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הּטהֹורין ‡. וחּיה ּבבהמה נֹוהג הּנׁשה ואפּלּו2ּגיד , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבין  ּובמקּדׁשין, ּבׁשליל ונֹוהג ׁשּלהן. ּוטרפֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבנבלֹות
ּביר ונֹוהג נאכלין. ׁשאינן קדׁשים ּבין הּנאכלים ְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָקדׁשים

אּלא ׁשל  הּתֹורה מן אסּור ואין ּׂשמאל. ׁשל ּוביר ימין ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
אבל  .הּיר ּכף על אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד, הּיר ּכף ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשעל
וכן  סֹופֹו, עד וׁשּלמּטה הּכף מן ׁשּלמעלה הּגיד ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשאר
ּוׁשני  סֹופרים. מּדברי אּלא אסּור אינֹו - ה ּגיד ׁשעל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחלב

הּפנימי  הן: הּתֹורה 3ּגידין מן אסּור - לעצם 4הּסמּו, ְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּכּלֹו מּדבריהם 5והעליֹון אסּור -6. ְְְִִֵֶֶָָֻ

.·- הּכף ׁשעל מּמקֹום הּפנימי הּנׁשה מּגיד ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהאֹוכל
מּכל  אֹו הּפנימי הּגיד מּׁשאר אֹו מחלּבֹו אכל ואם ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָלֹוקה.

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - אכילה?7החיצֹון ׁשעּור וכּמה . ְְֲִִִִַַַַַַָָ
ׁשאין  ּפי על אף ּכּלֹו, הּכף ׁשעל הּגיד אכל ואם ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֻּכזית.

לֹוקה  - ּכזית עצמּה.8ּבֹו ּבפני ּכברּיה ׁשהּוא מּפני , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּׂשמאל ‚. ׁשל מּגיד ּוכזית ימין ׁשל מּגיד ּכזית ,9אכל ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹ

- ּכזית ּבהן ׁשאין ּפי על אף ּכּלן גידים ׁשני ׁשאכל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאֹו
וגיד.) ּגיד ּכל על לֹוקה הּוא (וכן ׁשמֹונים. ְְִִִֵֶֶַָָלֹוקה

ּכף „. לֹו ׁשאין מּפני הּנׁשה; ּגיד מּׁשּום ּבֹו אין - ְִִִֵֵֵֶֶַַָָהעֹוף
10ירּכיר ׁשּירכֹו עֹוף נמצא ואם .אר ירכֹו אּלא , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

לֹוקין  ואין אסּור, ׁשּלֹו הּנׁשה ּגיד - ּכף לֹו ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּבהמה
ּבהמה 11עליו  וכן ּגיד 12. - עֹוף ּכׁשל אר ירכּה ׁשּכף ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

עליו. לֹוקין ואין אסּור, ׁשּלּה ְִֵֶֶַָָָָָהּנׁשה
ּפטּור;‰. - הּטמאים וחּיה מּבהמה הּנׁשה ּגיד ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹוכל

מּתרת  ׁשּכּלּה ּבבהמה אּלא ּבטמאה, נֹוהג ׁשאינֹו .13לפי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻ
הּבּׂשר, מּכלל הּגידים ׁשאין ּגּופּה, מּׁשאר ּכאֹוכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָואינֹו
זה  הרי - הּגיד ׁשעל מחלב אכל ואם ׁשּבארנּו. ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכמֹו

מּבּׂשרּה .14ּכאֹוכל ְְִֵָָ
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מצא 1) ואם דמי מחצה על כמחצה קבוע תקנתיה; ומאי ידו מתחת טרפה שיצאה טבח נוהג; ובמה הנשה גיד דיני יבאר
וטרפות. בנבלות סחורה עושין ואם העין; מן הנעלם בשר החנויות; בין הפסוק:2)בשר מן זה דין ולמדו הטמאין. ולא

מבני  והלא יהודה ר' אמר שם: ובמשנה אסור. גידו מותר שבשרו מי ודרשו: הנשה. גיד את ישראל בני יאכלו לא כן על
במקומו. שנכתב אלא נאמר בסיני לו: אמרו להם. מותרת טמאה בהמה ועדיין הנשה, גיד נאסר הארוך 3)יעקב הגיד

פנימי. לה קורא מחוברת כשהבהמה חברתה ירך שכלפי הצד ירך. של פנימי בצד הכף.4)והוא על גיד 5)שהוא
הכף  על ומתפשט ויורד אליה בעצם מחובר וראשו לרחבו.) הקולית את הסובב העב (=הבשר השופי שבסוף הקצר
הבשר  שתחת ירך של פנימי בצד נכנס ואילך ומשם לעצם סמוך הוא שם הירך ועצם הקולית חיבור למקום וכשמגיע

הגידין. לצומת התחתונה הארכובה עד הירך הכף.6)לאורך בשר בתוך מובלע אלא הכף על על 7)שאינו כעובר
סופרים. מדברי הנשה 8)איסור וגיד "בריה", נקרא שמו, את אבד שלם וכשאינו שלם, כשהוא עליו ששמו דבר שכל

גיד. חתיכת אלא גיד קרוי אינו שלם ואכיל 9)כשאינו אכילה כל על כשהתרו עצמה.ומדובר בפני לו 10)ה שיש
עגול. אינו אבל הספק.11)כף, על לוקין אין אבל מספק, ואסור בגמרא: נפשטה שלא בעייא בעייא 12)שהיא זו גם

בגמרא. נפשטה הגידין 13)שלא שנקשרו אחרי שבא הנשה גיד איסור שאין משום לומר ואין המקרא. מן זה דין דרשו
כלל. טומאה איסור עליו אין רבינו לדעת שהרי לו, שקדם טמאה בהמה איסור על טמאה.14)חל בהמה משום וחייב



`zexeqקלח zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Â ׁשל אֹו טרפה ׁשל אֹו נבלה ׁשל הּנׁשה ּגיד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאֹוכל
ׁשּתים  חּיב - ּבאּסּור 15עֹולה ׁשּנכלל מּתֹו ּגּופּה16. ׁשאר ְְְְִִִִֶַַַָָָָ

אחר  אּסּור עליו ונֹוסף הּגיד ּגם נכלל מּתר, .17ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
.Ê יׁשאיר ׁשּלא עד אחריו לחּטט צרי הּנׁשה ּגיד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנֹוטל

ׁשּנאמן  ּכׁשם הּנׁשה, ּגיד על הּטּבח ונאמן ּכלּום. ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנּו
טּבח  מּכל ּבּׂשר לֹוקחין ואין החלב. היה 18על אם אּלא ; ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

לעצמֹו ׁשּׁשֹוחט הּוא - ּבכׁשרּות ּומחזק ּכׁשר ְְְְְֵֵֶַַָָָָֻאדם
ונאמן.19ּומֹוכר  ְֱֵֶָ

.Á לארץ ּבחּוצה אמּורים? ּדברים ּבארץ 20ּבּמה אבל ; ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָ
אדם. מּכל לֹוקחין - ליּׂשראל ׁשּכּלּה ּבזמן ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻיּׂשראל

.Ë נ ּבּׂשר ונמצא ּבּׂשר, למּכר הּנאמן ּבּׂשר טּבח אֹו בלה ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
הּדמים  את מחזיר - ידֹו מּתחת יֹוצא לּבעלים,21טרפה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

לעֹולם  ּתּקנה לֹו ואין אֹותֹו. ּומעבירין אֹותֹו ְְְְֲִִִֵַַַָָָּומׁשּמתין
אֹותֹו מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשּיל עד ּבּׂשר, מּמּנּו ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלּקח
ויֹוציא  לעצמֹו יׁשחֹוט אֹו חׁשּוב, ּבדבר אבדה ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָויחזיר
ּבלא  ּתׁשּובה עּׂשה ׁשּוּדאי חׁשּוב; ּבממֹון לעצמֹו ְְְְְְֵֶַַַָָָָָָֹטרפה

.22הערמה  ֲַָָ
.È זה הרי - הארץ מעּמי אחד ּביד וׁשּלחֹו ּבּׂשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּלֹוקח

אין  - ּבכׁשרּות מחזק ׁשאינֹו ּפי על ואף עליו. ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֻנאמן
יחליף  ׁשּמא לֹו יּׂשראל 23חֹוׁשׁשין עבדי ואפּלּו .24 ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ

זה  ּבדבר נאמנין ּכֹוכבים 25ואמהֹותיהן לעֹובד לא אבל ; ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
יחליף  ׁשּמא .26ּומזלֹות, ֲִֶַַָָ

.‡È ואחת ׁשחּוטה ּבּׂשר מֹוכרֹות ּתׁשע חנּיֹות, ְְְְֲֵֶֶַַַַָֻעּׂשר
מאיזה  יֹודע ואינֹו מהן מאחת ּבּׂשר ולקח נבלֹות, ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמֹוכרת
על  ּכמחצה - קבּוע ׁשּכל אסּור; זה הרי - לקח ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהן

דמי  ּבּׁשּוק 27מחצה מׁשל הּנמצא ּבּׂשר אבל .28הּל - ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
ּפרׁש מרּבא - ּדפרׁש ּדכל הרב; רב 29אחר היּו אם . ְְִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֻ

רב 30הּמֹוכרים  היּו ואם אסּור, - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ְְְִִִֵַַָָָָֹ
מּתר. - יּׂשראל ְְִִֵַָָֻהּמֹוכרים

.·Èואינֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ּביד הּנמצא ּבּׂשר ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָוכן
לקח  מּמי יּׂשראל 31ידּוע הּבּׂשר מֹוכרי היּו אם מּתר.32, - ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻ

חכמים  אסרּו ּוכבר ּתֹורה. ּדין הּוא הּבּׂשר 33זה ּכל ְְֲִִֶַָָָָָָָ
ּומזלֹות  ּכֹוכבים עֹובד ּביד ּבין ּבּׁשּוק ּבין אף 34הּנמצא, , ְְִִֵֵֵַַַַַָָָ

הּׁשֹוחטין  ׁשּכל ּפי עֹוד,35על ולא יּׂשראל. הּמֹוכרין וכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
ּבּׂשר  הּלֹוקח -36אּלא העין מן ונעלם ּבביתֹו והּניחֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבֹו לֹו ׁשהיה אֹו סימן, ּבֹו לֹו היה ּכן אם אּלא ִִֵֶֶָָָָָָָאסּור,
עין  ׁשהיה 37טביעת אֹו זה, ׁשהּוא וּדאי מּכירֹו והּוא ְְִִִֶֶֶַַַַַָָ

וחתּום. ְָָצרּור
.‚Èונפלּו הּכלי ונׁשּבר ּבּׂשר, חתיכֹות מלא כלי ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָּתלה

סימן  ּבהן לֹו ואין חתיכֹות ּומצא ּובא לארץ, ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָהחתיכֹות
ּבּׂשר  אֹותֹו לֹומר: ׁשּיׁש אסּור; זה הרי - עין טביעת ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹולא
הּוא. אחר ּבּׂשר וזה ׁשרץ, אֹו חּיה ּגררּתּו ּבּכלי ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה

.„È ּבהנאה מּתר הּנׁשה לׁשלח 38ּגיד לאדם מּתר לפיכ . ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ
ונֹותן  ּבתֹוכּה. הּנׁשה ׁשּגיד יר ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלעֹובד
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עולה.15) או טריפה או נבילה ומשום הנשה גיד איסור.16)משום על חל כולל מוסיף,17)ואיסור איסור זה אין
כולל. איסור ימ"ח 18)אלא לוקחים אין בגמרא: הובאה שם, [תוספתא כאן), משנה (מגיד לט: זרה בעבודה הדין מקור

להאכיל  חשודים ואינם כשרות בחזקת שהם אדם בני פירוש: המומחה, מן אלא וכו' דברים) שישה של תיבות (ראשי מה"ג
התוספתא, גירסת כאן תפס רבינו אבל בשר. נזכר נכרי ידי על לשלוח בדין ורק הדברים, ששת בין נמנה לא ובשר איסורים,
ולקמן  דג]. כדין בשר ודין שם התוספות גירסת לפי דג, חתיכת או בשר חתיכת היינו "חתיכה", כתוב "חלב" שבמקום
משנה  ובמגיד ממעשרות, חוץ איסורים על הארץ עמי נחשדו לא שהרי רבינו, על הראב"ד השיג כ"ה, הלכה י"א בפרק
בהם  להקל הארץ עמי רגילים המומחה, מן אלא אותם לוקחים שאין בברייתא, שם שנמנו הדברים ששת שכל מבאר, שם
או  בקי אינו שמא כי בכשרות ומוחזק כשר אדם שיהיה ודורש ביותר רבינו החמיר שבבשר ונראה מהם. לוקחים אין ולכן

שחיטה. בהלכות זהיר ימכור.19)אינו והוא אחר ישחוט בכשרות מוחזק אינו אם ויש 20)אבל הגויים בין שמעורבים
הגוי. מן שיקנו או גוי עם חילוף של הבשר.21)חשש שאכלו פי על תשובתו 22)ואף אין שהערים, ספק יש אם אבל

מרוויח 23)מועילה. אינו ואם גוזלו, שהרי באיסור, ויחליפו חבירו של הבשר את יקח לא הגזל על חשוד שאינו כיוון
לו. ולא חוטא אדם אין הרי להחליף, לו למה נאמן,24)בזה אחד שעד מקום שבכל לעבדים. לישראל שנמכרו נכרים

נאמנין. שפחה או עבד נאמנים 25)אפילו כאן אך נאמנים, העבדים אין תורה לאיסורי שנוגע מקום שבכל פי על אף
הגזל. על חשודים שאינם כלל.26)מפני נאמן אינו במקומן 27)שגוי קבועות הן הנבלות ושל השחוטות של והחנויות

אסור. תורה של איסור וספק השקול, כספק זה בא.28)והרי מאין יודעים אנו היינו 29)ואין הרוב, מן פירש כלומר,
שממנו  המקום אם ידענו ולא מחנות לקח בפנינו אם אבל כך, מצאנוהו אלא שפירש ראינו כשלא ודווקא כשרה. מחנות

קביעות. במקום הספק שנולד מכיוון כקבוע דינו נבלה, מוכרת חנות או שחוטה מוכרת חנות הייתה אותה 30)לקח  של
הבשר.32)הגוי.31)עיר. מוכרי רוב העין.33)כלומר, מן שנתעלם והטעם 34)כבשר רב, אסר לא גוי ביד בנמצא

המונח  בשר אבל כאן, למוכרה לו מכרו לא וטריפה שחטה לא והוא המשתמר בחזקת שהייתה הואיל שם רש"י פירש
נשמר  שאינו על [=סתם, שסומך מפני העין מן שנתעלם בשר משום שאסור פוסק רבינו אבל החליפוהו. עורבים שמא [

משנה  והכסף אופן. בכל להחמיר ראוי לפיכך גוי, ביד בנמצא אף מחמיר שרב ד, הלכה ז פרק שקלים הירושלמי סוגיית
אינו  הסתם שמן מותר, גוי ביד נמצא הכריזו לא אם ואז טריפה שיש בעיר להכריז נוהגים אם בין חילוק שיש מיישב
חשש  יש הכריזו לא אפילו כן ואם להכריז, מנהג שאין במקום כן שאין מה שם, הגמרא סוגיית עוסקת זה ובכגון טריפה,

מכריזין. שאין במקום מדבר ורבינו אסור, גוי ביד נמצא אפילו לפיכך רובם.35)טריפה, רק שהוחזק 36)ולא מאדם
באיסורין.37)בכשרות. נאמן אחד עד כי חכם, תלמיד אינו ואפילו בו לי יש עין טביעות לאמר נאמן אדם שכל ומשמע

נאמן. אחד עד אין ממון בדברי כי הוא, משקר שמא בו לחשוד שאין חכם, תלמיד על אלא סומכין אין באבידה אבל
במכירה.38) או במתנה

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חֹוׁשׁשין  ואין יּׂשראל, ּבפני ׁשלמה הּיר ׁשּמא 39לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
זה  יּׂשראל מּמּנה ׁשהרי 40יאכל הּגיד, ׁשּיּנטל קדם ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

נּכר  לא 41מקֹומֹו - חתּוכה הּיר היתה אם ,לפיכ . ְְְֲִִִֵַָָָָָָֹ
ׁשּיּטל  עד יּׂשראל ּבפני ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיּתנּנה

יּׂשראל הּגיד, מּמּנה יאכל .42ׁשּמא ְִִִֵֶֶַַָָָֹ
.ÂË,תאכלּו לא תאכל, לא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר מקֹום ְֱֶֶַַַָָָֹֹֹֹּכל

אּסּור  ואחד אכילה אּסּור אחד - יאכל לא יאכלּו, ְְֲִִִֶֶַָָָֹֹֹֹלא
ל ׁשּפרט ּכדר הּכתּוב ל ׁשּיפרט עד ּבּמׁשמע, ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהנאה
ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר לּגר ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּנבלה,
ׁשּיתּפרׁש עד אֹו מלאכה. לכל יעּׂשה ּבֹו: ׁשּנאמר ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּוכחלב
ׁשקצים  ּכגֹון ּבהנאה. מּתר ׁשהּוא ּפה ׁשּבעל ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֻּבּתֹורה
מּתרין  אּלּו ׁשּכל הּנׁשה, וגיד החי מן ואבר ודם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּורמּׂשים
ּבאכילה. אסּורין ׁשהן ּפי על אף הּקּבלה מּפי ֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבהנאה

.ÊË,אכל ולא נהנה אם ּבהנאה, אסּור ׁשהּוא מאכל ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹּכל
לכלבים  אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד נתן  אֹו ׁשּמכר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּכגֹון

לֹוקה  אינֹו מרּדּות 43- מּכת אֹותֹו ּומּכין והּדמים 44. , ְְִִֵֶַַַַַָ
אף 45מּתרין  ּבהנאה, ּומּתר ּבאכילה ׁשאסּור ּדבר וכל . ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָֻֻ

סחֹורה, ּבֹו לעּׂשֹות אסּור - ּבהנאה מּתר ׁשהּוא ּפי ְֲֲִֶַַַָָָָָֻעל
מלאכּתֹו ׁשהרי 46ּולכּון החלב, מן חּוץ אסּורים. ּבדברים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

מלאכה  לכל יעּׂשה ּבֹו: עֹוּׂשין 47נאמר אין ,לפיכ . ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָ

ולא 48סחֹורה  ּבׁשקצים ולא ּבטרפֹות ולא ּבנבלֹות לא ְְְְְְְִִִִֵֵָָֹֹֹֹ
ְִִָּברמּׂשים.

.ÊÈ,וצדן טמאים ודג עֹוף אֹו חּיה לֹו ׁשּנזּדּמנּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּצּיד
לא  אבל למכרן. מּתר - ּוטהֹורים טמאים לֹו ׁשּנּצֹודּו ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹֻאֹו
ּבחלב  סחֹורה לעּׂשֹות ּומּתר לּטמאים. מלאכּתֹו ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֻיכּון
רֹואהּו יּׂשראל ואין ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשחלבֹו

ּומזלֹות  ּכֹוכבים העֹובדי ּבהן.49ּובגבינֹות וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
.ÁÈ הּתֹורה מן ׁשאּסּורֹו ּכל הּכלל: לעּׂשֹות 50זה אסּור - ְֲִִֶֶַַַָָָֹ

ּבֹו לעּׂשֹות מּתר - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו וכל סחֹורה; ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֻּבֹו
ּבוּדאֹו. ּבין ּבספקֹו ּבין ְְְִֵֵֵַָָסחֹורה,

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מן ‡. לאכלֹו ואסּור לבּׁשלֹו, אסּור - ּבחלב ְְְְְְִַָָָָָָָּבּׂשר

אסּור  ואפרֹו אֹותֹו, וקֹוברין ּבהנאה, ואסּור ְְְְְֲִֶַַָָָָָהּתֹורה,
ּכאחד  ּכזית מּׁשניהם ׁשּיבּׁשל ּומי הּנקּברין. ּכל 2ּכאפר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לֹוקה  וכן 3- אּמֹו. ּבחלב ּגדי תבּׁשל לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ
ׁשּנתּבּׁשלּו4האֹוכל  והחלב מהּבּׂשר מּׁשניהם, ּכזית ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

בּׁשל 5ּכאחד  ׁשּלא ּפי על ואף לֹוקה, -6. ְְִִֵֶֶֶַַָֹ
הּכתּוב ·. ׁשתק ׁשאסר 7לא מּפני אּלא האכילה מּלאסר ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לֹומר  צרי ואין אסּור, ּבּׁשּולֹו ואפּלּו ּכלֹומר: ְְֲִִִִֵַַַַָָהּבּׁשּול.
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ויאכל.40)בשלימה.39) הגוי מן יקנה מישראל הגוי] [=לידי לידו באה שהירך שראה ישראל ניטל 41)כלומר, אילו
ניכר.42)הגיד. המקום אין כי גידה. ניטל שכבר סובר הרואה ועיקר 43)שישראל לאכילה. דרכו מאכל, שדבר מפני

דרך  אלא הנאתו דרך אין לאכילה הראוי דבר וכל הנאה, איסור גם בזה שנכלל אלא אכילה איסור על נאמר יאכל" "לא
עליו. לוקין ואין התורה מן אסור לפיכך הנאתן. כדרך אלא עליהם לוקין אין שבתורה איסורין כל ולמדנו: כתקנו, אכילה

שיעור.44) חצי ליהנות 45)כמו לו אסור עצמו שהמוכר אומרים ויש מותרים, זרה עבודה מלבד הנאה איסורי שחליפי
מות  אחרים אבל בהם.מדמיהם, מותר המוכר שאפילו משמע, רבינו ומדברי לו 46)רים, נזדמן אם אבל עסק, לקבוע

לנכרי". מכור "או בנבילה אמרה התורה שהרי לסחור, מותר איסור מותר 47)דבר שבחלב התורה מן ראייה מביא רבינו
התירה  שהתורה ממה ראייה אין מדרבנן, הוא אם כי התורה. מן הוא האסורים בדברים סחורה שאיסור מזה, ומוכח לסחור.

בחלב. כמו 48)מלאכה למלאכה שעומד מה אבל למלאכה, עומד ואינו באכילה אסור שהוא בדבר רק נאמר זה דין
לאכילה. בהם לחוש אין שהרי מותר, גמל או בהם 49)חמור לעשות ומותר מדבריהם אסורים גויים וגבינת חלב כי

יח, בהלכה כותב והלא לחוד? גויים וגבינת חלב דין רבינו משמיענו [ולמה הסמוכה. בהלכה רבינו שמסיים כמו סחורה,
התורה, מן האסור דבר בהם נתערב שמא משום נאסרו גויים של וגבינות שחלב מפני בסחורה? מותרים דרבנן איסורי שכל
חששו  אלא גמור, ספק זה אין כי הוא, והטעם בסחורה, שמותרים רבינו משמיענו לכן בסחורה, אסורין תורה איסורי וספק

סחורה]. איסור לא אבל אכילה, איסור עליהם וגזרו לכך סחורה.50)רבנן לעשות אסור איסור בספק יבאר 1)ואפילו
במטפחת  וגבינה בשר לצרור מותר ואם נבלה; קיבת בעור המעמיד ודין ומבושל; צלוי הכחל וכסה; ניער ואם בחלב בשר
סכין  הצלי; עם שאפאה ופת בחלב; העיסה לשין אם בשולחן; הגבינה עם העוף מעלים ואם כרותח; הוא אם מליח אחת;
בשר  אחריה יאכל אם גבינה שאכל מי כמך; של כד בצד מלח של כד מניחין ואם צנון; בה וחתך וחזר צלי בה שחתך

איפכא. זית 2)או ומביא משקין מלא כוס מביא כזית? בשיעור משקה שהוא חלב משערים ואיך ביחד. והחלב הבשר
כזית. שיעור הוא לחוץ היוצא המשקה לתוכו, שם.3)ונותנן כלוי אינו 4)שמצטרפים, נהנה אבל אוכל, רק משמע

טז  הלכה ח בפרק למעלה ובחלב. בבשר אפילו לוקין אין איסור הנאת שעל בהנאה, התורה מן שאסור פי על אף לוקה
ואם  הנאתן, כדרך שלא הוא מאכל מדבר הנאה שכל משנה, המגיד ומנמק לוקה. אינו הנאה מאיסורי שהנהנה רבינו כתב
בפרק  לקמן שמבואר כמו הנאתם, כדרך אפילו אסור בחלב בשר הלא לוקה? אינו בחלב מבשר הנהנה למה לשאול יש כן
וחומר  בקל בחלב בבשר הנאה איסור שלומד קטו: בחולין יהודה בן כאיסי סובר שרבינו כתב משנה ובלחם י? הלכה יד
מקל  נלמדו אלא בתורה, בפירוש נאמרו שלא עבירות על הגוף ענשי מטילין אין כלומר, הדין, מן עונשין ואין מערלה,
שנכפל  ממה הנאה איסור שלמדנו משפטים, פרשת המכילתא כדברי רבינו כתב קפו, לאֿתעשה המצוות בספר אמנם וחומר.

אמו". בחלב גדי תבשל "לא הפסוק פעמים שלש קח.5)בתורה שם בישול, דרך אלא תורה אסרה אחרים 6)שלא אלא
בתורה 7)בישלו. מפורש אינו אכילה איסור והלא לוקה בחלב בשר שהאוכל הקודמת, בהלכה שכתב למה ביאור זה

הוא  תבשל" "לא הפסוק ופירוש הבישול, באיסור נכללת שאכילה כתב, ולזה לוקה? ומדוע התורה ממדות נדרשת ורק
לראות  ואין הבת. בזה ונכללה הבת בת רק כתבה שהתורה הבת באיסור כמו האכילה, לומר צריך ואין אסור הבישול שאף
מהלכות  ב פרק וראה בעלמא". מילתא "גילוי נקרא זה התלמוד ובלשון הדין, מין עונשין אין ולומר וחומר קל מידת בכך
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.Â ׁשל אֹו טרפה ׁשל אֹו נבלה ׁשל הּנׁשה ּגיד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאֹוכל
ׁשּתים  חּיב - ּבאּסּור 15עֹולה ׁשּנכלל מּתֹו ּגּופּה16. ׁשאר ְְְְִִִִֶַַַָָָָ

אחר  אּסּור עליו ונֹוסף הּגיד ּגם נכלל מּתר, .17ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
.Ê יׁשאיר ׁשּלא עד אחריו לחּטט צרי הּנׁשה ּגיד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנֹוטל

ׁשּנאמן  ּכׁשם הּנׁשה, ּגיד על הּטּבח ונאמן ּכלּום. ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנּו
טּבח  מּכל ּבּׂשר לֹוקחין ואין החלב. היה 18על אם אּלא ; ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

לעצמֹו ׁשּׁשֹוחט הּוא - ּבכׁשרּות ּומחזק ּכׁשר ְְְְְֵֵֶַַָָָָֻאדם
ונאמן.19ּומֹוכר  ְֱֵֶָ

.Á לארץ ּבחּוצה אמּורים? ּדברים ּבארץ 20ּבּמה אבל ; ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָ
אדם. מּכל לֹוקחין - ליּׂשראל ׁשּכּלּה ּבזמן ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻיּׂשראל

.Ë נ ּבּׂשר ונמצא ּבּׂשר, למּכר הּנאמן ּבּׂשר טּבח אֹו בלה ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
הּדמים  את מחזיר - ידֹו מּתחת יֹוצא לּבעלים,21טרפה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

לעֹולם  ּתּקנה לֹו ואין אֹותֹו. ּומעבירין אֹותֹו ְְְְֲִִִֵַַַָָָּומׁשּמתין
אֹותֹו מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשּיל עד ּבּׂשר, מּמּנּו ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלּקח
ויֹוציא  לעצמֹו יׁשחֹוט אֹו חׁשּוב, ּבדבר אבדה ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָויחזיר
ּבלא  ּתׁשּובה עּׂשה ׁשּוּדאי חׁשּוב; ּבממֹון לעצמֹו ְְְְְְֵֶַַַָָָָָָֹטרפה

.22הערמה  ֲַָָ
.È זה הרי - הארץ מעּמי אחד ּביד וׁשּלחֹו ּבּׂשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּלֹוקח

אין  - ּבכׁשרּות מחזק ׁשאינֹו ּפי על ואף עליו. ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֻנאמן
יחליף  ׁשּמא לֹו יּׂשראל 23חֹוׁשׁשין עבדי ואפּלּו .24 ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ

זה  ּבדבר נאמנין ּכֹוכבים 25ואמהֹותיהן לעֹובד לא אבל ; ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
יחליף  ׁשּמא .26ּומזלֹות, ֲִֶַַָָ

.‡È ואחת ׁשחּוטה ּבּׂשר מֹוכרֹות ּתׁשע חנּיֹות, ְְְְֲֵֶֶַַַַָֻעּׂשר
מאיזה  יֹודע ואינֹו מהן מאחת ּבּׂשר ולקח נבלֹות, ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמֹוכרת
על  ּכמחצה - קבּוע ׁשּכל אסּור; זה הרי - לקח ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהן

דמי  ּבּׁשּוק 27מחצה מׁשל הּנמצא ּבּׂשר אבל .28הּל - ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
ּפרׁש מרּבא - ּדפרׁש ּדכל הרב; רב 29אחר היּו אם . ְְִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֻ

רב 30הּמֹוכרים  היּו ואם אסּור, - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ְְְִִִֵַַָָָָֹ
מּתר. - יּׂשראל ְְִִֵַָָֻהּמֹוכרים

.·Èואינֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ּביד הּנמצא ּבּׂשר ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָוכן
לקח  מּמי יּׂשראל 31ידּוע הּבּׂשר מֹוכרי היּו אם מּתר.32, - ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻ

חכמים  אסרּו ּוכבר ּתֹורה. ּדין הּוא הּבּׂשר 33זה ּכל ְְֲִִֶַָָָָָָָ
ּומזלֹות  ּכֹוכבים עֹובד ּביד ּבין ּבּׁשּוק ּבין אף 34הּנמצא, , ְְִִֵֵֵַַַַַָָָ

הּׁשֹוחטין  ׁשּכל ּפי עֹוד,35על ולא יּׂשראל. הּמֹוכרין וכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
ּבּׂשר  הּלֹוקח -36אּלא העין מן ונעלם ּבביתֹו והּניחֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבֹו לֹו ׁשהיה אֹו סימן, ּבֹו לֹו היה ּכן אם אּלא ִִֵֶֶָָָָָָָאסּור,
עין  ׁשהיה 37טביעת אֹו זה, ׁשהּוא וּדאי מּכירֹו והּוא ְְִִִֶֶֶַַַַַָָ

וחתּום. ְָָצרּור
.‚Èונפלּו הּכלי ונׁשּבר ּבּׂשר, חתיכֹות מלא כלי ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָּתלה

סימן  ּבהן לֹו ואין חתיכֹות ּומצא ּובא לארץ, ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָהחתיכֹות
ּבּׂשר  אֹותֹו לֹומר: ׁשּיׁש אסּור; זה הרי - עין טביעת ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹולא
הּוא. אחר ּבּׂשר וזה ׁשרץ, אֹו חּיה ּגררּתּו ּבּכלי ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה

.„È ּבהנאה מּתר הּנׁשה לׁשלח 38ּגיד לאדם מּתר לפיכ . ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ
ונֹותן  ּבתֹוכּה. הּנׁשה ׁשּגיד יר ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלעֹובד
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עולה.15) או טריפה או נבילה ומשום הנשה גיד איסור.16)משום על חל כולל מוסיף,17)ואיסור איסור זה אין
כולל. איסור ימ"ח 18)אלא לוקחים אין בגמרא: הובאה שם, [תוספתא כאן), משנה (מגיד לט: זרה בעבודה הדין מקור

להאכיל  חשודים ואינם כשרות בחזקת שהם אדם בני פירוש: המומחה, מן אלא וכו' דברים) שישה של תיבות (ראשי מה"ג
התוספתא, גירסת כאן תפס רבינו אבל בשר. נזכר נכרי ידי על לשלוח בדין ורק הדברים, ששת בין נמנה לא ובשר איסורים,
ולקמן  דג]. כדין בשר ודין שם התוספות גירסת לפי דג, חתיכת או בשר חתיכת היינו "חתיכה", כתוב "חלב" שבמקום
משנה  ובמגיד ממעשרות, חוץ איסורים על הארץ עמי נחשדו לא שהרי רבינו, על הראב"ד השיג כ"ה, הלכה י"א בפרק
בהם  להקל הארץ עמי רגילים המומחה, מן אלא אותם לוקחים שאין בברייתא, שם שנמנו הדברים ששת שכל מבאר, שם
או  בקי אינו שמא כי בכשרות ומוחזק כשר אדם שיהיה ודורש ביותר רבינו החמיר שבבשר ונראה מהם. לוקחים אין ולכן

שחיטה. בהלכות זהיר ימכור.19)אינו והוא אחר ישחוט בכשרות מוחזק אינו אם ויש 20)אבל הגויים בין שמעורבים
הגוי. מן שיקנו או גוי עם חילוף של הבשר.21)חשש שאכלו פי על תשובתו 22)ואף אין שהערים, ספק יש אם אבל

מרוויח 23)מועילה. אינו ואם גוזלו, שהרי באיסור, ויחליפו חבירו של הבשר את יקח לא הגזל על חשוד שאינו כיוון
לו. ולא חוטא אדם אין הרי להחליף, לו למה נאמן,24)בזה אחד שעד מקום שבכל לעבדים. לישראל שנמכרו נכרים

נאמנין. שפחה או עבד נאמנים 25)אפילו כאן אך נאמנים, העבדים אין תורה לאיסורי שנוגע מקום שבכל פי על אף
הגזל. על חשודים שאינם כלל.26)מפני נאמן אינו במקומן 27)שגוי קבועות הן הנבלות ושל השחוטות של והחנויות

אסור. תורה של איסור וספק השקול, כספק זה בא.28)והרי מאין יודעים אנו היינו 29)ואין הרוב, מן פירש כלומר,
שממנו  המקום אם ידענו ולא מחנות לקח בפנינו אם אבל כך, מצאנוהו אלא שפירש ראינו כשלא ודווקא כשרה. מחנות

קביעות. במקום הספק שנולד מכיוון כקבוע דינו נבלה, מוכרת חנות או שחוטה מוכרת חנות הייתה אותה 30)לקח  של
הבשר.32)הגוי.31)עיר. מוכרי רוב העין.33)כלומר, מן שנתעלם והטעם 34)כבשר רב, אסר לא גוי ביד בנמצא

המונח  בשר אבל כאן, למוכרה לו מכרו לא וטריפה שחטה לא והוא המשתמר בחזקת שהייתה הואיל שם רש"י פירש
נשמר  שאינו על [=סתם, שסומך מפני העין מן שנתעלם בשר משום שאסור פוסק רבינו אבל החליפוהו. עורבים שמא [

משנה  והכסף אופן. בכל להחמיר ראוי לפיכך גוי, ביד בנמצא אף מחמיר שרב ד, הלכה ז פרק שקלים הירושלמי סוגיית
אינו  הסתם שמן מותר, גוי ביד נמצא הכריזו לא אם ואז טריפה שיש בעיר להכריז נוהגים אם בין חילוק שיש מיישב
חשש  יש הכריזו לא אפילו כן ואם להכריז, מנהג שאין במקום כן שאין מה שם, הגמרא סוגיית עוסקת זה ובכגון טריפה,

מכריזין. שאין במקום מדבר ורבינו אסור, גוי ביד נמצא אפילו לפיכך רובם.35)טריפה, רק שהוחזק 36)ולא מאדם
באיסורין.37)בכשרות. נאמן אחד עד כי חכם, תלמיד אינו ואפילו בו לי יש עין טביעות לאמר נאמן אדם שכל ומשמע

נאמן. אחד עד אין ממון בדברי כי הוא, משקר שמא בו לחשוד שאין חכם, תלמיד על אלא סומכין אין באבידה אבל
במכירה.38) או במתנה

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חֹוׁשׁשין  ואין יּׂשראל, ּבפני ׁשלמה הּיר ׁשּמא 39לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
זה  יּׂשראל מּמּנה ׁשהרי 40יאכל הּגיד, ׁשּיּנטל קדם ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

נּכר  לא 41מקֹומֹו - חתּוכה הּיר היתה אם ,לפיכ . ְְְֲִִִֵַָָָָָָֹ
ׁשּיּטל  עד יּׂשראל ּבפני ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיּתנּנה

יּׂשראל הּגיד, מּמּנה יאכל .42ׁשּמא ְִִִֵֶֶַַָָָֹ
.ÂË,תאכלּו לא תאכל, לא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר מקֹום ְֱֶֶַַַָָָֹֹֹֹּכל

אּסּור  ואחד אכילה אּסּור אחד - יאכל לא יאכלּו, ְְֲִִִֶֶַָָָֹֹֹֹלא
ל ׁשּפרט ּכדר הּכתּוב ל ׁשּיפרט עד ּבּמׁשמע, ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהנאה
ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר לּגר ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּנבלה,
ׁשּיתּפרׁש עד אֹו מלאכה. לכל יעּׂשה ּבֹו: ׁשּנאמר ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּוכחלב
ׁשקצים  ּכגֹון ּבהנאה. מּתר ׁשהּוא ּפה ׁשּבעל ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֻּבּתֹורה
מּתרין  אּלּו ׁשּכל הּנׁשה, וגיד החי מן ואבר ודם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּורמּׂשים
ּבאכילה. אסּורין ׁשהן ּפי על אף הּקּבלה מּפי ֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבהנאה

.ÊË,אכל ולא נהנה אם ּבהנאה, אסּור ׁשהּוא מאכל ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹּכל
לכלבים  אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד נתן  אֹו ׁשּמכר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּכגֹון

לֹוקה  אינֹו מרּדּות 43- מּכת אֹותֹו ּומּכין והּדמים 44. , ְְִִֵֶַַַַַָ
אף 45מּתרין  ּבהנאה, ּומּתר ּבאכילה ׁשאסּור ּדבר וכל . ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָֻֻ

סחֹורה, ּבֹו לעּׂשֹות אסּור - ּבהנאה מּתר ׁשהּוא ּפי ְֲֲִֶַַַָָָָָֻעל
מלאכּתֹו ׁשהרי 46ּולכּון החלב, מן חּוץ אסּורים. ּבדברים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

מלאכה  לכל יעּׂשה ּבֹו: עֹוּׂשין 47נאמר אין ,לפיכ . ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָ

ולא 48סחֹורה  ּבׁשקצים ולא ּבטרפֹות ולא ּבנבלֹות לא ְְְְְְְִִִִֵֵָָֹֹֹֹ
ְִִָּברמּׂשים.

.ÊÈ,וצדן טמאים ודג עֹוף אֹו חּיה לֹו ׁשּנזּדּמנּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּצּיד
לא  אבל למכרן. מּתר - ּוטהֹורים טמאים לֹו ׁשּנּצֹודּו ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹֻאֹו
ּבחלב  סחֹורה לעּׂשֹות ּומּתר לּטמאים. מלאכּתֹו ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֻיכּון
רֹואהּו יּׂשראל ואין ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשחלבֹו

ּומזלֹות  ּכֹוכבים העֹובדי ּבהן.49ּובגבינֹות וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
.ÁÈ הּתֹורה מן ׁשאּסּורֹו ּכל הּכלל: לעּׂשֹות 50זה אסּור - ְֲִִֶֶַַַָָָֹ

ּבֹו לעּׂשֹות מּתר - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו וכל סחֹורה; ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֻּבֹו
ּבוּדאֹו. ּבין ּבספקֹו ּבין ְְְִֵֵֵַָָסחֹורה,

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מן ‡. לאכלֹו ואסּור לבּׁשלֹו, אסּור - ּבחלב ְְְְְְִַָָָָָָָּבּׂשר

אסּור  ואפרֹו אֹותֹו, וקֹוברין ּבהנאה, ואסּור ְְְְְֲִֶַַָָָָָהּתֹורה,
ּכאחד  ּכזית מּׁשניהם ׁשּיבּׁשל ּומי הּנקּברין. ּכל 2ּכאפר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לֹוקה  וכן 3- אּמֹו. ּבחלב ּגדי תבּׁשל לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ
ׁשּנתּבּׁשלּו4האֹוכל  והחלב מהּבּׂשר מּׁשניהם, ּכזית ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

בּׁשל 5ּכאחד  ׁשּלא ּפי על ואף לֹוקה, -6. ְְִִֵֶֶֶַַָֹ
הּכתּוב ·. ׁשתק ׁשאסר 7לא מּפני אּלא האכילה מּלאסר ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לֹומר  צרי ואין אסּור, ּבּׁשּולֹו ואפּלּו ּכלֹומר: ְְֲִִִִֵַַַַָָהּבּׁשּול.
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ויאכל.40)בשלימה.39) הגוי מן יקנה מישראל הגוי] [=לידי לידו באה שהירך שראה ישראל ניטל 41)כלומר, אילו
ניכר.42)הגיד. המקום אין כי גידה. ניטל שכבר סובר הרואה ועיקר 43)שישראל לאכילה. דרכו מאכל, שדבר מפני

דרך  אלא הנאתו דרך אין לאכילה הראוי דבר וכל הנאה, איסור גם בזה שנכלל אלא אכילה איסור על נאמר יאכל" "לא
עליו. לוקין ואין התורה מן אסור לפיכך הנאתן. כדרך אלא עליהם לוקין אין שבתורה איסורין כל ולמדנו: כתקנו, אכילה

שיעור.44) חצי ליהנות 45)כמו לו אסור עצמו שהמוכר אומרים ויש מותרים, זרה עבודה מלבד הנאה איסורי שחליפי
מות  אחרים אבל בהם.מדמיהם, מותר המוכר שאפילו משמע, רבינו ומדברי לו 46)רים, נזדמן אם אבל עסק, לקבוע

לנכרי". מכור "או בנבילה אמרה התורה שהרי לסחור, מותר איסור מותר 47)דבר שבחלב התורה מן ראייה מביא רבינו
התירה  שהתורה ממה ראייה אין מדרבנן, הוא אם כי התורה. מן הוא האסורים בדברים סחורה שאיסור מזה, ומוכח לסחור.

בחלב. כמו 48)מלאכה למלאכה שעומד מה אבל למלאכה, עומד ואינו באכילה אסור שהוא בדבר רק נאמר זה דין
לאכילה. בהם לחוש אין שהרי מותר, גמל או בהם 49)חמור לעשות ומותר מדבריהם אסורים גויים וגבינת חלב כי

יח, בהלכה כותב והלא לחוד? גויים וגבינת חלב דין רבינו משמיענו [ולמה הסמוכה. בהלכה רבינו שמסיים כמו סחורה,
התורה, מן האסור דבר בהם נתערב שמא משום נאסרו גויים של וגבינות שחלב מפני בסחורה? מותרים דרבנן איסורי שכל
חששו  אלא גמור, ספק זה אין כי הוא, והטעם בסחורה, שמותרים רבינו משמיענו לכן בסחורה, אסורין תורה איסורי וספק

סחורה]. איסור לא אבל אכילה, איסור עליהם וגזרו לכך סחורה.50)רבנן לעשות אסור איסור בספק יבאר 1)ואפילו
במטפחת  וגבינה בשר לצרור מותר ואם נבלה; קיבת בעור המעמיד ודין ומבושל; צלוי הכחל וכסה; ניער ואם בחלב בשר
סכין  הצלי; עם שאפאה ופת בחלב; העיסה לשין אם בשולחן; הגבינה עם העוף מעלים ואם כרותח; הוא אם מליח אחת;
בשר  אחריה יאכל אם גבינה שאכל מי כמך; של כד בצד מלח של כד מניחין ואם צנון; בה וחתך וחזר צלי בה שחתך

איפכא. זית 2)או ומביא משקין מלא כוס מביא כזית? בשיעור משקה שהוא חלב משערים ואיך ביחד. והחלב הבשר
כזית. שיעור הוא לחוץ היוצא המשקה לתוכו, שם.3)ונותנן כלוי אינו 4)שמצטרפים, נהנה אבל אוכל, רק משמע

טז  הלכה ח בפרק למעלה ובחלב. בבשר אפילו לוקין אין איסור הנאת שעל בהנאה, התורה מן שאסור פי על אף לוקה
ואם  הנאתן, כדרך שלא הוא מאכל מדבר הנאה שכל משנה, המגיד ומנמק לוקה. אינו הנאה מאיסורי שהנהנה רבינו כתב
בפרק  לקמן שמבואר כמו הנאתם, כדרך אפילו אסור בחלב בשר הלא לוקה? אינו בחלב מבשר הנהנה למה לשאול יש כן
וחומר  בקל בחלב בבשר הנאה איסור שלומד קטו: בחולין יהודה בן כאיסי סובר שרבינו כתב משנה ובלחם י? הלכה יד
מקל  נלמדו אלא בתורה, בפירוש נאמרו שלא עבירות על הגוף ענשי מטילין אין כלומר, הדין, מן עונשין ואין מערלה,
שנכפל  ממה הנאה איסור שלמדנו משפטים, פרשת המכילתא כדברי רבינו כתב קפו, לאֿתעשה המצוות בספר אמנם וחומר.

אמו". בחלב גדי תבשל "לא הפסוק פעמים שלש קח.5)בתורה שם בישול, דרך אלא תורה אסרה אחרים 6)שלא אלא
בתורה 7)בישלו. מפורש אינו אכילה איסור והלא לוקה בחלב בשר שהאוכל הקודמת, בהלכה שכתב למה ביאור זה

הוא  תבשל" "לא הפסוק ופירוש הבישול, באיסור נכללת שאכילה כתב, ולזה לוקה? ומדוע התורה ממדות נדרשת ורק
לראות  ואין הבת. בזה ונכללה הבת בת רק כתבה שהתורה הבת באיסור כמו האכילה, לומר צריך ואין אסור הבישול שאף
מהלכות  ב פרק וראה בעלמא". מילתא "גילוי נקרא זה התלמוד ובלשון הדין, מין עונשין אין ולומר וחומר קל מידת בכך



`zexeqקמ zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבת  ׁשאסר מאחר הּבת מּלאסר ׁשּׁשתק ּכמֹו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹאכילתֹו.
ַַהּבת.

ּבחלב ‚. טהֹורה ּבהמה ּבּׂשר אּלא הּתֹורה מן אסּור ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
אּמֹו ּבחלב ּגדי תבּׁשל לא ׁשּנאמר: טהֹורה, .8ּבהמה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּכֹולל  הּוא עד 9ּוגדי העז, ולד הּׂשה ולד הּׁשֹור ולד ְְְְִֵֵֶַַַַַַָ
אּמֹו, ּבחלב ּגדי נאמר ולא עּזים. ּגדי ויאמר ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַֹֹֹׁשּיפרט
טהֹורה  ּבהמה ּבּׂשר אבל ּבהוה. הּכתּוב ׁשּדּבר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאּלא

טמאה 10(ׁשּבּׁשלֹו) ּבהמה ּבּׂשר אֹו טמאה, ּבהמה ּבחלב ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
לב  מּתר - טהֹורה ּבהמה ּבחלב ּומּתר (ׁשּבּׁשלֹו) ּׁשל, ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֻֻ

ּבחלב  ּבּׂשר מּׁשּום אכילתֹו על חּיבין ואין .11ּבהניה, ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָ
ועֹוף „. חּיה ּבּׂשר ּבחלב 12וכן ּבין חּיה ּבחלב ּבין , ְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַָָָ

מּתר  לפיכ הּתֹורה. מן ּבאכילה אסּור אינֹו - ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֻּבהמה
סֹופרים,13לבּׁשלֹו מּדברי ּבאכילה ואסּור ּבהניה. ּומּתר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻ

ּבחלב  ּבּׂשר אּסּור לידי ויבֹואּו העם יפׁשעּו ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹּכדי
ּבהמה  ּבחלב טהֹורה ּבהמה ּבּׂשר ויאכלּו ּתֹורה, ְְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָֹׁשל

מׁשמע  אין ׁשהרי אּמֹו14טהֹורה, ּבחלב גדי אּלא הּכתּוב ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אסרּו לפיכ ּבחלב 15מּמׁש, ּבּׂשר .16ּכל ְְְִַָָָָָָָָ

עֹוף ‰. והּׁשֹוחט ּבחלב. לאכלן מּתר - וחגבים ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻּדגים
ּגמּורֹות  ּביצים ּבֹו ּבחלב.17ונמצא לאכלן מּתר - ְְְְְְִִֵָָָָָָֻ

.Â אין - ּבהן וכּיֹוצא טבריא ּבחּמי והמבּׁשל ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻהמעּׁשן
עליו  חלב 18לֹוקין ּבמי ּבּׂשר המבּׁשל וכן ּבחלב 19. אֹו ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָ

זכר 20מתה  ּבחלב ּפטּור,21אֹו - ּבחלב ּדם ׁשּבּׁשל אֹו , ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּבחלב  ּבּׂשר מּׁשּום אכילתֹו על לֹוקה אבל 22ואינֹו . ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָ

לֹוקה  - ּבחלב ּבהן וכּיֹוצא חלב אֹו מתה ּבּׂשר ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהמבּׁשל
ּבּׁשּולֹו ּבחלב;23על ּבּׂשר מּׁשּום אכילתֹו על לֹוקה ואינֹו , ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

אּסּור  אֹו נבלה אּסּור על חל ּבחלב ּבּׂשר אּסּור ְְִִִֵֵֶַָָָָָָׁשאין
מֹוסיף  אּסּור ולא ּכֹולל אּסּור לא ּכאן ׁשאין ולא 24חלב, ְְִִִֵֵֵֶֶָֹֹֹ

אחת. ּבת ִַַַאּסּור
.Ê ׁשליל חּיב 25המבּׁשל - אבל 26ּבחלב האֹוכלֹו. וכן . ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

ׁשליא  וגידין 27המבּׁשל עֹור קרנים 28אֹו ועּקרי 29ועצמֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָ
ּפטּור. - האֹוכלן וכן ּפטּור. - ּבחלב הרּכים ְְְְִִֵַַָָָָָָָָּוטלפים

.Á הּבּׂשר לתֹו ׁשּנפל חלב אֹו החלב לתֹו ׁשּנפל ְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבּׂשר
טעם  ּבנֹותן ׁשעּורֹו - עּמֹו ׁשל 30ונתּבּׁשל חתיכה ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

רֹותחת  לקדרה ׁשּנפלה הּנכרי 31ּבּׂשר טֹועם - חלב 32ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
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ו. הלכה ביאה קיג:8)איסורי חולין טמאה, בהמה להוציא נאמר,9)גדי וכן העזים" גדי את יהודה "וישלח נאמר שם.
ול  העזים" גדיי עורות במשמע."את ורחל פרה אפילו סתם, גדי שנאמר מקום שבכל מכאן אחרים 10)מדנו בספרים

הנכון. והוא טמאה.11)אינו, בהמה איסור בו יש במשנה 12)אלא עקיבא כרבי התורה, מן בחלב בשר איסור בו אין
הכתוב  שזה וכו' גדי תבשל לא בתורה כתוב "הרי רבינו: כתב ה"ט פ"ב ממרים בהלכות והרי מקשה, משנה' ה'כסף שם.
שכתב  ממה הפך התורה, מן אסור חיה שבשר מפורש חיה", בשר בין בהמה בשר בין בחלב בשר ולאכול לבשל אסר

שתירץ. כאן משנה לחם ראה חיה 13)כאן, שבשר ששנינו ומה לבד. באכילה אלא חכמים גזרו שלא מדרבנן, אפילו
אסרו. לא עצמו בישול אבל ולאכול, לבשל הכוונה בחלב, לבשל אסור באיסור 14)ועוף ויכשלו כן יאמרו הם כלומר,

בחלב. ועוף.16)באכילה.15)בשר חיה בשר בגידין.17)אפילו מעורות שהן פי על ואף וחלבון חלמון להן שיש
משנה  מגיד בשר, כדין בקדירה לבישול מליחה וטעונה בחלב, לאכלה ואסור בשר היא עדיין חלמון אלא לה אין אם אבל

שם. משנה במגיד ז הלכה ב בפרק עיין רשב"א. אכל 18)בשם אם האכילה על ולא תבשל לא משום הבישול על לא
היא  בעיא מעושן בישול. דרך אלא בחלב בשר תורה אסרה שלא חלב, עם טבריה בחמי מבושל וכן בחלב שעשנו מעושן
חיוב  לענין בישול אינו טבריה בחמי ומבשל עליו, לוקין ואין אסור ומספק בישול. חשוב אם ה פרק נדרים בירושלמי

פטור. טבריה בחמי המבשל ג: הלכה ט פרק שבת בהלכות ששנינו כמו הגבינה 19)מלקות הקפאת מן המתחמצים מים
עושים  כותח שהרי מדרבנן, אסור אבל כחלב אינם חלב שמי מפני לוקה, ואינו פטור הגבינה את שהוציאו אחרי ונשארים

בכותח. בשר לאכול אסור לן וקיימא חלב, אמו 20)ממי שכתוב שחוטה, חלב להוציא אמו בחלב קיג: שם בגמרא
מתה. הדין והוא (רש"י) משנשחטה ולא אם להיות אל 21)הראויה כל אסור. פטור אבל הוא אמו בחלב ממעטים שאנו ו

אסור. מתה.22)אבל בחלב נבלה משום לוקה לענין 23)אבל לפיכך בלבד, בחלב בשר אלא לבשל נאסר לא שהרי
אסי  ור' אמי ר' כלל נחלקו שלא קיד. שם אחרון כלשון רבינו ופסק שם. רש"י בחלב, בשר איסור אלא כאן אין בישול

אכילתו. על לוקה ואינו בישולו על שלוקה סוברים מוסיף,24)ושניהם נקרא הנאה שאיסור רבינו דעת הלא תשאל, (ואם
חל  לא ולמה בחלב הנבילה או החלב כשבישל הנאה איסור ניתוסף וכאן ג פרק כריתות המשניות בפירוש שכתב כמו
באכילה, גם כאן מלקות חיוב אין א) הלכה (ראה בחלב בשר הנאת על לוקין שאין שמפני לומר, יש בחלב? בשר איסור
מבאר  הנ"ל המשניות ובפירוש העיקר. מן חמור טפל יהא ולא הנאה, איסור שניתוסף מתוך בא האכילה איסור כל כי
איסור  חל לא אם לפיכך אכילה, באיסור כלול וחלב בבשר הנאה שאיסור שמכיון ואומר, דבר של טעמו בעצמו רבינו
בהנאה" "מותר כתב ולא כאן רבינו מדסתם אבל "מוסיף", כאן ואין בהנאה ומותר עליו בחלב בשר שם נקרא לא אכילה,
כידוע  המשניות. שבפירוש מדבריו בו חזר וכנראה בהנאה. שאסור משמע טמאה, בהמה בשר גבי ג בהלכה שכתב כמו

בצעירותו). שחיבר המשניות, לפירוש המנוגדים החזקה ביד המקומות הם  נקרא 26)עובר.25)רבים כן גם ששליל
יח.27)גדי. הלכה ד פרק רבינו כתב וכן לאכילה ראויה שאינה ודאי 28)מפני אלא שם, בברייתא נזכר לא קיד. שם

מקום. בכל אותם שמשוה ועצמות גידים כדין עיקרי 29)עור כאן כתב ולמה שם רבינו כתב וכן קרנים, שם, בברייתא
וכן  הדקים עיקריהם שהכוונה כתב, ולכן להשמיענו. צריך ולא לחלוחית כל בהם ואין שם יבשים שקרנים אפשר קרנים?

כבשר. דינם רכים עורות שהרי בקשה, מדובר עור אבל הרכים, בטלפים בבשר 30)כתב יש אם חלב לתוך שנפל בבשר
בבשר. טעמו לתת כדי בחלב יש אם בשר לתוך שנפל ובחלב בחלב, טעמו לתת פולט.31)כדי ואינו בולע אינו שהצונן

נאמן,32) נכרי שכל משמע רבינו מדברי המאכלים. בטעמי מומחה נכרי היינו ארמאה", "קפילא גרסינן צז. שם בגמרא
או  במומחיותו האימון את יערער שמא הוא חושש כי נאמן, מומחה שרק כתבו, קפילא, המתחיל דבור שם בתוספות אבל
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הּקדר  אסּורה,את - ּבּׂשר טעם ּבּה ׁשּיׁש אמר אם ה: ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
אסּורה  - חתיכה ואֹותּה מּתרת. - לאו ּבּמה 33ואם . ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָֻ

קדם  החתיכה את והֹוציא ׁשּקדם אמּורים? ְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּדברים
ׁשּבלעה  חלב מׁשערים 34ׁשּתפלט - סּלק לא אם אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

יצא 36ּבׁשּׁשים 35אֹותּה ונאסר ּבּה ׁשּנבלע ׁשהחלב מּפני , ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
החלב  ׁשאר עם .37ונתערב ְְְִִֵֶָָָָ

.Ë ּבּׂשר ׁשל קדרה לתֹו חלב את 38נפל טֹועמין - ְְֲִֵֶֶַָָָָָָ
-39החתיכה  חלב טעם ּבּה אין אם חלב: עליה ׁשּנפל ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ׁשאם  ּפי על אף חלב, טעם ּבחתיכה יׁש ואם מּתר; ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻהּכל
החתיכה  ּבּה40ּתּסחט ויׁש הֹואיל טעם, ּבּה יּׁשאר לא ְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ

ּומׁשערין  חתיכה. אֹותּה נאסרה - חלב טעם ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָעּתה
והּירק 41ּבכּלּה החתיכֹות מן ּבּקדרה ׁשּיׁש ּבכל היה אם : ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ

מּׁשּׁשים  אחד זֹו חתיכה ׁשּתהיה ּכדי והּתבלין 42והּמרק ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
הּכל  אסּורה 43מן החתיכה מּתר 44- והּׁשאר ,45. ְְֲֲִִַַַָָָָֹֻ

.È הּקדרה את נער ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבּמה
לבּסֹוף 46ּבּתחּלה  אּלא החלב ּכּסה 47ּכׁשּנפל ולא ,48; ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

סֹוף  ועד מּתחּלה נער אם מּׁשעת 49אבל ׁשּכּסה אֹו , ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ
טעם  ּבנֹותן זה הרי - סֹוף עד חלב 50נפילה נפל אם וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

חתיכה  זֹו לאי נֹודע ולא החתיכֹות לכל אֹו הּמרק ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹלתֹו
נֹוער  - הּכל.51נפל ויתערב ׁשּיׁשּוב עד ּכּלּה הּקדרה את ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ

חלב  טעם ּכּלּה ּבּקדרה יׁש -52אם לאו ואם אסּורה, - ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֻ
עליו  ונסמ ׁשּיטעם נכרי נמצא לא אם -53מּתרת. ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹֻ

לתֹו חלב ּבין חלב לתֹו ּבּׂשר ּבין ּבׁשּׁשים. ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָמׁשערים
אסּור. - מּׁשּׁשים ּפחֹות מּתר, - מּׁשּׁשים אחד ִִִִִִֶָָָָָָֻּבּׂשר,

.‡È ואם חלב. ּבּה יבּׁשל לא - ּבּׂשר ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹקדרה
טעם  ּבנֹותן - .54ּבּׁשל ְִֵֵַַ

.·È סֹופרים 55הּכחל מּדברי ּבּׂשר 56אסּור ׁשאין ; ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשחּוטה  ּבחלב ּכמֹו57ׁשּנתּבּׁשל הּתֹורה, מן אסּור ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

ּומרק  קרעֹו אם ,לפיכ מּתר 58ׁשּבארנּו. - ׁשּבֹו החלב ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
וערב  ׁשתי קרעֹו ואם ּולאכלֹו. ּבּכתל 59לצלֹותֹו 60וטחֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

עם  לבּׁשלֹו מּתר - חלב לחלּוחית ּבֹו נׁשאר ׁשּלא ְְְְִִִֶַַַַָָָֹֻעד
הניקה  ׁשּלא קטּנה ׁשל ּבין קרעֹו, ׁשּלא ּוכחל 61הּבּׂשר. ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּבפני  ּובּׁשלֹו עבר ואם לבּׁשלֹו. אסּור - ּגדֹולה ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבין
אחר 62עצמֹו ּבּׂשר עם ּבּׁשלֹו ואם לאכלֹו; מּתר -63- ְְְְְִִִֵַַָָָָֻ

אֹותֹו הּמנין 64מׁשערין מן ּוכחל .65ּבׁשּׁשים, ְְְְֲִִִִִַַָָ
.‚È ּבּכחל 66ּכיצד ׁשּׁשים ּכמֹו הּכחל עם הּכל היה אם ? ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ
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ישקר. לא ולפיכך חלב.33)בנאמנותו, בה נבלע תשהה.34)שהרי זמן כמה רבינו ביאר החתיכה.35)לא את
יז.36) הלכה טז פרק וראה ואחד, ששים יהיו שביחד היינו כנגדה, ששים בקדרה יש בטעמו,37)אם להבחין אפשר ואי

זרוע  דין על זאת (והסמיכו טעם נתינת אין מששים שביותר לחז"ל, היה וידוע בששים, משערים ולפיכך שוים טעמם כי
צח.). שם נזיר, באיל בשר.38)בשילה של אחת חתיכה על למעלה.39)כלומר, כמבואר נכרי, ותפלוט 40)כלומר,

אסור". לסוחטו "אפשר שם: בגמרא שבלעה, החלב כל 41)את ואוסרת איסור חתיכת כולה נעשית עצמה שהחתיכה
בבשר.42)החתיכות. בשר טעם על לעמוד אפשר ואי אוסר עצמו הבשר שהרי מועילה, אינה יהיה 43)וטעימה וביחד

שבארנו. כמו ואחד והפוסקים:44)ששים התלמוד בלשון חלב, טעם בה שהיה כיון אסור, דבר נעשית כבר שהיא
זה. במשפט נשתמש ולהלן נבילה", נעשית אסור.45)"חתיכה הכל ששים אין נפרד 46)ואם כדבר החתיכה זאת הרי

החלב  כנגד ששים בחתיכה אין ואם משערים, לבדה בה ולפיכך ולמרק החתיכות לשאר מפעפע אינו והחלב עצמו בפני
כנבלה  החתיכה כל ואוסרת 47).נעשית חוזרת שנאסרה שהחתיכה לכך, גורם הניעור זה החתיכה, זאת נאסרה שכבר אחר

כדבר  שהיא מכיון הקדירה, לתוך כלום פולטת אינה כלל ניער לא שאם כנגדה, ששים בכולה אין אם שבקדרה מה כל
החלב. טיפת את לבטל מצטרפות החתיכות שאר אין זה שמטעם למעלה, שאמרנו כמו והטור 49)בתחלה.48)נפרד,

הטעם  נתערב כבר מלנער כך אחר פסק ואפילו נפילה בשעת מיד יכסה או ינער אם שמספיק כתב, צב סימן דעה ביורה
כך. רבינו דעת שגם מפרש, כאן משנה ובכסף ונתבטל, שבקדירה מה הקדרה 50)בכל בכל טעם נותנת הטיפה אם

שכיון  לבדה, חתיכה באותה טעם ליתן כדי בה שיש פי על אף מותר הכל בכולה, טעם ליתן כדי בה אין ואם אוסרת,
אחת. כחתיכה שבקדרה דבר כל נעשה שעה באותה נפילה בשעת מיד כיסה או הטיפה 51)שניער נפילת כשראה מיד

החלב. את לבטל שבקדרה מה כל מצטרף ובזה לכסות או לנער ימהר נפלה חתיכה איזו על השגיח ולא לקדירה
נכרי.52) למה 53)יטעום מנוגד וזה סומכים אנו שעליו ארמאה" "קפילא אלא נאמן, נכרי כל שלא משמע הלשון מזה

עיון. וצריך ח, בהלכה למעלה שם.54)שנתבאר גמרא בששים, משערים אין ואם טועם נכרי יש הבהמה.55)אם שד
הכחל.56) דין פרטי את מברר הוא מכאן ולאחר סופרים" מדברי "אסור ההלכה: בראש כותב רבינו קט: החלב 57)שם

הבהמה. שחיטת אחרי בכחל בחלב 59)ומיצה.58)שנשאר הנבלע בשר טעם משום במריקה די לא בשר עם שלבישול
בחלב. בבשר טעם בו ויש לצאת.60)שבכחל שעומד מה כל והוציא הכותל אל בכוח של 61)לחצו כחל קי. שם

בתוספות. שם וראה לו. שניתי קט:62)מניקה שם ראשון, כלשון רב, אמר זירא כר' סופרים מדברי אפילו אסור ואינו
(רש"י  מותר סופרים מדברי אפילו פירש ולא שמובלע וזה מדרבנן, רק אסור שחוטה חלב ממנו ויצא נסחט שאפילו כיון

כמותו). בברייתא ששנינו מפני ראשון כלשון פסק כאן אבל אחרון, כלשון לפסוק רבינו של דרכו (אמנם ולא 63)שם)
צז.64)קרעו. שם פלט, חלב כמה יודעים אנו אין כי ממנו, שיצא בחלב רק לא הכחל חמשים 65)כל יש אם כלומר,

מדבריהם, והכחל הואיל רבינו: מבאר יח הלכה טו ובפרק בששים. ומתבטל עצמו הכחל את גם מצרפים הכחל, נגד ותשעה
בשר, שהוא עצמו הכחל לפיכך שבו, החלב אלא אוסר הכחל שלא מפני מפרשים, ויש בשיעורו. הקלו שביארנו, כמו
היא: כאן, משנה המגיד של פירושו כפי רבינו, של ודעתו כחל, של בסוגיא הפירושים (רבו החלב. את לבטל מצטרף
בין  צלאו בין ובדיעבד בכותל, וטחו וערב שתי קריעה צריך לבדו אפילו ולבישול ומירוק, קריעה לצלי צריך לכתחילה
שישים  אין אם אוסר בכותל, וטחו וערב שתי קרעו ולא בשר עם בשלו אם אבל מותר, כלל קריעה בלא אפילו לבדו בישלו

הקודמת.66)נגדו). ההלכה על מוסב
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ּבת  ׁשאסר מאחר הּבת מּלאסר ׁשּׁשתק ּכמֹו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹאכילתֹו.
ַַהּבת.

ּבחלב ‚. טהֹורה ּבהמה ּבּׂשר אּלא הּתֹורה מן אסּור ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
אּמֹו ּבחלב ּגדי תבּׁשל לא ׁשּנאמר: טהֹורה, .8ּבהמה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּכֹולל  הּוא עד 9ּוגדי העז, ולד הּׂשה ולד הּׁשֹור ולד ְְְְִֵֵֶַַַַַַָ
אּמֹו, ּבחלב ּגדי נאמר ולא עּזים. ּגדי ויאמר ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַֹֹֹׁשּיפרט
טהֹורה  ּבהמה ּבּׂשר אבל ּבהוה. הּכתּוב ׁשּדּבר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאּלא

טמאה 10(ׁשּבּׁשלֹו) ּבהמה ּבּׂשר אֹו טמאה, ּבהמה ּבחלב ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
לב  מּתר - טהֹורה ּבהמה ּבחלב ּומּתר (ׁשּבּׁשלֹו) ּׁשל, ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֻֻ

ּבחלב  ּבּׂשר מּׁשּום אכילתֹו על חּיבין ואין .11ּבהניה, ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָ
ועֹוף „. חּיה ּבּׂשר ּבחלב 12וכן ּבין חּיה ּבחלב ּבין , ְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַָָָ

מּתר  לפיכ הּתֹורה. מן ּבאכילה אסּור אינֹו - ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֻּבהמה
סֹופרים,13לבּׁשלֹו מּדברי ּבאכילה ואסּור ּבהניה. ּומּתר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻ

ּבחלב  ּבּׂשר אּסּור לידי ויבֹואּו העם יפׁשעּו ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹּכדי
ּבהמה  ּבחלב טהֹורה ּבהמה ּבּׂשר ויאכלּו ּתֹורה, ְְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָֹׁשל

מׁשמע  אין ׁשהרי אּמֹו14טהֹורה, ּבחלב גדי אּלא הּכתּוב ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אסרּו לפיכ ּבחלב 15מּמׁש, ּבּׂשר .16ּכל ְְְִַָָָָָָָָ

עֹוף ‰. והּׁשֹוחט ּבחלב. לאכלן מּתר - וחגבים ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻּדגים
ּגמּורֹות  ּביצים ּבֹו ּבחלב.17ונמצא לאכלן מּתר - ְְְְְְִִֵָָָָָָֻ

.Â אין - ּבהן וכּיֹוצא טבריא ּבחּמי והמבּׁשל ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻהמעּׁשן
עליו  חלב 18לֹוקין ּבמי ּבּׂשר המבּׁשל וכן ּבחלב 19. אֹו ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָ

זכר 20מתה  ּבחלב ּפטּור,21אֹו - ּבחלב ּדם ׁשּבּׁשל אֹו , ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּבחלב  ּבּׂשר מּׁשּום אכילתֹו על לֹוקה אבל 22ואינֹו . ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָ

לֹוקה  - ּבחלב ּבהן וכּיֹוצא חלב אֹו מתה ּבּׂשר ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהמבּׁשל
ּבּׁשּולֹו ּבחלב;23על ּבּׂשר מּׁשּום אכילתֹו על לֹוקה ואינֹו , ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

אּסּור  אֹו נבלה אּסּור על חל ּבחלב ּבּׂשר אּסּור ְְִִִֵֵֶַָָָָָָׁשאין
מֹוסיף  אּסּור ולא ּכֹולל אּסּור לא ּכאן ׁשאין ולא 24חלב, ְְִִִֵֵֵֶֶָֹֹֹ

אחת. ּבת ִַַַאּסּור
.Ê ׁשליל חּיב 25המבּׁשל - אבל 26ּבחלב האֹוכלֹו. וכן . ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

ׁשליא  וגידין 27המבּׁשל עֹור קרנים 28אֹו ועּקרי 29ועצמֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָ
ּפטּור. - האֹוכלן וכן ּפטּור. - ּבחלב הרּכים ְְְְִִֵַַָָָָָָָָּוטלפים

.Á הּבּׂשר לתֹו ׁשּנפל חלב אֹו החלב לתֹו ׁשּנפל ְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבּׂשר
טעם  ּבנֹותן ׁשעּורֹו - עּמֹו ׁשל 30ונתּבּׁשל חתיכה ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

רֹותחת  לקדרה ׁשּנפלה הּנכרי 31ּבּׂשר טֹועם - חלב 32ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
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ו. הלכה ביאה קיג:8)איסורי חולין טמאה, בהמה להוציא נאמר,9)גדי וכן העזים" גדי את יהודה "וישלח נאמר שם.
ול  העזים" גדיי עורות במשמע."את ורחל פרה אפילו סתם, גדי שנאמר מקום שבכל מכאן אחרים 10)מדנו בספרים

הנכון. והוא טמאה.11)אינו, בהמה איסור בו יש במשנה 12)אלא עקיבא כרבי התורה, מן בחלב בשר איסור בו אין
הכתוב  שזה וכו' גדי תבשל לא בתורה כתוב "הרי רבינו: כתב ה"ט פ"ב ממרים בהלכות והרי מקשה, משנה' ה'כסף שם.
שכתב  ממה הפך התורה, מן אסור חיה שבשר מפורש חיה", בשר בין בהמה בשר בין בחלב בשר ולאכול לבשל אסר

שתירץ. כאן משנה לחם ראה חיה 13)כאן, שבשר ששנינו ומה לבד. באכילה אלא חכמים גזרו שלא מדרבנן, אפילו
אסרו. לא עצמו בישול אבל ולאכול, לבשל הכוונה בחלב, לבשל אסור באיסור 14)ועוף ויכשלו כן יאמרו הם כלומר,

בחלב. ועוף.16)באכילה.15)בשר חיה בשר בגידין.17)אפילו מעורות שהן פי על ואף וחלבון חלמון להן שיש
משנה  מגיד בשר, כדין בקדירה לבישול מליחה וטעונה בחלב, לאכלה ואסור בשר היא עדיין חלמון אלא לה אין אם אבל

שם. משנה במגיד ז הלכה ב בפרק עיין רשב"א. אכל 18)בשם אם האכילה על ולא תבשל לא משום הבישול על לא
היא  בעיא מעושן בישול. דרך אלא בחלב בשר תורה אסרה שלא חלב, עם טבריה בחמי מבושל וכן בחלב שעשנו מעושן
חיוב  לענין בישול אינו טבריה בחמי ומבשל עליו, לוקין ואין אסור ומספק בישול. חשוב אם ה פרק נדרים בירושלמי

פטור. טבריה בחמי המבשל ג: הלכה ט פרק שבת בהלכות ששנינו כמו הגבינה 19)מלקות הקפאת מן המתחמצים מים
עושים  כותח שהרי מדרבנן, אסור אבל כחלב אינם חלב שמי מפני לוקה, ואינו פטור הגבינה את שהוציאו אחרי ונשארים

בכותח. בשר לאכול אסור לן וקיימא חלב, אמו 20)ממי שכתוב שחוטה, חלב להוציא אמו בחלב קיג: שם בגמרא
מתה. הדין והוא (רש"י) משנשחטה ולא אם להיות אל 21)הראויה כל אסור. פטור אבל הוא אמו בחלב ממעטים שאנו ו

אסור. מתה.22)אבל בחלב נבלה משום לוקה לענין 23)אבל לפיכך בלבד, בחלב בשר אלא לבשל נאסר לא שהרי
אסי  ור' אמי ר' כלל נחלקו שלא קיד. שם אחרון כלשון רבינו ופסק שם. רש"י בחלב, בשר איסור אלא כאן אין בישול

אכילתו. על לוקה ואינו בישולו על שלוקה סוברים מוסיף,24)ושניהם נקרא הנאה שאיסור רבינו דעת הלא תשאל, (ואם
חל  לא ולמה בחלב הנבילה או החלב כשבישל הנאה איסור ניתוסף וכאן ג פרק כריתות המשניות בפירוש שכתב כמו
באכילה, גם כאן מלקות חיוב אין א) הלכה (ראה בחלב בשר הנאת על לוקין שאין שמפני לומר, יש בחלב? בשר איסור
מבאר  הנ"ל המשניות ובפירוש העיקר. מן חמור טפל יהא ולא הנאה, איסור שניתוסף מתוך בא האכילה איסור כל כי
איסור  חל לא אם לפיכך אכילה, באיסור כלול וחלב בבשר הנאה שאיסור שמכיון ואומר, דבר של טעמו בעצמו רבינו
בהנאה" "מותר כתב ולא כאן רבינו מדסתם אבל "מוסיף", כאן ואין בהנאה ומותר עליו בחלב בשר שם נקרא לא אכילה,
כידוע  המשניות. שבפירוש מדבריו בו חזר וכנראה בהנאה. שאסור משמע טמאה, בהמה בשר גבי ג בהלכה שכתב כמו

בצעירותו). שחיבר המשניות, לפירוש המנוגדים החזקה ביד המקומות הם  נקרא 26)עובר.25)רבים כן גם ששליל
יח.27)גדי. הלכה ד פרק רבינו כתב וכן לאכילה ראויה שאינה ודאי 28)מפני אלא שם, בברייתא נזכר לא קיד. שם

מקום. בכל אותם שמשוה ועצמות גידים כדין עיקרי 29)עור כאן כתב ולמה שם רבינו כתב וכן קרנים, שם, בברייתא
וכן  הדקים עיקריהם שהכוונה כתב, ולכן להשמיענו. צריך ולא לחלוחית כל בהם ואין שם יבשים שקרנים אפשר קרנים?

כבשר. דינם רכים עורות שהרי בקשה, מדובר עור אבל הרכים, בטלפים בבשר 30)כתב יש אם חלב לתוך שנפל בבשר
בבשר. טעמו לתת כדי בחלב יש אם בשר לתוך שנפל ובחלב בחלב, טעמו לתת פולט.31)כדי ואינו בולע אינו שהצונן

נאמן,32) נכרי שכל משמע רבינו מדברי המאכלים. בטעמי מומחה נכרי היינו ארמאה", "קפילא גרסינן צז. שם בגמרא
או  במומחיותו האימון את יערער שמא הוא חושש כי נאמן, מומחה שרק כתבו, קפילא, המתחיל דבור שם בתוספות אבל
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הּקדר  אסּורה,את - ּבּׂשר טעם ּבּה ׁשּיׁש אמר אם ה: ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
אסּורה  - חתיכה ואֹותּה מּתרת. - לאו ּבּמה 33ואם . ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָֻ

קדם  החתיכה את והֹוציא ׁשּקדם אמּורים? ְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּדברים
ׁשּבלעה  חלב מׁשערים 34ׁשּתפלט - סּלק לא אם אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

יצא 36ּבׁשּׁשים 35אֹותּה ונאסר ּבּה ׁשּנבלע ׁשהחלב מּפני , ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
החלב  ׁשאר עם .37ונתערב ְְְִִֵֶָָָָ

.Ë ּבּׂשר ׁשל קדרה לתֹו חלב את 38נפל טֹועמין - ְְֲִֵֶֶַָָָָָָ
-39החתיכה  חלב טעם ּבּה אין אם חלב: עליה ׁשּנפל ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ׁשאם  ּפי על אף חלב, טעם ּבחתיכה יׁש ואם מּתר; ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻהּכל
החתיכה  ּבּה40ּתּסחט ויׁש הֹואיל טעם, ּבּה יּׁשאר לא ְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ

ּומׁשערין  חתיכה. אֹותּה נאסרה - חלב טעם ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָעּתה
והּירק 41ּבכּלּה החתיכֹות מן ּבּקדרה ׁשּיׁש ּבכל היה אם : ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ

מּׁשּׁשים  אחד זֹו חתיכה ׁשּתהיה ּכדי והּתבלין 42והּמרק ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
הּכל  אסּורה 43מן החתיכה מּתר 44- והּׁשאר ,45. ְְֲֲִִַַַָָָָֹֻ

.È הּקדרה את נער ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבּמה
לבּסֹוף 46ּבּתחּלה  אּלא החלב ּכּסה 47ּכׁשּנפל ולא ,48; ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

סֹוף  ועד מּתחּלה נער אם מּׁשעת 49אבל ׁשּכּסה אֹו , ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ
טעם  ּבנֹותן זה הרי - סֹוף עד חלב 50נפילה נפל אם וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

חתיכה  זֹו לאי נֹודע ולא החתיכֹות לכל אֹו הּמרק ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹלתֹו
נֹוער  - הּכל.51נפל ויתערב ׁשּיׁשּוב עד ּכּלּה הּקדרה את ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ

חלב  טעם ּכּלּה ּבּקדרה יׁש -52אם לאו ואם אסּורה, - ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֻ
עליו  ונסמ ׁשּיטעם נכרי נמצא לא אם -53מּתרת. ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹֻ

לתֹו חלב ּבין חלב לתֹו ּבּׂשר ּבין ּבׁשּׁשים. ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָמׁשערים
אסּור. - מּׁשּׁשים ּפחֹות מּתר, - מּׁשּׁשים אחד ִִִִִִֶָָָָָָֻּבּׂשר,

.‡È ואם חלב. ּבּה יבּׁשל לא - ּבּׂשר ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹקדרה
טעם  ּבנֹותן - .54ּבּׁשל ְִֵֵַַ

.·È סֹופרים 55הּכחל מּדברי ּבּׂשר 56אסּור ׁשאין ; ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשחּוטה  ּבחלב ּכמֹו57ׁשּנתּבּׁשל הּתֹורה, מן אסּור ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

ּומרק  קרעֹו אם ,לפיכ מּתר 58ׁשּבארנּו. - ׁשּבֹו החלב ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
וערב  ׁשתי קרעֹו ואם ּולאכלֹו. ּבּכתל 59לצלֹותֹו 60וטחֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

עם  לבּׁשלֹו מּתר - חלב לחלּוחית ּבֹו נׁשאר ׁשּלא ְְְְִִִֶַַַַָָָֹֻעד
הניקה  ׁשּלא קטּנה ׁשל ּבין קרעֹו, ׁשּלא ּוכחל 61הּבּׂשר. ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּבפני  ּובּׁשלֹו עבר ואם לבּׁשלֹו. אסּור - ּגדֹולה ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבין
אחר 62עצמֹו ּבּׂשר עם ּבּׁשלֹו ואם לאכלֹו; מּתר -63- ְְְְְִִִֵַַָָָָֻ

אֹותֹו הּמנין 64מׁשערין מן ּוכחל .65ּבׁשּׁשים, ְְְְֲִִִִִַַָָ
.‚È ּבּכחל 66ּכיצד ׁשּׁשים ּכמֹו הּכחל עם הּכל היה אם ? ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ישקר. לא ולפיכך חלב.33)בנאמנותו, בה נבלע תשהה.34)שהרי זמן כמה רבינו ביאר החתיכה.35)לא את
יז.36) הלכה טז פרק וראה ואחד, ששים יהיו שביחד היינו כנגדה, ששים בקדרה יש בטעמו,37)אם להבחין אפשר ואי

זרוע  דין על זאת (והסמיכו טעם נתינת אין מששים שביותר לחז"ל, היה וידוע בששים, משערים ולפיכך שוים טעמם כי
צח.). שם נזיר, באיל בשר.38)בשילה של אחת חתיכה על למעלה.39)כלומר, כמבואר נכרי, ותפלוט 40)כלומר,

אסור". לסוחטו "אפשר שם: בגמרא שבלעה, החלב כל 41)את ואוסרת איסור חתיכת כולה נעשית עצמה שהחתיכה
בבשר.42)החתיכות. בשר טעם על לעמוד אפשר ואי אוסר עצמו הבשר שהרי מועילה, אינה יהיה 43)וטעימה וביחד

שבארנו. כמו ואחד והפוסקים:44)ששים התלמוד בלשון חלב, טעם בה שהיה כיון אסור, דבר נעשית כבר שהיא
זה. במשפט נשתמש ולהלן נבילה", נעשית אסור.45)"חתיכה הכל ששים אין נפרד 46)ואם כדבר החתיכה זאת הרי

החלב  כנגד ששים בחתיכה אין ואם משערים, לבדה בה ולפיכך ולמרק החתיכות לשאר מפעפע אינו והחלב עצמו בפני
כנבלה  החתיכה כל ואוסרת 47).נעשית חוזרת שנאסרה שהחתיכה לכך, גורם הניעור זה החתיכה, זאת נאסרה שכבר אחר

כדבר  שהיא מכיון הקדירה, לתוך כלום פולטת אינה כלל ניער לא שאם כנגדה, ששים בכולה אין אם שבקדרה מה כל
החלב. טיפת את לבטל מצטרפות החתיכות שאר אין זה שמטעם למעלה, שאמרנו כמו והטור 49)בתחלה.48)נפרד,

הטעם  נתערב כבר מלנער כך אחר פסק ואפילו נפילה בשעת מיד יכסה או ינער אם שמספיק כתב, צב סימן דעה ביורה
כך. רבינו דעת שגם מפרש, כאן משנה ובכסף ונתבטל, שבקדירה מה הקדרה 50)בכל בכל טעם נותנת הטיפה אם

שכיון  לבדה, חתיכה באותה טעם ליתן כדי בה שיש פי על אף מותר הכל בכולה, טעם ליתן כדי בה אין ואם אוסרת,
אחת. כחתיכה שבקדרה דבר כל נעשה שעה באותה נפילה בשעת מיד כיסה או הטיפה 51)שניער נפילת כשראה מיד

החלב. את לבטל שבקדרה מה כל מצטרף ובזה לכסות או לנער ימהר נפלה חתיכה איזו על השגיח ולא לקדירה
נכרי.52) למה 53)יטעום מנוגד וזה סומכים אנו שעליו ארמאה" "קפילא אלא נאמן, נכרי כל שלא משמע הלשון מזה

עיון. וצריך ח, בהלכה למעלה שם.54)שנתבאר גמרא בששים, משערים אין ואם טועם נכרי יש הבהמה.55)אם שד
הכחל.56) דין פרטי את מברר הוא מכאן ולאחר סופרים" מדברי "אסור ההלכה: בראש כותב רבינו קט: החלב 57)שם

הבהמה. שחיטת אחרי בכחל בחלב 59)ומיצה.58)שנשאר הנבלע בשר טעם משום במריקה די לא בשר עם שלבישול
בחלב. בבשר טעם בו ויש לצאת.60)שבכחל שעומד מה כל והוציא הכותל אל בכוח של 61)לחצו כחל קי. שם

בתוספות. שם וראה לו. שניתי קט:62)מניקה שם ראשון, כלשון רב, אמר זירא כר' סופרים מדברי אפילו אסור ואינו
(רש"י  מותר סופרים מדברי אפילו פירש ולא שמובלע וזה מדרבנן, רק אסור שחוטה חלב ממנו ויצא נסחט שאפילו כיון

כמותו). בברייתא ששנינו מפני ראשון כלשון פסק כאן אבל אחרון, כלשון לפסוק רבינו של דרכו (אמנם ולא 63)שם)
צז.64)קרעו. שם פלט, חלב כמה יודעים אנו אין כי ממנו, שיצא בחלב רק לא הכחל חמשים 65)כל יש אם כלומר,

מדבריהם, והכחל הואיל רבינו: מבאר יח הלכה טו ובפרק בששים. ומתבטל עצמו הכחל את גם מצרפים הכחל, נגד ותשעה
בשר, שהוא עצמו הכחל לפיכך שבו, החלב אלא אוסר הכחל שלא מפני מפרשים, ויש בשיעורו. הקלו שביארנו, כמו
היא: כאן, משנה המגיד של פירושו כפי רבינו, של ודעתו כחל, של בסוגיא הפירושים (רבו החלב. את לבטל מצטרף
בין  צלאו בין ובדיעבד בכותל, וטחו וערב שתי קריעה צריך לבדו אפילו ולבישול ומירוק, קריעה לצלי צריך לכתחילה
שישים  אין אם אוסר בכותל, וטחו וערב שתי קרעו ולא בשר עם בשלו אם אבל מותר, כלל קריעה בלא אפילו לבדו בישלו

הקודמת.66)נגדו). ההלכה על מוסב



`zexeqקמב zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אסּור  הּכחל מּׁשּׁשים 67- ּבפחֹות היה ואם מּתר; והּׁשאר , ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֻ
ּכ ּובין ּכ ּובין אסּור. הּכל אחרת 68- לקדרה נפל אם , ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּכבראׁשֹונה  ּבׁשּׁשים ּבֹו ּומׁשערין אֹותּה, אֹוסר -69; ְְְֲִִִִֵַָָָ
האסּורה  ּכחתיכה נעּׂשה ׁשּנתּבּׁשל עצמֹו ואין 70ׁשהּכחל . ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשהּוא  ּכמֹות אּלא ּבֹו לא 71מׁשערין ׁשּנתּבּׁשל, ּבעת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ׁשּנפל  ּבׁשעה ׁשהיה .72ּכמֹות ְְֶֶַָָָָָ

.„Èׁשחתכֹו הּכחל את צֹולין מן 73אין [למעלה] ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ
מּתר 74הּבּׂשר  הּכל - צלהּו ואם .75ּבׁשּפּוד; ְְִַַַָָָָָֹֻ

.ÂËׁשּבּה ּבחלב ׁשּבּׁשלּה חלב,76קבה ׁשאינֹו מּתרת; - ְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֻ
ּכטּנפת  הּוא הרי ּבּמעים.77אּלא יׁשּתּנה ׁשהרי , ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

.ÊË הּקבה ּבעֹור הּגבינה להעמיד ׁשחּוטה.78אסּור ׁשל ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
טֹועם  - העמיד טעם 79ואם ּבּה יׁש אם הּגבינה: את ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשהּמעמיד  מּפני מּתרת. - לאו ואם אסּורה, - 80ּבּׂשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
אּלא  ּכאן ואין היא, ׁשחּוטה ׁשּקבת הּוא, הּמּתר ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּדבר

ּבחלב  ּבּׂשר הּמעמיד ,81אּסּור אבל טעם. ּבנֹותן ׁשּׁשעּורֹו ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
הֹואיל  טמאה, ּובהמה ּוטרפה נבלה קבת ְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָּבעֹור
הּגבינה  נאסרה - עצמֹו ּבפני האסּור ּדבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהּמעמיד
זה  חׁשׁש ּומּפני ּבחלב. ּבּׂשר מּׁשּום לא נבלה, ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָֹמּׁשּום

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובדי גבינת ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָאסרּו
.ÊÈ ּובהתערב מּתר, לבּדֹו והחלב מּתר, לבּדֹו ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻֻהּבּׂשר

ּדברים  ּבּמה ׁשניהם. יאסרּו - ּבּׁשּול ידי על ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשניהן

ׁשניהם  ׁשּנתּבּׁשלּו לתֹו82אמּורים? חם ׁשּנפל אֹו ּביחד, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָ
חם 83חם  לתֹו צֹונן אֹו מּׁשניהם 84, אחד נפל אם אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּכּלֹו הּבּׂשר קֹולף - צֹונן והּוא הּׁשני לתֹו חם 85והּוא ְְְִֵֵֵַַַָָֻ
צֹונן  לתֹו צֹונן נפל ואם הּׁשאר. ואֹוכל החלב, ּבֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנגע

מדיח  -86לפיכ ואֹוכלּה. ּבּׂשר 87החתיכה לצרר מּתר ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹֻ
ואם  ּבזה. זה יּגעּו ׁשּלא והּוא אחת, ּבמטּפחת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּוגבינה

הּבּׂשר  מדיח - הּגבינה 88נגעּו ואֹוכל.89ּומדיח ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
.ÁÈ נאכל ׁשאינֹו הּוא 90מליח הרי - מלחֹו מחמת ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשהּוא 91ּכרֹותח  ּכמֹות נאכל ואם הּכּותח 92. ּכמֹו אינֹו93, - ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָ
.94ּכרֹותח  ְֵַ

.ËÈ חלב ּבֹו ׁשּיׁש לכּותח אֹו לחלב ׁשּנפל ׁשחּוט :95עֹוף ְְֵֶֶַָָָָָָָ
ּומּתר  מדיחֹו - הּוא חי קֹולפֹו96אם - צלי ואם ואם 97; . ְְְְִִִִִַָָֻ

ּפלחים  ּפלחים ּבֹו ּבתבלין 98היּו מתּבל ׁשהיה אֹו ,99, ְְְְְִִִֶַָָָָָָֻ
אסּור. זה הרי - לכּותח אֹו לחלב ְְְֲֵֶַָָָָָונפל

.Î העֹוף להעלֹות הּׁשלחן 100אסּור על הּגבינה עם ְְְֲִִַַַַָָָָֻ
עליו  אֹוכל עברה 101ׁשהּוא הרּגל מּׁשּום ּגזרה ׁשּמא 102. , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

זה י  עם זה אסּור 103אכל ּבחלב ׁשהעֹוף ּפי על אף . ְִִֶֶֶַַַָָָָֹ
סֹופרים  .104מּדברי ְְִִִֵ

.‡Î אֹוכלין - זה את זה מּכירין ׁשאינם אכסנאין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשני
ׁשאין  מּפני ּגבינה; וזה ּבהמה ּבּׂשר זה אחד ׁשלחן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻעל

עּמֹו. ׁשּיאכל ּכדי ּבזה לּבֹו ּגס ְִִֵֶֶֶַַָֹזה
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העין.67) מראית מפני מפרש: והר"ן שם. רש"י הכחל, שבתוך בחלב טעם נתן שהבשר ובין 68)מפני ששים שיש בין
ששים. הכחל.69)שאין עם ביחד יצחק.70)ששים ר' של מימרא שם ששים, עד אוסרת היא חכמים שאסרוה כיון

משערינן.71) בדידיה צז: לפנינו,72)שם שהביאוהו השעה ובין הנפילה שעת שבין הכמות הפרש את משערים אין
משנה. במגיד פירש כך לפנינו, שהוא כמו כמותו כל לפי משערים ראה כלומר,73)אלא לצליה, כחל כדין שקרעו

הקודמת. וחתכו 74)בהלכה ובקרעו קיא.) (שם הבשר על הכחל מן חלב נוטף שעדיין לכתחילה אסור שחתכו פי על אף
משנה). (כסף הבשר מן למעלה אפילו מותר החלב 75)וטחו, הרי אומרים ואין הבשר אפילו מותר הכל שם. כמרימר

לכתחילה. אלא גזרו לא סופרים מדברי איסורו שכחל כיון - ואסור בבשר נבלע בה.76)ודאי בגמרא:77)המכונס
שבחלב  תם רבינו כשיטת ולא הוא, פרש כן גם צלול החלב אם אפילו ומשמע הוא". בעלמא פירשא בה המכונס "חלב

משנה). (כסף ואסור עליו חלב שם עדיין הרדב"ז).78)צלול (פי' הוא גמור הרי 80)נכרי.79)שבשר תאמר שלא
דבר  הוא כשהמעמיד נאמר שזה רבינו מבאר לפיכך הוא, מעמיד הקיבה ועור שהוא בכל אוסר המעמיד שדבר בידינו כלל

בלבד. טעם בנותן אוסר בחלב, בשר כגון מותר עצמו בפני כשהוא אבל בשר 81)האסור, זה אין טעם נותן אינו ואם
תורה".82)בחלב. אסרה בישול "דרק קח. שם כבישול.83)גמרא הוא והרי שסובר 84)שבולע, עו. פסחים כשמואל

הלכה  כאן באיסורים, כרב הלכה מקום שבכל פי על ואף בולע. הוא הרי חם שלמטה וכיון גובר), (התחתון גבר תתאה
שם. בברייתא כמותו ששנינו המצונן 85)כשמואל קצת החם בולע שעליו, החם את מקרר למטה שהוא הצונן אשר שעד

בו  שייך שאין החלב אבל אותו לקלוף שאפשר דבר שהוא קליפה צריך הבשר ורק קליפה. כדי עד מתפשטת והבליעה
מותר. (שם).86)קליפה הבשר על בעין שיש החלב את לצרור 87)להסיר מותר הדחה מספיקה בצונן שצונן מפני

(רדב"ז). קלה טירחה שהיא מפני הדחה, בלי יאכל שמא חוששין ואין בעי".88)וכו' לא מי "הדחה בסוגיא: שם
למעלה.89) שנתבאר כמו ומותר דבר שום צריך אין הדחה בו שייך שלא חלב שאינו 90)וגבי לשימור, בשר כמליחת

במים. אותו ומדיחים ששורים עד שבו מלח מרוב להאכל ואוסר.91)נוח ופולט הדחה.92)ובולע שנאכל 93)בלא
של  נסיוב בו יש כותח הוא". מלחו מחמת נאכל הרי כותחא "האי קיב. שם הוא הגמרא ולשון הוא. שמליח פי על אף

בו. לטבל ועשוי מליח והוא יז.94)חלב בהלכה כמבואר הדחה או קליפה שצריך כצונן שהכותח 95)והוא פי על אף
כצונן. הוא אלא כרותח אינו מלחו מחמת שנאכל כיון הוא בצונן.96)מליח צונן צא 97)כדין סימן יו"ד יוסף בבית

סתם  ורבינו חם. בצלי עומדת שהגמרא אומר והר"ן ובולע. רך הוא כי קליפה, צריך צונן צלי שאפילו הרא"ש, בשם הביא
דעתו. נתבררה בקעים.98)ולא בקעים מפרש: ורש"י פילי" "פילי שם לבלוע,99)בגמרא נוח אותו מרככים שהתבלין

שם). (רש"י ונבלע לבלוע צמא היה לכותח בית 100)וכשנפל מקולי זו שהלכה שאוסרים, הלל וכבית קד: שם משנה
הלל. בית ומחומרי שם).101)שמאי (משנה חושש ואינו זה בצד זה נותן התבשיל את עליו שמסדר שלחן אבל

עבירה.102) לידי הגבינה.103)מביא עם זה 104)העוף בדין כאן ד. בהלכה כמבואר בלבד סופרים מדברי כלומר,
ולאכול תורה איסור לידי לבוא שקרוב תורה כשל לדבריהם חיזוק עשו לו שבתורה ובדומה מפני גדי שאינו בהמה בשר גם

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Î הּפת ּכל - לׁש ואם ּבחלב. העּסה לׁשין ְְִִִֵַַָָָָָָָאין
ואין 105אסּורה  ּבּׂשר. ּבּה יאכל ׁשּמא עברה, הרּגל מּפני , ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ּבאליה 106טׁשין  הּתּנּור הּפת 107את ּכל - טׁש ואם . ְְְִִֶַַַַַָָָָ
ׁשּיּסיק 108אסּורה  חלב.109עד ּבּה יאכל ׁשּמא הּתּנּור, את ֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּנה  ׁשּלא 110ואם ּכדי נּכרת, ׁשּתהיה עד הּפת ּבצּורת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ּבּׂשר  לא ּבּה חלב 111יאכל מּתר.112ולא זה הרי - ְֲֵֶַָָָָָָֹֹֹֻ

.‚Î הּצלי עם ׁשאפאּה הּבּׂשר 113ּפת עם ׁשּצלאן ודגים ,114 ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבחלב  לאכלן אסּור ּבּׂשר 115- ּבּה ׁשאכלּו קערה .116 ְְְְְֶָָָָָָָָָָָ

ּבכּותח 117ּובּׁשלּו לאכלן מּתר הּדגים אֹותן - ּדגים .118ּבּה ְְְְִִִַָָָָָָָָֻ
.„Î צלי ּבּׂשר ּבּה ׁשחת צנֹון 119סּכין ּבּה וחת וחזר , ְְְִִֶַַַַָָָָָָָָ

חריפין  מּדברים ּבֹו ּבכּותח 120וכּיֹוצא לאכלן אסּור -121. ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָ
אֹו קּׁשּות ּבּה וחת וחזר ּבּׂשר, ּבּה חת אם ְְֲִִַַַָָָָָָָָאבל

החת מקֹום ּגֹורד - ּבחלב.122אבּטיח הּׁשאר ואֹוכל ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָ
.‰Îּכמ ׁשל ּכד ּבצד מלח ׁשל ּכד מּניחין מּפני 123אין , ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

מּמּנּו ׁשּיׁש124ׁשּׁשֹואב זה ּבמלח הּבּׂשר מבּׁשל ונמצא , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
,הּכמ ּכד ּבצד החמץ ּכד מּניח אבל החלב. טעם ְֲִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּבֹו

מּמּנּו ׁשֹואב החמץ .125ׁשאין ִֵֵֶֶֶַֹ
.ÂÎ לאכל מּתר - ּתחּלה חלב אֹו ּגבינה ׁשאכל ְְֱִִִֶֶַָָָָָָֹֻמי

ידיו  ׁשּידיח וצרי מּיד. ּבּׂשר ּפיו 126אחריו ּבין 127ויקּנח ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּפיו הּגב  מקּנח ּובּמה הּבּׂשר. ּובין אֹו128ינה ּבפת ? ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

את  מקּנחין ּובּכל ּפֹולטן. אֹו ּובֹולען ׁשּלֹועסן ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹּבפרֹות,
אּלּו ׁשאין ירקֹות, אֹו קמח אֹו מּתמרים חּוץ ְְִִֵֵֶֶֶַַָָהּפה,

יפה. ְְִֶַָמקּנחין
.ÊÎ חּיה אֹו ּבהמה ּבבּׂשר אמּורים? ּדברים ;129ּבּמה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

החלב  אֹו הּגבינה ׁשאכל אחר עֹוף ּבּׂשר אכל אם ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָאבל
ידים. נטילת ולא הּפה קּנּוח לא צרי אינֹו -ְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹ

.ÁÎ ּבּׂשר ּבין ּבהמה ּבּׂשר ּבין ּבּתחּלה, ּבּׂשר ׁשאכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
ּכדי 130עֹוף  ּביניהן ׁשּיהיה עד חלב אחריו יאכל לא -ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
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בהמה  בשר אכילת משום ואכילתו אכילתו משום עוף העלאת היא שהגזירה רבינו של מלשונו יוצא (רדב"ז). גדי רק נאמר
רש"י  ופירש בהמה, בשר של ואכילה העלאה משום עוף של העלאה היא: שהגזירה משמע כאן בגמרא אבל הגבינה, עם

משנה). לחם (וראה אחת כגזירה נחשבות ואכילה (רש"י).105)שהעלאה במלח לאכלה טחים.106)ואפילו
(רש"י).108)שומן.107) בלחם טעם ונותן התנור בקרקעית טעם נותן השומן,109)שהשומן טעם נאבד כבר הוסק הא

ל: הפת.110)שם תבנית שינה דהיינו הרי"ף וכפירוש תורא", כעין "עבדינהו לו. בחלב.111)שם עיסה לש אם
בשומן 112) שטח בתנור אחרת עיסה ואפה הפת תבנית ושינה בחלב עיסה לש ואם אליה. בשומן שטח בתנור פת אפה אם

(רדב"ז). יטעה שמא חוששים ואין צורתה לפי אחת כל לאכול מותר אחרת בצורה הפת תבנית אחד 113)ושינה בתנור
(רדב"ז). בזה זה נוגעים בישרא".114)ואינם בהדי דאטוי "ביניתא עו: פסחים הגמרא מפרש 115)לשון שם רש"י

פי  על ואף היא מילתא לאו ריחא פוסק, טו בפרק ורבינו בו. יש ממשות הריח פירוש: היא" מילתא "ריחא משום הטעם:
טעמים: מכמה אסור כאן היא, מילתא לאו ריחא האומרים לדעת שאפילו תתכב, סימן בחולין הרי"ף כדעת כאן אוסר כן
במשהו  אוסר מתירין לו שיש ודבר בשר, עם לאכלו שאפשר מפני מתירין, לו שיש דבר כמו זה ב. לכתחילה, כמו שזה א.

בו. יש משהו וריח בטל אינו באלף דוקא 116)ואפילו לומר יטעו שלא כדי שאכלו, ונקט בשר, בה שבישלו אפילו
ש  מותר, במים נ"ט.בישלו של בנו בן בקערה.117)הן הדגים נתבשלו אם הדין והוא "עלו", קיא: בחולין

בקערה 118) טעמו נותן שהבשר טעם, נותן בן טעם נותן שהוא משום והטעם: כמותו, הלכה פסק שאביי שם , כשמואל
וחלב  בבשר ורק בחלב. בשר נעשה ולא נ"ט, בר נ"ט הפוסקים: בלשון היתר. הכל ועדיין בדגים, טעם נותנת והקערה
בשם  צה, סימן דעה יורה יוסף ובית (רדב"ז איסורים בשאר לא אבל עצמו, בפני מותר אחד שכל לפי נ"ט, בר נ"ט מותר

אסור. - דאיסורא נ"ט בר נ"ט -מותר, דהיתירא נ"ט בר נ"ט הוא: והכלל והרשב"א). לאו 119)הר"ן צלי חם. שהוא
ורדב"ז). משנה (כסף חם מבושל בשר הדין והוא ובצלים.120)דוקא שומים אביי.121)כגון בשם הלכה קיא: שם

ואינו  הממש מן הבא טעם כאן ויש ניכרת אינה ולפעמים עליה הקרושה הסכין משמנונית בולע שהצנון דבר, של וטעמו
הצנון  שכל רבינו, מדברי ומשמע חמים. מדגים יותר בולע חריף שהדבר מפני טעם, עוד מוסיף קיב. שם ורש"י נ"ט. בגדר
בית  ראה אצבע, (כעובי נטילה או קליפה כדי רק ואוסרים עליהם חולקים ויש ור"ן, הרשב"א דעת וכן בחלב לאכלו אסור

צו). סימן דעה יורה מפני 122)יוסף הקישות, הדחת מספיקה צונן בשר בחתך אבל חם, בשר בחתך רק וזה שם. בגמרא
כולה  להינטל שתוכל כדי קצת, עבה קליפה יז, שבהלכה מקליפה פחותה (וגרידה הסכין. על הרבה שמנונית נדבקה שלא

(ר"ן)). קיב.123)כאחת שם עברית, צורה לה נתן ורבינו כמכא, - ארמית בצורה הגמרא בלשון דפנות 124)כותח דרך
שאין  מפני מותר מתכות כלי אבל חרס, של בכדים רק אסור רבינו טעם לפי הרדב"ז, כתב הכותח. מן המלח שואב הכלים
ממנו  וימלח ידע לא והוא המלח לתוך הכותח מן יפול שמא להניח שאסור ותוספות רש"י לפירוש אבל מזה. זה שואבים

מתכות. לכדי חרס כדי בין חילוק אין מן 125)בשר, יפול אם שאפילו בגמרא, גירסתם לפי מפרשים ותוספות רש"י
אינו שרבינו ברור, מתבטל. אינו ולפיכך במקומו הסמיך הכותח ניכר במלח אבל בששים, יבטל החומץ לתוך גורס הכותח

משנה). וכסף ראב"ד (וראה בעיניה לאיסורא ליתיה והאי בעיניה לאיסורא איתיה האי המשפט: את רש"י 126)בגמרא
ידים. הדחת היינו הלל, בית שאמרו "מדיח" מפרש ורבינו פה, הדחת היינו הלל, בית שאומרים מדיח לדעת 127)פירש

קינוחו. וגם הפה הדחת גם צריך ורש"י בסוגיא.128)הרי"ף בחלב 129)שם חיה שבשר פי על אף והדחה, קנוח צריך
חיה  שבשר משום לומר יש עוף, לבשר חיה בשר בן ההבדל ומה ד. בהלכה רבינו שכתב כמו סופרים מדברי רק אסור
תם  רבינו בשם כתבו עוף, ד"ה קד: שם ובתוספות הר"ן). בשם משנה (כסף כבהמה חיה עשו לכן בהמה, לבשר דומה

גבינה. אחריו לאכול אסור ולכן נדבק חיה בשר אבל בחניכיים, נדבק שאינו מפני בלבד עוף בשר התיר צריך 130)שאגרא
כאן. האמור שיעור להמתין



קמג zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אסּור  הּכחל מּׁשּׁשים 67- ּבפחֹות היה ואם מּתר; והּׁשאר , ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֻ
ּכ ּובין ּכ ּובין אסּור. הּכל אחרת 68- לקדרה נפל אם , ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּכבראׁשֹונה  ּבׁשּׁשים ּבֹו ּומׁשערין אֹותּה, אֹוסר -69; ְְְֲִִִִֵַָָָ
האסּורה  ּכחתיכה נעּׂשה ׁשּנתּבּׁשל עצמֹו ואין 70ׁשהּכחל . ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשהּוא  ּכמֹות אּלא ּבֹו לא 71מׁשערין ׁשּנתּבּׁשל, ּבעת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ׁשּנפל  ּבׁשעה ׁשהיה .72ּכמֹות ְְֶֶַָָָָָ

.„Èׁשחתכֹו הּכחל את צֹולין מן 73אין [למעלה] ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ
מּתר 74הּבּׂשר  הּכל - צלהּו ואם .75ּבׁשּפּוד; ְְִַַַָָָָָֹֻ

.ÂËׁשּבּה ּבחלב ׁשּבּׁשלּה חלב,76קבה ׁשאינֹו מּתרת; - ְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֻ
ּכטּנפת  הּוא הרי ּבּמעים.77אּלא יׁשּתּנה ׁשהרי , ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

.ÊË הּקבה ּבעֹור הּגבינה להעמיד ׁשחּוטה.78אסּור ׁשל ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
טֹועם  - העמיד טעם 79ואם ּבּה יׁש אם הּגבינה: את ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשהּמעמיד  מּפני מּתרת. - לאו ואם אסּורה, - 80ּבּׂשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
אּלא  ּכאן ואין היא, ׁשחּוטה ׁשּקבת הּוא, הּמּתר ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּדבר

ּבחלב  ּבּׂשר הּמעמיד ,81אּסּור אבל טעם. ּבנֹותן ׁשּׁשעּורֹו ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
הֹואיל  טמאה, ּובהמה ּוטרפה נבלה קבת ְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָּבעֹור
הּגבינה  נאסרה - עצמֹו ּבפני האסּור ּדבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהּמעמיד
זה  חׁשׁש ּומּפני ּבחלב. ּבּׂשר מּׁשּום לא נבלה, ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָֹמּׁשּום

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובדי גבינת ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָאסרּו
.ÊÈ ּובהתערב מּתר, לבּדֹו והחלב מּתר, לבּדֹו ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻֻהּבּׂשר

ּדברים  ּבּמה ׁשניהם. יאסרּו - ּבּׁשּול ידי על ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשניהן

ׁשניהם  ׁשּנתּבּׁשלּו לתֹו82אמּורים? חם ׁשּנפל אֹו ּביחד, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָ
חם 83חם  לתֹו צֹונן אֹו מּׁשניהם 84, אחד נפל אם אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּכּלֹו הּבּׂשר קֹולף - צֹונן והּוא הּׁשני לתֹו חם 85והּוא ְְְִֵֵֵַַַָָֻ
צֹונן  לתֹו צֹונן נפל ואם הּׁשאר. ואֹוכל החלב, ּבֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנגע

מדיח  -86לפיכ ואֹוכלּה. ּבּׂשר 87החתיכה לצרר מּתר ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹֻ
ואם  ּבזה. זה יּגעּו ׁשּלא והּוא אחת, ּבמטּפחת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּוגבינה

הּבּׂשר  מדיח - הּגבינה 88נגעּו ואֹוכל.89ּומדיח ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
.ÁÈ נאכל ׁשאינֹו הּוא 90מליח הרי - מלחֹו מחמת ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשהּוא 91ּכרֹותח  ּכמֹות נאכל ואם הּכּותח 92. ּכמֹו אינֹו93, - ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָ
.94ּכרֹותח  ְֵַ

.ËÈ חלב ּבֹו ׁשּיׁש לכּותח אֹו לחלב ׁשּנפל ׁשחּוט :95עֹוף ְְֵֶֶַָָָָָָָ
ּומּתר  מדיחֹו - הּוא חי קֹולפֹו96אם - צלי ואם ואם 97; . ְְְְִִִִִַָָֻ

ּפלחים  ּפלחים ּבֹו ּבתבלין 98היּו מתּבל ׁשהיה אֹו ,99, ְְְְְִִִֶַָָָָָָֻ
אסּור. זה הרי - לכּותח אֹו לחלב ְְְֲֵֶַָָָָָונפל

.Î העֹוף להעלֹות הּׁשלחן 100אסּור על הּגבינה עם ְְְֲִִַַַַָָָָֻ
עליו  אֹוכל עברה 101ׁשהּוא הרּגל מּׁשּום ּגזרה ׁשּמא 102. , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

זה י  עם זה אסּור 103אכל ּבחלב ׁשהעֹוף ּפי על אף . ְִִֶֶֶַַַָָָָֹ
סֹופרים  .104מּדברי ְְִִִֵ

.‡Î אֹוכלין - זה את זה מּכירין ׁשאינם אכסנאין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשני
ׁשאין  מּפני ּגבינה; וזה ּבהמה ּבּׂשר זה אחד ׁשלחן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻעל

עּמֹו. ׁשּיאכל ּכדי ּבזה לּבֹו ּגס ְִִֵֶֶֶַַָֹזה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העין.67) מראית מפני מפרש: והר"ן שם. רש"י הכחל, שבתוך בחלב טעם נתן שהבשר ובין 68)מפני ששים שיש בין
ששים. הכחל.69)שאין עם ביחד יצחק.70)ששים ר' של מימרא שם ששים, עד אוסרת היא חכמים שאסרוה כיון

משערינן.71) בדידיה צז: לפנינו,72)שם שהביאוהו השעה ובין הנפילה שעת שבין הכמות הפרש את משערים אין
משנה. במגיד פירש כך לפנינו, שהוא כמו כמותו כל לפי משערים ראה כלומר,73)אלא לצליה, כחל כדין שקרעו

הקודמת. וחתכו 74)בהלכה ובקרעו קיא.) (שם הבשר על הכחל מן חלב נוטף שעדיין לכתחילה אסור שחתכו פי על אף
משנה). (כסף הבשר מן למעלה אפילו מותר החלב 75)וטחו, הרי אומרים ואין הבשר אפילו מותר הכל שם. כמרימר

לכתחילה. אלא גזרו לא סופרים מדברי איסורו שכחל כיון - ואסור בבשר נבלע בה.76)ודאי בגמרא:77)המכונס
שבחלב  תם רבינו כשיטת ולא הוא, פרש כן גם צלול החלב אם אפילו ומשמע הוא". בעלמא פירשא בה המכונס "חלב

משנה). (כסף ואסור עליו חלב שם עדיין הרדב"ז).78)צלול (פי' הוא גמור הרי 80)נכרי.79)שבשר תאמר שלא
דבר  הוא כשהמעמיד נאמר שזה רבינו מבאר לפיכך הוא, מעמיד הקיבה ועור שהוא בכל אוסר המעמיד שדבר בידינו כלל

בלבד. טעם בנותן אוסר בחלב, בשר כגון מותר עצמו בפני כשהוא אבל בשר 81)האסור, זה אין טעם נותן אינו ואם
תורה".82)בחלב. אסרה בישול "דרק קח. שם כבישול.83)גמרא הוא והרי שסובר 84)שבולע, עו. פסחים כשמואל

הלכה  כאן באיסורים, כרב הלכה מקום שבכל פי על ואף בולע. הוא הרי חם שלמטה וכיון גובר), (התחתון גבר תתאה
שם. בברייתא כמותו ששנינו המצונן 85)כשמואל קצת החם בולע שעליו, החם את מקרר למטה שהוא הצונן אשר שעד

בו  שייך שאין החלב אבל אותו לקלוף שאפשר דבר שהוא קליפה צריך הבשר ורק קליפה. כדי עד מתפשטת והבליעה
מותר. (שם).86)קליפה הבשר על בעין שיש החלב את לצרור 87)להסיר מותר הדחה מספיקה בצונן שצונן מפני

(רדב"ז). קלה טירחה שהיא מפני הדחה, בלי יאכל שמא חוששין ואין בעי".88)וכו' לא מי "הדחה בסוגיא: שם
למעלה.89) שנתבאר כמו ומותר דבר שום צריך אין הדחה בו שייך שלא חלב שאינו 90)וגבי לשימור, בשר כמליחת

במים. אותו ומדיחים ששורים עד שבו מלח מרוב להאכל ואוסר.91)נוח ופולט הדחה.92)ובולע שנאכל 93)בלא
של  נסיוב בו יש כותח הוא". מלחו מחמת נאכל הרי כותחא "האי קיב. שם הוא הגמרא ולשון הוא. שמליח פי על אף

בו. לטבל ועשוי מליח והוא יז.94)חלב בהלכה כמבואר הדחה או קליפה שצריך כצונן שהכותח 95)והוא פי על אף
כצונן. הוא אלא כרותח אינו מלחו מחמת שנאכל כיון הוא בצונן.96)מליח צונן צא 97)כדין סימן יו"ד יוסף בבית

סתם  ורבינו חם. בצלי עומדת שהגמרא אומר והר"ן ובולע. רך הוא כי קליפה, צריך צונן צלי שאפילו הרא"ש, בשם הביא
דעתו. נתבררה בקעים.98)ולא בקעים מפרש: ורש"י פילי" "פילי שם לבלוע,99)בגמרא נוח אותו מרככים שהתבלין

שם). (רש"י ונבלע לבלוע צמא היה לכותח בית 100)וכשנפל מקולי זו שהלכה שאוסרים, הלל וכבית קד: שם משנה
הלל. בית ומחומרי שם).101)שמאי (משנה חושש ואינו זה בצד זה נותן התבשיל את עליו שמסדר שלחן אבל

עבירה.102) לידי הגבינה.103)מביא עם זה 104)העוף בדין כאן ד. בהלכה כמבואר בלבד סופרים מדברי כלומר,
ולאכול תורה איסור לידי לבוא שקרוב תורה כשל לדבריהם חיזוק עשו לו שבתורה ובדומה מפני גדי שאינו בהמה בשר גם

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Î הּפת ּכל - לׁש ואם ּבחלב. העּסה לׁשין ְְִִִֵַַָָָָָָָאין
ואין 105אסּורה  ּבּׂשר. ּבּה יאכל ׁשּמא עברה, הרּגל מּפני , ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ּבאליה 106טׁשין  הּתּנּור הּפת 107את ּכל - טׁש ואם . ְְְִִֶַַַַַָָָָ
ׁשּיּסיק 108אסּורה  חלב.109עד ּבּה יאכל ׁשּמא הּתּנּור, את ֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּנה  ׁשּלא 110ואם ּכדי נּכרת, ׁשּתהיה עד הּפת ּבצּורת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ּבּׂשר  לא ּבּה חלב 111יאכל מּתר.112ולא זה הרי - ְֲֵֶַָָָָָָֹֹֹֻ

.‚Î הּצלי עם ׁשאפאּה הּבּׂשר 113ּפת עם ׁשּצלאן ודגים ,114 ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבחלב  לאכלן אסּור ּבּׂשר 115- ּבּה ׁשאכלּו קערה .116 ְְְְְֶָָָָָָָָָָָ

ּבכּותח 117ּובּׁשלּו לאכלן מּתר הּדגים אֹותן - ּדגים .118ּבּה ְְְְִִִַָָָָָָָָֻ
.„Î צלי ּבּׂשר ּבּה ׁשחת צנֹון 119סּכין ּבּה וחת וחזר , ְְְִִֶַַַַָָָָָָָָ

חריפין  מּדברים ּבֹו ּבכּותח 120וכּיֹוצא לאכלן אסּור -121. ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָ
אֹו קּׁשּות ּבּה וחת וחזר ּבּׂשר, ּבּה חת אם ְְֲִִַַַָָָָָָָָאבל

החת מקֹום ּגֹורד - ּבחלב.122אבּטיח הּׁשאר ואֹוכל ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָ
.‰Îּכמ ׁשל ּכד ּבצד מלח ׁשל ּכד מּניחין מּפני 123אין , ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

מּמּנּו ׁשּיׁש124ׁשּׁשֹואב זה ּבמלח הּבּׂשר מבּׁשל ונמצא , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
,הּכמ ּכד ּבצד החמץ ּכד מּניח אבל החלב. טעם ְֲִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּבֹו

מּמּנּו ׁשֹואב החמץ .125ׁשאין ִֵֵֶֶֶַֹ
.ÂÎ לאכל מּתר - ּתחּלה חלב אֹו ּגבינה ׁשאכל ְְֱִִִֶֶַָָָָָָֹֻמי

ידיו  ׁשּידיח וצרי מּיד. ּבּׂשר ּפיו 126אחריו ּבין 127ויקּנח ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּפיו הּגב  מקּנח ּובּמה הּבּׂשר. ּובין אֹו128ינה ּבפת ? ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

את  מקּנחין ּובּכל ּפֹולטן. אֹו ּובֹולען ׁשּלֹועסן ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹּבפרֹות,
אּלּו ׁשאין ירקֹות, אֹו קמח אֹו מּתמרים חּוץ ְְִִֵֵֶֶֶַַָָהּפה,

יפה. ְְִֶַָמקּנחין
.ÊÎ חּיה אֹו ּבהמה ּבבּׂשר אמּורים? ּדברים ;129ּבּמה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

החלב  אֹו הּגבינה ׁשאכל אחר עֹוף ּבּׂשר אכל אם ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָאבל
ידים. נטילת ולא הּפה קּנּוח לא צרי אינֹו -ְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹ

.ÁÎ ּבּׂשר ּבין ּבהמה ּבּׂשר ּבין ּבּתחּלה, ּבּׂשר ׁשאכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
ּכדי 130עֹוף  ּביניהן ׁשּיהיה עד חלב אחריו יאכל לא -ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בהמה  בשר אכילת משום ואכילתו אכילתו משום עוף העלאת היא שהגזירה רבינו של מלשונו יוצא (רדב"ז). גדי רק נאמר
רש"י  ופירש בהמה, בשר של ואכילה העלאה משום עוף של העלאה היא: שהגזירה משמע כאן בגמרא אבל הגבינה, עם

משנה). לחם (וראה אחת כגזירה נחשבות ואכילה (רש"י).105)שהעלאה במלח לאכלה טחים.106)ואפילו
(רש"י).108)שומן.107) בלחם טעם ונותן התנור בקרקעית טעם נותן השומן,109)שהשומן טעם נאבד כבר הוסק הא

ל: הפת.110)שם תבנית שינה דהיינו הרי"ף וכפירוש תורא", כעין "עבדינהו לו. בחלב.111)שם עיסה לש אם
בשומן 112) שטח בתנור אחרת עיסה ואפה הפת תבנית ושינה בחלב עיסה לש ואם אליה. בשומן שטח בתנור פת אפה אם

(רדב"ז). יטעה שמא חוששים ואין צורתה לפי אחת כל לאכול מותר אחרת בצורה הפת תבנית אחד 113)ושינה בתנור
(רדב"ז). בזה זה נוגעים בישרא".114)ואינם בהדי דאטוי "ביניתא עו: פסחים הגמרא מפרש 115)לשון שם רש"י

פי  על ואף היא מילתא לאו ריחא פוסק, טו בפרק ורבינו בו. יש ממשות הריח פירוש: היא" מילתא "ריחא משום הטעם:
טעמים: מכמה אסור כאן היא, מילתא לאו ריחא האומרים לדעת שאפילו תתכב, סימן בחולין הרי"ף כדעת כאן אוסר כן
במשהו  אוסר מתירין לו שיש ודבר בשר, עם לאכלו שאפשר מפני מתירין, לו שיש דבר כמו זה ב. לכתחילה, כמו שזה א.

בו. יש משהו וריח בטל אינו באלף דוקא 116)ואפילו לומר יטעו שלא כדי שאכלו, ונקט בשר, בה שבישלו אפילו
ש  מותר, במים נ"ט.בישלו של בנו בן בקערה.117)הן הדגים נתבשלו אם הדין והוא "עלו", קיא: בחולין

בקערה 118) טעמו נותן שהבשר טעם, נותן בן טעם נותן שהוא משום והטעם: כמותו, הלכה פסק שאביי שם , כשמואל
וחלב  בבשר ורק בחלב. בשר נעשה ולא נ"ט, בר נ"ט הפוסקים: בלשון היתר. הכל ועדיין בדגים, טעם נותנת והקערה
בשם  צה, סימן דעה יורה יוסף ובית (רדב"ז איסורים בשאר לא אבל עצמו, בפני מותר אחד שכל לפי נ"ט, בר נ"ט מותר

אסור. - דאיסורא נ"ט בר נ"ט -מותר, דהיתירא נ"ט בר נ"ט הוא: והכלל והרשב"א). לאו 119)הר"ן צלי חם. שהוא
ורדב"ז). משנה (כסף חם מבושל בשר הדין והוא ובצלים.120)דוקא שומים אביי.121)כגון בשם הלכה קיא: שם

ואינו  הממש מן הבא טעם כאן ויש ניכרת אינה ולפעמים עליה הקרושה הסכין משמנונית בולע שהצנון דבר, של וטעמו
הצנון  שכל רבינו, מדברי ומשמע חמים. מדגים יותר בולע חריף שהדבר מפני טעם, עוד מוסיף קיב. שם ורש"י נ"ט. בגדר
בית  ראה אצבע, (כעובי נטילה או קליפה כדי רק ואוסרים עליהם חולקים ויש ור"ן, הרשב"א דעת וכן בחלב לאכלו אסור

צו). סימן דעה יורה מפני 122)יוסף הקישות, הדחת מספיקה צונן בשר בחתך אבל חם, בשר בחתך רק וזה שם. בגמרא
כולה  להינטל שתוכל כדי קצת, עבה קליפה יז, שבהלכה מקליפה פחותה (וגרידה הסכין. על הרבה שמנונית נדבקה שלא

(ר"ן)). קיב.123)כאחת שם עברית, צורה לה נתן ורבינו כמכא, - ארמית בצורה הגמרא בלשון דפנות 124)כותח דרך
שאין  מפני מותר מתכות כלי אבל חרס, של בכדים רק אסור רבינו טעם לפי הרדב"ז, כתב הכותח. מן המלח שואב הכלים
ממנו  וימלח ידע לא והוא המלח לתוך הכותח מן יפול שמא להניח שאסור ותוספות רש"י לפירוש אבל מזה. זה שואבים

מתכות. לכדי חרס כדי בין חילוק אין מן 125)בשר, יפול אם שאפילו בגמרא, גירסתם לפי מפרשים ותוספות רש"י
אינו שרבינו ברור, מתבטל. אינו ולפיכך במקומו הסמיך הכותח ניכר במלח אבל בששים, יבטל החומץ לתוך גורס הכותח

משנה). וכסף ראב"ד (וראה בעיניה לאיסורא ליתיה והאי בעיניה לאיסורא איתיה האי המשפט: את רש"י 126)בגמרא
ידים. הדחת היינו הלל, בית שאמרו "מדיח" מפרש ורבינו פה, הדחת היינו הלל, בית שאומרים מדיח לדעת 127)פירש

קינוחו. וגם הפה הדחת גם צריך ורש"י בסוגיא.128)הרי"ף בחלב 129)שם חיה שבשר פי על אף והדחה, קנוח צריך
חיה  שבשר משום לומר יש עוף, לבשר חיה בשר בן ההבדל ומה ד. בהלכה רבינו שכתב כמו סופרים מדברי רק אסור
תם  רבינו בשם כתבו עוף, ד"ה קד: שם ובתוספות הר"ן). בשם משנה (כסף כבהמה חיה עשו לכן בהמה, לבשר דומה

גבינה. אחריו לאכול אסור ולכן נדבק חיה בשר אבל בחניכיים, נדבק שאינו מפני בלבד עוף בשר התיר צריך 130)שאגרא
כאן. האמור שיעור להמתין



`zexeqקמד zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחרת  סעּדה מּפני 131ׁשעּור ׁשעֹות, ׁשׁש ּכמֹו והּוא , ְְְְִִֵֵֶֶַָָֻ
הּׁשּנים  ּבין ׁשל ּבקּנּוח.132הּבּׂשר סר ׁשאינֹו ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אּסּורין ‡. ויׁש חּיה. נפׁש ּבמיני הן ׁשאמרנּו אּסּורין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכל

וכלאי  החדׁש, והן: הארץ, ּבזרע ּתֹורה ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחרים
והערלה. והּטבל, ְְְֶֶֶֶַַָָָהּכרם,

ּבלבד ·. ּתבּואה מיני מחמּׁשה אחד ּכל ּכיצד? ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהחדׁש
ּבׁשּׁשה  העמר ׁשּיקרב קדם ׁשּלֹו מהחדׁש לאכל ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹאסּור
וכל  תאכלּו. לא וכרמל וקלי ולחם ׁשּנאמר: ּבניסן, ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹעּׂשר
מן  לֹוקה - העמר הקרבת קדם חדׁש ּכזית ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהאֹוכל
ּבחּוצה  ּבין ּבארץ ּבין זמן, ּובכל מקֹום ּבכל ְְְְֵֵֶַַָָָָָָָהּתֹורה,
אּלא  הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלארץ,
החדׁש הּתר העמר מּׁשּיקרב - מקּדׁש ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּבזמן

והּמקֹומ  חצֹות,ּבירּוׁשלים, אחר מּתרין הרחֹוקין ֹות ְְְֲִִִִַַַַָָָֻ
ׁשאין  ּובזמן חצֹות; אחר עד ּבֹו מתעּצלין ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַׁשאין
ּובּזמן  הּתֹורה. מן אסּור ּכּלֹו הּיֹום ּכל - הּמקּדׁש ְְִִֵַַַַַָָָָֻּבית
אסּור  החדׁש - טֹובים ימים ׁשני ׁשעֹוּׂשין ּבּמקֹומֹות ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהּזה,
סֹופרים. מּדברי לערב, עד ּבניסן עּׂשר ׁשבעה יֹום ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָּכל

.‚- ואחד אחד מּכל ּכזית וכרמל, וקלי לחם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹוכל
לא  וכרמל וקלי ולחם ׁשּנאמר מלקּיֹות; ׁשלׁש ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻלֹוקה
חלּוקין  ּבלאוין ׁשּׁשלׁשּתן למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹתאכלּו.

מּזה. ִֶֶזה
על „. אף העמר, הקרבת קדם ׁשהׁשריׁשה ּתבּואה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכל

ּבאכילה  מּתרת - ׁשּקרב אחר אּלא נגמרה ׁשּלא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּפי
העמר, ׁשּקרב אחר ׁשהׁשריׁשה ּותבּואה העמר. ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּׁשּקרב
זֹו הרי - העמר ׁשּקרב קדם זרּועה ׁשהיתה ּפי על ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאף
ּבכל  זה ודין הּבאה. ׁשנה ׁשל העמר ׁשּיקרב עד ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאסּורה

הּתֹורה. מן זמן ּובכל ְְִַַָָָמקֹום
מן ‰. וזרע ּוקצרּה, העמר, אחר ׁשהׁשריׁשה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹּתבּואה

ועדין  הּבא העמר קרב ּכ ואחר ּבּקרקע, ְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹהחּטים
ּכאּלּו העמר הּתירן אם ספק אּלּו הרי - ּבּקרקע ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהחּטים
ּבּקרקע. ׁשּבטלּו מּפני אֹותן יּתיר לא אֹו ּבכד, מּנחין ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻהיּו
אֹותֹו ּומּכין לֹוקה, אינֹו - ואכל מהם לקט אם ,ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלפיכ
העמר, מּלפני ׁשליׁש ׁשהביאה ׁשּבלת וכן מרּדּות. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמּכת
זֹו הרי - והֹוסיפה העמר, ׁשּקרב אחר ּוׁשתלּה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹועקרּה
העמר  ׁשּיבֹוא עד הּתֹוספת מּפני אסּורה ּתהיה אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹספק
העמר. קדם הׁשריׁשה ׁשהרי אסּורה, ּתהיה לא אֹו ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹהּבא,

.Â ירקֹות מיני אֹו ּתבּואה מּמיני מין ּכיצד? הּכרם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכלאי
ּבין  נכרי, ׁשּזרע ּבין יּׂשראל ׁשּזרע ּבין הּגפן, עם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנזרעּו

הּג ׁשּנטע ּבין מאליהן ׁשניהם ׁשעלּו - הּירק ּבתֹו פן ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

המלאה  ּתקּדׁש ּפן ׁשּנאמר: ּובהניה. ּבאכילה ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאסּורין
ּתתרחק  ּפן ּכלֹומר: הּכרם. ּותבּואת ּתזרע אׁשר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּזרע

ׁשניהם. ְְֱֵֶֶֹותאסר
.Ê מן ּבין הּירק מן ּבין הּכרם, מּכלאי ּכזית ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהאֹוכל

עם  זה מצטרפין ּוׁשניהם הּתֹורה. מן לֹוקה - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָהענבים
ֶזה.

.Á אבל יּׂשראל; ּבארץ ׁשּנזרעּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבּמה
ּובהלכֹות  סֹופרים. מּדברי הּכרם ּכלאי - לארץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבחּוצה
זה  ואי הּכרם ּבכלאי אסּור מין זה אי יתּבאר: ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכלאים
דבר  זה ואי יאסר, ּומתי יאסר, והיא אסּור, אינֹו ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמין

מקּדׁש. אינֹו זה ואי ְְְֵֵֵֵֶַַמקּדׁש
.Ë ּפרֹות ּכל - מאכל אילן הּנֹוטע ּכל ּכיצד? ְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָהערלה

אסּורין  הן הרי מּׁשּנטע ׁשנים ׁשלׁש אילן אֹותֹו ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשעֹוּׂשה
לכם  יהיה ׁשנים ׁשלׁש ׁשּנאמר: ּובהנאה, ְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבאכילה
מן  לֹוקה - ּכזית מהם האֹוכל וכל יאכל. לא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹערלים

ַָהּתֹורה.
.È:ׁשּנאמר יּׂשראל, ּבארץ ּבנֹוטע אמּורים? ּדברים ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבּמה

ּבחּוצה  ערלה אּסּור אבל וגֹומר; הארץ אל תבאּו ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹּכי
ּבחּוצה  הערלה ׁשּוּדאי מּסיני, למׁשה הלכה - ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָלארץ
יתּבאר  ׁשני מעּׂשר ּובהלכֹות מּתר. ּוספקּה אסּורה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֻלארץ

הּמּתרין. ּודברים ערלה מּׁשּום האסּורין ְְְֲִִִִִַָָָָָָֻּדברים
.‡È;אסּור - יּׂשראל ּבארץ הּכרם: וכלאי ערלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָספק

היה  ּכיצד? מּתר. - ּדוד ׁשּכבׁש ארצֹות והיא ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻּבסּוריא,
זרּוע  ירק היה לֹו, חּוצה נמּכרֹות וענבים וערלה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָּכרם
ׁשּמא  זה הּוא מּמּנּו ׁשּמא לֹו, חּוצה נמּכר וירק ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָּבתֹוכֹו
ראה  אפּלּו לארץ, ּובחּוצה מּתר. ּבסּוריא - ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֻמאחר
- הּכרם מן יֹוצא ירק אֹו ערלה, מּכרם יֹוצאֹות ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהענבים
אֹו הערלה מן ּבֹוצר אֹותֹו יראה ׁשּלא והּוא מהן; ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹלֹוקח

ּבידֹו. הּירק ְֵַָָָלֹוקט
.·È ּבארץ ּכלאים: ספק אֹו ערלה ספק ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּכרם

לֹומר  צרי ואין מּתר, - ּובסּוריא אסּור, - ְְְְִִֵֵַָָָָָֻיּׂשראל
לארץ. ְֶָָָּבחּוצה

.‚È- ערלה ׁשל ּבפרּדס טמּונה הנמצאת יין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָחבית
מּמקֹום  ּגֹונב הּגּנב ׁשאין ּבהניה; ּומּתרת ּבׁשתּיה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאסּורה
אסּורים; - ׁשם טמּונים הּנמצאין ענבים אבל ּבֹו. ְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָוטֹומן

ׁשם. והצניען נלקטּו מּׁשם ְְְְִִִִֶָָָָׁשּמא
.„Èהתנּו אם ּבנטיעה: ׁשּתפין ׁשהיּו וי ּׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָָֻנכרי

ערלה  ׁשני אֹוכל הּנכרי ׁשּיהיה הּׁשּתפּות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמּתחּלת
הערלה  ׁשני ּכנגד הּתר מּׁשני ׁשנים ׁשלׁש אֹוכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָויּׂשראל
ּובלבד  אסּור. - מּתחּלה התנּו לא ואם מּתר; זה הרי -ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹֻ
ּפרֹות  ּכּמה ׁשּיחׁשב ּכגֹון ּכיצד? לחׁשּבֹון. יבאּו ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

צריך 131) שכן הרי"ף וכתב שעות. שש של הפסק לסעודה סעודה ובין אכילנא". אחריתא בסעודתא וכו' עוקבא מר "אמר
הזה. הבשר נתעכל שעות שש ששהה ולאחר שעות שש לחכות עוף בבשר גם ומחמיר בשיטתו הולך ורבינו לנהוג

נמשך 132) הבשר שטעם מפרשים ויש שעות. שש לחכות צריך כן גם לתינוק להאכיל לעס אלא בלע לא אפילו זה ולטעם
דעה  יורה וטור משנה כסף (וראה והדחה קינוח אחרי גבינה לאכול מותר בלע ולא לעס אם ולדבריהם הזה. כשיעור בפה

פט). נוהג 1)סימן ואם ופדיונו רבעי נטע לארץ; ובחוצה בארץ נוהגים ואם והערלה, הכרם וכלאי החדש דיני יבאר
כו'. שביעית וספיחי והחדש מהטבל היוצאין משקין לאו; או מיתה בו שיש וטבל טבל; כזית האוכל לארץ; ובחוץ בארץ

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹותן  ּכנגד יּׂשראל ׁשּיאכל עד ערלה ּבׁשני הּנכרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאכל
ּפרֹות  ּכמחליף זה ׁשהרי אסּור, - ּכזה התנּו אם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּפרֹות.

ְָָערלה.
.ÂË,לארץ ּבחּוצה נֹוהג רבעי נטע ּדין ׁשאין לי, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיראה

ׁשּלא  ּכלל; ּפדיֹון ּבלא רביעית ׁשנה ּפרֹות אֹוכל ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֹאּלא
ּסּוריא, ּומה הּדברים: וחמר וקל הערלה. אּלא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹאמרּו
אינּה מּדבריהם, ּובׁשביעית ּבמעּׂשרֹות חּיבת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהיא

ׁשּיתּב ּכמֹו רבעי, ּבנטע ׁשני;חּיבת מעּׂשר ּבהלכֹות אר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
נֹוהג  רבעי נטע יהיה ׁשּלא ׁשּכן ּכל לא - לארץ ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹחּוצה
ּבין  הּבית ּבפני ּבין ּבּה נֹוהג - יּׂשראל ּבארץ אבל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּה?!
רבעי  ׁשּכרם ּגאֹונים, מקצת והֹורּו הּבית. ּבפני ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא
מּתר  יהיה ּכ ואחר לארץ ּבחּוצה אֹותֹו ּפֹודין ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻלבּדֹו

עּקר. זה לדבר ואין ְְֲִִֵֶַָָָָּבאכילה.
.ÊË ּבארץ מהן לאכל אסּור - ּכּלּה רביעית ׁשנה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻּפרֹות

מׁשּפטי  יתּבאר ׁשני מעּׂשר ּובהלכֹות ׁשּיּפדּו. עד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיּׂשראל
ולרבעי. לערלה מֹונין ּומאימתי אכילתן, ודין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָּפדיֹונן,

.ÊÈ אחר הּזה? ּבּזמן רבעי נטע ּפרֹות ּפֹודין ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָּכיצד
העֹולם  מל אלהינּו יי אּתה ּברּו :מבר אֹותן ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשאֹוסף
ואחר  רבעי. נטע ּפדיֹון על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָאׁשר
הרי  ואֹומר: אחת, ּבפרּוטה ואפּלּו ּכּלן, את ּפֹודה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכ
לים  ּפרּוטה אֹותּה ּומׁשלי זֹו. ּבפרּוטה ּפדּויין ְְְְְִִִֵַָָָָאּלּו
אחרֹות, מּפרֹות ּפרּוטה ׁשוה על מחּללן אֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהּמלח.
אֹו אּלּו חּטים על מחּללין האּלּו הּפרֹות ּכל הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָֻואֹומר:
ׁשּלא  ּכדי אֹותן, וּׂשֹורף ּבהן. וכּיֹוצא אּלּו ּׂשעֹורים ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹעל

הּפרֹות. ּכל ואֹוכל לאחרים. תקלה ְְֲִִֵֵֵַַַָָָיהיּו
.ÁÈ ּפרֹות ׁשּפדה ּפי על ׁשאף הּגאֹונים, מקצת ְְִִִֵֶֶַַַָָָהֹורּו

ׁשנה  ׁשּתּכנס עד לאכלן אסּור - חּללן אֹו רביעית ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָׁשנה
ׁשגגת  ׁשּזֹו לי, ויראה עּקר. לֹו אין זה ודבר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחמיׁשית.
ּתאכלּו החמיׁשת ּובּׁשנה ׁשּכתּוב: לפי והּטעם: ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹהֹוראה.
החמיׁשית  ׁשּבּׁשנה אּלא הּכתּוב ענין ואין ּפריֹו. ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאת
ראּוי  ואין ׁשּבעֹולם. חּלין ּככל ּפדיֹון, ּבלא ּפריֹו ְְְְְְִִִֵֶָָָָֹֹֻּתאכלּו

זֹו. להֹוראה ְָָָלחׁש
.ËÈמּמּנּו להפריׁש חּיב ׁשהּוא אכל ּכל ּכיצד? ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּטבל

טבל, נקרא מּמּנּו ׁשּיפריׁש קדם - ּומעּׂשרֹות ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּתרּומה

ּבני  קדׁשי את יחּללּו ולא ׁשּנאמר: מּמּנּו. לאכל ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹואסּור
מנהג  ּבהן ינהגּו לא ּכלֹומר: ליי. ירימּו אׁשר את ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹיּׂשראל
והאֹוכל  הּורמּו. לא להּתרם ׁשעתידין קדׁשים ועדין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻחּלין
גדֹולה  ּתרּומה מּמּנּו ׁשּיפריׁש קדם הּטבל מן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּכזית
ולא  ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב - מעּׂשר ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּותרּומת
עֹון  אֹותם והּׂשיאּו וגֹומר, יּׂשראל ּבני קדׁשי את ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָיחּללּו

ְַָאׁשמה.
.Î גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּנּטלה מּדבר האֹוכל ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָאבל

ואפּלּו מעּׂשרֹות, מּמּנּו הפריׁש לא ועדין מעּׂשר ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַֹּותרּומת
מּׁשּום  לֹוקה זה הרי - עני מעּׂשר אּלא ּבֹו נׁשאר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹלא
אּלא  מיתה עֹון ׁשאין מיתה; ּבֹו ואין טבל, ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָאֹוכל

מעּׂשר. ּותרּומת גדֹולה ְְְֲִֵַַָָּבתרּומה
.‡Î- מעּׂשרֹות מּמּנּו הּורמּו ׁשּלא טבל לאֹוכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹאזהרה

ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבכלל
דבר  זה אי יתּבאר: ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות ּובהלכֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָוגֹומר.
דבר  זה ואי ּפטּור, דבר זה ואי ּובמעּׂשרֹות ּבתרּומה ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחּיב
סֹופרים. מּדברי החּיב זהּו ואי הּתֹורה מן חּיב ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהּוא
הּכרם  מּכלאי אֹו ּדבריהם ׁשל מּטבל ּכזית ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָוהאֹוכל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - לארץ חּוצה ׁשל ְְְִֶֶַַַַָָָָָוערלה
.·Î והּכלאים ׁשביעית ּוספיחי וההקּדׁש והחדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּטבל

ּכמֹותם, אסּורים מּפרֹותיהן הּיֹוצאין מׁשקין - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָוהערלה
ׁשל  ויין ערלה ׁשל וׁשמן מּיין חּוץ עליהן. לֹוקין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואין

ׁשּלֹוק  ּכדר עליהן ׁשּלֹוקין הּכרם, הּזיתים ּכלאי על ין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַ
ׁשּלהן. הענבים ְֲִֶֶַָָָועל

.‚Î ׁשל וכּלן ּבמאכלֹות, אחרים אּסּורין ּבקדׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֻויׁש
ּובּכּורים  ּתרּומֹות ּבאכילת ׁשּיׁש אּסּורין ּכגֹון הן. ְְֲִִִִִֵֵֶַַָּתֹורה
ּכגֹון  מזּבח, ּבקדׁשי ׁשּיׁש ואּסּורין ׁשני, ּומעּׂשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָוחּלה

ּבמקֹומֹו. יתּבאר מהן אחד וכל וטמא. ונֹותר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָּפּגּול
.„Î ּבין למלקּות ּבין ּכזית, - מהן אכילה ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָוׁשעּור

ּבהלכֹות  ודיניו ּבפסח חמץ אּסּור ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלכרת.
אּסּור  - הּכּפּורים ּביֹום אכילה אּסּור אבל ּומּצה. ְֲֲִִִִִֵַַָָָָחמץ
אינֹו הּנזיר על מּגפן יֹוצא אּסּור וכן עצמֹו; ּבפני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמין
וׁשעּורֹו מהן אחד ּכל אּסּור יתּבאר ּולפיכ ּבּכל. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשוה

לֹו. הראּוי ּבמקֹומֹו ְְִִָָָודיניו
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קמה zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחרת  סעּדה מּפני 131ׁשעּור ׁשעֹות, ׁשׁש ּכמֹו והּוא , ְְְְִִֵֵֶֶַָָֻ
הּׁשּנים  ּבין ׁשל ּבקּנּוח.132הּבּׂשר סר ׁשאינֹו ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אּסּורין ‡. ויׁש חּיה. נפׁש ּבמיני הן ׁשאמרנּו אּסּורין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכל

וכלאי  החדׁש, והן: הארץ, ּבזרע ּתֹורה ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחרים
והערלה. והּטבל, ְְְֶֶֶֶַַָָָהּכרם,

ּבלבד ·. ּתבּואה מיני מחמּׁשה אחד ּכל ּכיצד? ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהחדׁש
ּבׁשּׁשה  העמר ׁשּיקרב קדם ׁשּלֹו מהחדׁש לאכל ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹאסּור
וכל  תאכלּו. לא וכרמל וקלי ולחם ׁשּנאמר: ּבניסן, ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹעּׂשר
מן  לֹוקה - העמר הקרבת קדם חדׁש ּכזית ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהאֹוכל
ּבחּוצה  ּבין ּבארץ ּבין זמן, ּובכל מקֹום ּבכל ְְְְֵֵֶַַָָָָָָָהּתֹורה,
אּלא  הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלארץ,
החדׁש הּתר העמר מּׁשּיקרב - מקּדׁש ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּבזמן

והּמקֹומ  חצֹות,ּבירּוׁשלים, אחר מּתרין הרחֹוקין ֹות ְְְֲִִִִַַַַָָָֻ
ׁשאין  ּובזמן חצֹות; אחר עד ּבֹו מתעּצלין ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַׁשאין
ּובּזמן  הּתֹורה. מן אסּור ּכּלֹו הּיֹום ּכל - הּמקּדׁש ְְִִֵַַַַַָָָָֻּבית
אסּור  החדׁש - טֹובים ימים ׁשני ׁשעֹוּׂשין ּבּמקֹומֹות ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהּזה,
סֹופרים. מּדברי לערב, עד ּבניסן עּׂשר ׁשבעה יֹום ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָּכל

.‚- ואחד אחד מּכל ּכזית וכרמל, וקלי לחם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹוכל
לא  וכרמל וקלי ולחם ׁשּנאמר מלקּיֹות; ׁשלׁש ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻלֹוקה
חלּוקין  ּבלאוין ׁשּׁשלׁשּתן למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹתאכלּו.

מּזה. ִֶֶזה
על „. אף העמר, הקרבת קדם ׁשהׁשריׁשה ּתבּואה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכל

ּבאכילה  מּתרת - ׁשּקרב אחר אּלא נגמרה ׁשּלא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּפי
העמר, ׁשּקרב אחר ׁשהׁשריׁשה ּותבּואה העמר. ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּׁשּקרב
זֹו הרי - העמר ׁשּקרב קדם זרּועה ׁשהיתה ּפי על ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאף
ּבכל  זה ודין הּבאה. ׁשנה ׁשל העמר ׁשּיקרב עד ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאסּורה

הּתֹורה. מן זמן ּובכל ְְִַַָָָמקֹום
מן ‰. וזרע ּוקצרּה, העמר, אחר ׁשהׁשריׁשה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹּתבּואה

ועדין  הּבא העמר קרב ּכ ואחר ּבּקרקע, ְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹהחּטים
ּכאּלּו העמר הּתירן אם ספק אּלּו הרי - ּבּקרקע ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהחּטים
ּבּקרקע. ׁשּבטלּו מּפני אֹותן יּתיר לא אֹו ּבכד, מּנחין ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻהיּו
אֹותֹו ּומּכין לֹוקה, אינֹו - ואכל מהם לקט אם ,ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלפיכ
העמר, מּלפני ׁשליׁש ׁשהביאה ׁשּבלת וכן מרּדּות. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמּכת
זֹו הרי - והֹוסיפה העמר, ׁשּקרב אחר ּוׁשתלּה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹועקרּה
העמר  ׁשּיבֹוא עד הּתֹוספת מּפני אסּורה ּתהיה אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹספק
העמר. קדם הׁשריׁשה ׁשהרי אסּורה, ּתהיה לא אֹו ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹהּבא,

.Â ירקֹות מיני אֹו ּתבּואה מּמיני מין ּכיצד? הּכרם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכלאי
ּבין  נכרי, ׁשּזרע ּבין יּׂשראל ׁשּזרע ּבין הּגפן, עם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנזרעּו

הּג ׁשּנטע ּבין מאליהן ׁשניהם ׁשעלּו - הּירק ּבתֹו פן ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

המלאה  ּתקּדׁש ּפן ׁשּנאמר: ּובהניה. ּבאכילה ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאסּורין
ּתתרחק  ּפן ּכלֹומר: הּכרם. ּותבּואת ּתזרע אׁשר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּזרע

ׁשניהם. ְְֱֵֶֶֹותאסר
.Ê מן ּבין הּירק מן ּבין הּכרם, מּכלאי ּכזית ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהאֹוכל

עם  זה מצטרפין ּוׁשניהם הּתֹורה. מן לֹוקה - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָהענבים
ֶזה.

.Á אבל יּׂשראל; ּבארץ ׁשּנזרעּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבּמה
ּובהלכֹות  סֹופרים. מּדברי הּכרם ּכלאי - לארץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבחּוצה
זה  ואי הּכרם ּבכלאי אסּור מין זה אי יתּבאר: ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכלאים
דבר  זה ואי יאסר, ּומתי יאסר, והיא אסּור, אינֹו ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמין

מקּדׁש. אינֹו זה ואי ְְְֵֵֵֵֶַַמקּדׁש
.Ë ּפרֹות ּכל - מאכל אילן הּנֹוטע ּכל ּכיצד? ְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָהערלה

אסּורין  הן הרי מּׁשּנטע ׁשנים ׁשלׁש אילן אֹותֹו ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשעֹוּׂשה
לכם  יהיה ׁשנים ׁשלׁש ׁשּנאמר: ּובהנאה, ְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבאכילה
מן  לֹוקה - ּכזית מהם האֹוכל וכל יאכל. לא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹערלים

ַָהּתֹורה.
.È:ׁשּנאמר יּׂשראל, ּבארץ ּבנֹוטע אמּורים? ּדברים ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבּמה

ּבחּוצה  ערלה אּסּור אבל וגֹומר; הארץ אל תבאּו ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹּכי
ּבחּוצה  הערלה ׁשּוּדאי מּסיני, למׁשה הלכה - ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָלארץ
יתּבאר  ׁשני מעּׂשר ּובהלכֹות מּתר. ּוספקּה אסּורה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֻלארץ

הּמּתרין. ּודברים ערלה מּׁשּום האסּורין ְְְֲִִִִִַָָָָָָֻּדברים
.‡È;אסּור - יּׂשראל ּבארץ הּכרם: וכלאי ערלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָספק

היה  ּכיצד? מּתר. - ּדוד ׁשּכבׁש ארצֹות והיא ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻּבסּוריא,
זרּוע  ירק היה לֹו, חּוצה נמּכרֹות וענבים וערלה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָּכרם
ׁשּמא  זה הּוא מּמּנּו ׁשּמא לֹו, חּוצה נמּכר וירק ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָּבתֹוכֹו
ראה  אפּלּו לארץ, ּובחּוצה מּתר. ּבסּוריא - ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֻמאחר
- הּכרם מן יֹוצא ירק אֹו ערלה, מּכרם יֹוצאֹות ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהענבים
אֹו הערלה מן ּבֹוצר אֹותֹו יראה ׁשּלא והּוא מהן; ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹלֹוקח

ּבידֹו. הּירק ְֵַָָָלֹוקט
.·È ּבארץ ּכלאים: ספק אֹו ערלה ספק ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּכרם

לֹומר  צרי ואין מּתר, - ּובסּוריא אסּור, - ְְְְִִֵֵַָָָָָֻיּׂשראל
לארץ. ְֶָָָּבחּוצה

.‚È- ערלה ׁשל ּבפרּדס טמּונה הנמצאת יין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָחבית
מּמקֹום  ּגֹונב הּגּנב ׁשאין ּבהניה; ּומּתרת ּבׁשתּיה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאסּורה
אסּורים; - ׁשם טמּונים הּנמצאין ענבים אבל ּבֹו. ְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָוטֹומן

ׁשם. והצניען נלקטּו מּׁשם ְְְְִִִִֶָָָָׁשּמא
.„Èהתנּו אם ּבנטיעה: ׁשּתפין ׁשהיּו וי ּׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָָֻנכרי

ערלה  ׁשני אֹוכל הּנכרי ׁשּיהיה הּׁשּתפּות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמּתחּלת
הערלה  ׁשני ּכנגד הּתר מּׁשני ׁשנים ׁשלׁש אֹוכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָויּׂשראל
ּובלבד  אסּור. - מּתחּלה התנּו לא ואם מּתר; זה הרי -ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹֻ
ּפרֹות  ּכּמה ׁשּיחׁשב ּכגֹון ּכיצד? לחׁשּבֹון. יבאּו ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

צריך 131) שכן הרי"ף וכתב שעות. שש של הפסק לסעודה סעודה ובין אכילנא". אחריתא בסעודתא וכו' עוקבא מר "אמר
הזה. הבשר נתעכל שעות שש ששהה ולאחר שעות שש לחכות עוף בבשר גם ומחמיר בשיטתו הולך ורבינו לנהוג

נמשך 132) הבשר שטעם מפרשים ויש שעות. שש לחכות צריך כן גם לתינוק להאכיל לעס אלא בלע לא אפילו זה ולטעם
דעה  יורה וטור משנה כסף (וראה והדחה קינוח אחרי גבינה לאכול מותר בלע ולא לעס אם ולדבריהם הזה. כשיעור בפה

פט). נוהג 1)סימן ואם ופדיונו רבעי נטע לארץ; ובחוצה בארץ נוהגים ואם והערלה, הכרם וכלאי החדש דיני יבאר
כו'. שביעית וספיחי והחדש מהטבל היוצאין משקין לאו; או מיתה בו שיש וטבל טבל; כזית האוכל לארץ; ובחוץ בארץ

zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹותן  ּכנגד יּׂשראל ׁשּיאכל עד ערלה ּבׁשני הּנכרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאכל
ּפרֹות  ּכמחליף זה ׁשהרי אסּור, - ּכזה התנּו אם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּפרֹות.

ְָָערלה.
.ÂË,לארץ ּבחּוצה נֹוהג רבעי נטע ּדין ׁשאין לי, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיראה

ׁשּלא  ּכלל; ּפדיֹון ּבלא רביעית ׁשנה ּפרֹות אֹוכל ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֹאּלא
ּסּוריא, ּומה הּדברים: וחמר וקל הערלה. אּלא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹאמרּו
אינּה מּדבריהם, ּובׁשביעית ּבמעּׂשרֹות חּיבת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהיא

ׁשּיתּב ּכמֹו רבעי, ּבנטע ׁשני;חּיבת מעּׂשר ּבהלכֹות אר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
נֹוהג  רבעי נטע יהיה ׁשּלא ׁשּכן ּכל לא - לארץ ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹחּוצה
ּבין  הּבית ּבפני ּבין ּבּה נֹוהג - יּׂשראל ּבארץ אבל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּה?!
רבעי  ׁשּכרם ּגאֹונים, מקצת והֹורּו הּבית. ּבפני ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא
מּתר  יהיה ּכ ואחר לארץ ּבחּוצה אֹותֹו ּפֹודין ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻלבּדֹו

עּקר. זה לדבר ואין ְְֲִִֵֶַָָָָּבאכילה.
.ÊË ּבארץ מהן לאכל אסּור - ּכּלּה רביעית ׁשנה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻּפרֹות

מׁשּפטי  יתּבאר ׁשני מעּׂשר ּובהלכֹות ׁשּיּפדּו. עד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיּׂשראל
ולרבעי. לערלה מֹונין ּומאימתי אכילתן, ודין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָּפדיֹונן,

.ÊÈ אחר הּזה? ּבּזמן רבעי נטע ּפרֹות ּפֹודין ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָּכיצד
העֹולם  מל אלהינּו יי אּתה ּברּו :מבר אֹותן ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשאֹוסף
ואחר  רבעי. נטע ּפדיֹון על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָאׁשר
הרי  ואֹומר: אחת, ּבפרּוטה ואפּלּו ּכּלן, את ּפֹודה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכ
לים  ּפרּוטה אֹותּה ּומׁשלי זֹו. ּבפרּוטה ּפדּויין ְְְְְִִִֵַָָָָאּלּו
אחרֹות, מּפרֹות ּפרּוטה ׁשוה על מחּללן אֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהּמלח.
אֹו אּלּו חּטים על מחּללין האּלּו הּפרֹות ּכל הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָֻואֹומר:
ׁשּלא  ּכדי אֹותן, וּׂשֹורף ּבהן. וכּיֹוצא אּלּו ּׂשעֹורים ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹעל

הּפרֹות. ּכל ואֹוכל לאחרים. תקלה ְְֲִִֵֵֵַַַָָָיהיּו
.ÁÈ ּפרֹות ׁשּפדה ּפי על ׁשאף הּגאֹונים, מקצת ְְִִִֵֶֶַַַָָָהֹורּו

ׁשנה  ׁשּתּכנס עד לאכלן אסּור - חּללן אֹו רביעית ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָׁשנה
ׁשגגת  ׁשּזֹו לי, ויראה עּקר. לֹו אין זה ודבר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחמיׁשית.
ּתאכלּו החמיׁשת ּובּׁשנה ׁשּכתּוב: לפי והּטעם: ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹהֹוראה.
החמיׁשית  ׁשּבּׁשנה אּלא הּכתּוב ענין ואין ּפריֹו. ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאת
ראּוי  ואין ׁשּבעֹולם. חּלין ּככל ּפדיֹון, ּבלא ּפריֹו ְְְְְְִִִֵֶָָָָֹֹֻּתאכלּו

זֹו. להֹוראה ְָָָלחׁש
.ËÈמּמּנּו להפריׁש חּיב ׁשהּוא אכל ּכל ּכיצד? ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּטבל

טבל, נקרא מּמּנּו ׁשּיפריׁש קדם - ּומעּׂשרֹות ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּתרּומה

ּבני  קדׁשי את יחּללּו ולא ׁשּנאמר: מּמּנּו. לאכל ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹואסּור
מנהג  ּבהן ינהגּו לא ּכלֹומר: ליי. ירימּו אׁשר את ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹיּׂשראל
והאֹוכל  הּורמּו. לא להּתרם ׁשעתידין קדׁשים ועדין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻחּלין
גדֹולה  ּתרּומה מּמּנּו ׁשּיפריׁש קדם הּטבל מן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּכזית
ולא  ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב - מעּׂשר ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּותרּומת
עֹון  אֹותם והּׂשיאּו וגֹומר, יּׂשראל ּבני קדׁשי את ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָיחּללּו

ְַָאׁשמה.
.Î גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּנּטלה מּדבר האֹוכל ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָאבל

ואפּלּו מעּׂשרֹות, מּמּנּו הפריׁש לא ועדין מעּׂשר ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַֹּותרּומת
מּׁשּום  לֹוקה זה הרי - עני מעּׂשר אּלא ּבֹו נׁשאר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹלא
אּלא  מיתה עֹון ׁשאין מיתה; ּבֹו ואין טבל, ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָאֹוכל

מעּׂשר. ּותרּומת גדֹולה ְְְֲִֵַַָָּבתרּומה
.‡Î- מעּׂשרֹות מּמּנּו הּורמּו ׁשּלא טבל לאֹוכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹאזהרה

ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבכלל
דבר  זה אי יתּבאר: ּומעּׂשרֹות ּתרּומֹות ּובהלכֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָוגֹומר.
דבר  זה ואי ּפטּור, דבר זה ואי ּובמעּׂשרֹות ּבתרּומה ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחּיב
סֹופרים. מּדברי החּיב זהּו ואי הּתֹורה מן חּיב ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהּוא
הּכרם  מּכלאי אֹו ּדבריהם ׁשל מּטבל ּכזית ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָוהאֹוכל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - לארץ חּוצה ׁשל ְְְִֶֶַַַַָָָָָוערלה
.·Î והּכלאים ׁשביעית ּוספיחי וההקּדׁש והחדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּטבל

ּכמֹותם, אסּורים מּפרֹותיהן הּיֹוצאין מׁשקין - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָוהערלה
ׁשל  ויין ערלה ׁשל וׁשמן מּיין חּוץ עליהן. לֹוקין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואין

ׁשּלֹוק  ּכדר עליהן ׁשּלֹוקין הּכרם, הּזיתים ּכלאי על ין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַ
ׁשּלהן. הענבים ְֲִֶֶַָָָועל

.‚Î ׁשל וכּלן ּבמאכלֹות, אחרים אּסּורין ּבקדׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֻויׁש
ּובּכּורים  ּתרּומֹות ּבאכילת ׁשּיׁש אּסּורין ּכגֹון הן. ְְֲִִִִִֵֵֶַַָּתֹורה
ּכגֹון  מזּבח, ּבקדׁשי ׁשּיׁש ואּסּורין ׁשני, ּומעּׂשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָוחּלה

ּבמקֹומֹו. יתּבאר מהן אחד וכל וטמא. ונֹותר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָּפּגּול
.„Î ּבין למלקּות ּבין ּכזית, - מהן אכילה ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָוׁשעּור

ּבהלכֹות  ודיניו ּבפסח חמץ אּסּור ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלכרת.
אּסּור  - הּכּפּורים ּביֹום אכילה אּסּור אבל ּומּצה. ְֲֲִִִִִֵַַָָָָחמץ
אינֹו הּנזיר על מּגפן יֹוצא אּסּור וכן עצמֹו; ּבפני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמין
וׁשעּורֹו מהן אחד ּכל אּסּור יתּבאר ּולפיכ ּבּכל. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשוה

לֹו. הראּוי ּבמקֹומֹו ְְִִָָָודיניו
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* * *
a sqka diyeciwa ezaa i`kf a`d' :dpyna epipy.'äàéáe øèL§¨¦¨

:`xnbd zxxanïì àðîxhya diyeciwa i`kf a`dy epl oipn - §¨¨
:`xnbd zx`an .d`iaaeàø÷ øîàdyxbzdy dy` oipra ¨©§¨

dklde' ,oey`xd dlran'øçà Léàì äúéäå(a ck mixac)e ,Le÷zéà §¨§¨§¨§¨§¦©¥¦§
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,oiyeciwd ipte` lk ef oeyla milelke ,oiyeciwe died oeyl ef
s` ,lirl x`eank ,dia` zeyxa `id sqk iyeciw oiprly myke

.ezeyxa `id d`ia e` xhy iyeciw oiprl

* * *
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.‡ ÔBL‡¯ ˜¯täNò úåöî ∆∆ƒ¦§©£¥
ïBæî úìéëà øçà Cøáì äøBzä ïî¦©¨§¨¥©©£¦©¨

-zyngn cg`n ieyrd mgl
oldl mix`eand] obc ipin פ"ג)
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äøBzä ïî áiçef dkxaaíà àlà ©¨¦©¨¤¨¦
òáNdlik` lk`y ote`a wx - ¨©

,da rayyøîàpLweqta ¤¤¡©
,'zëøáe zòáNå'`ly rnyne §¨¨§¨¥©§¨

xg`l `l` jxal dxez dzeeiv
.raey zlik`íéøôBñ éøácîe- ¦¦§¥§¦

epwiz minkgeìëà elôàLwx ¤£¦¨©
úéfkzif lcebk `edy xeriy - ©©¦

,ipepiaåéøçà êøáî.oefnd zkxa §¨¥©£¨
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,[dlecbd zqpk iyp` -] minkg
jixvyälçz ìëàî ìk ìò Cøáì§¨¥©¨©£¨§¦¨

,dlik`d mcew -åwxCk øçà- §©©¨
dkxad xg`e lk`i.epnî äðäé¥¨¤¦¤

øçàå Cøáé ,áBè çéø çéøä íà ïëå§¥¦¥¦©¥©§¨¥§©©
Ba äðäé Ckeilr jxal jixv - ¨¥¨¤

iy mcew.egixn dpdielôàåm` ©£¦
ì Bà ìëàì ïekúðúBzLwxìk ¦§©¥¤¡Ÿ¦§¨

àeäL,xzeia ohw xeriy -,Cøáî ¤§¨¥
àìa äðäpä ìëå .äðäð Ck øçàå§©©¨¤¡¤§¨©¤¡¤§Ÿ

ìòî ,äëøaon dpdp eli`k - §¨¨¨©

.ycwddíéøôBñ éøácî ïëåjixvyìk øçà Cøáìdnìëå ìëàiL §¥¦¦§¥§¦§¨¥©©¨¤Ÿ©§¨
dnúéòéáø äzLiL àeäå ,äzLiLly xeriy dzyy calae - ¤¦§¤§¤¦§¤§¦¦

,beld ziriaxúéfk ìëàiL àeäå.zifk ly xeriy lk`y calae - §¤Ÿ©©©¦
úîòèîezpeekzn dpi`e ,ewceal ick lk`nd on znrehy dy`e - ©§¤¤

,dlik`làì äëøa äëéøö dðéà¥¨§¦¨§¨¨Ÿ
ãò äéøçàì àìå äéðôìmerhzy §¨¤¨§Ÿ§©£¤¨©

,úéòéáømiaiig oi`y meyn §¦¦
myl dpeek yiyk `l` jxal
xeriyae ,dnirhl `le dlik`
wx `idy it lr s` ziriax ly

i`ceea ,znrehzpeek dl yi
.dlik`

.‚ïéëøánL íLëed"awdlìò §¥¤§¨§¦©
äéðää,epnn mipdpy xac -Ck ©£¨¨¨

ïéëøáîd"awdläåöî ìk ìò §¨§¦©¨¦§¨
äåöîe,devnd ziiyr mcewåwx ¦§¨§

dúBà äNòé Ck øçàmrhde , ©©¨©£¤¨
lr 'dl zecedl ick ,ef dkxaa

.zeevnd meiw lr epeeivyúBëøáe§¨
çáL Cøc íéîëç eðwz úBaø©¦§£¨¦¤¤¤©

äLwa Cøãå äéãBäågayl ick - §¨¨§¤¤©¨¨
epnn ywale d"awdl zecedle
zkxa oebk] epikxv z` el oziiy
dlitzd zekxae ,`txzpy dleg
jxal aiig mc`y zekxa x`ye

,[mei lkaéãëjxany ici lry
mc`d `eai elld zekxad z`
ét ìò óà ,ãéîz àøBaä úà økæì¦§Ÿ¤©¥¨¦©©¦

äåöî äNò àìå äðäð àlL- ¤Ÿ¤¡¨§Ÿ¨¨¦§¨
did `ly drya elit` xnelk
lr dkxa mey jxal jixv

devnd lr e` d`pdd.
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dkld ipipt

א  חייב :הלכה שאינו אומרים שיש כתב ס"ד) קצז (סי' הרמ"א

ולכך  לשתות, תאב והוא בסעודתו שתה לא אם מהתורה לברך
רק  האחרים] את חובה ידי [ויוציא שיברך לכתחילה להיזהר טוב

דבריהם  שאין פי על שאף כתב ס"ז) (שם הרב ובשו"ע ששתה, מי

שאפשר  במקום לדבריהם לחוש טוב אבל ברורה .עיקר, המשנה
שביעה  ששיעור משמע, החינוך שמלשון כתב כב) ס"ק קפד (סי'

כל  אלא אדם, בכל שווה אינו התורה מן המזון בברכת המחייב

גם  מחייתו, כדי רק לאכול תמיד דרכו ואם שביעתו, יודע אחד

שביעה. נחשב זה

ב  וכו'.:הלכה יברך טוב, ריח הריח אם רטז וכן (סי' ובשו"ע
כלום  לברך צריך אין מהריח ההנאה שלאחר הוסיף ו"ע הש .ס"א)

כברייתו  שהוא דבר שעל לומר מסתפקים שיש כתב ס"א) רי (סי'

בו  שאין אפילו אחריו לברך צריך רימון, או ענב של גרגיר כגון

[כדי  מכזית פחות 'בריה' לאכול שלא להיזהר נכון ולכך כזית,

ברכת  ובסדר (שם), ברמ"א וראה ברכה]. לספק עצמו יכניס שלא
שהוסיפו  זֿט) ס"ק רי (סי' ברורה ובמשנה ה"ט), (פ"ח הנהנין

לבריה  נחשב מתי בענין דינים פרטי צריכה .עוד אינה ומטעמת
וכו'. כשהוא ברכה אפילו הוא זה שדין כתב ס"ב) רי (סי' ובשו"ע

לברך, צריך בולע, הוא שאם אומרים ויש הטעימה, את בולע

אפילו  ואז שבלע, מה את כשפולט רק מברכה הטועם את ופטרו

ברכות  שספק פסק (שם) וברמ"א ברכה. צריך אינו הרבה על

(סי' ברורה ובמשנה הי"א) (פ"ח הנהנין ברכת בסדר וראה להקל.
בזה. שכתבו מה יט) ס"ק רי

ג  יעשה :הלכה כך ואחר ומצוה מצוה כל על מברכין כך
צריכה אותה. שהברכה הוסיף סי"ז) תרנא (סי' הרב ובשו"ע

המצוה. עשיית לתחילת סמוך להיות

úBëìä
úåëìä

úBëøa ¦§§¨
אחר  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשם את לבר והיא אחת, עׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמצות

אּלּו ּבפרקים זֹו מצוה ּובאּור ְְֲִִִִֵֵָָָאכילה,

ïBLàø ÷øt¤¤¦
.à¯·Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓ,ÔBÊÓ ˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡ C ƒ¿«¬≈ƒ«»¿»≈««¬ƒ«»

BÈ‡Â .EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»∆¡…∆¿≈
zÚ·NÂ ¯Ó‡pL ,Ú·N Ì‡ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ«»ƒ«»∆»ƒ»«∆∆¡«¿»»¿»
Í¯·Ó ˙Èfk ÏÎ‡ elÙ‡L ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe ,zÎ¯·e≈«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬ƒ»«««ƒ¿»≈

.ÂÈ¯Á‡.áÏÎ‡Ó Ïk ÏÚ C¯·Ï ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe «¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈«»«¬»
·BË ÁÈ¯ ÁÈ¯‰ Ì‡ ÔÎÂ .epnÓ ‰‰È Ck ¯Á‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿««»≈»∆ƒ∆¿≈ƒ≈ƒ«≈«
B‡ ÏÎ‡Ï Ôek˙ elÙ‡Â .Ba ‰‰È Ck ¯Á‡Â C¯·È¿»≈¿««»≈»∆«¬ƒƒ¿«≈∆¡…
‰‰p‰ ÏÎÂ .‰‰ Ck ¯Á‡Â C¯·Ó ,‡e‰L Ïk ˙BzLÏƒ¿»∆¿»≈¿««»∆¡∆¿»«∆¡∆
Ïk ¯Á‡ C¯·Ï ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ .ÏÚÓ ‰Î¯a ‡Ïa¿…¿»»»«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈««»
‡e‰Â ˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL ‡e‰Â ,‰zLiL ÏÎÂ ÏÎ‡iL∆…«¿»∆ƒ¿∆¿∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿
‰ÈÙÏ ‡Ï ‰Î¯a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ˙ÓÚËÓe .˙Èfk ÏÎ‡iL∆…«««ƒ«¿∆∆≈»¿ƒ»¿»»…¿»∆»

.˙ÈÚÈ·¯ „Ú ‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ.âÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌLÎe ¿…¿«¬∆»«¿ƒƒ¿≈∆¿»¿ƒ«
Ck ¯Á‡Â ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó Ck ,‰È‰‰«¬»»»¿»¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿««»
Á·L C¯c ÌÈÓÎÁ ewz ˙Ba¯ ˙BÎ¯·e .d˙B‡ ‰NÚÈ«¬∆»¿»«ƒ¿¬»ƒ∆∆∆«
Û‡ „ÈÓz ‡¯Ba‰ ˙‡ ¯kÊÏ È„Î ,‰Lwa C¯„Â ‰È„B‰Â¿»»¿∆∆«»»ƒ¿…∆«≈»ƒ«

.‰ÂˆÓ ‰NÚ ‡ÏÂ ‰‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…∆¡»¿…»»ƒ¿»

meil cg` wxt m"anx ixeriyd"ryz'd oqip '`Îxc` c"k -

ה'תשע"ה  אדר כ"ד ראשון יום
ספר אהבה -הלכות ברכות 

zekxa zekld - dad` xtq - xc` c"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.„ïlk úBëøaä ìk eàöîðl zewlgpìL,ïéðéî äLoind :md el`e ¦§§¨©§¨ª¨§Ÿ¨¦¦
,cg`dúBëøalräéðää,epnn dpdpy xac -å,ipyd oindúBëøa ¦§©£¨¨§¦§
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ה  וכו'.:הלכה השם הזכרת בה שאין ברכה (סי'וכל ובשו"ע

המלכות, על או השם על דילג המברך שאם הוסיף ס"א) ריד

צריך  'העולם', תיבת שדילג אלא 'מלך' לשון אמר אם ואפילו

(שם  ברורה ובמשנה (שם) הרב בשו"ע וראה ולברך. לחזור

מלכות. בהן לומר צריך שאין ברכות מיני כמה שהביאו סק"אֿב)

ו  ברכת :הלכה שהמברך כתב ס"אֿב) קפה (סי' הרב השו"ע

מבין, אינו ואם מברך, הוא שבו הלשון את שיבין צריך המזון,

חובתו  ידי יצא הקודש שבלשון אומרים ויש חובתו, ידי יצא לא

כסברא  להחמיר ראוי אך נוהגים, וכן מבין, שאינו פי על אף

ברכות  שאר המברך בענין שהאריך בדבריו וראה הראשונה.

מבין. שאינו יצא.בלשון וכו', המטבע את שינה לעיל ואם ראה

בענין  הרב השו"ע דברי שהובאו ה"ז) (פ"א שמע קריאת בהלכות

זה.

ז  וכו'.:הלכה יצא השמיע לא ס"ב,ואם קפה (סי' ובשו"ע

בשפתיו  שהוציא באופן רק הוא שיצא זה שדין פסק ס"ג) רו

שו"ע  כדיבור. אינו שהרהור יצא, לא בלבו, רק הרהר אם [אבל

הדחק  שבשעת כתב (שם) הרב ובשו"ע ס"ג)]. קפה (סי' הרב

הרמב"ם  שיטת על מדרבנן שהן בברכות לסמוך יש גדול, ולצורך

סק"ב) (שם ברורה ובמשנה בדבריו וראה בלב. לברך שאפשר

זה. בענין דינים פרטי עוד שהוסיפו

ח  ולברך.:הלכה לחזור צריך הפסיק (סי'ואם ברורה ובמשנה

גם  אחת, תיבה רק ודיבר הפסיק אם שאפילו כתב לו) ס"ק קסז

ולברך  לחזור בד .צריך הפסיק דבר ואם מענין שהן ברים
וכו'. עליו כתב שמברכין לז) ס"ק קסז (סי' ברורה ובמשנה

דיבר  אם כגון סעודה, צרכי רק שהם לדברים הפסיק אם שאפילו

הפסק  זה אין לסעודה, שצריך הכלים את הרמ"א .להביא כתב

הפרוסה  לצורך [אפילו כלל יפסיק לא שלכתחילה ס"ו), קסז (סי'

ס"ט)] (שם הרב שו"ע עליה. ס"ג).שמברכים רו (סי' הרמ"א כתב

יותר  של בשיעור יב)] ס"ק שם (משנ"ב [בשתיקה להפסיק שאסור

הרב  (שו"ע רבי' עליך 'שלום המילים אמירת [והוא דיבור מכדי

חילוקים  כמה שיש שהביא שם ברורה במשנה וראה ס"ג)]. שם

בשתיקה  להפסקה בדיבור הפסקה ס"ג).בין רו (סי' הרב השו"ע

אפילו  הוא לאכילה, הברכה בין להפסיק שאסור זה שדין כתב

קריאת  הלכות לעיל [ראה היראה מפני או הכבוד מפני כשמפסיק

ו'מפני  הכבוד' 'מפני מהו שנתבאר הט"וֿט"ז) (פ"ב שמע

לעניית  שאפילו הוסיף יב) ס"ק רו (סי' ברורה והמשנה היראה']

יפסיק. לא כן גם וברכו, וקדושה לקדיש או אמן

.ã˙BÎ¯a ,ÔÈÈÓ ‰LÏL Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿»À»¿…»ƒƒƒ¿
C¯c Ô‰L ,‰‡„B‰ ˙BÎ¯aÂ ,˙BÂˆn‰ ˙BÎ¯aÂ ,‰È‰‰«¬»»¿ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿»»∆≈∆∆
„ÈÓz ‡¯Ba‰ ˙‡ ¯kÊÏ È„k ,‰Lw·e ‰È„B‰Â Á·L∆«¿»»«»»¿≈ƒ¿…∆«≈»ƒ

.epnÓ ‰‡¯ÈÏe.ä˙È·e ‡¯ÊÚ ,˙BÎ¯a‰ Ïk ÁqÂ ¿ƒ¿»ƒ∆¿À«»«¿»∆¿»≈
˙Á‡ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ Ô˙BpLÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,Ìewz BÈcƒƒ¿¿≈»¿«»¿…¿ƒ«««
eÚ·hL ÚaËnÓ ‰pLÓ‰ ÏÎÂ .‰pnÓ Ú¯‚Ï ‡ÏÂ Ô‰Ó≈∆¿…ƒ¿…«ƒ∆»¿»«¿«∆ƒ«¿≈«∆»¿
ÔÈ‡L ‰Î¯a ÏÎÂ .‰ÚBË ‡l‡ BÈ‡ ,˙BÎ¯aa ÌÈÓÎÁ¬»ƒ«¿»≈∆»∆¿»¿»»∆≈
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰Î¯a dÈ‡ ˙eÎÏÓe ÌM‰ ˙¯kÊ‰ da»«¿»««≈«¿≈»¿»»∆»ƒ≈

.dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓÒ ‰˙È‰.åÔÈ¯Ó‡ Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk »¿»¿»«¬∆¿»»«¿»À»∆¡»ƒ
Ì‡Â .ÌÈÓÎÁ ewzL ÔÈÚk ¯Ó‡iL ‡e‰Â .ÔBLÏ ÏÎa¿»»¿∆…«»ƒ¿»∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒ
˙eÎÏÓe ‰¯kÊ‡ ¯ÈkÊ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÚaËn‰ ˙‡ ‰pLƒ»∆««¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»»«¿

.‡ˆÈ ÏÁ ÔBLÏa elÙ‡Â ‰Î¯a‰ ÔÈÚÂ.æ˙BÎ¯a‰ Ïk ¿ƒ¿««¿»»«¬ƒƒ¿…»»»«¿»
‡Ï Ì‡Â .¯ÓB‡ ‡e‰M ‰Ó BÊ‡Ï ÚÈÓLÈL CÈ¯ˆ ,ÔlkÀ»»ƒ∆«¿ƒ«¿»¿«∆≈¿ƒ…
.BaÏa C¯aL ÔÈa ÂÈ˙ÙNa ‡ÈˆB‰L ÔÈa ,‡ˆÈ ÚÈÓL‰ƒ¿ƒ«»»≈∆ƒƒ¿»»≈∆≈≈¿ƒ

.ç¯·c ÔÈ·e ‰Î¯a‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»…«¿ƒ≈«¿»»≈»»
CÈ¯ˆ ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL∆¿»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ
ÔÈÚÓ Ô‰L ÌÈ¯·„a ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â .‰iL C¯·Ïe ¯ÊÁÏ«¬…¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆≈≈ƒ¿«
,„ˆÈk .‰iL C¯·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ¯·c»»∆¿»¿ƒ»»≈»ƒ¿»≈¿ƒ»≈«
,ÁÏÓ e‡È·‰ ,¯Ó‡ ÏÎ‡L Ì„˜e ,˙t‰ ÏÚ C¯aL ÔB‚k¿∆≈≈«««…∆∆»«»«»ƒ∆«
‰Ó‰aÏ ÏÎ‡Ó ez ,ÏÎ‡Ï ÈBÏÙÏ ez ,ÏÈL·z e‡È·‰»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆¡…¿«¬»«¿≈»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .C¯·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,el‡a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»≈≈»ƒ¿»≈¿≈»«≈»∆
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א  חייב :הלכה שאינו אומרים שיש כתב ס"ד) קצז (סי' הרמ"א

ולכך  לשתות, תאב והוא בסעודתו שתה לא אם מהתורה לברך
רק  האחרים] את חובה ידי [ויוציא שיברך לכתחילה להיזהר טוב

דבריהם  שאין פי על שאף כתב ס"ז) (שם הרב ובשו"ע ששתה, מי

שאפשר  במקום לדבריהם לחוש טוב אבל ברורה .עיקר, המשנה
שביעה  ששיעור משמע, החינוך שמלשון כתב כב) ס"ק קפד (סי'

כל  אלא אדם, בכל שווה אינו התורה מן המזון בברכת המחייב

גם  מחייתו, כדי רק לאכול תמיד דרכו ואם שביעתו, יודע אחד

שביעה. נחשב זה

ב  וכו'.:הלכה יברך טוב, ריח הריח אם רטז וכן (סי' ובשו"ע
כלום  לברך צריך אין מהריח ההנאה שלאחר הוסיף ו"ע הש .ס"א)

כברייתו  שהוא דבר שעל לומר מסתפקים שיש כתב ס"א) רי (סי'

בו  שאין אפילו אחריו לברך צריך רימון, או ענב של גרגיר כגון

[כדי  מכזית פחות 'בריה' לאכול שלא להיזהר נכון ולכך כזית,

ברכת  ובסדר (שם), ברמ"א וראה ברכה]. לספק עצמו יכניס שלא
שהוסיפו  זֿט) ס"ק רי (סי' ברורה ובמשנה ה"ט), (פ"ח הנהנין

לבריה  נחשב מתי בענין דינים פרטי צריכה .עוד אינה ומטעמת
וכו'. כשהוא ברכה אפילו הוא זה שדין כתב ס"ב) רי (סי' ובשו"ע

לברך, צריך בולע, הוא שאם אומרים ויש הטעימה, את בולע

אפילו  ואז שבלע, מה את כשפולט רק מברכה הטועם את ופטרו

ברכות  שספק פסק (שם) וברמ"א ברכה. צריך אינו הרבה על

(סי' ברורה ובמשנה הי"א) (פ"ח הנהנין ברכת בסדר וראה להקל.
בזה. שכתבו מה יט) ס"ק רי

ג  יעשה :הלכה כך ואחר ומצוה מצוה כל על מברכין כך
צריכה אותה. שהברכה הוסיף סי"ז) תרנא (סי' הרב ובשו"ע

המצוה. עשיית לתחילת סמוך להיות

úBëìä
úåëìä

úBëøa ¦§§¨
אחר  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשם את לבר והיא אחת, עׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמצות

אּלּו ּבפרקים זֹו מצוה ּובאּור ְְֲִִִִֵֵָָָאכילה,

ïBLàø ÷øt¤¤¦
.à¯·Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓ,ÔBÊÓ ˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡ C ƒ¿«¬≈ƒ«»¿»≈««¬ƒ«»

BÈ‡Â .EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»∆¡…∆¿≈
zÚ·NÂ ¯Ó‡pL ,Ú·N Ì‡ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ«»ƒ«»∆»ƒ»«∆∆¡«¿»»¿»
Í¯·Ó ˙Èfk ÏÎ‡ elÙ‡L ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe ,zÎ¯·e≈«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬ƒ»«««ƒ¿»≈

.ÂÈ¯Á‡.áÏÎ‡Ó Ïk ÏÚ C¯·Ï ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe «¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈«»«¬»
·BË ÁÈ¯ ÁÈ¯‰ Ì‡ ÔÎÂ .epnÓ ‰‰È Ck ¯Á‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿««»≈»∆ƒ∆¿≈ƒ≈ƒ«≈«
B‡ ÏÎ‡Ï Ôek˙ elÙ‡Â .Ba ‰‰È Ck ¯Á‡Â C¯·È¿»≈¿««»≈»∆«¬ƒƒ¿«≈∆¡…
‰‰p‰ ÏÎÂ .‰‰ Ck ¯Á‡Â C¯·Ó ,‡e‰L Ïk ˙BzLÏƒ¿»∆¿»≈¿««»∆¡∆¿»«∆¡∆
Ïk ¯Á‡ C¯·Ï ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ .ÏÚÓ ‰Î¯a ‡Ïa¿…¿»»»«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈««»
‡e‰Â ˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL ‡e‰Â ,‰zLiL ÏÎÂ ÏÎ‡iL∆…«¿»∆ƒ¿∆¿∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿
‰ÈÙÏ ‡Ï ‰Î¯a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ˙ÓÚËÓe .˙Èfk ÏÎ‡iL∆…«««ƒ«¿∆∆≈»¿ƒ»¿»»…¿»∆»

.˙ÈÚÈ·¯ „Ú ‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ.âÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌLÎe ¿…¿«¬∆»«¿ƒƒ¿≈∆¿»¿ƒ«
Ck ¯Á‡Â ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó Ck ,‰È‰‰«¬»»»¿»¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿««»
Á·L C¯c ÌÈÓÎÁ ewz ˙Ba¯ ˙BÎ¯·e .d˙B‡ ‰NÚÈ«¬∆»¿»«ƒ¿¬»ƒ∆∆∆«
Û‡ „ÈÓz ‡¯Ba‰ ˙‡ ¯kÊÏ È„Î ,‰Lwa C¯„Â ‰È„B‰Â¿»»¿∆∆«»»ƒ¿…∆«≈»ƒ«

.‰ÂˆÓ ‰NÚ ‡ÏÂ ‰‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…∆¡»¿…»»ƒ¿»

meil cg` wxt m"anx ixeriyd"ryz'd oqip '`Îxc` c"k -

ה'תשע"ה  אדר כ"ד ראשון יום
ספר אהבה -הלכות ברכות 

zekxa zekld - dad` xtq - xc` c"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.„ïlk úBëøaä ìk eàöîðl zewlgpìL,ïéðéî äLoind :md el`e ¦§§¨©§¨ª¨§Ÿ¨¦¦
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.‰åd z`çqðly,úBëøaä ìk §ª©¨©§¨
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,mze` epwizì éeàø ïéàåïúBpL- §¥¨§©¨

,xg` gqepa zekxad z` xnel
éñBäì àìåìò óly gqepdúçà §Ÿ§¦©©©

ïäî,el`d zekxadn -òøâì àìå ¥¤§Ÿ¦§Ÿ©
äpnîzg` ly gqepd on - ¦¤¨

.zekxadnòaènî äpLîä ìëå§¨©§©¤¦©§¥©
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,äòBè àlà Bðéà ,úBëøaala` ©§¨¥¤¨¤
.ezaeg ici `viïéàL äëøa ìëå§¨§¨¨¤¥
íMä úøkæä da'd my -úeëìîe ¨©§¨©©¥©§

,'mlerd jln' oeyl -dðéà¥¨
l zaygpäúéä ïk íà àlà ,äëøa§¨¨¤¨¦¥¨§¨

dzøáçì äëeîñcin `idy - §¨©£¤§¨
,dl zncewd dkxad xg`l
ly zeklne my zxkfd jkitle
s` dliren dpey`xd dkxad

.ef dkxal
.Âïéøîàð ,ïlk úBëøaä ìk- ¨©§¨ª¨¤¡¨¦

oxne`l xyt`ì ìëaïBL,dvxiy §¨¨
oeyla `weec oxne`l jixv oi`e

,ycewdàeäåcalae -øîàiL §¤Ÿ©
oze`íéîëç eðwzL ïéðòkitk - ¨¦§¨¤¦§£¨¦

.l"fg epwizy dkxad okezíàå§¦
òaènä úà äpLgqepd on - ¦¨¤©©§¥©

,zekxad ly reawdìéàBä¦

úeëìîe äøkæà øékæäåjln' oeyle 'd my z` xikfdy oeik - §¦§¦©§¨¨©§
,'mlerdäëøaä ïéðòåokez z`e -,dkxadelôàåz` xn`y §¦§©©§¨¨©£¦
dkxadìaìç ïBL,ycewd oeyl epi`y -àöé.ef dkxaa ezaeg ici ¦§Ÿ¨¨

.Êéøö ,ïlk úBëøaä ìkCdligzklLdkxad zryaBðæàì òéîLé ¨©§¨ª¨¨¦¤©§¦©§¨§
z`àì íàå ,øîBà àeäM äî©¤¥§¦Ÿ

òéîLä,epfe`làöé,ezaeg ici ¦§¦©¨¨
ïéaote`aåéúôNa àéöBäLz` ¥¤¦¦§¨¨

rinyd `ly `l` dkxad zeaiz
e ,epfe`lBaìa CøaL ïéaelit`e - ¥¤¥¥§¦

llk eiztya `ived `ly ote`a
ayg wx `l` ,dkxad zeaiz z`
ici `vi mewn lkn ,ala oze`

.ezaeg
.Á÷éñôé àì ,ïlk úBëøaä ìk̈©§¨ª¨Ÿ©§¦

ïéáe äëøaä ïéadïéëøánL øác ¥©§¨¨¥¨¨¤§¨§¦
,åéìòxeaicaíéøçà íéøáãa ¨¨¦§¨¦£¥¦

mikxany xacl mikiiy mpi`y
.eilréøö ,÷éñôä íàåøæçì C §¦¦§¦¨¦©£Ÿ
Cøáìemrtíàå .äiðLm` la` - §¨¥§¦¨§¦

ïéðòî ïäL íéøáãa ÷éñôämdy - ¦§¦¦§¨¦¤¥¥¦§©
l mikiiyBðéà ,åéìò ïéëøánL øác̈¨¤§¨§¦¨¨¥

éøöCe xefglCøáìmrt.äiðL ¨¦§¨¥§¦¨
ãöékdf oic `edìò CøaL ïBâk , ¥©§¤¥¥©

e útäjxiay xg`l,ìëàL íã÷ ©©Ÿ¤¤¨©
,'çìî eàéáä' øîàe`eàéáä' ¨©¨¦¤©¨¦

,'ìéLázxn`y e`éðBìôì eðz' ©§¦§¦§¦
,'ìëàìe`,'äîäaì ìëàî eðz' ¤¡Ÿ§©£¨©§¥¨

elàa àöBiëåmixac xn`y e` - §©¥¨¥
,el` mixac oirk mdy mixg`

éøö BðéàCxefgleCøáìmcew ¥¨¦§¨¥
,dlik`d.äæa àöBik ìk ïëå§¥¨©¥¨¤
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dkld ipipt

ה  וכו'.:הלכה השם הזכרת בה שאין ברכה (סי'וכל ובשו"ע

המלכות, על או השם על דילג המברך שאם הוסיף ס"א) ריד

צריך  'העולם', תיבת שדילג אלא 'מלך' לשון אמר אם ואפילו

(שם  ברורה ובמשנה (שם) הרב בשו"ע וראה ולברך. לחזור

מלכות. בהן לומר צריך שאין ברכות מיני כמה שהביאו סק"אֿב)

ו  ברכת :הלכה שהמברך כתב ס"אֿב) קפה (סי' הרב השו"ע

מבין, אינו ואם מברך, הוא שבו הלשון את שיבין צריך המזון,

חובתו  ידי יצא הקודש שבלשון אומרים ויש חובתו, ידי יצא לא

כסברא  להחמיר ראוי אך נוהגים, וכן מבין, שאינו פי על אף

ברכות  שאר המברך בענין שהאריך בדבריו וראה הראשונה.

מבין. שאינו יצא.בלשון וכו', המטבע את שינה לעיל ואם ראה

בענין  הרב השו"ע דברי שהובאו ה"ז) (פ"א שמע קריאת בהלכות

זה.

ז  וכו'.:הלכה יצא השמיע לא ס"ב,ואם קפה (סי' ובשו"ע

בשפתיו  שהוציא באופן רק הוא שיצא זה שדין פסק ס"ג) רו

שו"ע  כדיבור. אינו שהרהור יצא, לא בלבו, רק הרהר אם [אבל

הדחק  שבשעת כתב (שם) הרב ובשו"ע ס"ג)]. קפה (סי' הרב

הרמב"ם  שיטת על מדרבנן שהן בברכות לסמוך יש גדול, ולצורך

סק"ב) (שם ברורה ובמשנה בדבריו וראה בלב. לברך שאפשר

זה. בענין דינים פרטי עוד שהוסיפו

ח  ולברך.:הלכה לחזור צריך הפסיק (סי'ואם ברורה ובמשנה

גם  אחת, תיבה רק ודיבר הפסיק אם שאפילו כתב לו) ס"ק קסז

ולברך  לחזור בד .צריך הפסיק דבר ואם מענין שהן ברים
וכו'. עליו כתב שמברכין לז) ס"ק קסז (סי' ברורה ובמשנה

דיבר  אם כגון סעודה, צרכי רק שהם לדברים הפסיק אם שאפילו

הפסק  זה אין לסעודה, שצריך הכלים את הרמ"א .להביא כתב

הפרוסה  לצורך [אפילו כלל יפסיק לא שלכתחילה ס"ו), קסז (סי'

ס"ט)] (שם הרב שו"ע עליה. ס"ג).שמברכים רו (סי' הרמ"א כתב

יותר  של בשיעור יב)] ס"ק שם (משנ"ב [בשתיקה להפסיק שאסור

הרב  (שו"ע רבי' עליך 'שלום המילים אמירת [והוא דיבור מכדי

חילוקים  כמה שיש שהביא שם ברורה במשנה וראה ס"ג)]. שם

בשתיקה  להפסקה בדיבור הפסקה ס"ג).בין רו (סי' הרב השו"ע

אפילו  הוא לאכילה, הברכה בין להפסיק שאסור זה שדין כתב

קריאת  הלכות לעיל [ראה היראה מפני או הכבוד מפני כשמפסיק

ו'מפני  הכבוד' 'מפני מהו שנתבאר הט"וֿט"ז) (פ"ב שמע

לעניית  שאפילו הוסיף יב) ס"ק רו (סי' ברורה והמשנה היראה']

יפסיק. לא כן גם וברכו, וקדושה לקדיש או אמן

.ã˙BÎ¯a ,ÔÈÈÓ ‰LÏL Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿»À»¿…»ƒƒƒ¿
C¯c Ô‰L ,‰‡„B‰ ˙BÎ¯aÂ ,˙BÂˆn‰ ˙BÎ¯aÂ ,‰È‰‰«¬»»¿ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿»»∆≈∆∆
„ÈÓz ‡¯Ba‰ ˙‡ ¯kÊÏ È„k ,‰Lw·e ‰È„B‰Â Á·L∆«¿»»«»»¿≈ƒ¿…∆«≈»ƒ

.epnÓ ‰‡¯ÈÏe.ä˙È·e ‡¯ÊÚ ,˙BÎ¯a‰ Ïk ÁqÂ ¿ƒ¿»ƒ∆¿À«»«¿»∆¿»≈
˙Á‡ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ Ô˙BpLÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,Ìewz BÈcƒƒ¿¿≈»¿«»¿…¿ƒ«««
eÚ·hL ÚaËnÓ ‰pLÓ‰ ÏÎÂ .‰pnÓ Ú¯‚Ï ‡ÏÂ Ô‰Ó≈∆¿…ƒ¿…«ƒ∆»¿»«¿«∆ƒ«¿≈«∆»¿
ÔÈ‡L ‰Î¯a ÏÎÂ .‰ÚBË ‡l‡ BÈ‡ ,˙BÎ¯aa ÌÈÓÎÁ¬»ƒ«¿»≈∆»∆¿»¿»»∆≈
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰Î¯a dÈ‡ ˙eÎÏÓe ÌM‰ ˙¯kÊ‰ da»«¿»««≈«¿≈»¿»»∆»ƒ≈

.dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓÒ ‰˙È‰.åÔÈ¯Ó‡ Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk »¿»¿»«¬∆¿»»«¿»À»∆¡»ƒ
Ì‡Â .ÌÈÓÎÁ ewzL ÔÈÚk ¯Ó‡iL ‡e‰Â .ÔBLÏ ÏÎa¿»»¿∆…«»ƒ¿»∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒ
˙eÎÏÓe ‰¯kÊ‡ ¯ÈkÊ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÚaËn‰ ˙‡ ‰pLƒ»∆««¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»»«¿

.‡ˆÈ ÏÁ ÔBLÏa elÙ‡Â ‰Î¯a‰ ÔÈÚÂ.æ˙BÎ¯a‰ Ïk ¿ƒ¿««¿»»«¬ƒƒ¿…»»»«¿»
‡Ï Ì‡Â .¯ÓB‡ ‡e‰M ‰Ó BÊ‡Ï ÚÈÓLÈL CÈ¯ˆ ,ÔlkÀ»»ƒ∆«¿ƒ«¿»¿«∆≈¿ƒ…
.BaÏa C¯aL ÔÈa ÂÈ˙ÙNa ‡ÈˆB‰L ÔÈa ,‡ˆÈ ÚÈÓL‰ƒ¿ƒ«»»≈∆ƒƒ¿»»≈∆≈≈¿ƒ

.ç¯·c ÔÈ·e ‰Î¯a‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»…«¿ƒ≈«¿»»≈»»
CÈ¯ˆ ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL∆¿»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ
ÔÈÚÓ Ô‰L ÌÈ¯·„a ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â .‰iL C¯·Ïe ¯ÊÁÏ«¬…¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆≈≈ƒ¿«
,„ˆÈk .‰iL C¯·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ¯·c»»∆¿»¿ƒ»»≈»ƒ¿»≈¿ƒ»≈«
,ÁÏÓ e‡È·‰ ,¯Ó‡ ÏÎ‡L Ì„˜e ,˙t‰ ÏÚ C¯aL ÔB‚k¿∆≈≈«««…∆∆»«»«»ƒ∆«
‰Ó‰aÏ ÏÎ‡Ó ez ,ÏÎ‡Ï ÈBÏÙÏ ez ,ÏÈL·z e‡È·‰»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆¡…¿«¬»«¿≈»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .C¯·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,el‡a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»≈≈»ƒ¿»≈¿≈»«≈»∆



zekxaקמח zekld - dad` xtq - xc` c"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.Ëì øzî ,ïlk úBëøaä ìkmc`ïéa ,ïúBà Cøáì àîèy ote`aäéä ¨©§¨ª¨ª¨§¨¥§¨¥¨¥¨¨
àîèAäpnî úBìòì ìBëé àeäL äàîèlr] d`nehd on xdhidl - ¨¥§ª§¨¤¨©£¦¤¨

[dliah iciíBia Ba-dcipa e` uxya rbepd oebk ,meid eze`a ©
,[cg` meil `l` dpi`e dlw mz`nehy]eïéa`nh didy ote`a ¥

aäpnî úBìòì ìBëé BðéàL äàîèª§¨¤¥¨©£¦¤¨
,íBia Bajixvy zna rbepd oebk ©

lkeiy cr mini dray zekgl
.ez`nehn xdhdlì øeñàåmc` §¨¨

yCøáî,zekxad z`Cøáì §¨¥§¨¥
äqëiL ãò ,íøò àeäLkz` §¤¨Ÿ©¤§©¤

íéøeîà íéøác äna ,Búåøò¤§¨©¤§¨¦£¦
,mexr `edyk jxal xeq`y

Léàa,mexr `edyky iptn , §¦
`edyk oia ,zi`xp cinz ezeexr

,ayei `edyk oiae cnerìáà£¨
aäMà,dnexr `idy it lr s` ¦¨

y `ed oicdäéðôe úáLBédhn ly ¤¤¨¤¨
úBçeèzeqekne zeweac -

úëøáîe ,ò÷øwaiptn ,ote`ay ©©§©§¨¤¤
.zi`xp dzeexr oi` df

.Èét ìò óà ,ïlk úBëøaä ìk̈©§¨ª¨©©¦
LxakCøal oze`envréãé àöéå ¤¥¥§¨¨§¥

BúáBç,el` zekxaaBì øzî ¨ª¨
Cøáìztqep mrt oze`íéøçàì- §¨¥©£¥¦

mixg` jxevléãé eàöé àlL¤Ÿ¨§§¥
ïúáBç,el` zekxaaïàéöBäì éãk ¨¨§¥§¦¨

ici e`vi ezkxa ici lry ick -
,mzaegïéàL äéðää úkøaî õeç¦¦§©©£¨¨¤¥

äåöî damikxany dkxa - ¨¦§¨
,epnn mipdpy xac lr dze`
dkxa oebk ,devn meiw da oi`y
,gix lr e` ,mgl lr e` oii lr
ïk íà àlà ,íéøçàì Cøáî BðéàL¤¥§¨¥©£¥¦¤¨¦¥

ïänò äðäðjxand m` wxy - ¤¡¤¦¨¤
dvexy xacdn `ed mb dpdp

`lyke ,mixg`l dkxad z` jxal leki ,mixg` jxevl eilr jxal
.jxan oi` ,dpdpäåöî da LiL äéðä úkøa ìáàmeiw da yiy - £¨¦§©£¨¨¤¥¨¦§¨

,devnçñtä éìéìa ävî úìéëà ïBâkmikxany '`ivend' zkxa - §£¦©©¨§¥¥©¤©
,gqt lila dvn zlik` iptlíBiä Lec÷å'otbd ixt `xea' zkxae - §¦©

z` mda mixikfne aeh meie zaya yeciwd iptl oiid lr mikxany
,meid zyecwét ìò óà íéúBLå íéìëBàå ,íéøçàì Cøáî äæ éøä£¥¤§¨¥©£¥¦§§¦§¦©©¦

ïänò äúBLå ìëBà BðéàLici mixg`d z` `ivedle jxal leki - ¤¥¥§¤¦¨¤
lek`l dvex epi`y ote`a s` ,dizyd e` dlik`d zkxaa mzaeg
ezpeeke ,mdnr zezyl e`

ixg` jxevl wx `id ef dkxaa.m
.‡ÈòîBMä ìkäëøazg`ïî ¨©¥©§¨¨¦

,dôBñ ãòå dúlçzî úBëøaä©§¨¦§¦¨¨§©¨
BúáBç éãé da úàöì ïekúðå`edy §¦§©¥¨¥¨§¥¨

,dkxa dze`a aiigìò óàå ,àöé̈¨§©©
ïîà äðò àlL ét.dkxad xg` ¦¤Ÿ¨¨¨¥

Cøáîä øçà ïîà äðBòä ìëå- §¨¨¤¨¥©©©§¨¥
,dkxa jxan mc` rnyy in lke
z`vl oeekzde ,on` eixg` dpre

,ezaeg ici dfaCøáîk àeä éøä£¥¦§¨¥
envr `edy enk aygp df ixd -
ici `vie ,dkxad z` jxia

,ezaegàeäåcalae -äéäiL §¤¦§¤
,äëøaä dúBàa áiç Cøáîämeyn ©§¨¥©¨§¨©§¨¨

dze`a aiegn epi` jxand m`y
e` dhey `ed m` oebk] dkxad
mc` `ivedl leki epi` ,[ohw

.ezaeg ici xg`áiç Cøáîä äéä̈¨©§¨¥©¨
dkxa dze`aíéøôBñ éøácî- ¦¦§¥§¦

,opaxcnäðBòäåxg` on` §¨¤
did ,ezkxaáiçef dkxaaïî ©¨¦

äøBzä,àöé àìdperdBúáBç éãé ©¨Ÿ¨¨§¥¨
,ef dkxaaäðòiL ãòòîLé Bàz` ©¤©£¤¦§©

dkxadïî da áiç àeäL énî¦¦¤©¨¨¦
.BúBîk äøBzä©¨§

.·ÈeãòåúpL íéaøzveaw - ©¦¤¦§©£
sq`zdl mdipia exacpy miyp`

ick dxeagaì Bà út ìëàìúBzL ¤¡Ÿ©¦§
ïéé,cg` ogleyaïäî ãçà Cøáe ©¦¥¥¤¨¥¤

,oiid lr e` ztd lrïlk eðòå§¨ª¨
elà éøä ,ïîàdxeagd iyp`ìå ìëàì ïéøzî,úBzLmikixv mpi`e ¨¥£¥¥ª¨¦¤¡Ÿ§¦§

mzrinya dkxad zaeg ici e`viy meyn ,envrl cg` lk jxal
.cg`d itnãçàk ìBëàì eðekúð àì íà ìáà,dxeaga -äæ àlà £¨¦Ÿ¦§©§¤¡§¤¨¤¨¤

,Bîöòî àa äæå Bîöòî àay `ed oicdïäL ét ìò óàlky - ¨¥©§§¤¨¥©§©©¦¤¥
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ט  חייבת :הלכה נידה שאשה כתב ס"ב) פח (סי' הרב השו"ע

עיקר. זה אין מברכת, שאינה שנהגו ומה הברכות, כל את לברך

זה  מנהג בענין שהוסיף בדבריו רו .וראה (סי' הרב בשו"ע כתב

את  משווה היא אם לברך מותרת ספסל, על שיושבת שאשה ס"ו)

מתכסים. מטה של פניה כן ידי ועל לזו, זו אותן ואוספת רגליה

י  [כל :הלכה לברך יכול שלקטנים כתב סי"ט) קסז (סי' השו"ע

אוכל  שאינו פי על אף סכ"ג)] שם הרב (שו"ע הנהנין ברכות

שאפילו  הוסיף (שם) הרב ובשו"ע במצוות. לחנכם כדי עמהם,

ביתו. מבני שאינם כגון עליו, מוטל חינוכם שאין כגון לקטנים
וכו'. היום וקידוש הפסח בלילי מצה קסז אכילת (סי' ובשו"ע

של  בקידוש ובין לילה של בקידוש בין הוא זה שדין הוסיף ס"כ)

של  בקידוש שאפילו ס"ד) רעג (סי' הרמ"א כתב זה [וכעין יום

כן] לעשות מותר בשבת בשחרית וכו'..יום היום וקידוש
בשביל  שמקדש באופן רק שזה פסק ס"ד) רעג (סי' ובשו"ע

ס"ו) (שם הרב בשו"ע וראה לקדש. יודעים שאינם אחרים

זה. בענין שכתבו מה סק"כ) (שם ברורה ובמשנה

יא  ברכ :הלכה השומע וכו'.כל הוסיף ה ס"ג) ריג (סי' ובשו"ע

אלא  אמן, יענה אם אפילו הברכה בשמיעת חובתו ידי יוצא שאין

ידי  שיצא והשומע המברך ונתכוונו סופה, עד מתחילתה כששמעה

אומרים  שיש שהביא ס"ד) (שם הרב בשו"ע [ועיין חובתו

כוונה] צריך אין דרבנן ריג .שלמצוות (סי' הרב בשו"ע ראה

לעצמו  אחד כל לברך לכתחילה ראוי ברכות באלו שביאר ס"וֿז)

לכולם  יברך שאחד ראוי ברכות ובאלו בברכות, להרבות כדי

מלך'. הדרת עם 'ברוב משום

יב  וכו'.:הלכה פת לאכול שנתוועדו קסז רבים (סי' ובשו"ע

שאפילו  הוא הדין בהסיבה, רגילים אנו שאין שבזמננו פסק סי"א)

אין  ביתו, בני עם אוכל הבית שבעל או לאכילתם מקום קבעו אם

.èÔÈa .Ô˙B‡ C¯·Ï ‡ÓËÏ ¯zÓ Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»À»¿»≈¿»≈»≈
,ÌBia Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ‰‡ÓË ‡ÓË ‰È‰»»»≈À¿»∆»«¬ƒ∆»«
¯eÒ‡Â ,ÌBia Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰‡ÓË ÔÈa≈À¿»∆≈»«¬ƒ∆»«¿»
‰na ,B˙Â¯Ú ‰qÎiL „Ú Ì¯Ú ‡e‰Lk C¯·Ï C¯·ÓÏ»¿»≈¿»≈¿∆»…«∆¿«∆∆¿»«∆
˙BÁeË ‰ÈÙe ˙·LBÈ ‰M‡ Ï·‡ LÈ‡a ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»ƒ»∆∆»∆»

.˙Î¯·Óe Ú˜¯wa.éÈt ÏÚ Û‡ Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk ««¿«¿»∆∆»«¿»À»««ƒ
‡lL ÌÈ¯Á‡Ï C¯·Ï BÏ ¯zÓ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈÂ C¯aL∆≈≈¿»»¿≈»À»¿»≈«¬≈ƒ∆…
‰È‰‰ ˙k¯aÓ ıeÁ .Ô‡ÈˆB‰Ï È„k Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ»¿¿≈»»¿≈¿ƒ»ƒƒ¿««¬»»
Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈ¯Á‡Ï C¯·Ó BÈ‡L ,‰ÂˆÓ da ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿»∆≈¿»≈«¬≈ƒ∆»ƒ≈
ÔB‚k ‰ÂˆÓ da LiL ‰È‰ ˙k¯a Ï·‡ .Ô‰nÚ ‰‰∆¡∆ƒ»∆¬»ƒ¿«¬»»∆≈»ƒ¿»¿
C¯·Ó ‰Ê È¯‰ ÌBi‰ Lec˜Â ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ««»¿≈≈«∆«¿ƒ«¬≈∆¿»≈
ÏÎB‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ««ƒ∆≈≈

.Ô‰nÚ ‰˙BLÂ.àé˙BÎ¯a‰ ÔÓ ‰Î¯a ÚÓBM‰ Ïk ¿∆ƒ»∆»«≈«¿»»ƒ«¿»
B˙·BÁ È„È da ˙‡ˆÏ Ôek˙Â ,dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«»¿ƒ¿«≈»≈»¿≈»
ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏÎÂ .ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‡ˆÈ»»¿««ƒ∆…»»»≈¿»»∆»≈

·Ó‰ ¯Á‡C¯·Ó‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .C¯·Ók ‡e‰ È¯‰ C¯ «««¿»≈¬≈ƒ¿»≈¿∆ƒ¿∆«¿»≈
È¯·cÓ ·iÁ C¯·Ó‰ ‰È‰ ,‰Î¯a‰ d˙B‡a ·iÁ«»¿»«¿»»»»«¿»≈«»ƒƒ¿≈
,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ ‰BÚ‰Â ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿»∆«»ƒ«»…»»¿≈»
‰¯Bz‰ ÔÓ da ·iÁ ‡e‰L ÈnÓ ÚÓLÈ B‡ ‰ÚiL „Ú«∆«¬∆ƒ¿«ƒƒ∆«»»ƒ«»

.B˙BÓk.áé˙BzLÏ B‡ ˙t ÏÎ‡Ï e„ÚÂ˙pL ÌÈa¯ ¿«ƒ∆ƒ¿«¬∆¡…«ƒ¿
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,ÔÓ‡ Ôlk eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ C¯·e ,ÔÈÈ«ƒ≈≈∆»≈∆¿»À»»≈¬≈≈À»ƒ
„Á‡k ÏBÎ‡Ï eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿¬»ƒ…ƒ¿«¿∆¡¿∆»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÓˆÚÓ ‡a ‰ÊÂ BÓˆÚÓ ‡a ‰Ê ‡l‡∆»∆»≈«¿¿∆»≈«¿««ƒ∆≈

zekxa zekld - dad` xtq - xc` c"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

el`d miyp`døkkî ïéìëBàmgl,ãçàmewn lknãçàå ãçà ìk §¦¦¦¨¤¨¨¤¨§¤¨
Bîöòì Cøáîl jixv -oeiky meyn ,envr ipta zekxad z` jxa §¨¥§©§

micigi miyp`l miaygp md ,dxeaga lek`l epeekzd `l mdy
.envr ipta cg` lk milke`e mikxanyíéøeîà íéøác änawxy ©¤§¨¦£¦

cg` ,dxeaga etq`zdy ote`a
,mlek liaya jxanïééå úôa§©§©¦

,ïé÷Lîe ïéìëà øàL ìáà ,ãáìa¦§©£¨§¨¢¨¦©§¦
äañä ïéëéøö ïðéàcv lr dihd - ¥¨§¦¦£¦¨

mzaiyiy oniq edfy] l`ny
ick [cgi lek`l zrc lr `id

,cg`d on daeg ici z`vlàlà¤¨
ãçà Cøa íàmilke`d lr ¦¥¥¤¨

,miwyndeílk eðòå,on`éøä §¨ª¨£¥
elàon` epry miyp`dïéìëBà ¥§¦

ïéúBLåzezyle lek`l mixzen - §¦
,mnvr ipta jxal mikixv mpi`e
dkxad zaeg ici e`viy iptn

,eitn dzrinyaàlL ét ìò óà©©¦¤Ÿ
ãçàk áñäì eðekúðdzid `ly - ¦§©§§¨¥§¤¨

.eicgi lek`le aqdl dpeek mdl
.‚ÈìàøNiî ãçà òîBMä ìk̈©¥©¤¨¦¦§¨¥

äëøa Cøáîzg`òîL àlL ét ìò óà ,ïlk úBëøaä ìkîz`a áiç BðéàL ét ìò óàå ,óBñ ãòå älçzî dlk äëøaäz` jxal envr §¨¥§¨¨¦¨©§¨ª¨©©¦¤Ÿ¨©©§¨¨ª¨¦§¦¨§©§©©¦¤¥©¨§
,äëøaä dúBàmewn lknïéî Bà ,éBb Cøáîä äéä íàå .ïîà úBðòì áiç,qxewit` -éúek Bà,ipexney -ãnìúnä ÷Bðéz Bàly zewepiz - ¨©§¨¨©¨©£¨¥§¦¨¨©§¨¥¦¦¦©¦§©¥

,oax iptl zekxad z` xnel micnely oax ziaäpLå ìBãb äéäL Bà¤¨¨¨§¦¨
äëøaä òáhîdkxad z` xn` `ly `l` ,lecb l`xyi didy - ¦¤©©§¨¨

,minkg erawy gqepd itk.ïîà ïäéøçà ïéðBò ïéà¥¦©£¥¤¨¥
.„Èïîà äðBòä ìk,rnyy dkxad xg`äôeèç ïîà àì äðòé àì ¨¨¤¨¥Ÿ©£¤Ÿ¨¥£¨

iptl on` zeprl xdnne shegy -
,dkxad z` milyd jxandy

äôeè÷ ïîà àìå-z` xne`y §Ÿ¨¥§¨
dtehw `idyk 'on`' zaiz

,'o ze`d on [dxqg]ïîà àìå§Ÿ¨¥
äøö÷-ze`d z` xne` epi`y §¨¨

,on` zaizay '`äkøà ïîà àìå§Ÿ¨¥£ª¨
xzei on` zxin`a jix`ny -

icn,àlàon`úéðBðéaxnelk - ¤¨¥¦
zekix` on` zaiza jix`iy

.zipepiaBìB÷ déaâé àìåzrya §Ÿ©§¦©
on`d zxin`ìëå .Cøáîä ïî øúé̈¥¦©§¨¥§¨
òîL àlL éîz`àeäL äëøaä ¦¤Ÿ¨©©§¨¨¤
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במפה  או אחד בשולחן ישבו כן אם אלא לכולם, מברך האחד

השו"ע  דברי את שביאר נט) ס"ק (שם ברורה במשנה וראה .אחת.

נחשבים  ביתו בני עם הבית שבעל כתב סי"א) קסז (סי' הרמ"א

שהסבו  בלי שישבו פי על שאף [כלומר בהסיבה שישבו כמו

כיון  יחד קבועים שהם לפי לכולם, מברך אחד מקום מכל ביחד,

סט"ו)]. שם הרב (שו"ע הבית בעל אחר נגררים הבית בני שכל

בשולחן  שיישבו צריך שבזמננו השו"ע דברי שהובאו לעיל וראה

אוכלין .אחד  שאר אבל בלבד ויין בפת אמורים דברים במה
וכו'. אוכלים ומשקין שבשאר פסק ס"א) ריג (סי' ובשו"ע

לברך  יוכל שהאחד כדי ביחד כולם שיישבו צריך ומשקים

שבשאר  אומרים שיש כתב (שם) וברמ"א כולם, את ולהוציא

כל  וצריך כאחד, ישיבה או הסיבה מועילה לא ומשקים אוכלים

מברך  אחד שכל בפירות עכשיו נהגו ולכן לעצמו, לברך אחד

רגילים .לעצמו  אנו שאין הזה שבזמן ס"א) ריג (סי' השו"ע כתב

ובכל  ומשקים, אוכלים לשאר ויין פת בין חילוק אין להסב,

אחת  במפה או אחד בשולחן [כולם ישבו שאם הוא הדין הדברים

כל  לא, ואם כולם, לצורך מברך אחד ביחד , שם)] הרב (שו"ע

(שם  ברורה ובמשנה (שם) הרב בשו"ע וראה לעצמו. מברך אחד

זה. בענין דינים פרטי עוד שהוסיפו יב) ס"ק

יג  סוף.:הלכה ועד מתחלה כולה הברכה שמע שלא אע"פ
סוף  את רק שמע אם שאפילו הוסיף ס"ב) רטו (סי' הרב ובשו"ע

ברכה  איזו יודע שהוא רק הברכה, את כלל שמע שלא  או הברכה,

שהביא  סק"ו) (שם ברורה במשנה וראה אמן. לענות חייב היא,

או  הברכה, חתימת את רק שישמע די אם הפוסקים שנחלקו

השם  הזכרת את גם שישמע וכו'..שצריך גוי המברך היה ואם
(ס  עובד וברמ"א של הברכה אחר אמן שעונים כתב ס"ב) רטו י'

מפיו  הברכה כל את שמע אם המתלמד..כוכבים, תינוק או

תינוק, אחר אמן עונים שאין שמה כתב ס"ג) רטו (סי' ובשו"ע

שמברך  בשעה אבל רבו, לפני הברכות שלומד בשעה רק זהו

ובמשנה  אמן. אחריו עונים חינוך' 'בן שהוא כיון חיובו, בשעת

הגיע  שהקטן באופן שרק שמשמע הוסיף יח) ס"ק (שם ברורה

ברכתו  על אמן לענות אין לכן קודם אבל חינוך, שהיה .לגיל או
אמן. אחריהן עונין אין הברכה מטבע ושינה המשנה גדול

יוצא  שאינו באופן כששינה שדווקא כתב יא) ס"ק רטו (סי' ברורה

ברכה  כמברך הוא הרי ואז השינוי, מחמת הברכה חובת ידי

ברכתו. אחרי אמן לענות שאסור לבטלה,

יד  חטופה.:הלכה אמן לא יענה ס"ח)לא קכד (סי' ובשו"ע

[פירוש  בחטף מנוקדת א' האות כאילו אמן יאמר שלא פסק

וימהר  יחטוף שלא וכן כט)], ס"ק (שם ברורה משנה בשוא.

המברך  שיסיים קודם אותו כתב .לענות ס"ח) קכד (סי' הרמ"א

התיבה  את יחלק שלא [כלומר, אמן תיבת באמצע יפסיק שלא

סי"א)]. (שם הרב שו"ע לשתיים.

בינונית. אלא ארוכה אמן ולא קצרה אמן (סי'ולא ובשו"ע

'אל  לומר שיוכל כדי קצת, ארוכה אמן שיאמר הוסיף ס"ח) קכד

נאמן' כוונתו .מלך שאם כתב מז) ס"ק קכד (סי' ברורה המשנה

גם  שיענו העם את לזרז כדי היא האמן באמירת הקול בהגבהת

מותר  אמן, בה .הם חייב שהוא הברכה שמע שלא מי וכל
העונים. בכלל אמן יענה הוסיף לא ס"ח) קכד (סי' ובשו"ע

[כגון  מברך הוא ברכה איזו יודע שהשומע פי על שאף

לא  לב)], ס"ק שם (משנ"ב הברכות סדר לפי מכיר שהוא

באותה  מחויב אינו אם שאפילו כתב (שם) וברמ"א אמן. יענה

מברך. הוא ברכה איזו יודע אינו אם אמן, יענה לא ברכה,

לא, ס"ק (שם ברורה ובמשנה סי"א) (שם הרב בשו"ע וראה

זה. בענין דינים פרטי עוד שהביאו לג)

.BÓˆÚÏ C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,„Á‡ ¯kkÓ ÔÈÏÎB‡¿ƒƒƒ»∆»»∆»¿∆»¿»≈¿«¿
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Ì‡Â .ÔÓ‡ ˙BÚÏ ·iÁ ,‰Î¯a‰ d˙B‡a ·iÁ BÈ‡L Ètƒ∆≈«»¿»«¿»»«»«¬»≈¿ƒ
„nÏ˙n‰ ˜BÈz B‡ È˙ek B‡ ÔÈÓ B‡ ÈBb C¯·Ó‰ ‰È‰»»«¿»≈ƒƒƒ«ƒ¿«≈
ÔÈBÚ ÔÈ‡ ‰Î¯a‰ Ú·hÓ ‰pLÂ ÏB„b ‰È‰L B‡∆»»»¿ƒ»ƒ∆««¿»»≈ƒ
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ÈÓ ÏÎÂ .C¯·Ó‰ ÔÓ ¯˙È BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ .˙ÈBÈa ‡l‡ ,‰k¯‡ ÔÓ‡ ‡ÏÂ ‰¯ˆ˜ ÔÓ‡»≈¿»»¿…»≈¬À»∆»≈ƒ¿…«¿ƒ«»≈ƒ«¿»≈¿»ƒ
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dkld ipipt

ט  חייבת :הלכה נידה שאשה כתב ס"ב) פח (סי' הרב השו"ע

עיקר. זה אין מברכת, שאינה שנהגו ומה הברכות, כל את לברך

זה  מנהג בענין שהוסיף בדבריו רו .וראה (סי' הרב בשו"ע כתב

את  משווה היא אם לברך מותרת ספסל, על שיושבת שאשה ס"ו)

מתכסים. מטה של פניה כן ידי ועל לזו, זו אותן ואוספת רגליה

י  [כל :הלכה לברך יכול שלקטנים כתב סי"ט) קסז (סי' השו"ע

אוכל  שאינו פי על אף סכ"ג)] שם הרב (שו"ע הנהנין ברכות

שאפילו  הוסיף (שם) הרב ובשו"ע במצוות. לחנכם כדי עמהם,

ביתו. מבני שאינם כגון עליו, מוטל חינוכם שאין כגון לקטנים
וכו'. היום וקידוש הפסח בלילי מצה קסז אכילת (סי' ובשו"ע

של  בקידוש ובין לילה של בקידוש בין הוא זה שדין הוסיף ס"כ)

של  בקידוש שאפילו ס"ד) רעג (סי' הרמ"א כתב זה [וכעין יום

כן] לעשות מותר בשבת בשחרית וכו'..יום היום וקידוש
בשביל  שמקדש באופן רק שזה פסק ס"ד) רעג (סי' ובשו"ע

ס"ו) (שם הרב בשו"ע וראה לקדש. יודעים שאינם אחרים

זה. בענין שכתבו מה סק"כ) (שם ברורה ובמשנה

יא  ברכ :הלכה השומע וכו'.כל הוסיף ה ס"ג) ריג (סי' ובשו"ע

אלא  אמן, יענה אם אפילו הברכה בשמיעת חובתו ידי יוצא שאין

ידי  שיצא והשומע המברך ונתכוונו סופה, עד מתחילתה כששמעה

אומרים  שיש שהביא ס"ד) (שם הרב בשו"ע [ועיין חובתו

כוונה] צריך אין דרבנן ריג .שלמצוות (סי' הרב בשו"ע ראה

לעצמו  אחד כל לברך לכתחילה ראוי ברכות באלו שביאר ס"וֿז)

לכולם  יברך שאחד ראוי ברכות ובאלו בברכות, להרבות כדי

מלך'. הדרת עם 'ברוב משום

יב  וכו'.:הלכה פת לאכול שנתוועדו קסז רבים (סי' ובשו"ע

שאפילו  הוא הדין בהסיבה, רגילים אנו שאין שבזמננו פסק סי"א)

אין  ביתו, בני עם אוכל הבית שבעל או לאכילתם מקום קבעו אם

.èÔÈa .Ô˙B‡ C¯·Ï ‡ÓËÏ ¯zÓ Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»À»¿»≈¿»≈»≈
,ÌBia Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ‰‡ÓË ‡ÓË ‰È‰»»»≈À¿»∆»«¬ƒ∆»«
¯eÒ‡Â ,ÌBia Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰‡ÓË ÔÈa≈À¿»∆≈»«¬ƒ∆»«¿»
‰na ,B˙Â¯Ú ‰qÎiL „Ú Ì¯Ú ‡e‰Lk C¯·Ï C¯·ÓÏ»¿»≈¿»≈¿∆»…«∆¿«∆∆¿»«∆
˙BÁeË ‰ÈÙe ˙·LBÈ ‰M‡ Ï·‡ LÈ‡a ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»ƒ»∆∆»∆»

.˙Î¯·Óe Ú˜¯wa.éÈt ÏÚ Û‡ Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk ««¿«¿»∆∆»«¿»À»««ƒ
‡lL ÌÈ¯Á‡Ï C¯·Ï BÏ ¯zÓ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈÂ C¯aL∆≈≈¿»»¿≈»À»¿»≈«¬≈ƒ∆…
‰È‰‰ ˙k¯aÓ ıeÁ .Ô‡ÈˆB‰Ï È„k Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ»¿¿≈»»¿≈¿ƒ»ƒƒ¿««¬»»
Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈ¯Á‡Ï C¯·Ó BÈ‡L ,‰ÂˆÓ da ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿»∆≈¿»≈«¬≈ƒ∆»ƒ≈
ÔB‚k ‰ÂˆÓ da LiL ‰È‰ ˙k¯a Ï·‡ .Ô‰nÚ ‰‰∆¡∆ƒ»∆¬»ƒ¿«¬»»∆≈»ƒ¿»¿
C¯·Ó ‰Ê È¯‰ ÌBi‰ Lec˜Â ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ««»¿≈≈«∆«¿ƒ«¬≈∆¿»≈
ÏÎB‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ««ƒ∆≈≈

.Ô‰nÚ ‰˙BLÂ.àé˙BÎ¯a‰ ÔÓ ‰Î¯a ÚÓBM‰ Ïk ¿∆ƒ»∆»«≈«¿»»ƒ«¿»
B˙·BÁ È„È da ˙‡ˆÏ Ôek˙Â ,dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«»¿ƒ¿«≈»≈»¿≈»
ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏÎÂ .ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‡ˆÈ»»¿««ƒ∆…»»»≈¿»»∆»≈

·Ó‰ ¯Á‡C¯·Ó‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .C¯·Ók ‡e‰ È¯‰ C¯ «««¿»≈¬≈ƒ¿»≈¿∆ƒ¿∆«¿»≈
È¯·cÓ ·iÁ C¯·Ó‰ ‰È‰ ,‰Î¯a‰ d˙B‡a ·iÁ«»¿»«¿»»»»«¿»≈«»ƒƒ¿≈
,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ ‰BÚ‰Â ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿»∆«»ƒ«»…»»¿≈»
‰¯Bz‰ ÔÓ da ·iÁ ‡e‰L ÈnÓ ÚÓLÈ B‡ ‰ÚiL „Ú«∆«¬∆ƒ¿«ƒƒ∆«»»ƒ«»

.B˙BÓk.áé˙BzLÏ B‡ ˙t ÏÎ‡Ï e„ÚÂ˙pL ÌÈa¯ ¿«ƒ∆ƒ¿«¬∆¡…«ƒ¿
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,ÔÓ‡ Ôlk eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ C¯·e ,ÔÈÈ«ƒ≈≈∆»≈∆¿»À»»≈¬≈≈À»ƒ
„Á‡k ÏBÎ‡Ï eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿¬»ƒ…ƒ¿«¿∆¡¿∆»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÓˆÚÓ ‡a ‰ÊÂ BÓˆÚÓ ‡a ‰Ê ‡l‡∆»∆»≈«¿¿∆»≈«¿««ƒ∆≈
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במפה  או אחד בשולחן ישבו כן אם אלא לכולם, מברך האחד

השו"ע  דברי את שביאר נט) ס"ק (שם ברורה במשנה וראה .אחת.

נחשבים  ביתו בני עם הבית שבעל כתב סי"א) קסז (סי' הרמ"א

שהסבו  בלי שישבו פי על שאף [כלומר בהסיבה שישבו כמו

כיון  יחד קבועים שהם לפי לכולם, מברך אחד מקום מכל ביחד,

סט"ו)]. שם הרב (שו"ע הבית בעל אחר נגררים הבית בני שכל

בשולחן  שיישבו צריך שבזמננו השו"ע דברי שהובאו לעיל וראה

אוכלין .אחד  שאר אבל בלבד ויין בפת אמורים דברים במה
וכו'. אוכלים ומשקין שבשאר פסק ס"א) ריג (סי' ובשו"ע

לברך  יוכל שהאחד כדי ביחד כולם שיישבו צריך ומשקים

שבשאר  אומרים שיש כתב (שם) וברמ"א כולם, את ולהוציא

כל  וצריך כאחד, ישיבה או הסיבה מועילה לא ומשקים אוכלים

מברך  אחד שכל בפירות עכשיו נהגו ולכן לעצמו, לברך אחד

רגילים .לעצמו  אנו שאין הזה שבזמן ס"א) ריג (סי' השו"ע כתב

ובכל  ומשקים, אוכלים לשאר ויין פת בין חילוק אין להסב,

אחת  במפה או אחד בשולחן [כולם ישבו שאם הוא הדין הדברים

כל  לא, ואם כולם, לצורך מברך אחד ביחד , שם)] הרב (שו"ע

(שם  ברורה ובמשנה (שם) הרב בשו"ע וראה לעצמו. מברך אחד

זה. בענין דינים פרטי עוד שהוסיפו יב) ס"ק

יג  סוף.:הלכה ועד מתחלה כולה הברכה שמע שלא אע"פ
סוף  את רק שמע אם שאפילו הוסיף ס"ב) רטו (סי' הרב ובשו"ע

ברכה  איזו יודע שהוא רק הברכה, את כלל שמע שלא  או הברכה,

שהביא  סק"ו) (שם ברורה במשנה וראה אמן. לענות חייב היא,

או  הברכה, חתימת את רק שישמע די אם הפוסקים שנחלקו

השם  הזכרת את גם שישמע וכו'..שצריך גוי המברך היה ואם
(ס  עובד וברמ"א של הברכה אחר אמן שעונים כתב ס"ב) רטו י'

מפיו  הברכה כל את שמע אם המתלמד..כוכבים, תינוק או

תינוק, אחר אמן עונים שאין שמה כתב ס"ג) רטו (סי' ובשו"ע

שמברך  בשעה אבל רבו, לפני הברכות שלומד בשעה רק זהו

ובמשנה  אמן. אחריו עונים חינוך' 'בן שהוא כיון חיובו, בשעת

הגיע  שהקטן באופן שרק שמשמע הוסיף יח) ס"ק (שם ברורה

ברכתו  על אמן לענות אין לכן קודם אבל חינוך, שהיה .לגיל או
אמן. אחריהן עונין אין הברכה מטבע ושינה המשנה גדול

יוצא  שאינו באופן כששינה שדווקא כתב יא) ס"ק רטו (סי' ברורה

ברכה  כמברך הוא הרי ואז השינוי, מחמת הברכה חובת ידי

ברכתו. אחרי אמן לענות שאסור לבטלה,

יד  חטופה.:הלכה אמן לא יענה ס"ח)לא קכד (סי' ובשו"ע

[פירוש  בחטף מנוקדת א' האות כאילו אמן יאמר שלא פסק

וימהר  יחטוף שלא וכן כט)], ס"ק (שם ברורה משנה בשוא.

המברך  שיסיים קודם אותו כתב .לענות ס"ח) קכד (סי' הרמ"א

התיבה  את יחלק שלא [כלומר, אמן תיבת באמצע יפסיק שלא

סי"א)]. (שם הרב שו"ע לשתיים.

בינונית. אלא ארוכה אמן ולא קצרה אמן (סי'ולא ובשו"ע

'אל  לומר שיוכל כדי קצת, ארוכה אמן שיאמר הוסיף ס"ח) קכד

נאמן' כוונתו .מלך שאם כתב מז) ס"ק קכד (סי' ברורה המשנה

גם  שיענו העם את לזרז כדי היא האמן באמירת הקול בהגבהת

מותר  אמן, בה .הם חייב שהוא הברכה שמע שלא מי וכל
העונים. בכלל אמן יענה הוסיף לא ס"ח) קכד (סי' ובשו"ע

[כגון  מברך הוא ברכה איזו יודע שהשומע פי על שאף

לא  לב)], ס"ק שם (משנ"ב הברכות סדר לפי מכיר שהוא

באותה  מחויב אינו אם שאפילו כתב (שם) וברמ"א אמן. יענה

מברך. הוא ברכה איזו יודע אינו אם אמן, יענה לא ברכה,

לא, ס"ק (שם ברורה ובמשנה סי"א) (שם הרב בשו"ע וראה

זה. בענין דינים פרטי עוד שהביאו לג)

.BÓˆÚÏ C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,„Á‡ ¯kkÓ ÔÈÏÎB‡¿ƒƒƒ»∆»»∆»¿∆»¿»≈¿«¿
¯‡L Ï·‡ ,„·Ïa ÔÈÈÂ ˙Ùa ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿«ƒƒ¿«¬»¿»
C¯a Ì‡ ‡l‡ ,‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡√»ƒ«¿ƒ≈»¿ƒƒ¬ƒ»∆»ƒ≈≈
Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ Ìlk eÚÂ „Á‡∆»¿»À»¬≈≈¿ƒ¿ƒ««ƒ

.„Á‡k ·Ò‰Ï eek˙ ‡lL.âé„Á‡ ÚÓBM‰ Ïk ∆…ƒ¿«¿¿»≈¿∆»»«≈«∆»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ ÏkÓ ‰Î¯a C¯·Ó Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿»≈¿»»ƒ»«¿»À»««ƒ
ÏÚ Û‡Â ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ dlk ‰Î¯a‰ ÚÓL ‡lL∆…»««¿»»À»ƒ¿ƒ»¿«¿««
Ì‡Â .ÔÓ‡ ˙BÚÏ ·iÁ ,‰Î¯a‰ d˙B‡a ·iÁ BÈ‡L Ètƒ∆≈«»¿»«¿»»«»«¬»≈¿ƒ
„nÏ˙n‰ ˜BÈz B‡ È˙ek B‡ ÔÈÓ B‡ ÈBb C¯·Ó‰ ‰È‰»»«¿»≈ƒƒƒ«ƒ¿«≈
ÔÈBÚ ÔÈ‡ ‰Î¯a‰ Ú·hÓ ‰pLÂ ÏB„b ‰È‰L B‡∆»»»¿ƒ»ƒ∆««¿»»≈ƒ

.ÔÓ‡ Ô‰È¯Á‡.ãé‡ÏÂ .‰ÙeË˜ ÔÓ‡ ‡ÏÂ ‰ÙeËÁ ÔÓ‡ ‡Ï ‰ÚÈ ‡Ï ,ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk «¬≈∆»≈»»∆»≈…«¬∆…»≈¬»¿…»≈¿»¿…
ÈÓ ÏÎÂ .C¯·Ó‰ ÔÓ ¯˙È BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ .˙ÈBÈa ‡l‡ ,‰k¯‡ ÔÓ‡ ‡ÏÂ ‰¯ˆ˜ ÔÓ‡»≈¿»»¿…»≈¬À»∆»≈ƒ¿…«¿ƒ«»≈ƒ«¿»≈¿»ƒ
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טו  ברכה :הלכה שהמברך כתב ס"ג) רטו (סי' הרב השו"ע

איסור  על רק אלא מהתורה, איסור על עובר אינו צריכה שאינה

שהוא  הרמב"ם שדעת סק"כ) (שם ברורה במשנה וראה דרבנן.

בזה  והפוסקים הראשונים שנחלקו והביא מהתורה, .איסור

וכו'. הברכות אותן מלמדין י התינוקות בהלכה לעיל "ג.ראה

טז  אחרונה :הלכה ברכה ואחר וכו', ירושלים בונה אחר כגון
ערבית. שמע קרית שנהגו של הוסיף ס"א) רטו (סי' ובשו"ע

ישתבח. ואחר הלל], [שבסוף יהללוך ברכת אחר אמן לענות

ברכת  אחר רק אמן עונים שאין אומרים שיש כתב (שם) וברמ"א

אלו, במדינות פשוט המנהג וכן המזון, שבברכת ירושלים' 'בונה

לשנות. ואין

יז  וכו'.:הלכה ירושלים בבונה אמן יענה בהלכה ולמה ראה

הקודמת.

יח  וכו'.:הלכה הפירות ברכת אחר יענה לא ובשו"ע ולמה

פירות  אכילת שעל אחרונה ברכה שאחר כתב ס"א) רטו (סי' הרב

אינה  שהיא משום עצמו, ברכת אחר אמן עונה אינו הכל לדברי

להפסיק  רשאי שהרי פירות, אכילת שעל הראשונה לברכה המשך

בינתיים. ולדבר

יט  וכו'.:הלכה עליו מברך אינו וכו', האסור דבר האוכל כל
זה, בדין שיטות כמה שהביא ס"א) קצו (סי' הרב בשו"ע ראה

יברך  בשוגג, איסור אכל שאם להכריע יש הלכה שלענין וכתב

ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ,da ·iÁ ‡e‰L ‰Î¯a‰ ÚÓL ‡lL∆…»««¿»»∆«»»…«¬∆»≈
.ÌÈBÚ‰ ÏÏÎaƒ¿«»ƒ

.åè‡NB ‰Ê È¯‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î¯a C¯·Ó‰ Ïk»«¿»≈¿»»∆≈»¿ƒ»¬≈∆≈
˙BÚÏ ¯eÒ‡Â ,‡ÂMÏ ÚaLk ‡e‰ È¯‰Â ‡ÂMÏ ÌL≈«»¿«¬≈¿ƒ¿»«»¿¿»«¬
.Ô˜˙k ˙BÎ¯a‰ Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ˙B˜BÈz‰ .ÔÓ‡ ÂÈ¯Á‡«¬»»≈«ƒ¿«¿ƒ»«¿»¿ƒ¿»
È¯‰ ,‰„ÈÓÏ ˙ÚLa ‰Ïh·Ï ÔÈÎ¯·Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¿»¿ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ»¬≈
ÔÓ‡ Ô‰È¯Á‡ ‰BÚ‰Â ,Ô‰È¯Á‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê∆À»¿≈ƒ«¬≈∆¿»∆«¬≈∆»≈

.B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï.æè¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk …»»¿≈»»»∆»≈««
ÛBÒ ‡È‰L ‰Î¯a ¯Á‡ ‰BÚ‰Â ,‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ ÂÈ˙BÎ¯aƒ¿»¬≈∆¿À∆¿»∆««¿»»∆ƒ
‰Ba ¯Á‡ ÔB‚k ,ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ˙BB¯Á‡ ˙BÎ¯a¿»«¬¬≈∆¿À»¿««≈
ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯Á‡Â ,ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿ƒ¿««»¿««¿»»«¬»∆
ÛBÒ ‡È‰L ‰Î¯a Ïk ÛBÒa ÔÎÂ .˙È·¯Ú ÚÓL ˙i¯¿̃ƒ«¿««¿ƒ¿≈¿»¿»»∆ƒ

.BÓˆÚ ¯Á‡ ÔÓ‡ da ‰BÚ ˙BB¯Á‡ ˙BÎ¯a.æé‰nÏÂ ¿»«¬∆»»≈«««¿¿»»
·Bh‰ ˙k¯a ‰È¯Á‡ È¯‰Â ,ÌÈÏLe¯È ‰B·a ÔÓ‡ ‰ÚÈ«¬∆»≈¿≈¿»«ƒ«¬≈«¬∆»ƒ¿««
‰ewz ‰LÓ ÈÓÎÁ ÈÓÈa BÊ ‰Î¯aL ÈtÓ ,·ÈËn‰Â¿«≈ƒƒ¿≈∆¿»»ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
ÔBÊÓ ÏL ˙BÎ¯a‰ ¯wÚ ÛBÒ Ï·‡ ,˙ÙÒBz ‡È‰ el‡Îe¿ƒƒ∆∆¬»ƒ««¿»∆»

˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÏBÚ ˙·‰‡ ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ .ÌÈÏLe¯È ‰Ba ‡È‰ƒ≈¿»«ƒ¿»»…«¬∆»≈«««¬«»ƒ¿≈∆ƒ¿»
˙BÎ¯a ÔB‚k ,¯·cÏ ‰lÁz Ô˙B‡ ÔÈÎ¯·nL ˙BÎ¯aÓ da ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙BBL‡ƒ̄¿≈»«≈»ƒ¿»∆¿»¿ƒ»¿ƒ»«»»¿¿»
¯·c ÔÈ·e ‰Î¯a ÔÈa ÔÓ‡a ˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â ‰l‚Ó ˙‡È¯˜ ÈÙÏ ÔÈÎ¯·nL∆¿»¿ƒƒ¿≈¿ƒ«¿ƒ»¿«¿»«≈¬À»…«¿ƒ¿»≈≈¿»»≈»»

.ÂÈÏÚ C¯aL.çé‰Î¯a ‡È‰L ÈtÓ ,da ‡ˆBiÎÂ ˙B¯t‰ ˙k¯a ¯Á‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ ∆≈≈»»¿»»…«¬∆««ƒ¿««≈¿«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿»»
,˙BÎ¯a B‡ ˙¯Á‡ ‰Î¯a d˙B‡ ‰Ó„wL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯Á‡ ‡l‡ ÔÓ‡ ‰BÚ ÔÈ‡Â ,˙Á‡««¿≈∆»≈∆»««¿»»«¬»∆»¿»»¿»»«∆∆¿»
ÂÈ˙BÎ¯a Ïk ÌÈÏL‰ ¯·kL ÚÈ„B‰Ï ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏB„b Ô‰k ˙BÎ¯·e CÏÓ ˙BÎ¯a ÔB‚k¿ƒ¿∆∆ƒ¿…≈»¿«≈»∆¿ƒ«∆¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»

.ÔÓ‡ ‰Ú CÎÈÙÏe.èé¯·c ÏÎB‡‰ ÏkC¯·Ó BÈ‡ ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,¯eÒ‡‰ ¿ƒ»»»»≈»»≈»»»»≈¿»≈ƒ¿»»≈¿»≈

zekxa zekld - dad` xtq - xc` d"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

elk`yälçza àì åéìò Cøáî Bðéà ,äââLa,ezlik` mcew -àìå ¦§¨¨¥§¨¥¨¨Ÿ©§¦¨§Ÿ
óBqa.ezlik` xg` -ãöék,ìáè ìëàL éøäd`eaz lk`y mc` - ©¥©£¥¤¨©¤¤

,zexyrne zenexz mdn eyixtd `ly zexit e`ìáè elôàå©£¦¤¤
íäéøáãc,opaxcn wx `l` ,dxezd on xeq` epi`y lah -Bà §¦§¥¤

ïBLàø øNòî ìëàLzixiyr -] ¤¨©©£¥¦
xitd e` d`eazd onze

[iell mipzepe miyixtnyàlL¤Ÿ
åéúBîeøz ìk eìhð`l oiicry - ¦§¨§¨

zenexzd lk epnn eyxted
[xyrn znexze dlecb dnexz]

,odkl zzl jixvyéðL øNòî Bà©£¥¥¦
-e` d`eazd on zixiyr

miyixtny zexitdlek`l ick
,milyexiaLc÷äåxac - §¤§¥

,ycwnd zia jxevl yicwdy
ïúëìäk ecôð àlLdct `ly - ¤Ÿ¦§§¦§¨¨

ycwdd z` e` ipy xyrnd z`
oic yi ycwde ipy xyrnay]
mpick [zern lr mzectl lekiy

,ie`xdCøáî Bðéà,ezlik` lrmixeq` el`d mixacd lky meyn ¥§¨¥
.xeqi` ly xac lr mikxan oi`e ,dlik`aéøö ïéàåøîBì Cyíà §¥¨¦©¦

úBìáð ìëà,dkldk ehgyp `ly e` mnvrn ezny ser e` dnda - ¨©§¥

úBôøèe,mzenl mexbl eteqy mteba mbt yiy miig ilra -Bà §¥
yCñð ïéé äúL,ïäa àöBiëåmdilr jxan epi`y ,. ¨¨¥¤¤§©¥¨¤

.Îéàîc ìëà íà ìáàyiy zevx`d inr ly zexit e` d`eaz - £¨¦¨©§©
wtq,zexyrn mdn eyixtd m`íéiðòì àlà éeàø BðéàL ét ìò óà©©¦¤¥¨¤¨©£¦¦

wx ezlik` z` exizdy -
,miiprlBàlk`yïBLàø øNòî©£¥¦

Búîeøz äìhpLeyixtdy - ¤¦§¨§¨
z` oey`x xyrnd jezn

,xyrn znexzdàlL ét ìò óà©©¦¤Ÿ
äìBãb äîeøz ïBaLç epnî ìhð¦©¦¤¤§§¨§¨

BaLxyrndn eyixtd `ly - ¤
dlecb dnexzd wlg z` oey`x

,ekezayíéìaLa eîéc÷äL àeäå§¤¦§¦§¦¢¦
z` yixtdl enicwdy calae -
d`eazdyk oey`x xyrnd

,mileaiyd jeza dzidokle
epnn yixtdl aiigzd `l oiicr

,dlecb dnexzBàlk`yøNòî©£¥
ecôpL Lc÷äå éðL,àlL ét ìò óà ¥¦§¤§¥¤¦§©©¦¤Ÿ

Lîçä úà ïúðmekqdn ziying cer oeictd inc lr siqed `ly - ¨©¤©Ÿ¤
,zzl aiigyel` mipte` lkaóBñå älçz Cøáî äæ éøämcew - £¥¤§¨¥§¦¨§

,ezlik` xg`e.ïäa àöBik ìk ïëå§¥¨©¥¨¤

ÈL ˜¯t.‡:àeä Ck ïBænä úkøa øãñdkxaäðBLàø`id ∆∆≈ƒ¥¤¦§©©¨¨¦¨
úkøamlerd jln epidl` 'd dz` jexa'ïfä,''eke elek mlerd z` ¦§©©¨
dkxaäiðL`idõøàä úkøalr 'd dz` jexa' da minzegy - §¦¨¦§©¨¨¤

,'oefnd lre ux`ddkxaúéLéìL`idjexa' da minzegy dkxad §¦¦
'd dz`,'íéìLeøé äðBadkxa ¥§¨©¦
úéòéáøzkxa `id'd dz` jexa' §¦¦

'eke mlerd jln epidl`áBhä©
äLî äðBLàø äëøa .'áéènäå§©¥¦§¨¨¦¨Ÿ¤

e ,dðwz eðaødkxaïwz äiðL ©¥¦§¨§¦¨¦¥
e ,òLBäédkxaãåc ïwz úéLéìL §ª©§¦¦¦¥¨¦

éîëç úéòéáø äëøáe ,Bða äîìLe§ŸŸ§§¨¨§¦¦©§¥
d.äeðwz äðLî¦§¨¦§¨

.·äëàìî ïéNBò eéäL íéìòBtä©£¦¤¨¦§¨¨
ïzt eìëàå ,úéaä ìòa ìöà- ¥¤©©©©¦§¨§¦¨

,zt elk` mzcear rvn`aeïéà¥
äéðôì ïéëøáî,dlik`d iptl - §¨§¦§¨¤¨

lke`d iptl dkxad aeigy oeiky
milhan oi` ,dxezd on epi`
,dliaya ziad lra zk`ln

ãáìa úBëøa ézL ïúãeòñ øçàì ïéëøáîe,[zekxa rax` mewna] zekxa izy wx oefnd zkxaa mikxan mzlik` xg`e -eìháé àlL éãk §¨§¦§©©§¨¨§¥§¨¦§©§¥¤Ÿ§©§
z`dð÷úk äðBLàø äëøa .úéaä ìòa úëàìî.l"fg epwizy libxd gqepd itk -dkxaçúBt ,äiðLdkxad z`äðBa ììBëå ,õøàä úkøáa §¤¤©©©©¦§¨¨¦¨§¦§¨§¦¨¥©§¦§©¨¨¤§¥¥

õøàä úkøáa íéìLeøéjeza 'milyexi dpea' oipr z` mb xne`e - §¨©¦§¦§©¨¨¤
,ux`d zkxaíúBçåmiiqne -dkxad z`eéä íàå .õøàä úkøáa §¥§¦§©¨¨¤§¦¨

ãáìa ïúãeòña ïéNBòdlik`d zxenz micaer eid milretd m`e - ¦¦§¨¨¦§©
,mzcear lr zxg` dxenz milawn eid `le calaìòa äéäL Bà¤¨¨©©

ñî úéaäïänò ámz` lke` - ©©¦¥¥¦¨¤
,cgiaòaøà ïð÷úk ïéëøáî§¨§¦§¦§¨©§©
úBëøarax` lk z` mikxan - §¨

,libxd gqepd itk zekxad
.íãà ìk øàLk¦§¨¨¨¨
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בסוף  ולא בתחילה לא יברך לא במזיד אבל (סי'.אחריו, השו"ע
התורה  מן איסור [ואפילו איסור דבר אכל שאם פסק ס"ב) קצו
(שם)], חולי מפני [כגון סכנה במקום סק"ה)] שם (משנ"ב
קודם  גם שמברכים הוסיף ס"ה) (שם הרב ובשו"ע עליו. מברכים
הוא  ומצוה אוכל הוא שהיתר מפני אכילתו, אחר וגם אכילתו

נפשו. את להציל עושה

א  הברכות :הלכה ששלושת כתב, ס"א) קפז  (סי' הרב בשו"ע

חיובן  ירושלים], בונה הארץ, [הזן, המזון ברכת של הראשונות
התורה. מן הוא

ב  ברכות :הלכה שתי סעודתן לאחר ומברכין וכו ', הפועלים
את בלבד. תמיד מברכים שבזמננו פסק ס"ב) קצא (סי' ובשו"ע

בכך. להקפיד אדם בני דרך שאין לפי ברכות, הארבע כל

Ï·Ë ÏÎ‡L È¯‰ ,„ˆÈk .ÛBqa ‡ÏÂ ‰lÁza ‡Ï ÂÈÏÚ»»…«¿ƒ»¿…«≈«¬≈∆»«∆∆
‡lL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ ÏÎ‡L B‡ Ì‰È¯·„c Ï·Ë elÙ‡Â«¬ƒ∆∆¿ƒ¿≈∆∆»««¬≈ƒ∆…
ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ B‡ ÂÈ˙BÓe¯z Ïk eÏhƒ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿
˙BÏ· ÏÎ‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .C¯·Ó BÈ‡ Ô˙ÎÏ‰k¿ƒ¿»»≈¿»≈¿≈»ƒ«ƒ»«¿≈

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ CÒ ÔÈÈ ‰˙L B‡ ˙BÙ¯Ëe.ëÌ‡ Ï·‡ ¿≈»»≈∆∆¿«≈»∆¬»ƒ
t ÏÚ Û‡ È‡Óc ÏÎ‡B‡ ,ÌÈiÚÏ ‡l‡ Èe‡¯ BÈ‡L È »«¿«««ƒ∆≈»∆»«¬ƒƒ

Ïh ‡lL Èt ÏÚ Û‡ B˙Óe¯z ‰ÏhpL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ«¬≈ƒ∆ƒ¿»¿»««ƒ∆…ƒ«
eÓÈc˜‰L ‡e‰Â ,BaL ‰ÏB„b ‰Óe¯z ÔBaLÁ epnÓƒ∆∆¿¿»¿»∆¿∆ƒ¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ecÙpL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ B‡ ,ÌÈÏaLa¿ƒ√ƒ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿««ƒ
ÔÎÂ .ÛBÒÂ ‰lÁz C¯·Ó ‰Ê È¯‰ ,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙ ‡lL∆…»«∆«…∆¬≈∆¿»≈¿ƒ»¿¿≈

.Ô‰a ‡ˆBik Ïk»«≈»∆

÷øtéðL ¤¤¥¦
.à.Ôf‰ ˙k¯a ‰BL‡¯ ,‡e‰ Ck ÔBÊn‰ ˙k¯a ¯„Ò≈∆ƒ¿««»»ƒ»ƒ¿««»

˙ÈÚÈ·¯ .ÌÈÏLe¯È ‰Ba ˙ÈLÈÏL .ı¯‡‰ ˙k¯a ‰iL¿ƒ»ƒ¿«»»∆¿ƒƒ≈¿»«ƒ¿ƒƒ
.dwz ea¯ ‰LÓ ‰BL‡¯ ‰Î¯a .·ÈËn‰Â ·Bh‰«¿«≈ƒ¿»»ƒ»…∆«≈ƒ¿»
.Ba ‰ÓÏLe „Âc Ôwz ˙ÈLÈÏLe .ÚLB‰È Ôwz ‰iLe¿ƒ»ƒ≈¿À«¿ƒƒƒ≈»ƒ¿……¿

.‰ewz ‰LÓ ÈÓÎÁ ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·e.áÏÚa Ïˆ‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈNBÚ eÈ‰L ÌÈÏÚBt‰ ¿»»¿ƒƒ«¿≈ƒ¿»ƒ¿»«¬ƒ∆»ƒ¿»»≈∆««
„·Ïa ˙BÎ¯a ÈzL Ô˙„eÚÒ ¯Á‡Ï ÔÈÎ¯·Óe ,‰ÈÙÏ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,Ôzt eÏÎ‡Â ˙Èa‰««ƒ¿»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿ƒ¿««¿»»¿≈¿»ƒ¿«
˙k¯·a Á˙Bt ‰iL ,d˜˙k ‰BL‡¯ ‰Î¯a .˙Èa‰ ÏÚa ˙Î‡ÏÓ eÏh·È ‡lL È„k¿≈∆…¿«¿¿∆∆««««ƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ»≈«¿ƒ¿«
ÔÈNBÚ eÈ‰ Ì‡Â .ı¯‡‰ ˙k¯·a Ì˙BÁÂ ,ı¯‡‰ ˙k¯·a ÌÈÏLe¯È ‰Ba ÏÏBÎÂ ı¯‡‰»»∆¿≈≈¿»«ƒ¿ƒ¿«»»∆¿≈¿ƒ¿«»»∆¿ƒ»ƒ

B‡ ,„·Ïa Ô˙„eÚÒa¯‡Lk ˙BÎ¯a Úa¯‡ Ô˜˙k ÔÈÎ¯·Ó Ô‰nÚ ·ÒÓ ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰L ƒ¿»»ƒ¿«∆»»««««ƒ≈≈ƒ»∆¿»¿ƒ¿ƒ¿»«¿«¿»ƒ¿»

ה'תשע"ה  אדר כ"ה שני יום



קני zekxa zekld - dad` xtq - xc` c"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

da áiç,ezaeg ici da z`vl dvexy xnelk -ììëa ïîà äðòé àì ©¨¨Ÿ©£¤¨¥¦§©
.íéðBòä̈¦

.ÂËäëéøö dðéàL äëøa Cøáîä ìk,dze` jxal jxev oi`y - ¨©§¨¥§¨¨¤¥¨§¦¨
àåMì íL àNBð äæ éøälr xaere ,mpigl 'd my z` xne` - £¥¤¥¥©¨§

zxyra dxeza xn`py xeqi`d
zexaicd(ז כ, `z(שמות `yz `l'

,'`eyl jidl` 'd myàeä éøäå©£¥
kmc`dòaLðdreayàåMì- §¦§¨©¨§

'd my z` ezreaya xikfny
,mpigl.ïîà åéøçà úBðòì øeñàå§¨©£©£¨¨¥

úB÷Bðézä,oax zia lyïéãnìî ©¦§©§¦
ïúBàz` xnelïð÷úk úBëøaä- ¨©§¨§¦§¨

,zeklne my zxkfda zenlya
äìháì ïéëøáî ïäL ét ìò óàå§©©¦¤¥§¨§¦§©¨¨

,øzî äæ éøä ,äãéîì úòLaick ¦§©§¦¨£¥¤ª¨
meiwae dxezd cenila mkpgl

,zeevndïäéøçà ïéðBò ïéàå,on` §¥¦©£¥¤
éãé àöé àì ,ïîà ïäéøçà äðBòäå§¨¤©£¥¤¨¥Ÿ¨¨§¥

BúáBç.dkxa dze`a ¨
.ÊËøçà ïîà äðBòä ìk̈¨¤¨¥©©

åéúBëøadkxae dkxa lk xg` - ¦§¨
,jxan `edy zekxadnäæ éøä£¥¤

,äpâîon` ziipry meyn §ª¤
z` miiqe xnb xaky dzernyn
aey jxane xfegyke ,eizekxa
`ed ixd ,dkxae dkxa lk xg`
,miiq `l cer oiicry d`xn

äðBòäåon`óBñ àéäL äëøa øçà §¨¤©©§¨¨¤¦
úBðBøçà úBëøadkxady - §¨©£

zxcqa dpexg`d `id z`fd
zekxade ,efl ef zekenqd zekxa
,eilr mikxany xacd xg`l od

øçà ïBâk ,çaLî äæ éøäzkxa £¥¤§ª¨§©©
äðBaeingxaíéìLeøéyúkøáa ¥§¨©¦§¦§©
ïBænäìL äðBøçà äëøa øçàå , ©¨§©©§¨¨©£¨¤

òîL úiø÷Aúéáøò,'crl l`xyi enr xney' zkxa `idyøçà ïîà da äðBò ,úBðBøçà úBëøa óBñ àéäL äëøa ìk óBña ïëåzkxa.Bîöò §¦©§©§©§¦§¥§¨§¨¨¤¦§¨©£¤¨¨¥©©©§
.ÊÈïîà äðòé änìåenvr zkxa xg`azkxaäðBaeingxaíéìLeøé,oefnd zkxaayäéøçà éøäåz` mb yi' úkøa,'eke 'd dz` jexa §¨¨©£¤¨¥§¥§¨©¦©£¥©£¤¨¦§©

jlnd,'áéènäå áBhäie`x did ,zekxad rvn`a `idy dkxa xg` on` miper oi`y [zncewd dklda] lirl xn`py llkd itl ok m`e ©§©¥¦
`ed dfa mrhd `l` ,'milyexi dpea' zkxa xg` on` epri `ly zeidlBæ äëøaL éðtî[aihnde aehd]éîëç éîéadelàëe ,äeðwz äðLî ¦§¥¤§¨¨¦¥©§¥¦§¨¦§¨§¦

úôñBz àéä,oefnd zkxa lrìL úBëøaä øwò óBñ ìáàzkxadàéä ïBæîzkxaíéìLeøé äðBaa dkxak zaygp `id jkitle ,zekxa seq ¦¤¤£¨¦©©§¨¤¨¦¥§¨©¦
.on` dixg` mipery zepexg`øçà ïîà äðòé àì änìåzkxaa envr zkxaíìBò úáäà,[rny z`ixw mcew mixne`y]àéäL éðtîz`vnp §¨¨Ÿ©£¤¨¥©©©£©¨¦§¥¤¦

aúBðBLàø úBëøa óBñ,rny z`ixw lyúBëøaî da àöBik ìk ïëå §¨¦§¥¨©¥¨¦§¨
øácì älçz ïúBà ïéëøánL,xacd meiw iptl -ïBâkdúBëøa ¤§¨§¦¨§¦¨©¨¨§§¨

,äkðç øð ú÷ìãäå älâî úàéø÷ éðôì ïéëøánLmiper oi`y mrhde ¤§¨§¦¦§¥§¦©§¦¨§©§¨©¥£ª¨
y ick ,el` zekxa xg` on`a ÷éñôé àìziiprïéa ïîàdïéáe äëøa Ÿ©§¦©¨¥¥§¨¨¥

d.åéìò CøaL øác̈¨¤¥¥¨¨
.ÁÈäðòé àì änìåon`øçà §¨¨Ÿ©£¤©©

a envr zkxaúBøtä úkøa- ¦§©©¥
xg` mikxany dpexg` dkxaa

,zexitd zlik`éðtî ,da àöBiëå§©¥¨¦§¥
àéäLwxäðBò ïéàå ,úçà äëøa ¤¦§¨¨©©§¥¤

äðBøçà äëøa øçà àlà ïîà̈¥¤¨©©§¨¨©£¨
Bà úøçà äëøa dúBà äîãwL¤¨§¨¨§¨¨©¤¤

dnkCìî úBëøa ïBâk ,úBëøa- §¨§¦§¤¤
jxan jlnd didy zekxa dpeny
z` milidwny cnrn] 'ldwd'a
i`vena zekeqd bga l`xyi lk

,[dhinyd zpyìBãb ïäk úBëøáe¦§Ÿ¥¨
odkd didy zekxa dpeny -
xg`l mixetikd meia jxan lecb

,dxeza `xwy,ïäa àöBiëåick §©¥¨¤
åéúBëøa ìk íéìLä øákL òéãBäì§¦©¤§¨¦§¦¨¦§¨

.ïîà äðò Cëéôìe§¦¨¨¨¨¥
.ËÈøeñàä øác ìëBàä ìk̈¨¥¨¨¨¨

,dlik`aïéaelk`y,ïBãæaeïéa ¥§¨¥
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טו  ברכה :הלכה שהמברך כתב ס"ג) רטו (סי' הרב השו"ע

איסור  על רק אלא מהתורה, איסור על עובר אינו צריכה שאינה

שהוא  הרמב"ם שדעת סק"כ) (שם ברורה במשנה וראה דרבנן.

בזה  והפוסקים הראשונים שנחלקו והביא מהתורה, .איסור

וכו'. הברכות אותן מלמדין י התינוקות בהלכה לעיל "ג.ראה

טז  אחרונה :הלכה ברכה ואחר וכו', ירושלים בונה אחר כגון
ערבית. שמע קרית שנהגו של הוסיף ס"א) רטו (סי' ובשו"ע

ישתבח. ואחר הלל], [שבסוף יהללוך ברכת אחר אמן לענות

ברכת  אחר רק אמן עונים שאין אומרים שיש כתב (שם) וברמ"א

אלו, במדינות פשוט המנהג וכן המזון, שבברכת ירושלים' 'בונה

לשנות. ואין

יז  וכו'.:הלכה ירושלים בבונה אמן יענה בהלכה ולמה ראה

הקודמת.

יח  וכו'.:הלכה הפירות ברכת אחר יענה לא ובשו"ע ולמה

פירות  אכילת שעל אחרונה ברכה שאחר כתב ס"א) רטו (סי' הרב

אינה  שהיא משום עצמו, ברכת אחר אמן עונה אינו הכל לדברי

להפסיק  רשאי שהרי פירות, אכילת שעל הראשונה לברכה המשך

בינתיים. ולדבר

יט  וכו'.:הלכה עליו מברך אינו וכו', האסור דבר האוכל כל
זה, בדין שיטות כמה שהביא ס"א) קצו (סי' הרב בשו"ע ראה

יברך  בשוגג, איסור אכל שאם להכריע יש הלכה שלענין וכתב

ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ,da ·iÁ ‡e‰L ‰Î¯a‰ ÚÓL ‡lL∆…»««¿»»∆«»»…«¬∆»≈
.ÌÈBÚ‰ ÏÏÎaƒ¿«»ƒ

.åè‡NB ‰Ê È¯‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î¯a C¯·Ó‰ Ïk»«¿»≈¿»»∆≈»¿ƒ»¬≈∆≈
˙BÚÏ ¯eÒ‡Â ,‡ÂMÏ ÚaLk ‡e‰ È¯‰Â ‡ÂMÏ ÌL≈«»¿«¬≈¿ƒ¿»«»¿¿»«¬
.Ô˜˙k ˙BÎ¯a‰ Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ˙B˜BÈz‰ .ÔÓ‡ ÂÈ¯Á‡«¬»»≈«ƒ¿«¿ƒ»«¿»¿ƒ¿»
È¯‰ ,‰„ÈÓÏ ˙ÚLa ‰Ïh·Ï ÔÈÎ¯·Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¿»¿ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ»¬≈
ÔÓ‡ Ô‰È¯Á‡ ‰BÚ‰Â ,Ô‰È¯Á‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê∆À»¿≈ƒ«¬≈∆¿»∆«¬≈∆»≈

.B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï.æè¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk …»»¿≈»»»∆»≈««
ÛBÒ ‡È‰L ‰Î¯a ¯Á‡ ‰BÚ‰Â ,‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ ÂÈ˙BÎ¯aƒ¿»¬≈∆¿À∆¿»∆««¿»»∆ƒ
‰Ba ¯Á‡ ÔB‚k ,ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ˙BB¯Á‡ ˙BÎ¯a¿»«¬¬≈∆¿À»¿««≈
ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯Á‡Â ,ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿ƒ¿««»¿««¿»»«¬»∆
ÛBÒ ‡È‰L ‰Î¯a Ïk ÛBÒa ÔÎÂ .˙È·¯Ú ÚÓL ˙i¯¿̃ƒ«¿««¿ƒ¿≈¿»¿»»∆ƒ

.BÓˆÚ ¯Á‡ ÔÓ‡ da ‰BÚ ˙BB¯Á‡ ˙BÎ¯a.æé‰nÏÂ ¿»«¬∆»»≈«««¿¿»»
·Bh‰ ˙k¯a ‰È¯Á‡ È¯‰Â ,ÌÈÏLe¯È ‰B·a ÔÓ‡ ‰ÚÈ«¬∆»≈¿≈¿»«ƒ«¬≈«¬∆»ƒ¿««
‰ewz ‰LÓ ÈÓÎÁ ÈÓÈa BÊ ‰Î¯aL ÈtÓ ,·ÈËn‰Â¿«≈ƒƒ¿≈∆¿»»ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
ÔBÊÓ ÏL ˙BÎ¯a‰ ¯wÚ ÛBÒ Ï·‡ ,˙ÙÒBz ‡È‰ el‡Îe¿ƒƒ∆∆¬»ƒ««¿»∆»

˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÏBÚ ˙·‰‡ ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ .ÌÈÏLe¯È ‰Ba ‡È‰ƒ≈¿»«ƒ¿»»…«¬∆»≈«««¬«»ƒ¿≈∆ƒ¿»
˙BÎ¯a ÔB‚k ,¯·cÏ ‰lÁz Ô˙B‡ ÔÈÎ¯·nL ˙BÎ¯aÓ da ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙BBL‡ƒ̄¿≈»«≈»ƒ¿»∆¿»¿ƒ»¿ƒ»«»»¿¿»
¯·c ÔÈ·e ‰Î¯a ÔÈa ÔÓ‡a ˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â ‰l‚Ó ˙‡È¯˜ ÈÙÏ ÔÈÎ¯·nL∆¿»¿ƒƒ¿≈¿ƒ«¿ƒ»¿«¿»«≈¬À»…«¿ƒ¿»≈≈¿»»≈»»

.ÂÈÏÚ C¯aL.çé‰Î¯a ‡È‰L ÈtÓ ,da ‡ˆBiÎÂ ˙B¯t‰ ˙k¯a ¯Á‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ ∆≈≈»»¿»»…«¬∆««ƒ¿««≈¿«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿»»
,˙BÎ¯a B‡ ˙¯Á‡ ‰Î¯a d˙B‡ ‰Ó„wL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯Á‡ ‡l‡ ÔÓ‡ ‰BÚ ÔÈ‡Â ,˙Á‡««¿≈∆»≈∆»««¿»»«¬»∆»¿»»¿»»«∆∆¿»
ÂÈ˙BÎ¯a Ïk ÌÈÏL‰ ¯·kL ÚÈ„B‰Ï ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏB„b Ô‰k ˙BÎ¯·e CÏÓ ˙BÎ¯a ÔB‚k¿ƒ¿∆∆ƒ¿…≈»¿«≈»∆¿ƒ«∆¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»

.ÔÓ‡ ‰Ú CÎÈÙÏe.èé¯·c ÏÎB‡‰ ÏkC¯·Ó BÈ‡ ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,¯eÒ‡‰ ¿ƒ»»»»≈»»≈»»»»≈¿»≈ƒ¿»»≈¿»≈

zekxa zekld - dad` xtq - xc` d"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

elk`yälçza àì åéìò Cøáî Bðéà ,äââLa,ezlik` mcew -àìå ¦§¨¨¥§¨¥¨¨Ÿ©§¦¨§Ÿ
óBqa.ezlik` xg` -ãöék,ìáè ìëàL éøäd`eaz lk`y mc` - ©¥©£¥¤¨©¤¤

,zexyrne zenexz mdn eyixtd `ly zexit e`ìáè elôàå©£¦¤¤
íäéøáãc,opaxcn wx `l` ,dxezd on xeq` epi`y lah -Bà §¦§¥¤

ïBLàø øNòî ìëàLzixiyr -] ¤¨©©£¥¦
xitd e` d`eazd onze

[iell mipzepe miyixtnyàlL¤Ÿ
åéúBîeøz ìk eìhð`l oiicry - ¦§¨§¨

zenexzd lk epnn eyxted
[xyrn znexze dlecb dnexz]

,odkl zzl jixvyéðL øNòî Bà©£¥¥¦
-e` d`eazd on zixiyr

miyixtny zexitdlek`l ick
,milyexiaLc÷äåxac - §¤§¥

,ycwnd zia jxevl yicwdy
ïúëìäk ecôð àlLdct `ly - ¤Ÿ¦§§¦§¨¨

ycwdd z` e` ipy xyrnd z`
oic yi ycwde ipy xyrnay]
mpick [zern lr mzectl lekiy

,ie`xdCøáî Bðéà,ezlik` lrmixeq` el`d mixacd lky meyn ¥§¨¥
.xeqi` ly xac lr mikxan oi`e ,dlik`aéøö ïéàåøîBì Cyíà §¥¨¦©¦

úBìáð ìëà,dkldk ehgyp `ly e` mnvrn ezny ser e` dnda - ¨©§¥

úBôøèe,mzenl mexbl eteqy mteba mbt yiy miig ilra -Bà §¥
yCñð ïéé äúL,ïäa àöBiëåmdilr jxan epi`y ,. ¨¨¥¤¤§©¥¨¤

.Îéàîc ìëà íà ìáàyiy zevx`d inr ly zexit e` d`eaz - £¨¦¨©§©
wtq,zexyrn mdn eyixtd m`íéiðòì àlà éeàø BðéàL ét ìò óà©©¦¤¥¨¤¨©£¦¦

wx ezlik` z` exizdy -
,miiprlBàlk`yïBLàø øNòî©£¥¦

Búîeøz äìhpLeyixtdy - ¤¦§¨§¨
z` oey`x xyrnd jezn

,xyrn znexzdàlL ét ìò óà©©¦¤Ÿ
äìBãb äîeøz ïBaLç epnî ìhð¦©¦¤¤§§¨§¨

BaLxyrndn eyixtd `ly - ¤
dlecb dnexzd wlg z` oey`x

,ekezayíéìaLa eîéc÷äL àeäå§¤¦§¦§¦¢¦
z` yixtdl enicwdy calae -
d`eazdyk oey`x xyrnd

,mileaiyd jeza dzidokle
epnn yixtdl aiigzd `l oiicr

,dlecb dnexzBàlk`yøNòî©£¥
ecôpL Lc÷äå éðL,àlL ét ìò óà ¥¦§¤§¥¤¦§©©¦¤Ÿ

Lîçä úà ïúðmekqdn ziying cer oeictd inc lr siqed `ly - ¨©¤©Ÿ¤
,zzl aiigyel` mipte` lkaóBñå älçz Cøáî äæ éøämcew - £¥¤§¨¥§¦¨§

,ezlik` xg`e.ïäa àöBik ìk ïëå§¥¨©¥¨¤

ÈL ˜¯t.‡:àeä Ck ïBænä úkøa øãñdkxaäðBLàø`id ∆∆≈ƒ¥¤¦§©©¨¨¦¨
úkøamlerd jln epidl` 'd dz` jexa'ïfä,''eke elek mlerd z` ¦§©©¨
dkxaäiðL`idõøàä úkøalr 'd dz` jexa' da minzegy - §¦¨¦§©¨¨¤

,'oefnd lre ux`ddkxaúéLéìL`idjexa' da minzegy dkxad §¦¦
'd dz`,'íéìLeøé äðBadkxa ¥§¨©¦
úéòéáøzkxa `id'd dz` jexa' §¦¦

'eke mlerd jln epidl`áBhä©
äLî äðBLàø äëøa .'áéènäå§©¥¦§¨¨¦¨Ÿ¤

e ,dðwz eðaødkxaïwz äiðL ©¥¦§¨§¦¨¦¥
e ,òLBäédkxaãåc ïwz úéLéìL §ª©§¦¦¦¥¨¦

éîëç úéòéáø äëøáe ,Bða äîìLe§ŸŸ§§¨¨§¦¦©§¥
d.äeðwz äðLî¦§¨¦§¨

.·äëàìî ïéNBò eéäL íéìòBtä©£¦¤¨¦§¨¨
ïzt eìëàå ,úéaä ìòa ìöà- ¥¤©©©©¦§¨§¦¨

,zt elk` mzcear rvn`aeïéà¥
äéðôì ïéëøáî,dlik`d iptl - §¨§¦§¨¤¨

lke`d iptl dkxad aeigy oeiky
milhan oi` ,dxezd on epi`
,dliaya ziad lra zk`ln

ãáìa úBëøa ézL ïúãeòñ øçàì ïéëøáîe,[zekxa rax` mewna] zekxa izy wx oefnd zkxaa mikxan mzlik` xg`e -eìháé àlL éãk §¨§¦§©©§¨¨§¥§¨¦§©§¥¤Ÿ§©§
z`dð÷úk äðBLàø äëøa .úéaä ìòa úëàìî.l"fg epwizy libxd gqepd itk -dkxaçúBt ,äiðLdkxad z`äðBa ììBëå ,õøàä úkøáa §¤¤©©©©¦§¨¨¦¨§¦§¨§¦¨¥©§¦§©¨¨¤§¥¥

õøàä úkøáa íéìLeøéjeza 'milyexi dpea' oipr z` mb xne`e - §¨©¦§¦§©¨¨¤
,ux`d zkxaíúBçåmiiqne -dkxad z`eéä íàå .õøàä úkøáa §¥§¦§©¨¨¤§¦¨

ãáìa ïúãeòña ïéNBòdlik`d zxenz micaer eid milretd m`e - ¦¦§¨¨¦§©
,mzcear lr zxg` dxenz milawn eid `le calaìòa äéäL Bà¤¨¨©©

ñî úéaäïänò ámz` lke` - ©©¦¥¥¦¨¤
,cgiaòaøà ïð÷úk ïéëøáî§¨§¦§¦§¨©§©
úBëøarax` lk z` mikxan - §¨

,libxd gqepd itk zekxad
.íãà ìk øàLk¦§¨¨¨¨
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בסוף  ולא בתחילה לא יברך לא במזיד אבל (סי'.אחריו, השו"ע
התורה  מן איסור [ואפילו איסור דבר אכל שאם פסק ס"ב) קצו
(שם)], חולי מפני [כגון סכנה במקום סק"ה)] שם (משנ"ב
קודם  גם שמברכים הוסיף ס"ה) (שם הרב ובשו"ע עליו. מברכים
הוא  ומצוה אוכל הוא שהיתר מפני אכילתו, אחר וגם אכילתו

נפשו. את להציל עושה

א  הברכות :הלכה ששלושת כתב, ס"א) קפז  (סי' הרב בשו"ע

חיובן  ירושלים], בונה הארץ, [הזן, המזון ברכת של הראשונות
התורה. מן הוא

ב  ברכות :הלכה שתי סעודתן לאחר ומברכין וכו ', הפועלים
את בלבד. תמיד מברכים שבזמננו פסק ס"ב) קצא (סי' ובשו"ע

בכך. להקפיד אדם בני דרך שאין לפי ברכות, הארבע כל

Ï·Ë ÏÎ‡L È¯‰ ,„ˆÈk .ÛBqa ‡ÏÂ ‰lÁza ‡Ï ÂÈÏÚ»»…«¿ƒ»¿…«≈«¬≈∆»«∆∆
‡lL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ ÏÎ‡L B‡ Ì‰È¯·„c Ï·Ë elÙ‡Â«¬ƒ∆∆¿ƒ¿≈∆∆»««¬≈ƒ∆…
ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ B‡ ÂÈ˙BÓe¯z Ïk eÏhƒ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿
˙BÏ· ÏÎ‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .C¯·Ó BÈ‡ Ô˙ÎÏ‰k¿ƒ¿»»≈¿»≈¿≈»ƒ«ƒ»«¿≈

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ CÒ ÔÈÈ ‰˙L B‡ ˙BÙ¯Ëe.ëÌ‡ Ï·‡ ¿≈»»≈∆∆¿«≈»∆¬»ƒ
t ÏÚ Û‡ È‡Óc ÏÎ‡B‡ ,ÌÈiÚÏ ‡l‡ Èe‡¯ BÈ‡L È »«¿«««ƒ∆≈»∆»«¬ƒƒ

Ïh ‡lL Èt ÏÚ Û‡ B˙Óe¯z ‰ÏhpL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ«¬≈ƒ∆ƒ¿»¿»««ƒ∆…ƒ«
eÓÈc˜‰L ‡e‰Â ,BaL ‰ÏB„b ‰Óe¯z ÔBaLÁ epnÓƒ∆∆¿¿»¿»∆¿∆ƒ¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ecÙpL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ B‡ ,ÌÈÏaLa¿ƒ√ƒ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿««ƒ
ÔÎÂ .ÛBÒÂ ‰lÁz C¯·Ó ‰Ê È¯‰ ,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙ ‡lL∆…»«∆«…∆¬≈∆¿»≈¿ƒ»¿¿≈

.Ô‰a ‡ˆBik Ïk»«≈»∆

÷øtéðL ¤¤¥¦
.à.Ôf‰ ˙k¯a ‰BL‡¯ ,‡e‰ Ck ÔBÊn‰ ˙k¯a ¯„Ò≈∆ƒ¿««»»ƒ»ƒ¿««»

˙ÈÚÈ·¯ .ÌÈÏLe¯È ‰Ba ˙ÈLÈÏL .ı¯‡‰ ˙k¯a ‰iL¿ƒ»ƒ¿«»»∆¿ƒƒ≈¿»«ƒ¿ƒƒ
.dwz ea¯ ‰LÓ ‰BL‡¯ ‰Î¯a .·ÈËn‰Â ·Bh‰«¿«≈ƒ¿»»ƒ»…∆«≈ƒ¿»
.Ba ‰ÓÏLe „Âc Ôwz ˙ÈLÈÏLe .ÚLB‰È Ôwz ‰iLe¿ƒ»ƒ≈¿À«¿ƒƒƒ≈»ƒ¿……¿

.‰ewz ‰LÓ ÈÓÎÁ ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·e.áÏÚa Ïˆ‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈNBÚ eÈ‰L ÌÈÏÚBt‰ ¿»»¿ƒƒ«¿≈ƒ¿»ƒ¿»«¬ƒ∆»ƒ¿»»≈∆««
„·Ïa ˙BÎ¯a ÈzL Ô˙„eÚÒ ¯Á‡Ï ÔÈÎ¯·Óe ,‰ÈÙÏ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,Ôzt eÏÎ‡Â ˙Èa‰««ƒ¿»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿ƒ¿««¿»»¿≈¿»ƒ¿«
˙k¯·a Á˙Bt ‰iL ,d˜˙k ‰BL‡¯ ‰Î¯a .˙Èa‰ ÏÚa ˙Î‡ÏÓ eÏh·È ‡lL È„k¿≈∆…¿«¿¿∆∆««««ƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ»≈«¿ƒ¿«
ÔÈNBÚ eÈ‰ Ì‡Â .ı¯‡‰ ˙k¯·a Ì˙BÁÂ ,ı¯‡‰ ˙k¯·a ÌÈÏLe¯È ‰Ba ÏÏBÎÂ ı¯‡‰»»∆¿≈≈¿»«ƒ¿ƒ¿«»»∆¿≈¿ƒ¿«»»∆¿ƒ»ƒ

B‡ ,„·Ïa Ô˙„eÚÒa¯‡Lk ˙BÎ¯a Úa¯‡ Ô˜˙k ÔÈÎ¯·Ó Ô‰nÚ ·ÒÓ ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰L ƒ¿»»ƒ¿«∆»»««««ƒ≈≈ƒ»∆¿»¿ƒ¿ƒ¿»«¿«¿»ƒ¿»

ה'תשע"ה  אדר כ"ה שני יום



zekxaקנב zekld - dad` xtq - xc` d"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.‚õøàä úkøa,[oefnd zkxaa dipy dkxa `idy]éøöøîBì Cda ¦§©¨¨¤¨¦©
äéãBä,'dl diced oeyl -õøàä ìò' da íúBçå ,dôBñáe dúlçúa ¨¨¦§¦¨¨§¨§¥¨©¨¨¤

ìëå .'ïBænä ìòåmc`øîà àlL' zeaizd z`äáBè äcîç õøà §©©¨§¨¤Ÿ¨©¤¤¤§¨¨
éøöå .BúáBç éãé àöé àì ,õøàä úkøáa 'äáçøeda øékæäì C- §¨¨§¦§©¨¨¤Ÿ¨¨§¥¨§¨¦§©§¦¨

zaiz z` ,ux`d zkxaa'úéøa'§¦
åzaizíéc÷äìe ,'äøBz'z` §¨§©§¦

d zxkfdì úéøad zxkfd,äøBz §¦§¨
,'dxez' iptl 'zixa' zncwd mrhe

iptnïéøîBàL úàfä úéøaäL¤©§¦©Ÿ¤§¦
,äìéî úéøa àéä õøàä úkøáa§¦§©¨¨¤¦§¦¦¨

ìL äéìò eúøëpLúBúéøa äøNò L ¤¦§§¨¤¨§Ÿ¤§¥§¦
daezky dlin zixa zyxtay -

dxeza(אֿכז יז, dpzipy(בראשית
zaiz dxkfp ,epia` mdxa`l
,minrt dxyr yely 'zixa'

ìL äéìò eúøëð dlk äøBzäåL §©¨ª¨¦§§¨¤¨¨Ÿ
úBúéøazpizp zrya eli`e - §¦

wx 'zixa' zaiz dxkfp dxezd
,minrt yelyøîàpL,כח (דברים ¤¤¡©

ãálîסט) 'eëå úéøaä éøáã älà'¥¤¦§¥©§¦§¦§©
,'áøça ízà úøk øLà úéøaä©§¦£¤¨©¦¨§Ÿ¥

áeúëå(יא - ט כט, íéávð(שם ízà' §¨©¤¦¨¦
.''eëå úéøáa Eøáòì 'eëå§§¨§§¦§¦§

.„úéLéìL äëøazkxaay §¨¨§¦¦
,oefndeðéäìà 'ä íçø' da çúBt¥©¨©¥¡Ÿ¥

íéìLeøé ìòå Enò ìàøNé ìò©¦§¨¥©¤§©§¨©¦
Bà ,'Eøéòdkxad z` gzety ¦¤

oeylaíéìLeøéa eðéäìà 'ä eðîçð'©£¥¡Ÿ¥¦¨©¦
,'íéìLeøé äðBa' äa íúBçå ,'Eøéò¦¤§¥¨¥§¨©¦
,'íéìLeøé ïéðáa Bnò íçðî' Bà§©¥©§¦§©§¨©¦
.äîçð Bæ äëøa úàø÷ð Cëéôìe§¦¨¦§¥§¨¨¤¨¨

ãåc úéa úeëìî øîà àlL éî ìëå§¨¦¤Ÿ¨©©§¥¨¦
,BúáBç éãé àöé àì ,Bæ äëøáa¦§¨¨Ÿ¨¨§¥¨

äëøaä ïéðò àéäL éðtîokezd - ¦§¥¤¦¦§©©§¨¨
,dkxad lyitläîçð ïéàL¤¥¤¨¨

úéa úeëìî úøæça àlà äøeîb§¨¤¨©£¨©©§¥
ãåcxefgz cec zia zeklny - ¨¦

.l`xyi mr lr jelnl
.‰ìéçúî íéáBè íéîéå úBúaLa§©¨§¨¦¦©§¦

zkxaay ziyilyd dkxad z`
oefndíiñîe ,äîçðadze` §¤¨¨§©¥

íBiä úMã÷ øîBàå ,äîçða- §¤¨¨§¥§ª©©
meid zyecw oipra mixac siqene

aeh mei e` zay lyòöîàä¤§©

.dkxad'ä íçø' Bà ,'Eøéò ïBiöa eðéäìà 'ä eðîçð' ìéçúî ,ãöék¥©©§¦©£¥¡Ÿ¥§¦¦¤©¥
Bnò íçðî' íiñîe ,''eëå Eøéò íéìLeøé ìòå Enò ìàøNé ìò eðéäìà¡Ÿ¥©¦§¨¥©¤§©§¨©¦¦¤§§©¥§©¥©

úaLa òöîàa øîBàå ,'íéìLeøé äðBa' Bà ,'íéìLeøé ïéðáalg m`e - §¦§©§¨©¦¥§¨©¦§¥¨¤§©§©¨
,dkxad rvn`a xne` ,zayaäöø eðéúBáà éäìàå eðéäìà'¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥§¥

eðöéìçäåepfxf -éúBåöîaE §©£¦¥§¦§¤
úaLðå ,äfä éòéáMä íBé úåöîáe§¦§©©§¦¦©¤§¦§Ÿ

ðBöø úåöîk Ba çeððå Baìàå ,E §¨©§¦§©§¤§©
.'eðúçeðî íBéa ïBâéå äøö éäz§¦¨¨§¨§§¨¥

øîBà íéáBè íéîéáelg m`e - §¨¦¦¥
,dkxad rvn`a xne` ,aeh meia
äìòé eðéúBáà éäìàå eðéäìà'¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©£¤

ïëå .''eëå àBáéålg m`éLàøa §¨§§¥§¨¥
éñBî ,ãòBî ìL Blçáe íéLãçó ¢¨¦§ª¤¥¦

úéLéìL äëøa òöîàaepidel`' §¤§©§¨¨§¦¦
epizea` idel`e'àBáéå äìòé'eke. ©£¤§¨

.ÂéñBî íéøeôe äkðçaòöîàa ó ©£ª¨¦¦§¤§©
õøàä úkøadipy dkxa `idy] ¦§©¨¨¤

' [oefnd zkxaa,''eëå íéqpä ìò©©¦¦§
éñBnL Cøãkälôza ózlitza - §¤¤¤¦©§¦¨

.dxyr dpenyLàø Bà áBè íBéå§Ÿ
úaLa úBéäì ìçL Lãçjixve] Ÿ¤¤¨¦§§©¨

ziyily dkxa rvn`a xikfdl
mbe ,zay z` mb oefnd zkxaay
,[yceg y`x e` aeh mei z`

älçz 'eðöéìçäå äöø' øékæî- ©§¦§¥§©£¦¥§¦¨
dtqedd z` mcew xne`
dvx' `edy zaya mitiqeny

,''ekeCk øçàådtqedd z` xne` §©©¨
y`x e` aeh meia mitiqeny

' `edy yceg.'àBáéå äìòéïëå ©£¤§¨§¥
úBéäì ìçL úáè Lãç LàøŸŸ¤¥¥¤¨¦§

úaLazkxaa xikfdl jixve] §©¨
,yceg y`x z`e ,zay z` ,oefnd

,[dkepg z`e'íéqpä ìò' øékæî©§¦©©¦¦
õøàä úkøáa,dipy dkxaa - §¦§©¨¨¤

'àBáéå äìòé'å 'eðöéìçäå äöø'e§¥§©£¦¥§©£¤§¨
äîçpaziyily dkxaa -. ©¤¨¨
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ג  ותורה.:הלכה ברית בה להזכיר קפז וצריך (סי' ובשו"ע
לאבותינו  'שהנחלת יאמר לא להרא"ש הארץ, 'בברכת כתב, ס"ב)
בריתך  'על אומר כבר שהרי ותורה', ברית וכו' חמדה ארץ
פעם  שמזכיר בכך ודי -] שלמדתנו' תורתך ועל בבשרנו שחתמת
'ברית  התיבות את גם לומר צריך ואין ותורה, ברית ענין את אחת
הם  הרא"ש שדברי כתב (שם) וברמ"א חולק'. והרמב"ם ותורה'].

הארץ .עיקר  בברכת הזכיר לא שאם פסק, ס"ג) קפז (סי' השו"ע
ולברך  לחזור צריך מהן], אחת רק חיסר אם [אפילו ותורה' 'ברית

ס"ד)]. (שם הרב שו"ע המזון. ברכת [מתחילת

ד  וכו'.:הלכה ירושלים בונה בה קפח וחותם (סי' וברמ"א

נוהגים  וכן ירושלים', ברחמיו 'בונה אומרים שיש כתב וכל .ס"ד)
חובתו. ידי יצא לא זו, בברכה דוד בית מלכות אמר שלא מי
[מתחילת  ולברך לחזור שצריך הוסיף, ס"ד) קפז (סי' ובשו"ע

(שם)]. הרב שו"ע המזון. ברכת

ו  ויבוא.:הלכה יעלה כך ואחר תחילה, והחליצנו רצה מזכיר
החליף  אם שבדיעבד יג) ס"ק קפח (סי' ברורה המשנה וכתב

חובתו. ידי יצא 'רצה', כך ואחר ויבוא' 'יעלה קודם ואמר

.Ì„‡ Ïk.â‰È„B‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ı¯‡‰ ˙k¯a »»»ƒ¿«»»∆»ƒ«»»
.ÔBÊn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ da Ì˙BÁÂ ,dÙBÒ·e d˙lÁ˙aƒ¿ƒ»»¿»¿≈»«»»∆¿««»
˙k¯·a ‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡ ¯Ó‡ ‡lL ÏÎÂ¿»∆…»«∆∆∆¿»»¿»»¿ƒ¿«
˙È¯a da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆÂ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ı¯‡‰»»∆…»»¿≈»¿»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
˙‡f‰ ˙È¯a‰L .‰¯BzÏ ˙È¯a ÌÈc˜‰Ïe ‰¯B˙Â¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆«¿ƒ«…
e˙¯ÎpL ‰ÏÈÓ ˙È¯a ‡È‰ ,ı¯‡‰ ˙k¯·a ÔÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¿ƒ¿«»»∆ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿
e˙¯Î dlk ‰¯Bz‰Â ,˙B˙È¯a ‰¯NÚ LÏL ‰ÈÏÚ»∆»¿…∆¿≈¿ƒ¿«»À»ƒ¿¿
'eÎÂ ˙È¯a‰ È¯·„ ‰l‡ ¯Ó‡pL ,˙B˙È¯a LÏL ‰ÈÏÚ»∆»»…¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¿
Ìz‡ ·e˙ÎÂ ,·¯Áa Ìz‡ ˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈¿»«∆

.'eÎÂ ˙È¯·a E¯·ÚÏ 'eÎÂ ÌÈ·v.ã˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ƒ»ƒ¿¿»¿¿ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒƒ
ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ da Á˙Bt≈«»«≈¡…≈«ƒ¿»≈«∆¿«

B‡ .E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÈÌÈÏLe¯Èa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ ¿»«ƒƒ∆«¬≈¡…≈ƒ»«ƒ
ÔÈ·a BnÚ ÌÁÓ B‡ ÌÈÏLe¯È ‰Ba ‰a Ì˙BÁÂ .E¯ÈÚƒ∆¿≈»≈¿»«ƒ¿«≈«¿ƒ¿«
ÈÓ ÏÎÂ .‰ÓÁ BÊ ‰Î¯a ˙‡¯˜ CÎÈÙÏe ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»»∆»»¿»ƒ
È„È ‡ˆÈ ‡Ï BÊ ‰Î¯·a „Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ ¯Ó‡ ‡lL∆…»««¿≈»ƒƒ¿»»…»»¿≈
‰ÓÁ ÔÈ‡L ,‰Î¯a‰ ÔÈÚ ‡È‰L ÈtÓ ,B˙·BÁ»ƒ¿≈∆ƒƒ¿««¿»»∆≈∆»»

„Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ ˙¯ÊÁa ‡l‡ ‰¯eÓb.ä˙B˙aLa ¿»∆»«¬»««¿≈»ƒ¿«»
,‰ÓÁa ÌiÒÓe ‰ÓÁa ÏÈÁ˙Ó ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ¿»ƒƒ«¿ƒ¿∆»»¿«≈¿∆»»
eÓÁ ÏÈÁ˙Ó ,„ˆÈk .ÚˆÓ‡a ÌBi‰ ˙M„˜ ¯ÓB‡Â¿≈¿À««»∆¿«≈««¿ƒ«¬≈
ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ B‡ ,E¯ÈÚ ÔBiˆa eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿ƒƒ∆«≈¡…≈«
ÌÁÓ ÌiÒÓe ,'eÎÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿¿«≈¿«≈
¯ÓB‡Â ,ÌÈÏLe¯È ‰Ba B‡ ÌÈÏLe¯È ÔÈ·a BnÚ«¿ƒ¿«¿»«ƒ≈¿»«ƒ¿≈
‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ ˙aLa ÚˆÓ‡a»∆¿«¿«»¡…≈≈…≈¬≈¿≈
‰f‰ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ˙ÂˆÓ·e EÈ˙BÂˆÓa eˆÈÏÁ‰Â¿«¬ƒ≈¿ƒ¿∆¿ƒ¿««¿ƒƒ«∆
‰¯ˆ È‰z Ï‡Â EBˆ¯ ˙ÂˆÓk Ba ÁeÂ Ba ˙aLÂ¿ƒ¿…¿»«¿ƒ¿«¿∆¿«¿ƒ»»
eÈ‰Ï‡ ¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e .e˙ÁeÓ ÌBÈa ÔB‚ÈÂ¿»¿¿»≈¿»ƒƒ≈¡…≈

ÛÈÒBÓ ,„ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÎÂ .'eÎÂ ‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈«¬∆¿»¿¿≈¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ
.‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ÚˆÓ‡a.åı¯‡‰ ˙k¯a ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ ÌÈ¯eÙe ‰kÁa ¿∆¿«¿»»¿ƒƒ«¬∆¿»«¬À»ƒƒ¿∆¿«ƒ¿«»»∆

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„Á L‡¯ B‡ ·BË ÌBÈÂ .‰lÙza ÛÈÒBnL C¯„k 'eÎÂ ÌÈqp‰ ÏÚ««ƒƒ¿¿∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿……∆∆»ƒ¿¿«»
˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙·Ë L„Á L‡¯ ÔÎÂ .‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯ ¯ÈkÊÓ«¿ƒ¿≈¿«¬ƒ≈¿ƒ»¿««»«¬∆¿»¿≈……∆≈≈∆»ƒ¿
.‰ÓÁpa ‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈÂ eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯e ,ı¯‡‰ ˙k¯·a ÌÈqp‰ ÏÚ ¯ÈkÊÓ ˙aLa¿«»«¿ƒ««ƒƒ¿ƒ¿«»»∆¿≈¿«¬ƒ≈¿«¬∆¿»«∆»»

zekxa zekld - dad` xtq - xc` d"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.Êúéòéáø äëøa,[aihnde aehd zkxa `idy] oefnd zkxaay §¨¨§¦¦
éøöìL da øékæäì CúBiëìî Loipr z` minrt yly da xikfdl - ¨¦§©§¦¨¨Ÿ©§ª

.miny zeklnúéaä ìòa ìöà çøBàä CøánLëelke` gxe`yke - §¤§¨¥¨¥©¥¤©©©©¦
,oefnd zkxa jxane ,ziad lra lv`éñBîda óziriax dkxaa - ¦¨

cer ,oefnd zkxaayìòáì äëøa§¨¨§©©
Bëøáî ãöék .úéaägqep dfi` - ©©¦¥©§¨§

,jxan `ed dkxa lyéäé' ,øîBà¥§¦
íìBòa úéaä ìòa LBáz àlL ïBöø̈¤Ÿ¥©©©©¦¨¨
Léå .'àaä íìBòì íìkz àìå ,äfä©¤§Ÿ¦¨¥¨¨©¨§¥

Bìgxe`l -éñBäì úeLøúkøáa ó §§¦§¦§©
éøàäìe úéaä ìòa.da C ©©©©¦§©£¦¨

.ÁïéëøánLëeoefnd zkxa §¤§¨§¦
ìáàä úéáa,la` ea yiy ziaa - §¥¨¨¥

úéòéáø äëøáa øîBàligzn - ¥¦§¨¨§¦¦
xg`le ziriax dkxa z`
,'awri yecw epyecw' zeaizd

xne`,áéènäå áBhä éçä Cìnä'©¤¤©©©§©¥¦
÷ãöa èôBL úîà ïic úîà ìà¥¡¤©©¡¤¥§¤¤
,BðBöøk Ba úBNòì BîìBòa èélL©¦§¨©£¦§
eðà ìkáe ,Bnòå åéãáò eðçðàL¤£©§£¨¨§©©Ÿ¨
Lwáîe ,'Bëøáìe Bì úBãBäì ïéáiç©¨¦§§¨§§©¥
äî éôk Bîçðì ìáàä ìò íéîçø©£¦©¨¨¥§©£§¦©

øîBâå ,äöøiMz` miiqne - ¤¦§¤§¥
' zxin`a dkxad'eëå ïîçøä̈©£¨§

.'mixec xecl gazyi
.Ëíéðúç úéáaea yiy ziaa - §¥£¨¦

,dy` `ypy ozgúkøa ïéëøáî§¨§¦¦§©
íéðúçoeyy `xa xy`' zkxa - £¨¦

dpexg` dkxa `idy ''eke
jxal epwizy zekxa raydn

,mipzgd lv`úBëøa òaøà øçà©©©§©§¨
elàoefnd zkxa lyäãeòñ ìëa ¥§¨§¨

ïéëøáî ïéàå .íL ïéìëBàL äãeòñe§¨¤§¦¨§¥§¨§¦
íéãáò àì Bæ äëøamiprpkàìå §¨¨Ÿ£¨¦§Ÿ

íépè÷.mipy dxyr yely ipan zegtänk ãòådpezgd xg` mini §©¦§©©¨
dúBà ïéëøáî?mipzgd zkxa z` -ïBîìà äéä íàonl` -àNpL §¨§¦¨¦¨¨©§¤¨¨

ïBLàø íBéa dúBà ïéëøáî ,äðîìàdpezgd xg`yäéä íàå ,ãáìa ©§¨¨§¨§¦¨§¦¦§©§¦¨¨
øeça[`yip `l oiicry xnelk]ïBîìà Bà ,äðîìà àNpLonl` - ¨¤¨¨©§¨¨©§

ìk dúBà ïéëøáî ,äìeúa àNpL¤¨¨§¨§¨§¦¨¨
äzLnä éîé úòáLxg`y ¦§©§¥©¦§¤

.dpezgd
.ÈBæ äëøamipzg zkxa - §¨¨

ä ,íéðúç úéáa ïéôéñBnLàé ¤¦¦§¥£¨¦¦
òáMî äðBøçà äëøadúBëøa §¨¨©£¨¦¤©§¨

ïéàeOð ìLzrya mikxany - ¤¦¦
.oi`eyipdíéøeîà íéøác äna- ©¤§¨¦£¦

el` mixac exn`p ote` dfi`a
dkxad z` wx mikxany
ly zekxad rayn dpexg`d

,oi`eyipaote`íéìëBàä eéäL §¤¨¨§¦
a eãîòL ïäzryúkøadïéàeOð ¥¤¨§¦¦§©¦¦

eòîLåz`úBëøaämiyp`dy - §¨§©§¨
yiy ziaa dcerqd z` elk`y
miyp`d mze` md ,ozg ea
oi`eyipd zkxa zrya ecnry
ekxiay zekxad z` ernye

,oi`eyipd zryaeéä íà ìáà£¨¦¨
ïéìëBàämiyp` ,ef dcerq ¨§¦

úBëøa eòîL àlL ,íéøçà£¥¦¤Ÿ¨§¦§
,ïéàeOð úòLa ïéàeOð`ed oicd ¦¦¦§©¦¦

yúkøa øçà ïìéáLa ïéëøáî§¨§¦¦§¦¨©©¦§©
d,ïBæîlk z`òáLdúBëøaly ¨¤©§¨

,oi`eyipúòLa ïéëøánL Cøãk§¤¤¤§¨§¦¦§©
àeäå .ïéàeOðcalae -eéäiLmy ¦¦§¤¦§

äøNò.mc` ipaïî íéðúçå £¨¨©£¨¦¦
ïéðnämnvra mipzgd z`e - ©¦§¨

oipn jeza mb aiygdl xyt`
dxyrd.
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ז  וכו'.:הלכה רצון יהי אומר מברכו, רא כיצד (סי' ובשו"ע

ייכלם  ולא יבוש שלא רצון 'יהי הוא הברכה שנוסח הוסיף ס"א)

בכל  ויצליח הבא, בעולם ולא הזה בעולם לא הזה הבית בעל

שטן  ישלוט ולא לעיר, וקרובים מוצלחים נכסיו ויהיו נכסיו,

מעתה  עוון והרהור חטא דבר שום לפניו יזדקק ואל ידיו, במעשי

עולם'. ועד

ח  רביעית :הלכה בברכה אומר האבל בבית וכשמברכין
וכו'. החי שאומרים המלך הוסיף ס"א) שעט סי' (יו"ד וברמ"א

כל  כי כרצונו  בו לעשות בעולמו שליט במשפט נפשות 'לוקח

לו  להודות חייבים אנחנו ובכל ועבדיו עמו ואנחנו במשפט דרכיו

ומעל  מעלינו הזאת הפרצה יגדור הוא ישראל פרצות גודר ולברכו

ברורה  ובמשנה סק"א) (שם בש"ך וראה ולשלום'. לחיים זה אבל

אחר  בנוסח אומרים שיש סק"ז) קפט סי' (יו"ד .(או"ח השו"ע

שלישית: בברכה ואומרים מוסיפים שיש הוסיף ס"ב) שעט סי'

המתאבלים  האבלים ואת ירושלים אבלי את אלהינו ה' 'נחם

אמו  אשר כאיש כאמור מיגונם, ושמחם מאבלם נחמם הזה, באבל

ירושלים' בבנין ציון מנחם ה' אתה ברוך וכו' השו"ע .תנחמנו
אבלים  מנחם 'נברך זימון: בברכת אומרים שיש ס"ג) (שם כתב

משלו'. שאכלנו

ט  וכו'.:הלכה וסעודה סעודה בכל וכו', מברכין חתנים בבית
ברכת  את שאפילו אומרים שיש כתב ס"ז) סב סי' (אה"ע וברמ"א
אצלו, אוכלים שאחרים באופן אלא מברכים אין וכו'', ברא 'אשר
נוהגים. ושכן מברכים. אין ביתו, בני עם רק אוכל הוא אם אבל
דבריו. על שכתבו מה (שם) שמואל ובבית מחוקק בחלקת וראה

י  הא :הלכה בשהיו אמורים, דברים שעמדו במה הן וכלים
אנשים וכו'. שגם אומרים שיש כתב ס"ז) סב סי' (אה"ע ובשו"ע

החתן, בבית הסעודה את אכלו ולא הנישואין, ברכות בשעת שהיו
של  ברכות השבע כל את בשבילם ומברכים חדשות, פנים נקראים
סעיף  (שם וברמ"א בשו"ע וראה המנהג. פשט ושכן נישואין.
בערוך  עוד ועיין חדשות. פנים בענין דינים פרטי עוד זֿח)
בענין  הפוסקים שכתבו מה את שהביא כבֿל) סעיף (שם השולחן

זה.

.æ.˙BiÎÏÓ LÏL da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆ ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ»»…«¿À
‰Î¯a da ÛÈÒBÓ ˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ Á¯B‡‰ C¯·nLÎe¿∆¿»≈»≈«≈∆««««ƒƒ»¿»»
‡lL ÔBˆ¯ È‰È ,¯ÓB‡ BÎ¯·Ó „ˆÈk .˙Èa‰ ÏÚ·Ï¿««««ƒ≈«¿»¿≈¿ƒ»∆…
ÌÏBÚÏ ÌÏkz ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa ˙Èa‰ ÏÚa LB·z≈««««ƒ»»«∆¿…ƒ»≈»»

a‰˙Èa‰ ÏÚa ˙k¯·a ÛÈÒB‰Ï ˙eL¯ BÏ LÈÂ .‡ «»¿≈¿¿ƒ¿ƒ¿«««««ƒ
.da CÈ¯‡‰Ïe.ç¯ÓB‡ ,Ï·‡‰ ˙È·a ÔÈÎ¯·nLÎe ¿«¬ƒ»¿∆¿»¿ƒ¿≈»»≈≈

˙Ó‡ Ï‡ ·ÈËn‰Â ·Bh‰ ÈÁ‰ CÏn‰ ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·aƒ¿»»¿ƒƒ«∆∆«««¿«≈ƒ≈¡∆
Ba ˙BNÚÏ BÓÏBÚa ËÈlL ˜„ˆa ËÙBL ˙Ó‡ Ôic««¡∆≈¿∆∆«ƒ¿»«¬
˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ Ïk·e BnÚÂ ÂÈ„·Ú eÁ‡L BBˆ¯kƒ¿∆¬«¿¬»»¿««…»«»ƒ¿
ÈÙk BÓÁÏ Ï·‡‰ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·Óe .BÎ¯·Ïe BÏ¿»¿¿«≈«¬ƒ«»»≈¿«¬¿ƒ

.'eÎÂ ÔÓÁ¯‰ ¯ÓB‚Â ‰ˆ¯iM ‰Ó.è,ÌÈ˙Á ˙È·a «∆ƒ¿∆¿≈»«¬»¿¿≈¬»ƒ
ÏÎa el‡ ˙BÎ¯a Úa¯‡ ¯Á‡ ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒƒ¿«¬»ƒ«««¿«¿»≈¿»
BÊ ‰Î¯a ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â .ÌL ÔÈÏÎB‡L ‰„eÚÒe ‰„eÚÒ¿»¿»∆¿ƒ»¿≈¿»¿ƒ¿»»
Ì‡ ,d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó ‰nk „ÚÂ .ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú ‡Ï…¬»ƒ¿…¿«ƒ¿««»¿»¿ƒ»ƒ
ÌBÈa d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó ‰ÓÏ‡ ‡NpL ÔBÓÏ‡ ‰È‰»»«¿∆»»«¿»»¿»¿ƒ»¿
B‡ ,‰ÓÏ‡ ‡NpL ¯eÁa ‰È‰ Ì‡Â .„·Ïa ÔBL‡ƒ̄ƒ¿«¿ƒ»»»∆»»«¿»»
ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó ‰Ïe˙a ‡NpL ÔBÓÏ‡«¿∆»»¿»¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿≈

.‰zLn‰.é‡È‰ ,ÌÈ˙Á ˙È·a ÔÈÙÈÒBnL BÊ ‰Î¯a «ƒ¿∆¿»»∆ƒƒ¿≈¬»ƒƒ
‰na .ÔÈ‡eO ÏL ˙BÎ¯a Ú·MÓ ‰B¯Á‡ ‰Î¯a¿»»«¬»ƒ∆«¿»∆ƒƒ«∆
˙k¯·a e„ÓÚL Ô‰ ÌÈÏÎB‡‰ eÈ‰La ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿ƒ≈∆»¿¿ƒ¿«
ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .˙BÎ¯a‰ eÚÓLÂ ÔÈ‡eOƒƒ¿»¿«¿»¬»ƒ»»¿ƒ
,ÔÈ‡eO ˙ÚLa ÔÈ‡eO ˙BÎ¯a eÚÓL ‡lL ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆…»¿ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒƒ
C¯„k ,˙BÎ¯a Ú·L ÔBÊÓ ˙k¯a ¯Á‡ ÔÏÈ·La ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ¿«»∆«¿»¿∆∆
ÌÈ˙ÁÂ ‰¯NÚ eÈ‰iL ‡e‰Â .ÔÈ‡eO ˙ÚLa ÔÈÎ¯·nL∆¿»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿¬»»«¬»ƒ



קנג zekxa zekld - dad` xtq - xc` d"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.‚õøàä úkøa,[oefnd zkxaa dipy dkxa `idy]éøöøîBì Cda ¦§©¨¨¤¨¦©
äéãBä,'dl diced oeyl -õøàä ìò' da íúBçå ,dôBñáe dúlçúa ¨¨¦§¦¨¨§¨§¥¨©¨¨¤

ìëå .'ïBænä ìòåmc`øîà àlL' zeaizd z`äáBè äcîç õøà §©©¨§¨¤Ÿ¨©¤¤¤§¨¨
éøöå .BúáBç éãé àöé àì ,õøàä úkøáa 'äáçøeda øékæäì C- §¨¨§¦§©¨¨¤Ÿ¨¨§¥¨§¨¦§©§¦¨

zaiz z` ,ux`d zkxaa'úéøa'§¦
åzaizíéc÷äìe ,'äøBz'z` §¨§©§¦

d zxkfdì úéøad zxkfd,äøBz §¦§¨
,'dxez' iptl 'zixa' zncwd mrhe

iptnïéøîBàL úàfä úéøaäL¤©§¦©Ÿ¤§¦
,äìéî úéøa àéä õøàä úkøáa§¦§©¨¨¤¦§¦¦¨

ìL äéìò eúøëpLúBúéøa äøNò L ¤¦§§¨¤¨§Ÿ¤§¥§¦
daezky dlin zixa zyxtay -

dxeza(אֿכז יז, dpzipy(בראשית
zaiz dxkfp ,epia` mdxa`l
,minrt dxyr yely 'zixa'

ìL äéìò eúøëð dlk äøBzäåL §©¨ª¨¦§§¨¤¨¨Ÿ
úBúéøazpizp zrya eli`e - §¦

wx 'zixa' zaiz dxkfp dxezd
,minrt yelyøîàpL,כח (דברים ¤¤¡©

ãálîסט) 'eëå úéøaä éøáã älà'¥¤¦§¥©§¦§¦§©
,'áøça ízà úøk øLà úéøaä©§¦£¤¨©¦¨§Ÿ¥

áeúëå(יא - ט כט, íéávð(שם ízà' §¨©¤¦¨¦
.''eëå úéøáa Eøáòì 'eëå§§¨§§¦§¦§

.„úéLéìL äëøazkxaay §¨¨§¦¦
,oefndeðéäìà 'ä íçø' da çúBt¥©¨©¥¡Ÿ¥

íéìLeøé ìòå Enò ìàøNé ìò©¦§¨¥©¤§©§¨©¦
Bà ,'Eøéòdkxad z` gzety ¦¤

oeylaíéìLeøéa eðéäìà 'ä eðîçð'©£¥¡Ÿ¥¦¨©¦
,'íéìLeøé äðBa' äa íúBçå ,'Eøéò¦¤§¥¨¥§¨©¦
,'íéìLeøé ïéðáa Bnò íçðî' Bà§©¥©§¦§©§¨©¦
.äîçð Bæ äëøa úàø÷ð Cëéôìe§¦¨¦§¥§¨¨¤¨¨

ãåc úéa úeëìî øîà àlL éî ìëå§¨¦¤Ÿ¨©©§¥¨¦
,BúáBç éãé àöé àì ,Bæ äëøáa¦§¨¨Ÿ¨¨§¥¨

äëøaä ïéðò àéäL éðtîokezd - ¦§¥¤¦¦§©©§¨¨
,dkxad lyitläîçð ïéàL¤¥¤¨¨

úéa úeëìî úøæça àlà äøeîb§¨¤¨©£¨©©§¥
ãåcxefgz cec zia zeklny - ¨¦

.l`xyi mr lr jelnl
.‰ìéçúî íéáBè íéîéå úBúaLa§©¨§¨¦¦©§¦

zkxaay ziyilyd dkxad z`
oefndíiñîe ,äîçðadze` §¤¨¨§©¥

íBiä úMã÷ øîBàå ,äîçða- §¤¨¨§¥§ª©©
meid zyecw oipra mixac siqene

aeh mei e` zay lyòöîàä¤§©

.dkxad'ä íçø' Bà ,'Eøéò ïBiöa eðéäìà 'ä eðîçð' ìéçúî ,ãöék¥©©§¦©£¥¡Ÿ¥§¦¦¤©¥
Bnò íçðî' íiñîe ,''eëå Eøéò íéìLeøé ìòå Enò ìàøNé ìò eðéäìà¡Ÿ¥©¦§¨¥©¤§©§¨©¦¦¤§§©¥§©¥©

úaLa òöîàa øîBàå ,'íéìLeøé äðBa' Bà ,'íéìLeøé ïéðáalg m`e - §¦§©§¨©¦¥§¨©¦§¥¨¤§©§©¨
,dkxad rvn`a xne` ,zayaäöø eðéúBáà éäìàå eðéäìà'¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥§¥

eðöéìçäåepfxf -éúBåöîaE §©£¦¥§¦§¤
úaLðå ,äfä éòéáMä íBé úåöîáe§¦§©©§¦¦©¤§¦§Ÿ

ðBöø úåöîk Ba çeððå Baìàå ,E §¨©§¦§©§¤§©
.'eðúçeðî íBéa ïBâéå äøö éäz§¦¨¨§¨§§¨¥

øîBà íéáBè íéîéáelg m`e - §¨¦¦¥
,dkxad rvn`a xne` ,aeh meia
äìòé eðéúBáà éäìàå eðéäìà'¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©£¤

ïëå .''eëå àBáéålg m`éLàøa §¨§§¥§¨¥
éñBî ,ãòBî ìL Blçáe íéLãçó ¢¨¦§ª¤¥¦

úéLéìL äëøa òöîàaepidel`' §¤§©§¨¨§¦¦
epizea` idel`e'àBáéå äìòé'eke. ©£¤§¨

.ÂéñBî íéøeôe äkðçaòöîàa ó ©£ª¨¦¦§¤§©
õøàä úkøadipy dkxa `idy] ¦§©¨¨¤

' [oefnd zkxaa,''eëå íéqpä ìò©©¦¦§
éñBnL Cøãkälôza ózlitza - §¤¤¤¦©§¦¨

.dxyr dpenyLàø Bà áBè íBéå§Ÿ
úaLa úBéäì ìçL Lãçjixve] Ÿ¤¤¨¦§§©¨

ziyily dkxa rvn`a xikfdl
mbe ,zay z` mb oefnd zkxaay
,[yceg y`x e` aeh mei z`

älçz 'eðöéìçäå äöø' øékæî- ©§¦§¥§©£¦¥§¦¨
dtqedd z` mcew xne`
dvx' `edy zaya mitiqeny

,''ekeCk øçàådtqedd z` xne` §©©¨
y`x e` aeh meia mitiqeny

' `edy yceg.'àBáéå äìòéïëå ©£¤§¨§¥
úBéäì ìçL úáè Lãç LàøŸŸ¤¥¥¤¨¦§

úaLazkxaa xikfdl jixve] §©¨
,yceg y`x z`e ,zay z` ,oefnd

,[dkepg z`e'íéqpä ìò' øékæî©§¦©©¦¦
õøàä úkøáa,dipy dkxaa - §¦§©¨¨¤

'àBáéå äìòé'å 'eðöéìçäå äöø'e§¥§©£¦¥§©£¤§¨
äîçpaziyily dkxaa -. ©¤¨¨
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ג  ותורה.:הלכה ברית בה להזכיר קפז וצריך (סי' ובשו"ע
לאבותינו  'שהנחלת יאמר לא להרא"ש הארץ, 'בברכת כתב, ס"ב)
בריתך  'על אומר כבר שהרי ותורה', ברית וכו' חמדה ארץ
פעם  שמזכיר בכך ודי -] שלמדתנו' תורתך ועל בבשרנו שחתמת
'ברית  התיבות את גם לומר צריך ואין ותורה, ברית ענין את אחת
הם  הרא"ש שדברי כתב (שם) וברמ"א חולק'. והרמב"ם ותורה'].

הארץ .עיקר  בברכת הזכיר לא שאם פסק, ס"ג) קפז (סי' השו"ע
ולברך  לחזור צריך מהן], אחת רק חיסר אם [אפילו ותורה' 'ברית

ס"ד)]. (שם הרב שו"ע המזון. ברכת [מתחילת

ד  וכו'.:הלכה ירושלים בונה בה קפח וחותם (סי' וברמ"א

נוהגים  וכן ירושלים', ברחמיו 'בונה אומרים שיש כתב וכל .ס"ד)
חובתו. ידי יצא לא זו, בברכה דוד בית מלכות אמר שלא מי
[מתחילת  ולברך לחזור שצריך הוסיף, ס"ד) קפז (סי' ובשו"ע

(שם)]. הרב שו"ע המזון. ברכת

ו  ויבוא.:הלכה יעלה כך ואחר תחילה, והחליצנו רצה מזכיר
החליף  אם שבדיעבד יג) ס"ק קפח (סי' ברורה המשנה וכתב

חובתו. ידי יצא 'רצה', כך ואחר ויבוא' 'יעלה קודם ואמר

.Ì„‡ Ïk.â‰È„B‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ı¯‡‰ ˙k¯a »»»ƒ¿«»»∆»ƒ«»»
.ÔBÊn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ da Ì˙BÁÂ ,dÙBÒ·e d˙lÁ˙aƒ¿ƒ»»¿»¿≈»«»»∆¿««»
˙k¯·a ‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡ ¯Ó‡ ‡lL ÏÎÂ¿»∆…»«∆∆∆¿»»¿»»¿ƒ¿«
˙È¯a da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆÂ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ı¯‡‰»»∆…»»¿≈»¿»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
˙‡f‰ ˙È¯a‰L .‰¯BzÏ ˙È¯a ÌÈc˜‰Ïe ‰¯B˙Â¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆«¿ƒ«…
e˙¯ÎpL ‰ÏÈÓ ˙È¯a ‡È‰ ,ı¯‡‰ ˙k¯·a ÔÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¿ƒ¿«»»∆ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿
e˙¯Î dlk ‰¯Bz‰Â ,˙B˙È¯a ‰¯NÚ LÏL ‰ÈÏÚ»∆»¿…∆¿≈¿ƒ¿«»À»ƒ¿¿
'eÎÂ ˙È¯a‰ È¯·„ ‰l‡ ¯Ó‡pL ,˙B˙È¯a LÏL ‰ÈÏÚ»∆»»…¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¿
Ìz‡ ·e˙ÎÂ ,·¯Áa Ìz‡ ˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈¿»«∆

.'eÎÂ ˙È¯·a E¯·ÚÏ 'eÎÂ ÌÈ·v.ã˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ƒ»ƒ¿¿»¿¿ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒƒ
ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ da Á˙Bt≈«»«≈¡…≈«ƒ¿»≈«∆¿«

B‡ .E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÈÌÈÏLe¯Èa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ ¿»«ƒƒ∆«¬≈¡…≈ƒ»«ƒ
ÔÈ·a BnÚ ÌÁÓ B‡ ÌÈÏLe¯È ‰Ba ‰a Ì˙BÁÂ .E¯ÈÚƒ∆¿≈»≈¿»«ƒ¿«≈«¿ƒ¿«
ÈÓ ÏÎÂ .‰ÓÁ BÊ ‰Î¯a ˙‡¯˜ CÎÈÙÏe ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»»∆»»¿»ƒ
È„È ‡ˆÈ ‡Ï BÊ ‰Î¯·a „Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ ¯Ó‡ ‡lL∆…»««¿≈»ƒƒ¿»»…»»¿≈
‰ÓÁ ÔÈ‡L ,‰Î¯a‰ ÔÈÚ ‡È‰L ÈtÓ ,B˙·BÁ»ƒ¿≈∆ƒƒ¿««¿»»∆≈∆»»

„Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ ˙¯ÊÁa ‡l‡ ‰¯eÓb.ä˙B˙aLa ¿»∆»«¬»««¿≈»ƒ¿«»
,‰ÓÁa ÌiÒÓe ‰ÓÁa ÏÈÁ˙Ó ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ¿»ƒƒ«¿ƒ¿∆»»¿«≈¿∆»»
eÓÁ ÏÈÁ˙Ó ,„ˆÈk .ÚˆÓ‡a ÌBi‰ ˙M„˜ ¯ÓB‡Â¿≈¿À««»∆¿«≈««¿ƒ«¬≈
ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ B‡ ,E¯ÈÚ ÔBiˆa eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿ƒƒ∆«≈¡…≈«
ÌÁÓ ÌiÒÓe ,'eÎÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿¿«≈¿«≈
¯ÓB‡Â ,ÌÈÏLe¯È ‰Ba B‡ ÌÈÏLe¯È ÔÈ·a BnÚ«¿ƒ¿«¿»«ƒ≈¿»«ƒ¿≈
‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ ˙aLa ÚˆÓ‡a»∆¿«¿«»¡…≈≈…≈¬≈¿≈
‰f‰ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ˙ÂˆÓ·e EÈ˙BÂˆÓa eˆÈÏÁ‰Â¿«¬ƒ≈¿ƒ¿∆¿ƒ¿««¿ƒƒ«∆
‰¯ˆ È‰z Ï‡Â EBˆ¯ ˙ÂˆÓk Ba ÁeÂ Ba ˙aLÂ¿ƒ¿…¿»«¿ƒ¿«¿∆¿«¿ƒ»»
eÈ‰Ï‡ ¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e .e˙ÁeÓ ÌBÈa ÔB‚ÈÂ¿»¿¿»≈¿»ƒƒ≈¡…≈

ÛÈÒBÓ ,„ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÎÂ .'eÎÂ ‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈«¬∆¿»¿¿≈¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ
.‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ÚˆÓ‡a.åı¯‡‰ ˙k¯a ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ ÌÈ¯eÙe ‰kÁa ¿∆¿«¿»»¿ƒƒ«¬∆¿»«¬À»ƒƒ¿∆¿«ƒ¿«»»∆

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„Á L‡¯ B‡ ·BË ÌBÈÂ .‰lÙza ÛÈÒBnL C¯„k 'eÎÂ ÌÈqp‰ ÏÚ««ƒƒ¿¿∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿……∆∆»ƒ¿¿«»
˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙·Ë L„Á L‡¯ ÔÎÂ .‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯ ¯ÈkÊÓ«¿ƒ¿≈¿«¬ƒ≈¿ƒ»¿««»«¬∆¿»¿≈……∆≈≈∆»ƒ¿
.‰ÓÁpa ‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈÂ eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯e ,ı¯‡‰ ˙k¯·a ÌÈqp‰ ÏÚ ¯ÈkÊÓ ˙aLa¿«»«¿ƒ««ƒƒ¿ƒ¿«»»∆¿≈¿«¬ƒ≈¿«¬∆¿»«∆»»

zekxa zekld - dad` xtq - xc` d"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.Êúéòéáø äëøa,[aihnde aehd zkxa `idy] oefnd zkxaay §¨¨§¦¦
éøöìL da øékæäì CúBiëìî Loipr z` minrt yly da xikfdl - ¨¦§©§¦¨¨Ÿ©§ª

.miny zeklnúéaä ìòa ìöà çøBàä CøánLëelke` gxe`yke - §¤§¨¥¨¥©¥¤©©©©¦
,oefnd zkxa jxane ,ziad lra lv`éñBîda óziriax dkxaa - ¦¨

cer ,oefnd zkxaayìòáì äëøa§¨¨§©©
Bëøáî ãöék .úéaägqep dfi` - ©©¦¥©§¨§

,jxan `ed dkxa lyéäé' ,øîBà¥§¦
íìBòa úéaä ìòa LBáz àlL ïBöø̈¤Ÿ¥©©©©¦¨¨
Léå .'àaä íìBòì íìkz àìå ,äfä©¤§Ÿ¦¨¥¨¨©¨§¥

Bìgxe`l -éñBäì úeLøúkøáa ó §§¦§¦§©
éøàäìe úéaä ìòa.da C ©©©©¦§©£¦¨

.ÁïéëøánLëeoefnd zkxa §¤§¨§¦
ìáàä úéáa,la` ea yiy ziaa - §¥¨¨¥

úéòéáø äëøáa øîBàligzn - ¥¦§¨¨§¦¦
xg`le ziriax dkxa z`
,'awri yecw epyecw' zeaizd

xne`,áéènäå áBhä éçä Cìnä'©¤¤©©©§©¥¦
÷ãöa èôBL úîà ïic úîà ìà¥¡¤©©¡¤¥§¤¤
,BðBöøk Ba úBNòì BîìBòa èélL©¦§¨©£¦§
eðà ìkáe ,Bnòå åéãáò eðçðàL¤£©§£¨¨§©©Ÿ¨
Lwáîe ,'Bëøáìe Bì úBãBäì ïéáiç©¨¦§§¨§§©¥
äî éôk Bîçðì ìáàä ìò íéîçø©£¦©¨¨¥§©£§¦©

øîBâå ,äöøiMz` miiqne - ¤¦§¤§¥
' zxin`a dkxad'eëå ïîçøä̈©£¨§

.'mixec xecl gazyi
.Ëíéðúç úéáaea yiy ziaa - §¥£¨¦

,dy` `ypy ozgúkøa ïéëøáî§¨§¦¦§©
íéðúçoeyy `xa xy`' zkxa - £¨¦

dpexg` dkxa `idy ''eke
jxal epwizy zekxa raydn

,mipzgd lv`úBëøa òaøà øçà©©©§©§¨
elàoefnd zkxa lyäãeòñ ìëa ¥§¨§¨

ïéëøáî ïéàå .íL ïéìëBàL äãeòñe§¨¤§¦¨§¥§¨§¦
íéãáò àì Bæ äëøamiprpkàìå §¨¨Ÿ£¨¦§Ÿ

íépè÷.mipy dxyr yely ipan zegtänk ãòådpezgd xg` mini §©¦§©©¨
dúBà ïéëøáî?mipzgd zkxa z` -ïBîìà äéä íàonl` -àNpL §¨§¦¨¦¨¨©§¤¨¨

ïBLàø íBéa dúBà ïéëøáî ,äðîìàdpezgd xg`yäéä íàå ,ãáìa ©§¨¨§¨§¦¨§¦¦§©§¦¨¨
øeça[`yip `l oiicry xnelk]ïBîìà Bà ,äðîìà àNpLonl` - ¨¤¨¨©§¨¨©§

ìk dúBà ïéëøáî ,äìeúa àNpL¤¨¨§¨§¨§¦¨¨
äzLnä éîé úòáLxg`y ¦§©§¥©¦§¤

.dpezgd
.ÈBæ äëøamipzg zkxa - §¨¨

ä ,íéðúç úéáa ïéôéñBnLàé ¤¦¦§¥£¨¦¦
òáMî äðBøçà äëøadúBëøa §¨¨©£¨¦¤©§¨

ïéàeOð ìLzrya mikxany - ¤¦¦
.oi`eyipdíéøeîà íéøác äna- ©¤§¨¦£¦

el` mixac exn`p ote` dfi`a
dkxad z` wx mikxany
ly zekxad rayn dpexg`d

,oi`eyipaote`íéìëBàä eéäL §¤¨¨§¦
a eãîòL ïäzryúkøadïéàeOð ¥¤¨§¦¦§©¦¦

eòîLåz`úBëøaämiyp`dy - §¨§©§¨
yiy ziaa dcerqd z` elk`y
miyp`d mze` md ,ozg ea
oi`eyipd zkxa zrya ecnry
ekxiay zekxad z` ernye

,oi`eyipd zryaeéä íà ìáà£¨¦¨
ïéìëBàämiyp` ,ef dcerq ¨§¦

úBëøa eòîL àlL ,íéøçà£¥¦¤Ÿ¨§¦§
,ïéàeOð úòLa ïéàeOð`ed oicd ¦¦¦§©¦¦

yúkøa øçà ïìéáLa ïéëøáî§¨§¦¦§¦¨©©¦§©
d,ïBæîlk z`òáLdúBëøaly ¨¤©§¨

,oi`eyipúòLa ïéëøánL Cøãk§¤¤¤§¨§¦¦§©
àeäå .ïéàeOðcalae -eéäiLmy ¦¦§¤¦§

äøNò.mc` ipaïî íéðúçå £¨¨©£¨¦¦
ïéðnämnvra mipzgd z`e - ©¦§¨

oipn jeza mb aiygdl xyt`
dxyrd.
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dkld ipipt

ז  וכו'.:הלכה רצון יהי אומר מברכו, רא כיצד (סי' ובשו"ע

ייכלם  ולא יבוש שלא רצון 'יהי הוא הברכה שנוסח הוסיף ס"א)

בכל  ויצליח הבא, בעולם ולא הזה בעולם לא הזה הבית בעל

שטן  ישלוט ולא לעיר, וקרובים מוצלחים נכסיו ויהיו נכסיו,

מעתה  עוון והרהור חטא דבר שום לפניו יזדקק ואל ידיו, במעשי

עולם'. ועד

ח  רביעית :הלכה בברכה אומר האבל בבית וכשמברכין
וכו'. החי שאומרים המלך הוסיף ס"א) שעט סי' (יו"ד וברמ"א

כל  כי כרצונו  בו לעשות בעולמו שליט במשפט נפשות 'לוקח

לו  להודות חייבים אנחנו ובכל ועבדיו עמו ואנחנו במשפט דרכיו

ומעל  מעלינו הזאת הפרצה יגדור הוא ישראל פרצות גודר ולברכו

ברורה  ובמשנה סק"א) (שם בש"ך וראה ולשלום'. לחיים זה אבל

אחר  בנוסח אומרים שיש סק"ז) קפט סי' (יו"ד .(או"ח השו"ע

שלישית: בברכה ואומרים מוסיפים שיש הוסיף ס"ב) שעט סי'

המתאבלים  האבלים ואת ירושלים אבלי את אלהינו ה' 'נחם

אמו  אשר כאיש כאמור מיגונם, ושמחם מאבלם נחמם הזה, באבל

ירושלים' בבנין ציון מנחם ה' אתה ברוך וכו' השו"ע .תנחמנו
אבלים  מנחם 'נברך זימון: בברכת אומרים שיש ס"ג) (שם כתב

משלו'. שאכלנו

ט  וכו'.:הלכה וסעודה סעודה בכל וכו', מברכין חתנים בבית
ברכת  את שאפילו אומרים שיש כתב ס"ז) סב סי' (אה"ע וברמ"א
אצלו, אוכלים שאחרים באופן אלא מברכים אין וכו'', ברא 'אשר
נוהגים. ושכן מברכים. אין ביתו, בני עם רק אוכל הוא אם אבל
דבריו. על שכתבו מה (שם) שמואל ובבית מחוקק בחלקת וראה

י  הא :הלכה בשהיו אמורים, דברים שעמדו במה הן וכלים
אנשים וכו'. שגם אומרים שיש כתב ס"ז) סב סי' (אה"ע ובשו"ע

החתן, בבית הסעודה את אכלו ולא הנישואין, ברכות בשעת שהיו
של  ברכות השבע כל את בשבילם ומברכים חדשות, פנים נקראים
סעיף  (שם וברמ"א בשו"ע וראה המנהג. פשט ושכן נישואין.
בערוך  עוד ועיין חדשות. פנים בענין דינים פרטי עוד זֿח)
בענין  הפוסקים שכתבו מה את שהביא כבֿל) סעיף (שם השולחן

זה.

.æ.˙BiÎÏÓ LÏL da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆ ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ»»…«¿À
‰Î¯a da ÛÈÒBÓ ˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ Á¯B‡‰ C¯·nLÎe¿∆¿»≈»≈«≈∆««««ƒƒ»¿»»
‡lL ÔBˆ¯ È‰È ,¯ÓB‡ BÎ¯·Ó „ˆÈk .˙Èa‰ ÏÚ·Ï¿««««ƒ≈«¿»¿≈¿ƒ»∆…
ÌÏBÚÏ ÌÏkz ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa ˙Èa‰ ÏÚa LB·z≈««««ƒ»»«∆¿…ƒ»≈»»

a‰˙Èa‰ ÏÚa ˙k¯·a ÛÈÒB‰Ï ˙eL¯ BÏ LÈÂ .‡ «»¿≈¿¿ƒ¿ƒ¿«««««ƒ
.da CÈ¯‡‰Ïe.ç¯ÓB‡ ,Ï·‡‰ ˙È·a ÔÈÎ¯·nLÎe ¿«¬ƒ»¿∆¿»¿ƒ¿≈»»≈≈

˙Ó‡ Ï‡ ·ÈËn‰Â ·Bh‰ ÈÁ‰ CÏn‰ ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·aƒ¿»»¿ƒƒ«∆∆«««¿«≈ƒ≈¡∆
Ba ˙BNÚÏ BÓÏBÚa ËÈlL ˜„ˆa ËÙBL ˙Ó‡ Ôic««¡∆≈¿∆∆«ƒ¿»«¬
˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ Ïk·e BnÚÂ ÂÈ„·Ú eÁ‡L BBˆ¯kƒ¿∆¬«¿¬»»¿««…»«»ƒ¿
ÈÙk BÓÁÏ Ï·‡‰ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·Óe .BÎ¯·Ïe BÏ¿»¿¿«≈«¬ƒ«»»≈¿«¬¿ƒ

.'eÎÂ ÔÓÁ¯‰ ¯ÓB‚Â ‰ˆ¯iM ‰Ó.è,ÌÈ˙Á ˙È·a «∆ƒ¿∆¿≈»«¬»¿¿≈¬»ƒ
ÏÎa el‡ ˙BÎ¯a Úa¯‡ ¯Á‡ ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒƒ¿«¬»ƒ«««¿«¿»≈¿»
BÊ ‰Î¯a ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â .ÌL ÔÈÏÎB‡L ‰„eÚÒe ‰„eÚÒ¿»¿»∆¿ƒ»¿≈¿»¿ƒ¿»»
Ì‡ ,d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó ‰nk „ÚÂ .ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú ‡Ï…¬»ƒ¿…¿«ƒ¿««»¿»¿ƒ»ƒ
ÌBÈa d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó ‰ÓÏ‡ ‡NpL ÔBÓÏ‡ ‰È‰»»«¿∆»»«¿»»¿»¿ƒ»¿
B‡ ,‰ÓÏ‡ ‡NpL ¯eÁa ‰È‰ Ì‡Â .„·Ïa ÔBL‡ƒ̄ƒ¿«¿ƒ»»»∆»»«¿»»
ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó ‰Ïe˙a ‡NpL ÔBÓÏ‡«¿∆»»¿»¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿≈

.‰zLn‰.é‡È‰ ,ÌÈ˙Á ˙È·a ÔÈÙÈÒBnL BÊ ‰Î¯a «ƒ¿∆¿»»∆ƒƒ¿≈¬»ƒƒ
‰na .ÔÈ‡eO ÏL ˙BÎ¯a Ú·MÓ ‰B¯Á‡ ‰Î¯a¿»»«¬»ƒ∆«¿»∆ƒƒ«∆
˙k¯·a e„ÓÚL Ô‰ ÌÈÏÎB‡‰ eÈ‰La ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿ƒ≈∆»¿¿ƒ¿«
ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .˙BÎ¯a‰ eÚÓLÂ ÔÈ‡eOƒƒ¿»¿«¿»¬»ƒ»»¿ƒ
,ÔÈ‡eO ˙ÚLa ÔÈ‡eO ˙BÎ¯a eÚÓL ‡lL ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆…»¿ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒƒ
C¯„k ,˙BÎ¯a Ú·L ÔBÊÓ ˙k¯a ¯Á‡ ÔÏÈ·La ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ¿«»∆«¿»¿∆∆
ÌÈ˙ÁÂ ‰¯NÚ eÈ‰iL ‡e‰Â .ÔÈ‡eO ˙ÚLa ÔÈÎ¯·nL∆¿»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿¬»»«¬»ƒ



zekxaקנד zekld - dad` xtq - xc` e"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.·Èøékæä àìå çëLoefnd zkxa ly ziyily dkxaaBà úaLa ¨©§Ÿ¦§¦§©¨
áBè íBéaz`úéòéáø äëøáa ìéçúiL íã÷ økæð íà ,íBiä úMã÷ §§ª©©¦¦§©Ÿ¤¤©§¦¦§¨¨§¦¦

,oefnd zkxa lyøîBà úaLa§©¨¥
Bnòì äçeðî úaL ïúð øLà Ceøa'¨£¤¨©©¨§¨§©
Ceøa Lã÷ úéøáìå úBàì ìàøNé¦§¨¥§§¦§¦Ÿ¤¨
áBè íBéáe ,'úaMä Lc÷î 'ä äzà©¨§©¥©©¨§
íéáBè íéîé ïúð øLà Ceøa' øîBà¥¨£¤¨©¨¦¦
äçîNìe ïBNNì ìàøNé Bnòì§©¦§¨¥§¨§¦§¨
ìàøNé Lc÷î 'ä äzà Ceøä©¨§©¥¦§¨¥

å ,'íépîfäåjk xg`äëøáa ìéçúî §©§©¦§©§¦¦§¨¨
úéòéáø,oefnd zkxa lyøîBâå §¦¦§¥

.oefnd zkxa z`øëæð íàå
z` e` zay z` xikfdl gkyy]

[aeh meiäëøáa ìéçúäL øçà©©¤¦§¦¦§¨¨
àeäL Làøì øæBçå ÷ñBt ,úéòéáø§¦¦¥§¥¨Ÿ¤

ïfä úkøawiqtdl jixv - ¦§©©¨
aey ligzdle ,dkxad rvn`a

.oefnd zkxa zligzn jxal
.‚Èàìå çëL ,íéLãç éLàøa§¨¥¢¨¦¨©§Ÿ
øîàzkxa ly ziyily dkxaa ¨©

epizea` idel`e epidel`' oefnd
àBáéå äìòédtqedd `idy ,''eke ©£¤§¨

dkxaa yceg y`xa mitiqeny
,efäëøáa ìéçúiL íã÷ økæð íà¦¦§©Ÿ¤¤©§¦¦§¨¨

úéòéáø,oefnd zkxa lyøîBà §¦¦¥
Bnòì íéLãç éLàø ïúpL Ceøa'¨¤¨©¨¥¢¨¦§©

da íúBç Bðéàå ,'ïBøkæì ìàøNé- ¦§¨¥§¦¨§¥¥¨

,'miycg iy`xe l`xyi ycwn' oeyla dze` miiqn epi`eìéçúîe©§¦
úéòéáø äëøáaoefnd zkxa lyøkæð íàå .øîBâåxikfdl gkyy] ¦§¨¨§¦¦§¥§¦¦§©

[yceg y`x z`ìéçúäL øçà©©¤¦§¦
dúBà øîBb ,úéòéáø äëøáaz` - ¦§¨¨§¦¦¥¨
oefnd zkxa z`e dkxadBðéàå§¥

øæBçjxale xefgl jixv oi`e - ¥
.oefnd zkxa z`ìL Blça ïëå§¥§ª¤

çëL íà ,íéøeôáe äkðçáe ãòBî¥©£ª¨§¦¦¨©
ïéðòä øékæä àìåleg oipr z` - §Ÿ¦§¦¨¦§¨

mixet e` dkepg e` crend
.øæBç Bðéà ,ïBænä úkøáa§¦§©©¨¥¥

.„ÈCøa àìå çëLå ìëàL éî¦¤¨©§¨©§Ÿ¥¥
,oefnd zkxaíã÷ økæð íà¦¦§©Ÿ¤

åéòîa ïBænä ìkàúiLiptl - ¤¦§©¥©¨§¥¨
dcerqd dze`a lk`y lke`dy

,eteba lkrzdl witqdøæBç¥
Cøáîe.oefnd zkxaíìòð íà ïëå §¨¥§¥¦¤¡©

òãé àìå epnîxkef epi` m` oke - ¦¤§Ÿ¨©
Cøa íàoefnd zkxaêøa àì íà, ¦¥¥¦Ÿ¥¥§

àeäå ,Cøáîe øæBçcalae -àlL ¥§¨¥§¤Ÿ
.åéòîa ïBænä ìkàúð¦§©¥©¨§¥¨
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יב  וכו'.:הלכה טוב וביום וכו', אשר ברוך אומר ובשו"ע בשבת

מלך  אלוקינו ה' אתה 'ברוך אומר שבשבת פסק, ס"ו) קפח (סי'

ולברית  לאות באהבה ישראל לעמו למנוחה שבתות שנתן העולם

ה' אתה 'ברוך אומר טוב וביום השבת', מקדש ה' אתה ברוך

וכו''. נתן אשר העולם מלך אלוקינו

יג  גומר :הלכה רביעית, בברכה שהתחיל אחר נזכר ואם
חוזר. ואינו שאפשר אותה שכתב ס"ז) קפח (סי' ברמ"א וראה

שאומרים  'הרחמן' בתוך חודש ראש את לומר יש מקום שמכל

שאין  לו שנראה כתב דבריו במסקנת אמנם המזון. ברכת בסוף

נוהגים  ושכן הזכיר .לאמרו, ולא שכח אם ובפורים, ובחנוכה

חוזר. אינו המזון, בברכת כתב הענין ס"ד) קפז (סי' וברמ"א

המזון, ברכת שבסוף ל'הרחמן' כשמגיע לאמרו יוכל מקום שמכל

וכו'', ההם בימים שעשה כמו נסים לנו יעשה הוא 'הרחמן ויאמר

המנהג. הוא ושכן

יד  וכו'.:הלכה במעיו המזון שיתאכל קודם נזכר ובשו"ע אם

רעב  שאינו זמן כל הוא זה, זמן ששיעור הוסיף ס"ה) קפד (סי'

פי  על אף רעב, להיות שמתחיל ומשעה אכילה, אותה מחמת

וראה  מברך. שאינו הוא הדין לגמרי, התעכל לא עדיין שהמזון

שהוסיפו  יח) ס"ק (שם ברורה ובמשנה ס"ג) (שם הרב בשו"ע

בזה. דינים פרטי עוד

.ÔÈn‰ ÔÓ.áéÁÎLÌBÈa B‡ ˙aLa ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ƒ«ƒ¿»»«¿…ƒ¿ƒ¿«»¿
‰Î¯·a ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ ,ÌBi‰ ˙M„˜ ·BË¿À««ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒƒ¿»»
‰ÁeÓ ˙aL Ô˙ ¯L‡ Ce¯a ¯ÓB‡ ˙aLa ,˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿«»≈»¬∆»««»¿»
'‰ ‰z‡ Ce¯a L„˜ ˙È¯·ÏÂ ˙B‡Ï Ï‡¯NÈ BnÚÏ¿«ƒ¿»≈¿¿ƒ¿ƒ…∆»«»
Ô˙ ¯L‡ Ce¯a ,¯ÓB‡ ·BË ÌBÈ·e .˙aM‰ Lc˜Ó¿«≈««»¿≈»¬∆»«
Ce¯a ‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ»ƒƒ¿«ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿»»
‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe .ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«¿ƒƒ¿»»
‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ ¯kÊ Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»
.Ôf‰ ˙k¯a ‡e‰L L‡¯Ï ¯ÊBÁÂ ˜ÒBt ,˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ≈¿≈»…∆ƒ¿««»

.âéL„Á ÈL‡¯a,‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÁÎL ,ÌÈ ¿»≈√»ƒ»«¿…»««¬∆¿»
Ce¯a ,¯ÓB‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ≈»
BÈ‡Â ,ÔB¯kÊÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈL„Á ÈL‡¯ Ô˙pL∆»«»≈√»ƒ¿«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈
¯kÊ Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe da Ì˙BÁ≈»«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«
BÈ‡Â d˙B‡ ¯ÓBb ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡««∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ≈»¿≈
ÁÎL ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e .„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÎÂ .¯ÊBÁ≈¿≈¿À∆≈«¬À»¿ƒ»«

.¯ÊBÁ BÈ‡ ,ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈÚ‰ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ.ãéÌ‡ .C¯a ‡ÏÂ ÁÎLÂ ÏÎ‡L ÈÓ ¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««»≈≈ƒ∆»«¿»«¿…≈≈ƒ
Ì‡ Ú„È ‡ÏÂ epnÓ ÌÏÚ Ì‡ ÔÎÂ .C¯·Óe ¯ÊBÁ ÂÈÚÓa ÔBÊn‰ Ïk‡˙iL Ì„˜ ¯kÊƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«»¿≈»≈¿»≈¿≈ƒ∆¡«ƒ∆¿…»«ƒ

.ÂÈÚÓa ÔBÊn‰ Ïk‡˙ ‡lL ‡e‰Â .C¯·Óe ¯ÊBÁ ,C¯a ‡Ï Ì‡ C¯a≈≈ƒ…≈≈≈¿»≈¿∆…ƒ¿«≈«»¿≈»

÷øtéLéìL ¤¤§¦¦
.àÔÈÓqk‰Â ÌÈ¯BÚO‰Â ÌÈhÁ‰ ,Ô‰ ÔÈÈÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ

,ÌÈhÁ‰ ÔÈnÓ ÔÈÓqk‰ .ÔBÙÈM‰Â ÏÚeL ˙ÏaLÂ¿ƒ…∆»¿«ƒ«À¿ƒƒƒ«ƒƒ
˙LÓÁÂ .ÌÈ¯BÚO‰ ÔÈnÓ ÔBÙÈM‰Â ÏÚeL ˙ÏaLÂ¿ƒ…∆»¿«ƒƒƒ«¿ƒ«¬≈∆

‰‡e·z ÔÈ‡¯˜ ÌÈÏaL Ô‰Lk ,el‡‰ ÌÈÈÓÏÎa ƒƒ»≈¿∆≈ƒ√ƒƒ¿»ƒ¿»¿»
,Ô‚c ÔÈ‡¯˜ Ô˙B‡ ÔÈ¯BÊÂ Ô˙B‡ ÔÈLcL ¯Á‡Â ,ÌB˜Ó»¿««∆»ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ»»
ÔÈÙB‡Â BÁÓ˜ ˙‡ ÔÈLÏÂ Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ ÔÈÁBhLÎe¿∆¬ƒ∆∆»≈∆¿»ƒ∆ƒ¿¿ƒ
‡È‰ Ô‰Ó „Á‡Ó ˙ÈNÚp‰ ˙t‰Â .˙t ˙‡¯˜ B˙B‡ƒ¿≈«¿««««¬≈≈∆»≈∆ƒ

ה'תשע"ה  אדר כ"ו שלישי יום
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ב  האדמה.:הלכה פרי בורא לפניו מברך וכו' דגן וכתב אכל

חיטים, על רק האדמה' פרי 'בורא שהברכה ס"ד) רח (סי הרמ"א

הדחק. ידי על רק שנאכלות משום 'שהכל', מברך בשעורים אך

המינים  בין חילק ולא בדגן זו הלכה כתב (שם) השו"ע .אמנם

ברכתן  מבושלות השעורים שאם טז), (ס"ק ברורה במשנה וכתב

האדמה' פרי שלוק..'בורא שגם דגן (שם) השו"ע והוסיף

האדמה'. פרי 'בורא ברכתו קליות, או חי האגרות כשאכלו כתב

חום  ע"י תפוחה חיטה על לברך שיש מד), סי' ח"ד (שו"ת משה

האדמה' פרי 'בורא שתי .['שלוה'] הביא טו) (ס"ק ברורה המשנה

ל  אותן שבישלו חיטים לגבי שלמות,דעות ונשארו הקליפה לא

שברכתן  הסוברים ויש האדמה', פרי 'בורא שברכתן אומרים יש

בכדי  הסעודה, בתוך אלא יאכלן שלא הוא שהנכון וכתב 'מזונות'.

לברך  ניתן נדבקו שהגרעינים באופן אמנם הספק. מן לצאת

'מזונות' רבות..לכתחילה נפשות בורא (שם)ולאחריו והשו"ע

כדברי  נפשות' 'בורא לאחריו לברך יש האם שנסתפקו שיש הביא

ועל  האדמה 'על [ויאמר שלוש מעין ברכת לברך שיש או רבינו,

ולפטרם  הסעודה, בתוך לאכלם שנכון כתבו ולכן האדמה'], פרי

המזון  שהכל..בברכת לפניו מברך קמח (שם אכל ובשו"ע

בו  [ואין דק דק שנטחן באופן בין הוא הקמח שדין כתב, ס"ה)

מטעם  קצת בו [ויש קצת שנטחן באופן ובין הנאה], כך כל

קליות. של בקמח ובין החיטים],

ג  ולעטו.:הלכה לאכילה ראוי שיהיה כדי עבה היה אם

אך  ללעוס. גם ראוי שיהיה שצריך כתב ס"ו) רח (סי' והשו"ע

רק  הוא אם ואפילו דווקא, שלאו כתב כב) (ס"ק ברורה במשנה

כתב  זה וכעין מזונות. ברכתו לשתיה, ראוי שאינו באופן עב

ח) אות פ"א הנהנין ברכות (לוח הרב ברורה .בשו"ע המשנה כתב

שאינו  עד רבים במים המעורב שקמח שנתבאר שאע"פ כג), (ס"ק

מקום  מכל 'שהכל', היא ברכתו לשתיה רק אלא לאכילה ראוי

אע"פ  דגן], מיני מחמישה [שהם גריסים בו שנתבשלו מרק

פרי  'בורא שלמים [על הגריסים על גם לברך יש בשתיה שדרכו

ומיני  בעינם, הם שהגריסים כיון 'מזונות'] חצויים ועל האדמה'

כיון  המרק על גם לברך ויש מים. ברוב מתבטלים אינם דגן

'שהכל' אחר דבר על לברך טוב שיותר כתב אך לשתיה. שנעשה

המרק. את ולפטור

ד  שעירבו :הלכה בין וכו' המינים מחמשת אחד של קמח
אחרים. דברים שגם עם ס"ב), רח (סי' ערוך השולחן והוסיף

וכגון  בתבשיל, המיעוט הוא המינים מחמשת שהמין באופן

מיני  'בורא לברך יש הדגן, ממין יותר הרבה דבש עמהם שעירב

וכו'.מזונות'. כתשו או שחילקו הדגן ברורה וכן המשנה וכתב

נתמעכו  אם ובקליפתם, שלמים בקדירה הושמו אם שגם (סק"ג),

החמין]. בתבשיל כן [ומצוי 'מזונות' ברכתם הבישול ע"י

ה  ס"א),:הלכה ריב סי"ז, רד (סי' הרב ערוך בשולחן כתב

לב  יש עיקרים משני עשוי המאכל שממנו שכאשר המין על רך

.‰ÈÂÏ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa ˙t ˙‡¯˜p‰.á˙t ÏÎB‡‰ «ƒ¿≈«¿»»¿…¿»»»≈«
ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‰ÈÙÏ C¯·Ï ·iÁ«»¿»≈¿»∆»»«»¡…≈∆∆»»
‡e‰L ˙BÓk ˜eÏL Ô‚c ÏÎ‡ .ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰«ƒ∆∆ƒ»»∆»«»»»¿∆
‡¯Ba ÂÈ¯Á‡Ïe ,‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba ÂÈÙÏ C¯·Ó¿»≈¿»»≈¿ƒ»¬»»¿«¬»≈
,Ïk‰L ÂÈÙÏ C¯·Ó ÁÓ˜ ÏÎ‡ .˙Ba¯ ˙BLÙ¿»«»«∆«¿»≈¿»»∆«…

.˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba ÂÈ¯Á‡Ïe.â„Á‡ ÏL ÁÓ˜ ¿«¬»≈¿»«∆«∆∆»
¯‡La B‡ ÌÈÓa B·¯ÚÂ e‰ÏwL ÌÈÈn‰ ˙LÓÁÓ≈¬≈∆«ƒƒ∆»»¿≈¿¿«ƒƒ¿»
‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‰È‰iL È„k ‰·Ú ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈ˜LÓ«¿ƒƒ»»»∆¿≈∆ƒ¿∆»«¬ƒ»

ÏeÌ‡Â ,˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba ‰lÁza ÂÈÏÚ C¯·Ó BËÚ¿»¿»≈»»«¿ƒ»≈ƒ≈¿¿ƒ
ÂÈÏÚ C¯·Ó ,‰i˙LÏ Èe‡¯ ‰È‰iL È„k C¯ ‰È‰»»«¿≈∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒ»¿»≈»»

.˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba ÛBq·Ïe Ïk‰L ‰lÁza.ãÁÓ˜ «¿ƒ»∆«…¿«≈¿»«∆«
Bc·Ï ÔÈa ,‰¯„˜a BÏMaL ÌÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆ƒ¿ƒ¿≈»≈¿«
‡ˆBiÎÂ ˙B·È·Ï ÔB‚k ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌÚ B·¯ÚL ÔÈa≈∆≈¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿¿ƒ¿«≈
,‰¯„˜a BÏM·e BL˙k B‡ B˜lÁL Ô‚c‰ ÔÎÂ ,Ô‰a»∆¿≈«»»∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿≈»
‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÓ¯k‰ L¯‚Â ˙BÙÈ¯‰ ÔB‚k¿»ƒ¿∆∆««¿∆¿«≈»∆¿»∆
„Á‡ Ba ·¯ÚL ÏÈL·z Ïk ÔÎÂ ,‰¯„˜ ‰NÚÓ ‡¯˜p‰«ƒ¿»«¬≈¿≈»¿≈»«¿ƒ∆≈≈∆»
C¯·Ó ‰lÁza ,˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa ,ÌÈÈn‰ ˙LÓÁÓ≈¬≈∆«ƒƒ≈∆«≈««¿ƒ»¿»≈

.˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba ÂÈÏÚ.ä,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na »»≈ƒ≈¿«∆¿»ƒ¬ƒ



קנה zekxa zekld - dad` xtq - xc` e"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.·Èøékæä àìå çëLoefnd zkxa ly ziyily dkxaaBà úaLa ¨©§Ÿ¦§¦§©¨
áBè íBéaz`úéòéáø äëøáa ìéçúiL íã÷ økæð íà ,íBiä úMã÷ §§ª©©¦¦§©Ÿ¤¤©§¦¦§¨¨§¦¦

,oefnd zkxa lyøîBà úaLa§©¨¥
Bnòì äçeðî úaL ïúð øLà Ceøa'¨£¤¨©©¨§¨§©
Ceøa Lã÷ úéøáìå úBàì ìàøNé¦§¨¥§§¦§¦Ÿ¤¨
áBè íBéáe ,'úaMä Lc÷î 'ä äzà©¨§©¥©©¨§
íéáBè íéîé ïúð øLà Ceøa' øîBà¥¨£¤¨©¨¦¦
äçîNìe ïBNNì ìàøNé Bnòì§©¦§¨¥§¨§¦§¨
ìàøNé Lc÷î 'ä äzà Ceøä©¨§©¥¦§¨¥

å ,'íépîfäåjk xg`äëøáa ìéçúî §©§©¦§©§¦¦§¨¨
úéòéáø,oefnd zkxa lyøîBâå §¦¦§¥

.oefnd zkxa z`øëæð íàå
z` e` zay z` xikfdl gkyy]

[aeh meiäëøáa ìéçúäL øçà©©¤¦§¦¦§¨¨
àeäL Làøì øæBçå ÷ñBt ,úéòéáø§¦¦¥§¥¨Ÿ¤

ïfä úkøawiqtdl jixv - ¦§©©¨
aey ligzdle ,dkxad rvn`a

.oefnd zkxa zligzn jxal
.‚Èàìå çëL ,íéLãç éLàøa§¨¥¢¨¦¨©§Ÿ
øîàzkxa ly ziyily dkxaa ¨©

epizea` idel`e epidel`' oefnd
àBáéå äìòédtqedd `idy ,''eke ©£¤§¨

dkxaa yceg y`xa mitiqeny
,efäëøáa ìéçúiL íã÷ økæð íà¦¦§©Ÿ¤¤©§¦¦§¨¨

úéòéáø,oefnd zkxa lyøîBà §¦¦¥
Bnòì íéLãç éLàø ïúpL Ceøa'¨¤¨©¨¥¢¨¦§©

da íúBç Bðéàå ,'ïBøkæì ìàøNé- ¦§¨¥§¦¨§¥¥¨

,'miycg iy`xe l`xyi ycwn' oeyla dze` miiqn epi`eìéçúîe©§¦
úéòéáø äëøáaoefnd zkxa lyøkæð íàå .øîBâåxikfdl gkyy] ¦§¨¨§¦¦§¥§¦¦§©

[yceg y`x z`ìéçúäL øçà©©¤¦§¦
dúBà øîBb ,úéòéáø äëøáaz` - ¦§¨¨§¦¦¥¨
oefnd zkxa z`e dkxadBðéàå§¥

øæBçjxale xefgl jixv oi`e - ¥
.oefnd zkxa z`ìL Blça ïëå§¥§ª¤

çëL íà ,íéøeôáe äkðçáe ãòBî¥©£ª¨§¦¦¨©
ïéðòä øékæä àìåleg oipr z` - §Ÿ¦§¦¨¦§¨

mixet e` dkepg e` crend
.øæBç Bðéà ,ïBænä úkøáa§¦§©©¨¥¥

.„ÈCøa àìå çëLå ìëàL éî¦¤¨©§¨©§Ÿ¥¥
,oefnd zkxaíã÷ økæð íà¦¦§©Ÿ¤

åéòîa ïBænä ìkàúiLiptl - ¤¦§©¥©¨§¥¨
dcerqd dze`a lk`y lke`dy

,eteba lkrzdl witqdøæBç¥
Cøáîe.oefnd zkxaíìòð íà ïëå §¨¥§¥¦¤¡©

òãé àìå epnîxkef epi` m` oke - ¦¤§Ÿ¨©
Cøa íàoefnd zkxaêøa àì íà, ¦¥¥¦Ÿ¥¥§

àeäå ,Cøáîe øæBçcalae -àlL ¥§¨¥§¤Ÿ
.åéòîa ïBænä ìkàúð¦§©¥©¨§¥¨

ÈLÈÏL ˜¯t.‡ïéðéî äMîç ∆∆¿ƒƒ£¦¨¦¦
ïä-mirxf ipin dying mpyi ¥

oldl zx`azn mzkxay] הלכה)

md:בֿו) el`e ,[íéøBòOäå íéhçä©¦¦§©§¦
.ïBôéMäå ìòeL úìaLå ïéîqkäå§©ª§¦§¦Ÿ¤¨§©¦

ïéîqkämdúìaLå ,íéhçä ïénî ©ª§¦¦¦©¦¦§¦Ÿ¤
ïBôéMäå ìòeLmd mdipyïénî ¨§©¦¦¦

,elàä íéðéî úLîçå .íéøBòOä©§¦©£¥¤¦¦¨¥
ïäLkA oiicrïéàø÷ð íéìaL §¤¥§¦¢¦¦§¨¦

ïéLcL øçàå ,íB÷î ìëa 'äàeáz'§¨§¨¨§©©¤¨¦

ïúBà-]d`eazd miwxtn ¨
[dileaiynïúBà ïéøBæågexl] §¦¨

cixtdl ick ,'zgx' enyy ilka
[zleqtdn mihigd z`ïéàø÷ð¦§¨¦

,'ïâc'ïäî ãçà úà ïéðçBhLëe ¨¨§¤£¦¤¤¨¥¤
ìåBçî÷ úà ïéLminaïéôBàå §¨¦¤¦§§¦

,BúBàdyild dpighd xg`l
'obc' `xwp oi` dit`de`l`

ãçàî úéNòpä útäå .'út' úàø÷ð¦§¥©§©©©©£¥¥¤¨
ïäî-exkfedy mipbcdn ¥¤
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יב  וכו'.:הלכה טוב וביום וכו', אשר ברוך אומר ובשו"ע בשבת

מלך  אלוקינו ה' אתה 'ברוך אומר שבשבת פסק, ס"ו) קפח (סי'

ולברית  לאות באהבה ישראל לעמו למנוחה שבתות שנתן העולם

ה' אתה 'ברוך אומר טוב וביום השבת', מקדש ה' אתה ברוך

וכו''. נתן אשר העולם מלך אלוקינו

יג  גומר :הלכה רביעית, בברכה שהתחיל אחר נזכר ואם
חוזר. ואינו שאפשר אותה שכתב ס"ז) קפח (סי' ברמ"א וראה

שאומרים  'הרחמן' בתוך חודש ראש את לומר יש מקום שמכל

שאין  לו שנראה כתב דבריו במסקנת אמנם המזון. ברכת בסוף

נוהגים  ושכן הזכיר .לאמרו, ולא שכח אם ובפורים, ובחנוכה

חוזר. אינו המזון, בברכת כתב הענין ס"ד) קפז (סי' וברמ"א

המזון, ברכת שבסוף ל'הרחמן' כשמגיע לאמרו יוכל מקום שמכל

וכו'', ההם בימים שעשה כמו נסים לנו יעשה הוא 'הרחמן ויאמר

המנהג. הוא ושכן

יד  וכו'.:הלכה במעיו המזון שיתאכל קודם נזכר ובשו"ע אם

רעב  שאינו זמן כל הוא זה, זמן ששיעור הוסיף ס"ה) קפד (סי'

פי  על אף רעב, להיות שמתחיל ומשעה אכילה, אותה מחמת

וראה  מברך. שאינו הוא הדין לגמרי, התעכל לא עדיין שהמזון

שהוסיפו  יח) ס"ק (שם ברורה ובמשנה ס"ג) (שם הרב בשו"ע

בזה. דינים פרטי עוד

.ÔÈn‰ ÔÓ.áéÁÎLÌBÈa B‡ ˙aLa ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ƒ«ƒ¿»»«¿…ƒ¿ƒ¿«»¿
‰Î¯·a ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ ,ÌBi‰ ˙M„˜ ·BË¿À««ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒƒ¿»»
‰ÁeÓ ˙aL Ô˙ ¯L‡ Ce¯a ¯ÓB‡ ˙aLa ,˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿«»≈»¬∆»««»¿»
'‰ ‰z‡ Ce¯a L„˜ ˙È¯·ÏÂ ˙B‡Ï Ï‡¯NÈ BnÚÏ¿«ƒ¿»≈¿¿ƒ¿ƒ…∆»«»
Ô˙ ¯L‡ Ce¯a ,¯ÓB‡ ·BË ÌBÈ·e .˙aM‰ Lc˜Ó¿«≈««»¿≈»¬∆»«
Ce¯a ‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ»ƒƒ¿«ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿»»
‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe .ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«¿ƒƒ¿»»
‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ ¯kÊ Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»
.Ôf‰ ˙k¯a ‡e‰L L‡¯Ï ¯ÊBÁÂ ˜ÒBt ,˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ≈¿≈»…∆ƒ¿««»

.âéL„Á ÈL‡¯a,‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÁÎL ,ÌÈ ¿»≈√»ƒ»«¿…»««¬∆¿»
Ce¯a ,¯ÓB‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ≈»
BÈ‡Â ,ÔB¯kÊÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈL„Á ÈL‡¯ Ô˙pL∆»«»≈√»ƒ¿«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈
¯kÊ Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe da Ì˙BÁ≈»«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«
BÈ‡Â d˙B‡ ¯ÓBb ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡««∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ≈»¿≈
ÁÎL ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e .„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÎÂ .¯ÊBÁ≈¿≈¿À∆≈«¬À»¿ƒ»«

.¯ÊBÁ BÈ‡ ,ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈÚ‰ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ.ãéÌ‡ .C¯a ‡ÏÂ ÁÎLÂ ÏÎ‡L ÈÓ ¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««»≈≈ƒ∆»«¿»«¿…≈≈ƒ
Ì‡ Ú„È ‡ÏÂ epnÓ ÌÏÚ Ì‡ ÔÎÂ .C¯·Óe ¯ÊBÁ ÂÈÚÓa ÔBÊn‰ Ïk‡˙iL Ì„˜ ¯kÊƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«»¿≈»≈¿»≈¿≈ƒ∆¡«ƒ∆¿…»«ƒ

.ÂÈÚÓa ÔBÊn‰ Ïk‡˙ ‡lL ‡e‰Â .C¯·Óe ¯ÊBÁ ,C¯a ‡Ï Ì‡ C¯a≈≈ƒ…≈≈≈¿»≈¿∆…ƒ¿«≈«»¿≈»

÷øtéLéìL ¤¤§¦¦
.àÔÈÓqk‰Â ÌÈ¯BÚO‰Â ÌÈhÁ‰ ,Ô‰ ÔÈÈÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ

,ÌÈhÁ‰ ÔÈnÓ ÔÈÓqk‰ .ÔBÙÈM‰Â ÏÚeL ˙ÏaLÂ¿ƒ…∆»¿«ƒ«À¿ƒƒƒ«ƒƒ
˙LÓÁÂ .ÌÈ¯BÚO‰ ÔÈnÓ ÔBÙÈM‰Â ÏÚeL ˙ÏaLÂ¿ƒ…∆»¿«ƒƒƒ«¿ƒ«¬≈∆

‰‡e·z ÔÈ‡¯˜ ÌÈÏaL Ô‰Lk ,el‡‰ ÌÈÈÓÏÎa ƒƒ»≈¿∆≈ƒ√ƒƒ¿»ƒ¿»¿»
,Ô‚c ÔÈ‡¯˜ Ô˙B‡ ÔÈ¯BÊÂ Ô˙B‡ ÔÈLcL ¯Á‡Â ,ÌB˜Ó»¿««∆»ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ»»
ÔÈÙB‡Â BÁÓ˜ ˙‡ ÔÈLÏÂ Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ ÔÈÁBhLÎe¿∆¬ƒ∆∆»≈∆¿»ƒ∆ƒ¿¿ƒ
‡È‰ Ô‰Ó „Á‡Ó ˙ÈNÚp‰ ˙t‰Â .˙t ˙‡¯˜ B˙B‡ƒ¿≈«¿««««¬≈≈∆»≈∆ƒ

ה'תשע"ה  אדר כ"ו שלישי יום

zekxa zekld - dad` xtq - xc` e"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,dkldd zligzaäéåì àìa íB÷î ìëa 'út' úàø÷pä àéämy -] ¦©¦§¥©§¨¨§Ÿ§¨¨
z`xwp lirl exkfedy mipbcdn ziyrpd zt wx xnelk ,[i`eel
'fxe` zt' ok oi`y dn ,'oihig zt' oebk iepik ztqez `ll 'zt' dny

.i`eel my sexiva zt mi`xwp 'ogec zt' e`
.·äéðôì Cøáì áiç ,út ìëBàä̈¥©©¨§¨¥§¨¤¨

dzlik` iptl -'ä äzà Ceøa'¨©¨
íçì àéöBnä íìBòä Cìî eðéäìà¡Ÿ¥¤¤¨¨©¦¤¤
úBîk ÷eìL ïâc ìëà .'õøàä ïî¦¨¨¤¨©¨¨¨§

àeäL-eztilwa obcd lyazpy ¤
,oxebdn `viy enk mly x`ype

åéðôì Cøáî-ezlik` iptlàøBa' §¨¥§¨¨¥
åéøçàìe ,'äîãàä éøt-xg`l §¦¨£¨¨§©£¨

' ezlik`.'úBaø úBLôð àøBa¥§¨©
çî÷ ìëà,mina leaib `llCøáî ¨©¤©§¨¥

àøBa' åéøçàìe ,'ìkäL' åéðôì§¨¨¤©Ÿ§©£¨¥
.'úBaø úBLôð§¨©

.‚íéðénä úLîçî ãçà ìL çî÷¤©¤¤¨¥£¥¤©¦¦
lirl exkfedy(א -eäìwL(הלכה ¤¨¨

mipirxbd z` dligzn dlwy
mze` ogh okn xg`leBáøòå§¥§

äéä íà ,ïé÷Lî øàLa Bà íéîa§©¦¦§¨©§¦¦¨¨
leaibdäáòdaxd ozpy ici lr ¨¤

mina gnwéãk-ote`aäéäiL §¥¤¦§¤
Bèòìe ,äìéëàì éeàø-elk`e ¨©£¦¨§¨
älçza åéìò Cøáî-iptl §¨¥¨¨©§¦¨

' dlik`d,'úBðBæî éðéî àøBa¥¦¥§
ok zeyrl jxcdy meyn

.dlik`läéä íàåleaibdCø §¦¨¨©
gnw hrn myy meynéãk- §¥

ote`aì éeàø äéäiLälçza åéìò Cøáî ,äiúL-dlik`d iptl ¤¦§¤¨¦§¦¨§¨¥¨¨©§¦¨
óBqáìe ,'ìkäL'-' dlik`d xg`l.'úBaø úBLôð àøBa ¤©Ÿ§©¥§¨©

.„íéðénä úLîçî ãçà ìL çî÷lirl exkfedy(א BìMaL(הלכה ¤©¤¤¨¥£¥¤©¦¦¤¦§
ïéa ,äøã÷aelyia m`ïBâk ,íéøçà íéøác íò BáøòL ïéa ,Bcáì ¦§¥¨¥§©¥¤¥§¦§¨¦£¥¦§

ïäa àöBiëå úBáéáì-lke §¦§©¥¨¤
.df oirk miieyrd milk`ndïëå§¥

B÷lçL ïâcämiipylBLúk Bà- ©¨¨¤¦§§¨
ici lr eztilw z` xiqdy

dyizkdïBâk ,äøã÷a BìMáe¦§¦§¥¨§
úBôéøäelyiay obcn lk`n -] ¨¦

[dtilwd `llìîøkä Løâå-] §¤¤©©§¤
eze` miwlegy obcn lk`n

[y`a edlwy xg`lïäa àöBiëå§©¥¨¤
-miieyrd milk`nd lk oke

.df oirkäæ ìëåmilk`nd lke - §¨¤
exkfedyàø÷pä àeäoeyla ©¦§¨

`xnbd(א לז, ¥£©'äNòî(ברכות
.'äøã÷ìéLáz ìk ïëåx`y ly §¥¨§¥¨©§¦

obc ipin zyngn mpi`y mipin
Ba áøòLleyiad ick jezãçà ¤¥¥¤¨

ïéa ,íéðénä úLîçîaxir m` ¥£¥¤©¦¦¥
çî÷eïéaaxir m`,útlk lr ¤©¥©

,ef dklda exkfedy el` milk`n
älçzadlik`d mcew -Cøáî ©§¦¨§¨¥

.'úBðBæî éðéî àøBa' åéìò̈¨¥¦¥§
.‰íéøeîà íéøác änadfi`a - ©¤§¨¦£¦

dklda x`azdy dn xn`p ote`
zncewdea axerny liyazy

ezkxa mipind zyngn cg`
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ב  האדמה.:הלכה פרי בורא לפניו מברך וכו' דגן וכתב אכל

חיטים, על רק האדמה' פרי 'בורא שהברכה ס"ד) רח (סי הרמ"א

הדחק. ידי על רק שנאכלות משום 'שהכל', מברך בשעורים אך

המינים  בין חילק ולא בדגן זו הלכה כתב (שם) השו"ע .אמנם

ברכתן  מבושלות השעורים שאם טז), (ס"ק ברורה במשנה וכתב

האדמה' פרי שלוק..'בורא שגם דגן (שם) השו"ע והוסיף

האדמה'. פרי 'בורא ברכתו קליות, או חי האגרות כשאכלו כתב

חום  ע"י תפוחה חיטה על לברך שיש מד), סי' ח"ד (שו"ת משה

האדמה' פרי 'בורא שתי .['שלוה'] הביא טו) (ס"ק ברורה המשנה

ל  אותן שבישלו חיטים לגבי שלמות,דעות ונשארו הקליפה לא

שברכתן  הסוברים ויש האדמה', פרי 'בורא שברכתן אומרים יש

בכדי  הסעודה, בתוך אלא יאכלן שלא הוא שהנכון וכתב 'מזונות'.

לברך  ניתן נדבקו שהגרעינים באופן אמנם הספק. מן לצאת

'מזונות' רבות..לכתחילה נפשות בורא (שם)ולאחריו והשו"ע

כדברי  נפשות' 'בורא לאחריו לברך יש האם שנסתפקו שיש הביא

ועל  האדמה 'על [ויאמר שלוש מעין ברכת לברך שיש או רבינו,

ולפטרם  הסעודה, בתוך לאכלם שנכון כתבו ולכן האדמה'], פרי

המזון  שהכל..בברכת לפניו מברך קמח (שם אכל ובשו"ע

בו  [ואין דק דק שנטחן באופן בין הוא הקמח שדין כתב, ס"ה)

מטעם  קצת בו [ויש קצת שנטחן באופן ובין הנאה], כך כל

קליות. של בקמח ובין החיטים],

ג  ולעטו.:הלכה לאכילה ראוי שיהיה כדי עבה היה אם

אך  ללעוס. גם ראוי שיהיה שצריך כתב ס"ו) רח (סי' והשו"ע

רק  הוא אם ואפילו דווקא, שלאו כתב כב) (ס"ק ברורה במשנה

כתב  זה וכעין מזונות. ברכתו לשתיה, ראוי שאינו באופן עב

ח) אות פ"א הנהנין ברכות (לוח הרב ברורה .בשו"ע המשנה כתב

שאינו  עד רבים במים המעורב שקמח שנתבאר שאע"פ כג), (ס"ק

מקום  מכל 'שהכל', היא ברכתו לשתיה רק אלא לאכילה ראוי

אע"פ  דגן], מיני מחמישה [שהם גריסים בו שנתבשלו מרק

פרי  'בורא שלמים [על הגריסים על גם לברך יש בשתיה שדרכו

ומיני  בעינם, הם שהגריסים כיון 'מזונות'] חצויים ועל האדמה'

כיון  המרק על גם לברך ויש מים. ברוב מתבטלים אינם דגן

'שהכל' אחר דבר על לברך טוב שיותר כתב אך לשתיה. שנעשה

המרק. את ולפטור

ד  שעירבו :הלכה בין וכו' המינים מחמשת אחד של קמח
אחרים. דברים שגם עם ס"ב), רח (סי' ערוך השולחן והוסיף

וכגון  בתבשיל, המיעוט הוא המינים מחמשת שהמין באופן

מיני  'בורא לברך יש הדגן, ממין יותר הרבה דבש עמהם שעירב

וכו'.מזונות'. כתשו או שחילקו הדגן ברורה וכן המשנה וכתב

נתמעכו  אם ובקליפתם, שלמים בקדירה הושמו אם שגם (סק"ג),

החמין]. בתבשיל כן [ומצוי 'מזונות' ברכתם הבישול ע"י

ה  ס"א),:הלכה ריב סי"ז, רד (סי' הרב ערוך בשולחן כתב

לב  יש עיקרים משני עשוי המאכל שממנו שכאשר המין על רך

.‰ÈÂÏ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa ˙t ˙‡¯˜p‰.á˙t ÏÎB‡‰ «ƒ¿≈«¿»»¿…¿»»»≈«
ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‰ÈÙÏ C¯·Ï ·iÁ«»¿»≈¿»∆»»«»¡…≈∆∆»»
‡e‰L ˙BÓk ˜eÏL Ô‚c ÏÎ‡ .ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰«ƒ∆∆ƒ»»∆»«»»»¿∆
‡¯Ba ÂÈ¯Á‡Ïe ,‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba ÂÈÙÏ C¯·Ó¿»≈¿»»≈¿ƒ»¬»»¿«¬»≈
,Ïk‰L ÂÈÙÏ C¯·Ó ÁÓ˜ ÏÎ‡ .˙Ba¯ ˙BLÙ¿»«»«∆«¿»≈¿»»∆«…

.˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba ÂÈ¯Á‡Ïe.â„Á‡ ÏL ÁÓ˜ ¿«¬»≈¿»«∆«∆∆»
¯‡La B‡ ÌÈÓa B·¯ÚÂ e‰ÏwL ÌÈÈn‰ ˙LÓÁÓ≈¬≈∆«ƒƒ∆»»¿≈¿¿«ƒƒ¿»
‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‰È‰iL È„k ‰·Ú ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈ˜LÓ«¿ƒƒ»»»∆¿≈∆ƒ¿∆»«¬ƒ»

ÏeÌ‡Â ,˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba ‰lÁza ÂÈÏÚ C¯·Ó BËÚ¿»¿»≈»»«¿ƒ»≈ƒ≈¿¿ƒ
ÂÈÏÚ C¯·Ó ,‰i˙LÏ Èe‡¯ ‰È‰iL È„k C¯ ‰È‰»»«¿≈∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒ»¿»≈»»

.˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba ÛBq·Ïe Ïk‰L ‰lÁza.ãÁÓ˜ «¿ƒ»∆«…¿«≈¿»«∆«
Bc·Ï ÔÈa ,‰¯„˜a BÏMaL ÌÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆ƒ¿ƒ¿≈»≈¿«
‡ˆBiÎÂ ˙B·È·Ï ÔB‚k ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌÚ B·¯ÚL ÔÈa≈∆≈¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿¿ƒ¿«≈
,‰¯„˜a BÏM·e BL˙k B‡ B˜lÁL Ô‚c‰ ÔÎÂ ,Ô‰a»∆¿≈«»»∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿≈»
‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÓ¯k‰ L¯‚Â ˙BÙÈ¯‰ ÔB‚k¿»ƒ¿∆∆««¿∆¿«≈»∆¿»∆
„Á‡ Ba ·¯ÚL ÏÈL·z Ïk ÔÎÂ ,‰¯„˜ ‰NÚÓ ‡¯˜p‰«ƒ¿»«¬≈¿≈»¿≈»«¿ƒ∆≈≈∆»
C¯·Ó ‰lÁza ,˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa ,ÌÈÈn‰ ˙LÓÁÓ≈¬≈∆«ƒƒ≈∆«≈««¿ƒ»¿»≈

.˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba ÂÈÏÚ.ä,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na »»≈ƒ≈¿«∆¿»ƒ¬ƒ
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dkld ipipt

לברך  יש דגן מין הוא המינים אחד וכאשר התבשיל. רוב עשוי
המובא  סי"ב) רד (סי' רמ"א [וראה מיעוט. הוא  כאשר גם עליו

הבאה]. בהלכה

ו  הוא :הלכה הרי בתערובת טעם ליתן כדי עירב אם אבל
שיש עיקר. באופן רק הוא זה שכלל כתב, סי"ב) רד (סי' והרמ"א

בהם  שאין דברים אבל הטעם, את שנותן הדבר של ממשות
עליהם  מברכים אין במרקחת], שנותנים בשמים [כגון ממשות

המרקחת  על רק לברך יש אלא טעם, שנותנים ובמשנה .אע"פ
דגן, מיני חמישה על רק נאמר זה שכלל כתב, נז) (ס"ק ברורה
המאכל  רוב נעשה שממנו הדבר על לברך יש המינים בשאר .אך

הקמח  כאשר שגם יב) ס"ק שעה"צ רח (סי' ברורה המשנה כתב
המאכל  על לברך יש טעם נותן ואינו להשביע בשביל ניתן

'מזונות'.

ז  מעורבת.:הלכה שאינה הטפלה ס"א)כיצד ריב (סי' הרמ"א
או  העיקר: על רק שמברך וטפל לעיקר דוגמאות שתי הביא
בא  ואינו העיקר, מחמת העיקר לאחר הטפלה את לאכול שהדרך
או  אוכלו], היה לא [שבלעדיו הראשון המאכל מחמת אלא

בפירות  ממולאת עיסה כגון יחדיו לאכלם הרמ"א .שהדרך כתב

על  לברך לו יש העיקר, קודם הטפל את שאוכל שבמקרה (שם),

כן  הטפל ברכת אין אם גם 'שהכל' היא שברכתו אלא .הטפל

היא  העיקר שברכת אופן בין חילק (סק"י) ברורה המשנה אמנם

לבין  העיקר, את ולפטור 'שהכל' הטפל על לברך לו שיש 'שהכל',

את  הטפל על לברך לו שיש 'שהכל', אינה העיקר שברכת אופן

הטפל  מלאכול להימנע טוב שלכתחילה עוד, וכתב הראויה. ברכתו

לברך  ומצריכים הרמ"א פסק על החולקים שיש [מכיון העיקר קודם

העיקר] על לו .רק יש שכאשר פסק, (ס"ח) הרב בשו"ע אמנם

אכילתו  אין העיקר לפני הטפלה את וכשאוכל וטפלה, עיקר

הברכה  את ולברך הטפלה את קודם לאכול ראוי פת, כגון טפלה,

העיקר  ברכת על לסמוך ולא בברכות, להרבות בכדי לה, הראויה

הטפל. את שתפטור

ח  כזית.:הלכה בפתיתין יש קסח אם (סי' ברורה המשנה כתב

לפני  הפתית גודל לפי הוא הכזית שיעור שחישוב נד), ס"ק

שישתנו  השינויים לפי מחשבים אין אך הלישה], [או הבישול

המשקה  מחמת תפח הפתית אם כגון מכן, [וכן .לאחר עוד וכתב

שאר  את לשיעור מצרפים שלא (סי"ח)] הרב בשו"ע הוא

מתגבלים  כאשר רק [אלא המשקה, ע"י בו הדבוקים הפתיתים

,‰ÏÙË ‰È‰ ‡ÏÂ BÏˆ‡ ·eLÁ ÔÈn‰ B˙B‡ ‰È‰La¿∆»»«ƒ»∆¿¿…»»¿≈»
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‰ÏÙh‰ ‰˙È‰L ÔÈa .‰ÏÙh‰ ˙‡ ¯ËBÙe ¯wÚ‰»ƒ»≈∆«¿≈»≈∆»¿»«¿≈»

.˙·¯ÚÓ ‰˙È‰ ‡ÏL ÔÈa ¯wÚ‰ ÌÚ ˙·¯ÚÓ.å„ˆÈk ¿…∆∆ƒ»ƒ»≈∆…»¿»¿…∆∆≈«
·¯ÚÂ ,BÏMaL ·e¯k B‡ ˙ÙÏ ,˙·¯ÚÓ‰ ‰ÏÙh‰ ‡È‰ƒ«¿≈»«¿…∆∆∆∆¿∆ƒ¿¿≈≈
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˙·¯Úza ÌÚË ÔzÏ È„k ·¯Ú Ì‡ Ï·‡ .BÏ ‰ÏÙË ‰Ê∆¿≈»¬»ƒ≈≈¿≈ƒ≈««««¬…∆
Ô˙B‡ ÔÈÏM·nL L·c ÈÈÓ ,CÎÈÙÏ .¯wÚ ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ»¿ƒ»ƒ≈¿«∆¿«¿ƒ»
ÈÈÓ Ô‰Ó ÔÈNBÚÂ ˜a„Ï È„k ‰hÁ ·ÏÁ Ô‰a ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»∆≈∆ƒ»¿≈¿«≈¿ƒ≈∆ƒ≈
ÈtÓ ,˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba ÂÈÏÚ C¯·Ó BÈ‡ ,‰˜È˙Ó¿ƒ»≈¿»≈»»≈ƒ≈¿ƒ¿≈

.¯wÚ‰ ‡e‰ L·c‰L.æ‰È‡L ‰ÏÙh‰ „ˆÈk ∆«¿«»ƒ»≈««¿≈»∆≈»
˙t‰ ÏÎ‡Â ,ÁÈÏÓ ‚c ÏÎ‡Ï CÈ¯vL È¯‰ ,˙·¯ÚÓ¿…∆∆¬≈∆»ƒ∆¡…»»ƒ«¿»«««
ÏÚ C¯·Ó ,BBLÏe BB¯b ÁÏn‰ ˜ÈfÈ ‡lL È„k BnÚƒ¿≈∆…«ƒ«∆«¿¿¿»≈«
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(סק"כ)] הרב שו"ע ע"פ דיבוק. דרך ולא לישה דרך כתב .יחד

בגודל  יהיו הפתיתים שכל צריך שאין נג), (ס"ק ברורה המשנה

עליו  מברך כזית, של בגודל הוא מהם אחד אם גם אלא זה,

הלכה  ובביאור הקטנות. החתיכות כל את בזה ופוטר 'המוציא'

מברך  בנפרד, הקטנות החתיכות את אוכל שאם כתב, ואם) (ד"ה

'מזונות'. עליהן

ט  מיני :הלכה בה שעירב או וכו' בדבש שלשה עיסה וכן
ואפיה. והתבלין תבלין הפירות שמי כתב ס"ז) קסח (סי' ובשו"ע

ניכר  טעמם שיהיה באופן רק מזונות, לברכת הפת את קובעים

וברכתה  גמורה לפת נחשבת זו שפת פוסק הרמ"א אך בעיסה.

מתיקה  כמיני דבש או תבלין הרבה בה יש אם ורק 'המוציא',

כמעט  הם והתבלין הדבש שבהם דבש], [עוגת 'לעקיך' שקורין

'מזונות' ברכתה מאפה .העיקר, מיני שני עוד הוסיף (שם) בשו"ע

בפירות  הממולאת רגילה פת א. בכיסנין. הבאה פת הנקראים

[כגון  ופריך יבש נעשה אפייתו שמחמת מאפה ב. מתיקה. ומיני

מזונות' מיני 'בורא וברכתם וכדומה], ו'קרקרים' ואם .כעכים
'המוציא'. מברך עליה סעודתו ס"ו),קבע (שם בשו"ע וכתב

עליו, לקבוע אדם בני שדרך השיעור לפי נקבעת סעודה שקביעת

זו, אכילה על לקבוע אנשים דרך שאין מועט שיעור אוכל ואם

אוכל  ואם המזון. בברכת נתחייב ולא 'המוציא', עליו מברך אינו

צריך  שבע שאינו אע"פ סעודה, עליו לקבוע העולם שדרך כשיעור

המזון  ברכת שיטות .לברך שתי הביא כד) (ס"ק ברורה המשנה

ד' או ג' הוא שהשיעור הסוברים יש סעודה', 'קביעות בשיעור

או  בוקר של קבע כסעודת הוא שהשיעור הסוברים ויש ביצים,

לאכול  ולא המחמירים, כדעת להחמיר יש שלכתחילה וכתב ערב.

לספק] להיכנס שלא [בכדי ביצים מד' כתב .יותר הרב ובשו"ע

הדעות, בו רבו זה שבשיעור ה"ב), פ"ב הנהנין ברכות (סדר

ביצים  מכשש האוכל א. דרגות: לארבע זאת חילק ולמעשה

הוא  אם ביצים], לכ"ב [קרוב עשרון חצי עד ולמעלה בינוניות

ויברך  תחילה אחר לחם כזית על המוציא יברך ממנו שבע לא

עשרון  חצי של שיעור האוכל ב. הכל. לדברי לצאת המזון ברכת

האוכל  ג. לבדו. עליו המזון וברכת המוציא מברך הכל לדברי

מזונות  מיני בורא מברך ממנו שבע לא והוא ביצים מכשש פחות

ידיו  ייטול ממנו שבע ואם ג', המזון ומעין וברכת המוציא ויברך

פחות  האוכל ד. ביצים. ד' כשיעור שאכל ובתנאי לבדו, עליו

לחם  כזית על יברך זה משיעור שבע הוא אם ביצים, ד' משיעור

המזון  ברכת כך ואחר המוציא תחילה כביצה .אחר [בשיעור

גרם, 57.6 שבהן: העיקריות ומן רבות, שיטות ישנן זמננו במידות

גרם]. 100 וי"א

י  מזונות.:הלכה מיני בורא עליו מברך וכו' שבישלו אורז
מזונות. ברכתו נתמעך אם שרק ס"ז) רח (סי' הרמ"א וכתב

קצת, נתמעך אם גם הדין שכן הוסיף, כו) (ס"ק ברורה ובמשנה

ובאופן  האדמה'. פרי 'בורא ברכתו כלל נתמעך לא אם אך

המשנה  צידד שלנו] אורז [כמו הקליפה ללא שלמים שבישלם

אדמה  בירך ואם מזונות, לברך שיש עד) ד"ה וביה"ל (שם, ברורה

כתב,.יצא  הי"א) פ"א הנהנין ברכות (סדר הרב בשו"ע  אמנם

משום  שהכל, לברך יש נתמעך אם ובין שלם האורז אם שבין

יאכלנו  שמים וירא בגמרא, המוזכר האורז במין בקיאים אנו שאין

הסעודה  שמרחיב .בתוך יב) אות רח (סי' תשובות בפסקי ועיין

ומוצריו. האורז ברכת דבר בעניין עם מעורב יהא שלא ובלבד
הוא אחר. האורז אם אלא זה שאין כתב, ס"ז) רח (סי' והשו"ע

הרוב. הוא השני והמין מיעוט
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לברך  יש דגן מין הוא המינים אחד וכאשר התבשיל. רוב עשוי
המובא  סי"ב) רד (סי' רמ"א [וראה מיעוט. הוא  כאשר גם עליו

הבאה]. בהלכה

ו  הוא :הלכה הרי בתערובת טעם ליתן כדי עירב אם אבל
שיש עיקר. באופן רק הוא זה שכלל כתב, סי"ב) רד (סי' והרמ"א

בהם  שאין דברים אבל הטעם, את שנותן הדבר של ממשות
עליהם  מברכים אין במרקחת], שנותנים בשמים [כגון ממשות

המרקחת  על רק לברך יש אלא טעם, שנותנים ובמשנה .אע"פ
דגן, מיני חמישה על רק נאמר זה שכלל כתב, נז) (ס"ק ברורה
המאכל  רוב נעשה שממנו הדבר על לברך יש המינים בשאר .אך

הקמח  כאשר שגם יב) ס"ק שעה"צ רח (סי' ברורה המשנה כתב
המאכל  על לברך יש טעם נותן ואינו להשביע בשביל ניתן

'מזונות'.

ז  מעורבת.:הלכה שאינה הטפלה ס"א)כיצד ריב (סי' הרמ"א
או  העיקר: על רק שמברך וטפל לעיקר דוגמאות שתי הביא
בא  ואינו העיקר, מחמת העיקר לאחר הטפלה את לאכול שהדרך
או  אוכלו], היה לא [שבלעדיו הראשון המאכל מחמת אלא

בפירות  ממולאת עיסה כגון יחדיו לאכלם הרמ"א .שהדרך כתב

על  לברך לו יש העיקר, קודם הטפל את שאוכל שבמקרה (שם),

כן  הטפל ברכת אין אם גם 'שהכל' היא שברכתו אלא .הטפל

היא  העיקר שברכת אופן בין חילק (סק"י) ברורה המשנה אמנם

לבין  העיקר, את ולפטור 'שהכל' הטפל על לברך לו שיש 'שהכל',

את  הטפל על לברך לו שיש 'שהכל', אינה העיקר שברכת אופן

הטפל  מלאכול להימנע טוב שלכתחילה עוד, וכתב הראויה. ברכתו

לברך  ומצריכים הרמ"א פסק על החולקים שיש [מכיון העיקר קודם

העיקר] על לו .רק יש שכאשר פסק, (ס"ח) הרב בשו"ע אמנם

אכילתו  אין העיקר לפני הטפלה את וכשאוכל וטפלה, עיקר

הברכה  את ולברך הטפלה את קודם לאכול ראוי פת, כגון טפלה,

העיקר  ברכת על לסמוך ולא בברכות, להרבות בכדי לה, הראויה

הטפל. את שתפטור

ח  כזית.:הלכה בפתיתין יש קסח אם (סי' ברורה המשנה כתב

לפני  הפתית גודל לפי הוא הכזית שיעור שחישוב נד), ס"ק

שישתנו  השינויים לפי מחשבים אין אך הלישה], [או הבישול

המשקה  מחמת תפח הפתית אם כגון מכן, [וכן .לאחר עוד וכתב

שאר  את לשיעור מצרפים שלא (סי"ח)] הרב בשו"ע הוא

מתגבלים  כאשר רק [אלא המשקה, ע"י בו הדבוקים הפתיתים
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(סק"כ)] הרב שו"ע ע"פ דיבוק. דרך ולא לישה דרך כתב .יחד

בגודל  יהיו הפתיתים שכל צריך שאין נג), (ס"ק ברורה המשנה

עליו  מברך כזית, של בגודל הוא מהם אחד אם גם אלא זה,

הלכה  ובביאור הקטנות. החתיכות כל את בזה ופוטר 'המוציא'

מברך  בנפרד, הקטנות החתיכות את אוכל שאם כתב, ואם) (ד"ה

'מזונות'. עליהן

ט  מיני :הלכה בה שעירב או וכו' בדבש שלשה עיסה וכן
ואפיה. והתבלין תבלין הפירות שמי כתב ס"ז) קסח (סי' ובשו"ע

ניכר  טעמם שיהיה באופן רק מזונות, לברכת הפת את קובעים

וברכתה  גמורה לפת נחשבת זו שפת פוסק הרמ"א אך בעיסה.

מתיקה  כמיני דבש או תבלין הרבה בה יש אם ורק 'המוציא',

כמעט  הם והתבלין הדבש שבהם דבש], [עוגת 'לעקיך' שקורין

'מזונות' ברכתה מאפה .העיקר, מיני שני עוד הוסיף (שם) בשו"ע

בפירות  הממולאת רגילה פת א. בכיסנין. הבאה פת הנקראים

[כגון  ופריך יבש נעשה אפייתו שמחמת מאפה ב. מתיקה. ומיני

מזונות' מיני 'בורא וברכתם וכדומה], ו'קרקרים' ואם .כעכים
'המוציא'. מברך עליה סעודתו ס"ו),קבע (שם בשו"ע וכתב

עליו, לקבוע אדם בני שדרך השיעור לפי נקבעת סעודה שקביעת

זו, אכילה על לקבוע אנשים דרך שאין מועט שיעור אוכל ואם

אוכל  ואם המזון. בברכת נתחייב ולא 'המוציא', עליו מברך אינו

צריך  שבע שאינו אע"פ סעודה, עליו לקבוע העולם שדרך כשיעור

המזון  ברכת שיטות .לברך שתי הביא כד) (ס"ק ברורה המשנה

ד' או ג' הוא שהשיעור הסוברים יש סעודה', 'קביעות בשיעור

או  בוקר של קבע כסעודת הוא שהשיעור הסוברים ויש ביצים,

לאכול  ולא המחמירים, כדעת להחמיר יש שלכתחילה וכתב ערב.

לספק] להיכנס שלא [בכדי ביצים מד' כתב .יותר הרב ובשו"ע

הדעות, בו רבו זה שבשיעור ה"ב), פ"ב הנהנין ברכות (סדר

ביצים  מכשש האוכל א. דרגות: לארבע זאת חילק ולמעשה

הוא  אם ביצים], לכ"ב [קרוב עשרון חצי עד ולמעלה בינוניות

ויברך  תחילה אחר לחם כזית על המוציא יברך ממנו שבע לא

עשרון  חצי של שיעור האוכל ב. הכל. לדברי לצאת המזון ברכת

האוכל  ג. לבדו. עליו המזון וברכת המוציא מברך הכל לדברי

מזונות  מיני בורא מברך ממנו שבע לא והוא ביצים מכשש פחות

ידיו  ייטול ממנו שבע ואם ג', המזון ומעין וברכת המוציא ויברך

פחות  האוכל ד. ביצים. ד' כשיעור שאכל ובתנאי לבדו, עליו

לחם  כזית על יברך זה משיעור שבע הוא אם ביצים, ד' משיעור

המזון  ברכת כך ואחר המוציא תחילה כביצה .אחר [בשיעור

גרם, 57.6 שבהן: העיקריות ומן רבות, שיטות ישנן זמננו במידות

גרם]. 100 וי"א

י  מזונות.:הלכה מיני בורא עליו מברך וכו' שבישלו אורז
מזונות. ברכתו נתמעך אם שרק ס"ז) רח (סי' הרמ"א וכתב

קצת, נתמעך אם גם הדין שכן הוסיף, כו) (ס"ק ברורה ובמשנה

ובאופן  האדמה'. פרי 'בורא ברכתו כלל נתמעך לא אם אך

המשנה  צידד שלנו] אורז [כמו הקליפה ללא שלמים שבישלם

אדמה  בירך ואם מזונות, לברך שיש עד) ד"ה וביה"ל (שם, ברורה

כתב,.יצא  הי"א) פ"א הנהנין ברכות (סדר הרב בשו"ע  אמנם

משום  שהכל, לברך יש נתמעך אם ובין שלם האורז אם שבין

יאכלנו  שמים וירא בגמרא, המוזכר האורז במין בקיאים אנו שאין

הסעודה  שמרחיב .בתוך יב) אות רח (סי' תשובות בפסקי ועיין

ומוצריו. האורז ברכת דבר בעניין עם מעורב יהא שלא ובלבד
הוא אחר. האורז אם אלא זה שאין כתב, ס"ז) רח (סי' והשו"ע

הרוב. הוא השני והמין מיעוט
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å ,ïéìëàokúBçt äúBMä ¢¨¦§©¤¨
ïéa ,úéòéáøî`id eziizy m`ïî ¥§¦¦¥¦

ïéiäeïéa`id eziizy m`øàMî ©©¦¥¦§¨
älçza Cøáî ,íé÷Lîiptl - ©§¦§¨¥©§¦¨

ezlik`ïénä BúBàì äéeàøä äëøa,óBqáìedlik`d xg`l -Bðéà §¨¨¨§¨§©¦§©¥
.ììk Cøáî§¨¥§¨
.‚ÈïéònL úçà äëøa àéä Bæå§¦§¨¨©©¤¥¥
ìLLzekxad zyely oirn - ¨Ÿ

oefnd zkxa ly zepey`xd
jxal yiy df wxta x`azpy

:obc ipin zlik` xg`lCeøa'¨
ìò ,íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©
õøà ìòå ,äìkìkä ìòå äéçnä©¦§¨§©©©§¨¨§©¤¤
úéöøL äáçøe äáBè äcîç¤§¨¨§¨¨¤¨¦¨
'ä íçø ,eðéúBáà úà zìçðäå§¦§©§¨¤£¥©¥

eðéäìàïBiö ìòå Eøéò íéìLeøé ìò ¡Ÿ¥©§¨©¦¦¤§©¦
dëBúì eðìòäå EãBák ïkLî¦§©§¤§©£¥§¨
äéìò Eëøáðe dðéðáa eðçnNå§©§¥§¦§¨¨§¨¤§¨¤¨
'ä äzà Ceøa ,äøäèáe äMã÷a¦§ª¨§¨¢¨¨©¨

.'äéçnä ìòå õøàä ìòúaLáe ©¨¨¤§©©¦§¨§©¨
Bæ äëøáa øîBà ,íéáBè íéîéáe§¨¦¦¥¦§¨¨

dììëadkxad jeza llek - ¦§¨¨
da yiy dxkfdíBiä úMã÷ ïéòî¥¥§ª©©
,meid eze` lyøékænL Cøãkz` §¤¤¤©§¦

meid zyecwúkøáad.ïBæî §¦§©¨

ÈÚÈ·¯ ˜¯t.‡úkøa Cøáîä ìkdïBæîBàjxanyúçà äëøa ∆∆¿ƒƒ¨©§¨¥¦§©¨§¨¨©©
L`idìL ïéòî'Lmikxane ,oefnd zkxaa yiy dxez ly zekxa ' ¤¥¥¨Ÿ

ezkxay xac lk`y e` mipind zrayn zexit lk`y xg`l dze`
,zepefn`ed ixdéøöCøáì C ¨¦§¨¥

dúBàon devnl] dligzkl ¨
[xgaendìëàL íB÷îaick ,my §¨¤¨©

.jxal gkyi `lyàeäLk ìëà̈©§¤
Cläî,eziaa`ed ixdáLBé §©¥¥

÷ñtL íB÷îa[ezlik` xnby-] §¨¤¨©
Cøáéå.my,ãîBò àeäLk ìëà ¦¨¥¨©§¤¥

`ed ixdBîB÷îa áLBémewna - ¥¦§
,ezcinrCøáéå.myçëLjxal ¦¨¥¨©

økæðå ïBænä úkøajxal gkyy ¦§©©¨§¦§©
ïBænä ìkàúiL íã÷,xnelk - Ÿ¤¤¦§©¥©¨

`ede ,oefnd lekir xeriy iptl
dze` ixg` arx epi`y onf lk

,dlik``ed ixdCøáîdligzkl elit`íB÷nadrya `vnpy §¨¥©¨
,økæpLgky `edy oeik ,lk`y mewnl xefgl eze` migixhn `le ¤¦§©
,bbeyaãéæî äéä íàå,ezlik` mewnn ezxiwraøæBçeze` eqpw -, §¦¨¨¥¦¥

xefgl eilr daegedligzkl
BîB÷îìlk`y mewnl -Cøáîe ¦§§¨¥

.myCøa íàåcaricaíB÷na §¦¥¥©¨
,økæpLcifn did `ed m` elit`e ¤¦§©

cifn `ed eiykr mbe ,ezxiwra
xefgl jixv oicd cvny rciy
`edy e` ,dfa lvrzde enewnl
wteqn `edy `l` bbeya gky
dlik`d dlkrzd xak m`

,eirnaïëå .BúáBç éãé àöéoicd ¨¨§¥¨§¥
Cøa íàcaricaBà ãîBò àeäLk ¦¥¥§¤¥

Cläî àeäLkmewna eziaa §¤§©¥
,ezlik`.BúáBç éãé àöé̈¨§¥¨
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יב  מרביעית.:הלכה פחות ס"א)והשותה רי (סי' השו"ע

אחרונה  ברכה לברך יש אם יין על שמסתפקים שיש הביא,

או  אלא לשתות שלא להיזהר טוב ולכן ומעלה. כזית משיעור

הנהנין  ברכות (סדר הרב בשו"ע מרביעית. יותר או מכזית פחות

(שם  ברורה והמשנה יין. על רק הוא שהספק כתב, ה"א) פ"ח

משקין. בשאר גם הוא שהספק כתב סק"י)

יג  וכו'.:הלכה טובים וימים רח ובשבת (סי' השו"ע וכתב

חודש  ובראש טוב ביום בשבת, המאורע מעין שמזכירים סי"ב),

אומרים  אין ובפורים בחנוכה זו..אבל בברכה וכתב אומר

ומטיב'. טוב ה' אתה 'כי קודם שאומרה נח), (ס"ק ברורה המשנה

חוזר. אינו אמר לא אם שבדיעבד עוד, וכתב

א  שאכל.:הלכה במקום וכו' שלש שמעין אחת ברכה או
לברך  צריך בלבד בלחם שרק פסק, ס"ה) קעח סי' (או"ח והרמ"א

כתב, מה) ס"ק (שם ברורה ובמשנה שאכל. במקום אחריו

.˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba ÛBq·Ïe Ïk‰L.àéÏk ∆«…¿«≈¿»«»
ÔÈÎ¯·Ó ,ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰ ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»«ƒ∆∆¿»¿ƒ
.˙BÎ¯a Úa¯‡ d¯„Òk ÔBÊn‰ ˙k¯a ÛBqa ÂÈ¯Á‡Ï¿«¬»«ƒ¿««»¿ƒ¿»«¿«¿»
˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÏÎÂ¿»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»≈ƒ≈¿
ıeÁ ,LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBqa ÂÈ¯Á‡Ï ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ¿«¬»«¿»»««≈≈»…

.Ê¯‡‰ ÔÓ.áé˙ÈfkÓ ÏÎ‡L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ƒ»…∆«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ««ƒ
ÔÈa ˙t‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎB‡‰ Ï·‡ .‰ÏÚÓÂ»«¿»¬»»≈»ƒ««ƒ≈ƒ««≈
ÔÈi‰ ÔÓ ÔÈa ˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt ‰˙BM‰Â ,ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓƒ¿»√»ƒ¿«∆»≈¿ƒƒ≈ƒ««ƒ

a C¯·Ó ,ÌÈ˜LÓ ¯‡MÓ ÔÈa‰Èe‡¯‰ ‰Î¯a ‰lÁz ≈ƒ¿»«¿ƒ¿»≈«¿ƒ»¿»»»¿»
.ÏÏk C¯·Ó BÈ‡ ÛBq·Ïe ÔÈn‰ B˙B‡Ï.âé‡È‰ BÊÂ ¿«ƒ¿«≈¿»≈¿»¿ƒ

CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ,LÏL ÔÈÚnL ˙Á‡ ‰Î¯a¿»»««∆≈≈»…»«»¡…≈∆∆
‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ ‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ÌÏBÚ‰»»««ƒ¿»¿«««¿»»¿«∆∆∆¿»
'‰ ÌÁ¯ eÈ˙B·‡ ˙‡ zÏÁ‰Â ˙Èˆ¯L ‰·Á¯e ‰·BË»¿»»∆»ƒ»¿ƒ¿«¿»∆¬≈«≈
E„B·k ÔkLÓ ÔBiˆ ÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚ eÈ‰Ï‡¡…≈«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«¿∆
‰ÈÏÚ EÎ¯·e dÈ·a eÁnNÂ dÎB˙Ï eÏÚ‰Â¿«¬≈¿»¿«¿≈¿ƒ¿»»¿»∆¿»∆»

¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙aL·e .‰ÈÁn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‰¯‰Ë·e ‰M„˜aƒ¿À»¿»√»»«»«»»∆¿««ƒ¿»¿«»¿»ƒƒ≈
.ÔBÊÓ ˙k¯·a ¯ÈkÊnL C¯„k ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚÓ dÏÏÎa BÊ ‰Î¯·aƒ¿»»ƒ¿»»≈≈¿À««¿∆∆∆«¿ƒ¿ƒ¿«»

÷øtéòéáø ¤¤§¦¦
.àÔÈÚÓL ˙Á‡ ‰Î¯a B‡ ,ÔBÊÓ ˙k¯a C¯·Ó‰ Ïk»«¿»≈ƒ¿«»¿»»««∆≈≈

‡e‰Lk ÏÎ‡ .ÏÎ‡L ÌB˜Óa d˙B‡ C¯·Ï CÈ¯ˆ LÏL»…»ƒ¿»≈»¿»∆»«»«¿∆
‡e‰Lk ÏÎ‡ .C¯·ÈÂ ˜ÒtL ÌB˜Óa ·LBÈ ,Cl‰Ó¿«≈≈¿»∆»«ƒ»≈»«¿∆
ÔBÊn‰ ˙k¯a ÁÎL .C¯·ÈÂ BÓB˜Óa ·LBÈ ,„ÓBÚ≈≈ƒ¿ƒ»≈»«ƒ¿««»
.¯kÊpL ÌB˜na C¯·Ó ,ÔBÊn‰ Ïk‡˙iL Ì„˜ ¯kÊÂ¿ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«»¿»≈«»∆ƒ¿«
C¯a Ì‡Â .C¯·Óe BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁ „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ≈ƒ¿¿»≈¿ƒ≈≈
‡e‰Lk C¯a Ì‡ ÔÎÂ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ¯kÊpL ÌB˜na«»∆ƒ¿«»»¿≈»¿≈ƒ≈≈¿∆
‰lÁzÎÏe .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ Cl‰Ó ‡e‰Lk B‡ „ÓBÚ≈¿∆¿«≈»»¿≈»¿«¿ƒ»

ה'תשע"ה  אדר כ"ז רביעי יום

zekxa zekld - dad` xtq - xc` f"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

älçzëìe,gxeh dfa oi`y mewna -äëøa àìå ïBæî úkøa Cøáé àì §©§¦¨Ÿ§¨¥¦§©¨§Ÿ§¨¨
L`idìMä ïéòîáLBé àeäLk àlà ,L,enewnaåokìëàL íB÷na ¤¥¥©¨Ÿ¤¨§¤¥§©¨¤¨©

my.
.·íà Bì ÷tzñpL éîCøazkxaàéöBnämgld lr,Cøa àì Bà ¦¤¦§©¥¦¥¥©¦Ÿ¥¥

Cøáîe øæBç Bðéàjiynnyk ¥¥§¨¥
,lek`lL éðtîdkxadïî dðéà ¦§¥¤¥¨¦
äøBzä`edy wtqe ,opaxcn `l` ©¨

.lwdl ea mikled opaxcn wx
Cøáì çëLzkxaíà ,àéöBnä ¨©§¨¥©¦¦

øæBç Búãeòñ øîb àlL ãò økæð¦§©©¤Ÿ¨©§¨¥
Cøáîemgld lr `ivend zkxa §¨¥

.lk`iyíàåjxia `ly xkfp §¦
øîbL øçàì,ezcerqCøáî Bðéà §©©¤¨©¥§¨¥

m` elit` ,`ivend zkxa cer
.cer lek`l leki `ed

.‚ìëBà äéä[icigi mc`]úéáa ¨¨¥§©¦
Búãeòñ ÷ñôe äæzkxa jxia `le ¤¨©§¨

oefndCìäåøçà úéáì,äéäL Bà §¨©§©¦©¥¤¨¨
ìëBà,ziaaBøáç Bì àø÷å ¥§¨¨£¥

ezlik` rvn`a,Bnò øaãì§©¥¦
,devn ipipra elit`Bì àöéå`la §¨¨

oefnd zkxa jxalBúéa çúôì- §¤©¥
,ziad gztl uegnøæçåmewnl §¨©

,ezcerqBîB÷î äpLå ìéàBä¦§¦¨§
,ezlik` rvn`aéøöCøáì C ¨¦§¨¥

òøôîì,oefnd zkxaäî ìò §©§¥©©©
Mxakìëà,ezlik` mewnn `viy iptlenewna dkxal jixve ¤¨©

,oey`xdälçzk Cøáîe øæBçå[dcerq zligza enk -]zkxa §¥§¨¥©§¦¨

àéöBnä,lek`l jiyndl dvex `edy dn lrøîBb Ck øçàå ©¦§©©¨¥
.Búãeòñ§¨

.„íéøáçg` dxeag ipa -][miyp` zveaw ,xnelk ,z,ïéáLBé eéäL £¥¦¤¨§¦
cgia mireaw eideeàöéå ,ìëàìmzcerq rvn`aBà ïúç úàø÷ì ¤¡Ÿ§¨§¦§©¨¨

älk úàø÷ìe`viy ,xnelk - ¦§©©¨
,mdipt z` lawleçépä íà-] ¦¦¦

[exi`ydíLmzcerq mewna - ¨
,äìBç Bà ï÷æx`yidl mkxcy ¨¥¤

ozg z`xwl z`vl `le mnewna
,dlkemd ixdïîB÷îì ïéøæBç- §¦¦§¨

ea erawy oey`xd mewnl
,mzcerqïúãeòñ ïéøîBâå§§¦§¨¨

,da ewiqtdyCøáì ïéëéøö ïðéàå§¥¨§¦¦§¨¥
mrtäiðLoeik ,`ivend zkxa §¦¨

zvwn exi`ydy] jk ici lry
exwrp `ly aygp [mixag
dwqt `le ,mzcerq zeriawn

.mzcerqíL eçépä àì íàå- §¦Ÿ¦¦¨
mzcerq mewnaíãàdf ixd , ¨¨

e ,xenb wqtdl aeygïéàöBé ïäLk§¤¥§¦
mzcerq mewnnäëøa ïéëéøö§¦¦§¨¨

òøôîìjxal mikixv ,xnelk - §©§¥©
`idy dlik`d ixg`y dkxa

,oefnd zkxami`yx mpi`e
egkyi `ny ekxaiy iptl z`vl

,jxale xefglïéøæBç ïäLëe§¤¥§¦
,lek`l jiyndl mivex mde mzcerq mewnlïéëéøöjxaläëøa §¦¦§¨¨

älçzëì.dcerq zligza cinz mikxany enk ,`ivend zkxa - §©§¦¨
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שאכל  במקום לברך המינים שבעת בכל יחמיר אכל .שלכתחילה
וכו'. מהלך היה כשהוא הוא שאם סי"א), קפג (סי' השו"ע וכתב

ב  ברורה הולך במשנה וכתב ולברך. לשבת צריך אינו ואוכל, דרך

אכילתו  אם אבל בהליכה, הייתה כשאכילתו דווקא שזה לו), (ס"ק

בישיבה  לברך צריך בישיבה הייתה וכו'.בדרך המזון ברכת שכח
שנזכר. במקום שדעת מברך הביא, ס"א) קפד (סי' ובשו"ע

רמ"א  ע"פ [לכתחילה. לחזור צריך בשוגג שגם לחלוק, הרא"ש

שם  ויברך שם שאכל למקום ואם .(שם)] וכו' מזיד היה ואם
חובתו. ידי יצא שנזכר במקום וכו' הביא בירך (שם) והרמ"א

שלא  בירך אם בדיעבד אפילו יצא לא שבמזיד הרא"ש שדעת

אכילתו. במקום

ב  מברך.:הלכה אינו שגמר לאחר (סי'ואם הרב בשו"ע וכתב

המוציא  שיברך טוב פת עוד לאכול יכול הוא שאם סי"א), קסז

ויאכל.

ג  שהה :הלכה אם שדווקא ס"ח), קעח (סי' הרב בשו"ע כתב

אמנם  בסעודה. להפסק חשוב בדברים, והפליג למקומו חוץ הרבה

הרבה  שהה לא אם שגם וסובר חולק סק"ב) (שם ברורה במשנה

בסעודה  להפסק חשוב למקומו, מיד לחזור בדעתו צריך .והיה
למפרע. במשנה לברך [וראה ס"א). קעח (סי' בשו"ע פסק וכן

כשרוצה  לכתחילה אבל בדיעבד, הוא זה שדין סק"ז) (שם ברורה

לא  אם בדיעבד רק שיצא, לפני המזון ברכת יברך ממקומו, לצאת

המזון] ברכת יברך כשחוזר ממקומו, שיצא לפני מתחילה .בירך

שרוצה  מה על רק לברך צריך מקומו שינה שאם פסק, והרמ"א
שאינם  בדברים דווקא זה וכל אכל, שכבר מה על לא אבל לאכול,
שיכול  פירות, או משקין [כגון במקומם לאחריהם ברכה צריכים
דברים  אכל אם אבל אחר], במקום גם אכילתם לאחר לברך
לברך  צריך אינו פת, כגון במקומם לאחריהם ברכה הצריכים
אם  לעניין ד) (הלכה להלן וראה לאכול. שעומד מה על אפילו

שאכלו. במקום מהסועדים מקצת השאיר

ד  כלה.:הלכה לקראת או חתן (סי'לקראת הרב בשו"ע וכתב
יקיימה  לא [שאם עוברת מצווה לצורך שיצאו שדווקא ס"ו), קעח
מקצת  שהשאירו מה מועיל מכן] לאחר לקיימה יוכל לא עכשיו
זה  הרי עוברת שאינה מצווה לצורך אבל סעודתם, במקום אנשים
(שם  ברורה ובמשנה לברך. וצריכים הרשות, לדבר שיצאו כמו
אם  וגם בדווקא, זה אין וכלה חתן לקראת שיצאו כתב, יג) ס"ק

לברך  צריך אינו הרשות לדבר וכו'..יצאו הניחו לא והרמ"א ואם
ס"ב) קעח ברכה (סי' צריכים שאינם דברים אכל שאם פסק,

מקצת  השאיר לא והוא פירות], [כגון במקומם אחריהם
מה  על ראשונה ברכה רק לברך צריך שאכלו, במקום מהסועדים
ובאופן  אכל. שכבר מה על אחרונה ברכה לא אבל לאכול, שעומד
ברכה  שצריכים דברים שאכל או מהסועדים, מקצת השאיר שהוא
מקצת  השאיר שלא אפילו פת] [כגון במקומם אחריהם
אלא  ראשונה. ברכה לא ואפילו כלל, לברך צריך אינו מהסועדים,
מה  על המוציא ברכת לברך צריך עוד, מלאכול דעתו הסיח שאם

ברכה  בלא סעודתו ממקום יצא לא לכתחילה אמנם וראה .שיאכל.

‡l‡ LÏM‰ ÔÈÚÓL ‰Î¯a ‡ÏÂ ÔBÊÓ ˙k¯a C¯·È ‡Ï…¿»≈ƒ¿«»¿…¿»»∆≈≈«»…∆»
.ÏÎ‡L ÌB˜n·e ·LBÈ ‡e‰Lk.áBÏ ˜tzÒpL ÈÓ ¿∆≈«»∆»«ƒ∆ƒ¿«≈

ÈtÓ C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ,C¯a ‡Ï B‡ ‡ÈˆBn‰ C¯a Ì‡ƒ≈≈«ƒ…≈≈≈≈¿»≈ƒ¿≈
¯kÊ Ì‡ ,‡ÈˆBn‰ C¯·Ï ÁÎL .‰¯Bz‰ ÔÓ dÈ‡L∆≈»ƒ«»»«¿»≈«ƒƒƒ¿«
¯Á‡Ï Ì‡Â .C¯·Óe ¯ÊBÁ B˙„eÚÒ ¯Ób ‡lL „Ú«∆…»«¿»≈¿»≈¿ƒ¿««

.C¯·Ó BÈ‡ ¯ÓbL.â‰È‰˜ÒÙe ‰Ê ˙È·a ÏÎB‡ ∆»«≈¿»≈»»≈¿«ƒ∆»«
BÏ ‡¯˜Â ÏÎB‡ ‰È‰L B‡ ,¯Á‡ ˙È·Ï CÏ‰Â B˙„eÚÒ¿»¿»«¿«ƒ«≈∆»»≈¿»»
ÏÈ‡B‰ ,¯ÊÁÂ B˙Èa Á˙ÙÏ BÏ ‡ˆÈÂ BnÚ ¯a„Ï B¯·Á¬≈¿«≈ƒ¿»»¿∆«≈¿»«ƒ
,ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ Ú¯ÙÓÏ C¯·Ï CÈ¯ˆ BÓB˜Ó ‰pLÂ¿ƒ»¿»ƒ¿»≈¿«¿≈«««∆»«
¯ÓBb Ck ¯Á‡Â ‡ÈˆBn‰ ‰lÁzk C¯·Óe ¯ÊBÁÂ¿≈¿»≈«¿ƒ»«ƒ¿««»≈

.B˙„eÚÒ.ãe‡ˆÈÂ ÏÎ‡Ï ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ÌÈ¯·Á ¿»¬≈ƒ∆»¿ƒ∆¡…¿»¿
B‡ Ô˜Ê ÌL eÁÈp‰ Ì‡ ,‰lk ˙‡¯˜Ï B‡ Ô˙Á ˙‡¯˜Ïƒ¿«»»ƒ¿««»ƒƒƒ»»≈
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â Ô˙„eÚÒ ÔÈ¯ÓB‚Â ÔÓB˜ÓÏ ÔÈ¯ÊBÁ ‰ÏBÁ∆¿ƒƒ¿»¿¿ƒ¿»»¿≈»¿ƒƒ
ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰Lk Ì„‡ ÌL eÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â .‰iL C¯·Ï¿»≈¿ƒ»¿ƒ…ƒƒ»»»¿∆≈¿ƒ
‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ¯ÊBÁ Ô‰LÎe ,Ú¯ÙÓÏ ‰Î¯a ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»»¿«¿≈«¿∆≈¿ƒ¿ƒƒ¿»»



קנט zekxa zekld - dad` xtq - xc` f"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.‡Èìklk`nälçza åéìò ïéëøánLdlik`d mcew -àéöBnä' ¨¤§¨§¦¨¨©§¦¨©¦
óBqa åéøçàì ïéëøáî ,'íçìdlik`d xg`l -døãñk ïBænä úkøa ¤¤§¨§¦§©£¨©¦§©©¨§¦§¨

úBëøa òaøàzkxa ,ofd zkxa - ©§©§¨
aehde milyexi dpea ,ux`d

aihnde(ה"א פ"ב ¨§ìëå.(לעיל
lk`nälçza åéìò ïéëøánL- ¤§¨§¦¨¨©§¦¨

' dlik`d mcew,'úBðBæî éðéî àøBa¥¦¥§
óBqa åéøçàì ïéëøáîxg`l - §¨§¦§©£¨©

dlik`dìL ïéòî úçà äëøa,L §¨¨©©¥¥¨Ÿ
æøàä ïî õeçx`azdy לעיל) ¦¨Ÿ¤

י) dligzaהלכה eilr mikxany
'zeytp `xea' eixg`le 'zepefn'.

.·Èíéøeîà íéøác änadfi`a - ©¤§¨¦£¦
x`azpy df llk xn`p ote`
dkxa iabl zncewd dklda

ote`a ?dpexg`úéfkî ìëàL¤¨©¦©©¦
äìòîåe` zifk xeriy lk`y - ¨©§¨

dkxaa aiig df ote`a ,xzei
.dpexg`úBçt ìëBàä ìáà£¨¨¥¨

ïéa ,úéfkî`id ezlik` m`ïî ¦©©¦¥¦
útäeïéa`id ezlik` m`øàMî ©©¥¦§¨

å ,ïéìëàokúBçt äúBMä ¢¨¦§©¤¨
ïéa ,úéòéáøî`id eziizy m`ïî ¥§¦¦¥¦

ïéiäeïéa`id eziizy m`øàMî ©©¦¥¦§¨
älçza Cøáî ,íé÷Lîiptl - ©§¦§¨¥©§¦¨

ezlik`ïénä BúBàì äéeàøä äëøa,óBqáìedlik`d xg`l -Bðéà §¨¨¨§¨§©¦§©¥
.ììk Cøáî§¨¥§¨
.‚ÈïéònL úçà äëøa àéä Bæå§¦§¨¨©©¤¥¥
ìLLzekxad zyely oirn - ¨Ÿ

oefnd zkxa ly zepey`xd
jxal yiy df wxta x`azpy

:obc ipin zlik` xg`lCeøa'¨
ìò ,íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©
õøà ìòå ,äìkìkä ìòå äéçnä©¦§¨§©©©§¨¨§©¤¤
úéöøL äáçøe äáBè äcîç¤§¨¨§¨¨¤¨¦¨
'ä íçø ,eðéúBáà úà zìçðäå§¦§©§¨¤£¥©¥

eðéäìàïBiö ìòå Eøéò íéìLeøé ìò ¡Ÿ¥©§¨©¦¦¤§©¦
dëBúì eðìòäå EãBák ïkLî¦§©§¤§©£¥§¨
äéìò Eëøáðe dðéðáa eðçnNå§©§¥§¦§¨¨§¨¤§¨¤¨
'ä äzà Ceøa ,äøäèáe äMã÷a¦§ª¨§¨¢¨¨©¨

.'äéçnä ìòå õøàä ìòúaLáe ©¨¨¤§©©¦§¨§©¨
Bæ äëøáa øîBà ,íéáBè íéîéáe§¨¦¦¥¦§¨¨

dììëadkxad jeza llek - ¦§¨¨
da yiy dxkfdíBiä úMã÷ ïéòî¥¥§ª©©
,meid eze` lyøékænL Cøãkz` §¤¤¤©§¦

meid zyecwúkøáad.ïBæî §¦§©¨

ÈÚÈ·¯ ˜¯t.‡úkøa Cøáîä ìkdïBæîBàjxanyúçà äëøa ∆∆¿ƒƒ¨©§¨¥¦§©¨§¨¨©©
L`idìL ïéòî'Lmikxane ,oefnd zkxaa yiy dxez ly zekxa ' ¤¥¥¨Ÿ

ezkxay xac lk`y e` mipind zrayn zexit lk`y xg`l dze`
,zepefn`ed ixdéøöCøáì C ¨¦§¨¥

dúBàon devnl] dligzkl ¨
[xgaendìëàL íB÷îaick ,my §¨¤¨©

.jxal gkyi `lyàeäLk ìëà̈©§¤
Cläî,eziaa`ed ixdáLBé §©¥¥

÷ñtL íB÷îa[ezlik` xnby-] §¨¤¨©
Cøáéå.my,ãîBò àeäLk ìëà ¦¨¥¨©§¤¥

`ed ixdBîB÷îa áLBémewna - ¥¦§
,ezcinrCøáéå.myçëLjxal ¦¨¥¨©

økæðå ïBænä úkøajxal gkyy ¦§©©¨§¦§©
ïBænä ìkàúiL íã÷,xnelk - Ÿ¤¤¦§©¥©¨

`ede ,oefnd lekir xeriy iptl
dze` ixg` arx epi`y onf lk

,dlik``ed ixdCøáîdligzkl elit`íB÷nadrya `vnpy §¨¥©¨
,økæpLgky `edy oeik ,lk`y mewnl xefgl eze` migixhn `le ¤¦§©
,bbeyaãéæî äéä íàå,ezlik` mewnn ezxiwraøæBçeze` eqpw -, §¦¨¨¥¦¥

xefgl eilr daegedligzkl
BîB÷îìlk`y mewnl -Cøáîe ¦§§¨¥

.myCøa íàåcaricaíB÷na §¦¥¥©¨
,økæpLcifn did `ed m` elit`e ¤¦§©

cifn `ed eiykr mbe ,ezxiwra
xefgl jixv oicd cvny rciy
`edy e` ,dfa lvrzde enewnl
wteqn `edy `l` bbeya gky
dlik`d dlkrzd xak m`

,eirnaïëå .BúáBç éãé àöéoicd ¨¨§¥¨§¥
Cøa íàcaricaBà ãîBò àeäLk ¦¥¥§¤¥

Cläî àeäLkmewna eziaa §¤§©¥
,ezlik`.BúáBç éãé àöé̈¨§¥¨
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יב  מרביעית.:הלכה פחות ס"א)והשותה רי (סי' השו"ע

אחרונה  ברכה לברך יש אם יין על שמסתפקים שיש הביא,

או  אלא לשתות שלא להיזהר טוב ולכן ומעלה. כזית משיעור

הנהנין  ברכות (סדר הרב בשו"ע מרביעית. יותר או מכזית פחות

(שם  ברורה והמשנה יין. על רק הוא שהספק כתב, ה"א) פ"ח

משקין. בשאר גם הוא שהספק כתב סק"י)

יג  וכו'.:הלכה טובים וימים רח ובשבת (סי' השו"ע וכתב

חודש  ובראש טוב ביום בשבת, המאורע מעין שמזכירים סי"ב),

אומרים  אין ובפורים בחנוכה זו..אבל בברכה וכתב אומר

ומטיב'. טוב ה' אתה 'כי קודם שאומרה נח), (ס"ק ברורה המשנה

חוזר. אינו אמר לא אם שבדיעבד עוד, וכתב

א  שאכל.:הלכה במקום וכו' שלש שמעין אחת ברכה או
לברך  צריך בלבד בלחם שרק פסק, ס"ה) קעח סי' (או"ח והרמ"א

כתב, מה) ס"ק (שם ברורה ובמשנה שאכל. במקום אחריו

.˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba ÛBq·Ïe Ïk‰L.àéÏk ∆«…¿«≈¿»«»
ÔÈÎ¯·Ó ,ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰ ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»«ƒ∆∆¿»¿ƒ
.˙BÎ¯a Úa¯‡ d¯„Òk ÔBÊn‰ ˙k¯a ÛBqa ÂÈ¯Á‡Ï¿«¬»«ƒ¿««»¿ƒ¿»«¿«¿»
˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÏÎÂ¿»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»≈ƒ≈¿
ıeÁ ,LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBqa ÂÈ¯Á‡Ï ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ¿«¬»«¿»»««≈≈»…

.Ê¯‡‰ ÔÓ.áé˙ÈfkÓ ÏÎ‡L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ƒ»…∆«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ««ƒ
ÔÈa ˙t‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎB‡‰ Ï·‡ .‰ÏÚÓÂ»«¿»¬»»≈»ƒ««ƒ≈ƒ««≈
ÔÈi‰ ÔÓ ÔÈa ˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt ‰˙BM‰Â ,ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓƒ¿»√»ƒ¿«∆»≈¿ƒƒ≈ƒ««ƒ

a C¯·Ó ,ÌÈ˜LÓ ¯‡MÓ ÔÈa‰Èe‡¯‰ ‰Î¯a ‰lÁz ≈ƒ¿»«¿ƒ¿»≈«¿ƒ»¿»»»¿»
.ÏÏk C¯·Ó BÈ‡ ÛBq·Ïe ÔÈn‰ B˙B‡Ï.âé‡È‰ BÊÂ ¿«ƒ¿«≈¿»≈¿»¿ƒ

CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ,LÏL ÔÈÚnL ˙Á‡ ‰Î¯a¿»»««∆≈≈»…»«»¡…≈∆∆
‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ ‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ÌÏBÚ‰»»««ƒ¿»¿«««¿»»¿«∆∆∆¿»
'‰ ÌÁ¯ eÈ˙B·‡ ˙‡ zÏÁ‰Â ˙Èˆ¯L ‰·Á¯e ‰·BË»¿»»∆»ƒ»¿ƒ¿«¿»∆¬≈«≈
E„B·k ÔkLÓ ÔBiˆ ÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚ eÈ‰Ï‡¡…≈«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«¿∆
‰ÈÏÚ EÎ¯·e dÈ·a eÁnNÂ dÎB˙Ï eÏÚ‰Â¿«¬≈¿»¿«¿≈¿ƒ¿»»¿»∆¿»∆»

¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙aL·e .‰ÈÁn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‰¯‰Ë·e ‰M„˜aƒ¿À»¿»√»»«»«»»∆¿««ƒ¿»¿«»¿»ƒƒ≈
.ÔBÊÓ ˙k¯·a ¯ÈkÊnL C¯„k ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚÓ dÏÏÎa BÊ ‰Î¯·aƒ¿»»ƒ¿»»≈≈¿À««¿∆∆∆«¿ƒ¿ƒ¿«»

÷øtéòéáø ¤¤§¦¦
.àÔÈÚÓL ˙Á‡ ‰Î¯a B‡ ,ÔBÊÓ ˙k¯a C¯·Ó‰ Ïk»«¿»≈ƒ¿«»¿»»««∆≈≈

‡e‰Lk ÏÎ‡ .ÏÎ‡L ÌB˜Óa d˙B‡ C¯·Ï CÈ¯ˆ LÏL»…»ƒ¿»≈»¿»∆»«»«¿∆
‡e‰Lk ÏÎ‡ .C¯·ÈÂ ˜ÒtL ÌB˜Óa ·LBÈ ,Cl‰Ó¿«≈≈¿»∆»«ƒ»≈»«¿∆
ÔBÊn‰ ˙k¯a ÁÎL .C¯·ÈÂ BÓB˜Óa ·LBÈ ,„ÓBÚ≈≈ƒ¿ƒ»≈»«ƒ¿««»
.¯kÊpL ÌB˜na C¯·Ó ,ÔBÊn‰ Ïk‡˙iL Ì„˜ ¯kÊÂ¿ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«»¿»≈«»∆ƒ¿«
C¯a Ì‡Â .C¯·Óe BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁ „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ≈ƒ¿¿»≈¿ƒ≈≈
‡e‰Lk C¯a Ì‡ ÔÎÂ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ¯kÊpL ÌB˜na«»∆ƒ¿«»»¿≈»¿≈ƒ≈≈¿∆
‰lÁzÎÏe .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ Cl‰Ó ‡e‰Lk B‡ „ÓBÚ≈¿∆¿«≈»»¿≈»¿«¿ƒ»

ה'תשע"ה  אדר כ"ז רביעי יום

zekxa zekld - dad` xtq - xc` f"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

älçzëìe,gxeh dfa oi`y mewna -äëøa àìå ïBæî úkøa Cøáé àì §©§¦¨Ÿ§¨¥¦§©¨§Ÿ§¨¨
L`idìMä ïéòîáLBé àeäLk àlà ,L,enewnaåokìëàL íB÷na ¤¥¥©¨Ÿ¤¨§¤¥§©¨¤¨©

my.
.·íà Bì ÷tzñpL éîCøazkxaàéöBnämgld lr,Cøa àì Bà ¦¤¦§©¥¦¥¥©¦Ÿ¥¥

Cøáîe øæBç Bðéàjiynnyk ¥¥§¨¥
,lek`lL éðtîdkxadïî dðéà ¦§¥¤¥¨¦
äøBzä`edy wtqe ,opaxcn `l` ©¨

.lwdl ea mikled opaxcn wx
Cøáì çëLzkxaíà ,àéöBnä ¨©§¨¥©¦¦

øæBç Búãeòñ øîb àlL ãò økæð¦§©©¤Ÿ¨©§¨¥
Cøáîemgld lr `ivend zkxa §¨¥

.lk`iyíàåjxia `ly xkfp §¦
øîbL øçàì,ezcerqCøáî Bðéà §©©¤¨©¥§¨¥

m` elit` ,`ivend zkxa cer
.cer lek`l leki `ed

.‚ìëBà äéä[icigi mc`]úéáa ¨¨¥§©¦
Búãeòñ ÷ñôe äæzkxa jxia `le ¤¨©§¨

oefndCìäåøçà úéáì,äéäL Bà §¨©§©¦©¥¤¨¨
ìëBà,ziaaBøáç Bì àø÷å ¥§¨¨£¥

ezlik` rvn`a,Bnò øaãì§©¥¦
,devn ipipra elit`Bì àöéå`la §¨¨

oefnd zkxa jxalBúéa çúôì- §¤©¥
,ziad gztl uegnøæçåmewnl §¨©

,ezcerqBîB÷î äpLå ìéàBä¦§¦¨§
,ezlik` rvn`aéøöCøáì C ¨¦§¨¥

òøôîì,oefnd zkxaäî ìò §©§¥©©©
Mxakìëà,ezlik` mewnn `viy iptlenewna dkxal jixve ¤¨©

,oey`xdälçzk Cøáîe øæBçå[dcerq zligza enk -]zkxa §¥§¨¥©§¦¨

àéöBnä,lek`l jiyndl dvex `edy dn lrøîBb Ck øçàå ©¦§©©¨¥
.Búãeòñ§¨

.„íéøáçg` dxeag ipa -][miyp` zveaw ,xnelk ,z,ïéáLBé eéäL £¥¦¤¨§¦
cgia mireaw eideeàöéå ,ìëàìmzcerq rvn`aBà ïúç úàø÷ì ¤¡Ÿ§¨§¦§©¨¨

älk úàø÷ìe`viy ,xnelk - ¦§©©¨
,mdipt z` lawleçépä íà-] ¦¦¦

[exi`ydíLmzcerq mewna - ¨
,äìBç Bà ï÷æx`yidl mkxcy ¨¥¤

ozg z`xwl z`vl `le mnewna
,dlkemd ixdïîB÷îì ïéøæBç- §¦¦§¨

ea erawy oey`xd mewnl
,mzcerqïúãeòñ ïéøîBâå§§¦§¨¨

,da ewiqtdyCøáì ïéëéøö ïðéàå§¥¨§¦¦§¨¥
mrtäiðLoeik ,`ivend zkxa §¦¨

zvwn exi`ydy] jk ici lry
exwrp `ly aygp [mixag
dwqt `le ,mzcerq zeriawn

.mzcerqíL eçépä àì íàå- §¦Ÿ¦¦¨
mzcerq mewnaíãàdf ixd , ¨¨

e ,xenb wqtdl aeygïéàöBé ïäLk§¤¥§¦
mzcerq mewnnäëøa ïéëéøö§¦¦§¨¨

òøôîìjxal mikixv ,xnelk - §©§¥©
`idy dlik`d ixg`y dkxa

,oefnd zkxami`yx mpi`e
egkyi `ny ekxaiy iptl z`vl

,jxale xefglïéøæBç ïäLëe§¤¥§¦
,lek`l jiyndl mivex mde mzcerq mewnlïéëéøöjxaläëøa §¦¦§¨¨

älçzëì.dcerq zligza cinz mikxany enk ,`ivend zkxa - §©§¦¨
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שאכל  במקום לברך המינים שבעת בכל יחמיר אכל .שלכתחילה
וכו'. מהלך היה כשהוא הוא שאם סי"א), קפג (סי' השו"ע וכתב

ב  ברורה הולך במשנה וכתב ולברך. לשבת צריך אינו ואוכל, דרך

אכילתו  אם אבל בהליכה, הייתה כשאכילתו דווקא שזה לו), (ס"ק

בישיבה  לברך צריך בישיבה הייתה וכו'.בדרך המזון ברכת שכח
שנזכר. במקום שדעת מברך הביא, ס"א) קפד (סי' ובשו"ע

רמ"א  ע"פ [לכתחילה. לחזור צריך בשוגג שגם לחלוק, הרא"ש

שם  ויברך שם שאכל למקום ואם .(שם)] וכו' מזיד היה ואם
חובתו. ידי יצא שנזכר במקום וכו' הביא בירך (שם) והרמ"א

שלא  בירך אם בדיעבד אפילו יצא לא שבמזיד הרא"ש שדעת

אכילתו. במקום

ב  מברך.:הלכה אינו שגמר לאחר (סי'ואם הרב בשו"ע וכתב

המוציא  שיברך טוב פת עוד לאכול יכול הוא שאם סי"א), קסז

ויאכל.

ג  שהה :הלכה אם שדווקא ס"ח), קעח (סי' הרב בשו"ע כתב

אמנם  בסעודה. להפסק חשוב בדברים, והפליג למקומו חוץ הרבה

הרבה  שהה לא אם שגם וסובר חולק סק"ב) (שם ברורה במשנה

בסעודה  להפסק חשוב למקומו, מיד לחזור בדעתו צריך .והיה
למפרע. במשנה לברך [וראה ס"א). קעח (סי' בשו"ע פסק וכן

כשרוצה  לכתחילה אבל בדיעבד, הוא זה שדין סק"ז) (שם ברורה

לא  אם בדיעבד רק שיצא, לפני המזון ברכת יברך ממקומו, לצאת

המזון] ברכת יברך כשחוזר ממקומו, שיצא לפני מתחילה .בירך

שרוצה  מה על רק לברך צריך מקומו שינה שאם פסק, והרמ"א
שאינם  בדברים דווקא זה וכל אכל, שכבר מה על לא אבל לאכול,
שיכול  פירות, או משקין [כגון במקומם לאחריהם ברכה צריכים
דברים  אכל אם אבל אחר], במקום גם אכילתם לאחר לברך
לברך  צריך אינו פת, כגון במקומם לאחריהם ברכה הצריכים
אם  לעניין ד) (הלכה להלן וראה לאכול. שעומד מה על אפילו

שאכלו. במקום מהסועדים מקצת השאיר

ד  כלה.:הלכה לקראת או חתן (סי'לקראת הרב בשו"ע וכתב
יקיימה  לא [שאם עוברת מצווה לצורך שיצאו שדווקא ס"ו), קעח
מקצת  שהשאירו מה מועיל מכן] לאחר לקיימה יוכל לא עכשיו
זה  הרי עוברת שאינה מצווה לצורך אבל סעודתם, במקום אנשים
(שם  ברורה ובמשנה לברך. וצריכים הרשות, לדבר שיצאו כמו
אם  וגם בדווקא, זה אין וכלה חתן לקראת שיצאו כתב, יג) ס"ק

לברך  צריך אינו הרשות לדבר וכו'..יצאו הניחו לא והרמ"א ואם
ס"ב) קעח ברכה (סי' צריכים שאינם דברים אכל שאם פסק,

מקצת  השאיר לא והוא פירות], [כגון במקומם אחריהם
מה  על ראשונה ברכה רק לברך צריך שאכלו, במקום מהסועדים
ובאופן  אכל. שכבר מה על אחרונה ברכה לא אבל לאכול, שעומד
ברכה  שצריכים דברים שאכל או מהסועדים, מקצת השאיר שהוא
מקצת  השאיר שלא אפילו פת] [כגון במקומם אחריהם
אלא  ראשונה. ברכה לא ואפילו כלל, לברך צריך אינו מהסועדים,
מה  על המוציא ברכת לברך צריך עוד, מלאכול דעתו הסיח שאם

ברכה  בלא סעודתו ממקום יצא לא לכתחילה אמנם וראה .שיאכל.
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dkld ipipt

הטעונים  'דברים בכלל שהם נוספים דברים ס"ג) (שם הרב בשו"ע

ברורה  המשנה בהקדמת עוד [ועיין במקומם' לאחריהם ברכה

והפוסקים  הראשונים מחלוקת בעניין בהרחבה קע"ח לסימן

מקום]. שינוי בעניין

ה  שאומר,:הלכה מי יש בשם ס"ג) קעח (סי' השו"ע כתב

לאכול  רוצה והוא פירות של אילנות בה שיש בשדה שהנמצא

בשעה  דעתו היתה אם שם, שיש ואילן אילן כל של מפירות

האילנות, שאר מפירות גם לאכול אחד אילן פירות על שבירך

לז), ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב כולם. על לברך צריך אינו

מחיצות, מוקפת השדה אם דווקא אמור זה שדין סוברים שיש

בשדה  שמדובר סוברים ויש אחד. כמקום הכל חשוב זה ידי שעל

מועילה  ברכה בשעת מחשבתו זאת ובכל מחיצות, מוקפת .שאינה

לא  אחרת בשדה שנמצאים פירות שעל (שם), השו"ע והוסיף

ששני  ואפילו ואילן, אילן כל על לברך וצריך מחשבה, מועילה

שדין  לט), ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב לזה. זה קרובים השדות

במחיצות. מוקפים אינם השדות אם גם אמור זה

ו  וכו'.:הלכה הפת על ס"א),בירך קעז (סי' השו"ע וכתב

מברכה  נפטרים אינם הסעודה מחמת באים שאינם שדברים

אחרונה  מברכה נפטרים אך הפת, שעל המוציא בברכת ראשונה

המזון  בהן..בברכת וכיוצא ופירות תבשיל (סי'ממיני והשו"ע

שהודבקו  מאוד דקים לחם פירורי היא שפרפרת כתב, ס"א) קעו

שהם  סק"א), (שם ברורה במשנה וביאר וכדומה. דבש ידי על

מזונות. שברכתם שאם דברים ס"ג), קעו (סי' הרב בשו"ע כתב

אינו  כך, שאחר לאכילה הלב את להמשיך כדי הפרפרת את אכל

את  אכל אם אבל המזון, בברכת ונפטר הפרפרת על לברך צריך

אחריה  לברך צריך הלב, את לגרור ולא בלבד לתענוג הפרפרת

הדין  שכן כתב, סק"ב) (שם ברורה ובמשנה אחרונה. ברכה

שבירך  עד אחרונה ברכה בירך לא אם בדיעבד אבל לכתחילה,

חוב  ידי יצא המזון המזון.ברכת בברכת תו

ח  וכו'.:הלכה ונברך בואו ואמרו שותין קעט היו (סי' והשו"ע

פו, (חולין והר"ן אלא) ד"ה א מב, (ברכות יונה מרבינו הביא ס"א)

כל  אכילה ולגבי השתיה, מדין שונה אכילה שדין ומודה), ד"ה ב
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וכתב  ולברך. לחזור צריך אינו אחרונים למים ידיו נטל שלא זמן
יחזור  שלא לכתחילה שייזהר ה"ג) (פ"ה הנהנין ברכות בסדר

מברך  אינו אוכל אם אבל וכו'.לאכול, ולשתות לחזור רצו ואם
ולברך. לחזור שאם צריכין כתב, סי"ד) רעא (סי' הרב ובשו"ע

ולברך  לחזור צריכים אינם קידוש של הכוס על מיד מקדשים הם
בתחילת  שבירכו בברכה חובתם ידי ויוצאים הגפן, פרי בורא

וכו'..השתייה  ונבדיל בואו אמרו אם ברורה אבל במשנה וכתב

אבל  הסעודה, בתוך שותה היה אם דווקא שזה סק"ז), רצט (סי'
ולברך  לחזור צריך ונבדיל' 'בואו ואמר בלבד בשתייה עסק .אם

ולברך. לחזור צריך מי אין שיש כתב ס"ב) רצט (סי' ובשו"ע
ולברך. לחזור שצריך וסובר זה על שחולק

ט  אחד :הלכה ממין יין שגם ס"ו), קעה (סי' השו"ע כתב
הטוב  עליו ומברכים מינים, כשני חשוב חביות בשתי שמונח

יום  ארבעים בתוך כלים לשני אותם שחילקו ובתנאי והמטיב,
בטעמו. מהם אחד כל להשתנות יכול [שאז בצירתם משעת

טז)] ס"ק (שם וכו'..משנ"ב אחר מין להם הרב ובא ובשו"ע

והמטיב  הטוב מברך שהוא כתב, הט"ו) פי"ב הנהנין ברכות (סדר
על  לפניו מתחילה שניהם מונחים היו שהם באופן אפילו

השני  היין על גם הגפן ברכת בעת היתה ודעתו ישן .השולחן, או
וכו'. חדש שינוי והביאו כל שעל פסק, ס"ב) קעה (סי' והשו"ע

שהשני  יודע לא הוא אם אפילו והמטיב, הטוב מברכים יין
וכתב  מהראשון. גרוע השני שאין ובתנאי הראשון, מן משובח

וביאר  ישן. ואחד חדש אחד שיין באופן גם כן שהדין הרמ"א
אבל  לישן חדש משינוי שדווקא סק"י), (שם ברורה במשנה
טוב  שהחדש לו ידוע כן אם אלא מברך, אינו לחדש מישן בשינוי

הישן. כמו

י  וכו'.:הלכה ומברך וחוזר אחר נוטל וכו' אוכל נטל
עוד  לפניו היה אם שאפילו פסק, ס"ו) רו  (סי' והשו"ע
ולברך. לחזור צריך כן גם בידו, החזיק שהוא המין מאותו

ובש  עליו. דעתו היתה שלא באופן רק שזה כתב ו"ע והרמ"א
כל  על בפירוש דעתו הייתה שאפילו כתב, סי"א) (שם הרב

הלכה  בביאור [וראה מועיל זה אין לפניו, מונח שהיה מה
בזה]. השו"ע דעת מהי שביאר רק) הרב (ד"ה בשו"ע כתב

שהיה  הראשון האוכל על שבירך בשעה שאם סי"א), רו (סי'

סתמית  דעתו הייתה אלא כלל, דעה לו הייתה לא לאכול בדעתו
לפניו  מונח שהיה מה על גם חלה הברכה אין מסוימת, כוונה ללא

¯ÊÁÏ eˆ¯ Ì‡Â .eLc˜È B‡ eÎ¯·iL „Ú ˙BzLÏƒ¿«∆¿»¿¿«¿¿ƒ»«¬…
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,eLc˜È B‡ eÎ¯·iL Ì„˜ ˙BzLÏÂ¿ƒ¿…∆∆¿»¿¿«¿««ƒ∆≈»
‰lÁz ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba C¯·Ïe ¯ÊÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÔÈ‡M«̄»ƒ¿ƒƒ«¬…¿»≈≈¿ƒ«∆∆¿ƒ»

e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ezLÈ Ck ¯Á‡ÂÔÈ‡ ÏÈc·Â e‡Ba ¿««»ƒ¿¬»ƒ»¿¿«¿ƒ≈
.C¯·Ïe ¯ÊÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ.è‡·e ÔÈÈ ˙BzLÏ ÔÈaÒÓ eÈ‰ ¿ƒƒ«¬…¿»≈»¿Àƒƒ¿«ƒ»

e‡È·‰Â Ì„‡ ÔÈ˙BL eÈ‰L ÔB‚k ,¯Á‡ ÔÈÈ ÔÈÓ Ô‰Ï»∆ƒ«ƒ«≈¿∆»ƒ»…¿≈ƒ
˙k¯a C¯·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,L„Á e‡È·‰Â ÔLÈ B‡ ,¯ÁL»…»»¿≈ƒ»»≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ÔÈÎ¯·Ó Ï·‡ .‰iL ÌÚt ÔÈi‰««ƒ««¿ƒ»¬»¿»¿ƒ»«»¡…≈

.·ÈËn‰Â ·Bh‰ ÌÏBÚ‰ CÏÓ.éÏÎ‡ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ∆∆»»«¿«≈ƒ≈¿»¿ƒ«…∆
„Ú ,ÔÈ˜Ln‰ ÏkÓ ‰˜LÓ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÏÎ‡‰ ÏkÓƒ»»√»ƒ¿…««¿∆ƒ»««¿ƒ«
CÈ¯ˆ ÂÈÙÏ e‡È·‰ Ck ¯Á‡Â C¯a Ì‡Â .ÂÈÙÏ ‡B·iL∆»¿»»¿ƒ≈≈¿««»≈ƒ¿»»»ƒ
Û¯NÂ B„iÓ ÏÙÂ ÂÈÏÚ C¯·e ÏÎ‡ ÏË .C¯·Ïe ¯ÊÁÏ«¬…¿»≈»«…∆≈≈»»¿»«ƒ»¿ƒ¿«
Û‡ ,ÂÈÏÚ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ¯Á‡ ÏËB ,¯‰ BÙËL B‡¿»»»≈«≈¿≈¿»≈»»«
ÌL Ce¯a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆÂ .ÔÈn‰ B˙B‡Ó ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ«»≈
‡lL È„k ,‰BL‡¯ ‰Î¯a ÏÚ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „B·k¿«¿¿»«¿»»ƒ»¿≈∆…
˙n‡ ÏÚ Ì„‡ „ÓBÚ .‰Ïh·Ï ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ≈»«ƒ¿«»»≈»»«««
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הטעונים  'דברים בכלל שהם נוספים דברים ס"ג) (שם הרב בשו"ע

ברורה  המשנה בהקדמת עוד [ועיין במקומם' לאחריהם ברכה

והפוסקים  הראשונים מחלוקת בעניין בהרחבה קע"ח לסימן

מקום]. שינוי בעניין

ה  שאומר,:הלכה מי יש בשם ס"ג) קעח (סי' השו"ע כתב

לאכול  רוצה והוא פירות של אילנות בה שיש בשדה שהנמצא

בשעה  דעתו היתה אם שם, שיש ואילן אילן כל של מפירות

האילנות, שאר מפירות גם לאכול אחד אילן פירות על שבירך

לז), ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב כולם. על לברך צריך אינו

מחיצות, מוקפת השדה אם דווקא אמור זה שדין סוברים שיש

בשדה  שמדובר סוברים ויש אחד. כמקום הכל חשוב זה ידי שעל

מועילה  ברכה בשעת מחשבתו זאת ובכל מחיצות, מוקפת .שאינה

לא  אחרת בשדה שנמצאים פירות שעל (שם), השו"ע והוסיף

ששני  ואפילו ואילן, אילן כל על לברך וצריך מחשבה, מועילה

שדין  לט), ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב לזה. זה קרובים השדות

במחיצות. מוקפים אינם השדות אם גם אמור זה

ו  וכו'.:הלכה הפת על ס"א),בירך קעז (סי' השו"ע וכתב

מברכה  נפטרים אינם הסעודה מחמת באים שאינם שדברים

אחרונה  מברכה נפטרים אך הפת, שעל המוציא בברכת ראשונה

המזון  בהן..בברכת וכיוצא ופירות תבשיל (סי'ממיני והשו"ע

שהודבקו  מאוד דקים לחם פירורי היא שפרפרת כתב, ס"א) קעו

שהם  סק"א), (שם ברורה במשנה וביאר וכדומה. דבש ידי על

מזונות. שברכתם שאם דברים ס"ג), קעו (סי' הרב בשו"ע כתב

אינו  כך, שאחר לאכילה הלב את להמשיך כדי הפרפרת את אכל

את  אכל אם אבל המזון, בברכת ונפטר הפרפרת על לברך צריך

אחריה  לברך צריך הלב, את לגרור ולא בלבד לתענוג הפרפרת

הדין  שכן כתב, סק"ב) (שם ברורה ובמשנה אחרונה. ברכה

שבירך  עד אחרונה ברכה בירך לא אם בדיעבד אבל לכתחילה,

חוב  ידי יצא המזון המזון.ברכת בברכת תו

ח  וכו'.:הלכה ונברך בואו ואמרו שותין קעט היו (סי' והשו"ע

פו, (חולין והר"ן אלא) ד"ה א מב, (ברכות יונה מרבינו הביא ס"א)

כל  אכילה ולגבי השתיה, מדין שונה אכילה שדין ומודה), ד"ה ב
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וכתב  ולברך. לחזור צריך אינו אחרונים למים ידיו נטל שלא זמן
יחזור  שלא לכתחילה שייזהר ה"ג) (פ"ה הנהנין ברכות בסדר

מברך  אינו אוכל אם אבל וכו'.לאכול, ולשתות לחזור רצו ואם
ולברך. לחזור שאם צריכין כתב, סי"ד) רעא (סי' הרב ובשו"ע

ולברך  לחזור צריכים אינם קידוש של הכוס על מיד מקדשים הם
בתחילת  שבירכו בברכה חובתם ידי ויוצאים הגפן, פרי בורא

וכו'..השתייה  ונבדיל בואו אמרו אם ברורה אבל במשנה וכתב

אבל  הסעודה, בתוך שותה היה אם דווקא שזה סק"ז), רצט (סי'
ולברך  לחזור צריך ונבדיל' 'בואו ואמר בלבד בשתייה עסק .אם

ולברך. לחזור צריך מי אין שיש כתב ס"ב) רצט (סי' ובשו"ע
ולברך. לחזור שצריך וסובר זה על שחולק

ט  אחד :הלכה ממין יין שגם ס"ו), קעה (סי' השו"ע כתב
הטוב  עליו ומברכים מינים, כשני חשוב חביות בשתי שמונח

יום  ארבעים בתוך כלים לשני אותם שחילקו ובתנאי והמטיב,
בטעמו. מהם אחד כל להשתנות יכול [שאז בצירתם משעת

טז)] ס"ק (שם וכו'..משנ"ב אחר מין להם הרב ובא ובשו"ע

והמטיב  הטוב מברך שהוא כתב, הט"ו) פי"ב הנהנין ברכות (סדר
על  לפניו מתחילה שניהם מונחים היו שהם באופן אפילו

השני  היין על גם הגפן ברכת בעת היתה ודעתו ישן .השולחן, או
וכו'. חדש שינוי והביאו כל שעל פסק, ס"ב) קעה (סי' והשו"ע

שהשני  יודע לא הוא אם אפילו והמטיב, הטוב מברכים יין
וכתב  מהראשון. גרוע השני שאין ובתנאי הראשון, מן משובח

וביאר  ישן. ואחד חדש אחד שיין באופן גם כן שהדין הרמ"א
אבל  לישן חדש משינוי שדווקא סק"י), (שם ברורה במשנה
טוב  שהחדש לו ידוע כן אם אלא מברך, אינו לחדש מישן בשינוי

הישן. כמו

י  וכו'.:הלכה ומברך וחוזר אחר נוטל וכו' אוכל נטל
עוד  לפניו היה אם שאפילו פסק, ס"ו) רו  (סי' והשו"ע
ולברך. לחזור צריך כן גם בידו, החזיק שהוא המין מאותו

ובש  עליו. דעתו היתה שלא באופן רק שזה כתב ו"ע והרמ"א
כל  על בפירוש דעתו הייתה שאפילו כתב, סי"א) (שם הרב

הלכה  בביאור [וראה מועיל זה אין לפניו, מונח שהיה מה
בזה]. השו"ע דעת מהי שביאר רק) הרב (ד"ה בשו"ע כתב

שהיה  הראשון האוכל על שבירך בשעה שאם סי"א), רו (סי'

סתמית  דעתו הייתה אלא כלל, דעה לו הייתה לא לאכול בדעתו
לפניו  מונח שהיה מה על גם חלה הברכה אין מסוימת, כוונה ללא

¯ÊÁÏ eˆ¯ Ì‡Â .eLc˜È B‡ eÎ¯·iL „Ú ˙BzLÏƒ¿«∆¿»¿¿«¿¿ƒ»«¬…
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,eLc˜È B‡ eÎ¯·iL Ì„˜ ˙BzLÏÂ¿ƒ¿…∆∆¿»¿¿«¿««ƒ∆≈»
‰lÁz ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba C¯·Ïe ¯ÊÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÔÈ‡M«̄»ƒ¿ƒƒ«¬…¿»≈≈¿ƒ«∆∆¿ƒ»

e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ezLÈ Ck ¯Á‡ÂÔÈ‡ ÏÈc·Â e‡Ba ¿««»ƒ¿¬»ƒ»¿¿«¿ƒ≈
.C¯·Ïe ¯ÊÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ.è‡·e ÔÈÈ ˙BzLÏ ÔÈaÒÓ eÈ‰ ¿ƒƒ«¬…¿»≈»¿Àƒƒ¿«ƒ»

e‡È·‰Â Ì„‡ ÔÈ˙BL eÈ‰L ÔB‚k ,¯Á‡ ÔÈÈ ÔÈÓ Ô‰Ï»∆ƒ«ƒ«≈¿∆»ƒ»…¿≈ƒ
˙k¯a C¯·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,L„Á e‡È·‰Â ÔLÈ B‡ ,¯ÁL»…»»¿≈ƒ»»≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ÔÈÎ¯·Ó Ï·‡ .‰iL ÌÚt ÔÈi‰««ƒ««¿ƒ»¬»¿»¿ƒ»«»¡…≈

.·ÈËn‰Â ·Bh‰ ÌÏBÚ‰ CÏÓ.éÏÎ‡ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ∆∆»»«¿«≈ƒ≈¿»¿ƒ«…∆
„Ú ,ÔÈ˜Ln‰ ÏkÓ ‰˜LÓ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÏÎ‡‰ ÏkÓƒ»»√»ƒ¿…««¿∆ƒ»««¿ƒ«
CÈ¯ˆ ÂÈÙÏ e‡È·‰ Ck ¯Á‡Â C¯a Ì‡Â .ÂÈÙÏ ‡B·iL∆»¿»»¿ƒ≈≈¿««»≈ƒ¿»»»ƒ
Û¯NÂ B„iÓ ÏÙÂ ÂÈÏÚ C¯·e ÏÎ‡ ÏË .C¯·Ïe ¯ÊÁÏ«¬…¿»≈»«…∆≈≈»»¿»«ƒ»¿ƒ¿«
Û‡ ,ÂÈÏÚ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ¯Á‡ ÏËB ,¯‰ BÙËL B‡¿»»»≈«≈¿≈¿»≈»»«
ÌL Ce¯a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆÂ .ÔÈn‰ B˙B‡Ó ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ«»≈
‡lL È„k ,‰BL‡¯ ‰Î¯a ÏÚ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „B·k¿«¿¿»«¿»»ƒ»¿≈∆…
˙n‡ ÏÚ Ì„‡ „ÓBÚ .‰Ïh·Ï ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ≈»«ƒ¿«»»≈»»«««



zekxaקסב zekld - dad` xtq - xc` f"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.‡ÈíéøácCBúa íéàaäick,äãeòqäíäåmi`a zeidl milibx §¨¦©¨¦§©§¨§¥
äãeòqä úîçîmr `weec mlke`l milibxy mixac mdy ,xnelk - ¥£©©§¨

,mcal mlke`l jxc oi`e ,mgldàìå íäéðôì àì äëøa ïéëéøö ïðéà¥¨§¦¦§¨¨Ÿ¦§¥¤§Ÿ
,íäéøçàì,dcerqd liaya lecb jxev md el` mixacy oeikàlà §©£¥¤¤¨

L àéöBnä úkøajxanälçza ¦§©©¦¤©§¦¨
L ïBænä úkøáejxanóBña ¦§©©¨¤§

md ixd dcerqdïéøèBtz`,ìkä §¦©Ÿ
oeikìkäLmi`ad mixacd lk -] ¤©Ÿ

,[dcerqd zngnäãeòqì äìôè§¥¨©§¨
.dcerqd xwir `idy ,mgld ly

ïðéàL íéøáãemi`aúîçî §¨¦¤¥¨¥£©
äãeòqä,xnelk -mixac mdy ©§¨

,mgld mr mlke`l milibx oi`y
enk ,mcal meid jyna `l`
elit` ,dnecke mipenixe mixnz

Lmd,äãeòqä CBúa eàamd ixd ¤¨§©§¨
ïéðeòè[mikixv -],íäéðôì äëøa §¦§¨¨¦§¥¤

elit`emdilr ezrc dzid m`
mpi` ,`ivend jxiayk dligza
lr jxiay `ivend zkxa llka

,mgldlk lecb jxev mpi`y oeik
mi`ad mixac enk dcerql jk

,dcerqd zngnäëøa ïéðeòè ïéàå§¥§¦§¨¨
,íäéøçàìoefnd zkxay meyn §©£¥¤

jez e`a mdy oeik ,mze` zxhet
.dcerqd ickíéàaä íéøáãe§¨¦©¨¦
äãeòqä øçàìixg` ,xnelk - §©©©§¨

elcae mgld z` lek`l eniiqy
zkxa mikxany iptl ,epnn
mina mdici elhpy iptl] oefnd

,[mipexg`ïéamilibx mdy ¥
mi`a zeidläãeòqä úîçîseqa eit z` wizndl ick mlke`y - ¥£©©§¨

,dcerqdL ïéamdàìmi`a zeidl milibx,äãeòqä úîçîixd ¥¤Ÿ¥£©©§¨
mdäëøa ïéðeòèmbå íäéðôìmb,íäéøçàìlek`ln ewqty oeiky §¦§¨¨¦§¥¤§§©£¥¤

aeyg df ixde ,mgll milth milk`nd ipin lk oi` aey mgld z`
.dcerqd jeza `ly mlk` eli`k

.·Èazcerqå ,íéáBè íéîéå úBúaLokícä úæwä úãeòña- ¦©¨§¨¦¦§¦§©©¨©©¨

,d`etx liaya mc fiwdy xg`l dcerq lke`yåokdcerqa §
lke`yïî àöiL úòazia,ïäa àöBiëå ,õçønämda jxcdyíãàL §¥¤¨¨¦©¤§¨§©¥¨¤¤¨¨

ïéiä ìò Búãeòñ òáB÷lk iptl oii `iadl milibx eidy ,xnelk - ¥©§¨©©©¦
,micreqdn cg`íà`edL ïéiä ìò Cøadzey `edïBænä éðôì- ¦¥¥©©©¦¤¦§¥©¨

,dcerqd`ed ixdøètmbúà ¨©¤
L ïéiä`edïBænä øçàì äúBL- ©©¦¤¤§©©©¨

dzey `edy oiid lk z` ,xnelk
ezcerq xnby xg`lCøáiL íã÷Ÿ¤¤§¨¥

,ïBænä úkøazezayay oeik ¦§©©¨
raew mc` dnecke miaeh minie
dryae ,oiid lr ezcerq mda
oefnd iptly oiid lr jxiay
mb zezyl jiyniy dzid ezrc

.oefnd xg`líéîiä øàLa ìáà£¨¦§¨©¨¦
ezcerq mda reawl jxc oi`y
lr jxia `edy elit` ,oiid lr
jxiay iptl dzey `edy oiid

`ed ixd ,`ivendéøöøæçì C ¨¦©£Ÿ
älçza Cøáìeotbd zkxa -ìò §¨¥©§¦¨©

L ïéiädzey `edïBænä øçàì- ©©¦¤§©©©¨
dzey `edy oiid lr ,xnelk

ezcerq xnby xg`liptl
m` .oefnd zkxa jxaiyíäì àä¨¤

ïBænä CBúa ïéé,[dcerqd -]ìk ©¦§©¨¨
Cøáî ãçàå ãçàotbd zkxa ¤¨§¤¨§¨¥

,Bîöòì`ivedl cg` jxai `le §©§
,mizeyd lk z` daeg icioeik

éeðt äòéìaä úéa ïéàLixacn ¤¥¥©§¦¨¨
lk`nickìkä eðòiLon`øçà ¤©£©Ÿ©©

ãçàmdnmiyyege ,jxaiy ¤¨
enicwi `ny on` epri md m`y

.wpg zpkq icil e`eaie hyeel dpwøèBt Bðéàåef dkxaaïéiä úà §¥¥¤©©¦
Ldzey `ed,ïBænä øçàìezcerq jeza dzey `edy oiidy oeik ¤§©©©¨

dzey `edy oiide ,lke` `edy dn z` zexydl ick `ed ynn
,zezyl ick `ed oefnd zkxa jxaiy iptl dcerqd meiq xg`l
epi`y xac xehtl leki epi`e ,diizyl `a `edy dn `ed xwirde
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הברכה. בשעת שבידו מה על אלא הברכה, בשעת השולחן על
הברכה  כזה שבאופן כתב, כו) ס"ק (שם ברורה המשנה אמנם

השולחן. על לפניו מונח שהיה מה על גם חלה

יא  וכו'.:הלכה הסעודה מחמת והם וכו' בשו"ע דברים וכתב

לחם, בלא עתה שאוכלם באופן גם הוא זה שדין ס"א), קעז (סי'
(שם  הרב בשו"ע וכתב לחם. גם בסעודתו אכל מקום שמכל אלא
אוכל  והוא לחם, לאכול חפץ שאינו באופן להסתפק שיש ס"א),
נפטרים  הם אם המאכלים, שאר את לפטור בכדי רק לחם מעט

(סק"ג) ברורה במשנה בזה שכתב מה וראה ודברים .בברכתה.
לפניהם. ברכה טעונין וכו' זה שאינן שדין (שם), בשו"ע וכתב

וסוף  בתחילת אם אבל לחם, בלי לגמרי אותם אוכל אם דווקא
אוכלם  הוא שבאמצע אפילו לחם, עם אותם אכל  מהם אכילתו
ברורה  במשנה וראה לפניהם. אפילו לברך צריך אינו לחם, בלי

בזה. דינים חילוקי (סק"חֿי)

יב  וכו'.:הלכה היין על סעודתו קובע שאדם וכו' בשבתות
יין  לשתות רגיל הוא שאם ס"ה), קעד (סי' הרב בשו"ע וכתב
היין  על בפירוש דעתו שיהיה צריך אין בחול גם סעודתו בתוך

שלא  לזה מועילה סתמית דעה וגם הסעודה, בתוך ישתה שהוא
סק"ז), (שם ברורה במשנה וכתב הסעודה. בתוך לברך יצטרך
שנפטר  המזון ברכת קודם המזון שלאחר היין לגבי גם הדין שהוא

לשתות  שרגילים במקום הסעודה שלפני היין להם .בברכת בא
פנוי. הבליעה בית שאין וכו' פסק,יין ס"ח) קעד (סי' והרמ"א

דעתכם  שתיתנו לומר שכוונתו רבותי', 'סברי להם אמר שאם

ויכוונו  ישמעו כולם זה ידי ועל זו, בברכה לצאת סבורים ותהיו
אחד  יכול אמן, לענות ויוכלו הברכה בשעת יאכלו ולא לברכה

לכולם. לברך

eÈ‰L ÌÈn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙BLÂ C¯·Óe ÌÈn‰««ƒ¿»≈¿∆««ƒ∆««ƒ∆»
ÈtÓ .‰˙ML ÌÈn‰ ÔÈ‡ ‰Î¯a‰ ˙ÚLa ÂÈÙÏ¿»»ƒ¿««¿»»≈»««ƒ∆»»ƒ¿≈

.‰lÁzÓ Ôek˙ CÎlL.àéCB˙a ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·c ∆¿»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ«»ƒ¿
‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ Ì‰Â ‰„eÚq‰«¿»¿≈≈¬««¿»≈»¿ƒƒ¿»»
‡ÈˆBn‰ ˙k¯a ‡l‡ ,Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ì‰ÈÙÏ ‡Ï…ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆∆»ƒ¿««ƒ
Ïk‰L ,Ïk‰ ÔÈ¯ËBt ÛBÒaL ÔBÊn‰ ˙k¯·e ‰lÁzaL∆«¿ƒ»ƒ¿««»∆«¿ƒ«…∆«…
‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e .‰„eÚqÏ ‰ÏÙË¿≈»«¿»¿»ƒ∆≈»≈¬««¿»
ÔÈ‡Â ,Ì‰ÈÙÏ ‰Î¯a ÔÈeÚË ,‰„eÚq‰ CB˙a e‡aL∆»¿«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿≈
¯Á‡Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·„e .Ì‰È¯Á‡Ï ‰Î¯a ÔÈeÚË¿ƒ¿»»¿«¬≈∆¿»ƒ«»ƒ¿««
˙ÓÁÓ ‡ÏL ÔÈa ‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ ÔÈa ,‰„eÚq‰«¿»≈≈¬««¿»≈∆…≈¬«
.Ì‰È¯Á‡Ïe Ì‰ÈÙÏ ‰Î¯a ÔÈeÚË ,‰„eÚq‰«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿«¬≈∆

.áé,Ìc‰ ˙Êw‰ ˙„eÚÒ·e ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒƒ¿««»««»
Ú·B˜ Ì„‡L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÁ¯n‰ ÔÓ ‡ˆiL ˙Ú·e¿≈∆»»ƒ«∆¿»¿«≈»∆∆»»≈«
ÔBÊn‰ ÈÙÏL ÔÈi‰ ÏÚ C¯a Ì‡ ,ÔÈi‰ ÏÚ B˙„eÚÒ¿»«««ƒƒ≈≈«««ƒ∆ƒ¿≈«»
C¯·iL Ì„˜ ÔBÊn‰ ¯Á‡Ï ‰˙BLL ÔÈi‰ ˙‡ ¯Ët»«∆««ƒ∆∆¿«««»…∆∆¿»≈
C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ ÌÈÓi‰ ¯‡La Ï·‡ .ÔBÊn‰ ˙k¯aƒ¿««»¬»ƒ¿»«»ƒ»ƒ«¬…¿»≈
CB˙a ÔÈÈ Ì‰Ï ‡a .ÔBÊn‰ ¯Á‡ÏL ÔÈi‰ ÏÚ ‰lÁza«¿ƒ»«««ƒ∆¿«««»»»∆«ƒ¿

Ïk ÔBÊn‰˙Èa ÔÈ‡L ,BÓˆÚÏ C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ «»»∆»¿∆»¿»≈¿«¿∆≈≈
˙‡ ¯ËBt BÈ‡Â .„Á‡ ¯Á‡ Ïk‰ eÚiL Èet ‰ÚÈÏa‰«¿ƒ»»∆«¬«…««∆»¿≈≈∆

.ÔBÊn‰ ¯Á‡ÏL ÔÈi‰««ƒ∆¿«««»

zekxa zekld - dad` xtq - xc` g"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy

ÈLÈÓÁ ˜¯t.‡íéãáòå ,íéLðzeevna miaiigy miprpk ∆∆¬ƒƒ¨¦©£¨¦
,miypkïBænä úkøáa ïéáiç,mgl zifk elk`ykøáca Lé ÷ôñå- ©¨¦§¦§©©¨§¨¥¥©¨¨

miypd ly aeiga wtq yieäøBzä ïî ïéáiç íä íàoefnd zkxaa ¦¥©¨¦¦©¨
ïîæ dì òeá÷ ïéàL éôì'zkxae zraye zlk`e' aezky meyn - §¦¤¥¨©¨§©

י) ח, aeigy(דברים jkn micnle
dlik` lk lr `ed oefnd zkxa
df oi`e ,driay ick milke`y

,mieqn onfa wx bdepd aeigoeike
`ly deevn lka zeaiig miypy

dl reawzkxaa zeaiig eidi onf
,dxezdn oefndBàyïéáiç ïðéà¥¨©¨¦

äøBzä ïîjynda aezky oeik ¦©¨
xy` daehd ux`d lr' weqtd
elaiw `l miypy oeike ,'jl ozp
llka opi` ,l`xyi ux`a wlg
zraye zlk`e' ly ieeivd

,'zkxaeCëéôìwtq yiy oeik §¦¨
dxezd on zeaiegn miypd m`d

,`l e` oefnd zkxaaïéàéöBî ïéà¥¦¦
ïúáBç éãé íéìBãbä úàoeik ¤©§¦§¥¨¨

miaiig i`ce milecbd mixkfdy
ine ,dxezd on oefnd zkxaa
,dxezd on devna aiegn epi`y
aiegny in z` `ivedl leki epi`

.dxezd on ef devnaìáà£¨
íépèwä`l` ,maeiga wtq oi` , ©§©¦

ïBænä úkøáa ïéáiçwxéøácî ©¨¦§¦§©©¨¦¦§¥
íéøôBñmiphwy minkg epwizy - §¦

oefnd zkxaa miaiigïëpçì éãk§¥§©§¨
oi`e ,zeevna mlibxdl ick -
daeg ici milecbd z` mi`iven

epi` xaca aiegn epi`y lk ik driay ick milecbd elk` m`
.ozaeg ici miaiigd z` `iven

.·ìLãçàk út eìëàL äLelk`y miyp` dyely -,mgl cgia §Ÿ¨¤¨§©§¤¨
,oefnd zkxa jxal mikixveïenfä úkøa Cøáì ïéáiçúkøa íã÷ ©¨¦§¨¥¦§©©¦Ÿ¤¦§©

ïBænäz` oinfdl mikixv ,oefnd zkxa mikxany iptl ,xnelk - ©¨
,['jxap' exn`iy oebk ,miax oeylae] cgia jxal mlekàéä Bæ éàå§¥¦

ïenfä úkøa,oenifd zkxa ly gqepd `ed cvike -íéìëBàä eéä íà ¦§©©¦¦¨¨§¦
ìMîäøNò ãòå äLmiyp` dyely `ed cgia micreqd xtqn m` - ¦§Ÿ¨§©£¨¨

,miyp` dryz cr xzei e`ïäî ãçàä Cøáîoinfn mkezn cg` - §¨¥¨¤¨¥¤
jxal eixag z`øîBàå'Cøáð'' 'dl cgia jxap -BlMî eðìëàL- ' §¥§¨¥¤¨©§¦¤

mlek z` qpxtne of ecal `edy
,ely lkdyíéðBò ìkäålke - §©Ÿ¦

mixne` micreqd x`y'Ceøä
eðééç Báeèáe BlMî eðìëàL'`l - ¤¨©§¦¤§¨¦

,elyn milke` ep` ef dcerqa wx
eaeh zekfa wx md epiig lk `l`

,jxaziàeäå[onfnd -]øæBç §¥
micreqd x`y ixg`øîBàå'Ceøa §¥¨

ç Báeèáe BlMî eðìëàLeðéé'. ¤¨©§¦¤§¨¦
.‚Ck øçàåxn`y xg` -] §©©¨

elyn eplk`y jexa onfnd
[epiig eaehaeìéçúîonfnd - ©§¦

øîBàå,'Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa §¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤
''eëå ïfä íìBòädkxad `idy ¨¨©¨§

,oefnd zkxa ly dpey`xdãò©
úBëøaä òaøà øîBbLofd' ody ¤¥©§©©§¨

,'oefnd lre ux`d lr' ,'lkd z`
aehd' ,'milyexi eingxa dpea'

,'aihndeíäåmiaeqnde - §¥
daeg ici epnn mi`veiyïéðBò¦
äëøáe äëøa ìk øçà ïîàxg` - ¨¥©©¨§¨¨§¨¨

mixne` onfnd miiqny dkxa lk
.on` mirneyd lk

.„äìòîìe äøNòî íéìëBàä eéä̈¨§¦¥£¨¨§©§¨
dxyr micreqd miyp`d eid -

,jkn xzei e`íMa ïéðnæî- §©§¦©¥
.oenifd zkxaa 'd my mixikfn

ãöék?dxyra oenifd zkxa ly gqepd `ed cvike -øîBà Cøáîä ¥©©§¨¥¥
,'BlMî eðìëàL eðéäìàì Cøáð','epidl`l' oenifd zkxa lr siqene §¨¥¥Ÿ¥¤¨©§¦¤

ïäå[micreqd x`y -]Báeèáe BlMî eðìëàL eðéäìà Ceøa' ïéðBò §¥¦¨¡Ÿ¥¤¨©§¦¤§
'eðééç,'epidl`' onfnl mziipra mitiqene ,àeäå[onfnd -]øæBç ¨¦§¥

úkøa ìéçúîe ,'eðééç Báeèáe BlMî eðìëàL eðéäìà Ceøa' øîBàå§¥¨¡Ÿ¥¤¨©§¦¤§¨¦©§¦¦§©
ïBæî.oefnd zkxa jxal onfnd ligzn epnify xg`e - ¨
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א  וכו'.:הלכה הקטנים שאם אבל ס''ב), קפו (סי' השו"ע וכתב

חכמים, מדברי רק המזון בברכת שחייב כיון כזית, רק אכל גדול

מקטן  חובה ידי לצאת הוסיף .יכול ו) ס''ק (שם ברורה ובמשנה

מדברי רק חייבים ודאי שקטנים יכולים שכיון אינם חכמים,

מהתורה. חייבות הן האם ספק שיש הנשים את להוציא

ב  ארבע נברך.:הלכה יש שאם כתב ס"א) קצב (סי' ובשו"ע

לומר  טוב יותר אבל משלו' שאכלנו 'ברכו לומר יכול סועדים

הכלל  מן עצמו את להוציא שלא כדי הזימון..'נברך' ברכת נוסח
שקודם  הק', הזוהר בשם הוסיף סק"ב) קצב (סי' ברורה במשנה

ומוסיף  ונברך'. 'בואו או ונברך' הכוס לנו 'תן לומר צריך הזימון
עולם', ועד מעתה מבורך ה' שם 'יהי עונים שהמסובים שהמנהג

וכו''. משלו שאכלנו 'נברך אומרים ואח"כ

ג  אתה'.:הלכה 'ברוך ואומר מתחיל קפג ואח"כ (סי' ובשו"ע

המזמן. עם בלחש לעצמו יברך אחד שכל שטוב פסק ס"ז)

כדי  המזמן לפני הברכה את לסיים שיקדימו הוסיף (שם) והרמ"א

לעניין  נט) (סי' לעיל הרמ''א שביאר [כמו אמן לענות שיוכלו

שמע]. קריאת ברכות

ד  לאלהינו.:הלכה שאין נברך פסק ס"א) קצב (סי' ובשו"ע

'אלהינו' נברך אומרים אלא בלמ"ד 'לאלהינו' שאכלנו .לומר
יכול משלו. השם הזכרת עם שכשמזמנים כתב, (שם) ובשו"ע

משלו. שאכלנו המזון' 'על לומר

÷øtéLéîç ¤¤£¦¦
.àLÈ ˜ÙÒÂ .ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL»ƒ«¬»ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿»≈≈

dÏ Úe·˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ·iÁ Ì‰ Ì‡ ¯·ca«»»ƒ≈«»ƒƒ«»¿ƒ∆≈»«»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ B‡ ,ÔÓÊ¿«≈»«»ƒƒ«»¿ƒ»≈ƒƒ
˙k¯·a ÔÈ·iÁ ÌÈpËw‰ Ï·‡ .Ô˙·BÁ È„È ÌÈÏB„b‰ ˙‡∆«¿ƒ¿≈»»¬»«¿«ƒ«»ƒ¿ƒ¿«

.ÔÎpÁÏ È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔBÊn‰.á‰LÏL «»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»¿…»
Ì„˜ Ôenf‰ ˙k¯a C¯·Ï ÔÈ·iÁ „Á‡k ˙t eÏÎ‡L∆»¿«¿∆»«»ƒ¿»≈ƒ¿««ƒ…∆
eÈ‰ Ì‡ ,Ôenf‰ ˙k¯a ‡È‰ BÊ È‡Â .ÔBÊn‰ ˙k¯aƒ¿««»¿≈ƒƒ¿««ƒƒ»
Ô‰Ó „Á‡‰ C¯·Ó ,‰¯NÚ „ÚÂ ‰LÏMÓ ÌÈÏÎB‡‰»¿ƒƒ¿…»¿«¬»»¿»≈»∆»≈∆
Ce¯a ÌÈBÚ Ïk‰Â .BlMÓ eÏÎ‡L C¯· ¯ÓB‡Â¿≈¿»≈∆»«¿ƒ∆¿«…ƒ»
¯ÓB‡Â ¯ÊBÁ ‡e‰Â ,eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L∆»«¿ƒ∆¿»ƒ¿≈¿≈

.eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L Ce¯a.âCk ¯Á‡Â »∆»«¿ƒ∆¿»ƒ¿««»
ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ¯ÓB‡Â ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ¿≈»«»¡…≈∆∆»»
ÔÓ‡ ÔÈBÚ Ì‰Â ,˙BÎ¯a‰ Úa¯‡ ¯ÓBbL „Ú 'eÎÂ Ôf‰«»¿«∆≈«¿««¿»¿≈ƒ»≈

.‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ¯Á‡.ã‰¯NÚÓ ÌÈÏÎB‡‰ eÈ‰ ««»¿»»¿»»»»¿ƒ≈¬»»
C¯· ¯ÓB‡ C¯·Ó‰ ,„ˆÈk .ÌMa ÔÈnÊÓ ,‰ÏÚÓÏe¿«¿»¿«¿ƒ«≈≈««¿»≈≈¿»≈
eÈ‰Ï‡ Ce¯a ÔÈBÚ Ô‰Â ,BlMÓ eÏÎ‡L eÈ‰Ï‡Ï≈…≈∆»«¿ƒ∆¿≈ƒ»¡…≈
¯ÓB‡Â ¯ÊBÁ ‡e‰Â .eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L∆»«¿ƒ∆¿»ƒ¿≈¿≈
ÏÈÁ˙Óe ,eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L eÈ‰Ï‡ Ce¯a»¡…≈∆»«¿ƒ∆¿»ƒ«¿ƒ

ה'תשע"ה  אדר כ"ח חמישי יום



קסג zekxa zekld - dad` xtq - xc` f"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.‡ÈíéøácCBúa íéàaäick,äãeòqäíäåmi`a zeidl milibx §¨¦©¨¦§©§¨§¥
äãeòqä úîçîmr `weec mlke`l milibxy mixac mdy ,xnelk - ¥£©©§¨

,mcal mlke`l jxc oi`e ,mgldàìå íäéðôì àì äëøa ïéëéøö ïðéà¥¨§¦¦§¨¨Ÿ¦§¥¤§Ÿ
,íäéøçàì,dcerqd liaya lecb jxev md el` mixacy oeikàlà §©£¥¤¤¨

L àéöBnä úkøajxanälçza ¦§©©¦¤©§¦¨
L ïBænä úkøáejxanóBña ¦§©©¨¤§

md ixd dcerqdïéøèBtz`,ìkä §¦©Ÿ
oeikìkäLmi`ad mixacd lk -] ¤©Ÿ

,[dcerqd zngnäãeòqì äìôè§¥¨©§¨
.dcerqd xwir `idy ,mgld ly

ïðéàL íéøáãemi`aúîçî §¨¦¤¥¨¥£©
äãeòqä,xnelk -mixac mdy ©§¨

,mgld mr mlke`l milibx oi`y
enk ,mcal meid jyna `l`
elit` ,dnecke mipenixe mixnz

Lmd,äãeòqä CBúa eàamd ixd ¤¨§©§¨
ïéðeòè[mikixv -],íäéðôì äëøa §¦§¨¨¦§¥¤

elit`emdilr ezrc dzid m`
mpi` ,`ivend jxiayk dligza
lr jxiay `ivend zkxa llka

,mgldlk lecb jxev mpi`y oeik
mi`ad mixac enk dcerql jk

,dcerqd zngnäëøa ïéðeòè ïéàå§¥§¦§¨¨
,íäéøçàìoefnd zkxay meyn §©£¥¤

jez e`a mdy oeik ,mze` zxhet
.dcerqd ickíéàaä íéøáãe§¨¦©¨¦
äãeòqä øçàìixg` ,xnelk - §©©©§¨

elcae mgld z` lek`l eniiqy
zkxa mikxany iptl ,epnn
mina mdici elhpy iptl] oefnd

,[mipexg`ïéamilibx mdy ¥
mi`a zeidläãeòqä úîçîseqa eit z` wizndl ick mlke`y - ¥£©©§¨

,dcerqdL ïéamdàìmi`a zeidl milibx,äãeòqä úîçîixd ¥¤Ÿ¥£©©§¨
mdäëøa ïéðeòèmbå íäéðôìmb,íäéøçàìlek`ln ewqty oeiky §¦§¨¨¦§¥¤§§©£¥¤

aeyg df ixde ,mgll milth milk`nd ipin lk oi` aey mgld z`
.dcerqd jeza `ly mlk` eli`k

.·Èazcerqå ,íéáBè íéîéå úBúaLokícä úæwä úãeòña- ¦©¨§¨¦¦§¦§©©¨©©¨

,d`etx liaya mc fiwdy xg`l dcerq lke`yåokdcerqa §
lke`yïî àöiL úòazia,ïäa àöBiëå ,õçønämda jxcdyíãàL §¥¤¨¨¦©¤§¨§©¥¨¤¤¨¨

ïéiä ìò Búãeòñ òáB÷lk iptl oii `iadl milibx eidy ,xnelk - ¥©§¨©©©¦
,micreqdn cg`íà`edL ïéiä ìò Cøadzey `edïBænä éðôì- ¦¥¥©©©¦¤¦§¥©¨

,dcerqd`ed ixdøètmbúà ¨©¤
L ïéiä`edïBænä øçàì äúBL- ©©¦¤¤§©©©¨

dzey `edy oiid lk z` ,xnelk
ezcerq xnby xg`lCøáiL íã÷Ÿ¤¤§¨¥

,ïBænä úkøazezayay oeik ¦§©©¨
raew mc` dnecke miaeh minie
dryae ,oiid lr ezcerq mda
oefnd iptly oiid lr jxiay
mb zezyl jiyniy dzid ezrc

.oefnd xg`líéîiä øàLa ìáà£¨¦§¨©¨¦
ezcerq mda reawl jxc oi`y
lr jxia `edy elit` ,oiid lr
jxiay iptl dzey `edy oiid

`ed ixd ,`ivendéøöøæçì C ¨¦©£Ÿ
älçza Cøáìeotbd zkxa -ìò §¨¥©§¦¨©

L ïéiädzey `edïBænä øçàì- ©©¦¤§©©©¨
dzey `edy oiid lr ,xnelk

ezcerq xnby xg`liptl
m` .oefnd zkxa jxaiyíäì àä¨¤

ïBænä CBúa ïéé,[dcerqd -]ìk ©¦§©¨¨
Cøáî ãçàå ãçàotbd zkxa ¤¨§¤¨§¨¥

,Bîöòì`ivedl cg` jxai `le §©§
,mizeyd lk z` daeg icioeik

éeðt äòéìaä úéa ïéàLixacn ¤¥¥©§¦¨¨
lk`nickìkä eðòiLon`øçà ¤©£©Ÿ©©

ãçàmdnmiyyege ,jxaiy ¤¨
enicwi `ny on` epri md m`y

.wpg zpkq icil e`eaie hyeel dpwøèBt Bðéàåef dkxaaïéiä úà §¥¥¤©©¦
Ldzey `ed,ïBænä øçàìezcerq jeza dzey `edy oiidy oeik ¤§©©©¨

dzey `edy oiide ,lke` `edy dn z` zexydl ick `ed ynn
,zezyl ick `ed oefnd zkxa jxaiy iptl dcerqd meiq xg`l
epi`y xac xehtl leki epi`e ,diizyl `a `edy dn `ed xwirde
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הברכה. בשעת שבידו מה על אלא הברכה, בשעת השולחן על
הברכה  כזה שבאופן כתב, כו) ס"ק (שם ברורה המשנה אמנם

השולחן. על לפניו מונח שהיה מה על גם חלה

יא  וכו'.:הלכה הסעודה מחמת והם וכו' בשו"ע דברים וכתב

לחם, בלא עתה שאוכלם באופן גם הוא זה שדין ס"א), קעז (סי'
(שם  הרב בשו"ע וכתב לחם. גם בסעודתו אכל מקום שמכל אלא
אוכל  והוא לחם, לאכול חפץ שאינו באופן להסתפק שיש ס"א),
נפטרים  הם אם המאכלים, שאר את לפטור בכדי רק לחם מעט

(סק"ג) ברורה במשנה בזה שכתב מה וראה ודברים .בברכתה.
לפניהם. ברכה טעונין וכו' זה שאינן שדין (שם), בשו"ע וכתב

וסוף  בתחילת אם אבל לחם, בלי לגמרי אותם אוכל אם דווקא
אוכלם  הוא שבאמצע אפילו לחם, עם אותם אכל  מהם אכילתו
ברורה  במשנה וראה לפניהם. אפילו לברך צריך אינו לחם, בלי

בזה. דינים חילוקי (סק"חֿי)

יב  וכו'.:הלכה היין על סעודתו קובע שאדם וכו' בשבתות
יין  לשתות רגיל הוא שאם ס"ה), קעד (סי' הרב בשו"ע וכתב
היין  על בפירוש דעתו שיהיה צריך אין בחול גם סעודתו בתוך

שלא  לזה מועילה סתמית דעה וגם הסעודה, בתוך ישתה שהוא
סק"ז), (שם ברורה במשנה וכתב הסעודה. בתוך לברך יצטרך
שנפטר  המזון ברכת קודם המזון שלאחר היין לגבי גם הדין שהוא

לשתות  שרגילים במקום הסעודה שלפני היין להם .בברכת בא
פנוי. הבליעה בית שאין וכו' פסק,יין ס"ח) קעד (סי' והרמ"א

דעתכם  שתיתנו לומר שכוונתו רבותי', 'סברי להם אמר שאם

ויכוונו  ישמעו כולם זה ידי ועל זו, בברכה לצאת סבורים ותהיו
אחד  יכול אמן, לענות ויוכלו הברכה בשעת יאכלו ולא לברכה

לכולם. לברך

eÈ‰L ÌÈn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙BLÂ C¯·Óe ÌÈn‰««ƒ¿»≈¿∆««ƒ∆««ƒ∆»
ÈtÓ .‰˙ML ÌÈn‰ ÔÈ‡ ‰Î¯a‰ ˙ÚLa ÂÈÙÏ¿»»ƒ¿««¿»»≈»««ƒ∆»»ƒ¿≈

.‰lÁzÓ Ôek˙ CÎlL.àéCB˙a ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·c ∆¿»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ«»ƒ¿
‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ Ì‰Â ‰„eÚq‰«¿»¿≈≈¬««¿»≈»¿ƒƒ¿»»
‡ÈˆBn‰ ˙k¯a ‡l‡ ,Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ì‰ÈÙÏ ‡Ï…ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆∆»ƒ¿««ƒ
Ïk‰L ,Ïk‰ ÔÈ¯ËBt ÛBÒaL ÔBÊn‰ ˙k¯·e ‰lÁzaL∆«¿ƒ»ƒ¿««»∆«¿ƒ«…∆«…
‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e .‰„eÚqÏ ‰ÏÙË¿≈»«¿»¿»ƒ∆≈»≈¬««¿»
ÔÈ‡Â ,Ì‰ÈÙÏ ‰Î¯a ÔÈeÚË ,‰„eÚq‰ CB˙a e‡aL∆»¿«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿≈
¯Á‡Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·„e .Ì‰È¯Á‡Ï ‰Î¯a ÔÈeÚË¿ƒ¿»»¿«¬≈∆¿»ƒ«»ƒ¿««
˙ÓÁÓ ‡ÏL ÔÈa ‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ ÔÈa ,‰„eÚq‰«¿»≈≈¬««¿»≈∆…≈¬«
.Ì‰È¯Á‡Ïe Ì‰ÈÙÏ ‰Î¯a ÔÈeÚË ,‰„eÚq‰«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿«¬≈∆

.áé,Ìc‰ ˙Êw‰ ˙„eÚÒ·e ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒƒ¿««»««»
Ú·B˜ Ì„‡L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÁ¯n‰ ÔÓ ‡ˆiL ˙Ú·e¿≈∆»»ƒ«∆¿»¿«≈»∆∆»»≈«
ÔBÊn‰ ÈÙÏL ÔÈi‰ ÏÚ C¯a Ì‡ ,ÔÈi‰ ÏÚ B˙„eÚÒ¿»«««ƒƒ≈≈«««ƒ∆ƒ¿≈«»
C¯·iL Ì„˜ ÔBÊn‰ ¯Á‡Ï ‰˙BLL ÔÈi‰ ˙‡ ¯Ët»«∆««ƒ∆∆¿«««»…∆∆¿»≈
C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ ÌÈÓi‰ ¯‡La Ï·‡ .ÔBÊn‰ ˙k¯aƒ¿««»¬»ƒ¿»«»ƒ»ƒ«¬…¿»≈
CB˙a ÔÈÈ Ì‰Ï ‡a .ÔBÊn‰ ¯Á‡ÏL ÔÈi‰ ÏÚ ‰lÁza«¿ƒ»«««ƒ∆¿«««»»»∆«ƒ¿

Ïk ÔBÊn‰˙Èa ÔÈ‡L ,BÓˆÚÏ C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ «»»∆»¿∆»¿»≈¿«¿∆≈≈
˙‡ ¯ËBt BÈ‡Â .„Á‡ ¯Á‡ Ïk‰ eÚiL Èet ‰ÚÈÏa‰«¿ƒ»»∆«¬«…««∆»¿≈≈∆

.ÔBÊn‰ ¯Á‡ÏL ÔÈi‰««ƒ∆¿«««»

zekxa zekld - dad` xtq - xc` g"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy

ÈLÈÓÁ ˜¯t.‡íéãáòå ,íéLðzeevna miaiigy miprpk ∆∆¬ƒƒ¨¦©£¨¦
,miypkïBænä úkøáa ïéáiç,mgl zifk elk`ykøáca Lé ÷ôñå- ©¨¦§¦§©©¨§¨¥¥©¨¨

miypd ly aeiga wtq yieäøBzä ïî ïéáiç íä íàoefnd zkxaa ¦¥©¨¦¦©¨
ïîæ dì òeá÷ ïéàL éôì'zkxae zraye zlk`e' aezky meyn - §¦¤¥¨©¨§©

י) ח, aeigy(דברים jkn micnle
dlik` lk lr `ed oefnd zkxa
df oi`e ,driay ick milke`y

,mieqn onfa wx bdepd aeigoeike
`ly deevn lka zeaiig miypy

dl reawzkxaa zeaiig eidi onf
,dxezdn oefndBàyïéáiç ïðéà¥¨©¨¦

äøBzä ïîjynda aezky oeik ¦©¨
xy` daehd ux`d lr' weqtd
elaiw `l miypy oeike ,'jl ozp
llka opi` ,l`xyi ux`a wlg
zraye zlk`e' ly ieeivd

,'zkxaeCëéôìwtq yiy oeik §¦¨
dxezd on zeaiegn miypd m`d

,`l e` oefnd zkxaaïéàéöBî ïéà¥¦¦
ïúáBç éãé íéìBãbä úàoeik ¤©§¦§¥¨¨

miaiig i`ce milecbd mixkfdy
ine ,dxezd on oefnd zkxaa
,dxezd on devna aiegn epi`y
aiegny in z` `ivedl leki epi`

.dxezd on ef devnaìáà£¨
íépèwä`l` ,maeiga wtq oi` , ©§©¦

ïBænä úkøáa ïéáiçwxéøácî ©¨¦§¦§©©¨¦¦§¥
íéøôBñmiphwy minkg epwizy - §¦

oefnd zkxaa miaiigïëpçì éãk§¥§©§¨
oi`e ,zeevna mlibxdl ick -
daeg ici milecbd z` mi`iven

epi` xaca aiegn epi`y lk ik driay ick milecbd elk` m`
.ozaeg ici miaiigd z` `iven

.·ìLãçàk út eìëàL äLelk`y miyp` dyely -,mgl cgia §Ÿ¨¤¨§©§¤¨
,oefnd zkxa jxal mikixveïenfä úkøa Cøáì ïéáiçúkøa íã÷ ©¨¦§¨¥¦§©©¦Ÿ¤¦§©

ïBænäz` oinfdl mikixv ,oefnd zkxa mikxany iptl ,xnelk - ©¨
,['jxap' exn`iy oebk ,miax oeylae] cgia jxal mlekàéä Bæ éàå§¥¦

ïenfä úkøa,oenifd zkxa ly gqepd `ed cvike -íéìëBàä eéä íà ¦§©©¦¦¨¨§¦
ìMîäøNò ãòå äLmiyp` dyely `ed cgia micreqd xtqn m` - ¦§Ÿ¨§©£¨¨

,miyp` dryz cr xzei e`ïäî ãçàä Cøáîoinfn mkezn cg` - §¨¥¨¤¨¥¤
jxal eixag z`øîBàå'Cøáð'' 'dl cgia jxap -BlMî eðìëàL- ' §¥§¨¥¤¨©§¦¤

mlek z` qpxtne of ecal `edy
,ely lkdyíéðBò ìkäålke - §©Ÿ¦

mixne` micreqd x`y'Ceøä
eðééç Báeèáe BlMî eðìëàL'`l - ¤¨©§¦¤§¨¦

,elyn milke` ep` ef dcerqa wx
eaeh zekfa wx md epiig lk `l`

,jxaziàeäå[onfnd -]øæBç §¥
micreqd x`y ixg`øîBàå'Ceøa §¥¨

ç Báeèáe BlMî eðìëàLeðéé'. ¤¨©§¦¤§¨¦
.‚Ck øçàåxn`y xg` -] §©©¨

elyn eplk`y jexa onfnd
[epiig eaehaeìéçúîonfnd - ©§¦

øîBàå,'Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa §¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤
''eëå ïfä íìBòädkxad `idy ¨¨©¨§

,oefnd zkxa ly dpey`xdãò©
úBëøaä òaøà øîBbLofd' ody ¤¥©§©©§¨

,'oefnd lre ux`d lr' ,'lkd z`
aehd' ,'milyexi eingxa dpea'

,'aihndeíäåmiaeqnde - §¥
daeg ici epnn mi`veiyïéðBò¦
äëøáe äëøa ìk øçà ïîàxg` - ¨¥©©¨§¨¨§¨¨

mixne` onfnd miiqny dkxa lk
.on` mirneyd lk

.„äìòîìe äøNòî íéìëBàä eéä̈¨§¦¥£¨¨§©§¨
dxyr micreqd miyp`d eid -

,jkn xzei e`íMa ïéðnæî- §©§¦©¥
.oenifd zkxaa 'd my mixikfn

ãöék?dxyra oenifd zkxa ly gqepd `ed cvike -øîBà Cøáîä ¥©©§¨¥¥
,'BlMî eðìëàL eðéäìàì Cøáð','epidl`l' oenifd zkxa lr siqene §¨¥¥Ÿ¥¤¨©§¦¤

ïäå[micreqd x`y -]Báeèáe BlMî eðìëàL eðéäìà Ceøa' ïéðBò §¥¦¨¡Ÿ¥¤¨©§¦¤§
'eðééç,'epidl`' onfnl mziipra mitiqene ,àeäå[onfnd -]øæBç ¨¦§¥

úkøa ìéçúîe ,'eðééç Báeèáe BlMî eðìëàL eðéäìà Ceøa' øîBàå§¥¨¡Ÿ¥¤¨©§¦¤§¨¦©§¦¦§©
ïBæî.oefnd zkxa jxal onfnd ligzn epnify xg`e - ¨
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א  וכו'.:הלכה הקטנים שאם אבל ס''ב), קפו (סי' השו"ע וכתב

חכמים, מדברי רק המזון בברכת שחייב כיון כזית, רק אכל גדול

מקטן  חובה ידי לצאת הוסיף .יכול ו) ס''ק (שם ברורה ובמשנה

מדברי רק חייבים ודאי שקטנים יכולים שכיון אינם חכמים,

מהתורה. חייבות הן האם ספק שיש הנשים את להוציא

ב  ארבע נברך.:הלכה יש שאם כתב ס"א) קצב (סי' ובשו"ע

לומר  טוב יותר אבל משלו' שאכלנו 'ברכו לומר יכול סועדים

הכלל  מן עצמו את להוציא שלא כדי הזימון..'נברך' ברכת נוסח
שקודם  הק', הזוהר בשם הוסיף סק"ב) קצב (סי' ברורה במשנה

ומוסיף  ונברך'. 'בואו או ונברך' הכוס לנו 'תן לומר צריך הזימון
עולם', ועד מעתה מבורך ה' שם 'יהי עונים שהמסובים שהמנהג

וכו''. משלו שאכלנו 'נברך אומרים ואח"כ

ג  אתה'.:הלכה 'ברוך ואומר מתחיל קפג ואח"כ (סי' ובשו"ע

המזמן. עם בלחש לעצמו יברך אחד שכל שטוב פסק ס"ז)

כדי  המזמן לפני הברכה את לסיים שיקדימו הוסיף (שם) והרמ"א

לעניין  נט) (סי' לעיל הרמ''א שביאר [כמו אמן לענות שיוכלו

שמע]. קריאת ברכות

ד  לאלהינו.:הלכה שאין נברך פסק ס"א) קצב (סי' ובשו"ע

'אלהינו' נברך אומרים אלא בלמ"ד 'לאלהינו' שאכלנו .לומר
יכול משלו. השם הזכרת עם שכשמזמנים כתב, (שם) ובשו"ע

משלו. שאכלנו המזון' 'על לומר

÷øtéLéîç ¤¤£¦¦
.àLÈ ˜ÙÒÂ .ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL»ƒ«¬»ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿»≈≈

dÏ Úe·˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ·iÁ Ì‰ Ì‡ ¯·ca«»»ƒ≈«»ƒƒ«»¿ƒ∆≈»«»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ B‡ ,ÔÓÊ¿«≈»«»ƒƒ«»¿ƒ»≈ƒƒ
˙k¯·a ÔÈ·iÁ ÌÈpËw‰ Ï·‡ .Ô˙·BÁ È„È ÌÈÏB„b‰ ˙‡∆«¿ƒ¿≈»»¬»«¿«ƒ«»ƒ¿ƒ¿«

.ÔÎpÁÏ È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔBÊn‰.á‰LÏL «»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»¿…»
Ì„˜ Ôenf‰ ˙k¯a C¯·Ï ÔÈ·iÁ „Á‡k ˙t eÏÎ‡L∆»¿«¿∆»«»ƒ¿»≈ƒ¿««ƒ…∆
eÈ‰ Ì‡ ,Ôenf‰ ˙k¯a ‡È‰ BÊ È‡Â .ÔBÊn‰ ˙k¯aƒ¿««»¿≈ƒƒ¿««ƒƒ»
Ô‰Ó „Á‡‰ C¯·Ó ,‰¯NÚ „ÚÂ ‰LÏMÓ ÌÈÏÎB‡‰»¿ƒƒ¿…»¿«¬»»¿»≈»∆»≈∆
Ce¯a ÌÈBÚ Ïk‰Â .BlMÓ eÏÎ‡L C¯· ¯ÓB‡Â¿≈¿»≈∆»«¿ƒ∆¿«…ƒ»
¯ÓB‡Â ¯ÊBÁ ‡e‰Â ,eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L∆»«¿ƒ∆¿»ƒ¿≈¿≈

.eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L Ce¯a.âCk ¯Á‡Â »∆»«¿ƒ∆¿»ƒ¿««»
ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ¯ÓB‡Â ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ¿≈»«»¡…≈∆∆»»
ÔÓ‡ ÔÈBÚ Ì‰Â ,˙BÎ¯a‰ Úa¯‡ ¯ÓBbL „Ú 'eÎÂ Ôf‰«»¿«∆≈«¿««¿»¿≈ƒ»≈

.‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ¯Á‡.ã‰¯NÚÓ ÌÈÏÎB‡‰ eÈ‰ ««»¿»»¿»»»»¿ƒ≈¬»»
C¯· ¯ÓB‡ C¯·Ó‰ ,„ˆÈk .ÌMa ÔÈnÊÓ ,‰ÏÚÓÏe¿«¿»¿«¿ƒ«≈≈««¿»≈≈¿»≈
eÈ‰Ï‡ Ce¯a ÔÈBÚ Ô‰Â ,BlMÓ eÏÎ‡L eÈ‰Ï‡Ï≈…≈∆»«¿ƒ∆¿≈ƒ»¡…≈
¯ÓB‡Â ¯ÊBÁ ‡e‰Â .eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L∆»«¿ƒ∆¿»ƒ¿≈¿≈
ÏÈÁ˙Óe ,eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L eÈ‰Ï‡ Ce¯a»¡…≈∆»«¿ƒ∆¿»ƒ«¿ƒ

ה'תשע"ה  אדר כ"ח חמישי יום



zekxaקסד zekld - dad` xtq - xc` g"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.‰íéðúç úéáa ãòBqä,ea xb ozgdy ziaa creqd -eìéçúiMî ©¥§¥£¨¦¦¤©§¦
dðéëäìå ïéàeOð úãeòñ éëøöa ÷qòúäìz` zexyl eligzdyk oebk §¦§©¥§¨§¥§©¦¦§©£¦¨

,oi`eyipd zcerql xkiyd liaya mixerydìL ãòåøçà íBé íéL §©§Ÿ¦©©
ïéàeOpä,oi`eyipd ixg` mei miyely cr ozgd ziaa lke`d oke - ©¦¦

BðBòîa äçîOäL Cøáð' Cøáî§¨¥§¨¥¤©¦§¨¦§
'BlMî eðìëàLzkxa jxanyk - ¤¨©§¦¤

milind z` siqen oenifd
,'eperna dgnydy'ïéðBò ïäå- §¥¦

icreqde,miper mäçîOäL Ceøa'¨¤©¦§¨
Báeèáe BlMî eðìëàL BðBòîa¦§¤¨©§¦¤§

äøNò eéä íàå ,'eðééçoenifae - ¨¦§¦¨£¨¨
myd z` mixikfny ,dxyr ly

,oenifd zkxaaCøáð' Cøáî§¨¥§¨¥
BðBòîa äçîOäL eðéäìàì¥Ÿ¥¤©¦§¨¦§

íéðBò íäå ,'BlMî eðìëàL- ¤¨©§¦¤§¥¦
miper micreqdeeðéäìà Ceøa'¨¡Ÿ¥

BlMî eðìëàL BðBòîa äçîOäL¤©¦§¨¦§¤¨©§¦¤
dúBà ïéNBòL äãeòñ ïëå .''eëå§§¥§¨¤¦¨

ïéàeOpä úîçî ïéàeOpä øçà- ©©©¦¦¥£©©¦¦
miyer m` ,mei miyely xg` mbe
oi`eyipd zgny llba dcerq
ip` mi`exwl oinfnd xne`y
zgny llba mkze` oinfn

oi`eyipd,Lãç øNò íéðL ãò©§¥¨¨Ÿ¤
BðBòîa äçîOäL Cøáîla` §¨¥¤©¦§¨¦§

oi` yceg xyr mipy ixg`
.oi`eyipd llba `idy dcerq

.ÂCøãk ïenfä úkøáa ïéáiç ìkä©Ÿ©¨¦§¦§©©¦§¤¤
ïBænä úkøáa ïéáiçLin lk - ¤©¨¦§¦§©©¨

mb aiig ,oefnd zkxaa aiigy
.oenifd zkxaaíéðäk elôà£¦Ÿ£¦

äøæòa íéLã÷ éLã÷ eìëàLoebk ¤¨§¨§¥¢¨¦¨£¨¨
ixiiye mgld izye miptd mgl
liaya milke` mipdkdy ,zegpn
,reayl ick `le milral xtkl
,oefnd zkxaa miaiig z`f lkae

.oenifa mb miaiig oklïëåipyéìàøNéå íéðäkcg`,ãçàk eìëàL §¥Ÿ£¦§¦§§¥¦¤¨§§¤¨
ïélç ìàøNéå äîeøz íéðäkä eìëàålek`l xeq` l`xyily oeike §¨§©Ÿ£¦§¨§¦§¨¥ª¦

ick cgia milke`y aygp df oi`y xnel xyt` did ,dnexz
,oenifl sxhvdlok it lr s`,ïenæa ïéáiçmileki mipdkdy oeiky ©¨¦§¦

.oenifl sxhvdl mileki ,lke` l`xyidy oilegdn lek`líéLð̈¦
íéãáòåmixehty e` jxal dxezdn miaiig m`d wtq yiy ©£¨¦

,jxaln dxezdníépè÷e,jepig oicn wx `ed jxal maeigyïéáiç §©¦©¨¦
ïBænä úkøáa ïáeiçk ïenæazkxa jxal miaiigy oicd eze`n - §¦§¦¨§¦§©©¨

jk ,[jepig oicn miphwe mixteq ixacn e` dxezdn miyp] oefnd
.oenifd zkxa mb jxal miaiig

.Êïéà íépè÷e íéãáòå íéLð̈¦©£¨¦§©¦¥
íäéìò ïéðnæîmitxhvn mpi` - §©§¦£¥¤

,oenifl dyelyl milydlìáà£¨
ïîöòì ïéðnæîdyely elk` m` - §©§¦§©§¨

cgia miphw e` ,micar e` ,miyp
.mnvrl onfl milekiàäz àìå§Ÿ§¥

íépè÷e íéãáòå íéLð ìL äøeáç- £¨¤¨¦©£¨¦§©¦
miphwe micare miyp elk` m`

oenifl mitxhvn mpi` cgiaéðtî¦§¥
úeöéøtäyiy oeik -m`y yyg ©§¦

icil e`eai dcerql cgia etxhvi
,dxiaràlàmipnfny oicd ¤¨

dyely yiyk wx `ed mnvrl
Bà ,ïîöòì íéLðdyelyíéãáò ¨¦§©§¨£¨¦

Bà ,ïîöòìdyely,ïîöòì íépè÷ §©§¨§©¦§©§¨
íMa eðnæé àlL ãáìáemd m`e - ¦§©¤Ÿ§©§©¥

mixne` opi` dxyra mipnfn
.'epidl` jxap'ñðéâøcðàmc` -] ©§§Ÿ¦Ÿ

ipniq mbe xkf ipniq mb el yiy
mc` ly beq aygpe ,dawp

[dawp `le xkf `l ,envrlïnæî§©¥
Bðéîìmr oenifl sxhvn - §¦

mixg` miqepibexcp`ïnæî Bðéàå§¥§©¥
íéLðàì àìå íéLðì àìepi`e - Ÿ§¨¦§Ÿ©£¨¦

`le mixkf mr `l oenifl sxhvn
,zeawp mr÷ôñ àeäL éðtî- ¦§¥¤¨¥

m`d minkg erixkd `ly oeik
.dawpk e` xkfk epic df mc`

íeèîhäåely oind ipniqy -] §©ª§
xkf `ed m`d wtq yie miqekn

[dawp e`ììk ïnæî Bðéàelit`e ¥§©¥§¨
lekiy oeik xg` mehneh mr `l

.dawp ipyde xkf mdn cg`y zeidlïéëøáî éîì òãBiä ïè÷ohw - ¨¨©¥©§¦§¨§¦
,'d z` mnexle xcdl jixv oefnd zkxaay oianyåéìò ïéðnæî- §©§¦¨¨

,oenifl etxvl xyt`äðBîL ïák òáL ïák àeäL ét ìò óàåoiicre §©©¦¤§¤¤©§¤§¤
,zeevna aiig epi`óøèöîedf ohw mitxvne -ìL ïéðîì ïéaäL- ¦§¨¥¥§¦§©§Ÿ¨

,df ohwe milecb ipy yiykäøNò ïéðîì ïéa-milecb dryz yiyk ¥§¦§©£¨¨
sxhvn ,df ohweåéìò ïnæìenvr z` ln xaky ixkp elit` ixkPde . §©¥¨¨§©¨§¦
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dkld ipipt

ה  שעושין :הלכה סעודה וכן וכו', להתעסק משיתחילו
וכו'. אחר שבזמננו אותה סי"ג) ס"ב סי' (אבה"ע השו"ע וכתב

הנישואין  אחר וכן הנישואין, קודם במעונו שהשמחה אומרים אין

המשתה. ימי בשבעת רק במעונו שהשמחה אומרים

ו  כאחד.:הלכה שאכלו וישראלי כהנים (סי'וכן השו"ע וכתב

חלה  אוכל והכהן כאחד, אוכלים זרים ושני כהן שאם ס"ג) קצו

והכהן  עכו"ם, של פת אוכלים והזרים לאכול, אסור שלישראל

לאכול  יכול אינו מהם אחד שאף כיון עכו"ם, של מפת נזהר

לזימון  מצטרפים אינם חבירו, של (סי'.מהמאכלים השו"ע כתב

שאכלו  מזה זה הנאה שמודרים אדם בני ששלושה ס"ג), קצו

שלושתם  שאם הרמ"א וכתב לזימון. מצטרפין אינם סעודה ביחד

כיכר  מאותה שאוכלים כיון אחר, אדם של מלחם ביחד אוכלים

לזמן  המזון..יכולים בברכת כחיובן בזימון חייבים וכו' נשים
אנשים  שלושה עם אוכלות אם שרק פסק ס"ז) קצ"ט (סי' ובשו"ע

חייבות  אינן לבד נשים שלוש אוכלות אם אבל בזימון, חייבות

לזמן  רשות להן יש אלא כתב .בזימון, ס"ו) קצט (סי' הרב ובשו"ע

בי  אוכלים נשים ושלוש אנשים שלושה להתחלק שאם רשאים חד

עצמה. בפני קבוצה כל ולזמן

ז  מברכין.:הלכה למי היודע ס"י)קטן קצט (סי' והרמ"א

שנים  עשרה שלוש בן שיהיה עד לזימון קטן מצרפים שאין .פסק,

.ÔBÊÓ ˙k¯a.äeÏÈÁ˙iMÓ ÌÈ˙Á ˙È·a „ÚBq‰ ƒ¿«»«≈¿≈¬»ƒƒ∆«¿ƒ
„ÚÂ dÈÎ‰ÏÂ ÔÈ‡eO ˙„eÚÒ ÈÎ¯ˆa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿»¿≈¿«ƒƒ¿«¬ƒ»¿«
‰ÁÓO‰L C¯· ,C¯·Ó ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL¿…ƒ«««ƒƒ¿»≈¿»≈∆«ƒ¿»

ÔÈBÚ Ô‰Â .BlMÓ eÏÎ‡L BBÚÓa‰ÁÓO‰L Ce¯a ƒ¿∆»«¿ƒ∆¿≈ƒ»∆«ƒ¿»
eÈ‰ Ì‡Â .eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L BBÚÓaƒ¿∆»«¿ƒ∆¿»ƒ¿ƒ»
BBÚÓa ‰ÁÓO‰L eÈ‰Ï‡Ï C¯· ,C¯·Ó ‰¯NÚ¬»»¿»≈¿»≈≈…≈∆«ƒ¿»ƒ¿
‰ÁÓO‰L eÈ‰Ï‡ Ce¯a ,ÌÈBÚ Ì‰Â .BlMÓ eÏÎ‡L∆»«¿ƒ∆¿≈ƒ»¡…≈∆«ƒ¿»
ÔÈNBÚL ‰„eÚÒ ÔÎÂ .'eÎÂ BlMÓ eÏÎ‡L BBÚÓaƒ¿∆»«¿ƒ∆¿¿≈¿»∆ƒ
¯NÚ ÌÈL „Ú ÔÈ‡eOp‰ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ d˙B‡»«««ƒƒ≈¬««ƒƒ«¿≈»»

.BBÚÓa ‰ÁÓO‰L C¯·Ó ,L„Á.åÔÈ·iÁ Ïk‰ …∆¿»≈∆«ƒ¿»ƒ¿«…«»ƒ
elÙ‡ ,ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁL C¯„k Ôenf‰ ˙k¯·a¿ƒ¿««ƒ¿∆∆∆«»ƒ¿ƒ¿««»¬ƒ
ÌÈ‰k ÔÎÂ .‰¯ÊÚa ÌÈL„˜ ÈL„˜ eÏÎ‡L ÌÈ‰k…¬ƒ∆»¿»¿≈√»ƒ»¬»»¿≈…¬ƒ
‰Óe¯z ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡Â ,„Á‡k eÏÎ‡L ÈÏ‡¯NÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ∆»¿¿∆»¿»¿«…¬ƒ¿»
ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL ,ÔenÊa ÔÈ·iÁ ÔÈlÁ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈Àƒ«»ƒ¿ƒ»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ

.ÔBÊn‰ ˙k¯·a Ô·eiÁk ÔenÊa ÔÈ·iÁ.æÌÈL «»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿««»»ƒ
ÔÈnÊÓ Ï·‡ ,Ì‰ÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿ƒ¬≈∆¬»¿«¿ƒ
ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL ÏL ‰¯e·Á ‡‰z ‡ÏÂ .ÔÓˆÚÏ¿«¿»¿…¿≈¬»∆»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ
ÔÓˆÚÏ ÌÈ„·Ú B‡ ÔÓˆÚÏ ÌÈL ‡l‡ .˙eˆÈ¯t‰ ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ∆»»ƒ¿«¿»¬»ƒ¿«¿»
.ÌMa enÊÈ ‡lL „·Ï·e ,ÔÓˆÚÏ ÌÈpË˜ B‡¿«ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…¿«¿«≈
‡ÏÂ ÌÈLÏ ‡Ï ÔnÊÓ BÈ‡Â ,BÈÓÏ ÔnÊÓ ÒÈ‚¯c‡«¿¿…ƒ…¿«≈¿ƒ¿≈¿«≈…¿»ƒ¿…
ÔnÊÓ BÈ‡ ÌeËÓh‰Â .˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈL‡Ï«¬»ƒƒ¿≈∆»≈¿«À¿≈¿«≈
ÏÚ Û‡Â ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈÎ¯·Ó ÈÓÏ Ú„Bi‰ ÔË˜ .ÏÏk¿»»»«≈«¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ»»¿««
ÔÈÓÏ ÔÈa Û¯ËˆÓe .‰BÓL Ô·k Ú·L Ô·k ‡e‰L Ètƒ∆¿∆∆«¿∆¿∆ƒ¿»≈≈¿ƒ¿«
ÔÈ‡ È¯Îp‰Â .ÂÈÏÚ ÔnÊÏ ‰¯NÚ ÔÈÓÏ ÔÈa ‰LÏL¿…»≈¿ƒ¿«¬»»¿«≈»»¿«»¿ƒ≈

zekxa zekld - dad` xtq - xc` g"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

okle ,l`xyi ly oic oiicr el oi` ,lah `l oiicr la`ïéðnæî ïéà¥§©§¦
.åéìò̈¨

.Áïéðnæî ïéàoenifl mitxvn oi` -út úéækî ìëàL éî ìò àlà ¥§©§¦¤¨©¦¤¨©¦§©¦©
[mgl -]äìòîåleki epi` ,zifkn zegt mgl lk` m` la` ¨©§¨

.oenifl sxhvdleìëàL äòáL¦§¨¤¨§
ìLe ,útBà ÷øé ïänò eìëà äL ©§Ÿ¨¨§¦¨¤¨¨

øéömibcd on `veid uin - ¦
wfg dyrpe mze` miyaekyk

ea lahne unegkäæa àöBiëå, §©¥¨¤
xg` dwyn lk dzyi wx elit`e

`y it lr s` ,minn uegdxyr oi
,mgl elk`yaex yiy oeik

elk`y miyp` dxyr ly xkipd
,mglïéôøèöîz` milke`d ¦§¨§¦

dxyrl xivd e` wxidïenæì§¦
íMax`eank] 'epidl`' xnel - ©¥

lirl(ד àeäåcalae],(הלכה - §
útä éìëBàî Cøáîä àäiLine ¤§¥©§¨¥¥§¥©©

epi` dfa `veike wxi wx lk`y
,onfl lekiút eìëàL äML ìáà£¨¦¨¤¨§©

ïéôøèöî ïéà ,÷øé äòaøàå§©§¨¨¨¨¥¦§¨§¦
'epidl`' xnel ick dxyrlãò©
økpä áø útä éìëBà eäiLdfy ¤§§¥©©Ÿ©¦¨

mpi` dyiy la` ,miyp` dray
.xkip aex mi`xwpíéøác äna©¤§¨¦

íéøeîàin z` sxvl xyt`y £¦
,xiv e` wxi lk`yäøNòa- ©£¨¨

xnel ick ,dxyr sexiv liaya
,'epidl`' jexaìáàsexiv liayaìLéøö ,äLïäî ãçà ìk ìëàiL C £¨§Ÿ¨¨¦¤Ÿ©¨¤¨¥¤

út úéæk.xiv e` wxi lk`i mdn cg`y witqn df oi`eCk øçàå §©¦©§©©¨
ïéðnæîzaeg mdilr lg ,mgl elk`y dyely yiy ixg` wxe - §©§¦

onfl xyt` f`e ,oenifd.
.ËeìëàL íéðL[mgl]å ìëàlî eøîâåjk xg`ìëàå éLéìL àa §©¦¤¨§§¨§¦¤¡Ÿ§¨§¦¦§¨©

,`ed mbàeäL ìk Bnò ìëàì ïéìBëé íàïéìëà øàMî elôà- ¦§¦¤¡Ÿ¦¨¤£¦¦§¨¢¨¦

x`yn sqep lke` mipey`xd miipyl mi`ian eid m` ,xnelk
,lek`l jiyndl mileki eid [mgl wx `le] milk`n`ed oicd

yïänò óøèöîiyilyd.mzcerq dxnbp `l oiicry oeik ,oenifl ¦§¨¥¦¨¤
ïéañnaL ìBãb íëçåmiaeqnd oian dnkgay lecbd -CøánL àeä §¨¨¨¤©§ª¦¤§¨¥

ïlëì,onfn `ed -eét ìò óà §ª¨©©¦
,äðBøçàa àlà àa àlLlk` `le ¤Ÿ¨¤¨¨©£¨

x`y mr cgia dcerqd xwir z`
`edy oeik z`f lka ,micreqd

onfn `ed mdipiay aeygd.
.ÈìLãçàk eìëàL äL §Ÿ¨¤¨§§¤¨

oenifa eaiigzdeïéàMø ïðéà¥¨©¨¦
÷ìçìlk jxal mi`yx mpi` - ¥¨¥

eaiigzdy oeik ,cxtpa cg`
a,oenifïëåcgia elk` m` §¥

äMîç ïëå äòaøàmiyp`xeq` ©§¨¨§¥£¦¨
mleky oeik ,cxtpa jxal mdl

la` ,oenifa eaiigzdäML¦¨
cgi elk`y÷ìçì ïäì Léxzen - ¥¨¤¥¨¥

oeik ,cxtpa onfle wlgzdl mdl
ipta onfl dleki dveaw lky

oicd `ed oke ,dnvr.äøNò ãò©£¨¨
äøNòonfl eaiigzde cgi elk`y £¨¨

''eke epidl`l jxap' xnele mya
÷ìçì ïéàMø ïðéàz` ciqtdle ¥¨©¨¦¥¨¥

'epidl`' zxin`íéøNò eäiL ãò©¤§¤§¦
izyl wlgzdl mileki f`e
dnvr ipta dveaw lky zeveaw

.mya zpnfn`ed llkd oky
ìkä ïenæk ÷ìçå ÷ìç ìëì ïenfä úkøa äéäúå e÷ìçéL ïîæ ìkL- ¤¨§©¤¥¨§§¦§¤¦§©©¦§¨¥¤§¥¤§¦©Ÿ

oenifd zaeg z` miwlgpd on zlhan dpi` dwelgd m`y ,xnelk
jke ,'d my zxin` z` e`mipnfn eid mlekyk mb miyer eid

,cgia÷ìçì ïäì Lé.el`n el` wlgdl mdl xzen - ¥¨¤¥¨¥
.‡ÈìLìMî eàaL íãà éða äLúBøeáç Llk` mdn cg` lky - §Ÿ¨§¥¨¨¤¨¦¨Ÿ£

zxg` dxeagaìL ìLìL äLäLepnif `l oiicre ,dxeag lka ¤§Ÿ¨§Ÿ¨
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שבע. אבל בן שש. מבן גדול כתב ס"ט) קצט (סי' הרב ובשו"ע
עליו. מזמנים אין מברכים למי יודע אפילו שש מבן קטן

ח  פת.:הלכה כזית מהם אחד כל שיאכל צריך שלושה אבל
השלושה  שכל צריך שלכתחילה פסק ס"ג) קצז (סי' ובשו"ע
מזונות, אכל ואחד פת שניים שאכלו אירע אם אבל פת, יאכלו
(שם  כמבואר ממים. חוץ משקה [כל שתה אפילו או ירק, או
לאכול  מסכים אינו ואם פת, לאכול לשדלו השניים ינסו ס''ב)],

הפת  אכילת ללא גם לזימון מצטרף קצז .פת (סי' הרב ובשו"ע
מים  רק שתה השלישי אם אפילו לזמן שאפשר פסק .ס''ב)

פת  אכל שלא שמי זה שדין הוסיף, סק''כ) (שם ברורה ובמשנה
שמחייב  שיעור שתה] [או אכל אם רק הוא לזימון להצטרף יכול

אחרונה. בברכה

ט  וכו'.:הלכה שאכלו הוסיף שנים ס"א) קצז (סי' ובשו"ע
עמהם  שיצטרף כדי לאכול לו לתת שאם .שחייבים כתב ועוד

מצטרף. השלישי אין השלישי, בא כך ואחר ונבריך' לן 'הב אמרו
שאין  אחרונים, מים נטלו אם הדין יהיה שכן הוסיף (שם) והרמ"א

לזימון  מצטרף נטלו .השלישי שאם ס''א), (שם הרב בשו"ע וכתב

ולאכול  ראשונים מים שוב ליטול עליהם מצוה אחרונים, מים
לזימון  להצטרף שיוכלו כדי פת שבמסובים .כזית גדול וחכם

אותו וכו'. לכבד צריך אורח יש שאם כתב, ס"א) רא (סי' ובשו"ע
ברכת  על מוותר הבית בעל ואם הבית, בעל את שיברך כדי בזימון

רוצה. שהוא מי את לכבד יכול האורח,

י  ליחלק.:הלכה להם יש ס"ד ששה קצג (סי' הב"ח וכתב
עם  'ברוב משום ביחד לברך שמצוה הרמ"א שדעת אבל), ד"ה

מלך' עניין .הדרת שאין הרמ"א, בדעת מבאר סק''ג) (שם והט"ז
קצת  יש עצמה בפני קבוצה שבכל כיון ביחד השישה כל שיזמנו
יברכו  שאם ברכות, ריבוי של מעלה וגם מלך' הדרת עם 'ברוב
שיש  הגדולה מלך' ל'הדרת שקול וזה זימון, עוד יהיה בנפרד

ביחד  ליחלק..כשמברכים רשאין אינם השו"ע עשרה וכתב
ישמעו  שלא כאלו יהיו האנשים רוב מחמת שאם ס"א) קצג (סי'

מעשרה. פחות של לקבוצות להתחלק להם מותר המזמן את

יא  לאכול.:הלכה שישבו ס"ד)שלושה קצג (סי' ובשו"ע
עדיין  אם אבל בזימון חייבים קצת ואכלו המוציא בירכו אם שרק

בזימון. חייבים אינם המוציא בירכו לא

.ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ.çÏÎ‡L ÈÓ ÏÚ ‡l‡ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ ¿«¿ƒ»»≈¿«¿ƒ∆»«ƒ∆»«
eÏÎ‡ ‰LÏLe ˙t eÏÎ‡L ‰Ú·L .‰ÏÚÓÂ ˙t ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ«»«¿»ƒ¿»∆»¿«¿…»»¿
ÔenÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¯Èˆ B‡ ˜¯È Ô‰nÚƒ»∆»»ƒ¿«≈»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
‰ML Ï·‡ .˙t‰ ÈÏÎB‡Ó C¯·Ó‰ ‡‰iL ‡e‰Â .ÌMa«≈¿∆¿≈«¿»≈≈¿≈««¬»ƒ»
e‰iL „Ú ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ,˜¯È ‰Úa¯‡Â ˙t eÏÎ‡L∆»¿«¿«¿»»»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆¿
.‰¯NÚa ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯kp‰ ·¯ ˙t‰ ÈÏÎB‡¿≈««…«ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ«¬»»
˙t ˙ÈÊk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÎ‡iL CÈ¯ˆ ,‰LÏL Ï·‡¬»¿…»»ƒ∆…«»∆»≈∆¿«ƒ«

.ÔÈnÊÓ Ck ¯Á‡Â.èÏÎ‡lÓ e¯Ó‚Â eÏÎ‡L ÌÈL ¿««»¿«¿ƒ¿«ƒ∆»¿¿»¿ƒ∆¡…
Ú ÏÎ‡Ï ÔÈÏBÎÈ Ì‡ ,ÏÎ‡Â ÈLÈÏL ‡·e‡e‰L Ïk Bn »¿ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ∆¡…ƒ»∆

ÏB„b ÌÎÁÂ .Ô‰nÚ Û¯ËˆÓ ,ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ elÙ‡¬ƒƒ¿»√»ƒƒ¿»≈ƒ»∆¿»»»
‡a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔlÎÏ C¯·nL ‡e‰ ÔÈaÒnaL∆«¿Àƒ∆¿»≈¿À»««ƒ∆…»

.‰B¯Á‡a ‡l‡.éÔÈ‡ „Á‡k eÏÎ‡L ‰LÏL ∆»»«¬»¿…»∆»¿¿∆»≈»
Ô‰Ï LÈ ‰ML .‰MÓÁ ÔÎÂ ‰Úa¯‡ ÔÎÂ .˜ÏÁÏ ÔÈ‡M«̄»ƒ≈»≈¿≈«¿»»¿≈¬ƒ»ƒ»≈»∆
„Ú ˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ‰¯NÚ .‰¯NÚ „Ú ˜ÏÁÏ≈»≈«¬»»¬»»≈»«»ƒ≈»≈«
Ôenf‰ ˙k¯a ‰È‰˙Â e˜ÏÁÈL ÔÓÊ ÏkL .ÌÈ¯NÚ e‰iL∆¿∆¿ƒ∆»¿«∆≈»¿¿ƒ¿∆ƒ¿««ƒ
.˜ÏÁÏ Ô‰Ï LÈ ,Ïk‰ ÔenÊk ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ ÏÎÏ¿»≈∆¿≈∆¿ƒ«…≈»∆≈»≈

.àé‰LÏLÏL ˙B¯e·Á LÏMÓ e‡aL Ì„‡ Èa ¿…»¿≈»»∆»ƒ»…¬∆
Ïk ÔnÊ ¯·k Ì‡Â .˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ‰LÏL ‰LÏL¿…»¿…»≈»«»ƒ≈»≈¿ƒ¿»ƒ≈»



קסה zekxa zekld - dad` xtq - xc` g"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.‰íéðúç úéáa ãòBqä,ea xb ozgdy ziaa creqd -eìéçúiMî ©¥§¥£¨¦¦¤©§¦
dðéëäìå ïéàeOð úãeòñ éëøöa ÷qòúäìz` zexyl eligzdyk oebk §¦§©¥§¨§¥§©¦¦§©£¦¨

,oi`eyipd zcerql xkiyd liaya mixerydìL ãòåøçà íBé íéL §©§Ÿ¦©©
ïéàeOpä,oi`eyipd ixg` mei miyely cr ozgd ziaa lke`d oke - ©¦¦

BðBòîa äçîOäL Cøáð' Cøáî§¨¥§¨¥¤©¦§¨¦§
'BlMî eðìëàLzkxa jxanyk - ¤¨©§¦¤

milind z` siqen oenifd
,'eperna dgnydy'ïéðBò ïäå- §¥¦

icreqde,miper mäçîOäL Ceøa'¨¤©¦§¨
Báeèáe BlMî eðìëàL BðBòîa¦§¤¨©§¦¤§

äøNò eéä íàå ,'eðééçoenifae - ¨¦§¦¨£¨¨
myd z` mixikfny ,dxyr ly

,oenifd zkxaaCøáð' Cøáî§¨¥§¨¥
BðBòîa äçîOäL eðéäìàì¥Ÿ¥¤©¦§¨¦§

íéðBò íäå ,'BlMî eðìëàL- ¤¨©§¦¤§¥¦
miper micreqdeeðéäìà Ceøa'¨¡Ÿ¥

BlMî eðìëàL BðBòîa äçîOäL¤©¦§¨¦§¤¨©§¦¤
dúBà ïéNBòL äãeòñ ïëå .''eëå§§¥§¨¤¦¨

ïéàeOpä úîçî ïéàeOpä øçà- ©©©¦¦¥£©©¦¦
miyer m` ,mei miyely xg` mbe
oi`eyipd zgny llba dcerq
ip` mi`exwl oinfnd xne`y
zgny llba mkze` oinfn

oi`eyipd,Lãç øNò íéðL ãò©§¥¨¨Ÿ¤
BðBòîa äçîOäL Cøáîla` §¨¥¤©¦§¨¦§

oi` yceg xyr mipy ixg`
.oi`eyipd llba `idy dcerq

.ÂCøãk ïenfä úkøáa ïéáiç ìkä©Ÿ©¨¦§¦§©©¦§¤¤
ïBænä úkøáa ïéáiçLin lk - ¤©¨¦§¦§©©¨

mb aiig ,oefnd zkxaa aiigy
.oenifd zkxaaíéðäk elôà£¦Ÿ£¦

äøæòa íéLã÷ éLã÷ eìëàLoebk ¤¨§¨§¥¢¨¦¨£¨¨
ixiiye mgld izye miptd mgl
liaya milke` mipdkdy ,zegpn
,reayl ick `le milral xtkl
,oefnd zkxaa miaiig z`f lkae

.oenifa mb miaiig oklïëåipyéìàøNéå íéðäkcg`,ãçàk eìëàL §¥Ÿ£¦§¦§§¥¦¤¨§§¤¨
ïélç ìàøNéå äîeøz íéðäkä eìëàålek`l xeq` l`xyily oeike §¨§©Ÿ£¦§¨§¦§¨¥ª¦

ick cgia milke`y aygp df oi`y xnel xyt` did ,dnexz
,oenifl sxhvdlok it lr s`,ïenæa ïéáiçmileki mipdkdy oeiky ©¨¦§¦

.oenifl sxhvdl mileki ,lke` l`xyidy oilegdn lek`líéLð̈¦
íéãáòåmixehty e` jxal dxezdn miaiig m`d wtq yiy ©£¨¦

,jxaln dxezdníépè÷e,jepig oicn wx `ed jxal maeigyïéáiç §©¦©¨¦
ïBænä úkøáa ïáeiçk ïenæazkxa jxal miaiigy oicd eze`n - §¦§¦¨§¦§©©¨

jk ,[jepig oicn miphwe mixteq ixacn e` dxezdn miyp] oefnd
.oenifd zkxa mb jxal miaiig

.Êïéà íépè÷e íéãáòå íéLð̈¦©£¨¦§©¦¥
íäéìò ïéðnæîmitxhvn mpi` - §©§¦£¥¤

,oenifl dyelyl milydlìáà£¨
ïîöòì ïéðnæîdyely elk` m` - §©§¦§©§¨

cgia miphw e` ,micar e` ,miyp
.mnvrl onfl milekiàäz àìå§Ÿ§¥

íépè÷e íéãáòå íéLð ìL äøeáç- £¨¤¨¦©£¨¦§©¦
miphwe micare miyp elk` m`

oenifl mitxhvn mpi` cgiaéðtî¦§¥
úeöéøtäyiy oeik -m`y yyg ©§¦

icil e`eai dcerql cgia etxhvi
,dxiaràlàmipnfny oicd ¤¨

dyely yiyk wx `ed mnvrl
Bà ,ïîöòì íéLðdyelyíéãáò ¨¦§©§¨£¨¦

Bà ,ïîöòìdyely,ïîöòì íépè÷ §©§¨§©¦§©§¨
íMa eðnæé àlL ãáìáemd m`e - ¦§©¤Ÿ§©§©¥

mixne` opi` dxyra mipnfn
.'epidl` jxap'ñðéâøcðàmc` -] ©§§Ÿ¦Ÿ

ipniq mbe xkf ipniq mb el yiy
mc` ly beq aygpe ,dawp

[dawp `le xkf `l ,envrlïnæî§©¥
Bðéîìmr oenifl sxhvn - §¦

mixg` miqepibexcp`ïnæî Bðéàå§¥§©¥
íéLðàì àìå íéLðì àìepi`e - Ÿ§¨¦§Ÿ©£¨¦

`le mixkf mr `l oenifl sxhvn
,zeawp mr÷ôñ àeäL éðtî- ¦§¥¤¨¥

m`d minkg erixkd `ly oeik
.dawpk e` xkfk epic df mc`

íeèîhäåely oind ipniqy -] §©ª§
xkf `ed m`d wtq yie miqekn

[dawp e`ììk ïnæî Bðéàelit`e ¥§©¥§¨
lekiy oeik xg` mehneh mr `l

.dawp ipyde xkf mdn cg`y zeidlïéëøáî éîì òãBiä ïè÷ohw - ¨¨©¥©§¦§¨§¦
,'d z` mnexle xcdl jixv oefnd zkxaay oianyåéìò ïéðnæî- §©§¦¨¨

,oenifl etxvl xyt`äðBîL ïák òáL ïák àeäL ét ìò óàåoiicre §©©¦¤§¤¤©§¤§¤
,zeevna aiig epi`óøèöîedf ohw mitxvne -ìL ïéðîì ïéaäL- ¦§¨¥¥§¦§©§Ÿ¨

,df ohwe milecb ipy yiykäøNò ïéðîì ïéa-milecb dryz yiyk ¥§¦§©£¨¨
sxhvn ,df ohweåéìò ïnæìenvr z` ln xaky ixkp elit` ixkPde . §©¥¨¨§©¨§¦
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ה  שעושין :הלכה סעודה וכן וכו', להתעסק משיתחילו
וכו'. אחר שבזמננו אותה סי"ג) ס"ב סי' (אבה"ע השו"ע וכתב

הנישואין  אחר וכן הנישואין, קודם במעונו שהשמחה אומרים אין

המשתה. ימי בשבעת רק במעונו שהשמחה אומרים

ו  כאחד.:הלכה שאכלו וישראלי כהנים (סי'וכן השו"ע וכתב

חלה  אוכל והכהן כאחד, אוכלים זרים ושני כהן שאם ס"ג) קצו

והכהן  עכו"ם, של פת אוכלים והזרים לאכול, אסור שלישראל

לאכול  יכול אינו מהם אחד שאף כיון עכו"ם, של מפת נזהר

לזימון  מצטרפים אינם חבירו, של (סי'.מהמאכלים השו"ע כתב

שאכלו  מזה זה הנאה שמודרים אדם בני ששלושה ס"ג), קצו

שלושתם  שאם הרמ"א וכתב לזימון. מצטרפין אינם סעודה ביחד

כיכר  מאותה שאוכלים כיון אחר, אדם של מלחם ביחד אוכלים

לזמן  המזון..יכולים בברכת כחיובן בזימון חייבים וכו' נשים
אנשים  שלושה עם אוכלות אם שרק פסק ס"ז) קצ"ט (סי' ובשו"ע

חייבות  אינן לבד נשים שלוש אוכלות אם אבל בזימון, חייבות

לזמן  רשות להן יש אלא כתב .בזימון, ס"ו) קצט (סי' הרב ובשו"ע

בי  אוכלים נשים ושלוש אנשים שלושה להתחלק שאם רשאים חד

עצמה. בפני קבוצה כל ולזמן

ז  מברכין.:הלכה למי היודע ס"י)קטן קצט (סי' והרמ"א

שנים  עשרה שלוש בן שיהיה עד לזימון קטן מצרפים שאין .פסק,

.ÔBÊÓ ˙k¯a.äeÏÈÁ˙iMÓ ÌÈ˙Á ˙È·a „ÚBq‰ ƒ¿«»«≈¿≈¬»ƒƒ∆«¿ƒ
„ÚÂ dÈÎ‰ÏÂ ÔÈ‡eO ˙„eÚÒ ÈÎ¯ˆa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿»¿≈¿«ƒƒ¿«¬ƒ»¿«
‰ÁÓO‰L C¯· ,C¯·Ó ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL¿…ƒ«««ƒƒ¿»≈¿»≈∆«ƒ¿»
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‰Óe¯z ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡Â ,„Á‡k eÏÎ‡L ÈÏ‡¯NÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ∆»¿¿∆»¿»¿«…¬ƒ¿»
ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL ,ÔenÊa ÔÈ·iÁ ÔÈlÁ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈Àƒ«»ƒ¿ƒ»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ

.ÔBÊn‰ ˙k¯·a Ô·eiÁk ÔenÊa ÔÈ·iÁ.æÌÈL «»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿««»»ƒ
ÔÈnÊÓ Ï·‡ ,Ì‰ÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿ƒ¬≈∆¬»¿«¿ƒ
ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL ÏL ‰¯e·Á ‡‰z ‡ÏÂ .ÔÓˆÚÏ¿«¿»¿…¿≈¬»∆»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ
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שבע. אבל בן שש. מבן גדול כתב ס"ט) קצט (סי' הרב ובשו"ע
עליו. מזמנים אין מברכים למי יודע אפילו שש מבן קטן

ח  פת.:הלכה כזית מהם אחד כל שיאכל צריך שלושה אבל
השלושה  שכל צריך שלכתחילה פסק ס"ג) קצז (סי' ובשו"ע
מזונות, אכל ואחד פת שניים שאכלו אירע אם אבל פת, יאכלו
(שם  כמבואר ממים. חוץ משקה [כל שתה אפילו או ירק, או
לאכול  מסכים אינו ואם פת, לאכול לשדלו השניים ינסו ס''ב)],

הפת  אכילת ללא גם לזימון מצטרף קצז .פת (סי' הרב ובשו"ע
מים  רק שתה השלישי אם אפילו לזמן שאפשר פסק .ס''ב)

פת  אכל שלא שמי זה שדין הוסיף, סק''כ) (שם ברורה ובמשנה
שמחייב  שיעור שתה] [או אכל אם רק הוא לזימון להצטרף יכול

אחרונה. בברכה

ט  וכו'.:הלכה שאכלו הוסיף שנים ס"א) קצז (סי' ובשו"ע
עמהם  שיצטרף כדי לאכול לו לתת שאם .שחייבים כתב ועוד

מצטרף. השלישי אין השלישי, בא כך ואחר ונבריך' לן 'הב אמרו
שאין  אחרונים, מים נטלו אם הדין יהיה שכן הוסיף (שם) והרמ"א

לזימון  מצטרף נטלו .השלישי שאם ס''א), (שם הרב בשו"ע וכתב

ולאכול  ראשונים מים שוב ליטול עליהם מצוה אחרונים, מים
לזימון  להצטרף שיוכלו כדי פת שבמסובים .כזית גדול וחכם

אותו וכו'. לכבד צריך אורח יש שאם כתב, ס"א) רא (סי' ובשו"ע
ברכת  על מוותר הבית בעל ואם הבית, בעל את שיברך כדי בזימון

רוצה. שהוא מי את לכבד יכול האורח,

י  ליחלק.:הלכה להם יש ס"ד ששה קצג (סי' הב"ח וכתב
עם  'ברוב משום ביחד לברך שמצוה הרמ"א שדעת אבל), ד"ה

מלך' עניין .הדרת שאין הרמ"א, בדעת מבאר סק''ג) (שם והט"ז
קצת  יש עצמה בפני קבוצה שבכל כיון ביחד השישה כל שיזמנו
יברכו  שאם ברכות, ריבוי של מעלה וגם מלך' הדרת עם 'ברוב
שיש  הגדולה מלך' ל'הדרת שקול וזה זימון, עוד יהיה בנפרד

ביחד  ליחלק..כשמברכים רשאין אינם השו"ע עשרה וכתב
ישמעו  שלא כאלו יהיו האנשים רוב מחמת שאם ס"א) קצג (סי'

מעשרה. פחות של לקבוצות להתחלק להם מותר המזמן את

יא  לאכול.:הלכה שישבו ס"ד)שלושה קצג (סי' ובשו"ע
עדיין  אם אבל בזימון חייבים קצת ואכלו המוציא בירכו אם שרק

בזימון. חייבים אינם המוציא בירכו לא

.ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ.çÏÎ‡L ÈÓ ÏÚ ‡l‡ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ ¿«¿ƒ»»≈¿«¿ƒ∆»«ƒ∆»«
eÏÎ‡ ‰LÏLe ˙t eÏÎ‡L ‰Ú·L .‰ÏÚÓÂ ˙t ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ«»«¿»ƒ¿»∆»¿«¿…»»¿
ÔenÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¯Èˆ B‡ ˜¯È Ô‰nÚƒ»∆»»ƒ¿«≈»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
‰ML Ï·‡ .˙t‰ ÈÏÎB‡Ó C¯·Ó‰ ‡‰iL ‡e‰Â .ÌMa«≈¿∆¿≈«¿»≈≈¿≈««¬»ƒ»
e‰iL „Ú ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ,˜¯È ‰Úa¯‡Â ˙t eÏÎ‡L∆»¿«¿«¿»»»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆¿
.‰¯NÚa ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯kp‰ ·¯ ˙t‰ ÈÏÎB‡¿≈««…«ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ«¬»»
˙t ˙ÈÊk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÎ‡iL CÈ¯ˆ ,‰LÏL Ï·‡¬»¿…»»ƒ∆…«»∆»≈∆¿«ƒ«

.ÔÈnÊÓ Ck ¯Á‡Â.èÏÎ‡lÓ e¯Ó‚Â eÏÎ‡L ÌÈL ¿««»¿«¿ƒ¿«ƒ∆»¿¿»¿ƒ∆¡…
Ú ÏÎ‡Ï ÔÈÏBÎÈ Ì‡ ,ÏÎ‡Â ÈLÈÏL ‡·e‡e‰L Ïk Bn »¿ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ∆¡…ƒ»∆

ÏB„b ÌÎÁÂ .Ô‰nÚ Û¯ËˆÓ ,ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ elÙ‡¬ƒƒ¿»√»ƒƒ¿»≈ƒ»∆¿»»»
‡a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔlÎÏ C¯·nL ‡e‰ ÔÈaÒnaL∆«¿Àƒ∆¿»≈¿À»««ƒ∆…»

.‰B¯Á‡a ‡l‡.éÔÈ‡ „Á‡k eÏÎ‡L ‰LÏL ∆»»«¬»¿…»∆»¿¿∆»≈»
Ô‰Ï LÈ ‰ML .‰MÓÁ ÔÎÂ ‰Úa¯‡ ÔÎÂ .˜ÏÁÏ ÔÈ‡M«̄»ƒ≈»≈¿≈«¿»»¿≈¬ƒ»ƒ»≈»∆
„Ú ˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ‰¯NÚ .‰¯NÚ „Ú ˜ÏÁÏ≈»≈«¬»»¬»»≈»«»ƒ≈»≈«
Ôenf‰ ˙k¯a ‰È‰˙Â e˜ÏÁÈL ÔÓÊ ÏkL .ÌÈ¯NÚ e‰iL∆¿∆¿ƒ∆»¿«∆≈»¿¿ƒ¿∆ƒ¿««ƒ
.˜ÏÁÏ Ô‰Ï LÈ ,Ïk‰ ÔenÊk ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ ÏÎÏ¿»≈∆¿≈∆¿ƒ«…≈»∆≈»≈

.àé‰LÏLÏL ˙B¯e·Á LÏMÓ e‡aL Ì„‡ Èa ¿…»¿≈»»∆»ƒ»…¬∆
Ïk ÔnÊ ¯·k Ì‡Â .˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ‰LÏL ‰LÏL¿…»¿…»≈»«»ƒ≈»≈¿ƒ¿»ƒ≈»



zekxaקסו zekld - dad` xtq - xc` g"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,el` zexeaga,zg` dxeagl mlek evawzde÷ìçì ïéàMø ïðéà- ¥¨©¨¦¥¨¥
onfl eaiigzdy oeik ,mdnr onfle mzxeagl xefgl mikixv
,oenifd zaeg z` my milhan md dxeagdn mz`iviae ,mzxeaga

BlL äøeáça ïäî ãçàå ãçà ìk ïnæ øák íàålk sxhvd m`e - §¦§¨¦¥¨¤¨§¤¨¥¤©£¨¤
oenifd zkxa z` jxal mdn cg`
zkxa mzi` jxia `le ,ezxeaga

,oefnd÷ìçì ïéàMømpi` - ©¨¦¥¨¥
jxal mzxeagl xefgl mikixv

ïenæa ïéáiç ïðéàåit lr s`e - §¥¨©¨¦§¦
oefnd zkxa cgia mikxany
,z`fd dxeaga onfl miaiig mpi`

oeikìL .ïäéìò eðnæ øákLäL ¤§¨¦§£¥¤§Ÿ¨
ìëàì eáLiLlek`l ehilgdy - ¤¨§¤¡Ÿ

,cgiaãçàå ãçà ìkL ét ìò óà©©¦¤¨¤¨§¤¨
BlMî ìëBàmilke` mpi`e ¥¦¤

cgia cg` lk`nnïéàMø ïðéà¥¨©¨¦
÷ìçìzkxa z` jxal miaiige ¥¨¥

oenifd.
.·ÈúBìëBà eéäL úBøeáç ézL§¥£¤¨§

ïúö÷nL ïîæa ,ãçà úéáa- §©¦¤¨¦§©¤¦§¨¨
dxeagn zvwe ef dxeagn zvwy

efïéôøèöî ,elà úà elà ïéàBø¦¥¤¥¦§¨§¦
ãçà ïenæìonfl mdn cg` leki - §¦¤¨

,zexeagd izylåàì íàåm`e - §¦¨
z` d`ex zg` dxeag zvwn oi`

,dipyd dxeagd zvwnelà¥
.ïîöòì ïéðnæî elàå ïîöòì ïéðnæî§©§¦§©§¨§¥§©§¦§©§¨

ïäéðéa ãçà LnL Lé íàå`iand §¦¥©¨¤¨¥¥¤
izyl dcerqd ikxv z`

,zexeagdLnLîe CìBä àeäL¤¥§©¥
,Bæ äøeáçì Bæ äøeáçî`edy oeik ¥£¨©£¨

zexeagd izya `vnpïéôøèöî¦§¨§¦
úö÷î ïéàL ét ìò óà ãçà ïenæì§¦¤¨©©¦¤¥¦§¨
àeäå ,elà úö÷î ïéàBø elà¥¦¦§¨¥§

ïäézL eòîLiLzexeagd izy - ¤¦§§§¥¤
Cøáîä éøác ìkzkxa lk z` - ¨¦§¥©§¨¥

oenifdøeàáaxexa ote`a -. §¥
.‚ÈìLïäî ãçà àöéå eìëàL äL §Ÿ¨¤¨§§¨¨¤¨¥¤

÷eMì,epnify iptlBì ïéàøB÷- ©§¦
onfl mikled mdy el miricen

ì ïeëiL éãkïéøîBà ïäM äî òîL-xne` onfnd z` rnyiy ick §¥¤§©¥¦§Ÿ©©¤¥§¦
,oenifd zkxa z`åéìò ïéðnæîedper `ede oenifd zkxa mikxane - §©§¦¨¨

mdl÷eMa àeäåleki `l` ,zeprl ick weydn `eal jixv epi`e - §©

enewna zeprlBúáBç éãé àöéå,oenifd zkxaaBîB÷îì øæçiLëìå §¥¥§¥¨§¦§¤©£Ÿ¦§
my lk`yBîöòì ïBænä úkøa Cøáéoefnd zkxa jxal jixvy oeik §¨¥¦§©©¨§©§

.lk`y mewnaïäî ãçà àöéå eìëàL äøNò ìáà,epnify iptlïéà £¨£¨¨¤¨§§¨¨¤¨¥¤¥
åéìò ïéðnæî-oenifd zkxaa 'd my xikfdl eze` mitxvn oi`ãò §©§¦¨¨©

.íänò BîB÷îa áLéå øæçiL¤©£Ÿ§¥¥¦§¦¨¤
.„ÈìLíã÷å úçàk eìëàL äL §Ÿ¨¤¨§§©©§¨©

Bîöòì Cøáe ïäî ãçà,oenif `ll ¤¨¥¤¥¥§©§
åéìò ïéðnæîzkxa jxiay ixg` - §©§¦¨¨

epnif `ly miipydn cg` oefnd
mdnr dper jxiay eze`e onfn

,oeniflúáBç éãé íéðMä eàöéå§¥§©§©¦§¥©
,äæ ïenæa àöé àì àeäå ,ïenæiptn ¦§Ÿ¨¨§¦¤

òøôîì ïenæ ïéàLoenif oi`y - ¤¥¦§©§¥©
.oefnd zkxa ixg`

.ÂËeìëàL íéðL,cgiaãçà ìk §©¦¤¨§¨¤¨
Bîöòì Cøáî ãçàå,oefnd zkxa §¤¨§¨¥§©§

z` cg` daeg ici e`ivei `le
,ipydòãBé ãçà äéä íàåoeekl §¦¨¨¤¨¥©

oefnd zkxaaòãBé Bðéà ãçàå§¤¨¥¥©
,oefnd zkxaa oeeklòãBiL äæ¤¤¥©

oeeklíø ìB÷a Cøáîipydy ick §¨¥§¨
,dkxadn dlin lk rnyiéðMäå§©¥¦

,äëøáe äëøa ìk øçà ïîà äðBò¤¨¥©©¨§¨¨§¨¨
BúáBç éãé àöéåzkxa zaeg ici - §¥¥§¥¨

.oefndïáeohwåéáàì Cøáî-ick ¥§¨¥§¨¦
.daeg ici eia` z` `ivedlãáòå§¤¤

iprpkBaøì Cøáî-`ivedl ick §¨¥§©
,daeg ici eax z`úëøáî äMàå§¦¨§¨¤¤

dìòáì-dlra z` `ivedl ick §©£¨
,daeg iciìáà .ïúáBç éãé ïéàöBéå§§¦§¥¨¨£¨

äøàî àBáz íéîëç eøîà-] ¨§£¨¦¨§¥¨
[dllwïéëøáî åéðáe BzLàL éîì§¦¤¦§¨¨§¨§¦

Bìe` mi`iven -daeg ici ez
.oefnd zkxaa

.ÊËeàöiL íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦¤¨§
ïúáBç éãézkxa rnyy iny - §¥¨¨

ici `vei ,dy`e car ,ohwn oefnd
,daegeòáN àìå eìëàL ïîæa- ¦§©¤¨§§Ÿ¨§

xeriy mdn mi`veid elk` `ly
,epnn mirayyCøáì ïéáiç ïäL¤¥©¨¦§¨¥

wxíéøôBñ éøácîon jxal miaiig mpi` j` ,zifk elk`y meyn ¦¦§¥§¦
.dxezdïúBà ïéàéöBî Cëéôìe,milecbd mixkfd z` -ïè÷aiigy §¦¨¦¦¨¨¨

mixteq ixacn jxaläMà Bà ãáò Bàjxal miaiig m` wtqy ¤¤¦¨
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יב  אחד.:הלכה הדין בבית שכן ס"א) קצה (סי' השו"ע וכתב

אינם  הבתים שני בין מפסיקה הרבים רשות אם אבל בתים, בשני

אחד .מצטרפים  בבית נמצאים הם שאפילו הרב בשו''ע וכתב

התאספו  אם רק מצטרפים זאת בכל אלו, את אלו ורואים

לכך  המברך..מלכתחילה דברי כל שתיהן שישמעו וכתב והוא

כשמברך  המזמן את לשמוע שצריך ס''ד), קצה (סי' הרב בשו"ע

הכל'. את 'הזן ברכת סוף עד ולפחות המזון, ברכת כל

טו  יודע.:הלכה אינו שאם ואחד ס"א) קצג (סי' השו"ע וכתב

שצריך  והוסיף חובה. ידי יוצא אינו הקודש לשון מבין אינו

המברך  דברי לכל במילה מילה לכוון (סי'.השומע הרב ובשו"ע
הקודש, בלשון המברך שאם אומרים שיש כתב, ס"א ) קפה
שאין  [מה הלשון מבין שאינו פי על אף חובתו ידי יוצא השומע
אינו  אם חובתו ידי יוצא אינו הכל שלדברי לשונות בשאר כן
לשון  מבינים שאינם הארץ ועמי הנשים ולכן הלשון] מבין
בלשון  בזימון מהמברך בשמיעה חובתם ידי יוצאים הקודש,
כסברא  להחמיר שראוי אע"פ נוהגים, שכן והוסיף הקודש.
והוסיף  זה, מנהג הביא ס"ג) קצג (סי' ברורה ובמשנה הראשונה.
יש  אם בלחש, במילה מילה המברך אחר שיאמרו טוב שיותר

באפשרותם.

ÔÈ‡Â ˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ,BlL ‰¯e·Áa Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»≈∆«¬»∆«»ƒ≈»≈¿≈»
e·LiL ‰LÏL .Ô‰ÈÏÚ enÊ ¯·kL ,ÔenÊa ÔÈ·iÁ«»ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿¬≈∆¿…»∆»¿
ÔÈ‡ ,BlMÓ ÏÎB‡ „Á‡Â „Á‡ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÎ‡Ï∆¡…««ƒ∆»∆»¿∆»≈ƒ∆≈»

.˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯.áé˙BÏÎB‡ eÈ‰L ˙B¯e·Á ÈzL «»ƒ≈»≈¿≈¬∆»¿
el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ Ô˙ˆ˜nL ÔÓÊa ,„Á‡ ˙È·a¿«ƒ∆»ƒ¿«∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈
ÔÓˆÚÏ ÔÈnÊÓ el‡ ,Â‡Ï Ì‡Â .„Á‡ ÔenÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆»¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿«¿»
Ô‰ÈÈa „Á‡ LnL LÈ Ì‡Â .ÔÓˆÚÏ ÔÈnÊÓ el‡Â¿≈¿«¿ƒ¿«¿»¿ƒ≈«»∆»≈≈∆
,BÊ ‰¯e·ÁÏ BÊ ‰¯e·ÁÓ LnLÓe CÏB‰ ‡e‰L∆≈¿«≈≈¬»«¬»
el‡ ˙ˆ˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ „Á‡ ÔenÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆»««ƒ∆≈ƒ¿»≈
È¯·c Ïk Ô‰ÈzL eÚÓLiL ‡e‰Â .el‡ ˙ˆ˜Ó ÔÈ‡B¯ƒƒ¿»≈¿∆ƒ¿¿¿≈∆»ƒ¿≈

.¯e‡·a C¯·Ó‰.âéÔ‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ eÏÎ‡L ‰LÏL «¿»≈¿≈¿…»∆»¿¿»»∆»≈∆
Ô‰M ‰Ó ÚÓLÏ ÔeÎiL È„k BÏ ÔÈ‡¯B˜ ,˜eMÏ«¿ƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿…««∆≈
,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈÂ ˜eMa ‡e‰Â ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓe ,ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«¿ƒ»»¿«¿≈≈¿≈»
Ï·‡ .BÓˆÚÏ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·È BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁiLÎÏÂ¿ƒ¿∆«¬…ƒ¿¿»≈ƒ¿««»¿«¿¬»
„Ú ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ eÏÎ‡L ‰¯NÚ¬»»∆»¿¿»»∆»≈∆≈¿«¿ƒ»»«

.Ì‰nÚ BÓB˜Óa ·LÈÂ ¯ÊÁiL.ãéeÏÎ‡L ‰LÏL ∆«¬…¿≈≈ƒ¿ƒ»∆¿…»∆»¿
ÊÓ BÓˆÚÏ C¯·e Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜Â ˙Á‡k,ÂÈÏÚ ÔÈn ¿««¿»«∆»≈∆≈≈¿«¿¿«¿ƒ»»

ÔenÊa ‡ˆÈ ‡Ï ‡e‰Â ÔenÊ ˙·BÁ È„È ÌÈM‰ e‡ˆÈÂ¿≈¿«¿«ƒ¿≈«ƒ¿…»»¿ƒ
.Ú¯ÙÓÏ ÔenÊ ÔÈ‡L .‰Ê.åè„Á‡ Ïk eÏÎ‡L ÌÈL ∆∆≈ƒ¿«¿≈«¿«ƒ∆»¿»∆»

BÈ‡ „Á‡Â Ú„BÈ „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â .BÓˆÚÏ C¯·Ó „Á‡Â¿∆»¿»≈¿«¿¿ƒ»»∆»≈«¿∆»≈
ÔÓ‡ ‰BÚ ÈM‰Â Ì¯ ÏB˜a C¯·Ó Ú„BiL ‰Ê ,Ú„BÈ≈«∆∆≈«¿»≈¿»¿«≈ƒ∆»≈
C¯·Ó Ô·e .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈÂ ‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ¯Á‡««»¿»»¿»»¿≈≈¿≈»≈¿»≈
dÏÚ·Ï ˙Î¯·Ó ‰M‡Â Ba¯Ï C¯·Ó „·ÚÂ ÂÈ·‡Ï¿»ƒ¿∆∆¿»≈¿«¿ƒ»¿»∆∆¿«¬»
‰¯‡Ó ‡B·z ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ï·‡ .Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒ¿≈»»¬»»¿¬»ƒ»¿≈»

.BÏ ÔÈÎ¯·Ó ÂÈ·e BzL‡L ÈÓÏ.æè‰naÌÈ¯·c ¿ƒ∆ƒ¿»»¿»¿ƒ«∆¿»ƒ
eÚ·N ‡ÏÂ eÏÎ‡L ÔÓÊa ,Ô˙·BÁ È„È e‡ˆiL ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ∆»¿¿≈»»ƒ¿«∆»¿¿…»¿
ÔÈ‡ÈˆBÓ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ C¯·Ï ÔÈ·iÁ Ô‰L∆≈«»ƒ¿»≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ

zekxa zekld - dad` xtq - xc` h"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,mixteq ixacn e` dxezdnéãéî[ici -]òáNå ìëà íà ìáà .ïúáBç ¦¥¨¨£¨¦¨©§¨©
epnn rayy xeriy lk` m` -,äøBzä ïî ïBænä úkøáa áiçúpL¤¦§©¥§¦§©©¨¦©¨

BúBà ïéàéöBî ãáò Bà ïè÷ Bà äMà ïéàoeik ,oefnd zkxa zaeg ici ¥¦¨¨¨¤¤¦¦
BúáBç éãéî BúBà ïéàéöBî ïéà ,äøBzä ïî øáãa áiçä ìkLepi` - ¤¨©©¨§¨¨¦©¨¥¦¦¦¥¨

daeg ici z`vl lekiàlàwx ¤¨
mc`nïî øácä BúBàa áiçä©©¨§©¨¨¦

,BúBîk äøBzäcare dy`y oeike ©¨§
on jxal miaiig mpi`y cv yi
wx jxal aiig ohwe ,dxezd
mileki mpi` ,minkg ixacn
mixkfd z` mzaeg ici `ivedl
i`ceey eraye elk`y milecbd

dxezdn jxal miaiig.

.ÊÈíéøçà ìöà ñðëpädcerq mzi` lk` `lyïéëøáî ïàöîe ©¦§¨¥¤£¥¦§¨¨§¨§¦
àöî íà ,ïenfä úkøaz`'eëå Cøáð øîBà Cøáîä,elyn eplk`y - ¦§©©¦¦¨¨©§¨¥¥§¨¥§

Cøáîe Ceøa åéøçà äðBò àeä'elyn eplk`y jexa' dper epi`e ¤©£¨¨§Ÿ̈
,micreqd x`ykàöî íàåz`'eëå eðìëàL Ceøa ïéðBò íéìëBàä- §¦¨¨¨§¦¦¨¤¨©§§

,epiig eaehae elynäðBò àeä¤
ïîà íäéøçàon` mipery oick ©£¥¤¨¥

.dkxa lk lr

.‡ ÈLÈL ˜¯tìkmc`ìëBàäz`åéìò ïéëøánL útäzkxa ∆∆ƒƒ¨¨¥©©¤§¨§¦¨¨
'àéöBnä,'ux`d on mglöéøóBñå älçz íéãé úìéèð Clehil jixv - ©¦¨¦§¦©¨©¦§¦¨§

ezlik` iptl mina eici izy z`
min' z`xwp ef dlihpe]
eici lehil jixv oke ,['mipey`x
z`xwp ef dlihpe] ezlik` xg`l

.['mipexg` min'àéäL ét ìò óàå§©©¦¤¦
,ïélç út`nhn miicid rbn oi`e ©ª¦

,oilegd z`åéãé ïéàL ét ìò óàå§©©¦¤¥¨¨
úBëìëìîrbpy rcei epi`y - §ª§¨

,ztepihd mewnaïäì òãBé Bðéàå§¥¥©¨¤
äàîèrbpy rcei epi`e - ª§¨

mewn lkn ,d`nehaãò ìëàé àìŸŸ©©
,åéãé ézL ìhiLokziiy iptn ¤¦Ÿ§¥¨¨

oky ,jkl eal my `le d`neh xaca e` ztepihd mewna rbpy
.ynynl zeaxne od zeipwqr miicida BìeahL øác ìk ïëåcg` §¥¨¨¨¤¦§

draynïé÷Lîzt oebk - ©§¦
mikxan oi`y obc ipin zyngn
e` ,dwyna dlahe `ivend dilr
,dwyna mlahy zewxie zexit

éøö.älçz íéãé úìéèð C ¨¦§¦©¨©¦§¦¨
.·äìéëàì ïéa ,åéãé ìèBpä ìk- ¨©¥¨¨¥©£¦¨

zexit e`] zt zlik` iptl oia
,[dwyna mleaihyïéalhepd ¥

òîL úiø÷ìrny z`ixw iptl - ¦§¦©§©
,zixgy lyïéalhepdälôúì- ¥¦§¦¨

,zelitzd lkn zg` iptlCøáî§¨¥
älçzaezlihp iptl -'øLà ©§¦¨£¤
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טז  וכו'.:הלכה ושבע אכל אם קפו אבל (סי' הרב ובשו"ע

שביעה  כדי שאכלה אשה להוציא יכול אינו שקטן הוסיף ס"ג)

המזון. בברכת

יז  וכו'.:הלכה אחרים אצל קצח הנכנס (סי' הרב ובשו"ע

עדיין  בירך ולא משקה מאיזה רביעית שתה שאם הוסיף, ס"ב)

משלו. 'שאכלנו' ברוך לומר יכול אצלם, ונכנס אחרונה ברכה

א  המוציא.:הלכה עליה שמברכין הפת האוכל ובשו"ע כל

מיני  בורא עליה שמברכים פת שהאוכל הוסיף, ס"א) קנח (סי'

זה  וכל ידיו. ליטול צריך אין בכיסנין, הבאה פת כגון מזונות

סעודתו  קבע אם אבל סעודתו, את זו פת על קבע שלא בתנאי

'על  שיברך הוסיף, (שם) הרב ובשו"ע ידיו. ליטול צריך עליה

ידים' העם .נטילת רוב שכיום כתב, ס"ג) קנח (סי' הרב בשו"ע

שיש  ומביא במשקה, שטיבולו לדבר ידיים ליטול נוהגים לא

מן  מקצת דעת על שסומכים משום זכות עליהם שלימדו

ואיננו הראש  מתים טמאי שכולנו הזה שבזמן שאמרו ונים

שטיבולו  לדבר נטילה חכמים הצריכו לא בטהרה, תרומה אוכלים

לסמוך. מי על להם שיש מאחר בידיהם למחות ואין במשקה,

לדבר  אף ידיים ליטול המחייבים כדעת הוא שהעיקר כתב אך

ברכה]. לענין ב) (הלכה להלן [וראה במשקה שטיבולו

ב  'אשר :הלכה בתחלה מברך וכו' לאכילה בין ידיו הנוטל כל
וכו''. נטילת קדשנו על יברך שלא פסק ס"ד) קנח (סי' ובשו"ע

(שם  ברורה המשנה ומבאר במשקה. שטיבולו דבר על ידיים

שבזמננו  שסוברים מהראשונים שיש מכיון הוא שטעמו סק"כ)

שנתבאר  [כפי במשקה שטיבולו לדבר ידיים ליטול נוהגים לא

להקל  ברכות שספק מפני לברך אין ולכן א], הלכה כל .לעיל
וכו''. קדשנו 'אשר בתחלה מברך לתפלה בין וכו' ידיו הנוטל
ידיו  נטל שאם שחרית, תפילת לגבי פסק ס"ה) צב (סי' ובשו"ע

פסק  [וכן יברך ולא התפילה לפני ידיו ייטול דעתו, והסיח בבוקר

שם) צב (סי' והרמ"א ס"ב)]. רלג (סי' וערבית מנחה תפילת לגבי

ובבית  מלוכלכות. שידיו יודע הוא אם אפילו יברך שלא מוסיף

לברך, שאין הטעם מבאר וי"א) ד"ה דֿה סעיף צב (סי' יוסף
וספק  התפילה, לפני ידיים ליטול חובה שאין סוברים שיש משום

להקל  יברך .ברכות ידיו שהנוטל פסק, סי"א) קנח (סי' בשו"ע

אחר  עד לברך שלא העולם שנהגו כתב אמנם הנטילה. לפני

לפני  לברך יכול ואינו נקיות ידיו אין שפעמים משום נטילה,

לפני  ידיו, ושפשף ראשונים מים שנטל לאחר יברך לכן הנטילה,

לברך  שיכול כתב (שם) והרמ"א שניים. מים עליהם שמטיל

חלק  הוא גם שהניגוב משום ניגוב, קודם נטילה אחר גם עליהם

שמנהג  כתב לט) ס"ק (שם ברורה ובמשנה ידיים. נטילת ממצוות

הניגוב. קודם הנטילה אחר לברך העולם

Ì‡ Ï·‡ .Ô˙·BÁ È„ÈÓ ‰M‡ B‡ „·Ú B‡ ÔË˜ Ô˙B‡»»»∆∆ƒ»ƒ≈»»¬»ƒ
ÔÈ‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔBÊn‰ ˙k¯·a ·iÁ˙pL Ú·NÂ ÏÎ‡»«¿»«∆ƒ¿«≈¿ƒ¿««»ƒ«»≈

ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯·„a ·iÁ‰ ÏkL .B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ „·Ú B‡ ÔË˜ B‡ ‰M‡ƒ»»»∆∆ƒƒ∆»««»¿»»ƒ«»≈ƒƒ
.B˙BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯·c‰ B˙B‡a ·iÁ‰ ‡l‡ B˙·BÁ È„ÈÓ B˙B‡.æéÏˆ‡ ÒÎp‰ ƒ≈»∆»««»¿«»»ƒ«»¿«ƒ¿»≈∆

‰BÚ ‡e‰ ,'eÎÂ C¯· ¯ÓB‡ C¯·Ó‰ ‡ˆÓ Ì‡ ,Ôenf‰ ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó Ô‡ˆÓe ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿»»¿»¿ƒƒ¿««ƒƒ»»«¿»≈≈¿»≈¿∆
‰BÚ ‡e‰ ,'eÎÂ eÏÎ‡L Ce¯a ÔÈBÚ ÌÈÏÎB‡‰ ‡ˆÓ Ì‡Â .C¯·Óe Ce¯a ÂÈ¯Á‡«¬»»¿…»¿ƒ»»»¿ƒƒ»∆»«¿¿∆

.ÔÓ‡ Ì‰È¯Á‡«¬≈∆»≈

÷øtéLéL ¤¤¦¦
.àCÈ¯ˆ ,‡ÈˆBn‰ ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ˙t‰ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈««∆¿»¿ƒ»»«ƒ»ƒ

˙t ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÛBÒÂ ‰lÁz ÌÈ„È ˙ÏÈË¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»¿¿««ƒ∆ƒ«
Ú„BÈ BÈ‡Â ˙BÎÏÎÏÓ ÂÈ„È ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈlÁÀƒ¿««ƒ∆≈»»¿À¿»¿≈≈«
Ïk ÔÎÂ .ÂÈ„È ÈzL ÏhiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï ,‰‡ÓË Ô‰Ï»∆À¿»……««∆ƒ…¿≈»»¿≈»
.‰lÁz ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ ÔÈ˜LÓa BÏeahL ¯·c»»∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»

.áÚÓL ˙i¯˜Ï ÔÈa ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈa ,ÂÈ„È ÏËBp‰ Ïk»«≈»»≈«¬ƒ»≈ƒ¿ƒ«¿«
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ‰lÁza C¯·Ó ,‰lÙ˙Ï ÔÈa≈ƒ¿ƒ»¿»≈«¿ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

ה'תשע"ה  אדר כ"ט שישי יום



קסז zekxa zekld - dad` xtq - xc` g"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,el` zexeaga,zg` dxeagl mlek evawzde÷ìçì ïéàMø ïðéà- ¥¨©¨¦¥¨¥
onfl eaiigzdy oeik ,mdnr onfle mzxeagl xefgl mikixv
,oenifd zaeg z` my milhan md dxeagdn mz`iviae ,mzxeaga

BlL äøeáça ïäî ãçàå ãçà ìk ïnæ øák íàålk sxhvd m`e - §¦§¨¦¥¨¤¨§¤¨¥¤©£¨¤
oenifd zkxa z` jxal mdn cg`
zkxa mzi` jxia `le ,ezxeaga

,oefnd÷ìçì ïéàMømpi` - ©¨¦¥¨¥
jxal mzxeagl xefgl mikixv

ïenæa ïéáiç ïðéàåit lr s`e - §¥¨©¨¦§¦
oefnd zkxa cgia mikxany
,z`fd dxeaga onfl miaiig mpi`

oeikìL .ïäéìò eðnæ øákLäL ¤§¨¦§£¥¤§Ÿ¨
ìëàì eáLiLlek`l ehilgdy - ¤¨§¤¡Ÿ

,cgiaãçàå ãçà ìkL ét ìò óà©©¦¤¨¤¨§¤¨
BlMî ìëBàmilke` mpi`e ¥¦¤

cgia cg` lk`nnïéàMø ïðéà¥¨©¨¦
÷ìçìzkxa z` jxal miaiige ¥¨¥

oenifd.
.·ÈúBìëBà eéäL úBøeáç ézL§¥£¤¨§

ïúö÷nL ïîæa ,ãçà úéáa- §©¦¤¨¦§©¤¦§¨¨
dxeagn zvwe ef dxeagn zvwy

efïéôøèöî ,elà úà elà ïéàBø¦¥¤¥¦§¨§¦
ãçà ïenæìonfl mdn cg` leki - §¦¤¨

,zexeagd izylåàì íàåm`e - §¦¨
z` d`ex zg` dxeag zvwn oi`

,dipyd dxeagd zvwnelà¥
.ïîöòì ïéðnæî elàå ïîöòì ïéðnæî§©§¦§©§¨§¥§©§¦§©§¨

ïäéðéa ãçà LnL Lé íàå`iand §¦¥©¨¤¨¥¥¤
izyl dcerqd ikxv z`

,zexeagdLnLîe CìBä àeäL¤¥§©¥
,Bæ äøeáçì Bæ äøeáçî`edy oeik ¥£¨©£¨

zexeagd izya `vnpïéôøèöî¦§¨§¦
úö÷î ïéàL ét ìò óà ãçà ïenæì§¦¤¨©©¦¤¥¦§¨
àeäå ,elà úö÷î ïéàBø elà¥¦¦§¨¥§

ïäézL eòîLiLzexeagd izy - ¤¦§§§¥¤
Cøáîä éøác ìkzkxa lk z` - ¨¦§¥©§¨¥

oenifdøeàáaxexa ote`a -. §¥
.‚ÈìLïäî ãçà àöéå eìëàL äL §Ÿ¨¤¨§§¨¨¤¨¥¤

÷eMì,epnify iptlBì ïéàøB÷- ©§¦
onfl mikled mdy el miricen

ì ïeëiL éãkïéøîBà ïäM äî òîL-xne` onfnd z` rnyiy ick §¥¤§©¥¦§Ÿ©©¤¥§¦
,oenifd zkxa z`åéìò ïéðnæîedper `ede oenifd zkxa mikxane - §©§¦¨¨

mdl÷eMa àeäåleki `l` ,zeprl ick weydn `eal jixv epi`e - §©

enewna zeprlBúáBç éãé àöéå,oenifd zkxaaBîB÷îì øæçiLëìå §¥¥§¥¨§¦§¤©£Ÿ¦§
my lk`yBîöòì ïBænä úkøa Cøáéoefnd zkxa jxal jixvy oeik §¨¥¦§©©¨§©§

.lk`y mewnaïäî ãçà àöéå eìëàL äøNò ìáà,epnify iptlïéà £¨£¨¨¤¨§§¨¨¤¨¥¤¥
åéìò ïéðnæî-oenifd zkxaa 'd my xikfdl eze` mitxvn oi`ãò §©§¦¨¨©

.íänò BîB÷îa áLéå øæçiL¤©£Ÿ§¥¥¦§¦¨¤
.„ÈìLíã÷å úçàk eìëàL äL §Ÿ¨¤¨§§©©§¨©

Bîöòì Cøáe ïäî ãçà,oenif `ll ¤¨¥¤¥¥§©§
åéìò ïéðnæîzkxa jxiay ixg` - §©§¦¨¨

epnif `ly miipydn cg` oefnd
mdnr dper jxiay eze`e onfn

,oeniflúáBç éãé íéðMä eàöéå§¥§©§©¦§¥©
,äæ ïenæa àöé àì àeäå ,ïenæiptn ¦§Ÿ¨¨§¦¤

òøôîì ïenæ ïéàLoenif oi`y - ¤¥¦§©§¥©
.oefnd zkxa ixg`

.ÂËeìëàL íéðL,cgiaãçà ìk §©¦¤¨§¨¤¨
Bîöòì Cøáî ãçàå,oefnd zkxa §¤¨§¨¥§©§

z` cg` daeg ici e`ivei `le
,ipydòãBé ãçà äéä íàåoeekl §¦¨¨¤¨¥©

oefnd zkxaaòãBé Bðéà ãçàå§¤¨¥¥©
,oefnd zkxaa oeeklòãBiL äæ¤¤¥©

oeeklíø ìB÷a Cøáîipydy ick §¨¥§¨
,dkxadn dlin lk rnyiéðMäå§©¥¦

,äëøáe äëøa ìk øçà ïîà äðBò¤¨¥©©¨§¨¨§¨¨
BúáBç éãé àöéåzkxa zaeg ici - §¥¥§¥¨

.oefndïáeohwåéáàì Cøáî-ick ¥§¨¥§¨¦
.daeg ici eia` z` `ivedlãáòå§¤¤

iprpkBaøì Cøáî-`ivedl ick §¨¥§©
,daeg ici eax z`úëøáî äMàå§¦¨§¨¤¤

dìòáì-dlra z` `ivedl ick §©£¨
,daeg iciìáà .ïúáBç éãé ïéàöBéå§§¦§¥¨¨£¨

äøàî àBáz íéîëç eøîà-] ¨§£¨¦¨§¥¨
[dllwïéëøáî åéðáe BzLàL éîì§¦¤¦§¨¨§¨§¦

Bìe` mi`iven -daeg ici ez
.oefnd zkxaa

.ÊËeàöiL íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦¤¨§
ïúáBç éãézkxa rnyy iny - §¥¨¨

ici `vei ,dy`e car ,ohwn oefnd
,daegeòáN àìå eìëàL ïîæa- ¦§©¤¨§§Ÿ¨§

xeriy mdn mi`veid elk` `ly
,epnn mirayyCøáì ïéáiç ïäL¤¥©¨¦§¨¥

wxíéøôBñ éøácîon jxal miaiig mpi` j` ,zifk elk`y meyn ¦¦§¥§¦
.dxezdïúBà ïéàéöBî Cëéôìe,milecbd mixkfd z` -ïè÷aiigy §¦¨¦¦¨¨¨

mixteq ixacn jxaläMà Bà ãáò Bàjxal miaiig m` wtqy ¤¤¦¨
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dkld ipipt

יב  אחד.:הלכה הדין בבית שכן ס"א) קצה (סי' השו"ע וכתב

אינם  הבתים שני בין מפסיקה הרבים רשות אם אבל בתים, בשני

אחד .מצטרפים  בבית נמצאים הם שאפילו הרב בשו''ע וכתב

התאספו  אם רק מצטרפים זאת בכל אלו, את אלו ורואים

לכך  המברך..מלכתחילה דברי כל שתיהן שישמעו וכתב והוא

כשמברך  המזמן את לשמוע שצריך ס''ד), קצה (סי' הרב בשו"ע

הכל'. את 'הזן ברכת סוף עד ולפחות המזון, ברכת כל

טו  יודע.:הלכה אינו שאם ואחד ס"א) קצג (סי' השו"ע וכתב

שצריך  והוסיף חובה. ידי יוצא אינו הקודש לשון מבין אינו

המברך  דברי לכל במילה מילה לכוון (סי'.השומע הרב ובשו"ע
הקודש, בלשון המברך שאם אומרים שיש כתב, ס"א ) קפה
שאין  [מה הלשון מבין שאינו פי על אף חובתו ידי יוצא השומע
אינו  אם חובתו ידי יוצא אינו הכל שלדברי לשונות בשאר כן
לשון  מבינים שאינם הארץ ועמי הנשים ולכן הלשון] מבין
בלשון  בזימון מהמברך בשמיעה חובתם ידי יוצאים הקודש,
כסברא  להחמיר שראוי אע"פ נוהגים, שכן והוסיף הקודש.
והוסיף  זה, מנהג הביא ס"ג) קצג (סי' ברורה ובמשנה הראשונה.
יש  אם בלחש, במילה מילה המברך אחר שיאמרו טוב שיותר

באפשרותם.

ÔÈ‡Â ˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ,BlL ‰¯e·Áa Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»≈∆«¬»∆«»ƒ≈»≈¿≈»
e·LiL ‰LÏL .Ô‰ÈÏÚ enÊ ¯·kL ,ÔenÊa ÔÈ·iÁ«»ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿¬≈∆¿…»∆»¿
ÔÈ‡ ,BlMÓ ÏÎB‡ „Á‡Â „Á‡ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÎ‡Ï∆¡…««ƒ∆»∆»¿∆»≈ƒ∆≈»

.˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯.áé˙BÏÎB‡ eÈ‰L ˙B¯e·Á ÈzL «»ƒ≈»≈¿≈¬∆»¿
el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ Ô˙ˆ˜nL ÔÓÊa ,„Á‡ ˙È·a¿«ƒ∆»ƒ¿«∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈
ÔÓˆÚÏ ÔÈnÊÓ el‡ ,Â‡Ï Ì‡Â .„Á‡ ÔenÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆»¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿«¿»
Ô‰ÈÈa „Á‡ LnL LÈ Ì‡Â .ÔÓˆÚÏ ÔÈnÊÓ el‡Â¿≈¿«¿ƒ¿«¿»¿ƒ≈«»∆»≈≈∆
,BÊ ‰¯e·ÁÏ BÊ ‰¯e·ÁÓ LnLÓe CÏB‰ ‡e‰L∆≈¿«≈≈¬»«¬»
el‡ ˙ˆ˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ „Á‡ ÔenÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆»««ƒ∆≈ƒ¿»≈
È¯·c Ïk Ô‰ÈzL eÚÓLiL ‡e‰Â .el‡ ˙ˆ˜Ó ÔÈ‡B¯ƒƒ¿»≈¿∆ƒ¿¿¿≈∆»ƒ¿≈

.¯e‡·a C¯·Ó‰.âéÔ‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ eÏÎ‡L ‰LÏL «¿»≈¿≈¿…»∆»¿¿»»∆»≈∆
Ô‰M ‰Ó ÚÓLÏ ÔeÎiL È„k BÏ ÔÈ‡¯B˜ ,˜eMÏ«¿ƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿…««∆≈
,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈÂ ˜eMa ‡e‰Â ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓe ,ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«¿ƒ»»¿«¿≈≈¿≈»
Ï·‡ .BÓˆÚÏ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·È BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁiLÎÏÂ¿ƒ¿∆«¬…ƒ¿¿»≈ƒ¿««»¿«¿¬»
„Ú ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ eÏÎ‡L ‰¯NÚ¬»»∆»¿¿»»∆»≈∆≈¿«¿ƒ»»«

.Ì‰nÚ BÓB˜Óa ·LÈÂ ¯ÊÁiL.ãéeÏÎ‡L ‰LÏL ∆«¬…¿≈≈ƒ¿ƒ»∆¿…»∆»¿
ÊÓ BÓˆÚÏ C¯·e Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜Â ˙Á‡k,ÂÈÏÚ ÔÈn ¿««¿»«∆»≈∆≈≈¿«¿¿«¿ƒ»»

ÔenÊa ‡ˆÈ ‡Ï ‡e‰Â ÔenÊ ˙·BÁ È„È ÌÈM‰ e‡ˆÈÂ¿≈¿«¿«ƒ¿≈«ƒ¿…»»¿ƒ
.Ú¯ÙÓÏ ÔenÊ ÔÈ‡L .‰Ê.åè„Á‡ Ïk eÏÎ‡L ÌÈL ∆∆≈ƒ¿«¿≈«¿«ƒ∆»¿»∆»

BÈ‡ „Á‡Â Ú„BÈ „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â .BÓˆÚÏ C¯·Ó „Á‡Â¿∆»¿»≈¿«¿¿ƒ»»∆»≈«¿∆»≈
ÔÓ‡ ‰BÚ ÈM‰Â Ì¯ ÏB˜a C¯·Ó Ú„BiL ‰Ê ,Ú„BÈ≈«∆∆≈«¿»≈¿»¿«≈ƒ∆»≈
C¯·Ó Ô·e .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈÂ ‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ¯Á‡««»¿»»¿»»¿≈≈¿≈»≈¿»≈
dÏÚ·Ï ˙Î¯·Ó ‰M‡Â Ba¯Ï C¯·Ó „·ÚÂ ÂÈ·‡Ï¿»ƒ¿∆∆¿»≈¿«¿ƒ»¿»∆∆¿«¬»
‰¯‡Ó ‡B·z ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ï·‡ .Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒ¿≈»»¬»»¿¬»ƒ»¿≈»

.BÏ ÔÈÎ¯·Ó ÂÈ·e BzL‡L ÈÓÏ.æè‰naÌÈ¯·c ¿ƒ∆ƒ¿»»¿»¿ƒ«∆¿»ƒ
eÚ·N ‡ÏÂ eÏÎ‡L ÔÓÊa ,Ô˙·BÁ È„È e‡ˆiL ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ∆»¿¿≈»»ƒ¿«∆»¿¿…»¿
ÔÈ‡ÈˆBÓ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ C¯·Ï ÔÈ·iÁ Ô‰L∆≈«»ƒ¿»≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ

zekxa zekld - dad` xtq - xc` h"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,mixteq ixacn e` dxezdnéãéî[ici -]òáNå ìëà íà ìáà .ïúáBç ¦¥¨¨£¨¦¨©§¨©
epnn rayy xeriy lk` m` -,äøBzä ïî ïBænä úkøáa áiçúpL¤¦§©¥§¦§©©¨¦©¨

BúBà ïéàéöBî ãáò Bà ïè÷ Bà äMà ïéàoeik ,oefnd zkxa zaeg ici ¥¦¨¨¨¤¤¦¦
BúáBç éãéî BúBà ïéàéöBî ïéà ,äøBzä ïî øáãa áiçä ìkLepi` - ¤¨©©¨§¨¨¦©¨¥¦¦¦¥¨

daeg ici z`vl lekiàlàwx ¤¨
mc`nïî øácä BúBàa áiçä©©¨§©¨¨¦

,BúBîk äøBzäcare dy`y oeike ©¨§
on jxal miaiig mpi`y cv yi
wx jxal aiig ohwe ,dxezd
mileki mpi` ,minkg ixacn
mixkfd z` mzaeg ici `ivedl
i`ceey eraye elk`y milecbd

dxezdn jxal miaiig.

.ÊÈíéøçà ìöà ñðëpädcerq mzi` lk` `lyïéëøáî ïàöîe ©¦§¨¥¤£¥¦§¨¨§¨§¦
àöî íà ,ïenfä úkøaz`'eëå Cøáð øîBà Cøáîä,elyn eplk`y - ¦§©©¦¦¨¨©§¨¥¥§¨¥§

Cøáîe Ceøa åéøçà äðBò àeä'elyn eplk`y jexa' dper epi`e ¤©£¨¨§Ÿ̈
,micreqd x`ykàöî íàåz`'eëå eðìëàL Ceøa ïéðBò íéìëBàä- §¦¨¨¨§¦¦¨¤¨©§§

,epiig eaehae elynäðBò àeä¤
ïîà íäéøçàon` mipery oick ©£¥¤¨¥

.dkxa lk lr

.‡ ÈLÈL ˜¯tìkmc`ìëBàäz`åéìò ïéëøánL útäzkxa ∆∆ƒƒ¨¨¥©©¤§¨§¦¨¨
'àéöBnä,'ux`d on mglöéøóBñå älçz íéãé úìéèð Clehil jixv - ©¦¨¦§¦©¨©¦§¦¨§

ezlik` iptl mina eici izy z`
min' z`xwp ef dlihpe]
eici lehil jixv oke ,['mipey`x
z`xwp ef dlihpe] ezlik` xg`l

.['mipexg` min'àéäL ét ìò óàå§©©¦¤¦
,ïélç út`nhn miicid rbn oi`e ©ª¦

,oilegd z`åéãé ïéàL ét ìò óàå§©©¦¤¥¨¨
úBëìëìîrbpy rcei epi`y - §ª§¨

,ztepihd mewnaïäì òãBé Bðéàå§¥¥©¨¤
äàîèrbpy rcei epi`e - ª§¨

mewn lkn ,d`nehaãò ìëàé àìŸŸ©©
,åéãé ézL ìhiLokziiy iptn ¤¦Ÿ§¥¨¨

oky ,jkl eal my `le d`neh xaca e` ztepihd mewna rbpy
.ynynl zeaxne od zeipwqr miicida BìeahL øác ìk ïëåcg` §¥¨¨¨¤¦§

draynïé÷Lîzt oebk - ©§¦
mikxan oi`y obc ipin zyngn
e` ,dwyna dlahe `ivend dilr
,dwyna mlahy zewxie zexit

éøö.älçz íéãé úìéèð C ¨¦§¦©¨©¦§¦¨
.·äìéëàì ïéa ,åéãé ìèBpä ìk- ¨©¥¨¨¥©£¦¨

zexit e`] zt zlik` iptl oia
,[dwyna mleaihyïéalhepd ¥

òîL úiø÷ìrny z`ixw iptl - ¦§¦©§©
,zixgy lyïéalhepdälôúì- ¥¦§¦¨

,zelitzd lkn zg` iptlCøáî§¨¥
älçzaezlihp iptl -'øLà ©§¦¨£¤
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טז  וכו'.:הלכה ושבע אכל אם קפו אבל (סי' הרב ובשו"ע

שביעה  כדי שאכלה אשה להוציא יכול אינו שקטן הוסיף ס"ג)

המזון. בברכת

יז  וכו'.:הלכה אחרים אצל קצח הנכנס (סי' הרב ובשו"ע

עדיין  בירך ולא משקה מאיזה רביעית שתה שאם הוסיף, ס"ב)

משלו. 'שאכלנו' ברוך לומר יכול אצלם, ונכנס אחרונה ברכה

א  המוציא.:הלכה עליה שמברכין הפת האוכל ובשו"ע כל

מיני  בורא עליה שמברכים פת שהאוכל הוסיף, ס"א) קנח (סי'

זה  וכל ידיו. ליטול צריך אין בכיסנין, הבאה פת כגון מזונות

סעודתו  קבע אם אבל סעודתו, את זו פת על קבע שלא בתנאי

'על  שיברך הוסיף, (שם) הרב ובשו"ע ידיו. ליטול צריך עליה

ידים' העם .נטילת רוב שכיום כתב, ס"ג) קנח (סי' הרב בשו"ע

שיש  ומביא במשקה, שטיבולו לדבר ידיים ליטול נוהגים לא

מן  מקצת דעת על שסומכים משום זכות עליהם שלימדו

ואיננו הראש  מתים טמאי שכולנו הזה שבזמן שאמרו ונים

שטיבולו  לדבר נטילה חכמים הצריכו לא בטהרה, תרומה אוכלים

לסמוך. מי על להם שיש מאחר בידיהם למחות ואין במשקה,

לדבר  אף ידיים ליטול המחייבים כדעת הוא שהעיקר כתב אך

ברכה]. לענין ב) (הלכה להלן [וראה במשקה שטיבולו

ב  'אשר :הלכה בתחלה מברך וכו' לאכילה בין ידיו הנוטל כל
וכו''. נטילת קדשנו על יברך שלא פסק ס"ד) קנח (סי' ובשו"ע

(שם  ברורה המשנה ומבאר במשקה. שטיבולו דבר על ידיים

שבזמננו  שסוברים מהראשונים שיש מכיון הוא שטעמו סק"כ)

שנתבאר  [כפי במשקה שטיבולו לדבר ידיים ליטול נוהגים לא

להקל  ברכות שספק מפני לברך אין ולכן א], הלכה כל .לעיל
וכו''. קדשנו 'אשר בתחלה מברך לתפלה בין וכו' ידיו הנוטל
ידיו  נטל שאם שחרית, תפילת לגבי פסק ס"ה) צב (סי' ובשו"ע

פסק  [וכן יברך ולא התפילה לפני ידיו ייטול דעתו, והסיח בבוקר

שם) צב (סי' והרמ"א ס"ב)]. רלג (סי' וערבית מנחה תפילת לגבי

ובבית  מלוכלכות. שידיו יודע הוא אם אפילו יברך שלא מוסיף

לברך, שאין הטעם מבאר וי"א) ד"ה דֿה סעיף צב (סי' יוסף
וספק  התפילה, לפני ידיים ליטול חובה שאין סוברים שיש משום

להקל  יברך .ברכות ידיו שהנוטל פסק, סי"א) קנח (סי' בשו"ע

אחר  עד לברך שלא העולם שנהגו כתב אמנם הנטילה. לפני

לפני  לברך יכול ואינו נקיות ידיו אין שפעמים משום נטילה,

לפני  ידיו, ושפשף ראשונים מים שנטל לאחר יברך לכן הנטילה,

לברך  שיכול כתב (שם) והרמ"א שניים. מים עליהם שמטיל

חלק  הוא גם שהניגוב משום ניגוב, קודם נטילה אחר גם עליהם

שמנהג  כתב לט) ס"ק (שם ברורה ובמשנה ידיים. נטילת ממצוות

הניגוב. קודם הנטילה אחר לברך העולם

Ì‡ Ï·‡ .Ô˙·BÁ È„ÈÓ ‰M‡ B‡ „·Ú B‡ ÔË˜ Ô˙B‡»»»∆∆ƒ»ƒ≈»»¬»ƒ
ÔÈ‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔBÊn‰ ˙k¯·a ·iÁ˙pL Ú·NÂ ÏÎ‡»«¿»«∆ƒ¿«≈¿ƒ¿««»ƒ«»≈

ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯·„a ·iÁ‰ ÏkL .B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ „·Ú B‡ ÔË˜ B‡ ‰M‡ƒ»»»∆∆ƒƒ∆»««»¿»»ƒ«»≈ƒƒ
.B˙BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯·c‰ B˙B‡a ·iÁ‰ ‡l‡ B˙·BÁ È„ÈÓ B˙B‡.æéÏˆ‡ ÒÎp‰ ƒ≈»∆»««»¿«»»ƒ«»¿«ƒ¿»≈∆

‰BÚ ‡e‰ ,'eÎÂ C¯· ¯ÓB‡ C¯·Ó‰ ‡ˆÓ Ì‡ ,Ôenf‰ ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó Ô‡ˆÓe ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿»»¿»¿ƒƒ¿««ƒƒ»»«¿»≈≈¿»≈¿∆
‰BÚ ‡e‰ ,'eÎÂ eÏÎ‡L Ce¯a ÔÈBÚ ÌÈÏÎB‡‰ ‡ˆÓ Ì‡Â .C¯·Óe Ce¯a ÂÈ¯Á‡«¬»»¿…»¿ƒ»»»¿ƒƒ»∆»«¿¿∆

.ÔÓ‡ Ì‰È¯Á‡«¬≈∆»≈

÷øtéLéL ¤¤¦¦
.àCÈ¯ˆ ,‡ÈˆBn‰ ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ˙t‰ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈««∆¿»¿ƒ»»«ƒ»ƒ

˙t ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÛBÒÂ ‰lÁz ÌÈ„È ˙ÏÈË¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»¿¿««ƒ∆ƒ«
Ú„BÈ BÈ‡Â ˙BÎÏÎÏÓ ÂÈ„È ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈlÁÀƒ¿««ƒ∆≈»»¿À¿»¿≈≈«
Ïk ÔÎÂ .ÂÈ„È ÈzL ÏhiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï ,‰‡ÓË Ô‰Ï»∆À¿»……««∆ƒ…¿≈»»¿≈»
.‰lÁz ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ ÔÈ˜LÓa BÏeahL ¯·c»»∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»

.áÚÓL ˙i¯˜Ï ÔÈa ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈa ,ÂÈ„È ÏËBp‰ Ïk»«≈»»≈«¬ƒ»≈ƒ¿ƒ«¿«
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ‰lÁza C¯·Ó ,‰lÙ˙Ï ÔÈa≈ƒ¿ƒ»¿»≈«¿ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

ה'תשע"ה  אדר כ"ט שישי יום
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ג  שהן :הלכה מפני בתחלה ידים מנטילת פטורים ובמחנה
במלחמה. במדבר טרודים שהיה 'מי ס"ח) קנח (סי' השו"ע כתב

בשו"ע  וכתב ידיים'. מנטילת פטור מים, לו ואין סכנה במקום או

יש  אם אפילו פת מלאכול להימנע צריך שאינו סי"ד), (שם הרב

נטילת  כלל גזרו לא סכנה שבמקום לפי לאכול, אחר דבר לו

ידיים.

ד  הפרק.:הלכה עד ידיים הביא נטילת ס"ד) קסא (סי' השו"ע

פרק  עד ראשונה לדעה ידיו, ליטול צריך פרק איזה עד דעות שתי

האצבעות, פרק עד שניה ולדעה הזרוע. עם היד חיבור מקום היד,

כדעה  לנהוג שראוי וכתב היד. כף עם האצבעות חיבור מקום

דין  רק זה שאין כתב וראוי) ד"ה (שם הלכה ובביאור הראשונה.

ליטול לכתחילה  הדין מעיקר להחמיר צריך אלא כן, לנהוג שראוי

הסומך  אבל ידיים. בנטילת מזלזל בכלל הוא בזה והמקל ידיו, כל

מים  מעט רק לו כשיש הדחק, בשעת השניה הדעה על להקל

בידו  מוחין אין ידיים..לנטילה, שתי לכל רביעית המים שיעור
ידיים  נטילת ששיעור פי על שאף ס"י), קנח (סי' השו"ע וכתב

על  שהעיד חסדא רב כדברי בשפע, ליטול יוסיף רביעית, הוא

נתנו  חופניים, מלוא במים ידיו שנטל שמשום ב), סב, (שבת עצמו

חופניים  מלוא טובה השמים מן חוצץ .לו בטבילה שחוצץ וכל
ידיים. בזה.בנטילת הדינים פרטי ס"אֿג) קסא (סי' בשו"ע ראה

היה  שאם הוא בחציצה שהכלל סק"א) (שם ברורה במשנה וכתב

מקפיד  אינו אם אפילו חציצה, זה הרי היד, רוב על חוצץ דבר

מקפיד  אם רק חוצץ מועט, בשיעור חוצץ דבר היה ואם כך. על

נוטלים .עליו  שאין אומרים שיש סי"ב) קס (סי' בשו"ע וכתב

פירות  מי שגם אומרים ויש בלבד, במים אלא ראשונים מים

יהיה  שלא ביין, ליטול שאסור אלא לנטילה, כשרים ויין

לעצמו. ברכה קובע חשיבותו שמפני חשוב, בדבר כמזלזל

בשעת  פירות במי נוטלים אבל ביין, נוטלים שאין אומרים ויש

כשרים  פירות שמי הסוברים שלדעת הרמ"א והוסיף הדחק.

וכתב  לנטילה. כשרים המבושלים דבש מי או שיכר אף

כדעה  להורות יש שלהלכה סד) ס"ק (שם ברורה במשנה

הדחק. בשעת פירות במי ליטול ולהקל האחרונה

ה  'על :הלכה מברך ידיו המטביל ס"כ), קנט (סי השו"ע כתב

או  ידיים' טבילת 'על לברך שצריך כתב והרמ"א ידיים'. נטילת

ˆÓ BfL .ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ eeˆÂeÈeËˆpL ,ÌÈÓÎÁ ˙Â ¿ƒ»«¿ƒ«»«ƒ∆ƒ¿«¬»ƒ∆ƒ¿«ƒ
¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ ¯Ó‡pL Ô‰Ó ÚÓLÏ ‰¯Bza«»ƒ¿…«≈∆∆∆¡««ƒ«»¬∆

ÌÈÓe .Ee¯BÈÌÈ‡L ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÌÈB¯Á‡ «ƒ«¬ƒ≈¿»¿ƒ¬≈∆∆≈»
Ô‰a ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ CÎÈÙÏe .‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈««»»¿ƒ»«»»»¿ƒ»≈»∆

.¯˙È.â,˙eL¯ ÏÈL·˙Ï ÏÈL·z ÔÈa ÌÈ„È ˙ÏÈË »≈¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ¿«¿ƒ¿
ÔÈ‡ ÔÈlÁ ÏL ˙B¯Ùe .ÏËB BÈ‡ ‰ˆ¯ ÏËB ‰ˆ»̄»≈»»≈≈≈∆Àƒ≈»
ÏÎÂ ,ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa ÌÈ„È ˙ÏÈË ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ»≈«¿»

Ïk .Áe¯‰ ÈqbÓ ‰Ê È¯‰ ˙B¯ÙÏ ÂÈ„È ÏËBp‰˙‡ «≈»»¿≈¬≈∆ƒ«≈»«»∆
Ba LÈ ‡nL ,‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ ÁÏn‰«∆«»ƒ¿ƒ«»«ƒ»«¬»∆»≈
,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓk BÚ·hL ÁÏÓ B‡ ˙ÈÓB„Ò ÁÏÓ∆«¿ƒ∆«∆ƒ¿¿∆«¿ƒ
ÏhÏ ÔÈ·iÁ ‰Ê ÈtÓ .‡ÓqÈÂ ÂÈÈÚ ÏÚ ÂÈ„È ¯È·ÚÈÂ¿«¬ƒ»»«≈»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆«»ƒƒ…
‰ÁÓ·e .ÁÏn‰ ÈtÓ ,‰„eÚÒ Ïk ÛBÒa ÌÈ„È»«ƒ¿»¿»ƒ¿≈«∆«¿«¬∆
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צז) ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב ידיים'. שטיפת 'על

פסולים  המים אם אך ידיים', נטילת 'על שיברך כתבו שהאחרונים

ידיים' טבילת 'על יברך לטבילה, רק וכשרים הטבילן .לנטילה
כלום. עשה לא וכו' מקוה שיעור בהם שאין השו"ע במים

ארבעים  בהם אין אם שאפילו אומרים שיש סי"ד), קנט (סי' כתב

להקל  ויש טהורות. ידיו המים, מן מתכסות ידיו אם סאה,

כשיטתם  להקל שיש כתב פה) ס"ק (שם ברורה והמשנה כשיטתם.

(ד"ה  הלכה בביאור כך על והוסיף הדחק. במקום או בדיעבד רק

בלא  שוב ידיו שייטול מים, עוד לו יזדמן כך אחר שאם ויש),

סאה  מארבעים בפחות שטבילה הראשונים רוב שדעת כיון ברכה,

מועילה  אומרים .אינה שיש הביא סי"ז) קנט (סי' הרב בשו"ע

כנטילה  הדבר נחשב לקרקע, מחובר שאינו בכלי ידיו שכשטובל

ארבעים  שיעור במים שיהיה צריך ואין כטבילה, ולא מכלי כשרה

ויש  נטילה. כדין רביעית בהם שיהיה די אלא טבילה, כדין סאה

נשפכים  שהמים באופן אלא כשרה אינה מכלי שנטילה אומרים

נחשב  זה אין בכלי ידיו כשטובל אבל אדם, שפיכת מכוח ידיו על

אפשר  הדחק בשעת האם מחלוקת שם והביא כשרה. לנטילה

לדעת  לחוש שיש כתב ולמעשה לא, או המתירים דעת על לסמוך

בכלי  ידיו שיטבול מהכלי ידיו ליטול יכול כשאינו ולכן האוסרים,

ויאכל. במפה ידיו ויכרוך ברכה, בלא

ז  נפסלו.:הלכה השתיה מן אותן האוסר גילוי נתגלו אם וכן
חוששים  אין הזה שבזמן כג) ס"ק קס (סי' ברורה במשנה וכתב
נחש, מהם ששתה ידוע אם אבל לידיים. מהם ונוטלים לגילוי,

מהם  ליטול ליטול .אסור שמותר הכריע ס"ד) קס (סי' בשו"ע
אמנם  ועוף. חיה בהמה שאר או כלב, מהם ששתה במים ידיים
מהם  שתה שאם מחלקים שיש הביא כג) ס"ק (שם ברורה במשנה
ששתו  ועוף חיה בהמה ושאר מיאוס, משום פסולים כלב, או חזיר
להתיר  אפשר הדחק שבשעת והביא המים. את פוסלים אינם מהם

וחזיר  בכלב שמים .אף כג) ס"ק קס (סי' ברורה במשנה כתב
רוב, הם הכשרים המים אם כשרים, במים שנתערבו פסולים
רביעית, לשיעור אפילו ומשלימים הפסולים, המים מתבטלים
הפסולים. המים מחמת הכשרים המים מראה נשתנה שלא ובתנאי

ח  שופכים.:הלכה נעשו מלאכה בהם שנעשה מים כל
כדי  במים יין עם כלי הכניס שאם הוסיף, ס"ב) קס (סי' ובשו"ע
המשנה  וכתב במים. מלאכה שנעשה לפי פסולים המים לצננו,

לא שאם סק"ט), (שם לעשות ברורה כדי למים הדבר את הכניס
יין  שהכניס וכגון הקיים, המצב על לשמור כדי אלא שינוי, בו
שלא  בשביל למים דגים שהכניס או יתחמם, שלא כדי למים
נמצאים  המים שאם ס"ד) (שם הרב בשו"ע וכתב כשרים. ימותו,
והכניס  שבתוכו, הדבר מידת את המראים סימנים בו שיש בכלי

ÌÈÓa B‡ ,‰Â˜Ó ¯eÚL Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈÓa ÔÏÈaË‰ƒ¿ƒ»¿«ƒ∆≈»∆ƒƒ¿∆¿«ƒ
ÌÈn‰ ÔÈ‡L ,ÌeÏk ‰NÚ ‡Ï Ú˜¯waL ÔÈ·e‡L¿ƒ∆««¿«…»»¿∆≈««ƒ

.‰ÏÈËa ‡l‡ ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ·e‡M‰.åÏk «¿ƒ¿«¬ƒ∆«»«ƒ∆»ƒ¿ƒ»»
ÌÈna ,ÌÈ¯·c ‰Úa¯‡a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ÂÈ„È ÏËBp‰«≈»»»ƒ¿ƒ»≈¿«¿»»¿»ƒ««ƒ
,¯eÚM·e .ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt e‰È ‡lL ,ÔÓˆÚ«¿»∆…¿¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ«ƒ
eÈ‰iL ,ÈÏk·e .ÌÈ„È ÈzL ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ Ô‰a ‡‰iL∆¿≈»∆¿ƒƒ¿»¿≈»«ƒ«¿ƒ∆ƒ¿
ÌÈ‡a ÌÈn‰ e‰iL ÏËBp·e ÈÏÎa Ô‰a ÔÈÏËBpL ÌÈn‰««ƒ∆¿ƒ»∆ƒ¿ƒ«≈∆¿««ƒ»ƒ

kÓ.Ô˙B Á.æ,ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÌÈ¯·c ‰Úa¯‡ ƒ…«≈«¿»»¿»ƒ¿ƒ∆««ƒ
„ÒÙ‰Â ,Ô‰a ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÂ ,Èel‚Â ,‰‡¯Ó ÈepLƒ«¿∆¿ƒ«¬ƒ«¿»»»∆¿∆¿≈
ÌÈÓ ,„ˆÈk .Ô‰Ó ˙BzLlÓ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÚBn‰«≈«∆«¿≈»ƒƒ¿≈∆≈««ƒ
ÔÈa ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa ,Ô‰È‡¯Ó epzLpL∆ƒ¿««¿≈∆≈¿≈ƒ≈¿«¿»≈
el‡ È¯‰ ÔÓB˜Ó ˙ÓÁÓ ÔÈa ÔÎB˙Ï ÏÙpL ¯·c ˙ÓÁÓ≈¬«»»∆»«¿»≈≈¬«¿»¬≈≈
,‰i˙M‰ ÔÓ Ô˙B‡ ¯ÒB‡‰ Èelb elb˙ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÏeÒt¿ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ»≈»ƒ«¿ƒ»

.ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ eÏÒÙ.çÔ‰a ‰NÚpL ÌÈÓ Ïk ƒ¿¿ƒ¿ƒ«»«ƒ»«ƒ∆«¬»»∆
,„ˆÈk .ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÌÈÏeÒÙe ÔÈÎÙBL eNÚ ‰Î‡ÏÓ¿»»«¬¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ≈«
Bzt Ô‰a ‰¯ML B‡ ,ÌÈÏk Ô‰a ÁÈ„‰L ÔÈ·e‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ∆≈ƒ«»∆≈ƒ∆»»»∆ƒ
ÔÈÏeÒt ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈¿≈ƒ≈¿«¿»¿ƒ
,ÌÈL„Á B‡ ÔÈÁ„eÓ ÌÈÏk Ô‰a ÁÈ„‰ .ÌÈ„È ˙ÏÈËÏƒ¿ƒ«»«ƒ≈ƒ«»∆≈ƒ»ƒ¬»ƒ
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ג  שהן :הלכה מפני בתחלה ידים מנטילת פטורים ובמחנה
במלחמה. במדבר טרודים שהיה 'מי ס"ח) קנח (סי' השו"ע כתב

בשו"ע  וכתב ידיים'. מנטילת פטור מים, לו ואין סכנה במקום או

יש  אם אפילו פת מלאכול להימנע צריך שאינו סי"ד), (שם הרב

נטילת  כלל גזרו לא סכנה שבמקום לפי לאכול, אחר דבר לו

ידיים.

ד  הפרק.:הלכה עד ידיים הביא נטילת ס"ד) קסא (סי' השו"ע

פרק  עד ראשונה לדעה ידיו, ליטול צריך פרק איזה עד דעות שתי

האצבעות, פרק עד שניה ולדעה הזרוע. עם היד חיבור מקום היד,

כדעה  לנהוג שראוי וכתב היד. כף עם האצבעות חיבור מקום

דין  רק זה שאין כתב וראוי) ד"ה (שם הלכה ובביאור הראשונה.

ליטול לכתחילה  הדין מעיקר להחמיר צריך אלא כן, לנהוג שראוי

הסומך  אבל ידיים. בנטילת מזלזל בכלל הוא בזה והמקל ידיו, כל

מים  מעט רק לו כשיש הדחק, בשעת השניה הדעה על להקל

בידו  מוחין אין ידיים..לנטילה, שתי לכל רביעית המים שיעור
ידיים  נטילת ששיעור פי על שאף ס"י), קנח (סי' השו"ע וכתב

על  שהעיד חסדא רב כדברי בשפע, ליטול יוסיף רביעית, הוא

נתנו  חופניים, מלוא במים ידיו שנטל שמשום ב), סב, (שבת עצמו

חופניים  מלוא טובה השמים מן חוצץ .לו בטבילה שחוצץ וכל
ידיים. בזה.בנטילת הדינים פרטי ס"אֿג) קסא (סי' בשו"ע ראה

היה  שאם הוא בחציצה שהכלל סק"א) (שם ברורה במשנה וכתב

מקפיד  אינו אם אפילו חציצה, זה הרי היד, רוב על חוצץ דבר

מקפיד  אם רק חוצץ מועט, בשיעור חוצץ דבר היה ואם כך. על

נוטלים .עליו  שאין אומרים שיש סי"ב) קס (סי' בשו"ע וכתב

פירות  מי שגם אומרים ויש בלבד, במים אלא ראשונים מים

יהיה  שלא ביין, ליטול שאסור אלא לנטילה, כשרים ויין

לעצמו. ברכה קובע חשיבותו שמפני חשוב, בדבר כמזלזל

בשעת  פירות במי נוטלים אבל ביין, נוטלים שאין אומרים ויש

כשרים  פירות שמי הסוברים שלדעת הרמ"א והוסיף הדחק.

וכתב  לנטילה. כשרים המבושלים דבש מי או שיכר אף

כדעה  להורות יש שלהלכה סד) ס"ק (שם ברורה במשנה

הדחק. בשעת פירות במי ליטול ולהקל האחרונה

ה  'על :הלכה מברך ידיו המטביל ס"כ), קנט (סי השו"ע כתב

או  ידיים' טבילת 'על לברך שצריך כתב והרמ"א ידיים'. נטילת

ˆÓ BfL .ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ eeˆÂeÈeËˆpL ,ÌÈÓÎÁ ˙Â ¿ƒ»«¿ƒ«»«ƒ∆ƒ¿«¬»ƒ∆ƒ¿«ƒ
¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ ¯Ó‡pL Ô‰Ó ÚÓLÏ ‰¯Bza«»ƒ¿…«≈∆∆∆¡««ƒ«»¬∆

ÌÈÓe .Ee¯BÈÌÈ‡L ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÌÈB¯Á‡ «ƒ«¬ƒ≈¿»¿ƒ¬≈∆∆≈»
Ô‰a ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ CÎÈÙÏe .‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈««»»¿ƒ»«»»»¿ƒ»≈»∆

.¯˙È.â,˙eL¯ ÏÈL·˙Ï ÏÈL·z ÔÈa ÌÈ„È ˙ÏÈË »≈¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ¿«¿ƒ¿
ÔÈ‡ ÔÈlÁ ÏL ˙B¯Ùe .ÏËB BÈ‡ ‰ˆ¯ ÏËB ‰ˆ»̄»≈»»≈≈≈∆Àƒ≈»
ÏÎÂ ,ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa ÌÈ„È ˙ÏÈË ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ»≈«¿»

Ïk .Áe¯‰ ÈqbÓ ‰Ê È¯‰ ˙B¯ÙÏ ÂÈ„È ÏËBp‰˙‡ «≈»»¿≈¬≈∆ƒ«≈»«»∆
Ba LÈ ‡nL ,‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ ÁÏn‰«∆«»ƒ¿ƒ«»«ƒ»«¬»∆»≈
,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓk BÚ·hL ÁÏÓ B‡ ˙ÈÓB„Ò ÁÏÓ∆«¿ƒ∆«∆ƒ¿¿∆«¿ƒ
ÏhÏ ÔÈ·iÁ ‰Ê ÈtÓ .‡ÓqÈÂ ÂÈÈÚ ÏÚ ÂÈ„È ¯È·ÚÈÂ¿«¬ƒ»»«≈»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆«»ƒƒ…
‰ÁÓ·e .ÁÏn‰ ÈtÓ ,‰„eÚÒ Ïk ÛBÒa ÌÈ„È»«ƒ¿»¿»ƒ¿≈«∆«¿«¬∆
ÌÈ„e¯Ë Ô‰L ÈtÓ ‰lÁza ÌÈ„È ˙ÏÈËpÓ ÌÈ¯eËt¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

.‰kq‰ ÈtÓ ‰B¯Á‡a ÔÈ·iÁÂ ,‰ÓÁÏÓa.ã„Ú ¿ƒ¿»»¿«»ƒ»«¬»ƒ¿≈««»»«
¯eÚL ‰nÎÂ .˜¯t‰ „Ú ,ÌÈ„È ˙ÏÈË ‡È‰ ÔÎÈ‰≈»ƒ¿ƒ«»«ƒ««∆∆¿«»ƒ
‰ÏÈ·Ëa ıˆBÁL ÏÎÂ .ÌÈ„È ÈzL ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ ,ÌÈn‰««ƒ¿ƒƒ¿»¿≈»«ƒ¿»∆≈ƒ¿ƒ»
‰ÏBÚ ‰Â˜n‰ ˙cÓÏ ‰ÏBÚ‰ ÏÎÂ .ÌÈ„È ˙ÏÈËa ıˆBÁ≈ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»»∆¿ƒ««ƒ¿∆∆

.˙ÈÚÈ·¯ ¯eÚLÏ.äÏkÌ‡ ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯v‰ ¿ƒ¿ƒƒ»«»ƒ¿ƒ«»«ƒƒ
Ì‡Â .¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰Â˜Ó ÈÓa ÂÈ„È ÏÈaË‰ƒ¿ƒ»»¿≈ƒ¿∆≈»ƒ»»«≈¿ƒ
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צז) ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב ידיים'. שטיפת 'על

פסולים  המים אם אך ידיים', נטילת 'על שיברך כתבו שהאחרונים

ידיים' טבילת 'על יברך לטבילה, רק וכשרים הטבילן .לנטילה
כלום. עשה לא וכו' מקוה שיעור בהם שאין השו"ע במים

ארבעים  בהם אין אם שאפילו אומרים שיש סי"ד), קנט (סי' כתב

להקל  ויש טהורות. ידיו המים, מן מתכסות ידיו אם סאה,

כשיטתם  להקל שיש כתב פה) ס"ק (שם ברורה והמשנה כשיטתם.

(ד"ה  הלכה בביאור כך על והוסיף הדחק. במקום או בדיעבד רק

בלא  שוב ידיו שייטול מים, עוד לו יזדמן כך אחר שאם ויש),

סאה  מארבעים בפחות שטבילה הראשונים רוב שדעת כיון ברכה,

מועילה  אומרים .אינה שיש הביא סי"ז) קנט (סי' הרב בשו"ע

כנטילה  הדבר נחשב לקרקע, מחובר שאינו בכלי ידיו שכשטובל

ארבעים  שיעור במים שיהיה צריך ואין כטבילה, ולא מכלי כשרה

ויש  נטילה. כדין רביעית בהם שיהיה די אלא טבילה, כדין סאה

נשפכים  שהמים באופן אלא כשרה אינה מכלי שנטילה אומרים

נחשב  זה אין בכלי ידיו כשטובל אבל אדם, שפיכת מכוח ידיו על

אפשר  הדחק בשעת האם מחלוקת שם והביא כשרה. לנטילה

לדעת  לחוש שיש כתב ולמעשה לא, או המתירים דעת על לסמוך

בכלי  ידיו שיטבול מהכלי ידיו ליטול יכול כשאינו ולכן האוסרים,

ויאכל. במפה ידיו ויכרוך ברכה, בלא

ז  נפסלו.:הלכה השתיה מן אותן האוסר גילוי נתגלו אם וכן
חוששים  אין הזה שבזמן כג) ס"ק קס (סי' ברורה במשנה וכתב
נחש, מהם ששתה ידוע אם אבל לידיים. מהם ונוטלים לגילוי,

מהם  ליטול ליטול .אסור שמותר הכריע ס"ד) קס (סי' בשו"ע
אמנם  ועוף. חיה בהמה שאר או כלב, מהם ששתה במים ידיים
מהם  שתה שאם מחלקים שיש הביא כג) ס"ק (שם ברורה במשנה
ששתו  ועוף חיה בהמה ושאר מיאוס, משום פסולים כלב, או חזיר
להתיר  אפשר הדחק שבשעת והביא המים. את פוסלים אינם מהם

וחזיר  בכלב שמים .אף כג) ס"ק קס (סי' ברורה במשנה כתב
רוב, הם הכשרים המים אם כשרים, במים שנתערבו פסולים
רביעית, לשיעור אפילו ומשלימים הפסולים, המים מתבטלים
הפסולים. המים מחמת הכשרים המים מראה נשתנה שלא ובתנאי

ח  שופכים.:הלכה נעשו מלאכה בהם שנעשה מים כל
כדי  במים יין עם כלי הכניס שאם הוסיף, ס"ב) קס (סי' ובשו"ע
המשנה  וכתב במים. מלאכה שנעשה לפי פסולים המים לצננו,

לא שאם סק"ט), (שם לעשות ברורה כדי למים הדבר את הכניס
יין  שהכניס וכגון הקיים, המצב על לשמור כדי אלא שינוי, בו
שלא  בשביל למים דגים שהכניס או יתחמם, שלא כדי למים
נמצאים  המים שאם ס"ד) (שם הרב בשו"ע וכתב כשרים. ימותו,
והכניס  שבתוכו, הדבר מידת את המראים סימנים בו שיש בכלי

ÌÈÓa B‡ ,‰Â˜Ó ¯eÚL Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈÓa ÔÏÈaË‰ƒ¿ƒ»¿«ƒ∆≈»∆ƒƒ¿∆¿«ƒ
ÌÈn‰ ÔÈ‡L ,ÌeÏk ‰NÚ ‡Ï Ú˜¯waL ÔÈ·e‡L¿ƒ∆««¿«…»»¿∆≈««ƒ

.‰ÏÈËa ‡l‡ ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ·e‡M‰.åÏk «¿ƒ¿«¬ƒ∆«»«ƒ∆»ƒ¿ƒ»»
ÌÈna ,ÌÈ¯·c ‰Úa¯‡a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ÂÈ„È ÏËBp‰«≈»»»ƒ¿ƒ»≈¿«¿»»¿»ƒ««ƒ
,¯eÚM·e .ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt e‰È ‡lL ,ÔÓˆÚ«¿»∆…¿¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ«ƒ
eÈ‰iL ,ÈÏk·e .ÌÈ„È ÈzL ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ Ô‰a ‡‰iL∆¿≈»∆¿ƒƒ¿»¿≈»«ƒ«¿ƒ∆ƒ¿
ÌÈ‡a ÌÈn‰ e‰iL ÏËBp·e ÈÏÎa Ô‰a ÔÈÏËBpL ÌÈn‰««ƒ∆¿ƒ»∆ƒ¿ƒ«≈∆¿««ƒ»ƒ

kÓ.Ô˙B Á.æ,ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÌÈ¯·c ‰Úa¯‡ ƒ…«≈«¿»»¿»ƒ¿ƒ∆««ƒ
„ÒÙ‰Â ,Ô‰a ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÂ ,Èel‚Â ,‰‡¯Ó ÈepLƒ«¿∆¿ƒ«¬ƒ«¿»»»∆¿∆¿≈
ÌÈÓ ,„ˆÈk .Ô‰Ó ˙BzLlÓ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÚBn‰«≈«∆«¿≈»ƒƒ¿≈∆≈««ƒ
ÔÈa ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa ,Ô‰È‡¯Ó epzLpL∆ƒ¿««¿≈∆≈¿≈ƒ≈¿«¿»≈
el‡ È¯‰ ÔÓB˜Ó ˙ÓÁÓ ÔÈa ÔÎB˙Ï ÏÙpL ¯·c ˙ÓÁÓ≈¬«»»∆»«¿»≈≈¬«¿»¬≈≈
,‰i˙M‰ ÔÓ Ô˙B‡ ¯ÒB‡‰ Èelb elb˙ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÏeÒt¿ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ»≈»ƒ«¿ƒ»

.ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ eÏÒÙ.çÔ‰a ‰NÚpL ÌÈÓ Ïk ƒ¿¿ƒ¿ƒ«»«ƒ»«ƒ∆«¬»»∆
,„ˆÈk .ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÌÈÏeÒÙe ÔÈÎÙBL eNÚ ‰Î‡ÏÓ¿»»«¬¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ≈«
Bzt Ô‰a ‰¯ML B‡ ,ÌÈÏk Ô‰a ÁÈ„‰L ÔÈ·e‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ∆≈ƒ«»∆≈ƒ∆»»»∆ƒ
ÔÈÏeÒt ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈¿≈ƒ≈¿«¿»¿ƒ
,ÌÈL„Á B‡ ÔÈÁ„eÓ ÌÈÏk Ô‰a ÁÈ„‰ .ÌÈ„È ˙ÏÈËÏƒ¿ƒ«»«ƒ≈ƒ«»∆≈ƒ»ƒ¬»ƒ



zekxaקע zekld - dad` xtq - xc` h"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.mici zlihplíBzçpäL íéî[dte` -]ïéëòkä úà ïäa ìéaèî-] ©¦¤©©§©§¦¨¤¤©§¨¦
,mkkxl ick ,diit`d zrya [dt`n ipinïéìeñtjekixy itl §¦

.dk`ln `id mina mikrkdåmindïôBç àeäL[gwel -]ïäîeicia §¤¥¥¤
äLéì úòLa,mikrkd lr miyl ick,íéøLkoeikåéðôçaL íénäL ¦§©¦¨§¥¦¤©©¦¤§¨§¨

äëàìî ïäa eNòpL íä- ¥¤©£¨¤§¨¨
eidy mina dzyrp dk`lndy
mde ,ztd z` jkix mniry eicia

,dlihpl mileqt ok`íénä ìáà£¨©©¦
ïäî ïôçL,ilka exzepeïä éøä ¤¨©¥¤£¥¥
,ïúeøLëadyrp `l mday itl §©§¨

.dk`ln
.ËúiúMî eìñôpL íéî ìk̈©¦¤¦§§¦§¦©

áìkäziizyl miie`x mpi`y - ©¤¤
,alkeéäL ïBâkmindBà ,íéøî §¤¨¨¦

ïéøeëò Bà ,ïéçeìî,miklkeln - §¦£¦
BàdidyL ãò ,òø ïçéøzngn ¥¨©©¤

el` minbt,áìkä ïúBà äzLé àìŸ¦§¤¨©¤¤
mind ecnr m`,íéìëamd ixd §¥¦

å ,íéãé úìéèðì ïéìeñtecnr m` §¦¦§¦©¨©¦§
,úBò÷ø÷amd ixdíéøLk §©§¨§¥¦

ïäa ìéaèäìly min .micid z` §©§¦¨¤
zepiirnïîB÷îa ,äéøáè énç- ©¥§¤§¨¦§¨

,rwxwa mind zriap mewna
,íéãiä úà ïäa ïéìéaèîitl ©§¦¦¨¤¤©¨©¦

zepiirn lkk mpic dixah ingy
.dliahl mixyky ze`eewneìáà£¨

éìëa ïäî ìèð íàmin a`y m` - ¦¨©¥¤¦§¦
eici lhpe ilka dixah ingn

,epnnâéìôäL Bà[wigxd -]ïäî ¤¦§¦¥¤
øçà íB÷îì änàmin eewpy - ©¨§¨©¥

wgxna `neb jeza dixah ingn
,mdn dn`àì ,ïäî ïéìèBð ïéànmiàìå íéðBLàøminíéðBøçà- ¥§¦¥¤Ÿ¦¦§Ÿ©£¦
,miipy minì ïééeàø ïðéàL éðtî,äîäaä úiúLmixn mdy iptn ¦§¥¤¥¨§¦¦§¦©©§¥¨

.ce`n

.Èèòî èòî åéãé ìò ïzì ìèBpì Léz` lhepd jixv dligzkl - ¥©¥¦¥©¨¨§©§©
,zepizp dnka hrn hrn mind z` jetyl eiciøeòMk ïziL ãò- ©¤¦¥©¦

ezvigx df ote`ay meyn ,ziriax xeriy eici lr ozii seqaly cr
.dti dleräôéèLa dlk úéòéáøä ïúð íàåúçà,zg` zaa -`le §¦¨©¨§¦¦ª¨¦§¦¨©©

,hrn hrn eici lr jty.øLk̈¥
äòaøà ïéìèBðe`äMîçmiyp` §¦©§¨¨£¦¨

zecner odiciyk ,odici z`äæ¤
,äæ ãé éab ìò äæ ãé Bà ,äæ ãöa§©¤¨¤©©¥¨¤

úçà äôéèLa,cgi mleklãáìáe ¦§¦¨©©¦§©
íäéãé etøiLci oia geex exizeie ¤©§§¥¤

,dzxagl zg`ïäéðéa àBáiL éãk§¥¤¨¥¥¤
íénä`le ,dlek cid z` ethyie ©©¦

eci oia zvveg exag ci didz
,mind oialey i`pzadúBàa äéäé¦§¤§¨

ãçà ìëì úéòéáø éãk äôéèMä©§¦¨§¥§¦¦§¨¤¨
ãçàåxeriy mina didiy - §¤¨

izyl mc` lkl zg` ziriax
.eici

.‡ÈïéðúBð ïéà[milhep -]íéãiì ¥§¦©¨©¦
íéìkä úBðôãa àìdkizg - Ÿ§¨§©¥¦

,leaiw zia dl yiy xeay ilkn
õçnä éìeLa àìålecb ilk - §Ÿ§¥©¨¨

eizgzn el yiy ,qxgn ieyrd
,leaiw zia cer ixeg`d ecva

íéñøça àìå,qxg ixay -àìå §Ÿ©£¨¦§Ÿ
úéáçä úôeâîamiqkny dqkn - ¦§©¤¨¦

mrhde .ziagd z` enr mixbeqe
mdy meyn ,mda milhep oi`y
mnvr ipta cenrl mileki mpi`
m` `l` ,min ziriax wifgdle
lr mze` mipiryne mikneq ok

.xg` xacäìéèðì äôeânä ïwz íàådzizgz z` xyii m` - §¦¦¥©§¨¦§¦¨
,xg` xac lr dkinq `la min wifgdl lkezy.íéãiì äpnî ïéìèBð§¦¦¤¨©¨©¦

úîçä ïëåxern ieyry ilk -,dðwzLayen zia dl dyry - §¥©¥¤¤¦§¨
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הבשר, משקל את מדד הוא המים גובה עליית ולפי בשר בו

במים  מלאכה לעשיית נחשב שהדבר משום פסולים .המים

כשרים. לישה בשעת מהן חופן קס ושהוא (סי הרמ"א וכתב

ידיו  בהם שהכניס המים מהעיסה מלוכלכות ידיו אם שאף ס"ב)

ידיו  שאם רבינו שדעת כתב ג) (ס"ק והט"ז כשרים. נשארו

פסול  המים מהעיסה מלאכה.מלוכלכות בהם שנעשה משום ים
י"ח). (ס"ק ברורה המשנה הכריע וכן

ט  ידים :הלכה לנטילת פסולין בכלים וכו' עכורין או
בהן. להטביל כשרים פסק ובקרקעות ס"ט) קס (סי' ובשו"ע

גם  פסולים כלב, לשתיית ראויים שאינם עד עכורים הם שאם

ידיים  חמי .לטבילת פסול שטעם ס"ח) קס (סי' השו"ע כתב

וכתב  כלב. לשתיית ראויים ואינם מרים שהם משום הוא טבריה

לשתיית  ראויים שמימיו נובעים חמים מים יימצאו אם זה, שלפי

ממנו. נוטלים כלב,

י  ידיו :הלכה היו אם ידיו, שהנוטל ס"ב) קס"ב (סי השו"ע  כתב

להעביר  אחת פעם ייטול החוצץ, דבר עליהן שהיה או מלוכלכות
ופעם  ידיו, לטהר שניה ופעם החוצץ, הדבר או הלכלוך מידיו

לא  אם אבל הנטילה. מחמת מידיו שנטמאו המים לטהר שלישית

ידיו  על ישפוך חציצה, או לכלוך עליהן היה ולא נקיות ידיו היו
ברמ"א  עוד [וראה שניים למים צריך ואין אחת, בבת רביעית
ביאר, כא) ס"ק (שם ברורה ובמשנה בזה]. שהוסיף במה (שם)
שנחסר  ומאחר הלכלוך, להסיר כדי היא הראשונה שהנטילה
ושניים, ראשונים מים מכן לאחר ליטול צריך הרביעית משיעור
וממילא  אחת בבת הרביעית כל את ישפוך נקיות, ידיו אם אבל

שניים  למים צריך ליטול .אינו שצריך אומרים שיש הביא, אמנם
לנהוג  ראוי שכן וכתב שניים. מים וגם יד, כל על מים רביעית
כתב  ס"ו) (שם הרב ובשו"ע מים. לו מצויים אם לכתחילה

פעמים  ג' יד כל על לשפוך באותה .שנוהגים שיהיה ובלבד
ואחד. אחד לכל רביעית כדי פסק השטיפה (שם) ובשו"ע

באופן  דווקא הוא זה שדין והוסיף רביעית. צריך אינו שהשני
אחת  בבת נשפכים והמים הראשון, ידי מתחת ידיו מניח שהשני
זה  שדין אומרים שיש הביא אך ידיו, על ומשם הראשון ידי על
(שם  הרב ובשו"ע הראשון. לאחר מיד נוטל כשהשני גם הוא
להקל  יש הדחק שבשעת וכתב הראשונה, כסברא הכריע סט"ז)

השניה. כסברא

יא  מלכתחילה :הלכה שנעשה שכלי ס"ה) קנט (סי' השו"ע כתב
כלי  נחשב סמיכה, ידי על אלא מים להחזיק יכול שאינו באופן

ÔÈÎÚk‰ ˙‡ Ô‰a ÏÈaËÓ ÌBzÁp‰L ÌÈÓ .ÔÏÒt ‡Ï…¿»»«ƒ∆««¿«¿ƒ»∆∆«¿»ƒ
.ÌÈ¯Lk ‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰Ó ÔÙBÁ ‡e‰LÂ .ÔÈÏeÒt¿ƒ¿∆≈≈∆ƒ¿«ƒ»¿≈ƒ
Ï·‡ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰a eNÚpL Ì‰ ÂÈÙÁaL ÌÈn‰L∆««ƒ∆¿»¿»≈∆«¬»∆¿»»¬»

.Ô˙e¯LÎa Ô‰ È¯‰ Ô‰Ó ÔÙÁL ÌÈn‰.èÌÈÓ Ïk ««ƒ∆»«≈∆¬≈≈¿«¿»»«ƒ
ÔÈÁeÏÓ B‡ ÌÈ¯Ó eÈ‰L ÔB‚k ,·Ïk‰ ˙i˙MÓ eÏÒÙpL∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ««∆∆¿∆»»ƒ¿ƒ
,·Ïk‰ Ô˙B‡ ‰zLÈ ‡lL „Ú Ú¯ ÔÁÈ¯ B‡ ÔÈ¯eÎÚ B‡¬ƒ≈»««∆…ƒ¿∆»«∆∆
ÌÈ¯Lk ,˙BÚ˜¯˜·e .ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt ,ÌÈÏÎa¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¿«¿»¿≈ƒ
Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ,ÔÓB˜Óa ‰È¯·Ë ÈnÁ .Ô‰a ÏÈaË‰Ï¿«¿ƒ»∆«≈¿∆¿»ƒ¿»«¿ƒƒ»∆
‚ÈÏÙ‰L B‡ ,ÈÏÎa Ô‰Ó ÏË Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ„i‰ ˙‡∆«»«ƒ¬»ƒ»«≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ
‡Ï Ô‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰n‡ Ô‰Ó≈∆«»¿»«≈≈¿ƒ≈∆…
˙i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈB¯Á‡ ‡ÏÂ ÌÈBL‡ƒ̄ƒ¿…«¬ƒƒ¿≈∆≈»¿ƒƒ¿ƒ«

.‰Ó‰a‰.é„Ú ËÚÓ ËÚÓ ÂÈ„È ÏÚ ÔzÏ ÏËBpÏ LÈ «¿≈»≈«≈ƒ≈«»»¿«¿««
˙Á‡ ‰ÙÈËLa dlk ˙ÈÚÈ·¯‰ Ô˙ Ì‡Â .¯eÚMk ÔziL∆ƒ≈«ƒ¿ƒ»«»¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»««
‰Ê „È B‡ ,‰Ê „ˆa ‰Ê ‰MÓÁ ‰Úa¯‡ ÔÈÏËB .¯Lk»≈¿ƒ«¿»»¬ƒ»∆¿«∆»∆
Ì‰È„È et¯iL „·Ï·e ,˙Á‡ ‰ÙÈËLa ‰Ê „È Èab ÏÚ««≈»∆ƒ¿ƒ»««ƒ¿«∆«¿¿≈∆
‰ÙÈËM‰ d˙B‡a ‰È‰Èe .ÌÈn‰ Ô‰ÈÈa ‡B·iL È„k¿≈∆»≈≈∆««ƒƒ¿∆¿»«¿ƒ»

.„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ È„k.àéÌÈ„iÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ ¿≈¿ƒƒ¿»∆»¿∆»≈¿ƒ«»«ƒ
‰ ÈÏeLa ‡ÏÂ ,ÌÈÏk‰ ˙BÙ„a ‡Ï‡ÏÂ ,ıÁn …¿»¿«≈ƒ¿…¿≈«»»¿…

‰Ùe‚n‰ Ôwz Ì‡Â .˙È·Á‰ ˙Ùe‚Óa ‡ÏÂ ,ÌÈÒ¯Áa«¬»ƒ¿…ƒ¿«∆»ƒ¿ƒƒ≈«¿»
dwzL ˙ÓÁ‰ ÔÎÂ .ÌÈ„iÏ ‰pnÓ ÔÈÏËB ,‰ÏÈËÏƒ¿ƒ»¿ƒƒ∆»«»«ƒ¿≈«≈∆∆ƒ¿»

zekxa zekld - dad` xtq - xc` h"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,dkinq `la min wifgdle cenrl lkezyìáà .íéãiì da ïéðúBð§¦¨©¨©¦£¨
ät÷å ÷Noi`e ,min wifgdl miie`x mpi` llk jxcay milk - ©§ª¨

,minl mda miynzynïðwzL ét ìò óà,min wifgdl elkeiyïéà ©©¦¤¦§¨¥
,íéãiì ïäî ïéðúBðick dyrpy ilk jixv mici zlihply meyn §¦¥¤©¨©¦

.minl ea ynzydlïzé àìå§Ÿ¦¥
åéðôça Bøáçìmin `lni `l - ©£¥§¨§¨

itl ,exag ici lr jetyie eicia
éìk åéðôç ïéàLopi` micidy - ¤¥¨§¨§¦

.ilkn `l` mici milhep oi`e ,ilk
úøäèîä äøéáL eøaLpL íéìëå§¥¦¤¦§§§¦¨©§©¤¤

äàîè éãéî íúBàmda awipy - ¨¦¥ª§¨
mpi` md ezngny xeriya awp
eid md m` s`e ,d`neh milawn

,mixedh miyrp md mi`nhïéà¥
éøáL ïäL éðtî ,íéãiì ïäa ïéðúBð§¦¨¤©¨©¦¦§¥¤¥¦§¥

,íéìk`l` mici milhep oi`e ¥¦
.mly ilka

.·ÈìëaipinïéìèBð íéìkä §¨©¥¦§¦
,íéãiìeelôàmpi`y milka ©¨©¦£¦

oebk ,d`neh milawníéììb éìk§¥§¨¦
,dnda illbn miieyrd milk -

äîãà éìëemiieyrd milk - §¥£¨¨
.oyaka ewqed `ly hihnàeäå§

[calae-]íéîìL eéäiL`le - ¤¦§§¥¦
itke ,mixeay e` miaewp eidi

.zncewd dklda x`azdyéìk§¦
úéòéáø ÷éæçî BðéàLiptny - ¤¥©£¦§¦¦

ekeza likdl leki epi` ephew
,ziriax xeriya minBàilk

`l` ,ziriax xeriy ekeza likdl lekiy lecb,úéòéáø Ba ïéàL¤¥§¦¦
.íéãiì epnî ïéðúBð ïéà¥§¦¦¤©¨©¦

.‚Èíéãiì ïzì íéøLk ìkä,mici zlihpl min jetyl -Løç elôà ©Ÿ§¥¦¦¥©¨©¦£¦¥¥
ïè÷å äèBLe .zrc mda oi`yøçà íL ïéà íà,eici lr lehiiyçépî ¤§¨¨¦¥¨©¥©¦©

éìkädlihpd ly÷öå ,åékøa ïéamiikxad reprp ici lr [jtey-] ©§¦¥¦§¨§¨

ìòizyåéãé,zg` zaaáçä ähé Bàìhéå åéãé ìò úéz` dhiy - ©¨¨©¤¤¨¦©¨¨§¦Ÿ
eici z` gipi jk xg`e ,mind dpnn ektyiiy ick dciv lr ziagd

.ozep gekn dkityl aygp df s`e ,mind geliw zgzBãé ìèBð Bà¥¨
úçà,zil`nyd eci -Bæ ìò Bæa ÷öåeci lr zipnid ecia - ©©§¨§©

,zil`nydäðBLàøa ÷öå øæBçå- §¥§¨¨¦¨
dlhp xaky zil`nyd eciaìò©

eciäiðMä.zipnid -,óBwäåoke ©§¦¨§©
,miig ilra x`y lkíéãiì ìèBð- ¥©¨©¦

dlihpd oi`e .dxyk ezpizp
mind e`ay ote`a `l` dleqt
m` la` ,mdil`n lhepd ici lr
mda dzyrpy dlert ici lr e`a
,sew ici lr m` s` ,xg` ici lr

.dxyk ezlihp
.„Èú÷Mä,agx min xepiv - ©Ÿ¤

íãàä äìBcLe` xdpd on min ¤¤¨¨¨
min xeanìbìâa Bà Bãéa§¨§©§©

,xeadn min enr mia`eyyïúBðå§¥
dëBúìl` mind z` jteye - §¨

,zweyd jezäpnî ïéëLîð íénäå§©©¦¦§¨¦¦¤¨
änàazweyd on minxef minde - §©¨

,dlrz jezaïéëìBäåoia mind §§¦
,zecyd,úB÷øéä ïé÷LîeBàz` ©§¦©§¨

äaääî,mdn dzey `idy - ©§¥¨
çépäåz` lhepdú÷Ma åéãé §¦¦©¨¨©Ÿ¤

jty ea mewndn lecb wgxna
,zweyd l` mind z` mc`eøáòå§¨§

äúìò àì ,åéãé ìò eôèLå íénä©©¦§¨§©¨¨Ÿ¨§¨
ìò ïúBð ïàk ïéà éøäL ,äìéèð Bì§¦¨¤£¥¥¨¥©

åéãé`le ,dlrzd retiy zngn mdil`n minxef mindy meyn ¨¨
.mind z` mda ozpy mc`d geknì úBáBø÷ åéãé eéä íàåúëéôL §¦¨¨¨§¦§¦©

éìcäz` mc`d jty ea mewnl jenq eici z` lhepd gipd m` - ©§¦
,zweyd l` mindeôèL íénä eàöîpL ãòúðéúð çkî åéãé ìò ©¤¦§§©©¦¨§©¨¨¦Ÿ©§¦©

íãàämc`d gekn lhepd ly eici lr e`a mindy dfk mewna - ¨¨¨
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מלא  כלי וכן זה. בכלי ההשתמשות צורת שזו כיון לנטילה, וכשר
העל  הנקב את וכשסותם למעלה, צר ופיו מתחתיו יון נקבים

שמסיר  ידי ועל התחתונים, מהנקבים יוצאים המים אין באצבעו
התחתונים, מהנקבים המים יוצאים העליון מהנקב אצבעו את
בלא  המים את להחזיק יכול אינו שהכלי ואף לנטילה, כשר
מלכתחילה  ונעשה בכלי השימוש דרך שזה משום הנקב, שיסתמו

כך  בו מידי .שישתמשו אותם המטהרת שבירה שנשברו וכלים
ניקב טומאה. שאם ח) ס"ק קנט (סי' ברורה המשנה וכתב

להיכנס  יכולים אינם אבל הנקב מבעד יוצאים שהמשקים בשיעור
הכלי. בתחתית נמצא הנקב אם אפילו ממנו נוטלים הכלי, תוך אל

הימנו. ליטול ולא להחמיר יש אחר כלי לו יש אם אמנם

יג  וקטן.:הלכה שוטה חרש סי"א)אפילו קנט (סי' ובשו"ע
והרמ"א  כשרה. נידה, או גוי ידי על שנעשתה נתינה שאף הוסיף
כקוף  שדינו אומרים יש שנים, שש מבן פחות שקטן כתב (שם)
ברורה  והמשנה להלן]. [ראה כשרה נטילתו שאין שסוברים שיש
אינו  שקוף משום בזה להחמיר שאין הגר"א בשם כתב (סק"ע)
משוטה  גרוע אינו דעת בו שאין אף קטן אבל אדם, בכלל

כשרה. שנטילתו

וייטול. ידיו על החבית ד"ה יטה ס"י קנט (סי' הלכה בביאור
קוף  ידי על נטילה הפוסלים שלדעת הגר"א בשם  כתב עלתה)
ופסק  פסולה. החבית הטיית ידי על נטילה גם להלן], [ראה

בזה  להחמיר טוב שחבית .שלכתחילה ס"ט) קנט (סי' השו"ע כתב
שבאו  ונחשב ידיו, על המים ונוטל הברז פותח ברז, בה שיש
בכל  הברז את ויפתח שיחזור ובתנאי אדם. מכוח ידיו על המים

ושפיכה  לידיים..שפיכה נוטל סי"ב)והקוף קנט (סי' השו"ע
שיש  כתב (שם) והרמ"א קוף. ידי על נטילה פוסלים שיש כתב
עד) ס"ק (שם ברורה ובמשנה קוף. ידי על ליטול שלא להחמיר
האליהו  ובשם כשרה. נטילתו שבדיעבד אברהם המגן בשם כתב
ברכה. בלא וייטול יחזור קוף, ידי על ידיו נטל שאם כתב רבה

זו. נטילה על לסמוך יכול מים לו אין אם ורק

יד  נטילה.:הלכה לו עלתה לא וכו' השו"ע השוקת וכתב
והמים  לצינור, מחוץ המים את שפך שאם ס"ז), קנט (סי'
יכול  הצינור, אל שהגיעו עד הארץ על טפחים שלשה זרמו
הקרקע, על שהמשיכם שאובים שמים כיון בהם, ידיו לטבול
לבאר  שכתב מה מֿמב) ס"ק (שם ברורה במשנה וראה כשרים.

לטבילה. כשר הצינור אופנים באילו

,ÔwzL Èt ÏÚ Û‡ ‰t˜Â ˜N Ï·‡ .ÌÈ„iÏ da ÔÈ˙B¿ƒ»«»«ƒ¬»«¿À»««ƒ∆ƒ¿»
,ÂÈÙÁa B¯·ÁÏ ÔzÈ ‡ÏÂ .ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÔÈ˙B ÔÈ‡≈¿ƒ≈∆«»«ƒ¿…ƒ≈«¬≈¿»¿»
˙¯‰ËÓ‰ ‰¯È·L e¯aLpL ÌÈÏÎÂ .ÈÏk ÂÈÙÁ ÔÈ‡L∆≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»«¿«∆∆
Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ„iÏ Ô‰a ÔÈ˙B ÔÈ‡ ,‰‡ÓË È„ÈÓ Ì˙B‡»ƒ≈À¿»≈¿ƒ»∆«»«ƒƒ¿≈∆≈

.ÌÈÏk È¯·L.áéelÙ‡ ÌÈ„iÏ ÔÈÏËB ÌÈÏk‰ ÏÎa ƒ¿≈≈ƒ¿»«≈ƒ¿ƒ«»«ƒ¬ƒ
ÌÈÏÏb ÈÏkÈÏk .ÌÈÓÏL eÈ‰iL ‡e‰Â .‰Ó„‡ ÈÏÎe ¿≈¿»ƒ¿≈¬»»¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ

ÔÈ‡ ,˙ÈÚÈ·¯ Ba ÔÈ‡L B‡ ˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ BÈ‡L∆≈«¬ƒ¿ƒƒ∆≈¿ƒƒ≈
.ÌÈ„iÏ epnÓ ÔÈ˙B.âéÏk‰,ÌÈ„iÏ ÔzÏ ÌÈ¯Lk ¿ƒƒ∆«»«ƒ«…¿≈ƒƒ≈«»«ƒ

ÁÈpÓ ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á elÙ‡¬ƒ≈≈∆¿»»ƒ≈»«≈«ƒ«
ÏÚ ˙È·Á‰ ‰hÈ B‡ ,ÂÈ„È ÏÚ ˜ˆÂ ÂÈk¯a ÔÈa ÈÏk‰«¿ƒ≈ƒ¿»¿»«»»«∆∆»ƒ«
¯ÊBÁÂ ,BÊ ÏÚ BÊa ˜ˆÂ ˙Á‡ B„È ÏËB B‡ .ÏhÈÂ ÂÈ„È»»¿ƒ…≈»««¿»¿«¿≈
.ÌÈ„iÏ ÏËB ,ÛBw‰Â .‰iM‰ ÏÚ ‰BL‡¯a ˜ˆÂ¿»»ƒ»««¿ƒ»¿«≈«»«ƒ

.ãéÔ˙BÂ ÏbÏ‚a B‡ B„Èa Ì„‡‰ ‰ÏBcL ,˙˜M‰«…∆∆∆»»»¿»¿«¿«¿≈
ÔÈÎÏB‰Â ‰n‡a ‰pnÓ ÔÈÎLÓ ÌÈn‰Â ,dÎB˙Ï¿»¿««ƒƒ¿»ƒƒ∆»¿«»¿¿ƒ
˙˜Ma ÂÈ„È ÁÈp‰Â ,‰Ó‰a‰ B‡ ˙B˜¯È‰ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ«¿»«¿≈»¿ƒƒ«»»«…∆
,‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ,ÂÈ„È ÏÚ eÙËLÂ ÌÈn‰ e¯·ÚÂ¿»¿««ƒ¿»¿«»»…»¿»¿ƒ»
˙B·B¯˜ ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡Â .ÂÈ„È ÏÚ Ô˙B Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»≈«»»¿ƒ»»»¿
ÂÈ„È ÏÚ eÙËL ÌÈn‰ e‡ˆÓpL „Ú ÈÏc‰ ˙ÎÈÙLÏƒ¿ƒ««¿ƒ«∆ƒ¿¿««ƒ»¿«»»
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הבשר, משקל את מדד הוא המים גובה עליית ולפי בשר בו

במים  מלאכה לעשיית נחשב שהדבר משום פסולים .המים

כשרים. לישה בשעת מהן חופן קס ושהוא (סי הרמ"א וכתב

ידיו  בהם שהכניס המים מהעיסה מלוכלכות ידיו אם שאף ס"ב)

ידיו  שאם רבינו שדעת כתב ג) (ס"ק והט"ז כשרים. נשארו

פסול  המים מהעיסה מלאכה.מלוכלכות בהם שנעשה משום ים
י"ח). (ס"ק ברורה המשנה הכריע וכן

ט  ידים :הלכה לנטילת פסולין בכלים וכו' עכורין או
בהן. להטביל כשרים פסק ובקרקעות ס"ט) קס (סי' ובשו"ע

גם  פסולים כלב, לשתיית ראויים שאינם עד עכורים הם שאם

ידיים  חמי .לטבילת פסול שטעם ס"ח) קס (סי' השו"ע כתב

וכתב  כלב. לשתיית ראויים ואינם מרים שהם משום הוא טבריה

לשתיית  ראויים שמימיו נובעים חמים מים יימצאו אם זה, שלפי

ממנו. נוטלים כלב,

י  ידיו :הלכה היו אם ידיו, שהנוטל ס"ב) קס"ב (סי השו"ע  כתב

להעביר  אחת פעם ייטול החוצץ, דבר עליהן שהיה או מלוכלכות
ופעם  ידיו, לטהר שניה ופעם החוצץ, הדבר או הלכלוך מידיו

לא  אם אבל הנטילה. מחמת מידיו שנטמאו המים לטהר שלישית

ידיו  על ישפוך חציצה, או לכלוך עליהן היה ולא נקיות ידיו היו
ברמ"א  עוד [וראה שניים למים צריך ואין אחת, בבת רביעית
ביאר, כא) ס"ק (שם ברורה ובמשנה בזה]. שהוסיף במה (שם)
שנחסר  ומאחר הלכלוך, להסיר כדי היא הראשונה שהנטילה
ושניים, ראשונים מים מכן לאחר ליטול צריך הרביעית משיעור
וממילא  אחת בבת הרביעית כל את ישפוך נקיות, ידיו אם אבל

שניים  למים צריך ליטול .אינו שצריך אומרים שיש הביא, אמנם
לנהוג  ראוי שכן וכתב שניים. מים וגם יד, כל על מים רביעית
כתב  ס"ו) (שם הרב ובשו"ע מים. לו מצויים אם לכתחילה

פעמים  ג' יד כל על לשפוך באותה .שנוהגים שיהיה ובלבד
ואחד. אחד לכל רביעית כדי פסק השטיפה (שם) ובשו"ע

באופן  דווקא הוא זה שדין והוסיף רביעית. צריך אינו שהשני
אחת  בבת נשפכים והמים הראשון, ידי מתחת ידיו מניח שהשני
זה  שדין אומרים שיש הביא אך ידיו, על ומשם הראשון ידי על
(שם  הרב ובשו"ע הראשון. לאחר מיד נוטל כשהשני גם הוא
להקל  יש הדחק שבשעת וכתב הראשונה, כסברא הכריע סט"ז)

השניה. כסברא

יא  מלכתחילה :הלכה שנעשה שכלי ס"ה) קנט (סי' השו"ע כתב
כלי  נחשב סמיכה, ידי על אלא מים להחזיק יכול שאינו באופן

ÔÈÎÚk‰ ˙‡ Ô‰a ÏÈaËÓ ÌBzÁp‰L ÌÈÓ .ÔÏÒt ‡Ï…¿»»«ƒ∆««¿«¿ƒ»∆∆«¿»ƒ
.ÌÈ¯Lk ‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰Ó ÔÙBÁ ‡e‰LÂ .ÔÈÏeÒt¿ƒ¿∆≈≈∆ƒ¿«ƒ»¿≈ƒ
Ï·‡ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰a eNÚpL Ì‰ ÂÈÙÁaL ÌÈn‰L∆««ƒ∆¿»¿»≈∆«¬»∆¿»»¬»

.Ô˙e¯LÎa Ô‰ È¯‰ Ô‰Ó ÔÙÁL ÌÈn‰.èÌÈÓ Ïk ««ƒ∆»«≈∆¬≈≈¿«¿»»«ƒ
ÔÈÁeÏÓ B‡ ÌÈ¯Ó eÈ‰L ÔB‚k ,·Ïk‰ ˙i˙MÓ eÏÒÙpL∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ««∆∆¿∆»»ƒ¿ƒ
,·Ïk‰ Ô˙B‡ ‰zLÈ ‡lL „Ú Ú¯ ÔÁÈ¯ B‡ ÔÈ¯eÎÚ B‡¬ƒ≈»««∆…ƒ¿∆»«∆∆
ÌÈ¯Lk ,˙BÚ˜¯˜·e .ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt ,ÌÈÏÎa¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¿«¿»¿≈ƒ
Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ,ÔÓB˜Óa ‰È¯·Ë ÈnÁ .Ô‰a ÏÈaË‰Ï¿«¿ƒ»∆«≈¿∆¿»ƒ¿»«¿ƒƒ»∆
‚ÈÏÙ‰L B‡ ,ÈÏÎa Ô‰Ó ÏË Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ„i‰ ˙‡∆«»«ƒ¬»ƒ»«≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ
‡Ï Ô‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰n‡ Ô‰Ó≈∆«»¿»«≈≈¿ƒ≈∆…
˙i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈB¯Á‡ ‡ÏÂ ÌÈBL‡ƒ̄ƒ¿…«¬ƒƒ¿≈∆≈»¿ƒƒ¿ƒ«

.‰Ó‰a‰.é„Ú ËÚÓ ËÚÓ ÂÈ„È ÏÚ ÔzÏ ÏËBpÏ LÈ «¿≈»≈«≈ƒ≈«»»¿«¿««
˙Á‡ ‰ÙÈËLa dlk ˙ÈÚÈ·¯‰ Ô˙ Ì‡Â .¯eÚMk ÔziL∆ƒ≈«ƒ¿ƒ»«»¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»««
‰Ê „È B‡ ,‰Ê „ˆa ‰Ê ‰MÓÁ ‰Úa¯‡ ÔÈÏËB .¯Lk»≈¿ƒ«¿»»¬ƒ»∆¿«∆»∆
Ì‰È„È et¯iL „·Ï·e ,˙Á‡ ‰ÙÈËLa ‰Ê „È Èab ÏÚ««≈»∆ƒ¿ƒ»««ƒ¿«∆«¿¿≈∆
‰ÙÈËM‰ d˙B‡a ‰È‰Èe .ÌÈn‰ Ô‰ÈÈa ‡B·iL È„k¿≈∆»≈≈∆««ƒƒ¿∆¿»«¿ƒ»

.„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ È„k.àéÌÈ„iÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ ¿≈¿ƒƒ¿»∆»¿∆»≈¿ƒ«»«ƒ
‰ ÈÏeLa ‡ÏÂ ,ÌÈÏk‰ ˙BÙ„a ‡Ï‡ÏÂ ,ıÁn …¿»¿«≈ƒ¿…¿≈«»»¿…

‰Ùe‚n‰ Ôwz Ì‡Â .˙È·Á‰ ˙Ùe‚Óa ‡ÏÂ ,ÌÈÒ¯Áa«¬»ƒ¿…ƒ¿«∆»ƒ¿ƒƒ≈«¿»
dwzL ˙ÓÁ‰ ÔÎÂ .ÌÈ„iÏ ‰pnÓ ÔÈÏËB ,‰ÏÈËÏƒ¿ƒ»¿ƒƒ∆»«»«ƒ¿≈«≈∆∆ƒ¿»

zekxa zekld - dad` xtq - xc` h"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,dkinq `la min wifgdle cenrl lkezyìáà .íéãiì da ïéðúBð§¦¨©¨©¦£¨
ät÷å ÷Noi`e ,min wifgdl miie`x mpi` llk jxcay milk - ©§ª¨

,minl mda miynzynïðwzL ét ìò óà,min wifgdl elkeiyïéà ©©¦¤¦§¨¥
,íéãiì ïäî ïéðúBðick dyrpy ilk jixv mici zlihply meyn §¦¥¤©¨©¦

.minl ea ynzydlïzé àìå§Ÿ¦¥
åéðôça Bøáçìmin `lni `l - ©£¥§¨§¨

itl ,exag ici lr jetyie eicia
éìk åéðôç ïéàLopi` micidy - ¤¥¨§¨§¦

.ilkn `l` mici milhep oi`e ,ilk
úøäèîä äøéáL eøaLpL íéìëå§¥¦¤¦§§§¦¨©§©¤¤

äàîè éãéî íúBàmda awipy - ¨¦¥ª§¨
mpi` md ezngny xeriya awp
eid md m` s`e ,d`neh milawn

,mixedh miyrp md mi`nhïéà¥
éøáL ïäL éðtî ,íéãiì ïäa ïéðúBð§¦¨¤©¨©¦¦§¥¤¥¦§¥

,íéìk`l` mici milhep oi`e ¥¦
.mly ilka

.·ÈìëaipinïéìèBð íéìkä §¨©¥¦§¦
,íéãiìeelôàmpi`y milka ©¨©¦£¦

oebk ,d`neh milawníéììb éìk§¥§¨¦
,dnda illbn miieyrd milk -

äîãà éìëemiieyrd milk - §¥£¨¨
.oyaka ewqed `ly hihnàeäå§

[calae-]íéîìL eéäiL`le - ¤¦§§¥¦
itke ,mixeay e` miaewp eidi

.zncewd dklda x`azdyéìk§¦
úéòéáø ÷éæçî BðéàLiptny - ¤¥©£¦§¦¦

ekeza likdl leki epi` ephew
,ziriax xeriya minBàilk

`l` ,ziriax xeriy ekeza likdl lekiy lecb,úéòéáø Ba ïéàL¤¥§¦¦
.íéãiì epnî ïéðúBð ïéà¥§¦¦¤©¨©¦

.‚Èíéãiì ïzì íéøLk ìkä,mici zlihpl min jetyl -Løç elôà ©Ÿ§¥¦¦¥©¨©¦£¦¥¥
ïè÷å äèBLe .zrc mda oi`yøçà íL ïéà íà,eici lr lehiiyçépî ¤§¨¨¦¥¨©¥©¦©

éìkädlihpd ly÷öå ,åékøa ïéamiikxad reprp ici lr [jtey-] ©§¦¥¦§¨§¨

ìòizyåéãé,zg` zaaáçä ähé Bàìhéå åéãé ìò úéz` dhiy - ©¨¨©¤¤¨¦©¨¨§¦Ÿ
eici z` gipi jk xg`e ,mind dpnn ektyiiy ick dciv lr ziagd

.ozep gekn dkityl aygp df s`e ,mind geliw zgzBãé ìèBð Bà¥¨
úçà,zil`nyd eci -Bæ ìò Bæa ÷öåeci lr zipnid ecia - ©©§¨§©

,zil`nydäðBLàøa ÷öå øæBçå- §¥§¨¨¦¨
dlhp xaky zil`nyd eciaìò©

eciäiðMä.zipnid -,óBwäåoke ©§¦¨§©
,miig ilra x`y lkíéãiì ìèBð- ¥©¨©¦

dlihpd oi`e .dxyk ezpizp
mind e`ay ote`a `l` dleqt
m` la` ,mdil`n lhepd ici lr
mda dzyrpy dlert ici lr e`a
,sew ici lr m` s` ,xg` ici lr

.dxyk ezlihp
.„Èú÷Mä,agx min xepiv - ©Ÿ¤

íãàä äìBcLe` xdpd on min ¤¤¨¨¨
min xeanìbìâa Bà Bãéa§¨§©§©

,xeadn min enr mia`eyyïúBðå§¥
dëBúìl` mind z` jteye - §¨

,zweyd jezäpnî ïéëLîð íénäå§©©¦¦§¨¦¦¤¨
änàazweyd on minxef minde - §©¨

,dlrz jezaïéëìBäåoia mind §§¦
,zecyd,úB÷øéä ïé÷LîeBàz` ©§¦©§¨

äaääî,mdn dzey `idy - ©§¥¨
çépäåz` lhepdú÷Ma åéãé §¦¦©¨¨©Ÿ¤

jty ea mewndn lecb wgxna
,zweyd l` mind z` mc`eøáòå§¨§

äúìò àì ,åéãé ìò eôèLå íénä©©¦§¨§©¨¨Ÿ¨§¨
ìò ïúBð ïàk ïéà éøäL ,äìéèð Bì§¦¨¤£¥¥¨¥©

åéãé`le ,dlrzd retiy zngn mdil`n minxef mindy meyn ¨¨
.mind z` mda ozpy mc`d geknì úBáBø÷ åéãé eéä íàåúëéôL §¦¨¨¨§¦§¦©

éìcäz` mc`d jty ea mewnl jenq eici z` lhepd gipd m` - ©§¦
,zweyd l` mindeôèL íénä eàöîpL ãòúðéúð çkî åéãé ìò ©¤¦§§©©¦¨§©¨¨¦Ÿ©§¦©

íãàämc`d gekn lhepd ly eici lr e`a mindy dfk mewna - ¨¨¨
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מלא  כלי וכן זה. בכלי ההשתמשות צורת שזו כיון לנטילה, וכשר
העל  הנקב את וכשסותם למעלה, צר ופיו מתחתיו יון נקבים

שמסיר  ידי ועל התחתונים, מהנקבים יוצאים המים אין באצבעו
התחתונים, מהנקבים המים יוצאים העליון מהנקב אצבעו את
בלא  המים את להחזיק יכול אינו שהכלי ואף לנטילה, כשר
מלכתחילה  ונעשה בכלי השימוש דרך שזה משום הנקב, שיסתמו

כך  בו מידי .שישתמשו אותם המטהרת שבירה שנשברו וכלים
ניקב טומאה. שאם ח) ס"ק קנט (סי' ברורה המשנה וכתב

להיכנס  יכולים אינם אבל הנקב מבעד יוצאים שהמשקים בשיעור
הכלי. בתחתית נמצא הנקב אם אפילו ממנו נוטלים הכלי, תוך אל

הימנו. ליטול ולא להחמיר יש אחר כלי לו יש אם אמנם

יג  וקטן.:הלכה שוטה חרש סי"א)אפילו קנט (סי' ובשו"ע
והרמ"א  כשרה. נידה, או גוי ידי על שנעשתה נתינה שאף הוסיף
כקוף  שדינו אומרים יש שנים, שש מבן פחות שקטן כתב (שם)
ברורה  והמשנה להלן]. [ראה כשרה נטילתו שאין שסוברים שיש
אינו  שקוף משום בזה להחמיר שאין הגר"א בשם כתב (סק"ע)
משוטה  גרוע אינו דעת בו שאין אף קטן אבל אדם, בכלל

כשרה. שנטילתו

וייטול. ידיו על החבית ד"ה יטה ס"י קנט (סי' הלכה בביאור
קוף  ידי על נטילה הפוסלים שלדעת הגר"א בשם  כתב עלתה)
ופסק  פסולה. החבית הטיית ידי על נטילה גם להלן], [ראה

בזה  להחמיר טוב שחבית .שלכתחילה ס"ט) קנט (סי' השו"ע כתב
שבאו  ונחשב ידיו, על המים ונוטל הברז פותח ברז, בה שיש
בכל  הברז את ויפתח שיחזור ובתנאי אדם. מכוח ידיו על המים

ושפיכה  לידיים..שפיכה נוטל סי"ב)והקוף קנט (סי' השו"ע
שיש  כתב (שם) והרמ"א קוף. ידי על נטילה פוסלים שיש כתב
עד) ס"ק (שם ברורה ובמשנה קוף. ידי על ליטול שלא להחמיר
האליהו  ובשם כשרה. נטילתו שבדיעבד אברהם המגן בשם כתב
ברכה. בלא וייטול יחזור קוף, ידי על ידיו נטל שאם כתב רבה

זו. נטילה על לסמוך יכול מים לו אין אם ורק

יד  נטילה.:הלכה לו עלתה לא וכו' השו"ע השוקת וכתב
והמים  לצינור, מחוץ המים את שפך שאם ס"ז), קנט (סי'
יכול  הצינור, אל שהגיעו עד הארץ על טפחים שלשה זרמו
הקרקע, על שהמשיכם שאובים שמים כיון בהם, ידיו לטבול
לבאר  שכתב מה מֿמב) ס"ק (שם ברורה במשנה וראה כשרים.

לטבילה. כשר הצינור אופנים באילו

,ÔwzL Èt ÏÚ Û‡ ‰t˜Â ˜N Ï·‡ .ÌÈ„iÏ da ÔÈ˙B¿ƒ»«»«ƒ¬»«¿À»««ƒ∆ƒ¿»
,ÂÈÙÁa B¯·ÁÏ ÔzÈ ‡ÏÂ .ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÔÈ˙B ÔÈ‡≈¿ƒ≈∆«»«ƒ¿…ƒ≈«¬≈¿»¿»
˙¯‰ËÓ‰ ‰¯È·L e¯aLpL ÌÈÏÎÂ .ÈÏk ÂÈÙÁ ÔÈ‡L∆≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»«¿«∆∆
Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ„iÏ Ô‰a ÔÈ˙B ÔÈ‡ ,‰‡ÓË È„ÈÓ Ì˙B‡»ƒ≈À¿»≈¿ƒ»∆«»«ƒƒ¿≈∆≈

.ÌÈÏk È¯·L.áéelÙ‡ ÌÈ„iÏ ÔÈÏËB ÌÈÏk‰ ÏÎa ƒ¿≈≈ƒ¿»«≈ƒ¿ƒ«»«ƒ¬ƒ
ÌÈÏÏb ÈÏkÈÏk .ÌÈÓÏL eÈ‰iL ‡e‰Â .‰Ó„‡ ÈÏÎe ¿≈¿»ƒ¿≈¬»»¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ

ÔÈ‡ ,˙ÈÚÈ·¯ Ba ÔÈ‡L B‡ ˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ BÈ‡L∆≈«¬ƒ¿ƒƒ∆≈¿ƒƒ≈
.ÌÈ„iÏ epnÓ ÔÈ˙B.âéÏk‰,ÌÈ„iÏ ÔzÏ ÌÈ¯Lk ¿ƒƒ∆«»«ƒ«…¿≈ƒƒ≈«»«ƒ

ÁÈpÓ ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á elÙ‡¬ƒ≈≈∆¿»»ƒ≈»«≈«ƒ«
ÏÚ ˙È·Á‰ ‰hÈ B‡ ,ÂÈ„È ÏÚ ˜ˆÂ ÂÈk¯a ÔÈa ÈÏk‰«¿ƒ≈ƒ¿»¿»«»»«∆∆»ƒ«
¯ÊBÁÂ ,BÊ ÏÚ BÊa ˜ˆÂ ˙Á‡ B„È ÏËB B‡ .ÏhÈÂ ÂÈ„È»»¿ƒ…≈»««¿»¿«¿≈
.ÌÈ„iÏ ÏËB ,ÛBw‰Â .‰iM‰ ÏÚ ‰BL‡¯a ˜ˆÂ¿»»ƒ»««¿ƒ»¿«≈«»«ƒ

.ãéÔ˙BÂ ÏbÏ‚a B‡ B„Èa Ì„‡‰ ‰ÏBcL ,˙˜M‰«…∆∆∆»»»¿»¿«¿«¿≈
ÔÈÎÏB‰Â ‰n‡a ‰pnÓ ÔÈÎLÓ ÌÈn‰Â ,dÎB˙Ï¿»¿««ƒƒ¿»ƒƒ∆»¿«»¿¿ƒ
˙˜Ma ÂÈ„È ÁÈp‰Â ,‰Ó‰a‰ B‡ ˙B˜¯È‰ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ«¿»«¿≈»¿ƒƒ«»»«…∆
,‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ,ÂÈ„È ÏÚ eÙËLÂ ÌÈn‰ e¯·ÚÂ¿»¿««ƒ¿»¿«»»…»¿»¿ƒ»
˙B·B¯˜ ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡Â .ÂÈ„È ÏÚ Ô˙B Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»≈«»»¿ƒ»»»¿
ÂÈ„È ÏÚ eÙËL ÌÈn‰ e‡ˆÓpL „Ú ÈÏc‰ ˙ÎÈÙLÏƒ¿ƒ««¿ƒ«∆ƒ¿¿««ƒ»¿«»»



zekxaקעב zekld - dad` xtq - xc` h"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,dlrzd retiy zngn `le ,zweyd l` mind z` jtyyBì äúìò̈§¨
.äìéèð§¦¨

.ÂËíéîäëàìî ïäa äNòð íà Bì ÷tzñpLmind z` zlqetd ©¦¤¦§©¥¦©£¨¨¤§¨¨
,äNòð àì Bàwtzqd e`øeòMk ïäa Lé íàziriax,ïäa ïéàL Bà Ÿ©£¨¦¥¨¤©¦¤¥¨¤

wtzqd e`Bà ïéøBäè ïä íà¦¥§¦
ïéàîèmixyk e` mileqt - §¥¦

,el` mina eici lhpe ,dlihploke
,åéãé ìèð àì ÷ôñ åéãé ìèð ÷ôñ̈¥¨©¨¨¨¥Ÿ¨©¨¨

øBäè B÷ôñ,wtqn zexedh eici - §¥¨
,eici lehil jixv epi`e÷ôñ ìkL¤¨¨¥

íéãé úøäèaLeici m` wtq lk - ¤§¨¢©¨©¦
,`l e` zexedh.øBäè̈

.ÊËzlihpaíéðBLàø íéî-] ©¦¦¦
,[zt zlik` iptly mici zlihp

éøöäìòîì åéãé déaâiL Cxg`l ¨¦¤©§¦©¨¨§©§¨
,dlihpdickeàöé àlLdíéî ¤Ÿ¥§©¦

lhpyn÷øtì õeçxeaig mewn -] ©¤¤
[rexfd mr cid skeànèéå eøæçéå§©§§¦©§

íéãiä úàmin'dy ,xnelk - ¤©¨©¦
mde wxtd cr lhpy 'mipey`x
d`neh elaiwy zngn mi`nh
uegn l` z`vl milelr ,micidn
zeevn oi` myy] cid wxtl
'miipy min'de ,[mici zlihp
uegn eribie okn xg`l lhepy
mind z` exdhi `l ,wxtl
oeikn] my mi`vnpd mipey`xd

dxfga ecxie ,[el dvegn `le wxtd jeza `l` mixdhn mpi`y

z` e`nhie lhp xaky mewnl mi`nh mdy mipey`xd mind
,micidenxbie mipey`xd mind ecxi `ly ick eici z` diabi okle

.micil d`nehíéðBøçàåzlik` xg`l 'mipexg` min' zlihpae - §©£¦
,ztéøöähîì åéãé ìétLiL Cihpd xg`l,dlçk ìk àöiL éãk ¨¦¤©§¦¨¨§©¨§¥¤¥¥¨Ÿ©

çìnä[glna yiy zetixgd -] ©¤©
.åéãé ìòLíéðBLàø íéîmpic ¤©¨¨©¦¦¦

yéab ìò ïéa éìk éab ìò ïéa ïéìhð¦¨¦¥©©¥§¦¥©©¥
e ,ò÷ø÷miníéðBøçàmpicyïðéà ©§©©£¦¥¨

.ò÷ø÷ éab ìò ïéìhðíéðBLàø íéî ¦¨¦©©¥©§©©¦¦¦
oilhipøeàä énça ïéamin -] ¥§©¥¨

[y` ici lr engedye,ïðBöa ïéa¥§¥
minea ïéìhð ïéà íéðBøçàmin ©£¦¥¦¨¦§

àeäå ,ïénçwx `ed df oice - ©¦§
ote`aíénç eéäiLxeriyaãiäL ¤¦§©¦¤©¨

ïäa úãìBñ,odn zieekp cidy - ¤¤¨¤
,äîäfä úà ïéøéáòî ïéàL éðtî¦§¥¤¥©£¦¦¤©ª£¨

LokLtLôì ìBëé Bðéàsytyl - ¤¥¨§©§¥
eici z`äaï,ozewplezngn ¨¤

,axd mnegeéä íà ìáàmind £¨¦¨
äðBøçàa ïäî ïéìèBð ,ïéøLBt- §¦§¦¥¤¨©£¨

.mipexg` minl
.ÊÈúéøçL åéãé íãà ìèBð- ¥¨¨¨¨©£¦

,zixgy ly mici zlihpläðúîe©§¤
ïäéìòelit`] i`pz dyere - £¥¤

[dligzkldlihpd lirezy
dlik`l mici zlihp xearìëì§¨

éøö Bðéàå ,íBiäìëì åéãé ìhì C ©§¥¨¦¦Ÿ¨¨§¨
àeäå ,äìéëàå äìéëà[i`pzae -]ïäî Bzòc çéqä àlLoxnyln £¦¨©£¦¨§¤Ÿ¦¦©©§¥¤
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טו  וכו'.:הלכה מלאכה בהן נעשה אם לו שנסתפק  מים
מים  לו יש שאם שאומר מי שיש הוסיף סי"א) קס (סי' ובשו"ע
הרב  בשו"ע וכתב הספק. מן לצאת כדי ידיו וייטול יחזור אחרים

שנולד  אלא טהורות שידיו יודע שאם סי"ג) אם (שם ספק בהן
מעמידים  מהן, דעתו הסיח האם שנסתפק וכגון בנטילה, נתחייבו

ספק. ידי לצאת אפילו וליטול לחזור צריך ואינו בחזקתן אותן

טז  מים :הלכה ליטול צריך שאין ס"ד), קפא (סי' השו"ע כתב
שלמעלה  [מפני האצבעות של השני הפרק עד אלא אחרונים

(סק"י)] משנ"ב המאכל. לכלוך מגיע לא זה בשו"ע .ממקום וכתב
ראשונים  כמים ואינם זו, נטילה של למים שיעור שאין (שם), הרב
שצריך  כתב (שם) ברורה ובמשנה רביעית. שיעור בהם שצריך
ידיו  של השני הפרק עד לפחות אחרונים במים להדיח .להקפיד

למעלה. ידיו שיגביה צריך ראשונים קסב מים (סי' ובשו"ע
הזרוע, עם היד חיבור מקום עד ידיו את נוטל שאם פסק ס"א)

חולקים  שיש כתב והרמ"א ידיו. את להגביה צריך ובאופן .אינו
(ס"ו) הרב ובשו"ע ס"א) (שם ברמ"א ראה הידיים, הגבהת

(סק"ד) ברורה הידים..ובמשנה את ויטמאו השו"ע ויחזרו וכתב
שם  שאין כיון אחת, בפעם רביעית ידיו שתי על שפך שאם (שם),
שיש  הוסיף והרמ"א ידיו. את להגביה צריך אינו כלל, טמאים מים
בזה, להיזהר צריך אינו פעמים ג' ידיו על שופך שאם אומרים

להקל. נהגו וכן
וכו'. שיצא כדי למטה ידיו שישפיל צריך ראה ואחרונים

תוך  ידיו לרחוץ אין 'ולכן שהוסיף ס"ה) קפא (סי' הרב בשו"ע
הזוהמא' שתרד כדי עליהם, ישפוך אלא (סי'.הכלי, רבה באליה

קודם  הידיים הגבהת שלאחר השל"ה, בשם כתב ס"א) קסב

ובערוך  ה''. את וברכו קודש ידיכם 'שאו הפסוק את יאמר הברכה
שלא  כדי כן נוהגין אין 'ואנו כך על כתב ס"ז) (שם השולחן

לברכה' נטילה בין גבי .להפסיק על ניטלין אינן ואחרונים
קרקע קרקע. גבי על ייטול שלא פסק, ס"ב) קפא (סי' ובשו"ע

ייטול  כלי, לו אין ואם עליהם, ששורה רעה רוח מפני בכלי, אלא
וקוצים, דקים אבנים [כמו בהן וכיוצא דקים עצים גבי על
ברורה  משנה אחד. במקום מתקבצים ואינם המים בהם שנבלעים
בשו"ע  ראה אבן], [של רצפה גבי על ליטול ולענין סק"ו)]. (שם

(שם) ברורה ובמשנה ס"ב) (שם (שם).הרב הרב בשו"ע וכתב
שם, עוברים אנשים שאין במקום אחרונים מים ליטול שמותר
שלפעמים  פי על ואף השולחן, תחת אפילו ליטול מותר ולכן

בינת  המים יתנגבו מקום מכל השולחן, את מים .יים מסלקים
האור. בחמי בין 'אפילו ראשונים הוסיף ס"ו) קס (סי' ובשו"ע

כז) ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב בהם'. סולדת שהיד חמין הן
וכתב  בהם, סולדת שהיד חמים במים ליטול שלא מחמירים שיש
בזה  להחמיר אין אחרים מים לו אין שאם האחרונים, .בשם

סולדת  שהיד חמין שיהיו והוא בחמין ניטלין אין אחרונים
אפילו בהן. אוסרים שיש הביא ס"ג) קפא (סי' הרב ובשו"ע

סופרים. בדברי להקל שיש וכתב בהם, סולדת היד שאין בחמין
מים  רק לו שיש שבאופן כתב, סק"ז) (שם ברורה ובמשנה

להחמיר. אין בוודאי פושרים,

יז  להיזהר :הלכה שצריך סק"א) קסד (סי' ברורה במשנה כתב
ידיים  לנטילת הנצרכים הדברים כל בהכשר הנטילה שתהיה
הלכות  לעיל [ראה הדינים פרטי ושאר שלם בכלי כגון לאכילה,
בכל  הקפדה כך כל אין שחרית של ידיים שבנטילת ואף וֿטו],

.‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ ,Ì„‡‰ ˙È˙ ÁkÓ.åèÌÈÓ ƒ…«¿ƒ«»»»»¿»¿ƒ»«ƒ
‡Ï B‡ ‰Î‡ÏÓ Ô‰a ‰NÚ Ì‡ ,BÏ ˜tzÒpL∆ƒ¿«≈ƒ«¬»»∆¿»»…
Ì‡ ,Ô‰a ÔÈ‡L B‡ ¯eÚMk Ô‰a LÈ Ì‡ ,‰NÚ«¬»ƒ≈»∆«ƒ∆≈»∆ƒ
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לאכילה  שהיא מכיון שונה זו נטילה אך אלו, אדם .דברים נוטל
וכו'. שחרית בנטילת ידיו רק שלא ס"א) (שם הרב בשו"ע וכתב

ידיים  נטילת כגון נטילות, בשאר גם אלא תנאי מועיל שחרית
הכסא  מבית כשיוצא או במשקה, שטיבולו דבר ומתנה .לצורך

היום. לכל שלא עליהן אפילו הוא זה שדין הוסיף (שם) ובשו"ע
להתנות  שלא נהגו שכיום כתב, (שם) הרב ובשו"ע הדחק. בשעת
בשעת  אלא מועיל תנאי שאין אומרים שיש מפני הנטילה, על
האסור  דבר להאכילו יבואו שמא שחששו [משום הדחק
בדבריו  וראה גוי]. שהוא שיסברו נטילה, בלא אוכל כשיראוהו
מהי  דינים פרטי סק"ג) ובשעה"צ סק"ב (שם ברורה ובמשנה

הדחק  ואכילה..שעת אכילה לכל ידיו ליטול צריך ואינו
צריך  שאינו [כלומר, מים לו מצויים שאם כתב, (שם) ובשו"ע
אבל  ידיו, וייטול שיחזור טוב (שם)], הרב שו"ע אחריהם. לטרוח

יברך  מהן..לא דעתו הסיח שלא (שם)והוא הרב בשו"ע וכתב
מזו. מעולה שמירה לך אין כפפות], -] ידיים בבתי הניחן שאם

יח  וכו'.:הלכה פת בהן ואוכל במפה ידיו את אדם וכתב לט
מצויים  מים אין אם דווקא הוא זה שדין ס"א), קסג (סי' השו"ע
זמננו  [במידות מיל ולאחריו מילין, מארבעה יותר במרחק לפניו
הרב  ובשו"ע מטר]. 1,152 אומרים ויש מטר, 960 הוא: מיל שיעור
זה  במרחק מים ימצא אם מסופק הוא אם הדין שהוא הוסיף .(שם)

בדרך  שהולך באדם בין הוא זה שדין (שם) הרב בשו "ע עוד וראה
יודע  אם מיל ארבעה ללכת שצריך בביתו, שיושב באדם ובין

(שם  ברורה במשנה אמנם מים. בשם שימצא כתב סק"ג)
מיל  מרחק עד אלא לטרוח מחויב אינו בביתו שהיושב .האחרונים

ידים. נטילת צריך אינו לאחרים ס"ב)המאכיל (שם הרב בשו"ע
ידיים. נטילת עליו גזרו לא בפת, נוגע המאכיל אם שאף הוסיף,

יט  ידיו.:הלכה נטל שלא למי להאכיל במשנה אסור וכתב
אבל  ידיו, נטל שלא ידוע אם שדווקא יא) ס"ק קסג (סי' ברורה
במקום  לעני נתינה לענין בדבריו עוד [וראה להאכיל מותר בספק,

ידיו]. נטל אם ספק שיש

כ  טמא.:הלכה לחם כאוכל ידים ניגוב בלא האוכל וכל
רביעית  ששופך או ידיו, שהמטביל פסק, סי"ג) קנח (סי' ובשו"ע
יד, כל על מים רביעית ששופך או אחת, בבת ידיו שתי על מים
שיש  כתב, סי"ז) (שם הרב ובשו"ע ניגוב. בלא לאכול יכול
ידיו  לנגב צריך אחת בבת מים רביעית בשפיכת שגם אומרים
ידיו. לנגב שלא חכמים הקילו ידיים בטבילת ורק מאיסות, משום
הביא  מו) ס"ק (שם ברורה ובמשנה כדבריהם. להחמיר שיש וכתב
רטובות, בידיים לאכול עליו קצה דעתו אם ידיו, במטביל שאפילו

ניגוב  בלא יאכל ולא מיאוס, משום בו ידיו .יש הנוטל וכל
מברך. כך ואחר מנגב כתב,באחרונה ס"ח) קפא (סי' ובשו"ע

שהם  [משום ניגוב צריכים אינם אחרונים שמים אומרים שיש
משנה  נקיות. הן ניגוב בלא וגם הידיים, את לנקות רק באים
כך  ואחר מנגב הרמב"ם שלדעת והביא יח)], ס"ק (שם ברורה
שינגב  טוב שלכתחילה הביא יט) ס"ק (שם ברורה ובמשנה מברך.
ס"ז) (שם הרב בשו"ע בזה עוד וראה שניהם. ידי לצאת כדי .ידיו,

וכו'. מים לשתות אפילו אחר בדבר ביניהן יפסיק ובשו"ע ולא
רוצה  אחרונים מים שנטל לאחר שאם כתב, ס"ה) קעט (סי' הרב
מכן  לאחר וליטול ולחזור אכילתו], על [ולברך ולשתות לאכול
הראשונים  שהמים מפני רשאי, המזון, לברכת סמוך אחרונים מים

המזון  ברכת להם לסמוך צריך ואינו בעלמא, כמים וכתב .נעשו
יפסיק  שלא לכתחילה להיזהר שיש סק"א), (שם ברורה במשנה
שמטעם  [והוסיף ברכה לנטילה שתיכף משום דיבור במעט אפילו

ÂÈ„È ÏhÏ CÈ¯ˆ ,BzÚc ÁÈq‰ Ì‡ Ï·‡ ,Ô‰Ó BzÚc«¿≈∆¬»ƒƒƒ««¿»ƒƒ…»»
.‰ÏÈË CÈ¯vL ˙Ú ÏÎa.çéËÏÂÈ„È ˙‡ Ì„‡ ¿»≈∆»ƒ¿ƒ»»»»∆»»

Û‡ ÔÈ˜LÓa BÏeahL ¯·c B‡ ˙t Ô‰a ÏÎB‡Â ,‰tÓa¿«»¿≈»∆«»»∆ƒ¿«¿ƒ«
CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ÏÈÎ‡n‰ .ÂÈ„È ÏË ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»«»»««¬ƒ«¬≈ƒ≈»ƒ
Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ ,ÏÎB‡‰Â .ÌÈ„È ˙ÏÈË¿ƒ«»«ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ«»«ƒ¿««ƒ
‡e‰Â .BÏÈÎ‡n‰ ‡e‰ ¯Á‡ ‡l‡ ÏÎ‡Óa Ú‚B BÈ‡L∆≈≈«¿«¬»∆»«≈««¬ƒ¿
.ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯vL ‰Ù¯‚Óa ÏÎB‡Ï ÔÈc‰«ƒ»≈¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ«»«ƒ

.èéÈt ÏÚ Û‡ ÂÈ„È ÏË ‡lL ÈÓÏ ÏÈÎ‡‰Ï ¯eÒ‡»¿«¬ƒ¿ƒ∆…»«»»««ƒ
.ÌÈ„È ˙ÏÈËa ÏÊÏÊÏ ¯eÒ‡Â .ÂÈt CB˙Ï Ô˙B ‡e‰L∆≈¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿ƒ«»«ƒ
ÏÚ e¯È‰Ê‰Â ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ ÌÈÓÎÁ eeˆ ‰a¯‰ ÈeeˆÂ¿ƒ«¿≈ƒ¬»ƒ«¿ƒ«»«ƒ¿ƒ¿ƒ«
ÏËB ,˙BzLÏ È„k ‡l‡ ÌÈÓ BÏ ÔÈ‡ elÙ‡ .¯·c‰«»»¬ƒ≈«ƒ∆»¿≈ƒ¿≈
.Ô˙ˆ˜Ó ‰˙BLÂ ,ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â Ô˙ˆ˜Óa ÂÈ„È»»¿ƒ¿»»¿««»≈¿∆ƒ¿»»

.ëÏÎÂ .ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ÂÈ„È ˙‡ ·bÏ Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»¿«≈∆»»¿««»…«¿»
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טו  וכו'.:הלכה מלאכה בהן נעשה אם לו שנסתפק  מים
מים  לו יש שאם שאומר מי שיש הוסיף סי"א) קס (סי' ובשו"ע
הרב  בשו"ע וכתב הספק. מן לצאת כדי ידיו וייטול יחזור אחרים

שנולד  אלא טהורות שידיו יודע שאם סי"ג) אם (שם ספק בהן
מעמידים  מהן, דעתו הסיח האם שנסתפק וכגון בנטילה, נתחייבו

ספק. ידי לצאת אפילו וליטול לחזור צריך ואינו בחזקתן אותן

טז  מים :הלכה ליטול צריך שאין ס"ד), קפא (סי' השו"ע כתב
שלמעלה  [מפני האצבעות של השני הפרק עד אלא אחרונים

(סק"י)] משנ"ב המאכל. לכלוך מגיע לא זה בשו"ע .ממקום וכתב
ראשונים  כמים ואינם זו, נטילה של למים שיעור שאין (שם), הרב
שצריך  כתב (שם) ברורה ובמשנה רביעית. שיעור בהם שצריך
ידיו  של השני הפרק עד לפחות אחרונים במים להדיח .להקפיד

למעלה. ידיו שיגביה צריך ראשונים קסב מים (סי' ובשו"ע
הזרוע, עם היד חיבור מקום עד ידיו את נוטל שאם פסק ס"א)

חולקים  שיש כתב והרמ"א ידיו. את להגביה צריך ובאופן .אינו
(ס"ו) הרב ובשו"ע ס"א) (שם ברמ"א ראה הידיים, הגבהת

(סק"ד) ברורה הידים..ובמשנה את ויטמאו השו"ע ויחזרו וכתב
שם  שאין כיון אחת, בפעם רביעית ידיו שתי על שפך שאם (שם),
שיש  הוסיף והרמ"א ידיו. את להגביה צריך אינו כלל, טמאים מים
בזה, להיזהר צריך אינו פעמים ג' ידיו על שופך שאם אומרים

להקל. נהגו וכן
וכו'. שיצא כדי למטה ידיו שישפיל צריך ראה ואחרונים

תוך  ידיו לרחוץ אין 'ולכן שהוסיף ס"ה) קפא (סי' הרב בשו"ע
הזוהמא' שתרד כדי עליהם, ישפוך אלא (סי'.הכלי, רבה באליה

קודם  הידיים הגבהת שלאחר השל"ה, בשם כתב ס"א) קסב

ובערוך  ה''. את וברכו קודש ידיכם 'שאו הפסוק את יאמר הברכה
שלא  כדי כן נוהגין אין 'ואנו כך על כתב ס"ז) (שם השולחן

לברכה' נטילה בין גבי .להפסיק על ניטלין אינן ואחרונים
קרקע קרקע. גבי על ייטול שלא פסק, ס"ב) קפא (סי' ובשו"ע

ייטול  כלי, לו אין ואם עליהם, ששורה רעה רוח מפני בכלי, אלא
וקוצים, דקים אבנים [כמו בהן וכיוצא דקים עצים גבי על
ברורה  משנה אחד. במקום מתקבצים ואינם המים בהם שנבלעים
בשו"ע  ראה אבן], [של רצפה גבי על ליטול ולענין סק"ו)]. (שם

(שם) ברורה ובמשנה ס"ב) (שם (שם).הרב הרב בשו"ע וכתב
שם, עוברים אנשים שאין במקום אחרונים מים ליטול שמותר
שלפעמים  פי על ואף השולחן, תחת אפילו ליטול מותר ולכן

בינת  המים יתנגבו מקום מכל השולחן, את מים .יים מסלקים
האור. בחמי בין 'אפילו ראשונים הוסיף ס"ו) קס (סי' ובשו"ע

כז) ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב בהם'. סולדת שהיד חמין הן
וכתב  בהם, סולדת שהיד חמים במים ליטול שלא מחמירים שיש
בזה  להחמיר אין אחרים מים לו אין שאם האחרונים, .בשם

סולדת  שהיד חמין שיהיו והוא בחמין ניטלין אין אחרונים
אפילו בהן. אוסרים שיש הביא ס"ג) קפא (סי' הרב ובשו"ע

סופרים. בדברי להקל שיש וכתב בהם, סולדת היד שאין בחמין
מים  רק לו שיש שבאופן כתב, סק"ז) (שם ברורה ובמשנה

להחמיר. אין בוודאי פושרים,

יז  להיזהר :הלכה שצריך סק"א) קסד (סי' ברורה במשנה כתב
ידיים  לנטילת הנצרכים הדברים כל בהכשר הנטילה שתהיה
הלכות  לעיל [ראה הדינים פרטי ושאר שלם בכלי כגון לאכילה,
בכל  הקפדה כך כל אין שחרית של ידיים שבנטילת ואף וֿטו],
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לאכילה  שהיא מכיון שונה זו נטילה אך אלו, אדם .דברים נוטל
וכו'. שחרית בנטילת ידיו רק שלא ס"א) (שם הרב בשו"ע וכתב

ידיים  נטילת כגון נטילות, בשאר גם אלא תנאי מועיל שחרית
הכסא  מבית כשיוצא או במשקה, שטיבולו דבר ומתנה .לצורך

היום. לכל שלא עליהן אפילו הוא זה שדין הוסיף (שם) ובשו"ע
להתנות  שלא נהגו שכיום כתב, (שם) הרב ובשו"ע הדחק. בשעת
בשעת  אלא מועיל תנאי שאין אומרים שיש מפני הנטילה, על
האסור  דבר להאכילו יבואו שמא שחששו [משום הדחק
בדבריו  וראה גוי]. שהוא שיסברו נטילה, בלא אוכל כשיראוהו
מהי  דינים פרטי סק"ג) ובשעה"צ סק"ב (שם ברורה ובמשנה

הדחק  ואכילה..שעת אכילה לכל ידיו ליטול צריך ואינו
צריך  שאינו [כלומר, מים לו מצויים שאם כתב, (שם) ובשו"ע
אבל  ידיו, וייטול שיחזור טוב (שם)], הרב שו"ע אחריהם. לטרוח

יברך  מהן..לא דעתו הסיח שלא (שם)והוא הרב בשו"ע וכתב
מזו. מעולה שמירה לך אין כפפות], -] ידיים בבתי הניחן שאם

יח  וכו'.:הלכה פת בהן ואוכל במפה ידיו את אדם וכתב לט
מצויים  מים אין אם דווקא הוא זה שדין ס"א), קסג (סי' השו"ע
זמננו  [במידות מיל ולאחריו מילין, מארבעה יותר במרחק לפניו
הרב  ובשו"ע מטר]. 1,152 אומרים ויש מטר, 960 הוא: מיל שיעור
זה  במרחק מים ימצא אם מסופק הוא אם הדין שהוא הוסיף .(שם)

בדרך  שהולך באדם בין הוא זה שדין (שם) הרב בשו "ע עוד וראה
יודע  אם מיל ארבעה ללכת שצריך בביתו, שיושב באדם ובין

(שם  ברורה במשנה אמנם מים. בשם שימצא כתב סק"ג)
מיל  מרחק עד אלא לטרוח מחויב אינו בביתו שהיושב .האחרונים

ידים. נטילת צריך אינו לאחרים ס"ב)המאכיל (שם הרב בשו"ע
ידיים. נטילת עליו גזרו לא בפת, נוגע המאכיל אם שאף הוסיף,

יט  ידיו.:הלכה נטל שלא למי להאכיל במשנה אסור וכתב
אבל  ידיו, נטל שלא ידוע אם שדווקא יא) ס"ק קסג (סי' ברורה
במקום  לעני נתינה לענין בדבריו עוד [וראה להאכיל מותר בספק,

ידיו]. נטל אם ספק שיש

כ  טמא.:הלכה לחם כאוכל ידים ניגוב בלא האוכל וכל
רביעית  ששופך או ידיו, שהמטביל פסק, סי"ג) קנח (סי' ובשו"ע
יד, כל על מים רביעית ששופך או אחת, בבת ידיו שתי על מים
שיש  כתב, סי"ז) (שם הרב ובשו"ע ניגוב. בלא לאכול יכול
ידיו  לנגב צריך אחת בבת מים רביעית בשפיכת שגם אומרים
ידיו. לנגב שלא חכמים הקילו ידיים בטבילת ורק מאיסות, משום
הביא  מו) ס"ק (שם ברורה ובמשנה כדבריהם. להחמיר שיש וכתב
רטובות, בידיים לאכול עליו קצה דעתו אם ידיו, במטביל שאפילו

ניגוב  בלא יאכל ולא מיאוס, משום בו ידיו .יש הנוטל וכל
מברך. כך ואחר מנגב כתב,באחרונה ס"ח) קפא (סי' ובשו"ע

שהם  [משום ניגוב צריכים אינם אחרונים שמים אומרים שיש
משנה  נקיות. הן ניגוב בלא וגם הידיים, את לנקות רק באים
כך  ואחר מנגב הרמב"ם שלדעת והביא יח)], ס"ק (שם ברורה
שינגב  טוב שלכתחילה הביא יט) ס"ק (שם ברורה ובמשנה מברך.
ס"ז) (שם הרב בשו"ע בזה עוד וראה שניהם. ידי לצאת כדי .ידיו,

וכו'. מים לשתות אפילו אחר בדבר ביניהן יפסיק ובשו"ע ולא
רוצה  אחרונים מים שנטל לאחר שאם כתב, ס"ה) קעט (סי' הרב
מכן  לאחר וליטול ולחזור אכילתו], על [ולברך ולשתות לאכול
הראשונים  שהמים מפני רשאי, המזון, לברכת סמוך אחרונים מים

המזון  ברכת להם לסמוך צריך ואינו בעלמא, כמים וכתב .נעשו
יפסיק  שלא לכתחילה להיזהר שיש סק"א), (שם ברורה במשנה
שמטעם  [והוסיף ברכה לנטילה שתיכף משום דיבור במעט אפילו

ÂÈ„È ÏhÏ CÈ¯ˆ ,BzÚc ÁÈq‰ Ì‡ Ï·‡ ,Ô‰Ó BzÚc«¿≈∆¬»ƒƒƒ««¿»ƒƒ…»»
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Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ ,ÏÎB‡‰Â .ÌÈ„È ˙ÏÈË¿ƒ«»«ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ«»«ƒ¿««ƒ
‡e‰Â .BÏÈÎ‡n‰ ‡e‰ ¯Á‡ ‡l‡ ÏÎ‡Óa Ú‚B BÈ‡L∆≈≈«¿«¬»∆»«≈««¬ƒ¿
.ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯vL ‰Ù¯‚Óa ÏÎB‡Ï ÔÈc‰«ƒ»≈¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ«»«ƒ

.èéÈt ÏÚ Û‡ ÂÈ„È ÏË ‡lL ÈÓÏ ÏÈÎ‡‰Ï ¯eÒ‡»¿«¬ƒ¿ƒ∆…»«»»««ƒ
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ÏËB ,˙BzLÏ È„k ‡l‡ ÌÈÓ BÏ ÔÈ‡ elÙ‡ .¯·c‰«»»¬ƒ≈«ƒ∆»¿≈ƒ¿≈
.Ô˙ˆ˜Ó ‰˙BLÂ ,ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â Ô˙ˆ˜Óa ÂÈ„È»»¿ƒ¿»»¿««»≈¿∆ƒ¿»»
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ÛÎ˙Â .C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ·bÓ ,‰B¯Á‡a ÂÈ„È ÏËBp‰«≈»»»«¬»¿«≈¿««»¿»≈¿≈∆
¯·„a Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙÈ ‡ÏÂ ,ÔBÊn‰ ˙k¯a ÌÈ„È ˙ÏÈËÏƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿««»¿…«¿ƒ≈≈∆¿»»
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וכל  הנטילה, לאחר מרובה שהייה לשהות שלא להיזהר יש זה

נחוץ, בדבר להפסיק צריך אם אך עסק]. באיזה לעסוק שלא שכן

לנטילת  תיכף שיהיה כדי שנית, ידיו ייטול הפסיק, אם בדיעבד או

ברכה. אחרונים מים

א  תחילה.:הלכה ידיו נוטל שבכולן סי'גדול (או"ח והשו"ע

שלא  כדי אחרון ידיו ליטול נהג שהרא"ש הביא, ס"ב) קסה

(שם) הלכה ובביאור המוציא. לברכת ידיים נטילת בין להפסיק

אחד  וכל לעצמו מיוחד מלחם אוכל אחד שכל שבאופן כתב,

מנהג  של הטעם שייך לא בזמנינו], הנהוג [כפי לעצמו מברך

תחילה. ידיו נוטל שהגדול המנהג וחזר הרא"ש,

ב  את :הלכה לפרוס להתחיל שיש ס"א), קסז (סי' השו"ע כתב

באופן  לכיכר מחוברת הפרוסה את וישאיר הברכה, לפני הלחם

אלא  מהכיכר תיפרד לא היא הכיכר, כל את ויגביה בה יאחז שאם

הברכה  ואחרי מכך, יותר יחתוך ולא איתה יחד תתרומם הכיכר כל

הוא  זה שדין (שם) הרמ"א והוסיף הכיכר. מן הפרוסה את יפריד

(שם  משנ"ב ביו"ט. הדין [והוא בשבת אבל החול, בימות דווקא

אחרי  רק לחתוך יתחיל אלא הברכה לפני כלל יחתוך לא סק"י)]

שבשבת  שהגם כתב, סק"ה) רעד (סי' ברורה ובמשנה הברכה.

רושם  לעשות נהגו המדקדקין הברכה, לפני כלל יחתוך לא ויו"ט

שם  לחתוך שרוצה במקום הסכין עם קסז .דק (סי' הרב ובשו"ע

שהות  ללא אחד ברגע לשברה שאפשר דקה שעוגה כתב, ס"ג)

הברכה  לפני לחתוך יתחיל לא בוצע..זמן, וכו' הבית וכתב בעל

שהאורח  באופן אפילו הוא זה שדין סי"ד), קסז סי' (או"ח השו"ע

קסז  סי' (או"ח הרב ובשו"ע הבית. מבעל יותר וחשוב גדול הוא

ויכבדו  כבוד לו יחלוק הבית שבעל נהגו זה, שבאופן כתב, סי"ט)

במשנה  אמנם לו. קודם הבית בעל הדין שמעיקר הגם לבצוע,
כתב  אך כך. לנהוג יש האם שהסתפק נראה עד) ס"ק (שם ברורה
שבעל  הראוי מן נפרדת מכיכר לעצמו בוצע אחד שכל שבאופן
שייך  לא זה באופן [שהרי תחילה לבצוע הגדול  את יכבד הבית
שהרי  יפה, בעין לסועדים שיחלק כדי בוצע הבית שבעל הטעם

לעצמו] פורס אחד כל זה וכו'..באופן מברך וכתב האורח
הבית  כשבעל אפילו הוא זה שדין ס"א), רא סי' (או"ח השו"ע
הבית  שבעל שבאופן עוד, והוסיף מהאורח. יותר וחשוב גדול
האורח. את בזה לכבד מחויב ואינו רשאי בעצמו, לזמן רוצה
אפילו  בזה לכבד הבית בעל יכול כן שכמו (שם), הרמ"א והוסיף
בעל  ברכת לברך צריך שאינו מישהו אפילו [דהיינו אחר מישהו
משנ"ב  אכילתו. דמי הבית לבעל משלם שהוא באופן כגון, הבית,

גם .(סק"ז)] האם הסתפק ס"ג) רא סי' (או"ח השולחן בערוך
שהר  בזימון, האורח את לכבד שיש זה דין נוהג בזמננו בזמננו י

נמצא  כן ואם המזון, ברכת בעצמו מברך הסועדים מן אחד כל
מברך  הוא שהרי זו ברכה יאמר הוא יזמן לא האורח אם שאפילו

שאין .בעצמו  באופן שגם סח), ס"ק קסז (סי' ברורה במשנה כתב
בפני  כיכר על מברך אחד כל אלא כולם, בשביל הבוצע אחד
כולם  לפני ראשון לעצמו שיבצע הגדול את להקדים יש .עצמו,

בוצע. שבכולן הוסיף,גדול סי"ט) קסז סי' (או"ח הרב ובשו"ע
כרצונו  לבצוע לאחר רשות ליתן הגדול יכול כן במשנה .שכמו

מברך  אחד שכל בזמננו שגם הוסיף, סק"א) קסז (סי' ברורה
הגדול  את לכבד יש המזמן, בברכת כולם יוצאים ולא לעצמו

ארץ. דרך משום בזימון

ג  וכו'.:הלכה רשאי הבוצע קסז אין סי' (או"ח הרב ובשו"ע
להמתין. יש לעיכוב, תגרום שההמתנה באופן שגם הוסיף, ס"ח)

÷øtéòéáL ¤¤§¦¦
.àÔlÎÂ ‰„eÚqa Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ e‚‰ ÌÈa¯ ˙B‚‰Óƒ¿»«ƒ»¬«¿≈ƒ¿»≈«¿»¿À»
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ÚˆBa ÔlÎaL ÏB„b ,˙Èa‰ ÈÏÚa Ôlk eÈ‰ Ì‡ .˙Èa‰««ƒƒ»À»«¬≈««ƒ»∆¿À»≈«

.ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó ‡e‰Â.âÈ‡M¯ ÚˆBa‰ ÔÈ‡ ¿¿»≈ƒ¿««»≈«≈«««
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(שם  ברורה ובמשנה ס"ח) קסז סי' (או"ח הרב בשו"ע כתבו עוד

ברכת  את שיברך לפני לליפתן או למלח שימתין כה), ס"ק

אם  שבדיעבד (שם), ברורה במשנה והוסיף לאחריה. ולא המוציא

שיאכל  קודם קצת ימתין אז המלח את שהביאו קודם בירך כבר

הלפתן  או המלח את שיביאו ס"ה),.כדי קסז (סי' השו"ע כתב
במלח] או [בתבלין מתובל שהוא לחם או נקי לחם אוכל שאם

קסז  סי' (או"ח הרב בשו"ע וכתב ולפתן. למלח להמתין צריך אינו

רשאי, וליפתן, למלח להמתין רוצה אם אלו, באופנים שגם ס"ח),

לברכה  הנטילה בין הפסק מכך לו שנגרם פי על אם .אף אלא
וכו'. נתכוונו אופן כן שבכל הוסיף, ס"ה) קסז סי' (או"ח והרמ"א

ודבר  הלחם, את שיבצע לפני השולחן על מלח שיהיה מצוה יש

הפורענויות  מן מגן קטנה..זה פרוסה לא בוצע וכתב ואינו

לכל  שהיא פרוסה לפרוס הוא שהמנהג ס"ד), (שם הרב בשו"ע

זית  כחצי של בגודל מכביצה..הפחות יתר פרוסה וכתב ולא
יבצע  סועדים, כמה עבור שבוצע שבאופן ס"א) קסז (סי' הרמ"א

אחד  לכל לתת שיוכל כדי מכביצה, יותר אפילו גדולה פרוסה

כזית. בשיעור זו מפרוסה

ד  שלמה.:הלכה מכיכר לבצוע המובחר מן והשו"ע מצוה

אינו  השלם שהלחם באופן שאפילו הוסיף, ס"א) קסח סי' (או"ח

שהוא  נוסף לחם לפניו ויש קטן, גם הוא זאת ומלבד נקי, לחם
וגד  השלם נקי הלחם על יברך שלם, אינו אך יותר במשנה .ול כתב

[שאינה  הלחם פרוסת את נטל כבר שאם סק"א), קסח (סי' ברורה

כיכר  לפניו הביאו שבירך ולפני עליה, לברך כדי בידו שלמה]

השלמה  הכיכר את וייטול מידו הפרוסה את יניח לא שלמה, לחם

לבדה, הפרוסה על בירך כבר ואם יחד. שתיהן על יברך אלא
את  רק יבצע שלמה, לחם כיכר לו הביאו ממנה שבצע ולפני

עליה  שבירך וכו'..הפרוסה שלמה בתוך פרוסה וכתב מניח

כעת  רוצה שהוא באופן זה שכל ס"א), קסח סי' (או"ח הרמ"א

המינים, משני אחד רק לאכול שרוצה באופן אבל משתיהן, לאכול

לאכול  צריך ואינו לאכול כעת רוצה שהוא מין אותו על רק יברך

שלמותו  מחמת או חשיבותו מחמת האחר המין בשו"ע .את כתב

פרוס  ולחם משיפון העשוי שלם לחם לו יש שאם ס"א), (שם הרב

לברך  צריך ואינו מחיטה, העשוי הלחם על יברך מחיטה, העשוי

בין  בתורה בפירוש הוזכר לא ששיפון [כיון יחד שניהם על

ישראל] ארץ בהם שנשתבחה ובוצע .המינים בידו שתיהן נוטל
לאחוז וכו'. צריך שאינו ס"ב), רעד סי' (או"ח הרב בשו"ע וכתב

שתיהן  את שאוחז בכך די אלא שפורס, בשעה הכיכרות שתי את

הברכה. בשעת

ה  האבל :הלכה שבשבת פט), ס"ק קסז (סי' ברורה במשנה כתב

בשבת  אבלות מנהגי לנהוג שאין משום אדם, בני כשאר פורס

המברך.בפרהסיה. שיטעום עד לטעום רשאין המסובין ואין
שכל  באופן דווקא אמור זה שדין סט"ו), (שם השו"ע וכתב

לכל  שיש באופן אבל המברך, שבצע מהכיכר אוכלים הסועדים

מיד  לאכול יכולים מכיכרו, ואוכל עצמו בפני לחם כיכר אחד

יאכל  שהמברך עד להמתין צריכים (שם .ואינם ברורה במשנה

הוא  זה שדין לה), ס"ק (א"א מגדים הפרי בשם הביא עו) ס"ק

יצאו  ולא המוציא, ברכת בעצמו בירך אחד שכל באופן אפילו

בזמננו] הנהוג [וכפי הבוצע מברכת חובה רשאי .ידי הבוצע ואין
המסובין. רוב מפי אמן שיכלה עד הרב לטעום בשו"ע וכתב

אמן  העונים שהסועדים באופן דווקא אמור זה שדין ס"ג), (שם

שאינם  באופן אבל מברכתו, המוציא ברכת חובת ידי יוצאים

שיסיימו  עד מלבצוע להמתין צריך אינו בברכתו חובה ידי יוצאים

האמן. עניית את
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וכל  הנטילה, לאחר מרובה שהייה לשהות שלא להיזהר יש זה

נחוץ, בדבר להפסיק צריך אם אך עסק]. באיזה לעסוק שלא שכן

לנטילת  תיכף שיהיה כדי שנית, ידיו ייטול הפסיק, אם בדיעבד או

ברכה. אחרונים מים

א  תחילה.:הלכה ידיו נוטל שבכולן סי'גדול (או"ח והשו"ע

שלא  כדי אחרון ידיו ליטול נהג שהרא"ש הביא, ס"ב) קסה

(שם) הלכה ובביאור המוציא. לברכת ידיים נטילת בין להפסיק

אחד  וכל לעצמו מיוחד מלחם אוכל אחד שכל שבאופן כתב,

מנהג  של הטעם שייך לא בזמנינו], הנהוג [כפי לעצמו מברך

תחילה. ידיו נוטל שהגדול המנהג וחזר הרא"ש,

ב  את :הלכה לפרוס להתחיל שיש ס"א), קסז (סי' השו"ע כתב

באופן  לכיכר מחוברת הפרוסה את וישאיר הברכה, לפני הלחם

אלא  מהכיכר תיפרד לא היא הכיכר, כל את ויגביה בה יאחז שאם

הברכה  ואחרי מכך, יותר יחתוך ולא איתה יחד תתרומם הכיכר כל

הוא  זה שדין (שם) הרמ"א והוסיף הכיכר. מן הפרוסה את יפריד

(שם  משנ"ב ביו"ט. הדין [והוא בשבת אבל החול, בימות דווקא

אחרי  רק לחתוך יתחיל אלא הברכה לפני כלל יחתוך לא סק"י)]

שבשבת  שהגם כתב, סק"ה) רעד (סי' ברורה ובמשנה הברכה.

רושם  לעשות נהגו המדקדקין הברכה, לפני כלל יחתוך לא ויו"ט

שם  לחתוך שרוצה במקום הסכין עם קסז .דק (סי' הרב ובשו"ע

שהות  ללא אחד ברגע לשברה שאפשר דקה שעוגה כתב, ס"ג)

הברכה  לפני לחתוך יתחיל לא בוצע..זמן, וכו' הבית וכתב בעל

שהאורח  באופן אפילו הוא זה שדין סי"ד), קסז סי' (או"ח השו"ע

קסז  סי' (או"ח הרב ובשו"ע הבית. מבעל יותר וחשוב גדול הוא

ויכבדו  כבוד לו יחלוק הבית שבעל נהגו זה, שבאופן כתב, סי"ט)

במשנה  אמנם לו. קודם הבית בעל הדין שמעיקר הגם לבצוע,
כתב  אך כך. לנהוג יש האם שהסתפק נראה עד) ס"ק (שם ברורה
שבעל  הראוי מן נפרדת מכיכר לעצמו בוצע אחד שכל שבאופן
שייך  לא זה באופן [שהרי תחילה לבצוע הגדול  את יכבד הבית
שהרי  יפה, בעין לסועדים שיחלק כדי בוצע הבית שבעל הטעם

לעצמו] פורס אחד כל זה וכו'..באופן מברך וכתב האורח
הבית  כשבעל אפילו הוא זה שדין ס"א), רא סי' (או"ח השו"ע
הבית  שבעל שבאופן עוד, והוסיף מהאורח. יותר וחשוב גדול
האורח. את בזה לכבד מחויב ואינו רשאי בעצמו, לזמן רוצה
אפילו  בזה לכבד הבית בעל יכול כן שכמו (שם), הרמ"א והוסיף
בעל  ברכת לברך צריך שאינו מישהו אפילו [דהיינו אחר מישהו
משנ"ב  אכילתו. דמי הבית לבעל משלם שהוא באופן כגון, הבית,

גם .(סק"ז)] האם הסתפק ס"ג) רא סי' (או"ח השולחן בערוך
שהר  בזימון, האורח את לכבד שיש זה דין נוהג בזמננו בזמננו י

נמצא  כן ואם המזון, ברכת בעצמו מברך הסועדים מן אחד כל
מברך  הוא שהרי זו ברכה יאמר הוא יזמן לא האורח אם שאפילו

שאין .בעצמו  באופן שגם סח), ס"ק קסז (סי' ברורה במשנה כתב
בפני  כיכר על מברך אחד כל אלא כולם, בשביל הבוצע אחד
כולם  לפני ראשון לעצמו שיבצע הגדול את להקדים יש .עצמו,

בוצע. שבכולן הוסיף,גדול סי"ט) קסז סי' (או"ח הרב ובשו"ע
כרצונו  לבצוע לאחר רשות ליתן הגדול יכול כן במשנה .שכמו

מברך  אחד שכל בזמננו שגם הוסיף, סק"א) קסז (סי' ברורה
הגדול  את לכבד יש המזמן, בברכת כולם יוצאים ולא לעצמו

ארץ. דרך משום בזימון

ג  וכו'.:הלכה רשאי הבוצע קסז אין סי' (או"ח הרב ובשו"ע
להמתין. יש לעיכוב, תגרום שההמתנה באופן שגם הוסיף, ס"ח)
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dkld ipipt

(שם  ברורה ובמשנה ס"ח) קסז סי' (או"ח הרב בשו"ע כתבו עוד

ברכת  את שיברך לפני לליפתן או למלח שימתין כה), ס"ק

אם  שבדיעבד (שם), ברורה במשנה והוסיף לאחריה. ולא המוציא

שיאכל  קודם קצת ימתין אז המלח את שהביאו קודם בירך כבר

הלפתן  או המלח את שיביאו ס"ה),.כדי קסז (סי' השו"ע כתב
במלח] או [בתבלין מתובל שהוא לחם או נקי לחם אוכל שאם

קסז  סי' (או"ח הרב בשו"ע וכתב ולפתן. למלח להמתין צריך אינו

רשאי, וליפתן, למלח להמתין רוצה אם אלו, באופנים שגם ס"ח),

לברכה  הנטילה בין הפסק מכך לו שנגרם פי על אם .אף אלא
וכו'. נתכוונו אופן כן שבכל הוסיף, ס"ה) קסז סי' (או"ח והרמ"א

ודבר  הלחם, את שיבצע לפני השולחן על מלח שיהיה מצוה יש

הפורענויות  מן מגן קטנה..זה פרוסה לא בוצע וכתב ואינו

לכל  שהיא פרוסה לפרוס הוא שהמנהג ס"ד), (שם הרב בשו"ע

זית  כחצי של בגודל מכביצה..הפחות יתר פרוסה וכתב ולא
יבצע  סועדים, כמה עבור שבוצע שבאופן ס"א) קסז (סי' הרמ"א

אחד  לכל לתת שיוכל כדי מכביצה, יותר אפילו גדולה פרוסה

כזית. בשיעור זו מפרוסה

ד  שלמה.:הלכה מכיכר לבצוע המובחר מן והשו"ע מצוה

אינו  השלם שהלחם באופן שאפילו הוסיף, ס"א) קסח סי' (או"ח

שהוא  נוסף לחם לפניו ויש קטן, גם הוא זאת ומלבד נקי, לחם
וגד  השלם נקי הלחם על יברך שלם, אינו אך יותר במשנה .ול כתב

[שאינה  הלחם פרוסת את נטל כבר שאם סק"א), קסח (סי' ברורה

כיכר  לפניו הביאו שבירך ולפני עליה, לברך כדי בידו שלמה]

השלמה  הכיכר את וייטול מידו הפרוסה את יניח לא שלמה, לחם

לבדה, הפרוסה על בירך כבר ואם יחד. שתיהן על יברך אלא
את  רק יבצע שלמה, לחם כיכר לו הביאו ממנה שבצע ולפני

עליה  שבירך וכו'..הפרוסה שלמה בתוך פרוסה וכתב מניח

כעת  רוצה שהוא באופן זה שכל ס"א), קסח סי' (או"ח הרמ"א

המינים, משני אחד רק לאכול שרוצה באופן אבל משתיהן, לאכול

לאכול  צריך ואינו לאכול כעת רוצה שהוא מין אותו על רק יברך

שלמותו  מחמת או חשיבותו מחמת האחר המין בשו"ע .את כתב

פרוס  ולחם משיפון העשוי שלם לחם לו יש שאם ס"א), (שם הרב

לברך  צריך ואינו מחיטה, העשוי הלחם על יברך מחיטה, העשוי

בין  בתורה בפירוש הוזכר לא ששיפון [כיון יחד שניהם על

ישראל] ארץ בהם שנשתבחה ובוצע .המינים בידו שתיהן נוטל
לאחוז וכו'. צריך שאינו ס"ב), רעד סי' (או"ח הרב בשו"ע וכתב

שתיהן  את שאוחז בכך די אלא שפורס, בשעה הכיכרות שתי את

הברכה. בשעת

ה  האבל :הלכה שבשבת פט), ס"ק קסז (סי' ברורה במשנה כתב

בשבת  אבלות מנהגי לנהוג שאין משום אדם, בני כשאר פורס

המברך.בפרהסיה. שיטעום עד לטעום רשאין המסובין ואין
שכל  באופן דווקא אמור זה שדין סט"ו), (שם השו"ע וכתב

לכל  שיש באופן אבל המברך, שבצע מהכיכר אוכלים הסועדים

מיד  לאכול יכולים מכיכרו, ואוכל עצמו בפני לחם כיכר אחד

יאכל  שהמברך עד להמתין צריכים (שם .ואינם ברורה במשנה

הוא  זה שדין לה), ס"ק (א"א מגדים הפרי בשם הביא עו) ס"ק

יצאו  ולא המוציא, ברכת בעצמו בירך אחד שכל באופן אפילו

בזמננו] הנהוג [וכפי הבוצע מברכת חובה רשאי .ידי הבוצע ואין
המסובין. רוב מפי אמן שיכלה עד הרב לטעום בשו"ע וכתב

אמן  העונים שהסועדים באופן דווקא אמור זה שדין ס"ג), (שם

שאינם  באופן אבל מברכתו, המוציא ברכת חובת ידי יוצאים

שיסיימו  עד מלבצוע להמתין צריך אינו בברכתו חובה ידי יוצאים

האמן. עניית את

‡Ï ÚˆBa BÈ‡Â .‰·¯Á ˙t ÏÎ‡Ï eek˙ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈ƒ¿«¿∆¡…«¬≈»¿≈≈«…
‰Òe¯t ‡ÏÂ ,ÔÈÚ ¯ˆk ‰‡¯L ÈtÓ ‰pË˜ ‰Òe¯t¿»¿«»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿««ƒ¿…¿»
BÏ LÈ ˙aL·e .Ôz·Ú¯k ‰‡¯L ÈtÓ ‰ˆÈakÓ ¯˙È»≈ƒ«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿»¿«»≈
ÌB˜nÓ ‡l‡ ÚˆBa BÈ‡Â .‰ÏB„b ‰Òe¯t Úˆ·Ïƒ¿…«¿»¿»¿≈≈«∆»ƒ»

.‰ÙÈ ‰ÙÈ ÏLaL.ã¯kkÓ Úˆ·Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ∆»«»∆»∆ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿…«ƒƒ»
‰Òe¯Ùe ÌÈ¯BÚN ÏL ‰ÓÏL ÌL ‰˙È‰ Ì‡ .‰ÓÏL¿≈»ƒ»¿»»¿≈»∆¿ƒ¿»
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ו  עמהן.:הלכה מפסיק השלישי שניים מהן וכתב גמרו
את  להפסיק מסרב הוא אם שאפילו ס"א), ר סי' (או"ח השו"ע

ו  איתו, מזמנים הם והם אכילתו להם. יענה לא שהוא אפילו
והוסיף  שם. עומד שהוא עוד כל זימון, מצוות בזה מקיימים
זימון, מצוות בזה קיימו הם שאמנם סק"ג) (שם ברורה במשנה
הזימון  לברכת ענה לא שהוא כיון זימון מצוות קיים לא הוא אבל

איתם. האכילה יחד את הפסיק שכשהאחד ס"ב) (שם השו"ע כתב
מיד  באכילה להמשיך רשאי הוא האחרים, השניים עם לזמן כדי
שאכלנו  'ברוך שיאמרו אחרי דהיינו הזימון, את שיגמרו אחרי
את  שיגמרו עד להמתין שעליו אומרים שיש הרמ"א, וכתב וכו''.
את  'הזן שיאמרו אחרי והיינו המזון ברכת של הראשונה הברכה

נוהגים  וכן לו .הכל', מפסיקין אין השנים מהן, אחד גמר
אינם וכו'. השניים אכן שאם ס"א), (שם השו"ע וכתב

עד  להמתין מחויב הוא הרי עימו, לזמן כדי מפסיקים
לברך  רשאי ואינו יחד, ויזמנו סעודתם את יגמרו שהאחרים
במשנה  בזה והוסיף בזימון. מחויב הוא שהרי וללכת, לבדו
מאד  נחוץ לעניין לצאת צריך הוא שאם סק"ה), (שם ברורה
האחרים  שהשניים יותר טוב לכתחילה אבל לבדו, לברך רשאי
לזמן  כדי אכילתם את ויפסיקו הדין משורת לפנים יתנהגו
(שם), השו"ע כתב עוד בזה. מחויבים שאינם פי על אף איתו

והם  עליהם זימן והשלישי האכילה את הפסיקו לא הם שאם

לא  וכאילו משמעות שום זה לזימון אין לזימון, לו ענו לא
כלום  בסעודה..עשה משיחין קע אין סי' (או"ח השו"ע וכתב

לו  אומרים לא הסעודה באמצע שנתעטש מי שאפילו ס"א),

שאין  סק"א), (שם ברורה במשנה והוסיף [לבריאות]. אסותא

תורה  בדברי אפילו שכל .לדבר (שם), ברורה במשנה כתב עוד
לדבר  מותר לתבשיל תבשיל בין אבל ממש, האכילה באמצע .זה

לעצמו. מברך ואחד אחד כל המזון בתוך יין להם בא וכתב אם

חובה  ידי שיוצאים הוא שהמנהג ס"ח), קעד סי' (או"ח הרמ"א

'סברי  ברכתו לפני יאמר שהמברך ובתנאי מהם אחד מברכת
ברורה  משנה לברכתו. לב וייתנו לאכול שיפסיקו [דהיינו, רבותי'

יאכלו  ולא לברכתו, ויכוונו ישמעו והשומעים מה)]. ס"ק (שם

אין  כיום אמנם מברכתו. חובה ידי ויצאו אמן ויענו זמן, באותו

אחד  כל אלא בברכתו כולם את ומוציא מברך שאחד כלל נוהגים
הרב  בשו"ע וכמבואר הסעודה], באמצע רק [ולא לעצמו מברך

יב). ס"ק ריג (סי' ברורה ובמשנה סי"ח) קסז סי' (או"ח

ז  ותבשיל.:הלכה תבשיל מכל לפיו ליתן היא רחמנות ודרך
[וכמו  טוב ריח לו שיש מאכל שכל ס"א), קסט (סי' השו"ע וכתב

וגורם  סק"א)] (שם ברורה משנה חמוץ. טעם לו שיש מאכל כל כן
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שהוא  לפני לשמש ממנו לתת צריך לאכילתו, תאב להיות לאדם
לו  שייתן בכך שדי סק"ג), (שם ברורה במשנה וכתב אוכל. עצמו

מכך  יותר לו לתת צריך ואינו המאכל, מן במשנה .מעט כתב
צריך  לא בשולחן איתם יחד אוכל שהשמש שבאופן (שם), ברורה

האכילה  לפני המאכל מן לו ד"ה .לתת (שם הלכה בביאור כתב
אופן  בכל נוהגת היא אלא בשמש דווקא אינה זו שהלכה לשמש),
לאכול  לו לתת שצריך שאוכל, בשעה לידו עומד אחר שאדם
לבית  הנכנס שאדם נוהגים ולכן ריח]. להם [שיש אלו ממאכלים

לאכול  לו קוראים שאוכל בשעה סי'.חברו (או"ח השו"ע כתב
אוכל  והשמש ממאכלם, מעט להשאיר לסועדים שיש ס"ג), קע

אלו  שנותנים .שאריות וכוס כוס כל על מברך יין לו נתנו ואם
שבירך לו. בשעה שאם יב), ס"ק קסט (סי' ברורה במשנה וכתב

היין  כל את לפטור בפירוש דעתו היתה הראשונה הכוס על
האחרות  הכוסות על שוב לברך צריך אינו לו, כתב .שייתנו

כל  על אחרונה ברכה מברך שאינו ס"ג), קסט סי' (או"ח השו"ע
לבסוף. רק יברך אלא וכוס שכשאוכל כוס (שם), השו"ע כתב

לו  הביאו כך ואחר הראשונה הפרוסה על ובירך בסעודה לחם
בטוח  שהשמש חשוב אדם בסעודה שם יש אם נוספת, פרוסה
לברך  צריך אינו צרכו, כל לחם לו שייתנו לכך ידאג ודאי שהוא
אם  אבל הלחם, מאכילת דעתו הסיח לא שהרי 'המוציא', שוב
לו. שנותנים פרוסה כל על שוב לברך עליו חשוב, אדם שם אין
או  בלחם זה שכל יג), ס"ק (שם ברורה במשנה זה על וכתב
להיות  אותם הרואה לאדם הגורמים טוב ריח בעלי מאכלים בשאר
אבל  לעיל], [וכמבואר לשמש מהם לתת שצריך לאכילתם תאב

ולא  חסידות מידת רק היא לשמש מהם שהנתינה המאכלים בשאר

באופן  אפילו לו שנותנים מה כל על שוב לברך עליו גמור, חיוב

החשוב  שהאדם בטוח לא שהרי חשוב, אדם בסעודה שם שיש

חסידות. מידת לנהוג יקפיד

ח  ס"ק:הלכה קסד (סי' ברורה במשנה רק כתב יצא שאם יג),

במי  נגעו כשידיו אפילו הנטילה, על מברך אינו מים להשתין כדי

כדי  שיצא באופן או רב, זמן בחוץ ושהה יצא אם אבל רגליים.

הנטילה  על יברך ממש, מטונף במקום שנגע או צרכיו .לעשות

וכו'. המסובים מן אחד ס"א),יצא קע סי' (או"ח הרמ"א וכתב

אינו  הטינופת במקום נגע לא וכן הרגליים במי כלל נגע לא שאם

כשיצא  דווקא זה שכל הרמ"א, והוסיף כלל. ידיו ליטול צריך

צריך  אופן בכל צרכיו לעשות יצא אם אבל רגליים מי להטיל

ידיו  אחת..ליטול ידו סק"ד),נוטל קע (סי' ברורה במשנה וכתב

ידיו. שתי את ליטול עליו רגליים, במי נגעו ידיו שתי שאם

ידיו. שתי נוטל והפליג חברו עם ברורה דיבר במשנה והביא

עם  שדיבר הזמן כל במשך שאם האחרונים, בשם סק"ט) קע (סי'

שלא  כיון שוב, ידיו ליטול צריך אינו בידו לחם החזיק חברו,

דעתו. הסיח

ט  בפת.:הלכה  הקערה את סומכין (או"ח ואין השו"ע וכתב

שאם  בדבר מלאה שהקערה באופן דווקא זה שכל ס"א), קעא סי'

שתחתית  באופן שכן [וכל הלחם את ימאיס זה הקערה תתהפך

ברורה  משנה הלחם. את להמאיס ועלולה נקיה אינה הקערה
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BÓB˜Óa ·LBÈÂ ÒÎ ,‰i˙LÏ ÔÈaÒÓ eÈ‰ Ì‡Â .ÒÎÂ¿ƒ¿»¿ƒ»¿Àƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿
‰nÏÂ .ÌÈÁ¯B‡Ï ÂÈt ¯ÈÊÁÓ Ck ¯Á‡Â ,ÂÈ„È ÏËBÂ¿≈»»¿««»«¬ƒ»»»¿ƒ¿»»
ÈtÓ ,ÂÈ„È ÏË ‡lL en„È ‡nL ,BÓB˜Óa ÏËB≈ƒ¿∆»¿«∆…»«»»ƒ¿≈

.‰ÏÈÎ‡ ÌL ÔÈ‡L.è.˙t‰ ÏÚ ÈÁ ¯Na ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ ∆≈»¬ƒ»≈«ƒƒ»»««««
˙‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â .˙t‰ ÏÚ ‡ÏÓ ÒBk ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Â¿≈«¬ƒƒ»≈«««¿≈¿ƒ∆
˙‡ ‡ÏÂ .˙t‰ ˙‡ ÔÈ˜¯BÊ ÔÈ‡Â .˙ta ‰¯Úw‰«¿»»««¿≈¿ƒ∆««¿…∆
ÔB‚k ÔÈtÏ˜ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÏÎ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,˙BÎÈ˙Á‰«¬ƒ¿…∆»√»ƒ∆≈»∆¿ƒƒ¿
¯zÓe .ÔÈÒ‡Ó Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ‡˙e ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ezƒ«¬»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒÀ»

.ÌÈ˙Á Èz·a ˙B¯Bpˆa ÔÈÈ CÈLÓ‰ÏÔ‰ÈÙÏ ÔÈ˜¯BÊÂ ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆
˙BÓÈa ‡Ï Ï·‡ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ¿̃»∆¡ƒƒ««»¬»…ƒ
,ÔÈÈa ÌÈ„È ÔÈÏËB ÔÈ‡Â .ÔÈÒ‡ÓpL ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»«ƒ¿«ƒ
ÔÈÏÎ‡ ¯‡L ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‚eÊÓ ÔÈa ÈÁ ÔÈa≈«≈»¿≈≈«¿ƒƒ¿»√»ƒ



קעז zekxa zekld - dad` xtq - oqip '` ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.ezqextníòèì éàMø òöBaä ïéàåmgld zqextnïîà äìëiL ãò §¥©¥©©©¦§Ÿ©¤¦§¤¨¥
ïéañnä áø étîwxe on`d ziipr z` eniiqi micreqd aexy cr - ¦¦Ÿ©§ª¦

.mgld on mrhi okn xg`lBà Baøì ãBák ÷ìçì òöBaä äöø íàå§¦¨¨©¥©©£Ÿ¨§©
Bì íã÷ Bãé èLôì epçépéå ,äîëça epnî ìBãb àeäL éîìepevxae - §¦¤¨¦¤§¨§¨§©¦¤¦§Ÿ¨Ÿ¤

zqext lehil eci heytl ecakl
,eiptl dlk`le mglBãéa úeLøä̈§§¨
ok zeyrl i`yx -aiegn epi`e

.mlek iptl oey`x lek`l
.ÂíéðLcgi milke`djezn §©¦

,zg` dxrwäæì äæ ïéðézîî©§¦¦¤¨¤
äøòwa-`l oiicr mdn cg` m` ©§¨¨

e` dcerqd mewnl ribd
lr ,ezlik` rvn`a wiqtdy
on lek`ln rpnidle ecakl ipyd
exagy cr oizndle ,dxrwd
mdy ote`a la` ,ez` cgi lk`i

ìLäL,cgi micreqdïéðézîî ïéà §Ÿ¨¥©§¦¦
z` wiqtd mdn cg` m` -

,ezlik`mpi` mixg`d miipyd
mzlik` z` wiqtdl miaiegn

.el oizndleíéðL ïäî eøîbm` - ¨§¥¤§©¦
micreqd zyely jezn miipy
mpevxae mzlik` z` eniiq

,oefnd zkxa jxaléLéìMä©§¦¦
ïänò ÷éñôîcreqd lr - ©§¦¦¨¤

xg`le ,oenifl mzi` cgi zeprl ick ezlik` z` wiqtdl iyilyd
m` la` .ezlik`a jiyndl leki `ed oknøîbwxïäî ãçàz` ¨©¤¨¥¤

,jxal epevxae ezlik`Bì ïé÷éñôî ïéà íéðMä-mixg`d miipyd ©§©¦¥©§¦¦
mzlik` z` wiqtdl miaiegn mpi`,ezi` onfl ickïéìëBà àlà¤¨§¦

ïéëìBäålek`l mikiynn -ïéøîBbL ãò.mzlik`ïéçéNî ïéà §§¦©¤§¦¥§¦¦
äãeòqadcerqd zrya xacl oi` -äðkñ éãéì àáé àlL éãkly ©§¨§¥¤Ÿ¨Ÿ¦¥©¨¨

dpwd gztii xeaicd zrya epexbn `iveny lewd ici lry ,dwipg
,wpgiie ,eitay lk`nd myl qpkie dniypd xiee`l creindéðtîe¦§¥

yygïBænä CBúa ïéé íäì àa íà ,äæoii micreql eyibd m` - ¤¦¨¨¤©¦§©¨
dcerqd rvn`aBîöòì Cøáî ãçàå ãçà ìkixt `xea' zkxa ¨¤¨§¤¨§¨¥§©§

cg`n driny ici lr dkxad zaeg ici mlek e`vi `le ,'otbd
iptn ,micreqdãçà Cøa íàLz` `iveie jxai mdn cg` m` - ¤¦¥¥¤¨

,mlekúòLa ïîà äðBòä äðòé©£¤¨¤¨¥¦§©
äòéìaäyeygl yi -onfa `ny ©§¦¨

cg` ,dkxad z` miiqiy
dprie lk`n xac rlai mirneyd

rlea `edyk on`ådf ici lr §
äðkñ éãéì àBáé,wpg lyyi okle ¨¦¥©¨¨

lk dcerqd rvn`ay bedpl
.envra jxan cg`ïéìkzñî ïéàå§¥¦§©§¦

ìëBàä éðôazrya mc` ipta - ¦§¥¨¥
,ezlik`,Búðîa àìåxacd mrhe §Ÿ¦§¨

ick `ed.BLiáì àlL¤Ÿ§©§
.Êïéañnä éðôì ãîBòä LnMä- ©©¨¨¥¦§¥©§ª¦

micreqd z` zxyny zxynd
dcerqaïänò ìëBà Bðéà¥¥¦¨¤

,dcerqaïzì ,àéä úeðîçø Cøãå§¤¤©§¨¦¦¥
åét CBúìlek`l el zzl -ìkî §¦¦¨

ìéLáúå ìéLáz,mzlik` zrya ©§¦§©§¦
Bzòc áMéì éãkdidi `ly ick - §¥§©¥©§

milke` mze` d`xiyk xrv el
.lke` epi` `edeBì eðúð íàå§¦¨§

zezylCøáî ,ïééixt `xea' ©¦§¨¥
'otbd,Bì ïéðúBpL ñBëå ñBk ìk ìòlr jxiay dkxaa xhtp epi`e ©¨§¤§¦

,dpey`xd qekdíðBöøa àlà BðBöøa äéeìz BúiúL ïéàL éðtî- ¦§¥¤¥§¦¨§¨¦§¤¨¦§¨
mpevxa `l` epevxa dielz dpi` ztqepd qekd ziizyy oeik
dzeyy qek lk xg`y `vnp ok m`e ,ztqep qek el zzl evxiy
,cer el epziiy rcei epi` ixdy cer zezyln ezrc giqn `ed
giqn mc`y ote`ay `ed oicd ixdy ,aey jxal eilr jk meyne
eilr cer zezyl epevxae hxgzd seqale cer zezyln ezrc
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ו  עמהן.:הלכה מפסיק השלישי שניים מהן וכתב גמרו
את  להפסיק מסרב הוא אם שאפילו ס"א), ר סי' (או"ח השו"ע

ו  איתו, מזמנים הם והם אכילתו להם. יענה לא שהוא אפילו
והוסיף  שם. עומד שהוא עוד כל זימון, מצוות בזה מקיימים
זימון, מצוות בזה קיימו הם שאמנם סק"ג) (שם ברורה במשנה
הזימון  לברכת ענה לא שהוא כיון זימון מצוות קיים לא הוא אבל

איתם. האכילה יחד את הפסיק שכשהאחד ס"ב) (שם השו"ע כתב
מיד  באכילה להמשיך רשאי הוא האחרים, השניים עם לזמן כדי
שאכלנו  'ברוך שיאמרו אחרי דהיינו הזימון, את שיגמרו אחרי
את  שיגמרו עד להמתין שעליו אומרים שיש הרמ"א, וכתב וכו''.
את  'הזן שיאמרו אחרי והיינו המזון ברכת של הראשונה הברכה

נוהגים  וכן לו .הכל', מפסיקין אין השנים מהן, אחד גמר
אינם וכו'. השניים אכן שאם ס"א), (שם השו"ע וכתב

עד  להמתין מחויב הוא הרי עימו, לזמן כדי מפסיקים
לברך  רשאי ואינו יחד, ויזמנו סעודתם את יגמרו שהאחרים
במשנה  בזה והוסיף בזימון. מחויב הוא שהרי וללכת, לבדו
מאד  נחוץ לעניין לצאת צריך הוא שאם סק"ה), (שם ברורה
האחרים  שהשניים יותר טוב לכתחילה אבל לבדו, לברך רשאי
לזמן  כדי אכילתם את ויפסיקו הדין משורת לפנים יתנהגו
(שם), השו"ע כתב עוד בזה. מחויבים שאינם פי על אף איתו

והם  עליהם זימן והשלישי האכילה את הפסיקו לא הם שאם

לא  וכאילו משמעות שום זה לזימון אין לזימון, לו ענו לא
כלום  בסעודה..עשה משיחין קע אין סי' (או"ח השו"ע וכתב

לו  אומרים לא הסעודה באמצע שנתעטש מי שאפילו ס"א),

שאין  סק"א), (שם ברורה במשנה והוסיף [לבריאות]. אסותא

תורה  בדברי אפילו שכל .לדבר (שם), ברורה במשנה כתב עוד
לדבר  מותר לתבשיל תבשיל בין אבל ממש, האכילה באמצע .זה

לעצמו. מברך ואחד אחד כל המזון בתוך יין להם בא וכתב אם

חובה  ידי שיוצאים הוא שהמנהג ס"ח), קעד סי' (או"ח הרמ"א

'סברי  ברכתו לפני יאמר שהמברך ובתנאי מהם אחד מברכת
ברורה  משנה לברכתו. לב וייתנו לאכול שיפסיקו [דהיינו, רבותי'

יאכלו  ולא לברכתו, ויכוונו ישמעו והשומעים מה)]. ס"ק (שם

אין  כיום אמנם מברכתו. חובה ידי ויצאו אמן ויענו זמן, באותו

אחד  כל אלא בברכתו כולם את ומוציא מברך שאחד כלל נוהגים
הרב  בשו"ע וכמבואר הסעודה], באמצע רק [ולא לעצמו מברך

יב). ס"ק ריג (סי' ברורה ובמשנה סי"ח) קסז סי' (או"ח

ז  ותבשיל.:הלכה תבשיל מכל לפיו ליתן היא רחמנות ודרך
[וכמו  טוב ריח לו שיש מאכל שכל ס"א), קסט (סי' השו"ע וכתב

וגורם  סק"א)] (שם ברורה משנה חמוץ. טעם לו שיש מאכל כל כן

ÈÓÏ B‡ Ba¯Ï „B·k ˜ÏÁÏ ÚˆBa‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÔÈaÒn‰«¿Àƒ¿ƒ»»«≈««¬…»¿«¿ƒ
Ì„˜ B„È ËLÙÏ epÁÈpÈÂ ,‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„b ‡e‰L∆»ƒ∆¿»¿»¿«ƒ∆ƒ¿…»…∆

.B„Èa ˙eL¯‰ ,BÏ.å,‰¯Úwa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÈzÓÓ ÌÈL »¿¿»¿«ƒ«¿ƒƒ∆»∆«¿»»
ÈLÈÏM‰ ,ÌÈL Ô‰Ó e¯Ób .ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ ‰LÏL¿…»≈«¿ƒƒ»¿≈∆¿«ƒ«¿ƒƒ
ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÌÈM‰ ,Ô‰Ó „Á‡ ¯Ób .Ô‰nÚ ˜ÈÒÙÓ«¿ƒƒ»∆»«∆»≈∆«¿«ƒ≈«¿ƒƒ
ÔÈÁÈNÓ ÔÈ‡ .ÔÈ¯ÓBbL „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ BÏ∆»¿ƒ¿¿ƒ«∆¿ƒ≈¿ƒƒ
‡a Ì‡ ‰Ê ÈtÓe .‰kÒ È„ÈÏ ‡·È ‡lL È„k ‰„eÚqa«¿»¿≈∆…»…ƒ≈«»»ƒ¿≈∆ƒ»
,BÓˆÚÏ C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔBÊn‰ CB˙a ÔÈÈ Ì‰Ï»∆«ƒ¿«»»∆»¿∆»¿»≈¿«¿
‰ÚÈÏa‰ ˙ÚLa ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ‰ÚÈ „Á‡ C¯a Ì‡L∆ƒ≈≈∆»«¬∆»∆»≈ƒ¿««¿ƒ»
‡ÏÂ ÏÎB‡‰ ÈÙa ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡Â .‰kÒ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ¿»ƒ≈«»»¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»≈¿…

.BLi·Ï ‡lL ,B˙Óa.æÈÙÏ „ÓBÚ‰ LnM‰ ƒ¿»∆…¿«¿««»»≈ƒ¿≈
ÔzÏ ‡È‰ ˙eÓÁ¯ C¯„Â .Ô‰nÚ ÏÎB‡ BÈ‡ ÔÈaÒn‰«¿Àƒ≈≈ƒ»∆¿∆∆«¿»ƒƒ≈
.BzÚc ·MÈÏ È„k ÏÈL·˙Â ÏÈL·z ÏkÓ ÂÈt CB˙Ï¿ƒƒ»«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«≈«¿
.BÏ ÔÈ˙BpL ÒBÎÂ ÒBk Ïk ÏÚ C¯·Ó ÔÈÈ BÏ e˙ Ì‡Â¿ƒ»¿«ƒ¿»≈«»¿∆¿ƒ
.ÌBˆ¯a ‡l‡ BBˆ¯a ‰ÈeÏz B˙i˙L ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿ƒ»¿»ƒ¿∆»ƒ¿»

zekxa zekld - dad` xtq - oqip '` ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.Áïéañnä ïî ãçà àöéick dcerqd rvn`aìèBð ,íéî ïézLäì ¨¨¤¨¦©§ª¦§©§¦©¦¥
ñðëðå úçà Bãé-dxfga qpkidl cneryklehii dcerqd mewnl ¨©©§¦§¨

.dcerqd mewnl qpkii jk xg`e ,miilbxd ina drbpy cid z`øac¦¥
âéìôäå Bøáç íòxfegyk ,miizry e` dryk ax onf uega ddye - ¦£¥§¦§¦

ñðëðå åéãé ézL ìèBðmewnl ¥§¥¨¨§¦§¨
,dcerqdì ïéañî eéä íàåäiúL §¦¨§ª¦¦§¦¨

xaky onfa `vi `edy ote`ae -
mzrca oi`e ,dlik`d z` eniiq
`l` ,ef dcerqa cer lek`l
,dizya jiyndl wx mzrca

BîB÷îa áLBéå ñðëðaaezqne ¦§¨§¥¦§
x`y oeeikl `le xg` oeeikl

,micreqdåéãé ìèBðå`le ,my §¥¨¨
mewnl uegn `edyk eici lehii

,dcerqdåéðt øéæçî Ck øçàå§©©¨©£¦¨¨
íéçøBàìeici lehiiy ixg` wxe - ¨§¦

oeeikl eipt z` dxfga aaeqi
.migxe`dBîB÷îa ìèBð änìå- §¨¨¥¦§

oiaeqn mdy ote`ay mrhd edne
eici z` lehil eilr diizyl

yk `weecmewn jeza `ed
:`ed mrhd ?uega `le dcerqd
éðtî åéãé ìèð àlL enãé ànL¤¨§©¤Ÿ¨©¨¨¦§¥

äìéëà íL ïéàLyi ,qpkiiy iptl uega eici lehii m`y meyn - ¤¥¨£¦¨
eze` e`x `l md ixdy eici z` lhp `ly eaygi eixagy yeygl
dlik`l `le dizyl wx qpkp `edy oeiky eaygi mde ,eici lhep
lhiay eze` ecygi `ly icke ,eici z` lehil citwd `l jk meyn

.mdipirl mipta eici lehil eilr ,miici zlihp zeevn

.Ëéç øNa ïéçépî ïéàlyean epi`y xya gipdl oi` -útä ìò, ¥©¦¦¨¨©©©©
,jk ici lr zq`np ztdy oeikàìî ñBk ïéøéáòî ïéàån ,dwynìò §¥©£¦¦¨¥©

útä,jk ici lr q`niz `ide ztd lr qekdn jtyii `nyïéàå ©©§¥
úta äøòwä úà ïéëîBñdxrw ,ztd lr jenqle oirydl oi` - §¦¤©§¨¨©©

ote`a dwyn e` lk`n da yiy
df ztd lr ektyii md m`y

.dqi`ndl lelrúà ïé÷øBæ ïéàå§¥§¦¤
úBëéúçä úà àìå útä,úà àìå ©©§Ÿ¤©£¦§Ÿ¤

ïétì÷ íäì ïéàL íéìëàä`le - ¨¢¨¦¤¥¨¤§¦¦
,dtilw `ll `edy lk`nïBâk§

íéðàúe íéáðòå íéúez,ïäL éðtî ¦©£¨¦§¥¦¦§¥¤¥
ïéñàîð,mzwixf ici lrøzîe ¦§¨¦ª¨
éLîäìíéðúç ézáa úBøBpöa ïéé C §©§¦©¦§¦§¨¥£¨¦

zexepiv jeza oii mixfdl xzen -
zeyrl bedpd itk ,dpezgd ziaa
,aeh oniql dlkde ozgd ipta ok

åokïäéðôì ïé÷øBæwexfl xzen - §§¦¦§¥¤
dlkde ozgd iptlúBéì÷-] §¨

[miielw d`eaz ly mipirxb
àì ìáà ,änçä úBîéa íéæBâàå¤¡¦¦©©¨£¨Ÿ

ïéñàîpL éðtî íéîLbä úBîéa- ¦©§¨¦¦§¥¤¦§¨¦
lr hih yi minybd zeniay oeik
ly zeaihxd zngn rwxwd

.mzwixf ici lr q`nidl milelr mifeb`de zeilwde ,minybdïéàå§¥
éç ïéa ,ïééa íéãé ïéìèBðmin ea eaxir `l oiicry oiia oia -eïéa §¦¨©¦§©¦¥©¥

âeæî,min ea eaxir xaky oiia oiae -ïéìëà øàL ïéãéñôî ïéà ïëå ¨§¥¥©§¦¦§¨¢¨¦
äèéòáe éefa Cøc ïé÷Lîe-milk`n x`y mlerd on ca`l oi` ©§¦¤¤¦§¦¨

ze`wyneoeifia jxck d`xpy ote`a.

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

dkld ipipt

שהוא  לפני לשמש ממנו לתת צריך לאכילתו, תאב להיות לאדם
לו  שייתן בכך שדי סק"ג), (שם ברורה במשנה וכתב אוכל. עצמו

מכך  יותר לו לתת צריך ואינו המאכל, מן במשנה .מעט כתב
צריך  לא בשולחן איתם יחד אוכל שהשמש שבאופן (שם), ברורה

האכילה  לפני המאכל מן לו ד"ה .לתת (שם הלכה בביאור כתב
אופן  בכל נוהגת היא אלא בשמש דווקא אינה זו שהלכה לשמש),
לאכול  לו לתת שצריך שאוכל, בשעה לידו עומד אחר שאדם
לבית  הנכנס שאדם נוהגים ולכן ריח]. להם [שיש אלו ממאכלים

לאכול  לו קוראים שאוכל בשעה סי'.חברו (או"ח השו"ע כתב
אוכל  והשמש ממאכלם, מעט להשאיר לסועדים שיש ס"ג), קע

אלו  שנותנים .שאריות וכוס כוס כל על מברך יין לו נתנו ואם
שבירך לו. בשעה שאם יב), ס"ק קסט (סי' ברורה במשנה וכתב

היין  כל את לפטור בפירוש דעתו היתה הראשונה הכוס על
האחרות  הכוסות על שוב לברך צריך אינו לו, כתב .שייתנו

כל  על אחרונה ברכה מברך שאינו ס"ג), קסט סי' (או"ח השו"ע
לבסוף. רק יברך אלא וכוס שכשאוכל כוס (שם), השו"ע כתב

לו  הביאו כך ואחר הראשונה הפרוסה על ובירך בסעודה לחם
בטוח  שהשמש חשוב אדם בסעודה שם יש אם נוספת, פרוסה
לברך  צריך אינו צרכו, כל לחם לו שייתנו לכך ידאג ודאי שהוא
אם  אבל הלחם, מאכילת דעתו הסיח לא שהרי 'המוציא', שוב
לו. שנותנים פרוסה כל על שוב לברך עליו חשוב, אדם שם אין
או  בלחם זה שכל יג), ס"ק (שם ברורה במשנה זה על וכתב
להיות  אותם הרואה לאדם הגורמים טוב ריח בעלי מאכלים בשאר
אבל  לעיל], [וכמבואר לשמש מהם לתת שצריך לאכילתם תאב

ולא  חסידות מידת רק היא לשמש מהם שהנתינה המאכלים בשאר

באופן  אפילו לו שנותנים מה כל על שוב לברך עליו גמור, חיוב

החשוב  שהאדם בטוח לא שהרי חשוב, אדם בסעודה שם שיש

חסידות. מידת לנהוג יקפיד

ח  ס"ק:הלכה קסד (סי' ברורה במשנה רק כתב יצא שאם יג),

במי  נגעו כשידיו אפילו הנטילה, על מברך אינו מים להשתין כדי

כדי  שיצא באופן או רב, זמן בחוץ ושהה יצא אם אבל רגליים.

הנטילה  על יברך ממש, מטונף במקום שנגע או צרכיו .לעשות

וכו'. המסובים מן אחד ס"א),יצא קע סי' (או"ח הרמ"א וכתב

אינו  הטינופת במקום נגע לא וכן הרגליים במי כלל נגע לא שאם

כשיצא  דווקא זה שכל הרמ"א, והוסיף כלל. ידיו ליטול צריך

צריך  אופן בכל צרכיו לעשות יצא אם אבל רגליים מי להטיל

ידיו  אחת..ליטול ידו סק"ד),נוטל קע (סי' ברורה במשנה וכתב

ידיו. שתי את ליטול עליו רגליים, במי נגעו ידיו שתי שאם

ידיו. שתי נוטל והפליג חברו עם ברורה דיבר במשנה והביא

עם  שדיבר הזמן כל במשך שאם האחרונים, בשם סק"ט) קע (סי'

שלא  כיון שוב, ידיו ליטול צריך אינו בידו לחם החזיק חברו,

דעתו. הסיח

ט  בפת.:הלכה  הקערה את סומכין (או"ח ואין השו"ע וכתב

שאם  בדבר מלאה שהקערה באופן דווקא זה שכל ס"א), קעא סי'

שתחתית  באופן שכן [וכל הלחם את ימאיס זה הקערה תתהפך

ברורה  משנה הלחם. את להמאיס ועלולה נקיה אינה הקערה

.çB„È ÏËB ,ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï ÔÈaÒn‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÈ»»∆»ƒ«¿Àƒ¿«¿ƒ«ƒ≈»
ÂÈ„È ÈzL ÏËB ,‚ÈÏÙ‰Â B¯·Á ÌÚ ¯ac .ÒÎÂ ˙Á‡««¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¬≈¿ƒ¿ƒ≈¿≈»»
BÓB˜Óa ·LBÈÂ ÒÎ ,‰i˙LÏ ÔÈaÒÓ eÈ‰ Ì‡Â .ÒÎÂ¿ƒ¿»¿ƒ»¿Àƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿
‰nÏÂ .ÌÈÁ¯B‡Ï ÂÈt ¯ÈÊÁÓ Ck ¯Á‡Â ,ÂÈ„È ÏËBÂ¿≈»»¿««»«¬ƒ»»»¿ƒ¿»»
ÈtÓ ,ÂÈ„È ÏË ‡lL en„È ‡nL ,BÓB˜Óa ÏËB≈ƒ¿∆»¿«∆…»«»»ƒ¿≈

.‰ÏÈÎ‡ ÌL ÔÈ‡L.è.˙t‰ ÏÚ ÈÁ ¯Na ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ ∆≈»¬ƒ»≈«ƒƒ»»««««
˙‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â .˙t‰ ÏÚ ‡ÏÓ ÒBk ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Â¿≈«¬ƒƒ»≈«««¿≈¿ƒ∆
˙‡ ‡ÏÂ .˙t‰ ˙‡ ÔÈ˜¯BÊ ÔÈ‡Â .˙ta ‰¯Úw‰«¿»»««¿≈¿ƒ∆««¿…∆
ÔB‚k ÔÈtÏ˜ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÏÎ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,˙BÎÈ˙Á‰«¬ƒ¿…∆»√»ƒ∆≈»∆¿ƒƒ¿
¯zÓe .ÔÈÒ‡Ó Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ‡˙e ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ezƒ«¬»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒÀ»

.ÌÈ˙Á Èz·a ˙B¯Bpˆa ÔÈÈ CÈLÓ‰ÏÔ‰ÈÙÏ ÔÈ˜¯BÊÂ ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆
˙BÓÈa ‡Ï Ï·‡ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ¿̃»∆¡ƒƒ««»¬»…ƒ
,ÔÈÈa ÌÈ„È ÔÈÏËB ÔÈ‡Â .ÔÈÒ‡ÓpL ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»«ƒ¿«ƒ
ÔÈÏÎ‡ ¯‡L ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‚eÊÓ ÔÈa ÈÁ ÔÈa≈«≈»¿≈≈«¿ƒƒ¿»√»ƒ
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מותר  הלחם את שימאיס חשש שאין באופן אבל כתב .(סק"ו)],

בלחם  להשתמש לאדם שמותר ס"א), קעא סי' (או"ח השו"ע

אבל  זה, שימוש ידי על מאוס יהיה לא שהלחם באופן לצרכיו,

והוסיף  כן. לעשות אין זה, ידי על מאוס יהיה שהלחם באופן

להשתמש  אין מאכלים בשאר שגם סק"ג), (שם ברורה במשנה

סק"ד), (שם ברורה במשנה כתב עוד זה. ידי על שיימאסו באופן

נהיה  שהלחם באופן גם רפואה לצרכי בלחם להשתמש שמותר

בו  לעשות העולם שדרך שימוש כל כן וכמו כך, ידי על מאוס

גורם  זה ששימוש פי על אף מותר האדם, לצורך והוא זה שימוש

הלחם  את נמאסין..להמאיס שהן (שם מפני ברורה ובמשנה

יימאס  שלא באופן אפילו הלחם את לזרוק שאסור כתב, סק"ט)

הלחם  בכבוד זלזול שזה כיון כך, ידי על להמשיך .כלל ומותר
וכו'. בצינורות זאת יין לעשות שמותר ס"ד), (שם השו"ע וכתב

לקרקע, יישפך שלא כדי בכלי היין את מקבל שהוא באופן רק

לאיבוד  הולך אינו היין זה ביין..שבאופן  ידים נוטלין ואין
ייטול  לא משקים בשאר שגם סק"ח), (שם ברורה במשנה והוסיף

מ  בדברי ביזיון  לנהוג שאין משום ס"ק ידיו קס (סי' כתב אך אכל,

משקין. בשאר ליטול מותר הדחק שבשעת סד)

י  וליתן :הלכה שלפניהם ממה כלום ליטול לאורחין אסור
וכו'. אומרים ביד שיש הביא, סק"מ) קע (סי' ברורה ובמשנה

להם, יחסר שלא וודאי בשפע מאכלים השולחן על שיש שבאופן

הסעודה  את גמרו שכבר אחרי שכן וכל להם. לתת לאורחים מותר

שיש  והביא שנשאר, ממה להם לתת שמותר המאכלים, מן ונשאר

אופן  בכל ואוסרים בדבר קע .חולקים (סי' הלכה בביאור כתב

נישואין, [ברית, לסעודה המגיעים שאורחים אורחים), ד"ה סי"ט

כיון  הסעודה, סיום לקראת להגיע הראוי מן אין בזה] וכיוצא

לו  וייגרם לפניהם להגיש מה הבית לבעל אין שכבר שייתכן

בושה.

יא  נוהגים :הלכה שלא שכיום ס"ג), קפ סי' (או"ח השו"ע כתב

לנקות  צריך לא לשולחן, מחוץ ידיים ונוטלים השולחן, את לסלק

שהלחם  חשש אין שהרי המזון ברכת לפני האכילה  מקום את

.‰ËÈÚ·e Èefa C¯c ÔÈ˜LÓe.éÏhÏ ÌÈÁ¯B‡Ï ¯eÒ‡ «¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ…
ÏÚa ÏL Bza B‡ ÂÈa „Èa ÔzÏÂ Ì‰ÈÙlM ‰nÓ ÌeÏk¿ƒ«∆ƒ¿≈∆¿ƒ≈¿«»»ƒ∆««
BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰„eÚq‰ ÏÚa Lia˙È ‡nL ,˙Èa‰««ƒ∆»ƒ¿«≈«««¿»∆¬≈≈
ÔÈÏËB ÌÈpËw‰ e‡ˆÓÂ Ô‰ÈÙÏ ‡È·‰M ‰Ó ‡l‡∆»«∆≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿¿«¿«ƒ¿ƒ
ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙È·Á B¯·ÁÏ Ì„‡ ÁÏLÈ ‡Ï .ÔÈÎÏB‰Â B˙B‡¿¿ƒ…ƒ¿«»»«¬≈»ƒ«ƒ¿∆∆
ÔÓL dlkL ˙È·Á Ì„‡ BÏ ÁÏLÈ ‡nL ,‰Èt ÏÚ Û»̂«ƒ»∆»ƒ¿«»»»ƒ∆À»∆∆
ÔnÊÈÂ ,„·Ïa ‰Èt ÏÚL ‡e‰ ÔÓLÂ ÔÈÈ ‡È‰L ‰n„ÈÂƒ«∆∆ƒ«ƒ¿∆∆∆«»∆»ƒ¿«ƒ«≈
el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Lia˙ÈÂ ÌÈÁ¯B‡¿ƒ¿ƒ¿«≈¿≈»«≈ƒ¿»ƒ≈
.ÔÈ¯eÒ‡ ‰„eÚq‰ ÏÚ·Ï ‰Lea È„ÈÏ ÔÈ‡È·n‰«¿ƒƒƒ≈»¿«««¿»¬ƒ

.àéÔÈ„aÎÓe ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔÈ˜lÒÓ ,ÏÎ‡lÓ e¯Ób»¿ƒ∆¡…¿«¿ƒ∆«À¿»¿«¿ƒ
.Ô‰È„È ˙‡ ÔÈÏËB Ck ¯Á‡Â ,Ba eÏÎ‡L ÌB˜n‰ ˙‡∆«»∆»¿¿««»¿ƒ∆¿≈∆
¯eÒ‡L ˙Èfk Ô‰a LiL ÔÈ¯e¯t ÌL ¯‡MÈ ‡nL∆»ƒ»≈»≈ƒ∆≈»∆««ƒ∆»
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המשנה  וכתב לשולחן. מחוץ ידיו נוטל שהרי הנטילה, ממי יירטב

השולחן  על כלי בתוך ידיים שנוטלים שבאופן (סק"ט), ברורה

הלחם  מפירורי השולחן את לנקות בהם .יש שאין פירורין אבל
וכו'. הפירורים כזית כל שאם סק"ג), (שם תשובה בשערי וכתב

פחות  הוא בעצמו פירור שכל פי על אף כזית, שיעור בהם יש יחד

לאבדם  אסור כזית ביד..משיעור לאבדן (שם מותר השו"ע וכתב

אף  לעניות, לגרום יכול כזית בהם שאין פירורים שאיבוד ס"ד)

(שם  ברורה במשנה וכתב כן. לעשות מותר הדין שמעיקר פי על

אם  אבל גדול, ביזיון שזה עליהם שדורך באופן זה שכל סק"י),

בכך. חשש אין למים זורקם

יב  תחילה.:הלכה ידיו נוטל הוא המזון ברכת שמברך כל
סועדים  חמישה שיש שבאופן פסק, ס"ו) קפא סי' (או"ח ובשו"ע

אם  אבל ראשון, ידיו נוטל שהמברך הוא הדין אז מכך, פחות או

ונוטלים  הקטן מן מתחילים אז סועדים, מחמישה יותר שם יש

לחמישה  שיגיעו עד ישיבתם, סדר לפי השני אחרי אחד

האחרונים  החמישה מבין הראשון המברך ייטול ואז .האחרונים,

בדרכים. ולא וכו' מכבדין רמב שאין סי' (יו"ד הרמ"א וכתב

[ראה  הגדול את לכבד יש בדרך, יחד ההולכת שחבורה סי"ז),

אלא  יחד הולכים שאינם באופן ורק הכיבוד], אופן (שם) בשו"ע

בדרכים. מכבדים שאין ההלכה נאמרה אז לדרכו, הולך אחד כל

אופן. בכל לכבד צריך אין בכך, סכנה שיש במקום אמנם

טו  שמנהג :הלכה ס"א), קפב סי' (או"ח הרב בשו"ע כתב
וברכת  הכוס, על המזון ברכת לברך חיוב שאין הוא, העולם
שיש  באופן רק זה וגם המובחר. מן מצוה רק הוא הכוס על  המזון
על  לברך שלא נהגו ביחיד אבל סועדים. שלושה הפחות לכל שם

כלל  וכו'..הכוס ברכה של הכוס שידיח במשנה צריך וכתב
היטב  במפה לקנחה יכול כן שכמו סק"א), קפג סי' (או"ח ברורה

נקיה  שתהיה עד (סק"א)] הציון שער ומבחוץ. כתב .[מבפנים
צריך  לא לחם, שיורי בו ואין נקי הכוס שאם ס"א), (שם השו"ע
באופן  שגם סק"ג) (שם ברורה במשנה וכתב ולהדיחו. לשוטפו
לא  וצח, נקי לגמרי שהוא באופן ורק ולהדיחו, לשוטפו טוב זה
שע"פ  כתב סק"ד) (שם החיים ובכף ולהדיחו. לשוטפו צריך
אפילו  במים הכוס את ולהדיח לשטוף יש הק', בזוהר המבואר

לגמרי  וצח נקי שהוא וכו'..באופן שיגיע וכיון חי יין וימלאנו
היינות  [וכפי כך כל חזק אינו היין שאם ס"ב) (שם הרמ"א וכתב

מים  בו לערב צריך לא בזמננו] כוס .המצויים על משיחין ואין
וכו'. המזון ברכת את של שמשנתנו ס"ו), (שם השו"ע וכתב

לשוחח  אסור הסועדים ולשאר לשוחח, לו אסור המברך ביד הכוס
כתב, ס"י) (שם הרב ובשו"ע המזון. ברכת המברך משהתחיל
מזמן  כבר ישוחחו לא הסועדים שכל להיזהר נכון שלכתחילה

לברך. התחיל לא שעדיין אפילו המברך, ביד הכוס את שנתנו

.‰ÒÈk ˙ÚLae ‰ÊeÊÓÏ Èe‡¯‰ Á˙Ùa.âée¯ÓbÏhÏ ¿∆«»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ…
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ÌÈÓNa‰ ˙‡Â BÈÓÈa ÔÈi‰ ˙‡ ÊÁB‡ .ÌÈÓNa¿»ƒ≈∆««ƒƒƒ¿∆«¿»ƒ
ÏÚ C¯·Ó Ck ¯Á‡Â .ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Óe BÏ‡ÓNaƒ¿…¿»≈ƒ¿««»¿««»¿»≈«
ÌÈÓNa‰ eÈ‰ Ì‡ .ÌNa‰ ÏÚ C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ÔÈi‰««ƒ¿««»¿»≈««…∆ƒ»«¿»ƒ
‰È‰ Ì‡Â .LnM‰ L‡¯a BÁË ,Ba ‡ˆBiÎÂ ·¯Ú ÔÓL∆∆»≈¿«≈»¿…««»¿ƒ»»
‡ˆÈ ‡lL È„k ,Ï˙ka BÁË ÌÈÓÎÁ „ÈÓÏz LnM‰««»«¿ƒ¬»ƒ»«…∆¿≈∆…≈≈
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B˙B‡ ÛËLÈÂ ÌÈÙaÓ ‰Î¯a ÏL ÒBk‰ ÁÈ„iL∆»ƒ««∆¿»»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…
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מותר  הלחם את שימאיס חשש שאין באופן אבל כתב .(סק"ו)],

בלחם  להשתמש לאדם שמותר ס"א), קעא סי' (או"ח השו"ע

אבל  זה, שימוש ידי על מאוס יהיה לא שהלחם באופן לצרכיו,

והוסיף  כן. לעשות אין זה, ידי על מאוס יהיה שהלחם באופן

להשתמש  אין מאכלים בשאר שגם סק"ג), (שם ברורה במשנה

סק"ד), (שם ברורה במשנה כתב עוד זה. ידי על שיימאסו באופן

נהיה  שהלחם באופן גם רפואה לצרכי בלחם להשתמש שמותר

בו  לעשות העולם שדרך שימוש כל כן וכמו כך, ידי על מאוס

גורם  זה ששימוש פי על אף מותר האדם, לצורך והוא זה שימוש

הלחם  את נמאסין..להמאיס שהן (שם מפני ברורה ובמשנה

יימאס  שלא באופן אפילו הלחם את לזרוק שאסור כתב, סק"ט)

הלחם  בכבוד זלזול שזה כיון כך, ידי על להמשיך .כלל ומותר
וכו'. בצינורות זאת יין לעשות שמותר ס"ד), (שם השו"ע וכתב

לקרקע, יישפך שלא כדי בכלי היין את מקבל שהוא באופן רק

לאיבוד  הולך אינו היין זה ביין..שבאופן  ידים נוטלין ואין
ייטול  לא משקים בשאר שגם סק"ח), (שם ברורה במשנה והוסיף

מ  בדברי ביזיון  לנהוג שאין משום ס"ק ידיו קס (סי' כתב אך אכל,

משקין. בשאר ליטול מותר הדחק שבשעת סד)

י  וליתן :הלכה שלפניהם ממה כלום ליטול לאורחין אסור
וכו'. אומרים ביד שיש הביא, סק"מ) קע (סי' ברורה ובמשנה

להם, יחסר שלא וודאי בשפע מאכלים השולחן על שיש שבאופן

הסעודה  את גמרו שכבר אחרי שכן וכל להם. לתת לאורחים מותר

שיש  והביא שנשאר, ממה להם לתת שמותר המאכלים, מן ונשאר

אופן  בכל ואוסרים בדבר קע .חולקים (סי' הלכה בביאור כתב

נישואין, [ברית, לסעודה המגיעים שאורחים אורחים), ד"ה סי"ט

כיון  הסעודה, סיום לקראת להגיע הראוי מן אין בזה] וכיוצא

לו  וייגרם לפניהם להגיש מה הבית לבעל אין שכבר שייתכן

בושה.

יא  נוהגים :הלכה שלא שכיום ס"ג), קפ סי' (או"ח השו"ע כתב

לנקות  צריך לא לשולחן, מחוץ ידיים ונוטלים השולחן, את לסלק

שהלחם  חשש אין שהרי המזון ברכת לפני האכילה  מקום את
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.àéÔÈ„aÎÓe ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔÈ˜lÒÓ ,ÏÎ‡lÓ e¯Ób»¿ƒ∆¡…¿«¿ƒ∆«À¿»¿«¿ƒ
.Ô‰È„È ˙‡ ÔÈÏËB Ck ¯Á‡Â ,Ba eÏÎ‡L ÌB˜n‰ ˙‡∆«»∆»¿¿««»¿ƒ∆¿≈∆
¯eÒ‡L ˙Èfk Ô‰a LiL ÔÈ¯e¯t ÌL ¯‡MÈ ‡nL∆»ƒ»≈»≈ƒ∆≈»∆««ƒ∆»
Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈ¯e¯t Ï·‡ .Ô‰ÈÏÚ ıÁ¯ÏÂ Ô‰ÈÏÚ Cl‰Ï¿«≈¬≈∆¿ƒ¿…¬≈∆¬»≈ƒ∆≈»∆
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המשנה  וכתב לשולחן. מחוץ ידיו נוטל שהרי הנטילה, ממי יירטב

השולחן  על כלי בתוך ידיים שנוטלים שבאופן (סק"ט), ברורה

הלחם  מפירורי השולחן את לנקות בהם .יש שאין פירורין אבל
וכו'. הפירורים כזית כל שאם סק"ג), (שם תשובה בשערי וכתב

פחות  הוא בעצמו פירור שכל פי על אף כזית, שיעור בהם יש יחד

לאבדם  אסור כזית ביד..משיעור לאבדן (שם מותר השו"ע וכתב

אף  לעניות, לגרום יכול כזית בהם שאין פירורים שאיבוד ס"ד)

(שם  ברורה במשנה וכתב כן. לעשות מותר הדין שמעיקר פי על

אם  אבל גדול, ביזיון שזה עליהם שדורך באופן זה שכל סק"י),

בכך. חשש אין למים זורקם

יב  תחילה.:הלכה ידיו נוטל הוא המזון ברכת שמברך כל
סועדים  חמישה שיש שבאופן פסק, ס"ו) קפא סי' (או"ח ובשו"ע

אם  אבל ראשון, ידיו נוטל שהמברך הוא הדין אז מכך, פחות או

ונוטלים  הקטן מן מתחילים אז סועדים, מחמישה יותר שם יש

לחמישה  שיגיעו עד ישיבתם, סדר לפי השני אחרי אחד

האחרונים  החמישה מבין הראשון המברך ייטול ואז .האחרונים,

בדרכים. ולא וכו' מכבדין רמב שאין סי' (יו"ד הרמ"א וכתב

[ראה  הגדול את לכבד יש בדרך, יחד ההולכת שחבורה סי"ז),

אלא  יחד הולכים שאינם באופן ורק הכיבוד], אופן (שם) בשו"ע

בדרכים. מכבדים שאין ההלכה נאמרה אז לדרכו, הולך אחד כל

אופן. בכל לכבד צריך אין בכך, סכנה שיש במקום אמנם

טו  שמנהג :הלכה ס"א), קפב סי' (או"ח הרב בשו"ע כתב
וברכת  הכוס, על המזון ברכת לברך חיוב שאין הוא, העולם
שיש  באופן רק זה וגם המובחר. מן מצוה רק הוא הכוס על  המזון
על  לברך שלא נהגו ביחיד אבל סועדים. שלושה הפחות לכל שם

כלל  וכו'..הכוס ברכה של הכוס שידיח במשנה צריך וכתב
היטב  במפה לקנחה יכול כן שכמו סק"א), קפג סי' (או"ח ברורה

נקיה  שתהיה עד (סק"א)] הציון שער ומבחוץ. כתב .[מבפנים
צריך  לא לחם, שיורי בו ואין נקי הכוס שאם ס"א), (שם השו"ע
באופן  שגם סק"ג) (שם ברורה במשנה וכתב ולהדיחו. לשוטפו
לא  וצח, נקי לגמרי שהוא באופן ורק ולהדיחו, לשוטפו טוב זה
שע"פ  כתב סק"ד) (שם החיים ובכף ולהדיחו. לשוטפו צריך
אפילו  במים הכוס את ולהדיח לשטוף יש הק', בזוהר המבואר

לגמרי  וצח נקי שהוא וכו'..באופן שיגיע וכיון חי יין וימלאנו
היינות  [וכפי כך כל חזק אינו היין שאם ס"ב) (שם הרמ"א וכתב

מים  בו לערב צריך לא בזמננו] כוס .המצויים על משיחין ואין
וכו'. המזון ברכת את של שמשנתנו ס"ו), (שם השו"ע וכתב

לשוחח  אסור הסועדים ולשאר לשוחח, לו אסור המברך ביד הכוס
כתב, ס"י) (שם הרב ובשו"ע המזון. ברכת המברך משהתחיל
מזמן  כבר ישוחחו לא הסועדים שכל להיזהר נכון שלכתחילה

לברך. התחיל לא שעדיין אפילו המברך, ביד הכוס את שנתנו

.‰ÒÈk ˙ÚLae ‰ÊeÊÓÏ Èe‡¯‰ Á˙Ùa.âée¯ÓbÏhÏ ¿∆«»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ…
˙‡ e‡È·‰Â ÔBÊn‰ ˙k¯a eÎ¯·e Ô‰È„È e·bÂ Ô‰È„È¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆≈¿ƒ¿««»¿≈ƒ∆
ÏÚ C¯·Ó ‡e‰ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯aL ÏB„b‰ ,¯Ó‚n‰«À¿»«»∆≈≈ƒ¿««»¿»≈«

.ÌÈBÚ ÌlÎÂ ¯Ó‚n‰.ãéÌ‡ÔÈ‡È·Ó ,ÔÈÈ ÌL ‰È‰ «À¿»¿À»ƒƒ»»»«ƒ¿ƒƒ
ÔÈÓ ÔÈ‡È·Óe ,˙ÈÚÈ·¯ ÏÚ ¯˙È B‡ ˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ ÒBk«¬ƒ¿ƒƒ»≈«¿ƒƒ¿ƒƒƒ
ÌÈÓNa‰ ˙‡Â BÈÓÈa ÔÈi‰ ˙‡ ÊÁB‡ .ÌÈÓNa¿»ƒ≈∆««ƒƒƒ¿∆«¿»ƒ
ÏÚ C¯·Ó Ck ¯Á‡Â .ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Óe BÏ‡ÓNaƒ¿…¿»≈ƒ¿««»¿««»¿»≈«
ÌÈÓNa‰ eÈ‰ Ì‡ .ÌNa‰ ÏÚ C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ÔÈi‰««ƒ¿««»¿»≈««…∆ƒ»«¿»ƒ
‰È‰ Ì‡Â .LnM‰ L‡¯a BÁË ,Ba ‡ˆBiÎÂ ·¯Ú ÔÓL∆∆»≈¿«≈»¿…««»¿ƒ»»
‡ˆÈ ‡lL È„k ,Ï˙ka BÁË ÌÈÓÎÁ „ÈÓÏz LnM‰««»«¿ƒ¬»ƒ»«…∆¿≈∆…≈≈

.˜eMÏ ÌO·Ó.åèÔBÊn‰ ˙k¯a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¿À»«««ƒ∆≈ƒ¿««»
CÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L ‚‰nk ÔÈi‰ ÏÚ C¯a Ì‡ ,ÔÈÈ ‰eÚË¿»«ƒƒ≈≈«««ƒ«ƒ¿»∆»«¿»ƒ
B˙B‡ ÛËLÈÂ ÌÈÙaÓ ‰Î¯a ÏL ÒBk‰ ÁÈ„iL∆»ƒ««∆¿»»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…
ı¯‡‰ ˙k¯·Ï ÚÈbiL ÔÂÈÎÂ ,ÈÁ ÔÈÈ ep‡lÓÈÂ .ıeÁaÓƒ«ƒ«¿∆«ƒ«¿≈»∆«ƒ«¿ƒ¿«»»∆
ÔÈ‡Â .‰i˙LÏ ·¯Ú ‡‰ÈL È„k ÌÈÓ ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙B≈¿¿««ƒ¿≈∆¿≈»≈ƒ¿ƒ»¿≈
ÔÈ˜˙BL Ïk‰ ‡l‡ .ÔBÊn‰ ˙k¯a ÏL ÒBk ÏÚ ÔÈÁÈNÓ¿ƒƒ«∆ƒ¿««»∆»«…¿ƒ

.ezLÈÂ ÔÈi‰Â ÔBÊn‰ ˙k¯a ‰ÏÎzL „Ú«∆ƒ¿∆ƒ¿««»¿««ƒ¿ƒ¿
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ה'תשע"ה  אדר כ"ד ראשון יום

.·˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂÓ˘ .ÊÓ˘

― השנ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי ֿ אחי "ערות אמרֹו: והּוא האב, ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹאחי

(ci ,gi `xwie)ׁשּתי חּיב אביו ּבאחי ׁשֹוגג ׁשּגם ְֲִִֵֵֶַַַַָָעד
סנהדרין ּובגמרא ּבאביו. ׁשּבארנּו ּכמֹו (ck.)חּטאֹות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּכל, לדברי ׁשּתים חּיב ― אביו אחי על הּבא ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹאמרּו:
תגּלה". לא אבי ֿ אחי "ערות ְְְֲִִִִֵֶַַָֹּדכתיב:

העדּות" "נתקּימה אמרי ׁשענין Ðודע zeixr ixeqi` lka) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
(dzin ipic mda miiwl i`pzkעדים ׁשני ׁשם ׁשּיהיּו ְְִִֵֵֶָהּוא

עׂשרים ׁשל ּכׁשר ּדין ּובית יֹותר, אֹו ּבֹו מתרים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָּכׁשרים
ּבזמן זה ויהיה לפניהם, נגּבית ׁשהעדּות (ziayּוׁשלׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

(mitqep mi`pze ,miiw ycwnd.נֹוהגים נפׁשֹות ְֲִִֵֶָׁשּדיני
זכרן ׁשּקדם האּלה ֿ העריֹות ׁשּכל הּוא, (epxkfdyּופׁשּוט ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָ

(mcewאחר אמרֹו והּוא הּתֹורה, ּבלׁשֹון הּכרת ּבהן ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר
ונכרתּו האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה ֿ אׁשר ּכל "ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמנן:

העׂשת" hk)הּנפׁשֹות ,my)מהן ּׁשהזּכרנּו ֿ מה ּכל וכן , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אבל הּתֹורה. לׁשֹון הּוא ּגם ּדין, ּבית מיתת עליו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשחּיבים
ּומקצתן ּבסקילה מקצתן ׁשאמרנּו הּמיתה מיני ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּנּוי
ּבּקּבלה ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומקצתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק

(l"fg)ּֿכל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּכתּוב. מפרׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּומהן
ּובכּמה ּכרתֹות ּומּסכת סנהדרין ּבמּסכת האּלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעריֹות

וקּדּוׁשין. ּוכתּבֹות ּביבמֹות ְְְִִִָֻמקֹומֹות
ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר a)ּוכבר dpyn)ׁשחּיבים ֿ חטא ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

על חּיבים ― קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעל
ׁשּלֹו" הֹודע hg`)"לא m` wteqn `ed xy`k).ּתלּוי אׁשם ֶַָָָֹ

ֿ הּבהמה מן ׁשּתהיה הּוא קבּועה" "חּטאת אמרם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוענין
ֿ מצ ּבכל ּתעּין ואם ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה לאּֿדוקא: ות ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹ

ֿ מצוה ּבכל ׁשּנזּכרּו ּבענׁשים ותתּבֹונן אחת אחת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָתעׂשה
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ֿ חטא ׁשּכל ּתמצא, מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומצוה
קבּועה, חּטאת ― החּטאת אֹותּה ― חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִַַַַַָָָָָָועל
ּכרת מהם ֿ אחד ּכל זדֹון על ׁשחּיבים חטאים מּׁשני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחּוץ
"עֹולהֿ היא אּלא קבּועה, ׁשאינה חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָועל

aixwnd)ויֹורד" zleki itl dpzynd oaxw ׁשני(= ואֹותם ; ְְְֵֵָ
קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הם fr,החטאים dyrz `l) ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻֻ

(hkwe:לעזרה ׁשּנכנס טמא מקּדׁש: טמאת ּבאמרי ּכּונתי .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
קדׁש. ּבׂשר ׁשאכל טמא קדׁשיו; ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֻוטמאת

זדֹונּה על ׁשחּיבין ֿ תעׂשה לא ֿ מצות ׁשּכל ,ל יתּבאר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
והּוא: אחד, מחטא חּוץ חּטאת, ׁשגגתּה על חּיבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכרת

q)המגּדף dyrz `l)על חּיבין ואין ּבכרת ׁשּזדֹונֹו , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ
מיתת ׁשחּיב ֿ אדם ׁשּכל ,ל יתּבאר וכן חּטאת. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשגגתֹו
ּבכרת אדם אֹותֹו הרי ― ׁשּתהיה מיתה איזֹו ― ּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּבית
ּבֹו, ידעּו ׁשּלא אֹו ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו לא אם ּכן ְִִִֵֵֵֶַָֹֹּגם

עליהם ואין ּדין ּבית מיתת מחּיבי ׁשהם מעׂשרה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻחּוץ
ּבׁשם ּומתנּבא ֿ ׁשקר, ּונביא ּומּדיח, מסית, והם: ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּכרת,
נפׁש וגֹונב ּומֹורה, סֹורר ּובן ממרא, וזקן זרה, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעבֹודה
ואּמֹו. אביו ּומקּלל ואּמֹו אביו ּומּכה ורֹוצח, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
ואם נהרג ― העדּות עליו נתקּימה אם מאּלּו ֿ אחד ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל
― להרגֹו ּדין לבית אפׁשר היה ׁשּלא אֹו ּבֹו ידעּו ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹלא
ּבכרת. עֹומד ׁשאינֹו אּלא למיתה, עצמֹו מּתיר הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי

וזכרם. אּלּו ּכללים ְְְִֵֵַָָּדע

― השמ"ז עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ תּתן לא עמית "ואלֿאׁשת אמרֹו: והּוא איׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹאׁשת

לזרע" ׁשכבּת(k ,hi `xwie)לאו על העֹובר ּבענׁש ויׁש . ְְְְְְֵֵֶַַָָָָֹ
מארׂשה נערה זֹו איׁש אׁשת היתה אם והּוא: הפרׁש, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹזה

(oi`eyp iptl oiyeciw xg`)ּכמֹו סקילה, חּיבים ׁשניהם ―ְְְִִֵֶַָָ
הּכתּוב k`)ׁשּבאר ,ak mixac)― ּכהן ּבת היתה ואם ; ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבת היתה ואם הּבֹועל; ּכלֹומר: ּבחנק, והּוא נׂשרפת, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהיא
ּבעּולה והיתה חנק(d`eyp)יׂשראל ׁשניהם חּיבים ― ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הרי ― נתקּימה לא אם אבל העדּות; נתקּימה אם ֿ זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכל
היה ואם מזיד, ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבכרת. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּוא
ּבעברה הּלאו נכּפל ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָׁשֹוגג

ּתנאף" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא k,זֹו zeny) ְְְְֲִִֶֶַַָָֹ
(fi ,d mixac ;ci.איׁש אׁשת ּביאת על האזהרה ּבזה ּכּונתֹו ,ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

המכלּתא my)ּולׁשֹון exzi zyxt)לּמה ּתנאף, "לא : ְְְְִִַָָָָֹ
אֹומר: ׁשהּוא לפי i)נאמר? ,k `xwie)אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּובספרא: ּתנאף". "לא לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְְְִִַַַָָָֹֹלא
רעהּו" ֿ אׁשת את ינאף אׁשר איׁש ֿ אׁשת את ינאף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ"אׁשר

zt`Pde")וגֹו' s`Pd znEiÎzFn")(my)אזהרה ׁשמענּו ענׁש , ְ©©Ÿ¥§©Ÿ¨¤ְְֶַַָָָֹ
האיׁש אחד ּתנאף", "לא לֹומר ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְִִֶַַַָָָָֹֹלא
ֿ תּתן לא עמית ֿ אׁשת "ואל עׂשּו ולא האּׁשה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹואחד

"ׁשכבּת(k ,gi `xwie)ׁשאינֹו לאו ׁשהּוא לפי ― אזהרה ְְְְְִֵֶֶַָָָָ
ּבׁשאר וכן ּבלבד. לּנֹואף אזהרה אּלא ונֹואפת, נֹואף ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכֹולל
לאּׁשה, ּגם אזהרה ילמדּו ׁשּלא להם אפׁשר אי ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהעריֹות

ערוה"(xtq`)אמרּו לגּלֹות תקרבּו "לא :(e ,my)הרי ― ְְְְְֲִֵֶַָָֹ
ֿ ידי על והאּׁשה האּׁשה, ֿ ידי על האיׁש להזהיר ׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּכאן

סנהדרין ּובגמרא ּבכלל(p`:)האיׁש". היּו "הּכל אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ
הּכתּוב הֹוציא ונֹואפת, cxtpa)נֹואף hxt)ּכהן ֿ ּבת את ְִֵֵֶֶַַָָֹ

ק ּוכבר לסקילה". מארׂשה ֿ נערה ואת לנּולׂשרפה דם ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
("zt`epde s`epd znei zen .. s`pi xy`" :weqtd)ּדבר ֵָָּפרּוׁש

זה מאמר ּבהקּדמת (llkd)זה yxeyd).(השביעי ְְֲֶֶַַַָָ

― השמ"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
והּוא הּימים. ֿ ׁשבעת ּכל ּכלֹומר: טמאתּה, ּבזמן ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻהּנּדה

תקרב" לא טמאתּה ּבנּדת ֿ אּׁשה "ואל gi,אמרֹו: `xwie) ְְְְְִִִֶַַָָָָֹֻ
(hiהיא הּימים ׁשבעת אחר ּתטּבֹול ׁשּלא ּכלֿזמן וגם ;ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹ

ּובׁשֹוגג ּכרת; חּיב מזיד היה אם זה לאו על והעֹובר ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָנּדה.
קבּועה. חּטאת חּיב ―ְַַָָָ
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― הנ"ב מּלהתחּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבם" תתחּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא (mixacּבּכֹופרים, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

(b ,fתּתן ֿ לא ּבּת" ואמר: היא מה ההתחּתנּות ּובאר ,ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹ
"לבנ ֿ תּקח לא ּובּתֹו ּבמּסכת(my)לבנֹו אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹ

זרה על(el:)עבֹודה העֹובר ּתֹורה". אסרה חתנּות ּדר" : ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבפרהסיא עליה ּבא אם והּוא: הפרׁש ּבענׁשֹו יׁש זה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלאו

(miax ipirl)ֿאת עֹוׂשה ׁשהּוא ּבׁשעה ההֹורגֹו הרי ―ְְֲֵֶֶֶַָָ
ּבזמרי ּפינחס ׁשעׂשה ּכמֹו ֿ ענׁשֹו את קּים ּכבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָהעברה,

(g ,dk xacna)אמרּוt oixcdpq)(:`קּנאין ארמית הּבֹועל : ְֲִִֵַַָָָ
ׁשּיבעֹול והם: ׁשאמרּו, ּבּתנאים ודוקא ּבֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּפֹוגעין

ׁשהיה ּוכמעׂשה מעׂשה ּובׁשעת itkּבפרהסיא weica) ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ
(ixnfe qgpt lv` ygxzdyזה עׂשה לא אם ֲִֶָָָֹאבל

הּוא הרי ― קּנאים ּבֹו ּפגעּו ולא ׁשּפרׁש אֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּבפרהסיא,
הּתֹורה. ּבלׁשֹון זה ּכרת ּבֹו נתּבאר לא אבל ּכרת. ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמחּיב
ּבכרת, ׁשהּוא ונתּבאר מהּו?" קּנאים ּבֹו ּפגעּו "לא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:
יכרת וגֹו' אהב אׁשר ה' קדש יהּודה חּלל "ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

וענה" ער יעׂשּנה אׁשר לאיש aiÎ`i)ה' ,a ik`ln):אמרּו , ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָֹ
ארמית ּבעל ׁשאדם ּכן אם ּכׁשּמתּברר ּדבכרת. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּכלל
ּוכבר זאת. ודע מּדאֹוריתא, לֹוקה ― והתראה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבעדים

זרה ּבעבֹודה האּלה ֿ הּדברים ּכל ּדיני (el:)נתּבארּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
.(at:)ּובסנהדרין ְְְִֶַ

― הנ"ג ּבזכריהּמצוה מּלהתחּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
(ly mixab),ׁשּנתּגּירּו אחר אפּלּו ― ּדוקא ּומֹואב ְְְֲִִֶַַַַַָָעּמֹון

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני ֿ יבא "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
(c ,bk mixac)ׁשּגר ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על ְֵֵֶֶֶַַָָהעֹובר

לֹוקין ― ּבנּׂשּואין יׂשראלית ׁשּבעל ּומֹואבי ְְְִִִִִִִֵֶַַָָעּמֹוני
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא מלקּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשניהם

מיבמֹות ח' קּדּוׁשין(er:)ּבפרק .(cr:)ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הנ"ה מּלהרחיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם מּלהתחּתן ּומּלהתרחק ֿ הּמצרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאת

מצרי" ֿ תתעב "לא יתעּלה: אמרֹו g)והּוא ,my)ּוכבר ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
מצרי ּדיני ּכלֹומר: האּלה, הּמצות ׁשּתי ּדיני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹנתּבארּו

onwl)ואדֹומי dqtcp ,cp dxdf`)מיבמֹות ח' ּבפרק ,(my) ְֲִִֶֶַָ
קּדּוׁשין .(fr.)ּובסֹוף ְִִ

― הנ"ד זרעהּמצוה מּלהרחיק ׁשהזהרנּו אזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֻ
נתרחק לבל מזהרים ׁשאנּו ּכלֹומר: ׁשּנתּגּירּו, אחר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻעׂשו

ו ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם יתעּלה:מּלהתחּתן אמרֹו הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּוא" אחי ּכי אדמי ֿ תתעב .(my)"לא ְֲִִִֵַָֹֹ

― השנ"ד מּלבֹואהּמצוה הּממזר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ממזר ֿ יבא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ּבת ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹעל

ה'" b)ּבקהל ,my)ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֶֶַַָָָ
מיבמֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּובסֹוף(gr:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

.(cr:)קּדּוׁשין ִִ

― הש"ס ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
אפׁשר ׁשאי עד ׁשּלֹו הּתׁשמיׁש אברי ׁשּנׁשחתּו מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיׂשראל
ֿ ּדּכא פצּוע ֿ יבא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא להֹוליד, ְְְְְִִֶַַַָָָֹֹלֹו

ה'" ּבקהל ׁשפכה a)ּוכרּות ,my)יׂשראל ּבת ּבעל ואם . ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― הּקּדּוׁשין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָאחרי

מיבמֹות ט' .(er.)ּבפרק ְִֶֶָ

― השס"א מּלהׁשחיתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
החּיים ּבעלי ׁשל ֿ מין מּכל זכרים ׁשל הּתׁשמיׁש אברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
אחר יתעּלה אמרֹו והּוא וזּולתֹו, האדם ּבזה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשוה
לא "ּובארצכם ― וכרּות ונתּוק וכתּות מעּו ְְְְְְְִִֶֶַָָָָֹׁשהזּכיר

ck)תעׂשּו" ,ak `xwie)הּפרּוׁש ּבא ,(xen` `xtq)ּובכם" : ֲֵֶַַָָ
ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר תעׂשּו". ְְֲֵֶֶַַַָָֹלא
ׁשמֹונה ּובפרק ׁשּיהיה. מין מאיזה מיׁשהּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהמסרס

iw:)ׁשרצים zay)ּבאדם לסרּוס מּנין "ּתניא אמרּו: ְְְְִִִֵַַָָָָָָ
תעׂשּו". לא "ּובארצכם לֹומר: ּתלמּוד אסּור? ְְְְֲֶֶַַַַָֹׁשהּוא
ּבר חּיא רּבי ּדאמר חּיב. ― מסרס אחר מסרס ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָואפּלּו
מחּמץ אחר ּבמחּמץ מֹודים הּכל יֹוחנן: רּבי אמר ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֹאבּון

חמץ" תאפה "לא ׁשּנאמר: חּיב, i)ׁשהּוא ,e my)ו"לא ְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
חמץ" i`)תעׂשה ,a my)ּב ׁשהּוא; מסרס אחר מסרס ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

חּיב, ּכרּות על אם וכּו'. וכתּות ּומעּו ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶַַַַָָָָָחּיב,
ּכֹורת אחר נֹותק להביא אּלא ֿ ׁשּכן! ּכל לא נתּוק ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעל
מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חּיב". ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָׁשהּוא

.(dr.)ויבמֹות(my)ּבׁשּבת ְִַָָ

ה'תשע"ה  אדר כ"ו שלישי יום

.·Ò˜ .‡Ò˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Ò˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÁÏ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ë˜ .Á˜
יום שני ֿ שלישי כ "ה ֿ כ "ו אדר 

― הקס"א ּבלבדהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּוגרּוׁשה "אלמנה יתעּלה: אמרֹו והּוא אלמנה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמּלּׂשא

יּקח" לא ֿ אּלה את זנה ci)וחללה ,`k `xwie)וכפל ְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
(lecb odkl cgein xeqi`a)ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּבכהן זֹו ְְְִֵַָָָָֹאזהרה

וזֹונה odkוחללה lkk jk lr xdfen `ed xaky zexnl) ְֲַָָָ
(heicdקּדּוׁשין ּבגמרא ׁשּבארּוהּו ׁשאם(fr.)לענין והּוא: . ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ

וחללה, וזֹונה ּוגרּוׁשה אלמנה אחת אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָארע
ּבעלּה ואם מלקּיֹות; ארּבע לֹוקה ― ּגדֹול ּכהן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּובעלּה
ּוגרּוׁשה "אלמנה אמרּו: וׁשם ׁשלׁש. לֹוקה ― הדיֹוט ְְְְְֵֶֶַָָָָָָֹֹּכהן
ֿ אחת ּכל על חּיב ― ּכּסדר ׁשהן ּבזמן זֹונה ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוחללה
"ּכּסדר", אמרם וענין אחת. ּבאּׁשה ׁשּזה ּובארּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואחת",
ּתחּלה ׁשּתהיה ׁשּבּפסּוק, הּסדר לפי הענינים אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשחלּו
ואחרֿ חללה, ּתהיה ּכ ֿ ואחר ּגרּוׁשה, ּכ ֿ ואחר ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָאלמנה,
אחת אּׁשה ׁשהיא מּפני לזה, והצרכנּו זֹונה. ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכ
אּלּו. מלקּיֹות ארּבע לחּיבֹו רֹוצים אנּו אחת ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֻּובבעילה

אצלנּו הּוא fr:)ּוכלל my)אּסּור על חל אּסּור אין : ְְִִֵֵֶַָָ
מֹוסיף אּסּור היה ֿ ּכן ֿ אם siqenאּלא oexg` `ay xeq`dy) ִִִֵֶָָָ
(xeqi`d ihxta dxzi dxnegּכֹולל אּסּור אֹו :xeqi`y) ִֵ
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ה'תשע"ה  אדר כ"ד ראשון יום

.·˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂÓ˘ .ÊÓ˘

― השנ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי ֿ אחי "ערות אמרֹו: והּוא האב, ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹאחי

(ci ,gi `xwie)ׁשּתי חּיב אביו ּבאחי ׁשֹוגג ׁשּגם ְֲִִֵֵֶַַַַָָעד
סנהדרין ּובגמרא ּבאביו. ׁשּבארנּו ּכמֹו (ck.)חּטאֹות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּכל, לדברי ׁשּתים חּיב ― אביו אחי על הּבא ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹאמרּו:
תגּלה". לא אבי ֿ אחי "ערות ְְְֲִִִִֵֶַַָֹּדכתיב:

העדּות" "נתקּימה אמרי ׁשענין Ðודע zeixr ixeqi` lka) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
(dzin ipic mda miiwl i`pzkעדים ׁשני ׁשם ׁשּיהיּו ְְִִֵֵֶָהּוא

עׂשרים ׁשל ּכׁשר ּדין ּובית יֹותר, אֹו ּבֹו מתרים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָּכׁשרים
ּבזמן זה ויהיה לפניהם, נגּבית ׁשהעדּות (ziayּוׁשלׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

(mitqep mi`pze ,miiw ycwnd.נֹוהגים נפׁשֹות ְֲִִֵֶָׁשּדיני
זכרן ׁשּקדם האּלה ֿ העריֹות ׁשּכל הּוא, (epxkfdyּופׁשּוט ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָ

(mcewאחר אמרֹו והּוא הּתֹורה, ּבלׁשֹון הּכרת ּבהן ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר
ונכרתּו האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה ֿ אׁשר ּכל "ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמנן:

העׂשת" hk)הּנפׁשֹות ,my)מהן ּׁשהזּכרנּו ֿ מה ּכל וכן , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אבל הּתֹורה. לׁשֹון הּוא ּגם ּדין, ּבית מיתת עליו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשחּיבים
ּומקצתן ּבסקילה מקצתן ׁשאמרנּו הּמיתה מיני ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּנּוי
ּבּקּבלה ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומקצתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק

(l"fg)ּֿכל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּכתּוב. מפרׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּומהן
ּובכּמה ּכרתֹות ּומּסכת סנהדרין ּבמּסכת האּלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעריֹות

וקּדּוׁשין. ּוכתּבֹות ּביבמֹות ְְְִִִָֻמקֹומֹות
ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר a)ּוכבר dpyn)ׁשחּיבים ֿ חטא ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

על חּיבים ― קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעל
ׁשּלֹו" הֹודע hg`)"לא m` wteqn `ed xy`k).ּתלּוי אׁשם ֶַָָָֹ

ֿ הּבהמה מן ׁשּתהיה הּוא קבּועה" "חּטאת אמרם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוענין
ֿ מצ ּבכל ּתעּין ואם ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה לאּֿדוקא: ות ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹ

ֿ מצוה ּבכל ׁשּנזּכרּו ּבענׁשים ותתּבֹונן אחת אחת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָתעׂשה
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ֿ חטא ׁשּכל ּתמצא, מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומצוה
קבּועה, חּטאת ― החּטאת אֹותּה ― חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִַַַַַָָָָָָועל
ּכרת מהם ֿ אחד ּכל זדֹון על ׁשחּיבים חטאים מּׁשני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחּוץ
"עֹולהֿ היא אּלא קבּועה, ׁשאינה חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָועל

aixwnd)ויֹורד" zleki itl dpzynd oaxw ׁשני(= ואֹותם ; ְְְֵֵָ
קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הם fr,החטאים dyrz `l) ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻֻ

(hkwe:לעזרה ׁשּנכנס טמא מקּדׁש: טמאת ּבאמרי ּכּונתי .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
קדׁש. ּבׂשר ׁשאכל טמא קדׁשיו; ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֻוטמאת

זדֹונּה על ׁשחּיבין ֿ תעׂשה לא ֿ מצות ׁשּכל ,ל יתּבאר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
והּוא: אחד, מחטא חּוץ חּטאת, ׁשגגתּה על חּיבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכרת

q)המגּדף dyrz `l)על חּיבין ואין ּבכרת ׁשּזדֹונֹו , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ
מיתת ׁשחּיב ֿ אדם ׁשּכל ,ל יתּבאר וכן חּטאת. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשגגתֹו
ּבכרת אדם אֹותֹו הרי ― ׁשּתהיה מיתה איזֹו ― ּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּבית
ּבֹו, ידעּו ׁשּלא אֹו ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו לא אם ּכן ְִִִֵֵֵֶַָֹֹּגם

עליהם ואין ּדין ּבית מיתת מחּיבי ׁשהם מעׂשרה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻחּוץ
ּבׁשם ּומתנּבא ֿ ׁשקר, ּונביא ּומּדיח, מסית, והם: ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּכרת,
נפׁש וגֹונב ּומֹורה, סֹורר ּובן ממרא, וזקן זרה, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעבֹודה
ואּמֹו. אביו ּומקּלל ואּמֹו אביו ּומּכה ורֹוצח, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
ואם נהרג ― העדּות עליו נתקּימה אם מאּלּו ֿ אחד ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל
― להרגֹו ּדין לבית אפׁשר היה ׁשּלא אֹו ּבֹו ידעּו ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹלא
ּבכרת. עֹומד ׁשאינֹו אּלא למיתה, עצמֹו מּתיר הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי

וזכרם. אּלּו ּכללים ְְְִֵֵַָָּדע

― השמ"ז עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ תּתן לא עמית "ואלֿאׁשת אמרֹו: והּוא איׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹאׁשת

לזרע" ׁשכבּת(k ,hi `xwie)לאו על העֹובר ּבענׁש ויׁש . ְְְְְְֵֵֶַַָָָָֹ
מארׂשה נערה זֹו איׁש אׁשת היתה אם והּוא: הפרׁש, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹזה

(oi`eyp iptl oiyeciw xg`)ּכמֹו סקילה, חּיבים ׁשניהם ―ְְְִִֵֶַָָ
הּכתּוב k`)ׁשּבאר ,ak mixac)― ּכהן ּבת היתה ואם ; ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבת היתה ואם הּבֹועל; ּכלֹומר: ּבחנק, והּוא נׂשרפת, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהיא
ּבעּולה והיתה חנק(d`eyp)יׂשראל ׁשניהם חּיבים ― ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הרי ― נתקּימה לא אם אבל העדּות; נתקּימה אם ֿ זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכל
היה ואם מזיד, ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבכרת. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּוא
ּבעברה הּלאו נכּפל ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָׁשֹוגג

ּתנאף" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא k,זֹו zeny) ְְְְֲִִֶֶַַָָֹ
(fi ,d mixac ;ci.איׁש אׁשת ּביאת על האזהרה ּבזה ּכּונתֹו ,ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

המכלּתא my)ּולׁשֹון exzi zyxt)לּמה ּתנאף, "לא : ְְְְִִַָָָָֹ
אֹומר: ׁשהּוא לפי i)נאמר? ,k `xwie)אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּובספרא: ּתנאף". "לא לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְְְִִַַַָָָֹֹלא
רעהּו" ֿ אׁשת את ינאף אׁשר איׁש ֿ אׁשת את ינאף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ"אׁשר

zt`Pde")וגֹו' s`Pd znEiÎzFn")(my)אזהרה ׁשמענּו ענׁש , ְ©©Ÿ¥§©Ÿ¨¤ְְֶַַָָָֹ
האיׁש אחד ּתנאף", "לא לֹומר ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְִִֶַַַָָָָֹֹלא
ֿ תּתן לא עמית ֿ אׁשת "ואל עׂשּו ולא האּׁשה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹואחד

"ׁשכבּת(k ,gi `xwie)ׁשאינֹו לאו ׁשהּוא לפי ― אזהרה ְְְְְִֵֶֶַָָָָ
ּבׁשאר וכן ּבלבד. לּנֹואף אזהרה אּלא ונֹואפת, נֹואף ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכֹולל
לאּׁשה, ּגם אזהרה ילמדּו ׁשּלא להם אפׁשר אי ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהעריֹות

ערוה"(xtq`)אמרּו לגּלֹות תקרבּו "לא :(e ,my)הרי ― ְְְְְֲִֵֶַָָֹ
ֿ ידי על והאּׁשה האּׁשה, ֿ ידי על האיׁש להזהיר ׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּכאן

סנהדרין ּובגמרא ּבכלל(p`:)האיׁש". היּו "הּכל אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ
הּכתּוב הֹוציא ונֹואפת, cxtpa)נֹואף hxt)ּכהן ֿ ּבת את ְִֵֵֶֶַַָָֹ

ק ּוכבר לסקילה". מארׂשה ֿ נערה ואת לנּולׂשרפה דם ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
("zt`epde s`epd znei zen .. s`pi xy`" :weqtd)ּדבר ֵָָּפרּוׁש

זה מאמר ּבהקּדמת (llkd)זה yxeyd).(השביעי ְְֲֶֶַַַָָ

― השמ"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
והּוא הּימים. ֿ ׁשבעת ּכל ּכלֹומר: טמאתּה, ּבזמן ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻהּנּדה

תקרב" לא טמאתּה ּבנּדת ֿ אּׁשה "ואל gi,אמרֹו: `xwie) ְְְְְִִִֶַַָָָָֹֻ
(hiהיא הּימים ׁשבעת אחר ּתטּבֹול ׁשּלא ּכלֿזמן וגם ;ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹ

ּובׁשֹוגג ּכרת; חּיב מזיד היה אם זה לאו על והעֹובר ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָנּדה.
קבּועה. חּטאת חּיב ―ְַַָָָ
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― הנ"ב מּלהתחּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבם" תתחּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא (mixacּבּכֹופרים, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

(b ,fתּתן ֿ לא ּבּת" ואמר: היא מה ההתחּתנּות ּובאר ,ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹ
"לבנ ֿ תּקח לא ּובּתֹו ּבמּסכת(my)לבנֹו אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹ

זרה על(el:)עבֹודה העֹובר ּתֹורה". אסרה חתנּות ּדר" : ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבפרהסיא עליה ּבא אם והּוא: הפרׁש ּבענׁשֹו יׁש זה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלאו

(miax ipirl)ֿאת עֹוׂשה ׁשהּוא ּבׁשעה ההֹורגֹו הרי ―ְְֲֵֶֶֶַָָ
ּבזמרי ּפינחס ׁשעׂשה ּכמֹו ֿ ענׁשֹו את קּים ּכבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָהעברה,

(g ,dk xacna)אמרּוt oixcdpq)(:`קּנאין ארמית הּבֹועל : ְֲִִֵַַָָָ
ׁשּיבעֹול והם: ׁשאמרּו, ּבּתנאים ודוקא ּבֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּפֹוגעין

ׁשהיה ּוכמעׂשה מעׂשה ּובׁשעת itkּבפרהסיא weica) ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ
(ixnfe qgpt lv` ygxzdyזה עׂשה לא אם ֲִֶָָָֹאבל

הּוא הרי ― קּנאים ּבֹו ּפגעּו ולא ׁשּפרׁש אֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּבפרהסיא,
הּתֹורה. ּבלׁשֹון זה ּכרת ּבֹו נתּבאר לא אבל ּכרת. ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמחּיב
ּבכרת, ׁשהּוא ונתּבאר מהּו?" קּנאים ּבֹו ּפגעּו "לא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:
יכרת וגֹו' אהב אׁשר ה' קדש יהּודה חּלל "ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

וענה" ער יעׂשּנה אׁשר לאיש aiÎ`i)ה' ,a ik`ln):אמרּו , ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָֹ
ארמית ּבעל ׁשאדם ּכן אם ּכׁשּמתּברר ּדבכרת. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּכלל
ּוכבר זאת. ודע מּדאֹוריתא, לֹוקה ― והתראה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבעדים

זרה ּבעבֹודה האּלה ֿ הּדברים ּכל ּדיני (el:)נתּבארּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
.(at:)ּובסנהדרין ְְְִֶַ

― הנ"ג ּבזכריהּמצוה מּלהתחּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
(ly mixab),ׁשּנתּגּירּו אחר אפּלּו ― ּדוקא ּומֹואב ְְְֲִִֶַַַַַָָעּמֹון

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני ֿ יבא "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
(c ,bk mixac)ׁשּגר ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על ְֵֵֶֶֶַַָָהעֹובר

לֹוקין ― ּבנּׂשּואין יׂשראלית ׁשּבעל ּומֹואבי ְְְִִִִִִִֵֶַַָָעּמֹוני
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא מלקּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשניהם

מיבמֹות ח' קּדּוׁשין(er:)ּבפרק .(cr:)ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הנ"ה מּלהרחיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם מּלהתחּתן ּומּלהתרחק ֿ הּמצרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאת

מצרי" ֿ תתעב "לא יתעּלה: אמרֹו g)והּוא ,my)ּוכבר ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
מצרי ּדיני ּכלֹומר: האּלה, הּמצות ׁשּתי ּדיני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹנתּבארּו

onwl)ואדֹומי dqtcp ,cp dxdf`)מיבמֹות ח' ּבפרק ,(my) ְֲִִֶֶַָ
קּדּוׁשין .(fr.)ּובסֹוף ְִִ

― הנ"ד זרעהּמצוה מּלהרחיק ׁשהזהרנּו אזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֻ
נתרחק לבל מזהרים ׁשאנּו ּכלֹומר: ׁשּנתּגּירּו, אחר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻעׂשו

ו ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם יתעּלה:מּלהתחּתן אמרֹו הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּוא" אחי ּכי אדמי ֿ תתעב .(my)"לא ְֲִִִֵַָֹֹ

― השנ"ד מּלבֹואהּמצוה הּממזר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ממזר ֿ יבא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ּבת ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹעל

ה'" b)ּבקהל ,my)ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֶֶַַָָָ
מיבמֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּובסֹוף(gr:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

.(cr:)קּדּוׁשין ִִ

― הש"ס ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
אפׁשר ׁשאי עד ׁשּלֹו הּתׁשמיׁש אברי ׁשּנׁשחתּו מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיׂשראל
ֿ ּדּכא פצּוע ֿ יבא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא להֹוליד, ְְְְְִִֶַַַָָָֹֹלֹו

ה'" ּבקהל ׁשפכה a)ּוכרּות ,my)יׂשראל ּבת ּבעל ואם . ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― הּקּדּוׁשין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָאחרי

מיבמֹות ט' .(er.)ּבפרק ְִֶֶָ

― השס"א מּלהׁשחיתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
החּיים ּבעלי ׁשל ֿ מין מּכל זכרים ׁשל הּתׁשמיׁש אברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
אחר יתעּלה אמרֹו והּוא וזּולתֹו, האדם ּבזה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשוה
לא "ּובארצכם ― וכרּות ונתּוק וכתּות מעּו ְְְְְְְִִֶֶַָָָָֹׁשהזּכיר

ck)תעׂשּו" ,ak `xwie)הּפרּוׁש ּבא ,(xen` `xtq)ּובכם" : ֲֵֶַַָָ
ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר תעׂשּו". ְְֲֵֶֶַַַָָֹלא
ׁשמֹונה ּובפרק ׁשּיהיה. מין מאיזה מיׁשהּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהמסרס

iw:)ׁשרצים zay)ּבאדם לסרּוס מּנין "ּתניא אמרּו: ְְְְִִִֵַַָָָָָָ
תעׂשּו". לא "ּובארצכם לֹומר: ּתלמּוד אסּור? ְְְְֲֶֶַַַַָֹׁשהּוא
ּבר חּיא רּבי ּדאמר חּיב. ― מסרס אחר מסרס ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָואפּלּו
מחּמץ אחר ּבמחּמץ מֹודים הּכל יֹוחנן: רּבי אמר ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֹאבּון

חמץ" תאפה "לא ׁשּנאמר: חּיב, i)ׁשהּוא ,e my)ו"לא ְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
חמץ" i`)תעׂשה ,a my)ּב ׁשהּוא; מסרס אחר מסרס ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

חּיב, ּכרּות על אם וכּו'. וכתּות ּומעּו ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶַַַַָָָָָחּיב,
ּכֹורת אחר נֹותק להביא אּלא ֿ ׁשּכן! ּכל לא נתּוק ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעל
מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חּיב". ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָׁשהּוא

.(dr.)ויבמֹות(my)ּבׁשּבת ְִַָָ

ה'תשע"ה  אדר כ"ו שלישי יום

.·Ò˜ .‡Ò˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Ò˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÁÏ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ë˜ .Á˜
יום שני ֿ שלישי כ "ה ֿ כ "ו אדר 

― הקס"א ּבלבדהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּוגרּוׁשה "אלמנה יתעּלה: אמרֹו והּוא אלמנה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמּלּׂשא

יּקח" לא ֿ אּלה את זנה ci)וחללה ,`k `xwie)וכפל ְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
(lecb odkl cgein xeqi`a)ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּבכהן זֹו ְְְִֵַָָָָֹאזהרה

וזֹונה odkוחללה lkk jk lr xdfen `ed xaky zexnl) ְֲַָָָ
(heicdקּדּוׁשין ּבגמרא ׁשּבארּוהּו ׁשאם(fr.)לענין והּוא: . ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ

וחללה, וזֹונה ּוגרּוׁשה אלמנה אחת אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָארע
ּבעלּה ואם מלקּיֹות; ארּבע לֹוקה ― ּגדֹול ּכהן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּובעלּה
ּוגרּוׁשה "אלמנה אמרּו: וׁשם ׁשלׁש. לֹוקה ― הדיֹוט ְְְְְֵֶֶַָָָָָָֹֹּכהן
ֿ אחת ּכל על חּיב ― ּכּסדר ׁשהן ּבזמן זֹונה ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוחללה
"ּכּסדר", אמרם וענין אחת. ּבאּׁשה ׁשּזה ּובארּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואחת",
ּתחּלה ׁשּתהיה ׁשּבּפסּוק, הּסדר לפי הענינים אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשחלּו
ואחרֿ חללה, ּתהיה ּכ ֿ ואחר ּגרּוׁשה, ּכ ֿ ואחר ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָאלמנה,
אחת אּׁשה ׁשהיא מּפני לזה, והצרכנּו זֹונה. ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכ
אּלּו. מלקּיֹות ארּבע לחּיבֹו רֹוצים אנּו אחת ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֻּובבעילה

אצלנּו הּוא fr:)ּוכלל my)אּסּור על חל אּסּור אין : ְְִִֵֵֶַָָ
מֹוסיף אּסּור היה ֿ ּכן ֿ אם siqenאּלא oexg` `ay xeq`dy) ִִִֵֶָָָ
(xeqi`d ihxta dxzi dxnegּכֹולל אּסּור אֹו :xeqi`y) ִֵ
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`xcקפב f"k iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(xzei agx megzאחת ּבת אּסּור eicgiאֹו milg mixeqi`dy) ִַַַ
(micwn cg` oi`e onf zcigi dze`ae dyrn eze`aּכמֹו ,ְ

ּבפרּוׁשנּו ּכרתֹות ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ("yexitׁשּבארנּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַ
(c dpyn b wxt "zeipyndהּסדר על יהיּו ואם ;dnbeca) ְְִִֵֶַַ

(df "xcq"a eplyׁשּנתּבאר ּכמֹו מֹוסיף, אּסּור ּבכּלם יהיה ,ְְְְִִִִֵֶֶָָֻ
רּבים ּגּופים היּו אם אבל zepey)ׁשם. miyp)ׁשּבעל ּכגֹון , ְֲִִִֶַַָָָָ

זֹונה אחרת ואּׁשה חללה אחרת ואּׁשה אלמנה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּׁשה
על לֹוקה ׁשהּוא לֹומר צרי אין ― ּגרּוׁשה אחרת ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָואּׁשה
ׁשהּכלל ּכיון ותאמר: ׁשּתקׁשה ואפׁשר ואחת. ֿ אחת ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכל
על לֹוקה מּדּוע ― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצלנּו:
ּדע אחד? ּבלאו עליהן מזהר ּכּלן והרי ואחת, ֿ אחת ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּכל
ּגרּוׁשה על ּגדֹול ּבכהן ֿ הּלאו את ּכפל זה ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבגלל
ּכהן ּדין ּכמֹו ּבהן ׁשּדינֹו להׁשמיענּו ― וחללה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוזֹונה
הדיֹוט ּכהן ונתחּיב ואחת, ֿ אחת ּכל על ׁשּלֹוקה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהדיֹוט
מהן אחת ׁשּנתיחדה ּכיון ואחת, ֿ אחת ּכל על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָמלקּות
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא לחּלק, ּכּלן נעׂשּו אחד, ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻּבלאו

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,`k my)הּגרּוׁשה ויחד הֹואיל . ְְִִִִֵֵַָָָֹ
לֹוקה ּכ עצמּה, ּבפני הּגרּוׁשה על לֹוקה הּוא והרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבלאו,
ענין וזהּו עצמּה. ּבפני חללה ועל עצמּה, ּבפני זֹונה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעל

קּדּוׁשין ּבגמרא ּגרּוׁשה(fr:)אמרם ׁשחלּוקה "ּכׁשם ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָ
וׁשם ּגדֹול". ּבכהן חלּוקה ּכ הדיֹוט, ּבכהן וזֹונה ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָָֹֹמחללה
ֿ אחת ּכל על לֹוקה מחּלקין ּגּופין הּנׁשים ׁשאם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻנתּבאר,
הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו הּסדר על ׁשהיּו ּבין ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת,
עצמּה, ּבפני מצוה מהן ֿ אחת ּכל על ׁשהּלאו ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנתּבאר

וׁשם ואחת. ֿ אחת ּכל על לֹוקה ּולפיכ(.gr),נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּיּקח עד מהן אחת מּׁשּום מלקּות חּיב הדיֹוט ּכהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשאין

(ycwi)ּבעל לא לֹוקה, ― "ּבעל אמרם: והּוא ְְְְִֶַַָָָָֹויבעֹול,
לֹוקה; אינֹו ―z` dpef dllge dyexbe dpnl`" :miaezkde) ֵֶ

odk iabl mpaen Ð "einra erxf llgi `le .. gwi `l dl`
(:`ed heicd:קאמר ֿ ּטעם "לא(xnelk:)מה ֿ ּטעם מה ַַַַַַַָָֹ

יחּלל" "לא מּׁשּום lrיּקח"? dxdf` "llgi `l"a oi`e) ְִִֵַַֹ
(oiyeciwdאּלּו מצות ארּבע ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(`qwÎgpw) ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ

וקּדּוׁשין. ּביבמֹות ְְִִִִֵָּבׁשלמּות

― הקס"ב ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא קּדּוׁשין, ּבלי אפּלּו האלמנה על ְְְְֲִִִִִַַָָָָָמּלבֹוא

ּבעּמיו" זרעֹו ֿ יחּלל "ולא eh)יתעּלה: ,my)ׁשּכהן ּופרּוׁשֹו . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
הּנּׂשּואין עליו נאסרּו Ðהדיֹוט "dllg"e "dpef" "dyexb"a) ְְִִֶֶֶַָָ

(heicd odk lr mixeq`d"יּקחּו "לא ׁשּנאמר: ,(f my), ֱִֶֶַָֹ
ׁשּיבעֹול, עד לֹוקה ׁשאינֹו אּלא הּקּדּוׁשין, הם ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָולּקּוחין

לעיל ׁשּבארנּו seqaeּכמֹו qw ,gpw dyrz `l :jyndae) ְְְֵֵֶַ
(`qwאסּור ׁשּזה ֿ ּפי ֿ על אף קּדּוׁשין, ּבלי ּבעל אם אבל ;ְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

עליו dycw")ּומזהר didz `l" cvn)ּופסלּהdllg d`yr) ְְָָָָָֻ
(dnexzle dpedklׁשּלא ּכיון זה, מּׁשּום לֹוקה אינֹו ―ִֵֵֶֶֶָֹ

לאוין: ׁשני ּבֹו ּבאּו ּגדֹול ּכהן אבל .לכ אזהרה ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָֹנתּפרׁשה
יחּלל "ולא והּׁשני הּנּׂשּואין, אּסּור והּוא יּקח" "לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹאחד
ּובגמרא קּדּוׁשין. ּבלי אפּלּו הּביאה אּסּור והּוא ְְְְֲִִִִִִִַַָָָזרעֹו"

ּבאלמנה,(gr.)קּדּוׁשין ּגדֹול ּבכהן רבא "ּומֹודה אמרּו: ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ

אמר זרעֹו" יחּלל "ולא ׁשּלֹוקה, קּדׁש ולא ּבעל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשאם
ּבאלמנה ּגדֹול "ּכהן אמרּו: וׁשם חּלל". והרי ― ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֹרחמנא

ו יּקח", "לא מּׁשּום לֹוקה ׁשּתים: לֹוקה מּׁשּום― לֹוקה ְְִִִִֶֶֶַָֹ
ּבאלמנה זה נתיחד ולא יחּלל". zehytay"לא s` lr) ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹ

(eiptly weqtay dveawd lkl qgiizn miaezkdלפי ְִֶָאּלא
לּכהּנה, ּכׁשרה והיא ּגדֹול ּכהן על ּבלאו המיחדת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשהיא
וזֹונה ּגרּוׁשה אבל לּכהּנה. ּופסלּה חּללּה זֹו ְְְְְְֲִִִַָָָָָָָָֻּובבעילה
ּכלֹומר: הדיֹוט, ּכהן ּכדין ּבׁשלׁשּתן ּדינֹו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוחללה

מּתחּלתּה לּכהּנה ּפסּולה מהן ֿ אחת o`kׁשּכל dyr `le) ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
(exwirn lelg lecbd odkdּגדֹול ּכהן על אּסּורן ּכפל ולא ,ְִֵַַָָָֹֹ

(d`iaa mb xeq`l ick e` ,lelig ly sqep xeqi` jxevl)ֶָאּלא
ל ׁשהזּכרּתי lklלענין e`l cgiil ick Ð `qw dxdf`) ְְְִִִֶַָָָ

(cg`.

― הל"ח לּׂשאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
dlrap)בתּולה `ly):יתעּלה אמרֹו והּוא ּבבתּוליה ְְְְְִִֶֶַָָָ

יּקח" ּבבתּוליה אּׁשה bi)"והּוא ,my)אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְִִִֵֶָָָָ
(.l zeaezk)מחּיבי אפּלּו ממזר עקיבא רּבי היה ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ"עֹוׂשה

ׁשאינּה מי ּגדֹול ּכהן ׁשּבעל ּכגֹון: ֿ זה, את ּובארּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹעׂשה".
הּוא ׁשהּכלל לפי ּבעׂשה. עליו אסּורה ׁשהיא ― ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָּבתּולה
נתּבאר הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאצלנּו:

עֹוד ואמרּו עׂשה. מצות i`:)ׁשהיא zeixed)על "ּומצּוה : ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
מיבמֹות ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָהּבתּולה".

(.hk)ּבכתּבֹות ּובמקֹומֹות ,(:fv)וקּדּוׁשין(.gq). ְְְִִִִֻ

― וׁשּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא ּגרּוׁשה, מּלּׂשא הּכהן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשהזהר

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,my)ּוכׁשּבא(`AW onfÎlM :oiqxeb yie) ְִִֵֶָָָֹ¨§©¤¨
מלקּות. חּיב ― ְֶַַָָָעליה

―הּמצ הקנ"ח מּלּׂשאוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
dl)זֹונה xeq`d l`xyin dlrapy e` l`xyi za dpi`y), ָ

יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: f)והּוא ,`k `xwie) ְְֲִִַָָָָָָֹֹ
AW`)ּוכׁשּבא onfÎlM :oiqxeb yie).מלקּות חּיב עליה― ְֶָ¨§©¤¨ְֶַַָָָ

― הקנ"ט מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
leqtlחללה dlrapyk oke dpedkl mileqtd on dclepy) ֲָָ

(zllgzn Ð dpedkn"וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: והּוא ,ְְֲִַָָָָָֹ
(my)ּוכׁשּבא ;(l"pk :oiqxeb yie).מלקּות חּיב ― עליה ְְֶֶַַָָָָ

ה'תשע"ה  אדר כ"ז רביעי יום

.‚˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― השנ"ג מּלהתעּנגהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
החּבּוק ּכגֹון ּביאה, ּבלי ואפּלּו ֿ העריֹות מּכל ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָּבאחת
יתעּלה אמרֹו והּוא הּזנּות, מּפעּלֹות ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻוהּנּׁשּוק
לא ּבׂשרֹו ֿ ׁשאר ֿ ּכל אל איׁש "איׁש זה: על ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּבאזהרה

ערוה" לגּלֹות e)תקרבּו ,gi `xwie)לא אמר: ּכאּלּו ְְְְְִִֶַַָָ
ּולׁשֹון ערוה. לגּלֹות הּמביאה קרבה אליהם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּתתקרבּו
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xc` g"k iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

my)ספרא ixg`)אּלא לי אין ערוה", לגּלֹות תקרבּו "לא : ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
ֿ אּׁשה "ואל לֹומר: ּתלמּוד יקרב? ׁשּלא מּנין יגּלה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא

תקרב" לא טמאתּה hi)ּבנּדת ,my)ּבל נּדה אּלא לי אין , ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
ּתקרבּו ּבבל ׁשהן ֿ העריֹות ּבכל ּומּנין ּתגּלה, ּובל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתקרב
ערוה". לגּלֹות תקרבּו "לא לֹומר: ּתלמּוד ּתגּלּו? ְְְְְְִֶַַַַַָֹּובל

hk)וׁשם my)מה העׂשת", הּנפׁשֹות "ונכרתּו נאמר: ְְְְְֱִֶַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמ לפי לֹומר? יהיּוּתלמּוד יכֹול תקרבּו" "לא ר: ְְְְְֱִִִֶֶַַַָֹ

לא "העׂשת", לֹומר ּתלמּוד ― הּקריבה על ּכרת ְְִִֵַַַַַָָָָֹֹֹחּיבין
המכערים הּדברים ּבאּסּור הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּקרבֹות.

הּתֹועבת" מחּקֹות עׂשֹות "לבלּתי ואמר: l)האּלה ,my) ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֻ
אמרֹו: zeixrd)אבל lk xeqi`l dncwdk xn`py weqta) ְֲָָ

תעׂשּו לא ֿ ּבּה יׁשבּתם אׁשר ֿ מצרים ארץ ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ"ּכמעׂשה
תעׂשּו" לא וגֹו' ֿ ּכנען ארץ b)ּוכמעׂשה ,my)מזהיר אינֹו , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַֹ

מזהיר אּלא ּבלבד, הּתֹועבת מחּקֹות אּלּו לאוין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבׁשני
ׁשהביא ּכלֹומר ,ּכ אחר ׁשּבאר עצמן מהּתֹועבת ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבהם
על הזהיר וכאׁשר ֿ העריֹות. ּכל על ּכללּיים לאוין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשני
ּכֹולל וזה ― ּכנען ארץ ּומעׂשה מצרים ארץ ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַמעׂשה
ּומרעה האדמה ועבֹודת הּׁשחיתּות עֹוׂשים, ֿ ּׁשהיּו ֿ מה ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָּכל
ׁשאֹותם ּובאר חזר לפיכ ּכן, ּגם הארץ ויּׁשּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמקנה
תגּלה לא ערות ואּלּו: אּלּו הם מהם ׁשהזהרּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמעׂשים

תגּלה לא dnvrÎipta)וערות darez lk hxt ,xnelk)ּוכמֹו , ְְְְֵֶַַֹ
עׂשּו האל ֿ הּתֹועבת ֿ ּכל את "ּכי ואמר: הענין ּבסֹוף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבאר

ֿ הארץ" fk)אנׁשי ,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 ֿ העריֹות ּכל ּביאת על ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאזהרה
את אנּו ּבארנּו ּוכבר לבּדּה. ֿ ערוה ּכל ּבהן, ֿ הּלאו ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאת

מּסנהדרין ז' ּבפרק הּזאת הּמצוה ֿ ּדיני c)ּכל dpyn) ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ֿ ּׁשאּתה ּומּמה עליהם. ׁשּלֹוקין ּובארנּו הּמׁשנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש
הרי ― ּכרת ּביאתּה על ׁשחּיבים ֿ אּׁשה ׁשּכל לדעת, ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָצרי
ממזר, נקרא: ּכרת חּיּוב ּבּה ׁשּיׁש הּביאה מאֹותּה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּנֹולד
ּבין ּבזדֹון הּביאה ׁשאֹותּה ּבין ממזר, ה' ׁשּקראֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
ׁשהּולד ּבלבד ֿ הּנּדה מן חּוץ ממזר, הּולד ― ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבׁשגגה
נתּבאר ּוכבר ֿ הּנּדה. ּבן נקרא: אּלא ממזר אינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּמּנה

מיבמֹות ד' ּבפרק זה .(hn:)ענין ְְִִֶֶֶָָ

― הקמ"ט ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
(ly zexykd)ּגרה מעלי ׁשּיהיּו הינּו: וחּיה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּבהמה

לבּדק מצּוים ׁשאנּו וזה לאכלן. מּתר ואז סדּוקה, ְְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֻֻּופרסתן
אמרֹו: והּוא עׂשה, מצות הּוא ― אּלּו ּבסּמנים ְְְְֲִִִֵֵַָָָאֹותן

וגֹו'" ּתאכלּו אׁשר החּיה a)"זאת ,`i my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְֲִֶַַָָֹֹ
(ipiny zyxt)ואין ּבאכילה אֹותּה ― ּתאכלּו אתּה :ְֲִֵֵַָָָֹֹ

אּלּו סּמנים ֿ ּבּה ׁשּיׁש את ּכלֹומר: ּבאכילה, טמאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה

ּבּה ׁשאין ׁשאת מּזה, מׁשמע לאכלּה, ׁשּמּתר היא ―ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
עׂשה, מּכלל הּבא לאו וזה לאכלּה, אסּור ― אלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָסּמנים
ּבסמּו אמרּו לפיכ ׁשּבידינּו הּכלל לפי עׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
ֿ תעׂשה? ּבלא מּנין ּבעׂשה, אּלא לי "אין זה: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹללׁשֹון
ּבמצות ׁשּנבאר ּכמֹו ― ֿ הּגמל" את לֹומר: ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹּתלמּוד

ֿ תעׂשה ּתאכלּו"(arw)לא "אתּה ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה . ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
,ל ּׁשהזּכרּתי מה היא זֹו ּבמצוה והּכּונה עׂשה. מצות ―ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ֿ ּבהמה ּבכל אּלּו סּמנים לדרֹוׁש נצטּוינּו ׁשאנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהּוא:
הּמצוה. הּוא ― זה ודין לאכלּה, מּתר יהא ואז ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻוחּיה,

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּובמּסכת(e.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
.(hp.)חּלין ִֻ

ה'תשע"ה  אדר כ"ח חמישי יום

.·˜ .‡˜ .˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ú˜ .·Ú˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הק"ן ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
וסּמני מּתרים. יהיּו מּמּנּו מינים ּכּמה ׁשרק והּוא ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻהעֹוף,
ּכי ּבחקירה, הּׂשגּו אּלא ֿ הּתֹורה מן נאמרּו לא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֻהעֹוף
אּסּורם ׁשּנתּבאר ּבכלֿהּמינים מתּבֹוננים אנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּכאׁשר

(zehxtae ,dxeza)ּדברים ּבהם אנּו מֹוצאים אחד, ְְִִֶֶֶָָָָָאחד
אֹותם mitzeyn)הּכֹוללים mihxt Ð "deeyd cv")והם , ְְִֵַָ

זה ולֹומר: ּבעֹופֹות לדּון ׁשּנצטּוינּו וזה טמא עֹוף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָסּמני
ספרי: ּולשֹון עׂשה. מצות הּוא ― טהֹור וזה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָטמא

ּתאכלּו טהרה ֿ צּפֹור i`)"ּכל ,ci mixac)מצות זֹו ― ְְִִֵַָָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו; ֿ ּׁשרמזנּו מה נתּבאר הּנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעׂשה".

חּלין ּבמּסכת זֹו .(hp.)מצוה ְְִִֶֶַָֻ

― הקנ"א ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מּמעל כרעים לֹו "אׁשר ּבּתֹורה: המפרׁשים והם ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹחגבים,

k`)לרגליו" ,`i `xwie)ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹו מצוה וענין . ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּתאכלּו ֿ זה "את אמרֹו: הּוא ּבּה ׁשּנאמר והּפסּוק ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלפניה,
ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר העֹוף". ׁשרץ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹמּכל

חּלין .(fn)מּמּסכת ִִֶֶַֻ

― הקנ"ב ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּתאכלּו ֿ זה "את אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה מפרׁשים והם ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹּדגים

ּבּמים" אׁשר h)מּכל ,my my)חּלין ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻ
(:eq)מּמה ּכי ֿ תעׂשה. ולא ּבעׂשה עֹובר טמא ּדג ׁשאֹוכל :ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ולאו ּתאכל, לא ׁשּזּולתֹו אני ׁשֹומע אכֹול' 'זה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשאמר
ֿ זה "את ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבא
מצות ׁשהיא ּבאמרנּו והענין עׂשה. מצות ― ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּתאכלּו"
ּבסּמנים לדּון נצטּוינּו ׁשאנּו ,ל ׁשהזּכרּתי ּכמֹו הּוא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָעׂשה
ׁשּבאר ּכמֹו מּתר, אינֹו וזה לאכלֹו מּתר זה ונאמר: ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻאּלּו
לּטמאה הּטהרה ֿ הּבהמה ּבין "והבּדלּתם ואמר: ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

dk)וגֹו'" ,k my)― ּבּסּמנים אּלא הבּדלה ּתהא לא ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
האּלה הּסּמנין מיני מארּבעת ומין ּכלֿמין יהיה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלפיכ
וסּמני וחּיה, ּבהמה סּמני ּכלֹומר: עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמצוה
לׁשֹונם, ּבארנּו ּוכבר ּדגים. וסּמני חגבים, וסּמני ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָהעֹוף,
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קפג xc` f"k iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(xzei agx megzאחת ּבת אּסּור eicgiאֹו milg mixeqi`dy) ִַַַ
(micwn cg` oi`e onf zcigi dze`ae dyrn eze`aּכמֹו ,ְ

ּבפרּוׁשנּו ּכרתֹות ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ("yexitׁשּבארנּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַ
(c dpyn b wxt "zeipyndהּסדר על יהיּו ואם ;dnbeca) ְְִִֵֶַַ

(df "xcq"a eplyׁשּנתּבאר ּכמֹו מֹוסיף, אּסּור ּבכּלם יהיה ,ְְְְִִִִֵֶֶָָֻ
רּבים ּגּופים היּו אם אבל zepey)ׁשם. miyp)ׁשּבעל ּכגֹון , ְֲִִִֶַַָָָָ

זֹונה אחרת ואּׁשה חללה אחרת ואּׁשה אלמנה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּׁשה
על לֹוקה ׁשהּוא לֹומר צרי אין ― ּגרּוׁשה אחרת ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָואּׁשה
ׁשהּכלל ּכיון ותאמר: ׁשּתקׁשה ואפׁשר ואחת. ֿ אחת ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכל
על לֹוקה מּדּוע ― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצלנּו:
ּדע אחד? ּבלאו עליהן מזהר ּכּלן והרי ואחת, ֿ אחת ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּכל
ּגרּוׁשה על ּגדֹול ּבכהן ֿ הּלאו את ּכפל זה ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבגלל
ּכהן ּדין ּכמֹו ּבהן ׁשּדינֹו להׁשמיענּו ― וחללה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוזֹונה
הדיֹוט ּכהן ונתחּיב ואחת, ֿ אחת ּכל על ׁשּלֹוקה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהדיֹוט
מהן אחת ׁשּנתיחדה ּכיון ואחת, ֿ אחת ּכל על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָמלקּות
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא לחּלק, ּכּלן נעׂשּו אחד, ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻּבלאו

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,`k my)הּגרּוׁשה ויחד הֹואיל . ְְִִִִֵֵַָָָֹ
לֹוקה ּכ עצמּה, ּבפני הּגרּוׁשה על לֹוקה הּוא והרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבלאו,
ענין וזהּו עצמּה. ּבפני חללה ועל עצמּה, ּבפני זֹונה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעל

קּדּוׁשין ּבגמרא ּגרּוׁשה(fr:)אמרם ׁשחלּוקה "ּכׁשם ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָ
וׁשם ּגדֹול". ּבכהן חלּוקה ּכ הדיֹוט, ּבכהן וזֹונה ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָָֹֹמחללה
ֿ אחת ּכל על לֹוקה מחּלקין ּגּופין הּנׁשים ׁשאם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻנתּבאר,
הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו הּסדר על ׁשהיּו ּבין ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת,
עצמּה, ּבפני מצוה מהן ֿ אחת ּכל על ׁשהּלאו ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנתּבאר

וׁשם ואחת. ֿ אחת ּכל על לֹוקה ּולפיכ(.gr),נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּיּקח עד מהן אחת מּׁשּום מלקּות חּיב הדיֹוט ּכהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשאין

(ycwi)ּבעל לא לֹוקה, ― "ּבעל אמרם: והּוא ְְְְִֶַַָָָָֹויבעֹול,
לֹוקה; אינֹו ―z` dpef dllge dyexbe dpnl`" :miaezkde) ֵֶ

odk iabl mpaen Ð "einra erxf llgi `le .. gwi `l dl`
(:`ed heicd:קאמר ֿ ּטעם "לא(xnelk:)מה ֿ ּטעם מה ַַַַַַַָָֹ

יחּלל" "לא מּׁשּום lrיּקח"? dxdf` "llgi `l"a oi`e) ְִִֵַַֹ
(oiyeciwdאּלּו מצות ארּבע ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(`qwÎgpw) ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ

וקּדּוׁשין. ּביבמֹות ְְִִִִֵָּבׁשלמּות

― הקס"ב ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא קּדּוׁשין, ּבלי אפּלּו האלמנה על ְְְְֲִִִִִַַָָָָָמּלבֹוא

ּבעּמיו" זרעֹו ֿ יחּלל "ולא eh)יתעּלה: ,my)ׁשּכהן ּופרּוׁשֹו . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
הּנּׂשּואין עליו נאסרּו Ðהדיֹוט "dllg"e "dpef" "dyexb"a) ְְִִֶֶֶַָָ

(heicd odk lr mixeq`d"יּקחּו "לא ׁשּנאמר: ,(f my), ֱִֶֶַָֹ
ׁשּיבעֹול, עד לֹוקה ׁשאינֹו אּלא הּקּדּוׁשין, הם ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָולּקּוחין

לעיל ׁשּבארנּו seqaeּכמֹו qw ,gpw dyrz `l :jyndae) ְְְֵֵֶַ
(`qwאסּור ׁשּזה ֿ ּפי ֿ על אף קּדּוׁשין, ּבלי ּבעל אם אבל ;ְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

עליו dycw")ּומזהר didz `l" cvn)ּופסלּהdllg d`yr) ְְָָָָָֻ
(dnexzle dpedklׁשּלא ּכיון זה, מּׁשּום לֹוקה אינֹו ―ִֵֵֶֶֶָֹ

לאוין: ׁשני ּבֹו ּבאּו ּגדֹול ּכהן אבל .לכ אזהרה ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָֹנתּפרׁשה
יחּלל "ולא והּׁשני הּנּׂשּואין, אּסּור והּוא יּקח" "לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹאחד
ּובגמרא קּדּוׁשין. ּבלי אפּלּו הּביאה אּסּור והּוא ְְְְֲִִִִִִִַַָָָזרעֹו"

ּבאלמנה,(gr.)קּדּוׁשין ּגדֹול ּבכהן רבא "ּומֹודה אמרּו: ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ

אמר זרעֹו" יחּלל "ולא ׁשּלֹוקה, קּדׁש ולא ּבעל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשאם
ּבאלמנה ּגדֹול "ּכהן אמרּו: וׁשם חּלל". והרי ― ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֹרחמנא

ו יּקח", "לא מּׁשּום לֹוקה ׁשּתים: לֹוקה מּׁשּום― לֹוקה ְְִִִִֶֶֶַָֹ
ּבאלמנה זה נתיחד ולא יחּלל". zehytay"לא s` lr) ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹ

(eiptly weqtay dveawd lkl qgiizn miaezkdלפי ְִֶָאּלא
לּכהּנה, ּכׁשרה והיא ּגדֹול ּכהן על ּבלאו המיחדת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשהיא
וזֹונה ּגרּוׁשה אבל לּכהּנה. ּופסלּה חּללּה זֹו ְְְְְְֲִִִַָָָָָָָָֻּובבעילה
ּכלֹומר: הדיֹוט, ּכהן ּכדין ּבׁשלׁשּתן ּדינֹו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוחללה

מּתחּלתּה לּכהּנה ּפסּולה מהן ֿ אחת o`kׁשּכל dyr `le) ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
(exwirn lelg lecbd odkdּגדֹול ּכהן על אּסּורן ּכפל ולא ,ְִֵַַָָָֹֹ

(d`iaa mb xeq`l ick e` ,lelig ly sqep xeqi` jxevl)ֶָאּלא
ל ׁשהזּכרּתי lklלענין e`l cgiil ick Ð `qw dxdf`) ְְְִִִֶַָָָ

(cg`.

― הל"ח לּׂשאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
dlrap)בתּולה `ly):יתעּלה אמרֹו והּוא ּבבתּוליה ְְְְְִִֶֶַָָָ

יּקח" ּבבתּוליה אּׁשה bi)"והּוא ,my)אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְִִִֵֶָָָָ
(.l zeaezk)מחּיבי אפּלּו ממזר עקיבא רּבי היה ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ"עֹוׂשה

ׁשאינּה מי ּגדֹול ּכהן ׁשּבעל ּכגֹון: ֿ זה, את ּובארּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹעׂשה".
הּוא ׁשהּכלל לפי ּבעׂשה. עליו אסּורה ׁשהיא ― ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָּבתּולה
נתּבאר הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאצלנּו:

עֹוד ואמרּו עׂשה. מצות i`:)ׁשהיא zeixed)על "ּומצּוה : ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
מיבמֹות ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָהּבתּולה".

(.hk)ּבכתּבֹות ּובמקֹומֹות ,(:fv)וקּדּוׁשין(.gq). ְְְִִִִֻ

― וׁשּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא ּגרּוׁשה, מּלּׂשא הּכהן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשהזהר

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,my)ּוכׁשּבא(`AW onfÎlM :oiqxeb yie) ְִִֵֶָָָֹ¨§©¤¨
מלקּות. חּיב ― ְֶַַָָָעליה

―הּמצ הקנ"ח מּלּׂשאוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
dl)זֹונה xeq`d l`xyin dlrapy e` l`xyi za dpi`y), ָ

יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: f)והּוא ,`k `xwie) ְְֲִִַָָָָָָֹֹ
AW`)ּוכׁשּבא onfÎlM :oiqxeb yie).מלקּות חּיב עליה― ְֶָ¨§©¤¨ְֶַַָָָ

― הקנ"ט מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
leqtlחללה dlrapyk oke dpedkl mileqtd on dclepy) ֲָָ

(zllgzn Ð dpedkn"וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: והּוא ,ְְֲִַָָָָָֹ
(my)ּוכׁשּבא ;(l"pk :oiqxeb yie).מלקּות חּיב ― עליה ְְֶֶַַָָָָ

ה'תשע"ה  אדר כ"ז רביעי יום

.‚˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― השנ"ג מּלהתעּנגהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
החּבּוק ּכגֹון ּביאה, ּבלי ואפּלּו ֿ העריֹות מּכל ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָּבאחת
יתעּלה אמרֹו והּוא הּזנּות, מּפעּלֹות ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻוהּנּׁשּוק
לא ּבׂשרֹו ֿ ׁשאר ֿ ּכל אל איׁש "איׁש זה: על ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּבאזהרה

ערוה" לגּלֹות e)תקרבּו ,gi `xwie)לא אמר: ּכאּלּו ְְְְְִִֶַַָָ
ּולׁשֹון ערוה. לגּלֹות הּמביאה קרבה אליהם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּתתקרבּו
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xc` g"k iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

my)ספרא ixg`)אּלא לי אין ערוה", לגּלֹות תקרבּו "לא : ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
ֿ אּׁשה "ואל לֹומר: ּתלמּוד יקרב? ׁשּלא מּנין יגּלה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא

תקרב" לא טמאתּה hi)ּבנּדת ,my)ּבל נּדה אּלא לי אין , ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
ּתקרבּו ּבבל ׁשהן ֿ העריֹות ּבכל ּומּנין ּתגּלה, ּובל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתקרב
ערוה". לגּלֹות תקרבּו "לא לֹומר: ּתלמּוד ּתגּלּו? ְְְְְְִֶַַַַַָֹּובל

hk)וׁשם my)מה העׂשת", הּנפׁשֹות "ונכרתּו נאמר: ְְְְְֱִֶַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמ לפי לֹומר? יהיּוּתלמּוד יכֹול תקרבּו" "לא ר: ְְְְְֱִִִֶֶַַַָֹ

לא "העׂשת", לֹומר ּתלמּוד ― הּקריבה על ּכרת ְְִִֵַַַַַָָָָֹֹֹחּיבין
המכערים הּדברים ּבאּסּור הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּקרבֹות.

הּתֹועבת" מחּקֹות עׂשֹות "לבלּתי ואמר: l)האּלה ,my) ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֻ
אמרֹו: zeixrd)אבל lk xeqi`l dncwdk xn`py weqta) ְֲָָ

תעׂשּו לא ֿ ּבּה יׁשבּתם אׁשר ֿ מצרים ארץ ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ"ּכמעׂשה
תעׂשּו" לא וגֹו' ֿ ּכנען ארץ b)ּוכמעׂשה ,my)מזהיר אינֹו , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַֹ

מזהיר אּלא ּבלבד, הּתֹועבת מחּקֹות אּלּו לאוין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבׁשני
ׁשהביא ּכלֹומר ,ּכ אחר ׁשּבאר עצמן מהּתֹועבת ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבהם
על הזהיר וכאׁשר ֿ העריֹות. ּכל על ּכללּיים לאוין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשני
ּכֹולל וזה ― ּכנען ארץ ּומעׂשה מצרים ארץ ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַמעׂשה
ּומרעה האדמה ועבֹודת הּׁשחיתּות עֹוׂשים, ֿ ּׁשהיּו ֿ מה ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָּכל
ׁשאֹותם ּובאר חזר לפיכ ּכן, ּגם הארץ ויּׁשּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמקנה
תגּלה לא ערות ואּלּו: אּלּו הם מהם ׁשהזהרּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמעׂשים

תגּלה לא dnvrÎipta)וערות darez lk hxt ,xnelk)ּוכמֹו , ְְְְֵֶַַֹ
עׂשּו האל ֿ הּתֹועבת ֿ ּכל את "ּכי ואמר: הענין ּבסֹוף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבאר

ֿ הארץ" fk)אנׁשי ,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 ֿ העריֹות ּכל ּביאת על ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאזהרה
את אנּו ּבארנּו ּוכבר לבּדּה. ֿ ערוה ּכל ּבהן, ֿ הּלאו ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאת

מּסנהדרין ז' ּבפרק הּזאת הּמצוה ֿ ּדיני c)ּכל dpyn) ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ֿ ּׁשאּתה ּומּמה עליהם. ׁשּלֹוקין ּובארנּו הּמׁשנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש
הרי ― ּכרת ּביאתּה על ׁשחּיבים ֿ אּׁשה ׁשּכל לדעת, ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָצרי
ממזר, נקרא: ּכרת חּיּוב ּבּה ׁשּיׁש הּביאה מאֹותּה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּנֹולד
ּבין ּבזדֹון הּביאה ׁשאֹותּה ּבין ממזר, ה' ׁשּקראֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
ׁשהּולד ּבלבד ֿ הּנּדה מן חּוץ ממזר, הּולד ― ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבׁשגגה
נתּבאר ּוכבר ֿ הּנּדה. ּבן נקרא: אּלא ממזר אינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּמּנה

מיבמֹות ד' ּבפרק זה .(hn:)ענין ְְִִֶֶֶָָ

― הקמ"ט ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
(ly zexykd)ּגרה מעלי ׁשּיהיּו הינּו: וחּיה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּבהמה

לבּדק מצּוים ׁשאנּו וזה לאכלן. מּתר ואז סדּוקה, ְְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֻֻּופרסתן
אמרֹו: והּוא עׂשה, מצות הּוא ― אּלּו ּבסּמנים ְְְְֲִִִֵֵַָָָאֹותן

וגֹו'" ּתאכלּו אׁשר החּיה a)"זאת ,`i my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְֲִֶַַָָֹֹ
(ipiny zyxt)ואין ּבאכילה אֹותּה ― ּתאכלּו אתּה :ְֲִֵֵַָָָֹֹ

אּלּו סּמנים ֿ ּבּה ׁשּיׁש את ּכלֹומר: ּבאכילה, טמאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה

ּבּה ׁשאין ׁשאת מּזה, מׁשמע לאכלּה, ׁשּמּתר היא ―ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
עׂשה, מּכלל הּבא לאו וזה לאכלּה, אסּור ― אלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָסּמנים
ּבסמּו אמרּו לפיכ ׁשּבידינּו הּכלל לפי עׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
ֿ תעׂשה? ּבלא מּנין ּבעׂשה, אּלא לי "אין זה: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹללׁשֹון
ּבמצות ׁשּנבאר ּכמֹו ― ֿ הּגמל" את לֹומר: ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹּתלמּוד

ֿ תעׂשה ּתאכלּו"(arw)לא "אתּה ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה . ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
,ל ּׁשהזּכרּתי מה היא זֹו ּבמצוה והּכּונה עׂשה. מצות ―ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ֿ ּבהמה ּבכל אּלּו סּמנים לדרֹוׁש נצטּוינּו ׁשאנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהּוא:
הּמצוה. הּוא ― זה ודין לאכלּה, מּתר יהא ואז ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻוחּיה,

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּובמּסכת(e.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
.(hp.)חּלין ִֻ

ה'תשע"ה  אדר כ"ח חמישי יום

.·˜ .‡˜ .˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ú˜ .·Ú˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הק"ן ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
וסּמני מּתרים. יהיּו מּמּנּו מינים ּכּמה ׁשרק והּוא ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻהעֹוף,
ּכי ּבחקירה, הּׂשגּו אּלא ֿ הּתֹורה מן נאמרּו לא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֻהעֹוף
אּסּורם ׁשּנתּבאר ּבכלֿהּמינים מתּבֹוננים אנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּכאׁשר

(zehxtae ,dxeza)ּדברים ּבהם אנּו מֹוצאים אחד, ְְִִֶֶֶָָָָָאחד
אֹותם mitzeyn)הּכֹוללים mihxt Ð "deeyd cv")והם , ְְִֵַָ

זה ולֹומר: ּבעֹופֹות לדּון ׁשּנצטּוינּו וזה טמא עֹוף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָסּמני
ספרי: ּולשֹון עׂשה. מצות הּוא ― טהֹור וזה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָטמא

ּתאכלּו טהרה ֿ צּפֹור i`)"ּכל ,ci mixac)מצות זֹו ― ְְִִֵַָָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו; ֿ ּׁשרמזנּו מה נתּבאר הּנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעׂשה".

חּלין ּבמּסכת זֹו .(hp.)מצוה ְְִִֶֶַָֻ

― הקנ"א ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מּמעל כרעים לֹו "אׁשר ּבּתֹורה: המפרׁשים והם ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹחגבים,

k`)לרגליו" ,`i `xwie)ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹו מצוה וענין . ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּתאכלּו ֿ זה "את אמרֹו: הּוא ּבּה ׁשּנאמר והּפסּוק ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלפניה,
ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר העֹוף". ׁשרץ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹמּכל

חּלין .(fn)מּמּסכת ִִֶֶַֻ

― הקנ"ב ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּתאכלּו ֿ זה "את אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה מפרׁשים והם ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹּדגים

ּבּמים" אׁשר h)מּכל ,my my)חּלין ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻ
(:eq)מּמה ּכי ֿ תעׂשה. ולא ּבעׂשה עֹובר טמא ּדג ׁשאֹוכל :ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ולאו ּתאכל, לא ׁשּזּולתֹו אני ׁשֹומע אכֹול' 'זה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשאמר
ֿ זה "את ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבא
מצות ׁשהיא ּבאמרנּו והענין עׂשה. מצות ― ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּתאכלּו"
ּבסּמנים לדּון נצטּוינּו ׁשאנּו ,ל ׁשהזּכרּתי ּכמֹו הּוא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָעׂשה
ׁשּבאר ּכמֹו מּתר, אינֹו וזה לאכלֹו מּתר זה ונאמר: ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻאּלּו
לּטמאה הּטהרה ֿ הּבהמה ּבין "והבּדלּתם ואמר: ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

dk)וגֹו'" ,k my)― ּבּסּמנים אּלא הבּדלה ּתהא לא ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
האּלה הּסּמנין מיני מארּבעת ומין ּכלֿמין יהיה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלפיכ
וסּמני וחּיה, ּבהמה סּמני ּכלֹומר: עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמצוה
לׁשֹונם, ּבארנּו ּוכבר ּדגים. וסּמני חגבים, וסּמני ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָהעֹוף,
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oqipקפד '` - xc` h"k ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לבּדֹו. עׂשה ֿ אחד לכל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּקראּו
חּלין מּמּסכת ג' ּבפרק ּדגים, סּמני ּכלֹומר: זֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמצוה

(my).

― הקע"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא טמאה, וחּיה טמאה eÎd)ּבהמה ,ci mixac): ְְְְְְֵֵֵַָָָָָ

ֿ הּגמל את וגֹו' הּגרה מּמעלי תאכלּו לא ֿ זה את א"ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבהמה ׁשאר אבל ֿ החזיר". ואת ואתֿהּׁשפן ֿ הארנבת ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואת
ּׁשאמר: מּמה אבל ּבפרּוׁש, לאו ּבהן ּבא לא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹטמאה
אתּה ּבּבהמה ּגרה מעלת וגֹו', ּפרסה מפרסת ֿ ּבהמה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ"וכל

e)תאכלּו" ,ci my)הּסימנים ׁשני ּבֹו ּׁשאין ֿ מה ׁשּכל ידענּו , ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא אּלא אכילתֹו, על מזהרים ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֻיחד
הּבא לאו אצלנּו: הּוא ּוכלל עׂשה, ׁשהּוא ׁשּנתּבאר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעׂשה
נאסרה אבל עליו. לֹוקין ואין עׂשה, ― עׂשה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמּכלל
אכילתן על וחּיבנּו טמאה וחּיה ּבהמה ׁשאר ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻעלינּו
ׁשּיׁש וגמל חזיר ּומה אֹומרים: ׁשאנּו וחמר, ּבקל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמלקּות
לׁשאר וחמר קל עליו, לֹוקין ― אחד טהרה סימן ְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבהן
ׁשּלֹוקין ― ּכלל טהרה סימן ּבהן ׁשאין וחּיה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהמה

ספרא לׁשֹון ּוׁשמע ipiny)עליהן. zyxt):אמרּו ֿ זה, ּבכל ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ
טמאה ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― תאכלּו" ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֹֹ"אתּה
ּתלמּוד מּנין? ֿ תעׂשה ּבלא ּבעׂשה, אּלא לי אין ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבאכילה.
אּלא לי אין הּגרה", מּמעלי תאכלּו לא "אתֿזה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלֹומר:

ודין מּנין? טמאה ּבהמה ׁשאר ּבלבד, xnege)אּלּו lw) ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
ֿ תעׂשה ּבלא הן הרי טהרה סימן ּבהן ׁשּיׁש אּלּו מה ְֲֲֳִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּוא:
טהרה, סימן ּבהן ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אכילתן, ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָעל
הּגמל נמצאּו: אכילתן! על ּבלאֿתעׂשה ׁשּתהא ּדין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאינֹו
ּבהמה ּוׁשאר מןֿהּכתּוב, ― והחזיר והּׁשפן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהארנבת
― ׁשּלהן עׂשה מצות ונמצאת ֿ וחמר: מּקל ― ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטמאה

ֿ הּכתּוב dyr)מן Ð dyr llkn `ad e`la)ּֿבלא ּומצוה , ְְִִַָָֹ
מלתא לגּלֹויי זה ֿ וחמר ׁשּקל אּלא ֿ וחמר. מּקל ― ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹתעׂשה

הּוא dxe`klּבעלמא mlrpd z` dlbn "xnege lw"d :xnelk) ְְָָ
dxezd z`f dazk eli`k aygp df ixde "zexeyd oia"

(yxetnaּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו ּבבּתֹו", ׁשאמרּו ּכדר ,`l) ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָ
(gt xeriy Ð ely dyrzמּבׂשר ּכזית ֿ האֹוכל ּכל ּולפיכ .ְְְִִִֵַַָָָ

לֹוקה ― ׁשּיהיה מהן מין מאיזה טמאה חּיה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
זאת ודע `epמּדאֹוריתא. xeqi`d xwiry oeik :xnelk) ְְְִַַָֹ

oi`"l dxizqa df oi` Ð "xnege lw" cenll ilan mb mircei
(dwele Ð "oicd on oixidfn.

― הקע"ד עֹוףהּמצוה מּלאכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּתׁשּקצּו ֿ אּלה "ואת הּמינים: ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָטמא,

יאכלּו" לא ֿ העֹוף bi)מן ,`i `xwie)ּכזית מהם האֹוכל וגם . ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ
עם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָמּבׂשרם

מחּלין ג' ּבפרק ׁשּלפניה .(hp.)הּׁשּתים ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

ה'תשע"ה  אדר כ"ט שישי יום

.‰Ú˜ .‚Ú˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÚ˜ .ÊÚ˜ .ÂÚ˜

― הקע"ג ּדגהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ

יהיּו "וׁשקץ הּדגים: מן הּמינים ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָטמא,
ּתׁשּקצּו" ֿ נבלתם ואת תאכלּו לא מּבׂשרם i`,לכם `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

(`i.לֹוקה ― ּכזית מּבׂשרם והאֹוכל .ְְְִִֵֶַָָָ

― הקע"ה ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
מן וזּולתם והּצרעין והּדבֹורים הּזבּובים ּכגֹון ְְְְְְְִִִִַַַָָָָהעֹוף,
ׁשרץ "וכל ּתֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא האּלה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּמינים

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)ּולׁשֹון . ְֵֵֵֶָָָָֹ
ֿ תעׂשה", לא מצות ― וכּו' העֹוף ׁשרץ "וכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹספרי:

לֹוקה. ― ְְֶָָוהאֹוכלם

― הקע"ו ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
וזהּו להם, והּדֹומה והחּפּוׁשּיֹות הּתֹולעים ּכגֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהארץ,
ֿ הּׁשרץ "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנקרא:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ ֿ הארץ על n`)הּׁשרץ ,`i `xwie). ֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּׁשהּו מהם dnly)והאֹוכל dixa ef dzid m`)חּיב ― ְֵֵֶֶַַָָ

ְַמלקּות.

― הקע"ז הּׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
מסּים מין ׁשאינֹו ֿ עלּֿפי אף ֿ העּפּוׁשים, מן ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻהּמתהּוה
תטּמאּו "ולא אמרֹו: והּוא ּונקבה, מּזכר נֹולד ְְְְְְְִֵֵַָָָָָֹואינֹו

עלֿהארץ" הרמׂש ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם cn)את ,my). ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ספרא ipiny)ּולׁשֹון zyxt)― ֿ הארץ על הרמׂש "הּׁשרץ : ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבין ׁשּיׁש החּלּוק וזהּו ורֹובה", ּפֹורה ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאף
הארץ" על הּׁשרץ "הּׁשרץ erw)אמרֹו dxdf` lirl)ּובין ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּוא ― הּׁשֹורץ ׁשהּׁשרץ לפי הרמׂש". "הּׁשרץ ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמרֹו
מׁשריץ הּוא והרי הּמין את הּמֹוליד ּכח ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹהּׁשרץ

(mivxy cilen)הּׁשרץ הּוא ― הרֹומׂש והּׁשרץ הארץ; ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל
ֿ הע מן האֹוכלהּמתהּוה וגם ּכמֹוהּו, מֹוליד ׁשאינֹו ּפּוׁשים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לֹוקה. ― ִֶֶמּמּנּו

― הקע"ח ּבעליהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
וירמׂשּו מּׁשּיצאּו והּפרֹות הּזרעים ּבתֹו הּמתהּוים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהחּיים
מצאנּום אפּלּו הּפרי, אֹותֹו אֹו הּזרע אֹותֹו ּפני ְְֲִִֵֶֶַַַַָעל
― והאֹוכלם לאכלם, אסּור ― האכל ּבתֹו ּכ ֿ ְְְְְֶַַָָָָָָָֹאחר
לא ֿ הארץ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ "לכל אמרֹו: והּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלֹוקה,

הם" ֿ ׁשקץ ּכי an)תאכלּום ,`i my)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֶֶָֹ
(ipiny."וחזרּו לארץ ׁשּפרׁשּו את "להביא :ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

ה'תשע"ה  ניסן א' קודש שבת יום

.ËÚ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÙ˜ .Ù˜
יום שישי ֿ שבת קודש כ "ט אדר -א 'ניסן 

― הקע"ט איזההּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
יחּוד ּבלי ׁשּיהיה, oind)ׁשרץ lcad `ll)העֹוף ׁשרץ ּבין ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ּבין הּמים ׁשרץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבין
ולא הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"אל

ּבם" ונטמתם ּבהם bn)תּטּמאּו ,`i `xwie)ּבפני לאו זה . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
האֹוכל לפיכ ּכֹולל. אּסּור ּכעין והּוא עליו, ולֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָעצמֹו
"וכלֿ מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― הארץ מּׁשרץ ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּדבר

יאכל" לא הּוא ׁשקץ ֿ הארץ על הּׁשרץ n`)הּׁשרץ ,my), ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
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ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת
אחת ׁשּתים: לֹוקה ― העֹוף מּׁשרץ ּדבר האֹוכל ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא העֹוף "ׁשרץ ci,מּׁשּום mixac) ִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
(eh―(erw dyrz `l)ּתׁשּקצּו ֿ "אל מּׁשּום ואחת ,ְְְִַַַַ

ֿ הּׁשרץ" ּבכל ֿ נפׁשתיכם אחדאת חי ּבעל אכל ואם . ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכ הארץ, על וׁשֹורץ מעֹופף החי אֹותֹו והיה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבלבד
ארּבע עליו חּיב יהיה ― הארץ וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא

zewlnd)מלקּיֹות oipna ef dhiy lr oldl wleg epax)ואם . ְְִַֻ
עליו חּיב יהיה ― הּמים מּׁשרץ ּגם ׁשהּוא ּכ על ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָנֹוסף
ׁשּנאמר טמא ּדג מּׁשּום החמיׁשית הּמלקּות מלקּיֹות: ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשׁש

תאכלּו" לא "מּבׂשרם i`)ּבֹו: ,`i `xwie)―dyrz `l) ְִֵָָֹֹ
(brwֿאת ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום הּׁשּׁשית והּמלקּות ,ְְְְִִִֶַַַַַ

ׁשרץ ּגם ּכֹולל ׁשהּוא לפי הּׁשרץ", ֿ הּׁשרץ ּבכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנפׁשתיכם
מּמה חּוץ הּמים ׁשרץ לאסֹור ּפסּוק לנּו ואין ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמים.
הּׁשרץ". ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּׁשּנאמר:

מּכֹות ּבגמרא אמרּו האּלה הּכללים "אכל(fh:)ּולפי : ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
lyּפֹוטיתא zepekz epiax ea x`zn oldle .mind uxy) ִָ

(ezhiy itl `xnbd xn`n miiwl ick mitqep mivxy―
לֹוקה ― צרעה חמׁש; לֹוקה ― נמלה ארּבע; ְְְִֵֶֶֶַַָָָָלֹוקה
אֹו ּפרּוׁשֹו ׁשּׁשמעּתי ֿ מי ּכל ׁשּפרׁש הּפרּוׁש זהּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשׁש".

וכּו' ּפֹוטיתא אכל ׁשהּוא: זה ּבענין ּדבריו (dhiyראיתי ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
e`l gkn mb zewln xtqn zaiign Ð epax wleg dilr Ð ef
cxtpa mdn cg` lk lv`y mixeqi` dnk etxhvdyk Ð cg`
Ð etxhvdy mixeqi`d xtqnke .miiw xen`d e`ld did

(dwelאּלא יתקּים ולא יהיה לא נכֹון, ׁשאינֹו ּפרּוׁש וזה .ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
הּתלמּוד. ּבלׁשֹון המבארים האמּתּיים הּכללים ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֹּבהּפּו
ׁשחּיבּו ּתמצא ּכאן ּׁשהקּדמנּו ּבמה ּתתּבֹונן ׁשאם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָוהּוא:
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו "אל והּוא: אחד מּלאו מלקּיֹות ְְְְִֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש
זה, ּדבר ּבּטּול נתּבאר ּוכבר ֿ הּׁשרץ". ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשתיכם
ּכמֹו ּפנים, ּבׁשּום אחד לאו על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻוׁשאין

חּלין ּבגמרא זה(aw:)ׁשּבארּו ּכלל הקּדמנּו ּוכבר : ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ
לקּמן ּדגמאֹות מּמּנּו ל ויבֹואּו ּפעמים, ּכּמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻּובארנּוהּו

(hÎgiy ,dvw dyrz `l).
יום שבת קודש א 'ניסן 

הּוא: ּתׁשּתּבׁש ולא ּבֹו ּתסּתּפק ׁשּלא הּנכֹון ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוהּדבר
הּמים וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ּבעצמֹו ׁשהּוא חי ּבעל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהאֹוכל

אח ּבלבד: ׁשלׁש לֹוקה ― הארץ ׁשרץוׁשרץ מּׁשּום ת ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּגם הארץ ׁשרץ מּׁשּום ואחת הּלאו, ּבֹו ׁשּנתּבאר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעֹוף
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום ואחת הּלאו, נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבֹו
ֿ ׁשרץ", "ּכל ּבכלל נאסר הּמים ׁשרץ ׁשּגם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹנפׁשתיכם",
ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל אמרֹו: ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהּוא
אחת לֹוקה ― ּבלבד הארץ ׁשרץ אכל ואם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשרץ".
אחת ― העֹוף ׁשרץ על ּגם וכ הארץ. ׁשרץ ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּום
אחת ― לבּדֹו הּמים ׁשרץ על וכ העֹוף. ׁשרץ ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָמּׁשּום
הּׁשרץ". ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹמּׁשּום
ׁשרץ על ילקה לא הארץ ׁשרץ ּכֹולל זה ׁשּלאו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּומחמת
מפרׁשים לאוין אלף לנּו ּבאּו ׁשאפּלּו לפי ׁשּתים, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהארץ
מלקּות אּלא עליהן לֹוקה אינֹו ― הארץ" ּב"ׁשרץ ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּכּלם
אמר: ואפּלּו ּבעצמֹו, אחד ּבענין נכּפלּו ׁשּכּלם לפי ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֻאחת,

ּתאכל", לא הארץ "ׁשרץ ּתאכלּו", לא הארץ ְֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ"ׁשרץ
יתחּיב לא ― ּפעמים אלף ּכ יאכל", לא הארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"ׁשרץ
ׁשּקבעּו ׁשאּלה ראית האם אחת. מלקּות אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
לֹוקה ׁשעטנז ׁשהּלֹובׁש סֹוברים הּזה המׁשּבׁש ֿ הּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻאת

לאוין ׁשני ּבֹו ׁשּבאּו ּכיון ak,ׁשּתים mixac .hi ,hi `xwie) ְְִִֵֵֶַָָָ
(`iהיה זה אּלא ּכן סֹוברים ׁשהם ראיתי לא מפרׁשים? .ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

מּוזרים ּדבריהם ואין ׁשהּוא, מי אמרֹו אּלּו ּבעיניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמּוזר
עליו לֹוקין העֹוף ׁשרץ אֹו הארץ ׁשּׁשרץ ּבאמרם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּבעיניהם
מּׁשּום ואחת ּבֹו המפרׁש הּלאו מחמת אחת ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָֹׁשּתים:
ּברּור וזה ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"אל
והאּלמים. ֿ החרׁשים מן אפּלּו יעלם ׁשּלא עד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבתכלית
ואמר לבארֹו ׁשהתחלּתי ֿ הענין את להׁשלים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹאחזֹור
oeekn zeidl jixv e`l lk ,e`l siqedl ick epiax zhiyl)
oi`y zelitk df ixd ok `lel .dpekz ly "ztqez" e` "wlg"l

(epiax zhiyl) oiwelשל חלק אותו על אחת מפעם יותר
רבינו לפירוש הקדמה הם הבאים והדברים איסור.
מן זרע ּבאיזה חי ׁשּנתהּוה ארע ׁשאם הגמרא): ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַבמאמר
ֿ עלֿ אף העֹולם, לאויר ויצא הּפרֹות מן ּבפרי אֹו ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהּזרעים
מלקּות חּיב האֹוכלֹו הרי ― האדמה ּבפני נגע ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּפי
ׁשּבארנּו ּכמֹו עצמֹו, ּבפני לאו ּבֹו ׁשּנאמר לפי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחת,

לזֹו ׁשּקדמה grw)ּבּמצוה dyrz `l)ּפני על רחׁש ואם , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
ּבּה ורמׂש epi`yהארץ uxya cgein xeqi` `ed "ynx") ְֶַָָָָ

(cilenֿלכל" מּׁשּום: אחת ׁשּתים: אכילתֹו על חּיב ―ְְֲִִִַַַַַָָָ
הם" ֿ ׁשקץ ּכי תאכלּום לא הארץ על הּׁשרץ (my,הּׁשרץ ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

(an―(grw dyrz `l)תטּמאּו "ולא מּׁשּום: ואחת ,ְְְְִַַַֹ
הארץ" על הרמׂש ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם my,את `xwie) ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(cn―(frw dyrz `l)הארץ ֿ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ["וכל ,ְֵֶֶֶַַַָָָֹ
יאכל" לא הּוא n`)ׁשקץ ,my)לאּלּו נֹוסף ארע ואם [ ְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשלׁש עליו חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ׁשּיהא יהא] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ[ׁשּלא
מּׁשּום: ּוׁשליׁשית לעיל, ׁשהזּכרנּו הׁשּתים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻמלקּיֹות:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ הארץ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ (my)"וכל ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
―(erw dyrz `l)ּֿבכל ֿ נפׁשתיכם את תטּמאּו ְְְְְֵֶֶַַָֹֹ["ולא

הארץ" על הרמׂש an)הּׁשרץ ,my)ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם ,[ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ֿ ׁשרץ "ּכל מּׁשּום: רביעית מלקּות עליו יתחּיב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמעֹופף

יאכל" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)―`l) ֵֵֵֶָָָָֹ
(drw dyrzׁשהּוא עם ּבּמים ׂשֹוחה ׁשּיהא לכ נֹוסף ְְְִִִֵֶֶֶַַַָואם

יתחּיב ― רּבים ּבמינים ּתמיד רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמעֹופף,
ׁשרץ מּׁשּום: זֹו חמיׁשית מלקּות מלקּיֹות, חמׁש ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻעליו
ֿ ּתׁשּקצּו "אל אמרֹו: והּוא הּכֹוללֹו לאו ׁשּבא ְְְְְִֶַַַַַָָָהּמים,

בהם" תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם (my,את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(bn―(igkepd dyrz `l)זה חי ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם .ְְְִֵֶֶַַָ

יתחּיב ― עֹוף ּגם האֹוכל מן הּמתהּוה ּבמלקּותּבעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
יאכלּו" לא ֿ העֹוף מן ּתׁשּקצּו ֿ אּלה "ואת מּׁשּום: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּׁשית

(bi ,my)―(crw dyrz `l)ׁשּיתהּוה ּכ על ּתּתּמה ואל .ְְִִֶֶַַַַָָ
קרֹובֹות לעּתים רֹואים ׁשאנּו לפי הּפרֹות, מעּפּוׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָעֹוף
האגֹוז מן ּגדֹולים יֹותר והם ֿ העּפּוׁשים מן מתהּוים ְְְֱִִִִִִִֵֵַָָעֹופֹות
טמא עֹוף הּוא ּבעצמֹו אחד ׁשּמין על ּתתּפּלא ואל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּקטן
לֹו ׁשּיהיּו רחֹוק, ּדבר זה אין ּכי ― העֹוף ׁשרץ ְְִִֵֶֶֶֶָָָָוהּוא
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ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לבּדֹו. עׂשה ֿ אחד לכל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּקראּו
חּלין מּמּסכת ג' ּבפרק ּדגים, סּמני ּכלֹומר: זֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמצוה

(my).

― הקע"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא טמאה, וחּיה טמאה eÎd)ּבהמה ,ci mixac): ְְְְְְֵֵֵַָָָָָ

ֿ הּגמל את וגֹו' הּגרה מּמעלי תאכלּו לא ֿ זה את א"ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבהמה ׁשאר אבל ֿ החזיר". ואת ואתֿהּׁשפן ֿ הארנבת ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואת
ּׁשאמר: מּמה אבל ּבפרּוׁש, לאו ּבהן ּבא לא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹטמאה
אתּה ּבּבהמה ּגרה מעלת וגֹו', ּפרסה מפרסת ֿ ּבהמה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ"וכל

e)תאכלּו" ,ci my)הּסימנים ׁשני ּבֹו ּׁשאין ֿ מה ׁשּכל ידענּו , ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא אּלא אכילתֹו, על מזהרים ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֻיחד
הּבא לאו אצלנּו: הּוא ּוכלל עׂשה, ׁשהּוא ׁשּנתּבאר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעׂשה
נאסרה אבל עליו. לֹוקין ואין עׂשה, ― עׂשה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמּכלל
אכילתן על וחּיבנּו טמאה וחּיה ּבהמה ׁשאר ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻעלינּו
ׁשּיׁש וגמל חזיר ּומה אֹומרים: ׁשאנּו וחמר, ּבקל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמלקּות
לׁשאר וחמר קל עליו, לֹוקין ― אחד טהרה סימן ְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבהן
ׁשּלֹוקין ― ּכלל טהרה סימן ּבהן ׁשאין וחּיה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהמה

ספרא לׁשֹון ּוׁשמע ipiny)עליהן. zyxt):אמרּו ֿ זה, ּבכל ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ
טמאה ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― תאכלּו" ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֹֹ"אתּה
ּתלמּוד מּנין? ֿ תעׂשה ּבלא ּבעׂשה, אּלא לי אין ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבאכילה.
אּלא לי אין הּגרה", מּמעלי תאכלּו לא "אתֿזה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלֹומר:

ודין מּנין? טמאה ּבהמה ׁשאר ּבלבד, xnege)אּלּו lw) ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
ֿ תעׂשה ּבלא הן הרי טהרה סימן ּבהן ׁשּיׁש אּלּו מה ְֲֲֳִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּוא:
טהרה, סימן ּבהן ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אכילתן, ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָעל
הּגמל נמצאּו: אכילתן! על ּבלאֿתעׂשה ׁשּתהא ּדין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאינֹו
ּבהמה ּוׁשאר מןֿהּכתּוב, ― והחזיר והּׁשפן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהארנבת
― ׁשּלהן עׂשה מצות ונמצאת ֿ וחמר: מּקל ― ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטמאה

ֿ הּכתּוב dyr)מן Ð dyr llkn `ad e`la)ּֿבלא ּומצוה , ְְִִַָָֹ
מלתא לגּלֹויי זה ֿ וחמר ׁשּקל אּלא ֿ וחמר. מּקל ― ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹתעׂשה

הּוא dxe`klּבעלמא mlrpd z` dlbn "xnege lw"d :xnelk) ְְָָ
dxezd z`f dazk eli`k aygp df ixde "zexeyd oia"

(yxetnaּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו ּבבּתֹו", ׁשאמרּו ּכדר ,`l) ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָ
(gt xeriy Ð ely dyrzמּבׂשר ּכזית ֿ האֹוכל ּכל ּולפיכ .ְְְִִִֵַַָָָ

לֹוקה ― ׁשּיהיה מהן מין מאיזה טמאה חּיה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
זאת ודע `epמּדאֹוריתא. xeqi`d xwiry oeik :xnelk) ְְְִַַָֹ

oi`"l dxizqa df oi` Ð "xnege lw" cenll ilan mb mircei
(dwele Ð "oicd on oixidfn.

― הקע"ד עֹוףהּמצוה מּלאכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּתׁשּקצּו ֿ אּלה "ואת הּמינים: ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָטמא,

יאכלּו" לא ֿ העֹוף bi)מן ,`i `xwie)ּכזית מהם האֹוכל וגם . ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ
עם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָמּבׂשרם

מחּלין ג' ּבפרק ׁשּלפניה .(hp.)הּׁשּתים ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

ה'תשע"ה  אדר כ"ט שישי יום

.‰Ú˜ .‚Ú˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÚ˜ .ÊÚ˜ .ÂÚ˜

― הקע"ג ּדגהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ

יהיּו "וׁשקץ הּדגים: מן הּמינים ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָטמא,
ּתׁשּקצּו" ֿ נבלתם ואת תאכלּו לא מּבׂשרם i`,לכם `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

(`i.לֹוקה ― ּכזית מּבׂשרם והאֹוכל .ְְְִִֵֶַָָָ

― הקע"ה ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
מן וזּולתם והּצרעין והּדבֹורים הּזבּובים ּכגֹון ְְְְְְְִִִִַַַָָָָהעֹוף,
ׁשרץ "וכל ּתֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא האּלה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּמינים

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)ּולׁשֹון . ְֵֵֵֶָָָָֹ
ֿ תעׂשה", לא מצות ― וכּו' העֹוף ׁשרץ "וכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹספרי:

לֹוקה. ― ְְֶָָוהאֹוכלם

― הקע"ו ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
וזהּו להם, והּדֹומה והחּפּוׁשּיֹות הּתֹולעים ּכגֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהארץ,
ֿ הּׁשרץ "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנקרא:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ ֿ הארץ על n`)הּׁשרץ ,`i `xwie). ֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּׁשהּו מהם dnly)והאֹוכל dixa ef dzid m`)חּיב ― ְֵֵֶֶַַָָ

ְַמלקּות.

― הקע"ז הּׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
מסּים מין ׁשאינֹו ֿ עלּֿפי אף ֿ העּפּוׁשים, מן ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻהּמתהּוה
תטּמאּו "ולא אמרֹו: והּוא ּונקבה, מּזכר נֹולד ְְְְְְְִֵֵַָָָָָֹואינֹו

עלֿהארץ" הרמׂש ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם cn)את ,my). ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ספרא ipiny)ּולׁשֹון zyxt)― ֿ הארץ על הרמׂש "הּׁשרץ : ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבין ׁשּיׁש החּלּוק וזהּו ורֹובה", ּפֹורה ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאף
הארץ" על הּׁשרץ "הּׁשרץ erw)אמרֹו dxdf` lirl)ּובין ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּוא ― הּׁשֹורץ ׁשהּׁשרץ לפי הרמׂש". "הּׁשרץ ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמרֹו
מׁשריץ הּוא והרי הּמין את הּמֹוליד ּכח ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹהּׁשרץ

(mivxy cilen)הּׁשרץ הּוא ― הרֹומׂש והּׁשרץ הארץ; ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל
ֿ הע מן האֹוכלהּמתהּוה וגם ּכמֹוהּו, מֹוליד ׁשאינֹו ּפּוׁשים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לֹוקה. ― ִֶֶמּמּנּו

― הקע"ח ּבעליהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
וירמׂשּו מּׁשּיצאּו והּפרֹות הּזרעים ּבתֹו הּמתהּוים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהחּיים
מצאנּום אפּלּו הּפרי, אֹותֹו אֹו הּזרע אֹותֹו ּפני ְְֲִִֵֶֶַַַַָעל
― והאֹוכלם לאכלם, אסּור ― האכל ּבתֹו ּכ ֿ ְְְְְֶַַָָָָָָָֹאחר
לא ֿ הארץ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ "לכל אמרֹו: והּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלֹוקה,

הם" ֿ ׁשקץ ּכי an)תאכלּום ,`i my)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֶֶָֹ
(ipiny."וחזרּו לארץ ׁשּפרׁשּו את "להביא :ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

ה'תשע"ה  ניסן א' קודש שבת יום

.ËÚ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÙ˜ .Ù˜
יום שישי ֿ שבת קודש כ "ט אדר -א 'ניסן 

― הקע"ט איזההּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
יחּוד ּבלי ׁשּיהיה, oind)ׁשרץ lcad `ll)העֹוף ׁשרץ ּבין ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ּבין הּמים ׁשרץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבין
ולא הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"אל

ּבם" ונטמתם ּבהם bn)תּטּמאּו ,`i `xwie)ּבפני לאו זה . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
האֹוכל לפיכ ּכֹולל. אּסּור ּכעין והּוא עליו, ולֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָעצמֹו
"וכלֿ מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― הארץ מּׁשרץ ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּדבר

יאכל" לא הּוא ׁשקץ ֿ הארץ על הּׁשרץ n`)הּׁשרץ ,my), ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
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oqip '` ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת
אחת ׁשּתים: לֹוקה ― העֹוף מּׁשרץ ּדבר האֹוכל ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא העֹוף "ׁשרץ ci,מּׁשּום mixac) ִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
(eh―(erw dyrz `l)ּתׁשּקצּו ֿ "אל מּׁשּום ואחת ,ְְְִַַַַ

ֿ הּׁשרץ" ּבכל ֿ נפׁשתיכם אחדאת חי ּבעל אכל ואם . ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכ הארץ, על וׁשֹורץ מעֹופף החי אֹותֹו והיה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבלבד
ארּבע עליו חּיב יהיה ― הארץ וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא

zewlnd)מלקּיֹות oipna ef dhiy lr oldl wleg epax)ואם . ְְִַֻ
עליו חּיב יהיה ― הּמים מּׁשרץ ּגם ׁשהּוא ּכ על ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָנֹוסף
ׁשּנאמר טמא ּדג מּׁשּום החמיׁשית הּמלקּות מלקּיֹות: ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשׁש

תאכלּו" לא "מּבׂשרם i`)ּבֹו: ,`i `xwie)―dyrz `l) ְִֵָָֹֹ
(brwֿאת ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום הּׁשּׁשית והּמלקּות ,ְְְְִִִֶַַַַַ

ׁשרץ ּגם ּכֹולל ׁשהּוא לפי הּׁשרץ", ֿ הּׁשרץ ּבכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנפׁשתיכם
מּמה חּוץ הּמים ׁשרץ לאסֹור ּפסּוק לנּו ואין ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמים.
הּׁשרץ". ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּׁשּנאמר:

מּכֹות ּבגמרא אמרּו האּלה הּכללים "אכל(fh:)ּולפי : ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
lyּפֹוטיתא zepekz epiax ea x`zn oldle .mind uxy) ִָ

(ezhiy itl `xnbd xn`n miiwl ick mitqep mivxy―
לֹוקה ― צרעה חמׁש; לֹוקה ― נמלה ארּבע; ְְְִֵֶֶֶַַָָָָלֹוקה
אֹו ּפרּוׁשֹו ׁשּׁשמעּתי ֿ מי ּכל ׁשּפרׁש הּפרּוׁש זהּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשׁש".

וכּו' ּפֹוטיתא אכל ׁשהּוא: זה ּבענין ּדבריו (dhiyראיתי ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
e`l gkn mb zewln xtqn zaiign Ð epax wleg dilr Ð ef
cxtpa mdn cg` lk lv`y mixeqi` dnk etxhvdyk Ð cg`
Ð etxhvdy mixeqi`d xtqnke .miiw xen`d e`ld did

(dwelאּלא יתקּים ולא יהיה לא נכֹון, ׁשאינֹו ּפרּוׁש וזה .ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
הּתלמּוד. ּבלׁשֹון המבארים האמּתּיים הּכללים ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֹּבהּפּו
ׁשחּיבּו ּתמצא ּכאן ּׁשהקּדמנּו ּבמה ּתתּבֹונן ׁשאם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָוהּוא:
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו "אל והּוא: אחד מּלאו מלקּיֹות ְְְְִֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש
זה, ּדבר ּבּטּול נתּבאר ּוכבר ֿ הּׁשרץ". ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשתיכם
ּכמֹו ּפנים, ּבׁשּום אחד לאו על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻוׁשאין

חּלין ּבגמרא זה(aw:)ׁשּבארּו ּכלל הקּדמנּו ּוכבר : ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ
לקּמן ּדגמאֹות מּמּנּו ל ויבֹואּו ּפעמים, ּכּמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻּובארנּוהּו

(hÎgiy ,dvw dyrz `l).
יום שבת קודש א 'ניסן 

הּוא: ּתׁשּתּבׁש ולא ּבֹו ּתסּתּפק ׁשּלא הּנכֹון ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוהּדבר
הּמים וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ּבעצמֹו ׁשהּוא חי ּבעל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהאֹוכל

אח ּבלבד: ׁשלׁש לֹוקה ― הארץ ׁשרץוׁשרץ מּׁשּום ת ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּגם הארץ ׁשרץ מּׁשּום ואחת הּלאו, ּבֹו ׁשּנתּבאר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעֹוף
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום ואחת הּלאו, נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבֹו
ֿ ׁשרץ", "ּכל ּבכלל נאסר הּמים ׁשרץ ׁשּגם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹנפׁשתיכם",
ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל אמרֹו: ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהּוא
אחת לֹוקה ― ּבלבד הארץ ׁשרץ אכל ואם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשרץ".
אחת ― העֹוף ׁשרץ על ּגם וכ הארץ. ׁשרץ ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּום
אחת ― לבּדֹו הּמים ׁשרץ על וכ העֹוף. ׁשרץ ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָמּׁשּום
הּׁשרץ". ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹמּׁשּום
ׁשרץ על ילקה לא הארץ ׁשרץ ּכֹולל זה ׁשּלאו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּומחמת
מפרׁשים לאוין אלף לנּו ּבאּו ׁשאפּלּו לפי ׁשּתים, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהארץ
מלקּות אּלא עליהן לֹוקה אינֹו ― הארץ" ּב"ׁשרץ ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּכּלם
אמר: ואפּלּו ּבעצמֹו, אחד ּבענין נכּפלּו ׁשּכּלם לפי ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֻאחת,

ּתאכל", לא הארץ "ׁשרץ ּתאכלּו", לא הארץ ְֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ"ׁשרץ
יתחּיב לא ― ּפעמים אלף ּכ יאכל", לא הארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"ׁשרץ
ׁשּקבעּו ׁשאּלה ראית האם אחת. מלקּות אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
לֹוקה ׁשעטנז ׁשהּלֹובׁש סֹוברים הּזה המׁשּבׁש ֿ הּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻאת

לאוין ׁשני ּבֹו ׁשּבאּו ּכיון ak,ׁשּתים mixac .hi ,hi `xwie) ְְִִֵֵֶַָָָ
(`iהיה זה אּלא ּכן סֹוברים ׁשהם ראיתי לא מפרׁשים? .ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

מּוזרים ּדבריהם ואין ׁשהּוא, מי אמרֹו אּלּו ּבעיניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמּוזר
עליו לֹוקין העֹוף ׁשרץ אֹו הארץ ׁשּׁשרץ ּבאמרם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּבעיניהם
מּׁשּום ואחת ּבֹו המפרׁש הּלאו מחמת אחת ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָֹׁשּתים:
ּברּור וזה ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"אל
והאּלמים. ֿ החרׁשים מן אפּלּו יעלם ׁשּלא עד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבתכלית
ואמר לבארֹו ׁשהתחלּתי ֿ הענין את להׁשלים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹאחזֹור
oeekn zeidl jixv e`l lk ,e`l siqedl ick epiax zhiyl)
oi`y zelitk df ixd ok `lel .dpekz ly "ztqez" e` "wlg"l

(epiax zhiyl) oiwelשל חלק אותו על אחת מפעם יותר
רבינו לפירוש הקדמה הם הבאים והדברים איסור.
מן זרע ּבאיזה חי ׁשּנתהּוה ארע ׁשאם הגמרא): ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַבמאמר
ֿ עלֿ אף העֹולם, לאויר ויצא הּפרֹות מן ּבפרי אֹו ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהּזרעים
מלקּות חּיב האֹוכלֹו הרי ― האדמה ּבפני נגע ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּפי
ׁשּבארנּו ּכמֹו עצמֹו, ּבפני לאו ּבֹו ׁשּנאמר לפי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחת,

לזֹו ׁשּקדמה grw)ּבּמצוה dyrz `l)ּפני על רחׁש ואם , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
ּבּה ורמׂש epi`yהארץ uxya cgein xeqi` `ed "ynx") ְֶַָָָָ

(cilenֿלכל" מּׁשּום: אחת ׁשּתים: אכילתֹו על חּיב ―ְְֲִִִַַַַַָָָ
הם" ֿ ׁשקץ ּכי תאכלּום לא הארץ על הּׁשרץ (my,הּׁשרץ ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

(an―(grw dyrz `l)תטּמאּו "ולא מּׁשּום: ואחת ,ְְְְִַַַֹ
הארץ" על הרמׂש ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם my,את `xwie) ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(cn―(frw dyrz `l)הארץ ֿ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ["וכל ,ְֵֶֶֶַַַָָָֹ
יאכל" לא הּוא n`)ׁשקץ ,my)לאּלּו נֹוסף ארע ואם [ ְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשלׁש עליו חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ׁשּיהא יהא] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ[ׁשּלא
מּׁשּום: ּוׁשליׁשית לעיל, ׁשהזּכרנּו הׁשּתים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻמלקּיֹות:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ הארץ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ (my)"וכל ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
―(erw dyrz `l)ּֿבכל ֿ נפׁשתיכם את תטּמאּו ְְְְְֵֶֶַַָֹֹ["ולא

הארץ" על הרמׂש an)הּׁשרץ ,my)ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם ,[ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ֿ ׁשרץ "ּכל מּׁשּום: רביעית מלקּות עליו יתחּיב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמעֹופף

יאכל" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)―`l) ֵֵֵֶָָָָֹ
(drw dyrzׁשהּוא עם ּבּמים ׂשֹוחה ׁשּיהא לכ נֹוסף ְְְִִִֵֶֶֶַַַָואם

יתחּיב ― רּבים ּבמינים ּתמיד רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמעֹופף,
ׁשרץ מּׁשּום: זֹו חמיׁשית מלקּות מלקּיֹות, חמׁש ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻעליו
ֿ ּתׁשּקצּו "אל אמרֹו: והּוא הּכֹוללֹו לאו ׁשּבא ְְְְְִֶַַַַַָָָהּמים,

בהם" תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם (my,את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(bn―(igkepd dyrz `l)זה חי ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם .ְְְִֵֶֶַַָ

יתחּיב ― עֹוף ּגם האֹוכל מן הּמתהּוה ּבמלקּותּבעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
יאכלּו" לא ֿ העֹוף מן ּתׁשּקצּו ֿ אּלה "ואת מּׁשּום: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּׁשית

(bi ,my)―(crw dyrz `l)ׁשּיתהּוה ּכ על ּתּתּמה ואל .ְְִִֶֶַַַַָָ
קרֹובֹות לעּתים רֹואים ׁשאנּו לפי הּפרֹות, מעּפּוׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָעֹוף
האגֹוז מן ּגדֹולים יֹותר והם ֿ העּפּוׁשים מן מתהּוים ְְְֱִִִִִִִֵֵַָָעֹופֹות
טמא עֹוף הּוא ּבעצמֹו אחד ׁשּמין על ּתתּפּלא ואל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּקטן
לֹו ׁשּיהיּו רחֹוק, ּדבר זה אין ּכי ― העֹוף ׁשרץ ְְִִֵֶֶֶֶָָָָוהּוא
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oqipקפו '` ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתראה הלא העֹוף. ׁשרץ ּותכּונֹות ּופעּלֹותיו העֹוף ְְְְֲִֶֶֶָָָֹֻּתכּונֹות
ּדג מלקּיֹות הּׁשׁש אּלּו ּבכלל ׁשּמנּו ּכלֿהראׁשֹונים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּפרּוׁשי
ׁשאפׁשר לפי אכחיׁשּנּו, ולא נכֹון וזה הּמים, וׁשרץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָטמא
ויהיה עֹוף יהיה ֿ ּכן ּגם ּכ הּמים, ׁשרץ ויהיה ּדג ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהא
וׁשרץ העֹוף וׁשרץ עֹוף ׁשהיה הּפֹוטיתא, וזהּו העֹוף, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשרץ
ארּבע, עליה חּיבין ּולפיכ ― הּמים וׁשרץ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ
היא האמּורה, זֹו ּונמלה חמׁש. עליה לֹוקה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָוהּנמלה
ּפֹורה ׁשאינה הּפרֹות מעּפּוׁש הּמתהּוה המעֹופפת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנמלה
ֿ האכל מן ׁשּפרׁש ׁשרץ מּׁשּום: אחת עליה חּיב ― ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹורֹובה

(grw dyrz `l)הארץ על ׁשֹורץ מּׁשּום: ואחת ,`l) ְִֵֶַַַָָ
(erw dyrzהארץ על רֹומׂש מּׁשּום: ואחת ,dyrz `l) ְִֵֶַַַָָ

(frwהעֹוף ׁשרץ מּׁשּום: ואחת ,(drw dyrz `l)ואחת , ְְִֶֶַַַַָ
הּמים ׁשרץ hrw)מּׁשּום: dyrz `l)היא ׁשּגם והּצרעה ְְִִִִֶֶֶַַַָָ

וׁשרץ עֹוף ׁשהיא אּלּו על ּבּה נֹוסף ֿ העּפּוׁש, מן ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמתהּוה
הּנמלה אֹו הּצרעה ׁשּתתהּוה הּנמנע מן ואין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוף.
ּובתֹו ֿ העּפּוׁשים מן והּׁשֹורצים המעֹופפים מּמיני ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָוזּולתן
ּבמּדעי ידיעה להם ׁשאין ההמֹון, אצל אּלא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּפרֹות
ּדבר ׁשּיתהּוה אפׁשר אי ֿ מין ׁשּכל מדּמים אּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּטבע,
על ּכ ׁשהּדבר רֹואים ׁשהם ּכיון ּונקבה מּזכר אלא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמּמּנּו
ּדבר ׁשהּוא לפי זה, ענין והבן אּלּו ּכללים ּוזכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹהרב.

אפניו על i`)ּדבר ,dk ilyn)את ל ּבארּתי ּוכבר . ְְְְִֵֶַַָָָָֻ
על חּיבים זה חי ּבעל ותאמר: ּתבחֹון ׁשּבהם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהענינים
ּכ אּלא עליו חּיבין אין וזה מלקּיֹות, וכ ּכ ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻאכילתֹו
חי ּבעל ׁשהאֹוכל ל יתּבאר האּלה הּלׁשֹונֹות ּומן .ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ
אּלא "ּכזית", ּבֹו אֹומרים ואין לׁשעּורֹו חֹוׁשׁשין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָׁשלם

הּׁשרץ, ׁשרץ מּׁשּום ׁשלׁש: לֹוקה ― יּתּוׁש אֹוכל ֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאפּלּו
עֹוד ואמרּו העֹוף. ׁשרץ ּומּׁשּום רֹומׂש, fh.)ּומּׁשּום zekn): ְְִִֵֶֶָָ

אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו אל מּׁשּום: עֹובר ― נקביו ְְְְִֵֶֶַַַַָָהּמׁשהה
מּיא ּדׁשתי מאן וכן min)נפׁשתיכם. dzeyd)ּבקרנא ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֹ

מּׁשּום: עֹובר ― ּדם מּקיז ׁשל ּכלי והּוא ְְְִִִֵֶַָָָֻּדאּמנא,
הּלכלּוכים ּבאכילת הּדין והּוא ֿ נפׁשתיכם. את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאל
רב ׁשּנפׁש המגעלים, ּדברים ּוׁשתּית הּמאּוסים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּודברים
אין אבל עליו, מזהרים ֿ זה ּכל ― מהם קהה אדם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּבני
אּלא אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטיּה לפי מלקּות, עליו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחּיבים
הּנה מרּדּות. מּכת אּלּו על אֹותֹו מּכין אבל ּבלבד: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשרץ
"אלֿ ׁשהּוא זה, ׁשּפסּוק ֿ ּׁשהקּדמנּו ֿ מה מּכל ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנתּבאר
הּמים ׁשרץ אּסּור מּמּנּו למדנּו ֿ נפׁשתיכם", את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּתׁשּקצּו
זאת. והבן מּזה. חּוץ מיחד לאו עליו ּבא ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻּבלבד,

― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ
תאכלּו "לא אמרֹו: והּוא הּמתה, את מּלאכֹול ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹֻׁשהזהרנּו

ֿ נבלה" k`)ּכל ,ci mixac)― ּכזית נבלה מּבׂשר והאֹוכל ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ
ֶלֹוקה.

― הקפ"ח ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
הּנסקל `mc)ׁשֹור bxdy oebk ,dliwq aiigy ig lra)ואפּלּו ְֲִִַַָ

ּבאכילה נאסר ּדינֹו ׁשּמּׁשּנגמר לפי סקילתֹו, קדם ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹנׁשחט
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכׁשרה, ׁשחיטה ׁשּנׁשחט ֿ ּפי ֿ על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאף

אתּֿבׂשרֹו" יאכל gk)"ולא ,`k zeny)ה ּולׁשֹון ּמכלּתא. ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ
(mihtyn zyxt)הּבעלים וקדמּו לּסקל ׁשּיצא "ׁשֹור :ְְְִִֵֶַָָָָָ

"ולא נאמר: לכ ּבאכילה", אסּור ּבׂשרֹו ― ְְְְֱֲִֶַַָָָָָֹּוׁשחטּוהּו
לֹוקה. ― ּכזית מּבׂשרֹו והאֹוכל ֿ ּבׂשרֹו". את ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָיאכל
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zeaezk(ipy meil)

n'Lçëå'mrhn zeqpwd x`y mr dztne qpe` ly qpw hrnl §¦¥
epiid ,oenn oxwir oi`yäãîòL ïBâkdxrpd,ïécaoic zia eaiige §¤¨§¨©¦

,dia`l mlyl dztnd z`äøâáe`l oiicry oeiky ,okn xg`l ¨§¨
,ea dkef `idy oerny iax xaeq ,dxbay mcew qpwd z` a`d dab

äúîe,qpwd z` dzaby mcew dzexbaa,äéáà úéøé à÷ ék ,íúäc ¥¨§¨¨¦¨¨¦¨¦¨
úéøé à÷ dãéc dpéîgkn qpwd z` daeb a`d oi` df dxwnay - ¦¨¦¨¨¨¦

df ote`ae ,ezan eyxiy zngn `l` envrcenll jiiy `l
wx xn`p df herin oky ,ezxitka dreay oaxw aeig oi`y 'ozpe'n§¨©
xy`k la` ,'dxrpd ia`l ozpe' xn`py ,dia`l `ed melyzdyk
`vnpe ,dzaby mcew s` zekf ea dl yi qpwa dkef dnvr dxrpd
okle ,zeqpw x`yn welg dztne qpe` ly qpw oi` df dxwnay
dreay oaxwn zeqpw x`y mr df qpw hrnl oerny iax jxved

.oenn oxwir oi`y mrhne ,'Wgke' xn`py dnn§¦¥
:`xnbd dywn,éëä éàedeaiige oica cnryk zwqer `ziixady ¦¨¦

oerny iax xn` recn ,dyw ok m` ,qpwd z` mlyl oic ziaeàöé̈§
,ñð÷ ïäL elàixd,àeä ïBîî.mlyl jxhvi eaeiga dcei m`y ¥¤¥§¨¨

:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîàxnel oerny iax zpeek ¨©©©§¨©¦§¨
,ñð÷ ïøwéòL elà eàöé,oenn oic el yi oica dcnrd xg`ly s`e ¨§¥¤¦¨¨§¨

,dreay oaxwn hrnzp qpw `ed melyzd xwiry oeik mewn lkn
.oenn oxwiry dyxta miaezkd miaeigl dnec epi`y itl

dpey dreay oaxw oerny iax zrca dax ixacly dzr `vnp
'oenn' aygp oica dcnrd xg`ly qpwy s`e ,dxezd ipic x`yn
oeik ,dreay oaxw eilr aiigzn epi` mewn lkn ,aiig ea dcendy
x`azz jk jezne ,iia` ziiyew z` d`ian `xnbd .qpw exwiry
qpe`a dreay oaxw aeig iabl minkge oerny iax zwelgn

:`xnbd dywn .dztnedéáéúéàdpyna epipy ,daxl iia` ¥¦¥
zereaya(:el)xne` `ede ,iza z` zizite zqp` exiagl xne`d ,

oaxw aiig ,on` xn`e ip` jriayn ,izizit `le izqp` `l
.dreay,øèBt ïBòîL éaøitl,Bîöò ét ìò ñð÷ ílLî BðéàLoeike ©¦¦§¥¤¥§©¥§¨©¦©§

hwpy jkne .oenn zxitk o`k oi` ,xeht did dcen did m` s`y
lkk edfy d`xp 'envr it lr qpw mlyn epi`y' oeyl oerny iax

e ,zeqpw ipicàîòèmeyn oaxwn xehty,ïéca ãîò àìcyi oiicre ©£¨§Ÿ¨©©¦
,xhti dcei m`y 'qpw' my dflàäm`c ,ïéca ãîòoic dfl yi ¨¨©©¦§

e 'oenn'áéiçéî énð äòeáL ïaø÷ ,Bîöò ét ìò ílLî,ezxitk lr §©¥©¦©§¨§©§¨©¦¦©©
eli`e ,envr it lr qpw mlyn epi`y mrhd o`k jiiy `l ixdy
oeik ,dreay oaxwn o`k mb exhet oerny iax dax ixac itl

.qpw exwiry
:dax el aiydïBòîL éaø,dpynayeäì øîà÷ ïðaøc íäéøáãì- ©¦¦§§¦§¥¤§©¨¨¨¨©§

jke ,eilr miwlegd minkg zhiyl s` dprhk eixac z` xn`
,mdl xn`éãéãì,[izhiyl-]c áb ìò óàxakïéca ãîòaiigzpe §¦¦©©©§¨©©¦

mewn lkn ,dxezd ipic lkl oennk epicy ,qpwadéøèt àðîçø©£¨¨©§¥
,dreay oaxwnîaizkc,'Lçëå'zxitk wx dxezd my dhxite ¦§¦¥

,qpw exwiry xac `le ,exwirn oenn `edy xaceëãéãì àlà¤¨§¦§
zxitka dreay oaxw aeig yiy mixaeq mz`y [mkzhiyl-]

,oica cnry xg`l dztne qpe` ly driazàëéä úäéî éì eãBà¦¦©¥¨
ïéca ãîò àìcz` a`d razy ote`a zegtd lkl iixacl ecez - §Ÿ¨©©¦

,dreay oaxw eaiigl oi`y ,oica cnry mcew dztnd e` qpe`d
òáz à÷ àñð÷ ,òáz à÷ éëc`ed qpwd z` ,a`d eraez xy`ky - §¦¨¨©§¨¨¨¨©

,raez

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

המשך ביאור למסדת דתובות ליום שני עמ' ב

cÎb wxt diryi - mi`iap

äéòùéâekÎck

ãëäéäé ÷î íNa úçú äéäåúøâçî ìéâéút úçúå äçø÷ äL÷î äNòî úçúå ät÷ð äøBâç úçúå §¨¨Á©̧©¹Ÿ¤©´¦«§¤À§©̧©£¨³¦§¨Æ§©̧©©£¤³¦§¤Æ¨§½̈§©¬©§¦¦−©£´Ÿ¤
:éôé úçú-ék ÷Näëéúî:äîçìna Cúøeáâe eìté áøça Cåëõøàì äúwðå äéçút eìáàå eðàå ¨®¦©−©«Ÿ¦§©−¦©¤´¤¦®Ÿ§¨¥−©¦§¨¨«§¨¬§¨§−§¨¤®¨§¦−̈¨¨¨¬¤

:áLz¥¥«
äéòùéã`

àEîL àøwé ÷ø Laìð eðúìîNå ìëàð eðîçì øîàì àeää íBia ãçà Léàa íéLð òáL e÷éæçäå§¤¡¦Á¤̧©¨¦¹§¦´¤À̈©³©Æ¥½Ÿ©§¥´Ÿ¥½§¦§¨¥−¦§¨®©À¦¨¥³¦§Æ
:eðútøç óñà eðéìò(ñ) ¨¥½¡−Ÿ¤§¨¥«

i"yx
(„Î).˜Ó Ì˘· ˙Á˙ ‰È‰Â מתבשמות שהיו מקום

נימק: יהיה Ù˜‰.בו ‰¯Â‚Á ˙Á˙Â שם שחגרה מקום
ואחר  כמו מכות ורשומי בחבורות נחתך ניקף יהיה

נקפו יט)עורי היער(איוב סבכי י')ונקף Á˙Â˙:(לקמן
.‰˘˜Ó ‰˘ÚÓ האמור המעשה בו עושות שהיו מקום

שם  הראש בגובה והוא תלכנה וטפוף הלוך למעלה
מקשה  הראש. את המקרחת מכה קרחה מקשה תהיה

נקשן לדא דא ה)ל' תחת (דניאל מפרשו הייתי ואני
טסי  נותנות חגורות שם שהיו מקום מקשה המעשה
שהוא  אלא בלע''ז בטדי''ץ מקשה העשויות הזהב
ואין  פתח נקודים בעשרה במסורה והוא פתח נקוד
שהוא  מעשה וכל אחריו של לתיבה דבוק מהם אחד

קמץ: נקוד אחריו של לתיבה ÏÈ‚È˙Ù.דבוק ˙Á˙Â
מביאן  שהוא כלי גיל פתי תיבו' כשתי הרי) (ס''א והוי
חלוף  פתהן למעלה האמור הרחם בית והוא גילה לידי

מתניה: בכל שק מחגורת תהיה גילה ˙Á˙אותה ÈÎ
.ÈÙÂÈ שהיו יופי תחת להם להיות הוגנת זאת כי

בו: ÍÈ˙Ó.משתחצות (‰Î) מלחמותיך מתי גבוריך
במניין: בצבא Â‡Â.היוצאים (ÂÎ):אנינה ÈÁ˙Ù‰.ל'

הספד: יהא שעריה' בכל ובתים עיירות Â˜˙‰.שערי
שינים  נקיון להם נתתי אני וגם כמו מכל, ותתרוקן

ד) מנכסיו:(עמוס נקי פלוני יצא משנה ı¯‡Ïובל'
ידמו˙˘·. לארץ ישבו לשפלות, ב)מגובה (איכה

באב: Â˜ÈÊÁ‰Â.בתשעה ÌÈ˘ויאחזו:(‡) Ú·˘
.„Á‡ ˘È‡· מבקשות אחד באיש רבות, אלמנות מרוב

אותן: שישא ואספתו ‡ÛÂÒ.ממנו כמו חרפתנו הטמן
ביתך תוך כ''א)אל אין (דברים נשואה כשהיא שהאשה

גזר  נבוכדנאצר אגדה ומדרש הפקר. מנהג בה נוהגין
מבקשות  היו לכן יענשו שלא איש אשת יבעלו שלא

אישו': שם עליהן שיהא

cec zcevn
(„Î).Ì˘Â· ˙Á˙שמה יהיה שם  מתבשמות שהיו  במקום

והמסה: Â‚Á¯‰.המקה ˙Á˙Âשם חוגרות שהיו במקום
ורציצה : שבירה יהיה שמה פאר ÚÓ˘‰בתכשיטי ˙Á˙Â

.‰˘˜Óמקשה מעשה  זהב  בעדי מתקשטות  שהיו במקום
מגונה דבר והוא  ראשן  שער יפול כי קרחה יהיה שמה

ÏÈ‚È˙Ù.ומאוס : ˙Á˙Â של בחגורה חגורות  שהיו  במקום 
והאבל : הצער  בעבור שק  מחגורת  יהיה  שמה  ˙Á˙פאר ÈÎ

.ÈÙÂÈא ''ע מייפות  שהיו במקום להם  והגון ראוי כן כי ר''ל
יובן: ומאליו  קצר מקרא והוא הנואפים ÍÈ˙Ó.(Î‰)בפני

האויב : בחרב יפלו לאÍ˙¯·‚Â.אנשיך אשר שבך הגבורים
שמה עכ ''ז  למלחמה  למולם ויצאו  האויב  לחרב  עצמן  ימסרו 

עליהם: יתגבר האויב  כי בחרב יפלו  ÈÁ˙Ù‰.(ÂÎ)במלחמה
ואבלות: אנינות  יהיה הבתים  פתחי  נקיהÂ˜˙‰.בכל  תהיה

המצב : בשפל לארץ  ותשב  טובה  מכל (‡)וריקנית
.Â˜ÈÊÁ‰Âהנשואות יאנסו שלא עמו  על  גזר נ ''נ ארז''ל 

אחד  באיש נשים שבע יחזיקו האלמנות שיתרבו ועל לאיש
לו: עליך Ó‡Ï¯.להנשא לנו ואין שמלתנו ונלבש לחמנו  נאכל  כי והמזון  הספוק צורך  על  לדאוג תחוס אל  תאמרנה  וכה 

לך : נשואות  ואנו שלנו בעל שאתה  לומר עלינו, שמך יקרא  רק חיל ‡ÛÂÒ.כלום  אותנו  יאנסו שלא מאתנו החרפה כנוס 
נ ''נ:

oeiv zcevn
(„Î).˜Ó:( יד (זכריה בשרו  המק כמו והמגה המסה ענין 
.‰Ù˜איוב) נקפו  עורי ואחר כמו  ורציצה שבירה  ענין 

הקורנס :Ó˜˘‰.וט ): מהקשת הנעשה ענין˜¯Á‰.תכשיט 
יג): (ויקרא הוא  קרח כמו השער חגורהÏÈ‚È˙Ù.נפילת

מורכב לשון שהוא  ויתכן דומה . לו ואין משי של רחבה 
גבולך  את  ה' ירחיב  כי רחב של תרגומו הוא פתי כי 
הדרך  כי  שמחה  ענין הוא  וגיל  ופתי , ת''א  יב) (דברים
מלה הוא או במחולות בה  לרקד  בשמחות  בה לחגור 
(ועיין מפתילים הנעשה  אבנט  ר''ל גיל פתיל לשון מורכבת
תכלת פתיל כמו חוט  ענינו  ופתיל  ג) פרק  בעדיות בתוי''ט 
למעלה: הנאמר  הגליונים מל ' אבנט ענינו  וגיל כח) (במדבר

(‰Î).ÍÈ˙Ó:(לד (בראשית מספר מתי כמו (ÂÎ)אנשיך
.Â‡Â:אנינות אבלות:ÂÏ·‡Â.מל ' נקי:Â˜˙‰.מל ' מל '
(‡).Â˜ÈÊÁ‰Â:אחיזה איש‡ÛÂÒ.ענין ואין כמו הכנס

יט ): (שופטים  מאסף



קפז oqip '` ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתראה הלא העֹוף. ׁשרץ ּותכּונֹות ּופעּלֹותיו העֹוף ְְְְֲִֶֶֶָָָֹֻּתכּונֹות
ּדג מלקּיֹות הּׁשׁש אּלּו ּבכלל ׁשּמנּו ּכלֿהראׁשֹונים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּפרּוׁשי
ׁשאפׁשר לפי אכחיׁשּנּו, ולא נכֹון וזה הּמים, וׁשרץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָטמא
ויהיה עֹוף יהיה ֿ ּכן ּגם ּכ הּמים, ׁשרץ ויהיה ּדג ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהא
וׁשרץ העֹוף וׁשרץ עֹוף ׁשהיה הּפֹוטיתא, וזהּו העֹוף, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשרץ
ארּבע, עליה חּיבין ּולפיכ ― הּמים וׁשרץ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ
היא האמּורה, זֹו ּונמלה חמׁש. עליה לֹוקה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָוהּנמלה
ּפֹורה ׁשאינה הּפרֹות מעּפּוׁש הּמתהּוה המעֹופפת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנמלה
ֿ האכל מן ׁשּפרׁש ׁשרץ מּׁשּום: אחת עליה חּיב ― ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹורֹובה

(grw dyrz `l)הארץ על ׁשֹורץ מּׁשּום: ואחת ,`l) ְִֵֶַַַָָ
(erw dyrzהארץ על רֹומׂש מּׁשּום: ואחת ,dyrz `l) ְִֵֶַַַָָ

(frwהעֹוף ׁשרץ מּׁשּום: ואחת ,(drw dyrz `l)ואחת , ְְִֶֶַַַַָ
הּמים ׁשרץ hrw)מּׁשּום: dyrz `l)היא ׁשּגם והּצרעה ְְִִִִֶֶֶַַַָָ

וׁשרץ עֹוף ׁשהיא אּלּו על ּבּה נֹוסף ֿ העּפּוׁש, מן ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמתהּוה
הּנמלה אֹו הּצרעה ׁשּתתהּוה הּנמנע מן ואין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוף.
ּובתֹו ֿ העּפּוׁשים מן והּׁשֹורצים המעֹופפים מּמיני ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָוזּולתן
ּבמּדעי ידיעה להם ׁשאין ההמֹון, אצל אּלא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּפרֹות
ּדבר ׁשּיתהּוה אפׁשר אי ֿ מין ׁשּכל מדּמים אּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּטבע,
על ּכ ׁשהּדבר רֹואים ׁשהם ּכיון ּונקבה מּזכר אלא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמּמּנּו
ּדבר ׁשהּוא לפי זה, ענין והבן אּלּו ּכללים ּוזכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹהרב.

אפניו על i`)ּדבר ,dk ilyn)את ל ּבארּתי ּוכבר . ְְְְִֵֶַַָָָָֻ
על חּיבים זה חי ּבעל ותאמר: ּתבחֹון ׁשּבהם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהענינים
ּכ אּלא עליו חּיבין אין וזה מלקּיֹות, וכ ּכ ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻאכילתֹו
חי ּבעל ׁשהאֹוכל ל יתּבאר האּלה הּלׁשֹונֹות ּומן .ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ
אּלא "ּכזית", ּבֹו אֹומרים ואין לׁשעּורֹו חֹוׁשׁשין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָׁשלם

הּׁשרץ, ׁשרץ מּׁשּום ׁשלׁש: לֹוקה ― יּתּוׁש אֹוכל ֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאפּלּו
עֹוד ואמרּו העֹוף. ׁשרץ ּומּׁשּום רֹומׂש, fh.)ּומּׁשּום zekn): ְְִִֵֶֶָָ

אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו אל מּׁשּום: עֹובר ― נקביו ְְְְִֵֶֶַַַַָָהּמׁשהה
מּיא ּדׁשתי מאן וכן min)נפׁשתיכם. dzeyd)ּבקרנא ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֹ

מּׁשּום: עֹובר ― ּדם מּקיז ׁשל ּכלי והּוא ְְְִִִֵֶַָָָֻּדאּמנא,
הּלכלּוכים ּבאכילת הּדין והּוא ֿ נפׁשתיכם. את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאל
רב ׁשּנפׁש המגעלים, ּדברים ּוׁשתּית הּמאּוסים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּודברים
אין אבל עליו, מזהרים ֿ זה ּכל ― מהם קהה אדם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּבני
אּלא אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטיּה לפי מלקּות, עליו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחּיבים
הּנה מרּדּות. מּכת אּלּו על אֹותֹו מּכין אבל ּבלבד: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשרץ
"אלֿ ׁשהּוא זה, ׁשּפסּוק ֿ ּׁשהקּדמנּו ֿ מה מּכל ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנתּבאר
הּמים ׁשרץ אּסּור מּמּנּו למדנּו ֿ נפׁשתיכם", את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּתׁשּקצּו
זאת. והבן מּזה. חּוץ מיחד לאו עליו ּבא ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻּבלבד,

― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ
תאכלּו "לא אמרֹו: והּוא הּמתה, את מּלאכֹול ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹֻׁשהזהרנּו

ֿ נבלה" k`)ּכל ,ci mixac)― ּכזית נבלה מּבׂשר והאֹוכל ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ
ֶלֹוקה.

― הקפ"ח ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
הּנסקל `mc)ׁשֹור bxdy oebk ,dliwq aiigy ig lra)ואפּלּו ְֲִִַַָ

ּבאכילה נאסר ּדינֹו ׁשּמּׁשּנגמר לפי סקילתֹו, קדם ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹנׁשחט
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכׁשרה, ׁשחיטה ׁשּנׁשחט ֿ ּפי ֿ על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאף

אתּֿבׂשרֹו" יאכל gk)"ולא ,`k zeny)ה ּולׁשֹון ּמכלּתא. ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ
(mihtyn zyxt)הּבעלים וקדמּו לּסקל ׁשּיצא "ׁשֹור :ְְְִִֵֶַָָָָָ

"ולא נאמר: לכ ּבאכילה", אסּור ּבׂשרֹו ― ְְְְֱֲִֶַַָָָָָֹּוׁשחטּוהּו
לֹוקה. ― ּכזית מּבׂשרֹו והאֹוכל ֿ ּבׂשרֹו". את ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָיאכל
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zeaezk(ipy meil)

n'Lçëå'mrhn zeqpwd x`y mr dztne qpe` ly qpw hrnl §¦¥
epiid ,oenn oxwir oi`yäãîòL ïBâkdxrpd,ïécaoic zia eaiige §¤¨§¨©¦

,dia`l mlyl dztnd z`äøâáe`l oiicry oeiky ,okn xg`l ¨§¨
,ea dkef `idy oerny iax xaeq ,dxbay mcew qpwd z` a`d dab

äúîe,qpwd z` dzaby mcew dzexbaa,äéáà úéøé à÷ ék ,íúäc ¥¨§¨¨¦¨¨¦¨¦¨
úéøé à÷ dãéc dpéîgkn qpwd z` daeb a`d oi` df dxwnay - ¦¨¦¨¨¨¦

df ote`ae ,ezan eyxiy zngn `l` envrcenll jiiy `l
wx xn`p df herin oky ,ezxitka dreay oaxw aeig oi`y 'ozpe'n§¨©
xy`k la` ,'dxrpd ia`l ozpe' xn`py ,dia`l `ed melyzdyk
`vnpe ,dzaby mcew s` zekf ea dl yi qpwa dkef dnvr dxrpd
okle ,zeqpw x`yn welg dztne qpe` ly qpw oi` df dxwnay
dreay oaxwn zeqpw x`y mr df qpw hrnl oerny iax jxved

.oenn oxwir oi`y mrhne ,'Wgke' xn`py dnn§¦¥
:`xnbd dywn,éëä éàedeaiige oica cnryk zwqer `ziixady ¦¨¦

oerny iax xn` recn ,dyw ok m` ,qpwd z` mlyl oic ziaeàöé̈§
,ñð÷ ïäL elàixd,àeä ïBîî.mlyl jxhvi eaeiga dcei m`y ¥¤¥§¨¨

:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîàxnel oerny iax zpeek ¨©©©§¨©¦§¨
,ñð÷ ïøwéòL elà eàöé,oenn oic el yi oica dcnrd xg`ly s`e ¨§¥¤¦¨¨§¨

,dreay oaxwn hrnzp qpw `ed melyzd xwiry oeik mewn lkn
.oenn oxwiry dyxta miaezkd miaeigl dnec epi`y itl

dpey dreay oaxw oerny iax zrca dax ixacly dzr `vnp
'oenn' aygp oica dcnrd xg`ly qpwy s`e ,dxezd ipic x`yn
oeik ,dreay oaxw eilr aiigzn epi` mewn lkn ,aiig ea dcendy
x`azz jk jezne ,iia` ziiyew z` d`ian `xnbd .qpw exwiry
qpe`a dreay oaxw aeig iabl minkge oerny iax zwelgn

:`xnbd dywn .dztnedéáéúéàdpyna epipy ,daxl iia` ¥¦¥
zereaya(:el)xne` `ede ,iza z` zizite zqp` exiagl xne`d ,

oaxw aiig ,on` xn`e ip` jriayn ,izizit `le izqp` `l
.dreay,øèBt ïBòîL éaøitl,Bîöò ét ìò ñð÷ ílLî BðéàLoeike ©¦¦§¥¤¥§©¥§¨©¦©§

hwpy jkne .oenn zxitk o`k oi` ,xeht did dcen did m` s`y
lkk edfy d`xp 'envr it lr qpw mlyn epi`y' oeyl oerny iax

e ,zeqpw ipicàîòèmeyn oaxwn xehty,ïéca ãîò àìcyi oiicre ©£¨§Ÿ¨©©¦
,xhti dcei m`y 'qpw' my dflàäm`c ,ïéca ãîòoic dfl yi ¨¨©©¦§

e 'oenn'áéiçéî énð äòeáL ïaø÷ ,Bîöò ét ìò ílLî,ezxitk lr §©¥©¦©§¨§©§¨©¦¦©©
eli`e ,envr it lr qpw mlyn epi`y mrhd o`k jiiy `l ixdy
oeik ,dreay oaxwn o`k mb exhet oerny iax dax ixac itl

.qpw exwiry
:dax el aiydïBòîL éaø,dpynayeäì øîà÷ ïðaøc íäéøáãì- ©¦¦§§¦§¥¤§©¨¨¨¨©§

jke ,eilr miwlegd minkg zhiyl s` dprhk eixac z` xn`
,mdl xn`éãéãì,[izhiyl-]c áb ìò óàxakïéca ãîòaiigzpe §¦¦©©©§¨©©¦

mewn lkn ,dxezd ipic lkl oennk epicy ,qpwadéøèt àðîçø©£¨¨©§¥
,dreay oaxwnîaizkc,'Lçëå'zxitk wx dxezd my dhxite ¦§¦¥

,qpw exwiry xac `le ,exwirn oenn `edy xaceëãéãì àlà¤¨§¦§
zxitka dreay oaxw aeig yiy mixaeq mz`y [mkzhiyl-]

,oica cnry xg`l dztne qpe` ly driazàëéä úäéî éì eãBà¦¦©¥¨
ïéca ãîò àìcz` a`d razy ote`a zegtd lkl iixacl ecez - §Ÿ¨©©¦

,dreay oaxw eaiigl oi`y ,oica cnry mcew dztnd e` qpe`d
òáz à÷ àñð÷ ,òáz à÷ éëc`ed qpwd z` ,a`d eraez xy`ky - §¦¨¨©§¨¨¨¨©
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àEîL àøwé ÷ø Laìð eðúìîNå ìëàð eðîçì øîàì àeää íBia ãçà Léàa íéLð òáL e÷éæçäå§¤¡¦Á¤̧©¨¦¹§¦´¤À̈©³©Æ¥½Ÿ©§¥´Ÿ¥½§¦§¨¥−¦§¨®©À¦¨¥³¦§Æ
:eðútøç óñà eðéìò(ñ) ¨¥½¡−Ÿ¤§¨¥«

i"yx
(„Î).˜Ó Ì˘· ˙Á˙ ‰È‰Â מתבשמות שהיו מקום

נימק: יהיה Ù˜‰.בו ‰¯Â‚Á ˙Á˙Â שם שחגרה מקום
ואחר  כמו מכות ורשומי בחבורות נחתך ניקף יהיה

נקפו יט)עורי היער(איוב סבכי י')ונקף Á˙Â˙:(לקמן
.‰˘˜Ó ‰˘ÚÓ האמור המעשה בו עושות שהיו מקום

שם  הראש בגובה והוא תלכנה וטפוף הלוך למעלה
מקשה  הראש. את המקרחת מכה קרחה מקשה תהיה

נקשן לדא דא ה)ל' תחת (דניאל מפרשו הייתי ואני
טסי  נותנות חגורות שם שהיו מקום מקשה המעשה
שהוא  אלא בלע''ז בטדי''ץ מקשה העשויות הזהב
ואין  פתח נקודים בעשרה במסורה והוא פתח נקוד
שהוא  מעשה וכל אחריו של לתיבה דבוק מהם אחד

קמץ: נקוד אחריו של לתיבה ÏÈ‚È˙Ù.דבוק ˙Á˙Â
מביאן  שהוא כלי גיל פתי תיבו' כשתי הרי) (ס''א והוי
חלוף  פתהן למעלה האמור הרחם בית והוא גילה לידי

מתניה: בכל שק מחגורת תהיה גילה ˙Á˙אותה ÈÎ
.ÈÙÂÈ שהיו יופי תחת להם להיות הוגנת זאת כי

בו: ÍÈ˙Ó.משתחצות (‰Î) מלחמותיך מתי גבוריך
במניין: בצבא Â‡Â.היוצאים (ÂÎ):אנינה ÈÁ˙Ù‰.ל'

הספד: יהא שעריה' בכל ובתים עיירות Â˜˙‰.שערי
שינים  נקיון להם נתתי אני וגם כמו מכל, ותתרוקן

ד) מנכסיו:(עמוס נקי פלוני יצא משנה ı¯‡Ïובל'
ידמו˙˘·. לארץ ישבו לשפלות, ב)מגובה (איכה

באב: Â˜ÈÊÁ‰Â.בתשעה ÌÈ˘ויאחזו:(‡) Ú·˘
.„Á‡ ˘È‡· מבקשות אחד באיש רבות, אלמנות מרוב

אותן: שישא ואספתו ‡ÛÂÒ.ממנו כמו חרפתנו הטמן
ביתך תוך כ''א)אל אין (דברים נשואה כשהיא שהאשה

גזר  נבוכדנאצר אגדה ומדרש הפקר. מנהג בה נוהגין
מבקשות  היו לכן יענשו שלא איש אשת יבעלו שלא

אישו': שם עליהן שיהא

cec zcevn
(„Î).Ì˘Â· ˙Á˙שמה יהיה שם  מתבשמות שהיו  במקום

והמסה: Â‚Á¯‰.המקה ˙Á˙Âשם חוגרות שהיו במקום
ורציצה : שבירה יהיה שמה פאר ÚÓ˘‰בתכשיטי ˙Á˙Â

.‰˘˜Óמקשה מעשה  זהב  בעדי מתקשטות  שהיו במקום
מגונה דבר והוא  ראשן  שער יפול כי קרחה יהיה שמה

ÏÈ‚È˙Ù.ומאוס : ˙Á˙Â של בחגורה חגורות  שהיו  במקום 
והאבל : הצער  בעבור שק  מחגורת  יהיה  שמה  ˙Á˙פאר ÈÎ

.ÈÙÂÈא ''ע מייפות  שהיו במקום להם  והגון ראוי כן כי ר''ל
יובן: ומאליו  קצר מקרא והוא הנואפים ÍÈ˙Ó.(Î‰)בפני

האויב : בחרב יפלו לאÍ˙¯·‚Â.אנשיך אשר שבך הגבורים
שמה עכ ''ז  למלחמה  למולם ויצאו  האויב  לחרב  עצמן  ימסרו 

עליהם: יתגבר האויב  כי בחרב יפלו  ÈÁ˙Ù‰.(ÂÎ)במלחמה
ואבלות: אנינות  יהיה הבתים  פתחי  נקיהÂ˜˙‰.בכל  תהיה

המצב : בשפל לארץ  ותשב  טובה  מכל (‡)וריקנית
.Â˜ÈÊÁ‰Âהנשואות יאנסו שלא עמו  על  גזר נ ''נ ארז''ל 

אחד  באיש נשים שבע יחזיקו האלמנות שיתרבו ועל לאיש
לו: עליך Ó‡Ï¯.להנשא לנו ואין שמלתנו ונלבש לחמנו  נאכל  כי והמזון  הספוק צורך  על  לדאוג תחוס אל  תאמרנה  וכה 

לך : נשואות  ואנו שלנו בעל שאתה  לומר עלינו, שמך יקרא  רק חיל ‡ÛÂÒ.כלום  אותנו  יאנסו שלא מאתנו החרפה כנוס 
נ ''נ:

oeiv zcevn
(„Î).˜Ó:( יד (זכריה בשרו  המק כמו והמגה המסה ענין 
.‰Ù˜איוב) נקפו  עורי ואחר כמו  ורציצה שבירה  ענין 

הקורנס :Ó˜˘‰.וט ): מהקשת הנעשה ענין˜¯Á‰.תכשיט 
יג): (ויקרא הוא  קרח כמו השער חגורהÏÈ‚È˙Ù.נפילת

מורכב לשון שהוא  ויתכן דומה . לו ואין משי של רחבה 
גבולך  את  ה' ירחיב  כי רחב של תרגומו הוא פתי כי 
הדרך  כי  שמחה  ענין הוא  וגיל  ופתי , ת''א  יב) (דברים
מלה הוא או במחולות בה  לרקד  בשמחות  בה לחגור 
(ועיין מפתילים הנעשה  אבנט  ר''ל גיל פתיל לשון מורכבת
תכלת פתיל כמו חוט  ענינו  ופתיל  ג) פרק  בעדיות בתוי''ט 
למעלה: הנאמר  הגליונים מל ' אבנט ענינו  וגיל כח) (במדבר

(‰Î).ÍÈ˙Ó:(לד (בראשית מספר מתי כמו (ÂÎ)אנשיך
.Â‡Â:אנינות אבלות:ÂÏ·‡Â.מל ' נקי:Â˜˙‰.מל ' מל '
(‡).Â˜ÈÊÁ‰Â:אחיזה איש‡ÛÂÒ.ענין ואין כמו הכנס

יט ): (שופטים  מאסף
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i"yx

(„È)ÌÈÓÏ˘ ÈÁ·Ê.ÈÏÚ הכינותי גדולה סעודה כלומר
ושלמי: נדרי הקרבתי היום כדי Í‡ˆÓ‡Â.(ÂË)כי

ודוגמתו ÌÈ„·¯Ó.(ÊË)שאמצאך: ונוי, חופש בגדי
לה: עשתה מרבדים שנאמר הספר È˘¯Ú.בסוף È˙„·¯

ÌÈ¯ˆÓ.קשטתי: ÔÂË‡ ˙Â·ÂËÁ כלי בגדי מהוללות
מצוי  הפשתן ששם ממצרים הבאים חשובין פשתן

בספר יט)כדכתב אטון (ישעיה פשתים עובדי ובושו
אטוניהון: מיתריהם È·Î˘Ó.(ÊÈ)תרגום È˙Ù הנפתי

הריח  להביא הבושם בבית בסודר כמניף הריח
לו  שאין ואמר קטור לשון פי' ודונש למטה, מלמעלה

··Â˙È.(ËÈ)דמיון: ˘È‡‰ ÔÈ‡ ÈÎ שסילק ראיתם

לעו''ג: נתן טוב וכל שכינתו ‰ÛÒÎ.(Î)הקב''ה ¯Â¯ˆ
הרג: שבהם ‰ÒÎ‡.הטובים ÌÂÈÏ הקבוע המועד לזמן
חגנו ליום בכסה פא)וכן לאותו ‰Â˙Ë.(Î‡):(תהלים

אליה: לב Á˜Ï‰.חסר ·Â¯· להרגיל למודה שהיא
אנשים: ˘È˙Ù‰.בכך ˜ÏÁ· מן תדיחנו חלקלק בדבור

נחש:ÒÚÎÂ.(Î·)הדרך: ארס ‡ÏÈÂ.זה ¯ÒÂÓ Ï‡
האויל  ליסר הקב''ה בשליחות לרוץ הממהר כנחש
בה  שנכשל עד אחריה רץ זה כן ב''ה למקום המחויב

כבדו: את חצה ˆÂÙ¯.(Î‚)ויפלח ¯‰ÓÎ אל לרוץ
צפור: של בנפשו שם נפרש הפח כי יודע ואינו הפח

(„Î)‰˙ÚÂ:'וגו לי שמעו בנים

cec zcevn
(„È).ÈÏÚ ÌÈÓÏ˘ ÈÁ·Êהיום והנה שלמים זבחי עלי היה מאז

השלמים: בשר עמדי  א''כ ויש והבאתים  נדרי  שלמתי
(ÂË).ÔÎ ÏÚיצאתי לזה להאכילך בשר  עמדי ויש  הואיל 

מצאתיך : והנה  אלי לבוא פניך לשחר ÌÈ„·¯Ó.(ÊË)לקראתך 
הראוי: בקשוט  מיטתי המהÂ·ÂËÁ˙.קשטתי המטה בדי

הבא פשתן במיתרי המה ומסוגרים  רב ביושר  חטובות
ביותר: הנאות וגו'È˙Ù.(ÊÈ)ממצרים  מור משכבי על  התכתי

הריח : ונשמחהÂ¯‰.(ÁÈ)להביא הבקר עד  באהבים  נשבעה
‰‡È˘.(ËÈ)בה: ÔÈ‡ ÈÎכי בביתו איננו כי מבעלי תפחד  אל

רחוק: בדרך  ‰ÛÒÎ.(Î)הלך ¯Â¯ˆיבוא בלילה פן תחוש אל
יתום כי עד בדרך  ויתאחר  כספו צרור  בידו לקח  כי מדרכו 

רבות: סחורות  בכולם  לקנות  ‰ÒÎ‡.הכסף ÌÂÈÏ המיועד לזמן
בא: לא עדיין  והזמן הנה, יבוא קבע אמר‰Â˙Ë.(Î‡)אשר 

הרגל  ברוב  דעתה אחר אותו הטתה  שהיא  ראיתי הן שלמה 
מאמר ובחלקת אדם בני לפתות  למודה היא  אשר  דבריה 

הישר: מדרך  אותו  הדיחה המטבח :‰ÍÏÂ.(Î·)שפתיה מקום אל  מעצמו הבא השור כמו פתאום אחריה  הולך  הוא והרי
.ÒÎÚÎÂ:אחריה נמשך מהר חיש כן בארסו האויל לייסר המקום  בשליחות מהרה  הנחש ירוץ ÁÏÙÈ.(Î‚)וכאשר „Úאשר עד 

ידה: על  עולמו מאבד כי כבדו  את יפלח  וחצה בה  מועטתÓÎ‰¯.נכשל  הנאה  בעבור הפח אל  לעוף  הממהר כצפור הוא  הרי 
שעה: הנאת  בעבור עולמו  מאבד  הוא כן נפשו  באבדן תהיה ההיא האכילה  כי יודע  ואינו בה אשר מהזרעונים ÚÂ˙‰(Î„)לאכול 

.ÌÈ·:כמוהו תהיו ואל לי שמעו לזאת  הוא  שכן  ושמעתם  Ë˘È.(Î‰)הואיל Ï‡הזונה לבית ההולך  הדרך  אל  לבך  יסור אל 
בנתיבותיה: ללכת  הישר מדרך  תתע  אמריה:‰ÏÈÙ‰.(ÂÎ)ואל המחלקת  ורב:ÌÈÓÂˆÚÂ.הזונה  עצום  דרך ·È˙‰.(ÊÎ)מספר

עולמו: ומאבד יתפתה  בקל  כי מות חדרי אל  ויורדת שאול דרך  היא ביתה אל ההולך 

oeiv zcevn
(ÂË).¯Á˘Ï: דרישה נאיםÌÈ„·¯Ó.(ÊË)ענין  מצעות 

לה עשתה  מרבדים  כמו לא):לקשוט  כמוÈ˘¯Ú.(לקמן מטתי
יצועי קלב):ערש  חוטביÂ·ÂËÁ˙.(תהלים כמו וחתוך כריתה ענין

ט):עצים מיתריהם‡ÔÂË.(יהושע של  כו)תרגום ‰Â‡(שמות
:ÔÂ‰ÈÂË‡(ÊÈ).È˙Ùתטופנה נופת  כמו והתכה  הזלה ענין 

ה): ÔÂÓ˜Â.(לעיל ÌÈÏ‰‡ ¯ÂÓ:בושם מיני שמות 
(ÁÈ).‰ÒÏÚ˙יעלוס ולא תמורתו כחיל כמו שמחה  (איוב ענין

בשקוˆ¯Â¯.(Î)כ): כספו צרור כמו קשר  מ''ב):ענין (בראשית

.‡ÒÎ‰חגנו ליום בכסה כמו קבוע זמן כא):עניינו (תהלים

(‡Î).‰Á˜Ï לשונם הלוקחים  כמו  והרגל  למוד  (ירמיה ענין

תעכסנהÒÎÚÎÂ.(Î·)כג): ברגליהם וכן הנחש ארס  (ישעיה הוא 

ובוקעÁÏÙÈ.(Î‚)ג): פולח כמו בקוע קמ''א):ענין  (תהלים

.Â„·Î:בה תלוי שהמרה עניןË˘È.(Î‰)רשת:ÁÙ.הכבד
והסרה: תועה:˙˙Ú.נטיה הרוגים:ÌÈÏÏÁ.(ÂÎ)מלשון

      

          
           

   
            

          
        

   
           

                
                    

               
             

                      
                      

                
                  

                   
                    

                 
                   

         
                       

                          
                      

 

        

        
       

       
      

        
         

        
          

          
        

     
          

         
       

         
      

       

            

          
      
         

       
           
          

        

        
         

         
        

           
       

         
          

      
         

               
         

       

           
      

        
         

         
          

         
       
        

       
         

         
           

          

   



קפט f wxt ilyn - miaezk

æ éìùîfkÎci

ãé:éøãð ézîlL íBiä éìò íéîìL éçáæåèì Eúàø÷ì éúàöé ïk-ìòéðt øçL:jàöîàå Eæèíécáøî ¦§¥´§¨¦´¨¨®©¹À¦©¬§¦§¨¨«©¥−¨¨´¦¦§¨¤®§©¥¬¹̈¤À¨¤§¨¤«¨© −§©¦
:íéøöî ïeèà úBáèç éNøò ézãáøæé:ïBîp÷å íéìäà øî éákLî ézôðçéø÷aä-ãò íéãã äåøð äëì ¨©´§¦©§¦®£¹ªÀ¥¬¦§¨«¦©¬§¦¦§¨¦®¬Ÿ£¹¨¦À§¦¨«§¨³¦§¤´−Ÿ¦©©®Ÿ¤

:íéáäàa äñlòúðèé:÷Bçøî Cøãa Cìä Búéáa Léàä ïéà ékëàñkä íBéì Bãéa ç÷ì óñkä-øBøö ¦¹§©§À̈¨¢¨¦«¦³¥´¨¦´§¥®¹̈©À§¤´¤¥¨«§© −¤¤¨©´§¨®§¬©¹¥À¤
:Búéá àáéàë:epçécz äéúôN ÷ìça dç÷ì áøa ezhäáëçáè-ìà øBLk íàút äéøçà CìBä ¨¬Ÿ¥«¦ −©§´Ÿ¦§¨®§¥¬¤§¹¨¤À¨©¦¤«³¥¬©£¤À¨¦Å§¬Ÿ§ −¤¨´©

:ìéåà øñeî-ìà ñëòëe àBáéâëà øBtö øäîk Bãák õç çlôé ãò:àeä BLôðá-ék òãé-àìå çt-ì ¨®¹§¤À¤¤©¬¡¦«©³§©©¶¥¿§¥À§©¥´¦´¤¨®§«Ÿ¹̈©À¦«§©§¬«
ãë:éô-éøîàì eáéL÷äå éì-eòîL íéðá äzòåäë:äéúBáéúða òúz-ìà Eaì äéëøc-ìà èNé-ìà §©¨´¨−¦¦§¦®§¹©§¦À§¦§¥¦«©¥´§§¤§¨¤´¨¦¤®©¥¹©¦§¦¤«¨

åë:äéâøä-ìk íéîöòå äìétä íéììç íéaø-ékæë:úåî-éøãç-ìà úBãøé dúéa ìBàL éëøc ¦«©¦´£¨¦´¦¦®¨©¹£ª¦À¨£ª¤«¨©§¥´§´¥¨®¹Ÿ§À¤©§¥¨«¤
i"yx

(„È)ÌÈÓÏ˘ ÈÁ·Ê.ÈÏÚ הכינותי גדולה סעודה כלומר
ושלמי: נדרי הקרבתי היום כדי Í‡ˆÓ‡Â.(ÂË)כי

ודוגמתו ÌÈ„·¯Ó.(ÊË)שאמצאך: ונוי, חופש בגדי
לה: עשתה מרבדים שנאמר הספר È˘¯Ú.בסוף È˙„·¯

ÌÈ¯ˆÓ.קשטתי: ÔÂË‡ ˙Â·ÂËÁ כלי בגדי מהוללות
מצוי  הפשתן ששם ממצרים הבאים חשובין פשתן

בספר יט)כדכתב אטון (ישעיה פשתים עובדי ובושו
אטוניהון: מיתריהם È·Î˘Ó.(ÊÈ)תרגום È˙Ù הנפתי

הריח  להביא הבושם בבית בסודר כמניף הריח
לו  שאין ואמר קטור לשון פי' ודונש למטה, מלמעלה

··Â˙È.(ËÈ)דמיון: ˘È‡‰ ÔÈ‡ ÈÎ שסילק ראיתם

לעו''ג: נתן טוב וכל שכינתו ‰ÛÒÎ.(Î)הקב''ה ¯Â¯ˆ
הרג: שבהם ‰ÒÎ‡.הטובים ÌÂÈÏ הקבוע המועד לזמן
חגנו ליום בכסה פא)וכן לאותו ‰Â˙Ë.(Î‡):(תהלים

אליה: לב Á˜Ï‰.חסר ·Â¯· להרגיל למודה שהיא
אנשים: ˘È˙Ù‰.בכך ˜ÏÁ· מן תדיחנו חלקלק בדבור

נחש:ÒÚÎÂ.(Î·)הדרך: ארס ‡ÏÈÂ.זה ¯ÒÂÓ Ï‡
האויל  ליסר הקב''ה בשליחות לרוץ הממהר כנחש
בה  שנכשל עד אחריה רץ זה כן ב''ה למקום המחויב

כבדו: את חצה ˆÂÙ¯.(Î‚)ויפלח ¯‰ÓÎ אל לרוץ
צפור: של בנפשו שם נפרש הפח כי יודע ואינו הפח

(„Î)‰˙ÚÂ:'וגו לי שמעו בנים

cec zcevn
(„È).ÈÏÚ ÌÈÓÏ˘ ÈÁ·Êהיום והנה שלמים זבחי עלי היה מאז

השלמים: בשר עמדי  א''כ ויש והבאתים  נדרי  שלמתי
(ÂË).ÔÎ ÏÚיצאתי לזה להאכילך בשר  עמדי ויש  הואיל 

מצאתיך : והנה  אלי לבוא פניך לשחר ÌÈ„·¯Ó.(ÊË)לקראתך 
הראוי: בקשוט  מיטתי המהÂ·ÂËÁ˙.קשטתי המטה בדי

הבא פשתן במיתרי המה ומסוגרים  רב ביושר  חטובות
ביותר: הנאות וגו'È˙Ù.(ÊÈ)ממצרים  מור משכבי על  התכתי

הריח : ונשמחהÂ¯‰.(ÁÈ)להביא הבקר עד  באהבים  נשבעה
‰‡È˘.(ËÈ)בה: ÔÈ‡ ÈÎכי בביתו איננו כי מבעלי תפחד  אל

רחוק: בדרך  ‰ÛÒÎ.(Î)הלך ¯Â¯ˆיבוא בלילה פן תחוש אל
יתום כי עד בדרך  ויתאחר  כספו צרור  בידו לקח  כי מדרכו 

רבות: סחורות  בכולם  לקנות  ‰ÒÎ‡.הכסף ÌÂÈÏ המיועד לזמן
בא: לא עדיין  והזמן הנה, יבוא קבע אמר‰Â˙Ë.(Î‡)אשר 

הרגל  ברוב  דעתה אחר אותו הטתה  שהיא  ראיתי הן שלמה 
מאמר ובחלקת אדם בני לפתות  למודה היא  אשר  דבריה 

הישר: מדרך  אותו  הדיחה המטבח :‰ÍÏÂ.(Î·)שפתיה מקום אל  מעצמו הבא השור כמו פתאום אחריה  הולך  הוא והרי
.ÒÎÚÎÂ:אחריה נמשך מהר חיש כן בארסו האויל לייסר המקום  בשליחות מהרה  הנחש ירוץ ÁÏÙÈ.(Î‚)וכאשר „Úאשר עד 

ידה: על  עולמו מאבד כי כבדו  את יפלח  וחצה בה  מועטתÓÎ‰¯.נכשל  הנאה  בעבור הפח אל  לעוף  הממהר כצפור הוא  הרי 
שעה: הנאת  בעבור עולמו  מאבד  הוא כן נפשו  באבדן תהיה ההיא האכילה  כי יודע  ואינו בה אשר מהזרעונים ÚÂ˙‰(Î„)לאכול 

.ÌÈ·:כמוהו תהיו ואל לי שמעו לזאת  הוא  שכן  ושמעתם  Ë˘È.(Î‰)הואיל Ï‡הזונה לבית ההולך  הדרך  אל  לבך  יסור אל 
בנתיבותיה: ללכת  הישר מדרך  תתע  אמריה:‰ÏÈÙ‰.(ÂÎ)ואל המחלקת  ורב:ÌÈÓÂˆÚÂ.הזונה  עצום  דרך ·È˙‰.(ÊÎ)מספר

עולמו: ומאבד יתפתה  בקל  כי מות חדרי אל  ויורדת שאול דרך  היא ביתה אל ההולך 

oeiv zcevn
(ÂË).¯Á˘Ï: דרישה נאיםÌÈ„·¯Ó.(ÊË)ענין  מצעות 

לה עשתה  מרבדים  כמו לא):לקשוט  כמוÈ˘¯Ú.(לקמן מטתי
יצועי קלב):ערש  חוטביÂ·ÂËÁ˙.(תהלים כמו וחתוך כריתה ענין

ט):עצים מיתריהם‡ÔÂË.(יהושע של  כו)תרגום ‰Â‡(שמות
:ÔÂ‰ÈÂË‡(ÊÈ).È˙Ùתטופנה נופת  כמו והתכה  הזלה ענין 

ה): ÔÂÓ˜Â.(לעיל ÌÈÏ‰‡ ¯ÂÓ:בושם מיני שמות 
(ÁÈ).‰ÒÏÚ˙יעלוס ולא תמורתו כחיל כמו שמחה  (איוב ענין

בשקוˆ¯Â¯.(Î)כ): כספו צרור כמו קשר  מ''ב):ענין (בראשית

.‡ÒÎ‰חגנו ליום בכסה כמו קבוע זמן כא):עניינו (תהלים

(‡Î).‰Á˜Ï לשונם הלוקחים  כמו  והרגל  למוד  (ירמיה ענין

תעכסנהÒÎÚÎÂ.(Î·)כג): ברגליהם וכן הנחש ארס  (ישעיה הוא 

ובוקעÁÏÙÈ.(Î‚)ג): פולח כמו בקוע קמ''א):ענין  (תהלים

.Â„·Î:בה תלוי שהמרה עניןË˘È.(Î‰)רשת:ÁÙ.הכבד
והסרה: תועה:˙˙Ú.נטיה הרוגים:ÌÈÏÏÁ.(ÂÎ)מלשון
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: àéøéàדוחה àì àä íeMî éà לדחותה וניתן מוכרחת, אינה הראיה, זו אם - ¦¦¨Ÿ¦§¨

ש  סובר,÷éøáñולומר הברייתא של התנא - ¨¨§¥
שה  ב: עמוד עד אלאéBkדף בהמה, ואינה חיה àéä,אינה dîöò éðôa äiøa ולפיכך §¦¨¦§¥©§¨¦

הוא, כן ובהכרח אסור. שחלבה לרבות התורה éëäצריכה àîéz àì éàc לא שאם - §¦Ÿ¥¨¨¦
כך, ïéáàתאמר øa éãéà áø øîàc àä הנאמר מהפסוק הדורשת הברייתא על ¨§¨©©¦¦©¨¦

דם אכילת כו)באיסור ז קלה (ויקרא טומאה בו שיש דבר כל לרבות ולּבהמה' ְְֵַָָ'לעֹוף

בענין, האמורים ובהמה עוף מלבד עוד לרבות יש מה שכן ותמוה, וכו', חמורה וטומאה 

ש  אבין בר אידי רב ìk'וביאר óà'הברייתא לרבות]ééBzàìשאמרה שאף éBk,[-בא ©¨§©¥
אם ומעתה, באכילה. אסור àeä,דמו à÷éôñ éBkוכי éøèöéàééeaøìיקשה àø÷ C §¥¨¦§§¦§¨§©¥

,à÷éôñ.בחיה ובין בבהמה בין אסור שדם כיון אסור, שדמה פשוט בודאי àlàהרי §¥¨¤¨
היא שכוי אידי, רב ו äiøaסובר עצמה, הוצרכה éðàLבפני כך ומשום ובהמה מחיה §¦¨©¦

כן, ואם דמה. אכילת איסור בפירוש לרבות énðהתורה àëä,שלפנינו הברייתא אף - ¨¨©¦
ש  ו äiøaסוברת אסור.éðàL,היא שחלבה לרבות התורה צריכה ולפיכך §¦¨©¦

הכפורים: ביום ושתיה אכילה איסור מהפסוק למדים כיצד מבארת ïðaø,הגמרא eðz̈©¨¨
בתורה כט)נאמר טז לחדׁש(ויקרא ּבעׂשֹור הּׁשביעי 'ּבחדׁש ,,'íëéúLôð úà epòz ְִִֶֶֶַַַָֹֹ§©¤©§Ÿ¥¤

ìBëé ש היא שהמצוה לפרש øòèöiLהייתי éãk äpva Bà änça áLé,ויתענה ¨¥¥©©¨©¦¨§¥¤¦§©¥
øîBì ãeîìzהפסוק eNòz',בהמשך àì äëàìî ìëå',ללמדנוäî כשם-] ©§©§¨§¨¨Ÿ©£©

ב äëàìnש]איסור äNòz,הוא ìàå áL,ממלאכה הימנעות éepòמצותóàדהיינו §¨¨¥§©©£¤©¦
Lôð ב äNòz,הוא ìàå áL שייך זה ואין העינוי, את המבטל מתענוג הימנעות היינו ¤¤¥§©©£¤

ורחיצה. שתיה אכילה כגון באיסור אלא

תעשה, ואל בשב שהוא לעינוי הכתוב שכוונת שלמדנו לאחר אף הגמרא: שואלת

àîéàåשהכוונה ולומר לפרש לי יש עדיין -déì íééçå àLîéLa áéúéc àëéä- §¥¨¥¨§¨¦§¦§¨§¨¥¥
לו, וחם השמש בחום יושב הוא àìeèaאם áez íe÷ déì àîéð àì לו אסור - Ÿ¥¨¥§¨

אם וכן בצל, ולישב déìלקום øéø÷å àìeèa áéúé,לו וקר בצל יושב -éì àîéð àìàLîéLa áez íe÷ d לקום לו אסור - ¨¦§¨§¨¦¥Ÿ¥¨¥§¦§¨
איסור  שהוזכר שכיון כן, לפרש אפשר אי הגמרא: משיבה תעשה. ואל בשב נפשו את מענה ונמצא השמש, בחום להתחמם ולישב

ללמוד, יש עינוי למצות סמוך äëàìîcמלאכה àéîec,מלאכה לאיסור דומה העינוי מצות -,da z÷ìç àì äëàìn äî §¨¦§¨¨©§¨¨Ÿ¨©§¨¨
אופן, בכל אסורה היא éepòאלא óà ש בדבר הוא בפסוק Baהאמור ÷Bìçz àì בודאי ולפיכך בו, מצווה הוא אופן בכל אלא ©¦Ÿ©£

אינו  שם יושב אינו אם אך שם, יושב כבר אם אלא בעינוי מצווה שאינו נמצא זה לפי שהרי בצל, או בחמה לישיבה הכוונה אין

להתענות. כדי לשבת מצווה

אחר: באופן הדורשת נוספת øîBìברייתא ãeîìz ,øòèöéå äpváe änça áLé ìBëé ,'íëéúLôð úà epòz' ,Cãéà àéðz©§¨¦¨§©¤©§Ÿ¥¤¨¥¥©©¨©¦¨§¦§©¥©§©
äî ,'eNòú àì äëàìî ìëå'איסורäëàìnהואåéìò ïéáéiçL øácכרת,øçà íB÷îa,בשבת Lôðכגון éepò óà הוא §¨§¨¨Ÿ©£©§¨¨¨¨¤©¨¦¨¨§¨©¥©¦¤¤

åéìòבדבר ïéáéiçLכרת,øçà íB÷îa,מאכילה עינוי äæוהיינו äæ éàå,אכילה על כרת חיוב מצינו היכן -.øúBðå ìebt äæ ¤©¨¦¨¨§¨©¥§¥¤¤¤¦§¨
כן, אם הברייתא: מאכילתàéáàשואלת מניעה היא הכפורים ביום עינוי שמצות ארבה, -øúBðå ìebt,בלבדúøëa ïäL למי ¨¦¦§¨¤¥§¨¥

השנה, כל מהם úøëaשאוכל BðéàL ìáhä úà àéáà àìå הכ ביום טבל שהאוכל לנו ומנין שמים, בידי במיתה יפורים אלא §Ÿ¨¦¤©¤¤¤¥§¨¥
הברייתא: משיבה כרת. חיוב עליו øîBìמתווסף ãeîìzהתורה כפלה לכן -'íëéúLôð úà íúépòå' 'epòz'(לא טז ,(שם ©§©§©§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤

äaéø:ושואלת הברייתא מוסיפה אחר. במקום כרת חיוב בו שאין בדבר אף הוא עינוי שחיוב àeäLהחמורìáhäאתàéáàהכתוב ¦¨¨¦©¤¤¤
äúéîa,שמים äúéîaבידי dðéàL äìéápä úà àéáà àìå:הברייתא משיבה מלקות. ועונשה בלאו øîBìאלא ãeîìz §¦¨§Ÿ¨¦¤©§¥¨¤¥¨§¦¨©§©

,'íëéúLôð úà íúépòå' 'epòz'äaéøועדיין הברייתא: שואלת בנבילה. אף הוא עינוי åàìa,שחיוב  àeäL äìéápä úà àéáà §©§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤¦¨¨¦¤©§¥¨¤§¨
.åàìa ïðéàL ïéleçä úà àéáà àìå:הברייתא äaéøמשיבה ,'íëéúLôð úà íúépòå' 'epòz' øîBì ãeîìz עינוי שחיוב §Ÿ¨¦¤©¦¤¥¨§¨©§©§©§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤¦¨

ועדיין בחולין. אף ìBëàהוא íe÷a ïðéàL ïéleçä àéáà,לאכלן מצוה שאין -ìBëà íe÷a àéäL äîeøzä úà àéáà àìå ¨¦©¦¤¥¨§¡§Ÿ¨¦¤©§¨¤¦§¡
באכילתה. מצוה שיש -äaéø 'íëéúLôð úà íúépòå' 'epòz' øîBì ãeîìzועדיין תרומה. אפילו äîeøzäלאסור úà àéáà ©§©§©§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤¦¨¨¦¤©§¨

'eøéúBz ìá'a dðéàL,לאכלה ולא להותירה איסור שאין -'eøéúBz ìá'a ïäL íéLãwä úà àéáà àìå לאכלם שחייב - ¤¥¨§©¦§Ÿ¨¦¤©¢¨¦¤¥§©¦
להותירם. äaéøואסור 'íëéúLôð úà íúépòå' 'epòz' øîBì ãeîìz.קדשים אפילו ©§©§©§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤¦¨
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הגמרא: àéøéàדוחה àì àä íeMî éà לדחותה וניתן מוכרחת, אינה הראיה, זו אם - ¦¦¨Ÿ¦§¨

ש  סובר,÷éøáñולומר הברייתא של התנא - ¨¨§¥
שה  ב: עמוד עד אלאéBkדף בהמה, ואינה חיה àéä,אינה dîöò éðôa äiøa ולפיכך §¦¨¦§¥©§¨¦

הוא, כן ובהכרח אסור. שחלבה לרבות התורה éëäצריכה àîéz àì éàc לא שאם - §¦Ÿ¥¨¨¦
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דם אכילת כו)באיסור ז קלה (ויקרא טומאה בו שיש דבר כל לרבות ולּבהמה' ְְֵַָָ'לעֹוף

בענין, האמורים ובהמה עוף מלבד עוד לרבות יש מה שכן ותמוה, וכו', חמורה וטומאה 

ש  אבין בר אידי רב ìk'וביאר óà'הברייתא לרבות]ééBzàìשאמרה שאף éBk,[-בא ©¨§©¥
אם ומעתה, באכילה. אסור àeä,דמו à÷éôñ éBkוכי éøèöéàééeaøìיקשה àø÷ C §¥¨¦§§¦§¨§©¥

,à÷éôñ.בחיה ובין בבהמה בין אסור שדם כיון אסור, שדמה פשוט בודאי àlàהרי §¥¨¤¨
היא שכוי אידי, רב ו äiøaסובר עצמה, הוצרכה éðàLבפני כך ומשום ובהמה מחיה §¦¨©¦

כן, ואם דמה. אכילת איסור בפירוש לרבות énðהתורה àëä,שלפנינו הברייתא אף - ¨¨©¦
ש  ו äiøaסוברת אסור.éðàL,היא שחלבה לרבות התורה צריכה ולפיכך §¦¨©¦

הכפורים: ביום ושתיה אכילה איסור מהפסוק למדים כיצד מבארת ïðaø,הגמרא eðz̈©¨¨
בתורה כט)נאמר טז לחדׁש(ויקרא ּבעׂשֹור הּׁשביעי 'ּבחדׁש ,,'íëéúLôð úà epòz ְִִֶֶֶַַַָֹֹ§©¤©§Ÿ¥¤

ìBëé ש היא שהמצוה לפרש øòèöiLהייתי éãk äpva Bà änça áLé,ויתענה ¨¥¥©©¨©¦¨§¥¤¦§©¥
øîBì ãeîìzהפסוק eNòz',בהמשך àì äëàìî ìëå',ללמדנוäî כשם-] ©§©§¨§¨¨Ÿ©£©

ב äëàìnש]איסור äNòz,הוא ìàå áL,ממלאכה הימנעות éepòמצותóàדהיינו §¨¨¥§©©£¤©¦
Lôð ב äNòz,הוא ìàå áL שייך זה ואין העינוי, את המבטל מתענוג הימנעות היינו ¤¤¥§©©£¤

ורחיצה. שתיה אכילה כגון באיסור אלא

תעשה, ואל בשב שהוא לעינוי הכתוב שכוונת שלמדנו לאחר אף הגמרא: שואלת

àîéàåשהכוונה ולומר לפרש לי יש עדיין -déì íééçå àLîéLa áéúéc àëéä- §¥¨¥¨§¨¦§¦§¨§¨¥¥
לו, וחם השמש בחום יושב הוא àìeèaאם áez íe÷ déì àîéð àì לו אסור - Ÿ¥¨¥§¨

אם וכן בצל, ולישב déìלקום øéø÷å àìeèa áéúé,לו וקר בצל יושב -éì àîéð àìàLîéLa áez íe÷ d לקום לו אסור - ¨¦§¨§¨¦¥Ÿ¥¨¥§¦§¨
איסור  שהוזכר שכיון כן, לפרש אפשר אי הגמרא: משיבה תעשה. ואל בשב נפשו את מענה ונמצא השמש, בחום להתחמם ולישב

ללמוד, יש עינוי למצות סמוך äëàìîcמלאכה àéîec,מלאכה לאיסור דומה העינוי מצות -,da z÷ìç àì äëàìn äî §¨¦§¨¨©§¨¨Ÿ¨©§¨¨
אופן, בכל אסורה היא éepòאלא óà ש בדבר הוא בפסוק Baהאמור ÷Bìçz àì בודאי ולפיכך בו, מצווה הוא אופן בכל אלא ©¦Ÿ©£

אינו  שם יושב אינו אם אך שם, יושב כבר אם אלא בעינוי מצווה שאינו נמצא זה לפי שהרי בצל, או בחמה לישיבה הכוונה אין

להתענות. כדי לשבת מצווה

אחר: באופן הדורשת נוספת øîBìברייתא ãeîìz ,øòèöéå äpváe änça áLé ìBëé ,'íëéúLôð úà epòz' ,Cãéà àéðz©§¨¦¨§©¤©§Ÿ¥¤¨¥¥©©¨©¦¨§¦§©¥©§©
äî ,'eNòú àì äëàìî ìëå'איסורäëàìnהואåéìò ïéáéiçL øácכרת,øçà íB÷îa,בשבת Lôðכגון éepò óà הוא §¨§¨¨Ÿ©£©§¨¨¨¨¤©¨¦¨¨§¨©¥©¦¤¤

åéìòבדבר ïéáéiçLכרת,øçà íB÷îa,מאכילה עינוי äæוהיינו äæ éàå,אכילה על כרת חיוב מצינו היכן -.øúBðå ìebt äæ ¤©¨¦¨¨§¨©¥§¥¤¤¤¦§¨
כן, אם הברייתא: מאכילתàéáàשואלת מניעה היא הכפורים ביום עינוי שמצות ארבה, -øúBðå ìebt,בלבדúøëa ïäL למי ¨¦¦§¨¤¥§¨¥

השנה, כל מהם úøëaשאוכל BðéàL ìáhä úà àéáà àìå הכ ביום טבל שהאוכל לנו ומנין שמים, בידי במיתה יפורים אלא §Ÿ¨¦¤©¤¤¤¥§¨¥
הברייתא: משיבה כרת. חיוב עליו øîBìמתווסף ãeîìzהתורה כפלה לכן -'íëéúLôð úà íúépòå' 'epòz'(לא טז ,(שם ©§©§©§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤

äaéø:ושואלת הברייתא מוסיפה אחר. במקום כרת חיוב בו שאין בדבר אף הוא עינוי שחיוב àeäLהחמורìáhäאתàéáàהכתוב ¦¨¨¦©¤¤¤
äúéîa,שמים äúéîaבידי dðéàL äìéápä úà àéáà àìå:הברייתא משיבה מלקות. ועונשה בלאו øîBìאלא ãeîìz §¦¨§Ÿ¨¦¤©§¥¨¤¥¨§¦¨©§©

,'íëéúLôð úà íúépòå' 'epòz'äaéøועדיין הברייתא: שואלת בנבילה. אף הוא עינוי åàìa,שחיוב  àeäL äìéápä úà àéáà §©§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤¦¨¨¦¤©§¥¨¤§¨
.åàìa ïðéàL ïéleçä úà àéáà àìå:הברייתא äaéøמשיבה ,'íëéúLôð úà íúépòå' 'epòz' øîBì ãeîìz עינוי שחיוב §Ÿ¨¦¤©¦¤¥¨§¨©§©§©§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤¦¨

ועדיין בחולין. אף ìBëàהוא íe÷a ïðéàL ïéleçä àéáà,לאכלן מצוה שאין -ìBëà íe÷a àéäL äîeøzä úà àéáà àìå ¨¦©¦¤¥¨§¡§Ÿ¨¦¤©§¨¤¦§¡
באכילתה. מצוה שיש -äaéø 'íëéúLôð úà íúépòå' 'epòz' øîBì ãeîìzועדיין תרומה. אפילו äîeøzäלאסור úà àéáà ©§©§©§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤¦¨¨¦¤©§¨

'eøéúBz ìá'a dðéàL,לאכלה ולא להותירה איסור שאין -'eøéúBz ìá'a ïäL íéLãwä úà àéáà àìå לאכלם שחייב - ¤¥¨§©¦§Ÿ¨¦¤©¢¨¦¤¥§©¦
להותירם. äaéøואסור 'íëéúLôð úà íúépòå' 'epòz' øîBì ãeîìz.קדשים אפילו ©§©§©§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤¦¨
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xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc zeaezk(oey`x meil)

äðùî
envr `ed j` ,micr ipta `ly dztnd oica zwqer epizpyn

:jka dcen,éðBìt ìL Bza úà éúézt øîBàälr micr oi`y s` ¨¥¦¦¦¤¦¤§¦
,jk,Bîöò ét ìò íâôe úLBa ílLîzaygp oic lra z`cedy oeik §©¥¤§¨©¦©§

,oenn aiigl micr d`nkílLî ïéàåd z`ñð÷,milwy miyng ly §¥§©¥§¨
.xeht qpwa dcendy itl

:qpwe oenn iaeigl zetqep ze`nbec d`ian dpyndézáðb ,øîBàä̈¥¨©§¦
,jk lr micr oi`e ,ixagn xac,Bîöò ét ìò ïøwä úà ílLîmeyn §©¥¤©¤¤©¦©§

.oenn aeig `edyìôk éîeìLz ílLî ïéàåz` dxezd daiigy §¥§©¥©§¥¤¤
,apbdå`läMîçå äòaøà éîeìLzxey apebd z` dxez daiigy §©§¥©§¨¨©£¦¨

.xeht ea dcende ,qpw inelyz el`y itl ,exkn e` egahe dy e`
xne`d :ztqep `nbec,éðBìt úà éøBL úéîä,xtek mlyl aiigy ¥¦¦¤§¦

Bàz` ixey zind xn`y,éðBìt ìL BøBLinc z` mlyl aiigy ¤§¦
,xeyd,Bîöò ét ìò ílLî äæ éøäla` .oenn inelyz mdy oeik £¥¤§©¥©¦©§

xn` m`éøBL úéîäz`,éðBìt ìL Bcáòmlyl dxez ezaiigy ¥¦¦©§¤§¦
,'qpw' `edy ,milwy miyly.Bîöò ét ìò ílLî ïéà¥§©¥©¦©§

:el` mipica llkd z` x`an `pzd,ììkä äæ,qpw edn rcilìk ¤©§¨¨
,÷éfäM äî ìò øúé ílLnämilwy miyly ,ltk mlynd apb oebk ©§©¥¨¥©©¤¦¦

melyzd minrtly ,dztne qpe` ly milwy miyng e` ,car ly
e ,qpw edf ,wfpdn lecb,Bîöò ét ìò ílLî Bðéàmlynd eli`e ¥§©¥©¦©§

.envr it lr mlyne ,'oenn'l aygp df ixd ,ewfp xeriyk

* * *

àøîâ
mbte zyea mlyn ipelt ly eza z` izizt xne`d' :dpyna epipy
ly ote` `weec `pzd hwp recn :`xnbd dywn .'envr it lr

,iezitézñðà' éðúéìålecb yecig dfa yiy ,'ipelt ly eza z` §¦§¥¨©§¦
.dfky zevixt dyrn dyry envr lr xnel on`py ,xzei

:`xnbd zvxznøîà÷ 'àéòaî àì'ote`a df oic `pzd dpy - Ÿ¦©§¨¨¨©
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,'ipelt ly ezadì íéât à÷ àìcepi` ixdy ,jk lk dnbet epi`y - §Ÿ¨¨¦¨

,el lraidl dnikqdy xne`ci`ceaét ìò íâôe úLBa ílLî §§©¥¤§¨©¦
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המשך בעמוד פ

miwxt dyelya` cenr `n sc ± iriax wxtzeaezk
äðùîéúéúô."izqp`" `pz `l i`n` yxtn `xnba Ðñð÷ íìùî åðéàå`aaa Ð

xy`"n xeht qpwa dcen ol `wtp `nw"midl` oeriyxiÐhxt.envr z` riyxnl

éðåìô úà éøåù úéîä.xteka aiig ipixde Ðåîöò éô ìò íìùî äæ éøä`xtek xaqw Ð

.`pennéðåìô ìù åãáò.rlq miyly aiig ipixde Ðî åðéàíìùelit`y ,edpip qpwc Ð

.miyly ozep xpic dti oi`àøîâíéâô àìã
äìly frlk lecb dqep` ly frl oi` Ð

`ed dlic mbt e`lc oeike ,dzetnÐopipnidn

.eit lr mbte zyea dipin lwynl dilàì àîéà
dipnidp Ð.frld z` wifgdlåðîéä ìë àìÐ

.xira dpfn frl dilr `iveiyäãéãì äì àçéð
.oennd xkzydl ick frld z` z`yl Ðàì

äçôùî éðáì åäì àçéðmdilr oi` oic ziae Ð

.mzyea wifgdl xac zeyrlà÷æéð àâìôÐ

] .mz xey dxez daiigyàðåîîmlyne Ðlr

.[envr itéîéé÷ øåîéù ú÷æçá åàì`l m` Ð

`ly milra mexnyiewifiÐzwfga mpi`]

oiwifn `l` ,[ewifi `ly mdil`n mixnzyn

ediixn lr jkld ,digxe` e`lc `wfip elit`

exny `ly dfe ,edpixehpl `inxÐ`ed oica

`l` ,dlek mlyilc,edine .dilr qg `pngxc

mlyny dnÐ.mlyn oicaäéøèðéðã éëéä éë
.ezxiny lr dxiny siqeiy Ðïðú`aaa Ð

.`nwïéîåìùúá ÷éæîäå ÷æéðämdipy Ð

:xn`w ikdc jzrc `wlq .xaca oiciqtn

ciqtn wfipc ,`ciqt i`da edl ihn ediiexz

.`blt wifne ,`bltïéîåìùúá ÷æéð êééùã åðééä
.dipenna `blt ciqtnc Ðìé÷ù äéãéã åàìãÐ

lhepy dncÐ.lhep mpgaäéúéà ïéîåìùúáÐ

.dinzaäìéáð úçôì àìà àëøöð àì`d Ð

wiay `wc `blta e`l ,oinelyza wfip ipzwc

dil ipwc inp `wfip `blt `edda `l` ,xn`w

`pngxÐdliap dzgty zgt lk ciqtn

,oica dcnrd zry cr dzin zryn dincn

eiiga xeyd dti did dnk dlapd z` oinyy

mlyne ,dzin zrya dti dliap dzid dnke

elfedy dn la` .ivgddzin zryn dliap inc

dxikn zry crÐmelk mlyn wifnd oi`

,i`xwn dl sili (a,i) `nw `aaae .zgt eze`a

zgtc `pz i`d opirny`e.ied wfipc dliap

äìéáðá ïéìôèî íéìòáäù ãîìî ÷æð éîåìùúÐ

opzc ,oizipznc `pyil yixc `ziixac `pz

ahina wfp inelyz mlyn :`nw `aaa.ux`d

'ipznc `pz hwpc i`dc ,`ziixaa dlr `pze

z` mlyn `pz `le ,wfp inelyzwfpdÐ

wfipdy ,`z` opireny`lz` lhepezliap

lthnedn dilr milyn wifnde ,dxkene da

mz m` ,dxez ezaiigyÐcren m`e ,ivgÐ

iaxl dil dnl izxze .lkd'ipzna mzqinl

dliapa oilthn milrac?äéìåë íìùî à÷ãÐ

.df cqtda eiceåôåâî`l` daeb epi` Ðsebn

ewfp ivg ick ea oi` m`e ,xeydÐciqti

.xzendäééìòä ïîon Ðahind.wifn iqkpay

zeny) aizk mz iabc`k,"etqk z` evge" (

."xey mlyi mly" (my) aizk crenae ,etebn

`qpw `wfip `bltc `zi` m`eÐinp ipzip

.exey xenyl ea ecirde exzd ixdy ,mlyn oica i`ce crenc .envr it lr mlyn crene ,envr it lr mlyn epi` mzdyøôåë éöç øééùlk dpy `l Ðmiweligdixdy ,mdipiay

zindy mze ,mly xtek mlyn mc`d z` zindy crendy :mdipia df welig yi s`Ð:(a,`n `nw `aa) opiyxce ,"iwp xeyd lra" aizkc .mlyn `l ,oiwfipa epick ,xtek ivg elit`

.xtek ivgn iwp
àä
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éðúéìå.zevixt dyry dcenc ab lr s` ,xehtc ith yecg iedc Ð izqp`éáøoerny

i`c :wgvi epiax xne` Ð envr it lr mlyn epi` mbte zyea s` xne` dcedi oa

iaxlc (`,an) onwl "dxrp" yixa rnync `d ,`kdc oizipzn` dcedi oa oerny iax i`w

eraz mzdc meyn epiid Ð dreay oaxw dil aiign Ð mbte zyea raz `wc i` ,oerny

'ek epnid lk e`l xnel jiiy oi`e ,dlgz a`d

i`pz ixzc xnel jixv oi`e .`kd xn`wck

oa oeyny epiax xne` cere .oerny iaxc `ail`

,mixb zaa inwe`l `ki` onwlc `iddc :mdxa`

`nlc xninl `kilc ,dia`le dcicl dl `gipe

i` ,edine .dil `gip `lc mid zpicna cg `ki`

onwl iziinc ,zereayc oizipzn` oerny iax i`w

`ail` i`pz ixz jgxk lr Ð (my) "dxrp" yixa

.oerny iaxc

øîåàäoya `veie ,rx my `iven Ð 'ek izapb

`iz`c xninl `ki` Ð `pz `lc oire

.llkd dfa

äæÐ 'ek wifdy dn lr xzei mlynd lk llkd

xn`c o`nl elit`egbpy xey" wxta

inc epiid xtekc (`,n `nw `aa) "dynge drax`

it lr s` ,wifdy dnn xzei aiyg `l ,wifnd

eytp oeictc Ð wfipn xzei wifn dey minrty

.ozep `ed

àìab lr s` Ð dliap zgtl `l` `kxvp

dil ikfc oeik mewn lkn ,liwy dicic e`lc

dn oinelyza dil opiayg Ð wfp ivg `pngx

`pxw xninl jiiy `l `kde .dlapd dzgty

eteqa "gipnd"a opixn`ck ,dia `xiaw jxezc

,xeyd bxdp `ly i`ce mzdc ,(`,cl `nw `aa)

,ok liaya exey xeknl el oi`c ,ikd xnel jiiy

el yi Ð bxdpyk cin ,`kd la` .giayiy xeaqy

.gixqze dliapd zgtzy reciy ,exkenl

àðéðúmilthn milrady cnln wfp inelyz

`aaa dl `wiic ikd Ð 'ek dliapa

inelyza `l` ,ipzw `l ewfpa izag :(a,i) `nw

.'ek ewfpéà`ed `xeiy e`l xtek ivg meyn

`lc ,`ed `iepiy `l` ,`id `kxit e`l Ð 'eke

xiiy i`n `penn `wfip `blt xn`c o`nl iywiz

ivge ,melk xiiy `l :ipyne ,xtek ivg xiiyc Ð

wxta xifpa `ki` oke .`ed `xeiy e`l xtek

Ð "lgi `l" meyn i` iab (a,gl) "mipin dyly"

.(`,cp dkeq) "lilgd" wxta oke ,`ed `xeiy e`l

.ith mbnebn mzdc `edde
`d
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éëéä ék ,déñð÷c àeä àðîçøå ,ììk ílLéì àìc§¨¦©¥§¨§©£¨¨¦§¨¥¦¥¦
:ïðz .ììë úéîäå äî ÷éæéä :ïîéñ .déøBúì déøèðéðc§¦§§¥§¥§©
àbìt øîàc ïàîì àîìLa .ïéîeìLúa ÷éfnäå ÷fépä©¦¨§©©¦§©§¦¦§¨¨§©§¨©©§¨

àðBîî à÷æéð¯éiLc eðééäàlà .ïéîeìLúa ÷féð C ¦§¨¨¨©§§©¨¦¨§©§¦¤¨
àñð÷ à÷æéð àbìt øîàc ïàîì¯àì !?déúéà ïéîeìLúa ,ìé÷L à÷ déãéc åàìc ,àzLä §©§¨©©§¨¦§¨§¨¨¨§¨§¨¦¥¨¨¥§©§¦¦¥¨

.äìéápa ïéìtèî íéìòaäL ãnìî ÷æð éîeìLz :àðéðz äìéáð úçt .äìéáð úçôì àlà àëøöð¦§§¨¤¨¦§©§¥¨§©§¥¨§¥¨©§¥¤¤§©¥¤©§¨¦§©§¦©§¥¨
à éàc ,àëéøöe .ãòeîa àãçå íúa àãçíz ïðéòeîL¯ãòeî ìáà ,ãòià àì ézkàc íeMî £¨§¨©£¨§¨§¦¨§¦©§¦©¨¦§©©¦¨¦©©£¨¨

ãòiàc¯ãòeî ïðéòeîLà éàå .àì àîéà¯íz ìáà ,délek ílLî à÷c íeMî¯,àì àîéà §¦©©¥¨¨§¦©§¦©¨¦§¨§©¥¥£¨¨¥¨¨
÷æð ílLî ãòeîe ,Bôebî ÷æð éöç ílLî ízäL ?ãòeîì íz ïéa äî :òîL àz .àëéøö§¦¨¨§©©¥¨§¨¤©¨§©¥£¦¤¤¦¨§©¥¤¤
!Bîöò ét ìò ílLî ãòeîe Bîöò ét ìò ílLî Bðéà ízäL éðú÷ àìå .äéiìòä ïî íìL̈¥¦¨£¦¨§¨¨¨¥¤©¨¥§©¥©¦©§¨§©¥©¦©§

øôBk éöç íeMî éà .øôBk éöç øéiL ?øéiL éàäc øéiL éàî .øéiLå àðz¯,àeä àøeiL åàì ¨¨§¦¥©¦¥§©¦¥¦¥£¦¤¦¦£¦¤¨¦¨
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קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc zeaezk(oey`x meil)

äðùî
envr `ed j` ,micr ipta `ly dztnd oica zwqer epizpyn

:jka dcen,éðBìt ìL Bza úà éúézt øîBàälr micr oi`y s` ¨¥¦¦¦¤¦¤§¦
,jk,Bîöò ét ìò íâôe úLBa ílLîzaygp oic lra z`cedy oeik §©¥¤§¨©¦©§

,oenn aiigl micr d`nkílLî ïéàåd z`ñð÷,milwy miyng ly §¥§©¥§¨
.xeht qpwa dcendy itl

:qpwe oenn iaeigl zetqep ze`nbec d`ian dpyndézáðb ,øîBàä̈¥¨©§¦
,jk lr micr oi`e ,ixagn xac,Bîöò ét ìò ïøwä úà ílLîmeyn §©¥¤©¤¤©¦©§

.oenn aeig `edyìôk éîeìLz ílLî ïéàåz` dxezd daiigy §¥§©¥©§¥¤¤
,apbdå`läMîçå äòaøà éîeìLzxey apebd z` dxez daiigy §©§¥©§¨¨©£¦¨

.xeht ea dcende ,qpw inelyz el`y itl ,exkn e` egahe dy e`
xne`d :ztqep `nbec,éðBìt úà éøBL úéîä,xtek mlyl aiigy ¥¦¦¤§¦

Bàz` ixey zind xn`y,éðBìt ìL BøBLinc z` mlyl aiigy ¤§¦
,xeyd,Bîöò ét ìò ílLî äæ éøäla` .oenn inelyz mdy oeik £¥¤§©¥©¦©§

xn` m`éøBL úéîäz`,éðBìt ìL Bcáòmlyl dxez ezaiigy ¥¦¦©§¤§¦
,'qpw' `edy ,milwy miyly.Bîöò ét ìò ílLî ïéà¥§©¥©¦©§

:el` mipica llkd z` x`an `pzd,ììkä äæ,qpw edn rcilìk ¤©§¨¨
,÷éfäM äî ìò øúé ílLnämilwy miyly ,ltk mlynd apb oebk ©§©¥¨¥©©¤¦¦

melyzd minrtly ,dztne qpe` ly milwy miyng e` ,car ly
e ,qpw edf ,wfpdn lecb,Bîöò ét ìò ílLî Bðéàmlynd eli`e ¥§©¥©¦©§

.envr it lr mlyne ,'oenn'l aygp df ixd ,ewfp xeriyk

* * *

àøîâ
mbte zyea mlyn ipelt ly eza z` izizt xne`d' :dpyna epipy
ly ote` `weec `pzd hwp recn :`xnbd dywn .'envr it lr

,iezitézñðà' éðúéìålecb yecig dfa yiy ,'ipelt ly eza z` §¦§¥¨©§¦
.dfky zevixt dyrn dyry envr lr xnel on`py ,xzei

:`xnbd zvxznøîà÷ 'àéòaî àì'ote`a df oic `pzd dpy - Ÿ¦©§¨¨¨©
zkl jxev oi`y cr ,xzei ycegnd oicd z` azkyoicd z` ae

,xnelk ,heytdàéòaî àìxne`dy xnel jixv oi` -ézñðà'z` Ÿ¦©§¨¨©§¦
,'ipelt ly ezadì íéât à÷ àìcepi` ixdy ,jk lk dnbet epi`y - §Ÿ¨¨¦¨

,el lraidl dnikqdy xne`ci`ceaét ìò íâôe úLBa ílLî §§©¥¤§¨©¦
ìáà .Bîöòxne`ddì íéât à÷c ,éúéztdnbet `ed eixacay - ©§£¨¦¦¦§¨¨¦¨

,el lraidl dnikqdy frl dilr `iven `ed ixdy ,xzeiaàîéà¥¨
y xnel mileki epiid -,Bîöò ét ìò ílLî àìel oin`p m`y oeik Ÿ§©¥©¦©§

mc` ipa eaygiy ,frld z` jka wfgp mbte zyea mlyl eaiigpe
,xacd zn`y oic zial xxazdyïì òîLî à÷oi`y ,`pzd ¨©§©¨

.envr it lr mbte zyea mlyne ,frll miyyeg
miyyegy zxaeqe epizpyn lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbd zxne` .frllïéúéðúîdztndy zxne`d ,epizpyn - ©§¦¦
,envr z`ced it lr mbte zyea mlynàpz éàä ék àìcdpi` - §Ÿ¦©©¨

,df `pzk zxaeqàéðúc,`ziixaaíeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø §©§¨©¦¦§¤§¨¥¦
,ïBòîL éaø`ed qpwn wx `l ,ipelt ly eza z` izizt xne`d ©¦¦§
`l` ,xeht,Bîöò ét ìò ílLî Bðéà íâôe úLBa óày meynàì ©¤§¨¥§©¥©¦©§Ÿ

epîéä ìk,zepn`p el oi` -íBbôiLz` eixaca,éðBìt ìL Bza ¨¥¤¤¦§¦¤§¦
.dzpify lew dilr `iveie

zl`ey .frld lr legnl dxrpd cia m`d zxxan `xnbd
:`xnbd,éiaàì àtt áø déì øîà,frll yyegd oerny iaxlàçéð ¨©¥©¨¨§©©¥¦¨

éàî dãéãì dìinc z` lawl zad ly dpevxy ote`a oicd dn - ¨§¦¨©
s` :iia` el aiyd .frl dilr `vi ok zngny s` ,mbtde zyead

,dnikqn dnvr zadyäéáàì déì àçéð àì àîìcfrl z`veda ¦§¨Ÿ¦¨¥§¨¦¨
jiynd .dliren zad znkqd oi`e ,xaca dyea yi el s`y ,df

y ote`a :l`ye `tt ax.éàî ,äéáàì déì àçéð:iia` el aiyd ¦¨¥§¨¦¨©
äçtLî éðáì eäì àçéð àì àîìcote`a :`tt ax l`y .dfk frla ¦§¨Ÿ¦¨§¦§¥¦§¨¨

yeäì àçéðs`.éàî ,äçtLî éðáì:iia` el xn`àkéìc øLôà éà ¦¨§¦§¥¦§¨¨©¦¤§¨§¥¨

déì àçéð àìc íiä úðéãîa ãçipan cg` `di `ly okzi `l - ©¦§¦©©¨§Ÿ¦¨¥
zial oi`e ,df frll mikqi `ly ,wegx mewna `vnpd dgtynd
.myiiand frld z` miwfgn md jkay ,mbte zyeaa eaiigl oic

* * *
:dpyna epipy,'åëå ïøwä úà ílLî ézáðb øîBàä'z` ixey zind ¨¥¨©§¦§©¥¤©¤¤

`xnbd .'envr it lr mlyn df ixd ,ipelt ly exey e` ipelt
`ed m`d ,gbpy mz xeya wfp ivg aeig oipra zwelgn d`ian

:miccvd cg`k epizpynn gikedl dqpne ,oenn e` qpwzéà,øî ¦§©
à÷æéð àbìt,gbpy mz xey dxezd daiigy wfp ivg -àtt áø ©§¨¦§¨©¨¨

àðBîî à÷æéð àbìt ,øîà.mlyl aiig ea dcende ,`ed 'oenn' -áø ¨©©§¨¦§¨¨¨©
,àñð÷ à÷æéð àbìt ,øîà òLBäé áøc déøa àðeä.xeht ea dcende ¨§¥§©§ª©¨©©§¨¦§¨§¨¨

:mdizexaq z` zx`an `xnbd,àðBîî à÷æéð àbìt øîà àtt áø©¨¨¨©©§¨¦§¨¨¨
c meyn,íéøååL íúñ ,øáñ÷,mipgbpk miwfgen mpi`y s`åàì ¨¨©§¨§¨¦¨

éîéé÷ øenéL ú÷æçamilibx `l` wifdln mixneyn zwfga mpi` - §¤§©¦¨§¦
,driyt ef ixd ,gbp ok zngne milrad edexny `l m`e ,gbil

délek ílLîc àeä ïéãáez` mlyl eaiigl ie`x did oicd cvne - §¦¦§©¥¥
,wfpd lkdéålò ñééçc àeä àðîçøåeilr dqgy `id dxezde - §©£¨¨§¨¥¦¨¥

,wfp ivgn eze` dxhteàøBz ãòià àì ézkàc`l oiicry oeik - §©©¦Ÿ¦©©¨
`l` qpw epi` wfp ivga aiig `edy dny `vnp .gbil xeyd cred

.oicd xwirn ea aiigy ,xenb oenn
,àñð÷ à÷æéð àbìt ,øîà òLBäé áøc déøa àðeä áøc meynøáñ÷ ©¨§¥§©§ª©¨©©§¨¦§¨§¨¨¨¨©

éîéé÷ øenéL ú÷æça íéøååL íúñepi`y ,xenyk wfgen xey mzq - §¨§¨¦§¤§©¦¨§¦
,wifne gbepå,eilra exny `ly s`,ììk ílLéì àìc àeä ïéãa §§¦§Ÿ¦©¥§¨

déøBúì déøèðéðc éëéä ék déñð÷c àeä àðîçøådqpw dxezde - §©£¨¨§©§¥¦¥¦§¦§§¥§¥
.epxnyi `adle o`kny ick wfp ivg mlyl eze`

,zeipyn dnkn zwelgna miccvd cg`k gikedl dqpn `xnbd
:zeipynd zxikfl oniq zpzepe÷éæéä ,ïîéñwifnde wfipd - ¦¨¦¦

,oinelyzaäî,crenl mz oia dn -úéîäåz` ixey zind - ©§¥¦
,ipeltììk.envr it lr mlyny lk llkd df - §¨

:oenn aeig `ed wfp ivgy gikedl dqpn `xnbdïðzdpynaw"a) §©
(:ci,wifdy mz xey iablïéîeìLúa ÷éfnäå ÷fépämitzzyn - ©¦¨§©©¦§©§¦

e .melyzaéiLc eðééä ,àðBîî à÷æéð àbìt øîàc ïàîì àîìLaC ¦§¨¨§©§¨©©§¨¦§¨¨¨©§§©¨
ïéîeìLúa ÷féðszzyn wfipd eli`k xacd aygpy oaen - ¦¨§©§¦

dxn`e ,mly wfp lawiy ie`x did oicd xwirn ixdy ,melyza
ciqtn wfipde ivg mlyn wifndy ixd ,wfp ivg wx lawiy dxez

.ivgà÷ déãéc åàìc àzLä ,àñð÷ à÷æéð àbìt øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©©§¨¦§¨§¨¨©§¨§¨¦¥¨
ìé÷L,oicd cvn el ribn epi` lawn `edy ivgd elit` ixd - ¨¦

déúéà ïéîeìLúawfpd melyza szzyn `edy aygp ike - §©§¦¦¥
eilr did `l oicd xwirn `ld ,wfp ivg wx lawny dfa ciqtne

.melk lawl
mitzzyn wifnde wfipdy dpynd zpeek oi` :`xnbd dgec

e ,dgibpd ly wfpd melyzaàëøöð àìdpynd dkxved `l - Ÿ¦§§¨
,'oinelyza wifnde wfipd' xnelì àlàoipr,äìéáð úçtm`y ¤¨§§©§¥¨

oi` ,dxkenl witqdy mcew ,dgibpd xg`l dliapd inc ezgt
wifndz` wx mlyn wifnd `l` ,df cqtd lr el mlyl aiig

sqeezdy zgtd z` ciqtn wfipde ,dzind zrya didy zgtd
.wfpd melyza szzyn `ed eli`k aygp jkae ,okn xg`l

y `ed ef dpyna yecigd ike :`xnbd ddnzäìéáð úçtlr lhen §©§¥¨
`nw `aaa dpyna epipy xak `ld ,wfipd(:h)wifnd ag ,wifdyk' ,

e ,'ux`d ahina wfp inelyz mlylàðéðz`ziixaa epipye -(:i my) ¨¦¨
`pzd azky jkay ,ef dpyn xe`iaa'÷æð éîeìLz'oeyl efy ©§¥¤¤

`ed ,'wfpd z` mlyn' azk `le ,dnlydïéìtèî íéìòaäL ãnìî§©¥¤©§¨¦§©§¦
,äìéápacin dieeya dliapd z` milawn milrady ,xnelk ©§¥¨

xeriyk xeyd ieey z` mdl milyn wifnde ,dgibpd xg`l
.eieey z` dnvr dzind dzigtdy

milrady df oic miinrt aezkl `pzd jxved :`xnbd zvxzn
,dliapa milthn.ãòeîa àãçå ,íúa àãçz` `xnbd zx`an £¨§¨©£¨§¨
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miwxt dyelya` cenr `n sc ± iriax wxtzeaezk
äðùîéúéúô."izqp`" `pz `l i`n` yxtn `xnba Ðñð÷ íìùî åðéàå`aaa Ð

xy`"n xeht qpwa dcen ol `wtp `nw"midl` oeriyxiÐhxt.envr z` riyxnl

éðåìô úà éøåù úéîä.xteka aiig ipixde Ðåîöò éô ìò íìùî äæ éøä`xtek xaqw Ð

.`pennéðåìô ìù åãáò.rlq miyly aiig ipixde Ðî åðéàíìùelit`y ,edpip qpwc Ð

.miyly ozep xpic dti oi`àøîâíéâô àìã
äìly frlk lecb dqep` ly frl oi` Ð

`ed dlic mbt e`lc oeike ,dzetnÐopipnidn

.eit lr mbte zyea dipin lwynl dilàì àîéà
dipnidp Ð.frld z` wifgdlåðîéä ìë àìÐ

.xira dpfn frl dilr `iveiyäãéãì äì àçéð
.oennd xkzydl ick frld z` z`yl Ðàì

äçôùî éðáì åäì àçéðmdilr oi` oic ziae Ð

.mzyea wifgdl xac zeyrlà÷æéð àâìôÐ

] .mz xey dxez daiigyàðåîîmlyne Ðlr

.[envr itéîéé÷ øåîéù ú÷æçá åàì`l m` Ð

`ly milra mexnyiewifiÐzwfga mpi`]

oiwifn `l` ,[ewifi `ly mdil`n mixnzyn

ediixn lr jkld ,digxe` e`lc `wfip elit`

exny `ly dfe ,edpixehpl `inxÐ`ed oica

`l` ,dlek mlyilc,edine .dilr qg `pngxc

mlyny dnÐ.mlyn oicaäéøèðéðã éëéä éë
.ezxiny lr dxiny siqeiy Ðïðú`aaa Ð

.`nwïéîåìùúá ÷éæîäå ÷æéðämdipy Ð

:xn`w ikdc jzrc `wlq .xaca oiciqtn

ciqtn wfipc ,`ciqt i`da edl ihn ediiexz

.`blt wifne ,`bltïéîåìùúá ÷æéð êééùã åðééä
.dipenna `blt ciqtnc Ðìé÷ù äéãéã åàìãÐ

lhepy dncÐ.lhep mpgaäéúéà ïéîåìùúáÐ

.dinzaäìéáð úçôì àìà àëøöð àì`d Ð

wiay `wc `blta e`l ,oinelyza wfip ipzwc

dil ipwc inp `wfip `blt `edda `l` ,xn`w

`pngxÐdliap dzgty zgt lk ciqtn

,oica dcnrd zry cr dzin zryn dincn

eiiga xeyd dti did dnk dlapd z` oinyy

mlyne ,dzin zrya dti dliap dzid dnke

elfedy dn la` .ivgddzin zryn dliap inc

dxikn zry crÐmelk mlyn wifnd oi`

,i`xwn dl sili (a,i) `nw `aaae .zgt eze`a

zgtc `pz i`d opirny`e.ied wfipc dliap

äìéáðá ïéìôèî íéìòáäù ãîìî ÷æð éîåìùúÐ

opzc ,oizipznc `pyil yixc `ziixac `pz

ahina wfp inelyz mlyn :`nw `aaa.ux`d

'ipznc `pz hwpc i`dc ,`ziixaa dlr `pze

z` mlyn `pz `le ,wfp inelyzwfpdÐ

wfipdy ,`z` opireny`lz` lhepezliap

lthnedn dilr milyn wifnde ,dxkene da

mz m` ,dxez ezaiigyÐcren m`e ,ivgÐ

iaxl dil dnl izxze .lkd'ipzna mzqinl

dliapa oilthn milrac?äéìåë íìùî à÷ãÐ

.df cqtda eiceåôåâî`l` daeb epi` Ðsebn

ewfp ivg ick ea oi` m`e ,xeydÐciqti

.xzendäééìòä ïîon Ðahind.wifn iqkpay

zeny) aizk mz iabc`k,"etqk z` evge" (

."xey mlyi mly" (my) aizk crenae ,etebn

`qpw `wfip `bltc `zi` m`eÐinp ipzip

.exey xenyl ea ecirde exzd ixdy ,mlyn oica i`ce crenc .envr it lr mlyn crene ,envr it lr mlyn epi` mzdyøôåë éöç øééùlk dpy `l Ðmiweligdixdy ,mdipiay

zindy mze ,mly xtek mlyn mc`d z` zindy crendy :mdipia df welig yi s`Ð:(a,`n `nw `aa) opiyxce ,"iwp xeyd lra" aizkc .mlyn `l ,oiwfipa epick ,xtek ivg elit`

.xtek ivgn iwp
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éðúéìå.zevixt dyry dcenc ab lr s` ,xehtc ith yecg iedc Ð izqp`éáøoerny

i`c :wgvi epiax xne` Ð envr it lr mlyn epi` mbte zyea s` xne` dcedi oa

iaxlc (`,an) onwl "dxrp" yixa rnync `d ,`kdc oizipzn` dcedi oa oerny iax i`w

eraz mzdc meyn epiid Ð dreay oaxw dil aiign Ð mbte zyea raz `wc i` ,oerny

'ek epnid lk e`l xnel jiiy oi`e ,dlgz a`d

i`pz ixzc xnel jixv oi`e .`kd xn`wck

oa oeyny epiax xne` cere .oerny iaxc `ail`

,mixb zaa inwe`l `ki` onwlc `iddc :mdxa`

`nlc xninl `kilc ,dia`le dcicl dl `gipe

i` ,edine .dil `gip `lc mid zpicna cg `ki`

onwl iziinc ,zereayc oizipzn` oerny iax i`w

`ail` i`pz ixz jgxk lr Ð (my) "dxrp" yixa

.oerny iaxc

øîåàäoya `veie ,rx my `iven Ð 'ek izapb

`iz`c xninl `ki` Ð `pz `lc oire

.llkd dfa

äæÐ 'ek wifdy dn lr xzei mlynd lk llkd

xn`c o`nl elit`egbpy xey" wxta

inc epiid xtekc (`,n `nw `aa) "dynge drax`

it lr s` ,wifdy dnn xzei aiyg `l ,wifnd

eytp oeictc Ð wfipn xzei wifn dey minrty
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כתובות. אלו נערות - פרק שלישי דף מא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc zeaezk(oey`x meil)

mz oia weligd z` `pzd dpy `ly jkl xg` mrh yiy meyn
c zngn epiide ,xtek oiprl crenlépî àädpynd in zrck - ¨©¦

k ,diepy,øîàc ,àéä éìéìbä éñBé éaøxeyíz,mc` bxdyílLî ©¦¥©§¦¦¦§¨©¨§©¥
,øôBk éöçs`e .xtek aeig oiprl mdipia welig oi`y `vnpe £¦¤

weligd llka df ixd ,xtek ivg mze mly xtek mlyn creny
`vnp .wfp ivg mze ,mly wfp mlyn creny ,dpyna aezky
`ed `pzd xiiyy cigid oicd ,qpw `ed wfp ivgy xn`c o`nly
crene envr it lr mlyn epi` mzy ,envr z`ced it lr melyz

.mlyn
:epizpynn di`x `iadl `xnbd dqpn,òîL àzepizpyna epipy ¨§©

(`"r)xne`d ,éðBìt úà éøBL úéîä,xtek mlyl aiig ip`eBà ¥¦¦¤§¦
z` ixey zind xn`yéðBìt ìL BøBL,wfpd z` mlyl aiig ip`e ¤§¦

åàì éàî .Bîöò ét ìò ílLî äæ éøäzwqer epizpyn oi` m`d - £¥¤§©¥©¦©§©¨
s`axey,ízgkene ,envr it lr wfp ivg mlyl aiigy x`eane §¨

.envr it lr aiigzne ,qpw aeig `le oenn aeig `ed wfp ivgy
:`xnbd dgecàìwx `l` ,mza zwqer epizpyn oi` -,ãòeîa Ÿ§¨

.envr it lr mlyn okle ,qpw `le oenn `ed eaeig lkd ixacly
,crena wx zwqer epizpyny ,ok m` :`xnbd dywníúa ìáà£¨§¨

éàîivgy xn`c o`nl ,wifd mzd exeyy dcena oicd `di dn - ©
ixd ,qpw `ed wfp,Bîöò ét ìò ílLî Bðéà,dyw ok m`eéðúcà- ¥§©¥©¦©§©§¨¥

a dpey `pzdy cràôéñqpw mlyn mc` oi` eay oicl `nbeck ¥¨
z` ixey zind xne`d ly ote`d z` envr it lr,éðBìt ìL Bcáò©§¤§¦

yílLî Bðéàmilwy miyly qpwdãéãa éðúéðå âBìôéð ,Bîöò ét ìò ¥§©¥©¦©§¦§§¦§¥§¦¨
xikfdy oixeg oa zbixd ly envr dxwn eze`a wlgl el did -

,jk xnele ,`yixaíéøeîà íéøác änabxd exeyy dced m`y ©¤§¨¦£¦
,mlyl aiig mc`íz ìáà ,ãòeîamc` bxdyét ìò ílLî Bðéà §¨£¨¨¥§©¥©¦

,Bîöò.xeht qpwa dcene ,qpw edfy oeik ©§
`yixdn zFPWl jixv `pzd did jixacl s` ixd :`xnbd zvxzn§©

,jky oeike ,crena `tiqae mza xaecn `yixay ,`tiqldlek¨
éøééî÷ ãòeîa,crena wx dlek dpynd z` zFpWl `pzd sicrd - §¨¨©§¥¦§

,qpw ly ote` yi crena s`y ycgle ,oixeg oal car oia wlgle
aiigzn epi` dfay ,iprpk car crend exey bxdy ote`a epiide

.envr it lr
:epizpyn meiqn df oecip gikedl dqpn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

epizpyn seqa(`"r),,÷éfäM äî ìò øúé ílLnä ìk ,ììkä äæoebk ¤©§¨¨©§©¥¨¥©©¤¦¦
,apba ltk aeig,Bîöò ét ìò ílLî Bðéàyie .qpw `edy meyn ¥§©¥©¦©§

,jkn wiiclàämlyn m` la` -,÷éfäM änî úBçtmz xey oebke ¨¨¦©¤¦¦
,wfp ivg wx mlyndöò ét ìò ílLî,Bîwfp ivgy dxe`kl gkene §©¥©¦©§

.envr it lr aiigzn okle ,oenn aeig `ed
:`xnbd dgecàîéz àìdpyndn wiicz l` -änî úBçt àä' Ÿ¥¨¨¨¦©

'÷éfäM,envr it lr mlynàîéà àlà,wiicz jk -änk' àä ¤¦¦¤¨¥¨¨©¨
'÷éfäL,weica wfpd xeriyk mlynd -,Bîöò ét ìò ílLîla` ¤¦¦§©¥©¦©§

llkae ,qpw df ixd ,zegt oiae xzei oia ,xg` xeriya mlynyk
.qpw `ede ,wfpd xeriyn zegt `edy wfp ivg mb df

,oenn edf wfpd xeriyk mlynd wxy ,ok m` :`xnbd dywnìáà£¨
mlyndúBçt,wifdy dnn,Bîöò ét ìò ílLî Bðéà ,éàîok m` ¨©¥§©¥©¦©§

,dywéðúéì,xzei wiecn gqep dpynaílLî BðéàL ìk ,ììkä äæ' ¦§¥¤©§¨¨¤¥§©¥
c ,'Bîöò ét ìò ílLî Bðéà ÷éfäL änkef oeylnòîLîm`y mb ©¨¤¦¦¥§©¥©¦©§§©§©

mlynúBçt,qpw edf ,wfp ivg oebk ,wifdy dnnòîLîem`y mb ¨©§©
mlynøúélk' `pzd azk recne .qpw edf ,ltk oebk ,wifdy dnn ¨¥

oeyl efy ,'envr it lr mlyn epi` wifdy dn lr xzi mlynd
oenn edf ,wifdy dnn zegt mlyndy xeaqle ,da zerhl ozipy

:`xnbd zxne` .envr it lr mlyneàzáeézlr `kxit ef ok` - §§¨
cenll ozip epizpyn weicny oeik ,qpw `ed wfp ivgy xaeqd

.oenn aeig edfy
:dkldd z` zwqet `xnbd,àñð÷ à÷æéð àbìt ,àúëìäåepi`e §¦§§¨©§¨¦§¨§¨¨

n.envr it lr mly
:`xnbd ddnzàúëìäå àzáeézep` cg` cvny okzi ji` - §§¨§¦§§¨

ep` ipy cvne ,qpw `ed wfp ivgy xaeqd zhiy z` mikxet

:`xnbd zvxzn .eixack dkld miwqetïéàmiwqet ep` ,ok` - ¦
ixdy ,epizpynn eilr epiywdy s` lr ezenkáúBzéà éàî àîòè©£¨©¦©

,dpyndn eilr `iyewd dzid dn -éðz÷ àìc íeMî`ed qpwy ¦§Ÿ¨¨¥
mlyn epi`y lk','÷éfäL äîkzegt mlynd s`y jkn rnzyiy §¨¤¦¦

ok azk `ly mrhdy ,jk lk `iyew ef oi`e ,qpw edf wifdy dnn
c meyn `ed `pzddéì à÷éñt àìjiiyd reaw llk df oi`y - Ÿ§¦¨¥

,mewn lkaàkéàc ïåékmelyz aeig yiy -úBøBøö ÷æð éöç- ¥¨§¦¨£¦¤¤§
,dwifde dkelid jxca dilbx zgzn zexexv dfizdy dnda

,wfp ivg mlynydì éøéîb àúëìäc`id ipiqn dynl dkldy - §¦§§¨§¦¦¨
cdf aeig,àeä àðBîî,oenn `edy 'lbx' ly dclez efy oeikíeMî §¨¨¦

éðz÷ àì éëä`ly ick ,qpw edf wifdy dnk mlyn epi`y lky ¨¦Ÿ¨¨¥
zn`ay xnel ozip `linne .ok `ed zexexv aeig s`y rnzyi
dpynd oeyln wiicl oi`e ,qpw `ed mz xey ly wfp ivg aeig

.oenn aeig edf wifdy dnn zegt mlyndy
ly wfp ivg inelyz oipra dyrnl mibdep cvik zx`an `xnbd

:`xnbd zxne` .mzzøîàc àzLäåc `id dklddyà÷æéð àbìt §©§¨§¨§©§©§¨¦§¨
,àñð÷,ok m`éønéà ìëàc àaìk éàä,mlk`e mi`lh wpgy alk - §¨¨©©§¨§¨©¦§¥

åokéáøáø éìBâðøz ìéëàc àøðeL,milecb milebpxz lk`y lezg - §§¨©£¦©§§¥©§§¥
e jka mkxc oi`yàeä äpeLîdclez `ed dpeyn wfp lke ,df wfid §¤

,qpw `edy wfp ivg mlyn zepey`xd minrtd zylyae ,oxw ly
åoklïðéaâî àìeze` miaeb oi` -,ìááamipiic my oi`y oeik §Ÿ©§¦¨§¨¤

aezk qpwae ,milyexiay dlecbd oixcdpqd ici lr eknqedy
(g ak zeny).mikenq mipiic rnyny 'midl` oriWxi xW`'ìáàm` £¤©§¦ª¡Ÿ¦£¨

lezgd lk`éøèeæ,miphw milebpxz -àeä déçøBà,jka ekxc - §¥§¥
,qpw `le `ed oenne ,mly wfp znlyny oy ly dclez efeejkl

ïðéaâî.mikenq mipiic dfl jixv oi`y oeik ,laaa df wfp ©§¦¨
:qpwd oic z` x`al `xnbd dkiynnåwfp ivg miaeb oi`y s` §

mewn lkn ,qpw `edy itl laaañôz éàwifnd iqkpn wfipd ¦¨©
,oic zia zeyx `ll ,envrndépéî ïðé÷tî àì,epnn oi`iven oi` - Ÿ©§¦¨¦¥

mpi` oic ziay `l` ,df oenna zekf el yi oicd cvny oeik
mi`iven oi` ,envrl oic dyr m` j` ,el` mipic oecl mi`yx

.epnn
:sqep oicéàåj` ,wfipd qtz `løîà,oic zialàðîéæ éì eòa÷à §¦¨©©§§¦¦§¨

ìàøNé õøàìux`l inr zelrl wifnd aiigzi eay onf il erawz - §¤¤¦§¨¥
,qpw eaiigl mgekay mikenq oic ziaa oecl ,l`xyidéì ïðéòa÷î©§§¦¨¥

.l`xyi ux`l enr zelrl wifnd z` miaiigne onf el miraew -
ìéæà àì éàå,enir zkll dvex epi` wifnd m`e -déì ïðéúnLî- §¦Ÿ¨¦§©§¦¨¥

.l`xyi ux`l dlrie eaeigk bdpiy cr ,eze` micpn
:`xnbd zxne` .sqep oic yi el` lezg e` alkay zx`an `xnbd

Ck ïéáe Ck ïéaepi` oia l`xyi ux`l zelrl dvex wifnd m` oia - ¥¨¥¨
,dvexdéì ïðéúnLîmeyn ,xg` cvn wifnl÷élñ déì ïðéøîàc §©§¦¨¥§¨§¦¨¥©¥
C÷éfälezg e` alk eze` z` epiide ,jzeyxay wifnd z` wlq - ¤¥¨

`ed df aeige ,dpeyn dxeva ewifdyïúð éaø ,àéðúc ,ïúð éaøcî¦§©¦¨¨§©§¨©¦¨¨
,Búéa CBúa òø áìk íãà ìcâé àlL ïépî ,øîBà,wfp mexbl lekiy ¥¦©¦¤Ÿ§©¥¨¨¤¤©§¥

åokòeòø íleñ ãéîòé àìxaydl ieyre ylg-][zelwa,Búéa CBúa §Ÿ©£¦¨¨©§¥
øîàpL(g ak mixac)LBbl dwrn ziUre'.'Eúéáa íéîc íéNú àìå ¤¤¡©§¨¦¨©£¤§©¤§Ÿ¨¦¨¦§¥¤

zexrp el` jlr oxcd
dzztzpy dxrp - iriax wxt

oiicr jynp wxtd zligza .` :mipipr drax`a oc epiptly wxtd
in x`eane ,dztne qpe` ly qpw oipra mcewd wxtd ly oecipd
z` yciwy a` ipic mi`aen jk ab`e .qpwd inelyz z` lawn
lra ,'rx my `iven' ipic .a .dzaezk oenna i`kf in ,eza
zeiekf .b .oiqexi`d xg`l dzpify ezy` lr rx my `ivedy
zeaege zeiekf oke ,dzexrpae dzephwa ezaa a`l yiy zeaege
mi`ad ezy` itlk lrad ly zeaegd .c .ezy` itlk lral yiy
.ok zrc lr z`f dyer dy` `yepd lky ,'oic zia i`pz' zxeza

äðùî
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קצט miwxt dyelyaa cenr `n sc ± iriax wxtzeaezk
øôåë éöç íìùî íú øîàã àéä éìéìâä éñåé éáø éðî àädyxcl "iwp" i`dl yixcc Ð

zecle incl ,izixg`Ðediipia ibeltl dil ded `l jkld .dicli e`vie dy` gbp m`

.xtekadilek i`de `blt i`dc ,ibeltl dil ded :`niz ikeÐ,`id `yix llka `idd

oicd `ede ,oiwfipa `pze ,mly wfp crene wfp ivg mlyn mz :ipzwcxtekl.åàì éàî
íúáz` ixey zind" da ipzwc meyn i`e Ð

eaeigc "ipelt,xtekmze`ed xtek xa e`lÐ

.`id ililbd iqei iax ipn `dìù åãáò éðúãà
'åë éðåìô`l` envr it lr xeht gky` `lc Ð

.caraäãéãá âåìôéðinp dndaae .oixeg oaa Ð

ipzinle ,welig iiepyl ivn ded`lc `ki`c

.envr it lr mlyníéøåîà íéøáã äîáÐ

.'ek crena envr it lr mlyncãòåîá äìåë
éøééî÷`ed s`c ,opireny`l `z` crena Ð

lr mlyn `lc icin dia `ki`c ,welig ea yi

edip i`ne ,envr itÐzgibpipz ded i`e .car

zxn`wckÐ`yixc ,digxe`l inp wiay ded

dway il dne .mz ipzip `tiqe crena ixii`

,carl oixeg oan blcl wfip iab digxe`l `pz

blcle wifna dway il dncrenn.mzlìò øúé
÷éæäù äî,dztne ,qpe` oke .car zgibp oebk Ð

inelyze ,ltk inelyze ,rx my `ivene

.dynge drax`÷éæäù äîî úåçô àäoebk Ð

mzc wfp ivg:opiqxb ikd .åðéàù ìë éðúéì
íìùî åðéà ÷éæäù äîë íìùî.åîöò éô ìò

àñð÷ à÷æéð àâìô àúëìäåivg lke li`edc Ð

`wfipa `l` epi` wfplr e`l ,digxe` e`lc

`inx ded dixndixhpinl`qpw `l` ,ikda

siqelc ikid ik ,`ed.`zexihp diaéàî àîòè
áúåúéà`id i`n `zaeiz ,xnelk Ð?íåùî

åðéà ÷éæäù äîë íìùî åðéàù ìë éðú÷ àìã
åîöò éô ìò íìùîrnzyilc Ðivg inp dpin

wfpÐ.`id `zaeiz e`l `déöç àëéàã ïåéë
÷æðmlzync Ðzkldna dnda iwfpadfizde

`nw `aaa opzc ,dwifde dilbx zgzn zexexv

`niiw wfp ivg `eddae .wfp ivg znlync (`,fi)

`edy ipiqn dl ixinb `zkldc `nw `aaa ol

.lbx ik miaxd zeyxa dxehte ,lbx ly dclez

iwfipeixdy ,`penn `l` edpip `qpw e`l lbx

zcren,dzligznliw`c `ed zexexv iabe

,envr it lr mlyn ,`ed `pennc oeike .`pngx

epi`y lk ipzinl dil `wiqt `l ikd meyn

.i`d `ki` `dc ,wifdy dnk mlynìéëàã
éøîéàwpgy Ðmiig mi`lh.mlk`eàåä äðåùî

ied dndaa dpeyn wfp lke ,jka ekxc oi` Ð

oi`y ,dpeyn `id s`y ,dnz oxwc dclez

`qpwc oeike .mlync `ed wfp ivge ,jka dkxc

`edÐmy oi`y ,laa ipiica dil opiabn `l

mipwfa dkinqqpw iabe ,mignen exwn `le

zeny) aizk" (akoeriyxi."midl`àåä äéçøåà
,mly wfp znlyn oye ,oyc iwfp edl eede Ð

`ed `penneoiaebe.laaa eze`ñôú éàåwfip Ð

jixv oi`c ,ewfp ivgc `qpw iab wifnc `penn

.epiptl wervläéðéî ïðé÷ôî àì`blt iabe Ð

.diwfpéàå:onw xn`e ,qitz `l Ðerawil

ipiic iptl oecl inr jlil ede`iyd ,l`xyic `rx`a `pnfl`xyi ux`Ð.dil opirawêë ïéáå êë ïéá.dvex epi`y oia ,l`xyi ux`l jlil wfip dvexy oia Ðäéì ïðéúîùîÐ

wlqle alk eze` bexdl `din ,wifnl.diwifid

úåøòð åìà êìò ïøãä

äðùîäñåôúá øòöäå .äúúôúðù äøòðdqep`a ,dia`l inp xrvde Ðdytze" `xwc `pyil .dqetza .akyemixac) "dnr.(ak'åëå ïéãá ãåîòì ä÷éôñä àìdcnr `lc oeik Ð

.`xwn dl silie ,ezaa dxez el dzkfy zekf epal yixen mc` oi` :(`,bn) onwl opixn`e .eipal eyixedl `ed oenn e`l oicaáàä úîdcnryn Ð,dizexrpa oicadzin mcew dxba oia

.dxba `l oiaïéçà ìù ïä éøädcnrc oeikc Ð.a` oda dkf oicaøîåà ïåòîù éáø.`nrh sili `xnbae ,dicil ihnc cr eipal eyixedl a`c oenn ied `l oica dcnry it lr s` Ð
äùòî

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

àämeyn i`c ,`xeiy `kile Ð xtek ivg mlyn mz xn`c `id ililbd iqei iax ipn

`dc ,`ed `xeiy e`l `d Ð xtek ivg `l` mlyn epi` mze mly xtek mlyn crenc

s` crenc ipzil izk` :xn`z m`e .llka xteke ,mly wfp crene wfp ivg mlyn mz opz

zial ed`iadc ,llk xtek mlyn epi` dliwqa `edyk mze ,xtek mlyn dliwqa `edyk

`l` mlzyn epi` envr `edc ,jl mlyie oic

drax` gbpy xey" wxta opixn`ck ,etebn

`l inp jdc :xnel yie !(`,an `nw `aa) "dynge

crene etebn mz ipzwc `d llka iedc ,xeiy ied

`icda ogky` `lc :dniz edine .diilrd on

mzc ililbd iqei iax xne` didy mewn meya

iqei iax yixcc meyn i`e .xtek ivg mlyn

(my) "dynge drax` gbpy xey" wxta ililbd

,xtek ivgn "iwp" yixc `le ,zecle incn "iwp"

,xehtc xaq mlerl `nlce Ð aiigc xaqc llkn

jixhvi` `l xtek ivgn xehtc meyn `nrhe

,xtek jiiy `l dliwqa xeydykc ,`xw

xeyd oi`yke .jl mlyie oic zial ed`iadc

,milrad it lr e` cg` cr it lr oebk ,dliwqa

oa zindy xey (`,bn) mzd xn`c ,daxcn xeht

lwqi xeyd" xn`py ,xeht Ð dpeeka `ly oixeg

milra dliwqa xeydy onfa Ð "znei eilra mbe

ipn `d :eyexit ikdc d`xpe !'ek xtek oinlyn

.xtek ivg mlyn mz xn`c ,`id ililbd iqei iax

`wec e`le ,"iwp"n xtek ivg hrnn `lc :yexit

dnn el did m` mlyn did `l` ,xn`w mlyn

ik xeiy xtek ivg ded `l `pz meyle .mlzydl

zile ,xtek ivgn "iwp" yixcc ,xfrl` iaxl m`

cren Ð dliwqa xeyd oi`yke .daxc dil

iqei iax hwpc `de .mlyn epi` mze ,mlyn

incn "iwp" ,yixcc ,`aiwr iaxn ith ililbd

inc Ð xeiy ied `l xtek ivgc idp diciclc ,car

.xeiy ied car

éàåqtz i` `wecc :mz epiax yxit Ð 'ek qtz

,`l Ð xg` xac la` ,envr wifnd z`

,eqtezl lekiy ,minkg eliwd ,envr wifn oiprlc

,dipin witp `le el xy` lk qetzi ok `l m`c

xi`ype xzend `ivep m`e ,zeqpw ipic oipc oi`c

.wgece ,zeqpw ipic oipc ep` ixd ,wfp ick

úåøòð åìà êìò ïøãä

äøòða`d zny cr oica cenrl dwitqd `l

,qpw gpiz :dniz Ð dnvr ly od ixd

ira oig`c Ð `ed `pennc mbte zyea `l`

mbte zyea iwtpc lirlc i`xwn `nye !iedinl

.(lirl izyxitck siccd` yewzi`
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épî àä¯ílLî íz :øîàc ,àéä éìéìbä éñBé éaø ¨©¦©¦¥©§¦¦¦§¨©¨§©¥
Bà ,"éðBìt úà éøBL úéîä" :òîL àz .øôBk éöç£¦¤¨§©¥¦¦¤§¦

éðBìt ìL BøBL""¯éàî .Bîöò ét ìò ílLî äæ éøä ¤§¦£¥¤§©¥©¦©§©
éàî íúa ìáà .ãòeîa ,àì ?íúa åàì¯ílLî Bðéà ¨§¨¨§¨£¨§¨©¥§©¥

Bðéà "éðBìt ìL Bcáò" :àôéñ éðúcà .Bîöò ét ìò©¦©§©§¨¥¥¨©§¤§¦¥
Bîöò ét ìò ílLî¯äna :dãéãa éðúéðå âBìôéð §©¥©¦©§¦§§¦§¥§¦¨©¤

íéøeîà íéøác¯ìò ílLî Bðéà íz ìáà ,ãòeîa §¨¦£¦§¨£¨¨¥§©¥©
:ììkä äæ ,òîL àz .éøééî÷ ãòeîa dlek !Bîöò ét¦©§¨§¨¨©§¥¨§©¤©§¨
ét ìò ílLî Bðéà ÷éfäM äî ìò øúé ílLîä ìk̈©§©¥¨¥©©¤¦¦¥§©¥©¦

÷éfäM änî úBçt àä .Bîöò¯!Bîöò ét ìò ílLî ©§¨¨¦©¤¦¦§©¥©¦©§
àä :àîéà àlà ,÷éfäM änî úBçt àä :àîéz àì̈¥¨¨¨¦©¤¦¦¤¨¥¨¨

÷éfäL äîk¯éàî úBçt ìáà .Bîöò ét ìò ílLî §¨¤¦¦§©¥©¦©§£¨¨©
¯ìk :ììkä äæ :éðúéì .Bîöò ét ìò ílLî Bðéà¥§©¥©¦©§¦§¥¤©§¨¨

÷éfäM äîk ílLî BðéàL¯,Bîöò ét ìò ílLî Bðéà ¤¥§©¥§©¤¦¦¥§©¥©¦©§
àbìt :àúëìäå .àzáeéz !øúé òîLîe úBçt òîLîc§©§©¨©§©¨¥§§¨§¦§§¨©§¨

å àzáeéz .àñð÷ à÷æéðéàî àîòè ,ïéà !?àúëìä ¦§¨§¨¨§§¨§¦§§¨¦©£¨©
áúBzéà¯à÷éñt àì .÷éfäL äîk éðú÷ àìc íeMî ¦©¦§¨¨¨¥§¨¤¦¦¨§¦¨

dì éøéîb àúëìäc úBøBøö ÷æð éöç àkéàc ïåék ,déì¥¥¨§¦¨£¦¥¤§§¦§§¨§¦¦¨
àeä àðBîîc¯zøîàc àzLäå .éðú÷ àì éëä íeMî §¨¨¦¨¦¨¨¨¥§¨§¨§¨§©§

àøðeLå ,éøîéà ìëàc àaìk éàä ,àñð÷ à÷æéð àbìt©§¨¦§¨§¨¨©©§¨©£©¦§¥§§¨
éáøáø éìBâðøz ìéëàc¯ïðéaâî àìå ,àeä äpeLî §¨¥©§§¥©§§¥§¤§¨©§¦©

éøèeæ ìáà .ìááa¯ñôz éàå .ïðéaâîe ,àeä déçøBà §¨¤£¨¨¥§¥©§¦©§¦¨©
¯õøàì àðîéæ éì eòa÷à :øîà éàå .dépéî ïðé÷tî àì̈©§¦©¦¥§¦¨©©§§¦¦§¨§¤¤

.déì ïðézîLî ,ìéæà àì éàå ,déì ïðéòa÷î ,ìàøNé¦§¨¥©§§¦©¥§¦¨¨¥§©§¦©¥
÷éìñ :déì ïðéøîàc .déì ïðézîLî Ck ïéáe Ck ïéa¥¨¥¨§©§¦©¥§¨§¦©¥¨¥
àlL ïépî :øîBà ïúð éaø ,àéðúc .ïúð éaøcî ,E÷éfä¤¥§¦§©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥¦©¦¤Ÿ
òeòø íleñ ãéîòé àìå Búéa CBúa òø áìk íãà ìcâé§©¥¨¨¤¤©§¥§Ÿ©£¦¨¨©

Búéa CBúa¯."Eúéáa íéîc íéNú àìå" :øîàpL §¥¤¤¡©§Ÿ¨¦¨¦§¥¤

úåøòð åìà êìò ïøãä

äøòðäúztúpL¯,äéáà ìL dñð÷e dîâôe dzLBa ©£¨¤¦§©§¨§¨§¨¨§¨¨¤¨¦¨
úî àlL ãò ïéca äãîò .äñeôúa øòväå§©©©¦§¨¨§¨©¦©¤Ÿ¥

áàä¯áàä úî .áà ìL ïä éøä¯.ïéçà ìL ïä éøä ¨¨£¥¥¤¨¥¨¨£¥¥¤©¦
áàä únL ãò ïéca ãBîòì ä÷étñä àì¯äøâa àlL ãò ïéca äãîò ,dîöò ìL ïä éøä¯ Ÿ¦§¦¨©£©¦©¤¥¨¨£¥¥¤©§¨¨§¨©¦©¤Ÿ¨§¨

áàä úî .áà ìL ïä éøä¯ïä éøääøâaL ãò ïéca ãBîòì ä÷étñä àì .ïéçà ìL¯ïä éøä £¥¥¤¨¥¨¨£¥¥¤©¦Ÿ¦§¦¨©£©¦©¤¨§¨£¥¥
áàä únL ãò úBaâì ä÷étñä àì íà :øîBà ïBòîL éaø .dîöò ìL¯.dîöò ìL ïä éøä ¤©§¨©¦¦§¥¦Ÿ¦§¦¨¦§©¤¥¨¨£¥¥¤©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc zeaezk(oey`x meil)

mz oia weligd z` `pzd dpy `ly jkl xg` mrh yiy meyn
c zngn epiide ,xtek oiprl crenlépî àädpynd in zrck - ¨©¦

k ,diepy,øîàc ,àéä éìéìbä éñBé éaøxeyíz,mc` bxdyílLî ©¦¥©§¦¦¦§¨©¨§©¥
,øôBk éöçs`e .xtek aeig oiprl mdipia welig oi`y `vnpe £¦¤

weligd llka df ixd ,xtek ivg mze mly xtek mlyn creny
`vnp .wfp ivg mze ,mly wfp mlyn creny ,dpyna aezky
`ed `pzd xiiyy cigid oicd ,qpw `ed wfp ivgy xn`c o`nly
crene envr it lr mlyn epi` mzy ,envr z`ced it lr melyz

.mlyn
:epizpynn di`x `iadl `xnbd dqpn,òîL àzepizpyna epipy ¨§©

(`"r)xne`d ,éðBìt úà éøBL úéîä,xtek mlyl aiig ip`eBà ¥¦¦¤§¦
z` ixey zind xn`yéðBìt ìL BøBL,wfpd z` mlyl aiig ip`e ¤§¦

åàì éàî .Bîöò ét ìò ílLî äæ éøäzwqer epizpyn oi` m`d - £¥¤§©¥©¦©§©¨
s`axey,ízgkene ,envr it lr wfp ivg mlyl aiigy x`eane §¨

.envr it lr aiigzne ,qpw aeig `le oenn aeig `ed wfp ivgy
:`xnbd dgecàìwx `l` ,mza zwqer epizpyn oi` -,ãòeîa Ÿ§¨

.envr it lr mlyn okle ,qpw `le oenn `ed eaeig lkd ixacly
,crena wx zwqer epizpyny ,ok m` :`xnbd dywníúa ìáà£¨§¨

éàîivgy xn`c o`nl ,wifd mzd exeyy dcena oicd `di dn - ©
ixd ,qpw `ed wfp,Bîöò ét ìò ílLî Bðéà,dyw ok m`eéðúcà- ¥§©¥©¦©§©§¨¥

a dpey `pzdy cràôéñqpw mlyn mc` oi` eay oicl `nbeck ¥¨
z` ixey zind xne`d ly ote`d z` envr it lr,éðBìt ìL Bcáò©§¤§¦

yílLî Bðéàmilwy miyly qpwdãéãa éðúéðå âBìôéð ,Bîöò ét ìò ¥§©¥©¦©§¦§§¦§¥§¦¨
xikfdy oixeg oa zbixd ly envr dxwn eze`a wlgl el did -

,jk xnele ,`yixaíéøeîà íéøác änabxd exeyy dced m`y ©¤§¨¦£¦
,mlyl aiig mc`íz ìáà ,ãòeîamc` bxdyét ìò ílLî Bðéà §¨£¨¨¥§©¥©¦

,Bîöò.xeht qpwa dcene ,qpw edfy oeik ©§
`yixdn zFPWl jixv `pzd did jixacl s` ixd :`xnbd zvxzn§©

,jky oeike ,crena `tiqae mza xaecn `yixay ,`tiqldlek¨
éøééî÷ ãòeîa,crena wx dlek dpynd z` zFpWl `pzd sicrd - §¨¨©§¥¦§

,qpw ly ote` yi crena s`y ycgle ,oixeg oal car oia wlgle
aiigzn epi` dfay ,iprpk car crend exey bxdy ote`a epiide

.envr it lr
:epizpyn meiqn df oecip gikedl dqpn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

epizpyn seqa(`"r),,÷éfäM äî ìò øúé ílLnä ìk ,ììkä äæoebk ¤©§¨¨©§©¥¨¥©©¤¦¦
,apba ltk aeig,Bîöò ét ìò ílLî Bðéàyie .qpw `edy meyn ¥§©¥©¦©§

,jkn wiiclàämlyn m` la` -,÷éfäM änî úBçtmz xey oebke ¨¨¦©¤¦¦
,wfp ivg wx mlyndöò ét ìò ílLî,Bîwfp ivgy dxe`kl gkene §©¥©¦©§

.envr it lr aiigzn okle ,oenn aeig `ed
:`xnbd dgecàîéz àìdpyndn wiicz l` -änî úBçt àä' Ÿ¥¨¨¨¦©

'÷éfäM,envr it lr mlynàîéà àlà,wiicz jk -änk' àä ¤¦¦¤¨¥¨¨©¨
'÷éfäL,weica wfpd xeriyk mlynd -,Bîöò ét ìò ílLîla` ¤¦¦§©¥©¦©§

llkae ,qpw df ixd ,zegt oiae xzei oia ,xg` xeriya mlynyk
.qpw `ede ,wfpd xeriyn zegt `edy wfp ivg mb df

,oenn edf wfpd xeriyk mlynd wxy ,ok m` :`xnbd dywnìáà£¨
mlyndúBçt,wifdy dnn,Bîöò ét ìò ílLî Bðéà ,éàîok m` ¨©¥§©¥©¦©§

,dywéðúéì,xzei wiecn gqep dpynaílLî BðéàL ìk ,ììkä äæ' ¦§¥¤©§¨¨¤¥§©¥
c ,'Bîöò ét ìò ílLî Bðéà ÷éfäL änkef oeylnòîLîm`y mb ©¨¤¦¦¥§©¥©¦©§§©§©

mlynúBçt,qpw edf ,wfp ivg oebk ,wifdy dnnòîLîem`y mb ¨©§©
mlynøúélk' `pzd azk recne .qpw edf ,ltk oebk ,wifdy dnn ¨¥

oeyl efy ,'envr it lr mlyn epi` wifdy dn lr xzi mlynd
oenn edf ,wifdy dnn zegt mlyndy xeaqle ,da zerhl ozipy

:`xnbd zxne` .envr it lr mlyneàzáeézlr `kxit ef ok` - §§¨
cenll ozip epizpyn weicny oeik ,qpw `ed wfp ivgy xaeqd

.oenn aeig edfy
:dkldd z` zwqet `xnbd,àñð÷ à÷æéð àbìt ,àúëìäåepi`e §¦§§¨©§¨¦§¨§¨¨

n.envr it lr mly
:`xnbd ddnzàúëìäå àzáeézep` cg` cvny okzi ji` - §§¨§¦§§¨

ep` ipy cvne ,qpw `ed wfp ivgy xaeqd zhiy z` mikxet

:`xnbd zvxzn .eixack dkld miwqetïéàmiwqet ep` ,ok` - ¦
ixdy ,epizpynn eilr epiywdy s` lr ezenkáúBzéà éàî àîòè©£¨©¦©

,dpyndn eilr `iyewd dzid dn -éðz÷ àìc íeMî`ed qpwy ¦§Ÿ¨¨¥
mlyn epi`y lk','÷éfäL äîkzegt mlynd s`y jkn rnzyiy §¨¤¦¦

ok azk `ly mrhdy ,jk lk `iyew ef oi`e ,qpw edf wifdy dnn
c meyn `ed `pzddéì à÷éñt àìjiiyd reaw llk df oi`y - Ÿ§¦¨¥

,mewn lkaàkéàc ïåékmelyz aeig yiy -úBøBøö ÷æð éöç- ¥¨§¦¨£¦¤¤§
,dwifde dkelid jxca dilbx zgzn zexexv dfizdy dnda

,wfp ivg mlynydì éøéîb àúëìäc`id ipiqn dynl dkldy - §¦§§¨§¦¦¨
cdf aeig,àeä àðBîî,oenn `edy 'lbx' ly dclez efy oeikíeMî §¨¨¦

éðz÷ àì éëä`ly ick ,qpw edf wifdy dnk mlyn epi`y lky ¨¦Ÿ¨¨¥
zn`ay xnel ozip `linne .ok `ed zexexv aeig s`y rnzyi
dpynd oeyln wiicl oi`e ,qpw `ed mz xey ly wfp ivg aeig

.oenn aeig edf wifdy dnn zegt mlyndy
ly wfp ivg inelyz oipra dyrnl mibdep cvik zx`an `xnbd

:`xnbd zxne` .mzzøîàc àzLäåc `id dklddyà÷æéð àbìt §©§¨§¨§©§©§¨¦§¨
,àñð÷,ok m`éønéà ìëàc àaìk éàä,mlk`e mi`lh wpgy alk - §¨¨©©§¨§¨©¦§¥

åokéáøáø éìBâðøz ìéëàc àøðeL,milecb milebpxz lk`y lezg - §§¨©£¦©§§¥©§§¥
e jka mkxc oi`yàeä äpeLîdclez `ed dpeyn wfp lke ,df wfid §¤

,qpw `edy wfp ivg mlyn zepey`xd minrtd zylyae ,oxw ly
åoklïðéaâî àìeze` miaeb oi` -,ìááamipiic my oi`y oeik §Ÿ©§¦¨§¨¤

aezk qpwae ,milyexiay dlecbd oixcdpqd ici lr eknqedy
(g ak zeny).mikenq mipiic rnyny 'midl` oriWxi xW`'ìáàm` £¤©§¦ª¡Ÿ¦£¨

lezgd lk`éøèeæ,miphw milebpxz -àeä déçøBà,jka ekxc - §¥§¥
,qpw `le `ed oenne ,mly wfp znlyny oy ly dclez efeejkl

ïðéaâî.mikenq mipiic dfl jixv oi`y oeik ,laaa df wfp ©§¦¨
:qpwd oic z` x`al `xnbd dkiynnåwfp ivg miaeb oi`y s` §

mewn lkn ,qpw `edy itl laaañôz éàwifnd iqkpn wfipd ¦¨©
,oic zia zeyx `ll ,envrndépéî ïðé÷tî àì,epnn oi`iven oi` - Ÿ©§¦¨¦¥

mpi` oic ziay `l` ,df oenna zekf el yi oicd cvny oeik
mi`iven oi` ,envrl oic dyr m` j` ,el` mipic oecl mi`yx

.epnn
:sqep oicéàåj` ,wfipd qtz `løîà,oic zialàðîéæ éì eòa÷à §¦¨©©§§¦¦§¨

ìàøNé õøàìux`l inr zelrl wifnd aiigzi eay onf il erawz - §¤¤¦§¨¥
,qpw eaiigl mgekay mikenq oic ziaa oecl ,l`xyidéì ïðéòa÷î©§§¦¨¥

.l`xyi ux`l enr zelrl wifnd z` miaiigne onf el miraew -
ìéæà àì éàå,enir zkll dvex epi` wifnd m`e -déì ïðéúnLî- §¦Ÿ¨¦§©§¦¨¥

.l`xyi ux`l dlrie eaeigk bdpiy cr ,eze` micpn
:`xnbd zxne` .sqep oic yi el` lezg e` alkay zx`an `xnbd

Ck ïéáe Ck ïéaepi` oia l`xyi ux`l zelrl dvex wifnd m` oia - ¥¨¥¨
,dvexdéì ïðéúnLîmeyn ,xg` cvn wifnl÷élñ déì ïðéøîàc §©§¦¨¥§¨§¦¨¥©¥
C÷éfälezg e` alk eze` z` epiide ,jzeyxay wifnd z` wlq - ¤¥¨

`ed df aeige ,dpeyn dxeva ewifdyïúð éaø ,àéðúc ,ïúð éaøcî¦§©¦¨¨§©§¨©¦¨¨
,Búéa CBúa òø áìk íãà ìcâé àlL ïépî ,øîBà,wfp mexbl lekiy ¥¦©¦¤Ÿ§©¥¨¨¤¤©§¥

åokòeòø íleñ ãéîòé àìxaydl ieyre ylg-][zelwa,Búéa CBúa §Ÿ©£¦¨¨©§¥
øîàpL(g ak mixac)LBbl dwrn ziUre'.'Eúéáa íéîc íéNú àìå ¤¤¡©§¨¦¨©£¤§©¤§Ÿ¨¦¨¦§¥¤

zexrp el` jlr oxcd
dzztzpy dxrp - iriax wxt

oiicr jynp wxtd zligza .` :mipipr drax`a oc epiptly wxtd
in x`eane ,dztne qpe` ly qpw oipra mcewd wxtd ly oecipd
z` yciwy a` ipic mi`aen jk ab`e .qpwd inelyz z` lawn
lra ,'rx my `iven' ipic .a .dzaezk oenna i`kf in ,eza
zeiekf .b .oiqexi`d xg`l dzpify ezy` lr rx my `ivedy
zeaege zeiekf oke ,dzexrpae dzephwa ezaa a`l yiy zeaege
mi`ad ezy` itlk lrad ly zeaegd .c .ezy` itlk lral yiy
.ok zrc lr z`f dyer dy` `yepd lky ,'oic zia i`pz' zxeza

äðùî
lirl dpyna epipy(.hl)qpe`de mixac dyly ozep dztndy
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xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc zeaezk(ipy meil)

zekf a`l yi ,zal ribnd [qpw epi`y] 'oenn'ay zx`an dpynd
:eipal eyixen `ede ,oica dcnrd mcew s`dúàéöîe äéãé äNòî©£¥¨¤¨§¦¨¨

,oda dkef a`dy ,dxrpd lyäúáb àlL ét ìò óàxky z` ©©¦¤Ÿ¨§¨
m` ,a`d iiga dzlertïéçà ìL ïä éøä ,áàä úîiqkp x`yk ¥¨¨£¥¥¤©¦

`ed elv` dcary mc` eze` dl carzydy df aeigy oeik ,a`d
epnn xhtdl leki epi`y ,xenb aeig`ede ,aeig eze`a a`d dkfe ,

.ezzin xg`l eipal eyixen

* * *

àøîâ
,dia` ly dqpwe dnbte dzyea ,dzztzpy dxrp' ,dpyna epipy

:`xnbd dywn .'dqetza xrvdeïì òîLî à÷ éàîycig dn - ©¨©§©¨
ixde ,df oica `pzdàðéðzlirl dpyna df oic epipy xak -(.hl), ¨¦¨

ìL ïúBð äzônääòaøà ñðBàäå ,íéøác äL,mixacïúBð äzônä ©§©¤¥§Ÿ¨§¨¦§¨¥©§¨¨©§©¤¥
éñBî ,ñð÷e íâôe úLBa,øòvä úà ïúBpL ñðBà åéìò óaeign cal ¤§¨§¨¦¨¨¥¤¥¤©©©

.epizpyn dycig dne ,mbte zyea qpw
:`xnbd zvxznéøèöéà 'äéáàì'déì C`ed dpyna yecigd - §¨¦¨¦§§¦¥

.dia`l `l` ,dxrpl mipzip mpi` eli` miaeigy
:dywne `xnbd dkiynnàèéLt énð äéáàìheyt df oic s` - §¨¦¨©¦§¦¨

,lirl dpyndn cnlpe ,`edäzôî áéäé à÷cîdaiigy dnn - ¦§¨¨¦§©¤
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."éúézét àìå ézñðà àì" :øîBà àeäå ,"éza úà¤¦¦§¥Ÿ¨©§¦§Ÿ¦¦¦

äãBä Ck øçàå ,"ïîà" :øîàå ,"éðà EòéaLî"¯.áéiç ©§¦££¦§¨©¨¥§©©¨¨©¨
.Bîöò ét ìò ñð÷ ílLî BðéàL ,øèBt ïBòîL éaø©¦¦§¥¤¥§©¥§¨©¦©§

:Bì eøîàét ìò óà,Bîöò ét ìò ñð÷ ílLî BðéàL ¨§©©¦¤¥§©¥§¨©¦©§
dépéî àòa .Bîöò ét ìò íâôe úLBa ílLî ìáà£¨§©¥¤§¨©¦©§§¨¦¥
éza úà úézéôe zñðà" :Bøéáçì øîBàä :äaøî ééaà©©¥¥©¨¨¥©£¥¨©§¨¦¦¨¤¦¦

ézãîòäåàì" :øîBà àeäå ,"ïBîî éì záéiçúðå ïéca E §¤¡©§¦©¦§¦§©©§¨¦¨§¥Ÿ
ézáéiçúð àìå ïéca éðzãîòä àìå éúézét àìå ézñðà̈©§¦§Ÿ¦¦¦§Ÿ¤¡©§©¦©¦§Ÿ¦§©©§¦
?éàî ïBòîL éaøì ,äãBäå ,òaLðå ,"ïBîî Eì§¨§¦§©§¨§©¦¦§©

ïéca ãîòc ïåék¯ïéca ãîòc áb ìò óà :àîìc Bà ,äòeáL ïaø÷ déìò áéiçéîe ,éàåä àðBîî ¥¨§¨©©¦¨¨£©¦©©£¥¨§©§¨¦§¨©©©§¨©©¦
¯:øîBà ïBòîL éaø :déáéúéà .äòeáL ïaø÷ déìò áéiçéîe ,éåä àðBîî :déì øîà ?éåä ñð÷§¨¨¥£©¥¨¨¨¥¦©©£¥¨§©§¨¥¦¥©¦¦§¥

îBà àeäå ,"éza úà úézéôe zñðà" :Bøéáçì øîBàä ìBëéúéîä" ."éúézét àìå ézñðà àì" :ø ¨¨¥©£¥¨©§¨¦¦¨¤¦¦§¥Ÿ¨©§¦§Ÿ¦¦¦¥¦
úà úénéñå épéL úà zìtä" :Bcáò Bì øîàL Bà ."úéîä àì" :øîBà àeäå "écáò úà EøBL§¤©§¦§¥Ÿ¥¦¤¨©©§¦©§¨¤¦¦§¦¦¨¤

áéiç àäé ìBëé ,äãBäå ,òaLðå ,"éúénéñ àìå ézìtä àì" :øîBà àeäå ,"éðéò¯:øîBì ãeîìz ¥¦§¥Ÿ¦©§¦§Ÿ¦¦¦§¦§©§¨¨§¥©¨©§©
Lçëå äãéáà àöî Bà Búéîò úà ÷Lò Bà ìæâá Bà ãé úîeNúa Bà ïBãwôa Búéîòa Lçëå"§¦¥©£¦§¦¨¦§¤¨§¨¥¨©¤£¦¨¨£¥¨§¦¤

ïéãçeéî elà äî ."ø÷L ìò òaLðå da¯ìk óà ,ïBîî ïäL¯.ñð÷ ïäL elà eàöé ,ïBîî ïäL ¨§¦§©©¨¤¨¥§¨¦¤¥¨©¨¤¥¨¨§¥¤¥§¨
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc zeaezk(ipy meil)

zekf a`l yi ,zal ribnd [qpw epi`y] 'oenn'ay zx`an dpynd
:eipal eyixen `ede ,oica dcnrd mcew s`dúàéöîe äéãé äNòî©£¥¨¤¨§¦¨¨

,oda dkef a`dy ,dxrpd lyäúáb àlL ét ìò óàxky z` ©©¦¤Ÿ¨§¨
m` ,a`d iiga dzlertïéçà ìL ïä éøä ,áàä úîiqkp x`yk ¥¨¨£¥¥¤©¦

`ed elv` dcary mc` eze` dl carzydy df aeigy oeik ,a`d
epnn xhtdl leki epi`y ,xenb aeig`ede ,aeig eze`a a`d dkfe ,

.ezzin xg`l eipal eyixen

* * *

àøîâ
,dia` ly dqpwe dnbte dzyea ,dzztzpy dxrp' ,dpyna epipy

:`xnbd dywn .'dqetza xrvdeïì òîLî à÷ éàîycig dn - ©¨©§©¨
ixde ,df oica `pzdàðéðzlirl dpyna df oic epipy xak -(.hl), ¨¦¨

ìL ïúBð äzônääòaøà ñðBàäå ,íéøác äL,mixacïúBð äzônä ©§©¤¥§Ÿ¨§¨¦§¨¥©§¨¨©§©¤¥
éñBî ,ñð÷e íâôe úLBa,øòvä úà ïúBpL ñðBà åéìò óaeign cal ¤§¨§¨¦¨¨¥¤¥¤©©©

.epizpyn dycig dne ,mbte zyea qpw
:`xnbd zvxznéøèöéà 'äéáàì'déì C`ed dpyna yecigd - §¨¦¨¦§§¦¥

.dia`l `l` ,dxrpl mipzip mpi` eli` miaeigy
:dywne `xnbd dkiynnàèéLt énð äéáàìheyt df oic s` - §¨¦¨©¦§¦¨

,lirl dpyndn cnlpe ,`edäzôî áéäé à÷cîdaiigy dnn - ¦§¨¨¦§©¤
dpeekd i`ce ,qpwe mbte zyea mlyl dztnd z` lirl dpynd

,dia`l ok mlyiydîöòì éàc,ozep `edäzôî áéäé éànàrecn - §¦§©§¨©©¨¦§©¤
,dl mlyl dztnd aiigãáò dzòcî,dilr `a dpevxn ixd - ¦©§¨¨©

dn dyw aeye ,dxez ezaiigy minelyzd lk lr el dlgne
.epizpyna yecigd

:`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà 'ïéca äãîò'dpynd dkxved - ¨§¨©¦¦§§¦¨¥
a`d zne ,a`d iiga oica zad dcnry ote`d z` eprinydl

`ed df oecipy eprinydle ,oica dcnry xg`làzâeìt§§¨
[zwelgn-],ïðaøå ïBòîL éaøcxg`l cin a`d zeyxa qpwd m`d §©¦¦§§©¨¨

xg`l wx a`l jiiy qpwdy e` ,eze` miyxei eipae ,oica dcnrd
.ea dkef zad ,eziiab mcew zny oeike ,lreta dabpy

* * *
,qpwa a`d dkef iznn oerny iaxe minkg epizpyna ewlgp
xg`l wx oerny iaxle ,oica dcnrd zryn minkg zrcl
,dreay oaxw aeig iabl dnec oecip `iaz jynda `xnbd .e`aby
oaxw aeig oipra zereaya dpyn `xnbd d`ian dligz mpn`
iax zrca zwtzqne ,minkge oerny iax ewlgp ea mby ,dreay
dxwna `a ['zelifb my`' mb dpeknd] 'dreay oaxw' .my oerny
raype ea xtk dlde ,el aiigy oenn exiag z` raz mc`y
,oxwd z` mlyl `ed epicy ,okn xg`l jk lr dcede ,xwyl
xn`py .ezreay lr my` oaxw `iadl oke ,yneg eilr siqedl

(dk-`k d `xwie)FzinrA Wgke ,'dA lrn dlrnE `hgz iM Wtp'¤¤¦¤¡¨¨£¨©©©§¦¥©£¦
Fzinr z` wWr F` lfba F` [d`eld-] ci znEUza F` oFcTtA§¦¨¦§¤¨§¨¥¨©¤£¦
lr rAWpe DA Wgke dca` `vn F` [xiky xky mliy `ly-]¨¨£¥¨§¦¤¨§¦§©©
z` F` lfB xW` dlfBd z` aiWde ,mW`e `hgi iM dide .'ebe xwẄ¤§¨¨¦¤¡¨§¨¥§¥¦¤©§¥¨£¤¨¨¤
dca`d z` F` FY` cwtd xW` oFcTRd z` F` wWr xW` wWrd̈Ÿ¤£¤¨¨¤©¦¨£¤¨§©¦¤¨£¥¨
y`x `edy ,oxwd z` mlyi-] FW`xA Fz` mNWe .'ebe `vn xW £̀¤¨¨§¦©Ÿ§Ÿ
minY li` ,'dl `iai FnW` z`e .'ebe eilr sqi eizWnge ,[oennd©£¦¦¨Ÿ¥¨¨§¤£¨¨¦©©¦¨¦

.'odMd l` mW`l LMxrA o`Sd on¦©Ÿ§¤§§§¨¨¤©Ÿ¥
íúä ïðzzereay zkqna epipy -:el)(exiagl xne`d mc` ,zñðà §©¨¨¨©§¨

úézéôe[zizit e`-]àeäå ,éza úàe yigknàìå ézñðà àì øîBà ¦¦¨¤¦¦§¥Ÿ¨©§¦§Ÿ
.éúézét,a`d el xn`éðà EòéaLî,ok ziyr `lyøîàådld ¦¦¦©§¦££¦§¨©

,'ïîà',dreay zlaw oeyl efyäãBä Ck øçàå,ezreaya xwiyy ¨¥§©©¨¨
`ed ixd ,eza z` dzit e` qp` ok`eáéiçoxwe .my`e yneg oxw ©¨

e` qpe`d z` dxezd daiigy ,mbte zyea ,qpw inelyz epiid
.zelifb my` `iane ,yneg siqen el` minelyz lre ,dztndéaø©¦

ïBòîLe wlegøèBtitl ,my`e ynegn xwyl raypd z`BðéàL ¦§¥¤¥
Bîöò ét ìò ñð÷ ílLîmicr wxe ,mlyln xeht qpwa dcendy - §©¥§¨©¦©§

qpe`d lr exiag erazy dryay `vnpe ,qpwa eaiigl mileki
did `l dzit e` qp` ok`y el dcen did m` s` ,iezitde
oi` o`ke ,oenna xtkyk wx `ed my`e yneg aeig eli`e ,aiigzn

.oenn zxitk efBì eøîà,minkgìò ñð÷ ílLî BðéàL ét ìò óà ¨§©©¦¤¥§©¥§¨©
,Bîöò ét,my`e yneg eaiigl oi` df cvneíâôe úLBa ílLî ìáà ¦©§£¨§©¥¤§¨

,Bîöò ét ìòe` qpe`a dcen did m`y oeike ,'oenn' aeig df ixdy ©¦©§
lr aiig ,mbte zyea mlyn did iezita.my`e yneg ef dxitk

j` ,dreay oaxw aeig ly df oecipa wtq `xnbd d`ian dzr
:epizpynl dnecd ote`aBøéáçì øîBàä ,äaøî éiaà dépéî àòa§¨¦¥©©¥¥©¨¨¥©£¥
e ,éza úà úézéôe zñðàxakézãîòäïéca Emicr ecirde ,jk lr ¨©§¨¦¦¨¤¦¦¤¡©§¦©¦

,iza z` zizit e` zqp`yéì záéiçúðåinelyza oic ziaa.ïBîî §¦§©©§¨¦¨
àeäåe yigknàìå ïéca éðzãîòä àìå ,éúézét àìå ézñðà àì ,øîBà §¥Ÿ¨©§¦§Ÿ¦¦¦§Ÿ¤¡©§©¦©¦§Ÿ

òaLðå ,ïBîî Eì ézáéiçúð.eixac lreokn xg`läãBäxwiyy ¦§©©§¦§¨§¦§©¨
wtqde .oenn aiigzde oica cnre ,dzit e` qp` ok`e ,ezreaya

`edìzrc,ïBòîL éaødyrna dxitky zereaya dpyna xaeqd §©¦¦§
zxitk ef oi`y oeik ,dreay oaxw zaiign dpi` iezit e` qpe`

,xhtp did dcen did m` ixdy ,oennéàîdxwna oicd dn - ©
m`d ,micr it lr minelyza oic zia edeaiig xakyc ïåékxak ¥¨§

ïéca ãîò,mbte zyea qpw mlyl aiigzdeéàåä àðBîîdf ixd - ¨©©¦¨¨£©
,aiigzi jka dcei m` ixdy ,'oenn'kåxwyl raype xtky oeik §

äòeáL ïaø÷ déìò áéiçéî.[yneg oke]c áb ìò óà ,àîìc Bàxak ¦©©£¥¨§©§¨¦§¨©©©§
,ïéca ãîòmewn lkn ,aiigzi dcei m`eéåä ñð÷oic df aeigl yi - ¨©©¦§¨¨¥

oaxw dxez daiig `le ,qpw oicn `ed eaeig ceqiy oeik ,'qpw'
`le ,d`eld e` oecwtk ,oenn exwiry xac zxitka `l` dreay

.qpw exwiry xac lr
:ewitq z` iia`l dax hyt,déì øîàe`ae oica cnr xaky oeik ¨©¥

,mlyl oic ziaa aiigzpe micrïaø÷ déìò áéiçéîe ,éåä àðBîî̈¨¨¥¦©©£¥¨§©
.äòeáL§¨

:`ziixan dax ly ezaeyz lr dywn iia`déáéúéà,daxl iia` ¥¦¥
,`ziixaa epipyìBëé ,øîBà ïBòîL éaøy xnel iziidøîBàä ©¦¦§¥¨¨¥

,éza úà úézéôe zñðà Bøéáçìzyeae qpw il mlyl aiig dz`e ©£¥¨©§¨¦¦¨¤¦¦
,mbteéúézét àìå ézñðà àì ,øîBà àeäåenvr z` xhete ,jza z` §¥Ÿ¨©§¦§Ÿ¦¦¦

,exiagl xne`d e` .aeig lknécáò úà EøBL úéîädz`e iprpkd ¥¦§¤©§¦
bxed exeyy in z` dxezd dqpwy milwy miyly il mlyl aiig

,carúéîä àì ,øîBà àeäå.jcar z` ixeyBcáò Bì øîàL Bà §¥Ÿ¥¦¤¨©©§
iprpkdå ,épéL úà zìtäxn` m` ok,éðéò úà úénéñ`vei ip` ixde ¦©§¨¤¦¦§¦¦¨¤¥¦

ieniq e` oyd zltda zexgl `vei cardy dxezd oick zexgl
,oec`d ici lr oirdì ,øîBà àeäåézìtä àjpiy z`éúénéñ àìå §¥Ÿ¦©§¦§Ÿ¦¦¦

.jpir z`òaLðå,ezxitk lr el` mixwn lkn cg`a razpd §¦§©
eokn xg`ldãBä,xwyl raypyìBëéy xnel iziidáéiç àäéoaxw ¨¨§¥©¨

,dreayøîBì ãeîìzdreay oaxw zyxta(`k d `xwie)Lçëå' ©§©§¦¥
Bà ,Búéîò úà ÷Lò Bà ,ìæâá Bà ,ãé úîeNúá Bà ,ïBãwôa Búéîòa©£¦§¦¨¦§©¨§¨¥¨©¤£¦

elà äî ,'ø÷L ìò òaLðå ,da Lçëå äãáà àöîdhxity mixacd ¨¨£¥¨§¦¤¨§¦§©©¨¤¨¥
dxezïéãçeéîjkaïäLaeigïBîî,qpw `leóàjkn daxp ep` §¨¦¤¥¨©

z` dreay oaxw aeiglìkmixacdelà eàöé ,ïBîî ïäLzeqpwd - ¨¤¥¨¨§¥
z`ivi ,car ly miyly ,iezite qpe`] lirl exkfedy mipeyd

,[oire oya card,ñð÷ ïäLraype xtkyk oaxw aeig mda oi`e ¤¥§¨
.xwyl
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miwxt dyelya` cenr an sc ± iriax wxtzeaezk
äéãé äùòî.dia` iiga dzyry Ðäúáâ àìù éô ìò óà.dlert xky oebk Ðáàä úî

íéçà ìù àåä éøä`aync Ðcr oenn ied `lc ,qpwl inc `le .a`d ea dkf mlerl

oica cnry,edecirie.xhtin dcen i` `dcäúàéöî`iab o`nn :jixt `xnba Ð?

àøîâäéì àëéøèöéà äéáàì.opz `lc Ðäúôî áéäé à÷ãîzyeae qpw ÐmbteÐ

dcicl i`c ,edpip dia`lc `hiytÐdlg` `d

.diabúéúéôå úñðà.zizit e` Ðáééçoxw Ð

my` edfe ,ok ixg` dced m` ,my`e ynege

.zelifbåîöò éô ìò ñð÷ íìùî åðéàù`l` Ð

erazyk onw dil ice` eli`c oeike .micr it lr

zxitk zreay ef oi` ,inp ,dixtk ik ,xhtin ded

.oenníâôå úùåá íìùî ìáà,`ed `pennc Ð

`nrh yxtn onwle .dixtk `pennc gkzy`e

zqp` oreh mzq :ixaq `wc ,opaxcÐeraz `l

.qpw zxitk lr df rayp `le ,mbte zyea `l`

äáøî ééáà äéðéî àòá.ded diaxc ,ipngp xa Ð

ïéãá ãîòã ïåéëonw dil icen ded i`e .xak Ð

Ðoey`x oic zia edeaiig xaky ,mlyn ded

dixtk `penn `zyd ,micr it lrÐ.aiigeåà
ïéãá ãîòã áâ ìò óà àîìãded dcen i`e Ð

ezxitka aiigin `l ikd elit` ,aiiginoaxw

dxez daiig `le ,qpw exwire li`ed ,dreay

zneyze oecwt lr `l` dreay oaxw`veike ci

.odaéðéù úà úìôäixdy ,`ed `qpw inp Ð

on cg`k ,`ed epenn.mixengd
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äéáàì,dztn oiaiignc `dc xninl `ki`c ab lr s` Ð dztn aidi `wcn `hiyt inp

lkn ,xkn mewna qpw yi ixn`c opaxcke ,dlign da jiiy `lc dphwa epiid

.i`w `yixc "zexrp el`"` oizipznc `hytc ,ixii` dxrpac dil rnyn mewn

éáøwgvi epiaxl dniz Ð envr it lr qpw mlyn epi`y xhet oernyelit`c dil wetiz :

aiigin `l ,`xwa iaizkc ediiteb d`elde wyera

ewyerle ez`eldl ilk el cgiiyk `l` oaxw

jiiy cegii dn qpwa o`ke ,(`,gn `rivn `aa)

`irai` Ð cnrac ,oica cnr `la ixiinc ?o`k

cgiiy oebk :wgvi epiax xne`e !jenqa iia`l dil

,el aiigzie oic ziaa oica cenriykl jk ilk el

m`e .eqpe` inc epnn zeabl el cgein df ilk `di

dpwn mc`c oerny iax xaqc `nip ike :xn`z

xnel ivnz m` elit`c ?mlerl `a `ly xac

minyb ecxi m` jly `di df ilk" :xn` m`c

meyn epiid Ð mlerl `a xac aiygc ,"meid

rxtnl ea dkfe ,mlera `ed el ozepy ilkc

d`pz Ð "ecxi m`" xn`wc `de .minyb ecxiyk

,cin ilkd el ozep oi` Ð `kd la` .`ed `nlra

aiigzi m` qpw epnid zeabl el ecgiiny `l`

`niz ike !`ed mlerl `a `l `de ,oica cenriyk

aiygc i`pz jpd icda diaygp ok m` Ð inp ikd

mc` edl `xiaqc (a,aq) oiyecwa "xne`d" wxta

:mzd inp jixt `dc .mlerl `a `ly xac dpwn

iaxc :wgvi epiax xne`e !`aiwr iax inp aeygpe

epi` cegiic Ð `cg ,xn`w cere `cg oerny

aiigzn epi`c ,`ed mlerl `a `ly xacc ,liren

,cere .jli`e oica dcnrd zryn `l` llk

oi`y ,oenn zxitk o`k oi` Ð ecegiia dpew elit`

.xhtin Ð dcen i`e ,envr it lr qpw mlyn

,mlerl `a `ly xac dpwn mc`c edl zi` opaxe]

.[mny exkfedy mi`pz oze` `l` mzd iziin `le

òáùðå:dyw zvw Ð edn oerny iaxl dcede

opaxlc `l` ,ibilt `l oizipzn jdac

raz `w qpw oerny iaxle .raz `w mbte zyea

did Ð raz `w qpwc `icda yxtn did m` la`

ira i`n` ok m` .oerny iaxl enk opaxl xeht

ded inp ikdc ?opaxln ith oerny iaxc `ail`

.oerny iaxl eziira reawl el did jenqa iziinc `ziixa `idd`e ,raz `w qpwc yxit m` ,opaxl iranl ivnåàaezk ok Ð xeht qpwa dcene `ed `qpw oica cnrc ab lr s` `nlc

jezn rnyn .`xwc oecwtc `inec ied `le ,qpw exwirc oeik ,dreay oaxw aiigin `l ikd elit` ,aiigin dia dcen i`e ,oica cnrc ab lr s` `nlc e` :yxit qxhpewa la` .mixtqd lka

dil `hiytc eyexitaizkc meyn ,`weec dreay oaxw oiprl `l` dil `irain `le ?`py i`nc ,eipal eyixedl e` ,envr it lr mlyl oica cnrc `kid mixac x`y lkl oenn `edy iia`l

cnr `d ,oica cnr `lc `nrh :xn`we ,'ek xhet oerny iaxc oizipzn` `ibeqd seqa iia` jixtc ,ok yxtl ewgc onwlc `idde .izyxitck ,oenn exwirc oecwtc `inec opirae ,"ygke"

'ek zeabl dwitqd `l oizipznn daxl iia` dil jixtc`c :cere !mixtqd wegnl jixvy :dywe .`penn iedc oica cnrc `kid iia`l dil `hiytc rnyn .'ek envr it lr mlync Ð oica

:iiepyl jixhvi` i`n` :cere !izyxitck ,dreay oaxw oiprl `weec dil `iranc `l` ,xac lkl oenn iedc dcen diteb iia`c ,diytpl dil iywz Ð 'ek eipal eyixedl ied `penn zxn` i`e

aiigzny oiprl oenn iedc iia`l dil `hiyt `ibeqd seqa elit` `dc ,oica cnryk ez`ceda aiigzdl oenn iedc dax xn`w inp qpe`c qpwac `nip ,zeqpw x`ya Ð dax xn`w ik
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áàä únL ãò úBaâì ä÷étñä àì íà¯ìL ïä éøä ¦Ÿ¦§¦¨¦§©¤¥¨¨£¥¥¤
åéðáì BLéøBäì éåä ïBîî zøîà éàå .dîöò¯dîöòì ©§¨§¦¨§©§¨¨¥§¦§¨¨§©§¨

àúléî éàä ?àáø øîà !éåäéî éòa ïéçàc ?éànà©©§©¦¨¥¥¤¥¨©¨¨©¦§¨
àìå ,ïéðL ïézøúå ïéøNò óñBé áøå äaø da éàL÷̈©¦¨©¨§©¥¤§¦§©§¥§¦§¨
éðàL :d÷øéôe àLéøa óñBé áø áéúéc ãò ,÷øôéà¦§©©§¨¥©¥§¥¨¥§¨¨¥
éáàì dnò áëBMä Léàä ïúðå" :àø÷ øîàc íúä̈¨§¨©§¨§¨©¨¦©¥¦¨©£¦

óñk íéMîç äøòpä"¯àlà áàì äøBz äúkéæ àì ©©£¨£¦¦¨¤Ÿ¦§¨¨¨¨¤¨
BLéøBäì éåä àðBîî äaø øîà÷ éëå .äðéúð úòMî¦§©§¦¨§¦¨¨©©¨¨¨¨¥§¦

åéðáì¯:áéúëc ,ãáò éab ,äzòî àlà .úBñð÷ øàLa §¨¨¦§¨§¨¤¨¥©¨©¥¤¤¦§¦
ìL óñk"àì éîð éëä "åéðBãàì ïzé íéì÷L íéL ¤¤§¦§¨¦¦¥©¨¨¦©¦Ÿ

ãeçì "ïzé" ?!äðéúð úòMî àlà ïBãàì äøBz äúkéæ¦§¨¨¨¨¤¨¦§©§¦¨¦¥§
ãeîìz ?"Lçëå" øîBì ãeîìz ,éëä éà .ãeçì "ïúðå"§¨©§¦¨¦©§©§¦¥©§
éøèöéà ék :àáø øîà !déì éòaéî "ïúðå" øîBìC ©§¨©¦¨¥¥¨©¨¨¦¦§§¦

Lçëå""¯íúäc .äúîe äøâáe ,ïéca äãîòL ïBâk §¦¥§¤¨§¨©¦¨§¨¥¨§¨¨
äéáà úéøé à÷ ék¯éëä éà .úéøé à÷ dãéc dpéî ¦¨¨¥¨¦¨¦¨¦¨¨¨¥¦¨¦

øa ïîçð áø øîà !àeä ïBîî ?ñð÷ ïäL elà eàöé̈§¥¤¥§¨¨¨©©©§¨©
ïBòîL éaø :déáéúéà .ñð÷ ïøwéòL elà eàöé :÷çöé¦§¨¨§¥¤¦¨¨§¨¥¦¥©¦¦§
àìc ,àîòè .Bîöò ét ìò ñð÷ ílLî BðéàL ,øèBt¥¤¥§©¥§¨©¦©§©£¨§Ÿ

Bîöò ét ìò ílLîc ,ïéca ãîò àä .ïéca ãîò¯ ¨©©¦¨¨©©¦¦§©¥©¦©§
ïðaøc íäéøáãì ïBòîL éaø !áéiçéî éîð äòeáL ïaø÷̈§©§¨©¦¦©©©¦¦§§¦§¥¤§©¨©
àðîçø ïéca ãîòc áb ìò óà ,éãéãì :eäì øîà÷̈¨©§§¦¦©©©§¨©©¦©£¨¨
àëéä úäéî éì eãBà ,eëãéãì àlà ."Lçëå"î déøèt§¨¥¦§¦¥¤¨§¦§¦¦©¥¨
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כתובות. נערה שנתפתתה - פרק רביעי דף מב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zeaezk(ipy meil)

:eziiyew z` iia` miiqnåàì éàîzwqer `ziixad oi` m`d - ©¨
aote`ïéca ãîòLxtk jk xg`e ,micr it lr el` zeqpw aiigzpe §¤¨©©¦

oaxwn xehty oerny iax xaeq dfa s`e ,xwyl raype mda
l dnec df oi`e ,qpw `ed aeigd xwiry oeik epiide ,dreaymipte`

xne`d ,dax ixack `ly epiide .oenn mxwiry ,miweqta e`aedy
oaxw eilr miaiige ,oennk qpwd oic dyrp oica dcnrd xg`y

.dreay
:dax el aiydàì`l` ,oica cnryk zwqer `ziixad oi` - Ÿ

,ïéca ãîò àlLaxeht `ed okle ,'qpw' `ed eaeig lkd ixacl dfae §¤Ÿ¨©©¦
.dreay oaxwn

:df iegic lr `xnbd dywnàLéøcî àäåd`iand `ziixad ly §¨¦§¥¨
zwqer minkg zrc z`aote`,ïéca ãîòLy i`ceénð àôéñ §¤¨©©¦¥¨©¦

zwqer mdilr wlegd oerny iax zrc z` d`iand.ïéca ãîòLa§¤¨©©¦
:oica cnryk zwqer `yixdy `xnbd dgikeneéðz÷caàLéø §¨¨¥¥¨

,minkg zrcaéì ïéàynege dreay oaxw aiig mc` `diyàlà ¥¦¤¨
aïøwä úà íäéìò ïéîlLnL íéøác'oenn' iaeiga ,xnelk ,cala §¨¦¤§©§¦£¥¤¤©¤¤

la` ,oecwte dlifbkìôk éîeìLze ,apb lyäMîçå äòaøà éîeìLz ©§¥¤¤©§¥©§¨¨©£¦¨
,exkn e` egahe dy e` xey apebd lyåly qpw inelyz okñðBàä §¨¥

ïépî ,òø íL àéöBîe äzônäåkd s`yaiig xwyl raype mda xte §©§©¤¦¥©¦©¦
,ynege dreay oaxwøîBì ãeîìzdreay oaxw iabl'ìòî äìòîe' ©§©¨£¨©©

(`k d `xwie),äaéøxteke lrend z` s` ef oeyl zelitka aezkd ¦¨
:`xnbd zxxane .qpw inelyzaéîc éëéäexaic ote` dfi`a - ¥¦¨¦

,minkgàkéà éî àìéôk ,ïéca ãîò àìc éàe` ltk aeig yi ike - ¦§Ÿ¨©©¦§¥¨¦¦¨
mda dcei m`y oeike ,mda aiigzd `l oiicr ixde ,zeqpw x`y
epi`y heyte ,oenn zxitk llk o`k oi`y `vnp xhti dzr

.dreay oaxwa aiigznàèéLt àlàxaecnyïéca ãîòLa ¤¨§¦¨§¤¨©©¦
,dld erazyk jk xg`e ,micr it lr qpwd inelyza aiigzde
edeaiig xaky oeiky minkg mixaeqe ,dcede ,xwyl raype xtk
,mlyl aiigzi df aeiga dzr dcei m`e ,qpwd inelyza oic zia

.dreay oaxw aiige oenna xtekk epicàLéøcîezrc z` d`iand ¦§¥¨
zwqer minkg,énð àôéñ ,ïéca ãîòLaiax ixac z` d`iand §¤¨©©¦¥¨©¦

zwqer mdilr wlegd oerny,ïéca ãîòLa`id mzwelgn ixdy §¤¨©©¦
oaxw aeig oi` oerny iax ixacly ef `ziixan gkene .ote` eze`a

.dax ixack `lye ,oica cnry xg`l s` qpw lr dreay
:`ziixadn `iyewd z` uxzn daxdéì øîà,iia`lì àðìéëéééepL ¨©¥¨¦§¨§©¥

Cìd zn`ay jl xnele uxzl ip` leki -àLéøzwqerãîòLa ¨¥¨§¤¨©
,ïéca,dreay oaxw aiig okleåd eli`àôéñzwqerãîò àlLa ©¦§¥¨§¤Ÿ¨©
,ïéca,dreay oaxwn xeht okleå`ziixaddleëzrcïBòîL éaø ©¦§¨©¦¦§

å .àéäc oeik ,ok jl uxz` `l mpn`Cì ïðépLî àì é÷éçc ééepéL- ¦§¦¥§¦¥Ÿ§©¦¨¨
,miwegc mixac jaiydl utg ipi`íàcjl uxz`éì zøîà ,ïk- §¦¥¨§©§¦

,`id oerny iax `ziixad lk m` ,jk lr zeywdl yiy il xn`z
àLéø éðúéì`ziixad zligza zepyl `pzl did -ïBòîL éaø' ¦§¥¥¨©¦¦§

àôéñ éðúéì Bà ,'øîBà`ziixad meiqa `pzd xn`iy e` -éøác' ¥¦§¥¥¨¦§¥
,'ïBòîL éaødxn`p `ziixad lky micnl epiid ef oeylny ©¦¦§

,'xne` oerny iax' `ziixad rvn`a epipyy dzr la` ,ezhiya
.oerny iax ixacn epi` `yixa xen`dy rnyn

:xne`e dax jiynnàlà`ziixad zn`a ,jl uxz` jkdlek ¤¨¨
zwqerïéca ãîòLa,,jziiyewkåi`cea xnel yi okdyàLéø`id §¤¨©©¦§¥¨

zrcïðaødcnrd xg`l qpwa xtekd z` dreay oaxw miaiignd ©¨¨
,oicaàôéñåzhiyk,ïBòîL éaø.oica dcnrd xg`l s` exhetd §¥¨©¦¦§

,ixac zvwnn ia xfeg ip` ef di`x zngneCì àðéãBîedcen ip` - ¦¨¨
jixacl'Lçëå'î déøèt àðîçøc ,äòeáL ïaø÷ ïéðòìdxezdy - §¦§©¨§©§¨§©§¨¨©§¥¦§¦¥

mipte`d x`y jeza qpw ly ote` dazk `ly jka eze` dxht
,oecwtk] oenn iaeig wx ea miiepny ,'ygke' ly weqta mixkfend
dreay oaxw aeig oi` mlerly gken df weqtne ,[d`elde dlifb

.oica cnry xg`l s`e ,qpw zxitkaàðéîà÷ éëåizxn`y dne - §¦¨£¦¨
oica dcnrd xg`l qpw oerny iax zrcly,éåä ïBîîizpeek ¨¨¥

oiprl wx dzid,åéðáì BLéøBäìqpw yixen mc` oi`y s` ,xnelk §¦§¨¨

oica cnry xg` la` ,oica cnr `l oiicryk wx edf ,eipal
oke .qpwd z` eiyxei miaeb ,raezd zne ,qpw exiag el aiigzde
xhti `l ,razpd ea dcei m`y df oiprl 'oenn' oic df qpwl yi

.libx oenna dcenk mlyl aiig `l` ,ez`ceda
oica dcnrd xg` qpwy oerny iax xaeq dax ixacly `vnp
.e`ab `l oiicry s` ,eipal eyixen mc`y df oiprl oennk aygp

:jk lr iia` dywndéáéúéàepizpyna epipy ,daxl iia`lirl) ¥¦¥
(:`n,,øîBà ïBòîL éaø,dzztzpy dxrpúBaâì ä÷étñä àì íàz` ©¦¦§¥¦Ÿ¦§¦¨¦§

qpwd,áàä únL ãò,enlyl oic zia edeaiig xak m` s`ïä éøä ©¤¥¨¨£¥¥
,[qpwd inc-],dîöò ìLa`d mda dkf `ly oeik ,dig` ly `le ¤©§¨

al epyixeiy ick eiiga.eipzøîà éàåqpw lk oerny iax zrcly §¦¨§©§
oica dcnrd xg`l,åéðáì BLéøBäì éåä ïBîîok m`éànà dîöòì ¨¨¥§¦§¨¨§©§¨©©

,qpwd inc z` zlhep `id recn -éåäéî éòa ïéçàcqpwd jixv - §©¦¨¥¤¡¥
eyixede ,miign qpwa a`d dkf xaky oeik ,mig`d ly zeidl

.dxrpd ig` mdy ,eipal
àúléî éàä ,àáø øîà,daxl iia` dywdyáøå äaø da éàL÷ ¨©¨¨©¦§¨§©¨©¨§©

÷øtéà àìå ,ïéðL ïézøúå ïéøNò óñBésqei axe dax ea eywzp - ¥¤§¦§©§¦§¦§Ÿ¦§©
,uexiz mdl did `le ,dpy mizye mixyrc ãòe dax xhtpáéúé ©§¨¦

àLéøa óñBé áø,[eizgz daiyi y`x zeidl dpnzp-]d÷øéôe- ©¥§¥¨¥§¨
,ef `iyew ayiil ecia dlre minyd on ederiiqíúä éðàLaeiga - ©¦¨¨

,dztne qpe`a qpwøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðå' àø÷ øîàc§¨©§¨§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨
'óñk íéMîç(hk ak mixac),y miyxec 'ozpe' xn`py dnneäúkéæ àì £¦¦¨¤§¨©Ÿ¦§¨

äøBzqpwd z`äðéúð úòMî àlà ,áàìqpe`d el ozpy dryn - ¨¨¨¤¨¦§©§¦¨
xn` jkle ,oica dcnrd zryn `le ,qpwd inc z` dztnd e`
xg`l s` df qpw eipal yixen a`d oi`y ,dpyna oerny iax

.eze` dab xak m` `l` ,oica dcnrdäaø øîà÷ éëå,iia`l §¦¨¨©©¨
oica dcnrd xg`l qpwy,åéðáì BLéøBäì éåä àðBîîdføàLa ¨¨¨¥§¦§¨¨¦§¨

úBñð÷dcnrd zryn epennk miaygp mdy ,dztne qpe`n ueg §¨
oeyl mda aezk `ly meyn ,eipal myixen dry dze`ne ,oica

.dpizp
:sqei ax ly evexiz lr dywn `xnbdäzòî àlàoenn aeig lky ¤¨¥©¨

zryn wx eilral dxezd eze` dzkif ,dpizp oeyl ea aezky
l ok m` ,oica dcnrd zryn `le diiabãáò éabxey ebxdy ©¥¤¤

,crendìL óñk' áéúëc'åéðãàì ïzé íéì÷L íéL(al `k zeny),éëä ¦§¦¤¤§Ÿ¦§¨¦¦¥©Ÿ¨¨¦
énðy xn`p dfa mb m`d -äøBz äúkéæ àìdf qpwàlà ,ïBãàì ©¦Ÿ¦§¨¨¨¨¤¨

,äðéúð úòMîoda dkef zeqpw x`yay ,sqei ax xn` recne ¦§©§¦¨
`le ,eipal myixedl leki dry dze`ne ,oica dcnrd zryn

.df llka epi` car ly miyely aeigy yxit
oeyl `l` ,mixacd z` zencl oi` :`xnbd zvxznãeçì 'ïzé'- ¦¥§

oeyle ,dnvr ipta zernyn dl yiãeçì 'ïúðå'zernyn dl yi - §¨©§
dzernyn ,car ly miylya dxen`d 'oYi' oeyly ,dnvr ipta¦¥
onfn el jiiy qpwdy epiide ,zernd z` zzl eilry ,`adl ieeiv
'ozpe' oeyl eli`e .qpwd z` zzl wifnd z` oic zia eeivy§¨©
,zernd z` ozpy ,xak didy dyrn dzernyn qpe`a dxen`d

y qpwd oi`y yexcl yieea miiwzie lreta elawiy cr ,a`d l
.xar oeyla 'ozp'¨©

:`xnbd dywnéëä éàdztne qpe` ly qpw dpey oerny iaxly ¦¨¦
ly epenn df oi`y micnele ,'ozpe' mda aezky itl ,zeqpw x`yn§¨©
`ziixaa oerny iax xn` recn ok m` ,dpizp zry cr a`d

'Lçëå øîBì ãeîìz',qpw lr `a dreay oaxw oi`y jkl xewnk ©§©§¦¥
my mihxetnd miaeigd x`y enk] oenn exwir oi`y meyn epiide

,jixacl ixd ,[weqtadéì éòaéî 'ïúðå øîBì ãeîìz'iaxl did - ©§©§¨©¦¨¥¥
qpe` ly qpw lr dreay oaxw oi`y df oic ixdy ,xnel oerny
cr a` ly epenn mpi`y ,'ozpe' mda xn`py dnn cnlp dztne§¨©
cnr xak m` s` dreay oaxw mzxitk lr aiig oi`e ,eicil eribiy
,zeqpw x`y micnely enk 'ygke'n z`f cenll jixv oi`e ,oica

.oenn oxwir oi`y meyn dreay oaxw mda oi`y
:`xnbd zvxznéøèöéà ék ,àáø øîàCyexcl oerny iax ¨©¨¨¦¦§§¦
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רג miwxt dyelyaa cenr an sc ± iriax wxtzeaezk
ïéãá ãîòùá åàì éàîlr oic zia edeaiige ,oic zia eze`a micr e`ae ,cg` oic ziaa Ð

.xeht :ipzwe ,xtke xfge ,oic zia edeaiigy dn eraez df eiykre ,mditïéãá ãîò àìùá
.micr ecird `l oiicre Ðàùéøãî àäåedeaiige dilr ebilti`c opaxc ediizlin Ð

ibelti`l `z`c ,oerny iax xnelk ,`tiqc llkn ,oica cnrya ixii` dreay oaxw

ediilrÐ.ixii` dzeekcaéì ïéàaiigziy Ð

.my`e ynege oxwàëéà éî àìéôëxnii in Ð

dirazc ,apbc`litk?icen `nlc :cere

.xhtineïéãá ãîòùá àèéùô àìà`de Ð

qpw ody el` e`vi ipzwcÐ:dl yxtn onwl

oxwiry.qpwàùéø éðúéì åàiax" ,dlekc Ð

e` "xne` oerny`py i`n 'ek `tiq ipzil

irvin ia "xne` oerny iax" `pze wiqti`c?

äòåáù ïáø÷ ïéðòì êì àðéãåîåoerny iaxlc Ð

oaxw dilr aiigin `l oica cnrc ab lr s`

.dreayåéðáì åùéøåäìcnryn Ðcr zne oica

`le dig` ly `ed ixd zeabl witqd `ly

.dlyïéðù ïéúøúå ïéøùòezxxy ini eid od Ð

,y`xa sqei ax ayie ,zne ,dax lyederiiqeon

minyd,dwxtldax didy itl .myl el zeidl

did sqei axe ,"mixd xwer" ede`xw jkle ,sixg

ede`xw jkl `ziixae dpyne zereny lra

."ipiq"åùéøåäì éåä àðåîî äáø øîà éëåÐ

ez xhtin `le zeqpw x`ya oica cnryn

.d`cedaãåçì ïúðå ãåçì ïúérnyn "ozi" Ð

oezpd xac rnyn "ozpe" .mlerle ,ieev oeyl

.xakéëä éàdztne qpe`c qpw ip`yc Ð

`penn e`l inp oica cnr elit`c ,zeqpw x`yn

.`edùçëå øîåì ãåîìúi`n ,xnelk :dinza Ð

ixi`ik "ygke"n `xehtl q"yd dl aiqpc `

inc `lcn ,xnelk ,zeqpw x`y silic ikid

zneyzloenn ezligz xwir iedinl ciÐ

,`ed `penn e`l inp `zydc dil wetiz

cr dxez el dzkif `lc ,"ozpe" xn` `pngxc

.dpizp zryùçëå êéøèöéà éëqpe`c qpwl Ð

,iezteedpitlinl`xehtl zeqpw x`y icda

slinl ivn `le ,qpw oxwirc meyn "ygke"n

."ozpe"näøâáå ïéãá äãîòù ïåâëiaxlc Ð

oizipzna biltc ikid ikc .`ed dcic oerny

a`d zny cr zeabl dwitqd `laÐinp ikd

xn`wc ,dxbay cr zeabl dwitqd `la bilt

`ed ixd oerny iaxle ,a` ly od ixd `nw `pz

ok ixg` dzn m`e .dnvr lyÐdia` dl zixi

`lc ab lr s`e ,xenb oenn iede .dcic gkn

x`yn ip`y ded `l dcic iablc .dcil `hn

ike ,`ed `penn oica dcnrd zrync ,zeqpw

`ziinÐjkld .ea dl didy zekf lk `ed zixi

"ozpe"n`cenlz aiqpe ,dixhtinl ivn `l

.qpw exwirc meyne ,"ygke"néëä éàÐ

cnryacoica,dzniwe`oenn dyrp xakeÐ

qpw ody el` e`vi ipzw ikid?!edpip oenn `d

'åë ñð÷ íìùî åðéàùded icen ded i`e Ð

i`c meyn oerny iaxc `nrh ,`nl` .xhtin

`lyk `l` `zil `de ,`ed xhtin icen ded

mlync oica cnr `de :opiqxb ikd .oica cnr

.aiigin inp dreay oaxw envr it lràðîçø
äéøèô.dreay oaxwn Ðåúéîòá ùçëåîoxwiry mixac `l` ea yxit `ly Ð.oenn
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éàîdil `xiaqc ,ilk cegia ibqc opgei iaxl `nlya :xn`z m`e Ð oica cnrya e`l

oic mewn lkn Ð dil ipwe qpwl ilk el cgiic ab lr s`c ,xity iz` Ð zepew zernc

aiigin `lc ,yiwl yixl `l` .ecil `aiy cr ,mixac dnk oiprle ,dreay oaxw oiprl eilr qpw

li`ed ?`kd oerny iax xht i`n` Ð elv` eciwtde xfge epnn elhpyk `l` dreay oaxw

xne`e !`ed xenb oenn Ð epnid elhpe oica cnre

xninl ivn yiwl yixlc :mdxa` oa oeyny epiax

xfge ,eqpwl oekyn zxeza ilk el ozpy ixiinc

dc .elv` eciwtdezxeza `l` el ozp `le li`e

.ecia didy it lr s` .oenn aiyg `l Ð oekyn

epir z` `niqe epiy z` litda :wgvi epiaxl dniz

aiigzn `d ?dreay oaxw aiigin `l i`n`

el oi`e ,oic zia edexhte oica cnry oeik ,ez`ceda

,xexgy hb xqegn izk`c oeik `nye !melk eilr

`vei did `l Ð epir z` `niqy dcen did m`

.zexigl

àìcnr `la i` :xn`z m`e Ð oica cnr `lya

,dreay oaxw aiigin `lc `hiyt Ð oica

`xw jixv dne ,xhtin dcen i`c ,dixtk icin `lc

xnel cenlz :iieyw`l dil dede ?jkl "ygke"c

!dil irain "midl` oeriyxi xy`" ?"ygke"

xnel cenlz ?"ygke" xnel cenlz :onwl jixtck

ira `l `kdc :xnel yie !dil irain "ozpe"

`nlra `zknq` xninl `ki`c ,ikd iieyw`l

ded "ygke"c ikid ik ,xity jixt onwl la` .`ed

ded inp ikd Ð zeqpw x`y oiprl dxenb `yxcl

.iezte qpe` oiprl dxenb `yxc

éîåìùú]iax Ð dynge drax` inelyze ltk

wiay `lc ,`d` bilt `l oerny

dcen ikc icin raze ,aiigin dcen ikc icin yipi`

[xi`n iax axd epxen .uiiw lkd `kdc ,xhtin

.ci azk mipyi zetqez

ïéçàãqpw `ed Ð icicl `nlya Ð iedinl ira

oaxw oiprl `pngx ilbcn ,ilin lkl

ike :dniz !iedinl ira oig`c ,jcicl `l` .dreay

iaxa wgvi epiax uxize ?oizipzn rci `l dax

Ð eipal eyixedl ied oennc xn`c daxc :mdxa`

ixii` oizipzn la` ,zniiw zad oi`yk epiid

onf lk eipal eyixedl ie`x oi` f`c ,zniiw zadyk

eza zekf yixen mc` oi`c meyn ,ecil `a `ly

ibelti`l dil `gip `l Ð dil iyw`c iia`e .epal

.el dced inp daxe ,i`da

ïúðåepzpe" aizkc rx my `iven iabe Ð cegl

;cegl "ozpe" :xninl `ki` "dxrpd ia`l

.cegl "epzpe"éà"ygke" xnel cenlz ikd

icicl `nlya .dil irain "ozpe" xnel cenlz

opitli `zlin dleke ,icin ixnb `l "ozpe"n

Ð eipal eyixedl oenn ied `lc s`c ,"ygke"n

`l` .dreay oaxw iab `pngx ilbcn ,mzdn opitli

zry cr `penn ied `lc "ozpe"n ztlic jcicl

m` ,mcew enk oica dcnrd xg` a` ikf `le ,dpizp

xv oi`e ,dil irain "ozpe" oklr "ygke"c `xw ji

inp xeht Ð xhtin dcen i`c oeikc `hiytc ,jk

.dreay oaxwn

éëxg`e dxbae oica dcnry oebk `xw jixhv`

s`e Ð zixi `w dcic dpin zixi ikc dzn jk

xeht ikd elit` ,aiigin Ð dcen i`e ,qpw gkn ecil `a `ly `ed xenb oenn `zydc ab lr

la` !`ed oenn ?qpw ody el` e`vi :`zyd ipyc i`nl jixtc epiide ."ygke"n dreay oaxwn

.xhtin Ð dcen i`e ,qpw gkn ecil `ae li`ed !qpw dil ixwc xity dil iz` ded `zyd cr

e`vi ipz :ipyne ?qpw dil ixw i`n` ,aiigin Ð dcen i`c `id `hiytc `zlne ,dyexi gkn `l` qpwd gkn ecil `a `ly ,dzne oica dcnry oebk ,`peeb i`d ika `xwl opinwenc ,`zyd la`

lr oirayp xn`c xfrl` iaxl elit` inp ikde .dreay oaxwn xehtc "ygke"n `id aezkd zxifb ikd elit`e ,ez`ceda aiigine ied `penn oica cnryn zeqpw edlek `zyde .qpw oxwiry el`

.ez`ceda aiiginc ab lr s` ,dreay oaxwn xehtc `id aezkd zxifb Ð zerwxwdàäzeqpw lkac il `xiaqc ,icicl `nlya :dl xn`w daxc eixacle Ð 'ek envr it lr mlync oica cnr

dcnr oebk ,dreay oaxw inp aiigin Ð envr it lr aiiginc `kid lkc ,xity iz` Ð "ygke"n opirnyck ,ecil ribiy cr oerny iaxl qpw aiyg mlerle ,envr it lr mlyn epi` oica cnr elit`

.iywiz Ð dreay oaxwn xeht ez`ceda aiiginc ab lr s` ,dzne dxbae oica dcnry dztne qpe`a e` ,oica cnry zeqpw lk `d Ð jcicl `l` .zixi dpinc ,dzne dxbae oica
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zeaezk(ipy meil)

:eziiyew z` iia` miiqnåàì éàîzwqer `ziixad oi` m`d - ©¨
aote`ïéca ãîòLxtk jk xg`e ,micr it lr el` zeqpw aiigzpe §¤¨©©¦

oaxwn xehty oerny iax xaeq dfa s`e ,xwyl raype mda
l dnec df oi`e ,qpw `ed aeigd xwiry oeik epiide ,dreaymipte`

xne`d ,dax ixack `ly epiide .oenn mxwiry ,miweqta e`aedy
oaxw eilr miaiige ,oennk qpwd oic dyrp oica dcnrd xg`y

.dreay
:dax el aiydàì`l` ,oica cnryk zwqer `ziixad oi` - Ÿ

,ïéca ãîò àlLaxeht `ed okle ,'qpw' `ed eaeig lkd ixacl dfae §¤Ÿ¨©©¦
.dreay oaxwn

:df iegic lr `xnbd dywnàLéøcî àäåd`iand `ziixad ly §¨¦§¥¨
zwqer minkg zrc z`aote`,ïéca ãîòLy i`ceénð àôéñ §¤¨©©¦¥¨©¦

zwqer mdilr wlegd oerny iax zrc z` d`iand.ïéca ãîòLa§¤¨©©¦
:oica cnryk zwqer `yixdy `xnbd dgikeneéðz÷caàLéø §¨¨¥¥¨

,minkg zrcaéì ïéàynege dreay oaxw aiig mc` `diyàlà ¥¦¤¨
aïøwä úà íäéìò ïéîlLnL íéøác'oenn' iaeiga ,xnelk ,cala §¨¦¤§©§¦£¥¤¤©¤¤

la` ,oecwte dlifbkìôk éîeìLze ,apb lyäMîçå äòaøà éîeìLz ©§¥¤¤©§¥©§¨¨©£¦¨
,exkn e` egahe dy e` xey apebd lyåly qpw inelyz okñðBàä §¨¥

ïépî ,òø íL àéöBîe äzônäåkd s`yaiig xwyl raype mda xte §©§©¤¦¥©¦©¦
,ynege dreay oaxwøîBì ãeîìzdreay oaxw iabl'ìòî äìòîe' ©§©¨£¨©©

(`k d `xwie),äaéøxteke lrend z` s` ef oeyl zelitka aezkd ¦¨
:`xnbd zxxane .qpw inelyzaéîc éëéäexaic ote` dfi`a - ¥¦¨¦

,minkgàkéà éî àìéôk ,ïéca ãîò àìc éàe` ltk aeig yi ike - ¦§Ÿ¨©©¦§¥¨¦¦¨
mda dcei m`y oeike ,mda aiigzd `l oiicr ixde ,zeqpw x`y
epi`y heyte ,oenn zxitk llk o`k oi`y `vnp xhti dzr

.dreay oaxwa aiigznàèéLt àlàxaecnyïéca ãîòLa ¤¨§¦¨§¤¨©©¦
,dld erazyk jk xg`e ,micr it lr qpwd inelyza aiigzde
edeaiig xaky oeiky minkg mixaeqe ,dcede ,xwyl raype xtk
,mlyl aiigzi df aeiga dzr dcei m`e ,qpwd inelyza oic zia

.dreay oaxw aiige oenna xtekk epicàLéøcîezrc z` d`iand ¦§¥¨
zwqer minkg,énð àôéñ ,ïéca ãîòLaiax ixac z` d`iand §¤¨©©¦¥¨©¦

zwqer mdilr wlegd oerny,ïéca ãîòLa`id mzwelgn ixdy §¤¨©©¦
oaxw aeig oi` oerny iax ixacly ef `ziixan gkene .ote` eze`a

.dax ixack `lye ,oica cnry xg`l s` qpw lr dreay
:`ziixadn `iyewd z` uxzn daxdéì øîà,iia`lì àðìéëéééepL ¨©¥¨¦§¨§©¥

Cìd zn`ay jl xnele uxzl ip` leki -àLéøzwqerãîòLa ¨¥¨§¤¨©
,ïéca,dreay oaxw aiig okleåd eli`àôéñzwqerãîò àlLa ©¦§¥¨§¤Ÿ¨©
,ïéca,dreay oaxwn xeht okleå`ziixaddleëzrcïBòîL éaø ©¦§¨©¦¦§

å .àéäc oeik ,ok jl uxz` `l mpn`Cì ïðépLî àì é÷éçc ééepéL- ¦§¦¥§¦¥Ÿ§©¦¨¨
,miwegc mixac jaiydl utg ipi`íàcjl uxz`éì zøîà ,ïk- §¦¥¨§©§¦

,`id oerny iax `ziixad lk m` ,jk lr zeywdl yiy il xn`z
àLéø éðúéì`ziixad zligza zepyl `pzl did -ïBòîL éaø' ¦§¥¥¨©¦¦§

àôéñ éðúéì Bà ,'øîBà`ziixad meiqa `pzd xn`iy e` -éøác' ¥¦§¥¥¨¦§¥
,'ïBòîL éaødxn`p `ziixad lky micnl epiid ef oeylny ©¦¦§

,'xne` oerny iax' `ziixad rvn`a epipyy dzr la` ,ezhiya
.oerny iax ixacn epi` `yixa xen`dy rnyn

:xne`e dax jiynnàlà`ziixad zn`a ,jl uxz` jkdlek ¤¨¨
zwqerïéca ãîòLa,,jziiyewkåi`cea xnel yi okdyàLéø`id §¤¨©©¦§¥¨

zrcïðaødcnrd xg`l qpwa xtekd z` dreay oaxw miaiignd ©¨¨
,oicaàôéñåzhiyk,ïBòîL éaø.oica dcnrd xg`l s` exhetd §¥¨©¦¦§

,ixac zvwnn ia xfeg ip` ef di`x zngneCì àðéãBîedcen ip` - ¦¨¨
jixacl'Lçëå'î déøèt àðîçøc ,äòeáL ïaø÷ ïéðòìdxezdy - §¦§©¨§©§¨§©§¨¨©§¥¦§¦¥

mipte`d x`y jeza qpw ly ote` dazk `ly jka eze` dxht
,oecwtk] oenn iaeig wx ea miiepny ,'ygke' ly weqta mixkfend
dreay oaxw aeig oi` mlerly gken df weqtne ,[d`elde dlifb

.oica cnry xg`l s`e ,qpw zxitkaàðéîà÷ éëåizxn`y dne - §¦¨£¦¨
oica dcnrd xg`l qpw oerny iax zrcly,éåä ïBîîizpeek ¨¨¥

oiprl wx dzid,åéðáì BLéøBäìqpw yixen mc` oi`y s` ,xnelk §¦§¨¨

oica cnry xg` la` ,oica cnr `l oiicryk wx edf ,eipal
oke .qpwd z` eiyxei miaeb ,raezd zne ,qpw exiag el aiigzde
xhti `l ,razpd ea dcei m`y df oiprl 'oenn' oic df qpwl yi

.libx oenna dcenk mlyl aiig `l` ,ez`ceda
oica dcnrd xg` qpwy oerny iax xaeq dax ixacly `vnp
.e`ab `l oiicry s` ,eipal eyixen mc`y df oiprl oennk aygp

:jk lr iia` dywndéáéúéàepizpyna epipy ,daxl iia`lirl) ¥¦¥
(:`n,,øîBà ïBòîL éaø,dzztzpy dxrpúBaâì ä÷étñä àì íàz` ©¦¦§¥¦Ÿ¦§¦¨¦§

qpwd,áàä únL ãò,enlyl oic zia edeaiig xak m` s`ïä éøä ©¤¥¨¨£¥¥
,[qpwd inc-],dîöò ìLa`d mda dkf `ly oeik ,dig` ly `le ¤©§¨

al epyixeiy ick eiiga.eipzøîà éàåqpw lk oerny iax zrcly §¦¨§©§
oica dcnrd xg`l,åéðáì BLéøBäì éåä ïBîîok m`éànà dîöòì ¨¨¥§¦§¨¨§©§¨©©

,qpwd inc z` zlhep `id recn -éåäéî éòa ïéçàcqpwd jixv - §©¦¨¥¤¡¥
eyixede ,miign qpwa a`d dkf xaky oeik ,mig`d ly zeidl

.dxrpd ig` mdy ,eipal
àúléî éàä ,àáø øîà,daxl iia` dywdyáøå äaø da éàL÷ ¨©¨¨©¦§¨§©¨©¨§©

÷øtéà àìå ,ïéðL ïézøúå ïéøNò óñBésqei axe dax ea eywzp - ¥¤§¦§©§¦§¦§Ÿ¦§©
,uexiz mdl did `le ,dpy mizye mixyrc ãòe dax xhtpáéúé ©§¨¦

àLéøa óñBé áø,[eizgz daiyi y`x zeidl dpnzp-]d÷øéôe- ©¥§¥¨¥§¨
,ef `iyew ayiil ecia dlre minyd on ederiiqíúä éðàLaeiga - ©¦¨¨

,dztne qpe`a qpwøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðå' àø÷ øîàc§¨©§¨§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨
'óñk íéMîç(hk ak mixac),y miyxec 'ozpe' xn`py dnneäúkéæ àì £¦¦¨¤§¨©Ÿ¦§¨

äøBzqpwd z`äðéúð úòMî àlà ,áàìqpe`d el ozpy dryn - ¨¨¨¤¨¦§©§¦¨
xn` jkle ,oica dcnrd zryn `le ,qpwd inc z` dztnd e`
xg`l s` df qpw eipal yixen a`d oi`y ,dpyna oerny iax

.eze` dab xak m` `l` ,oica dcnrdäaø øîà÷ éëå,iia`l §¦¨¨©©¨
oica dcnrd xg`l qpwy,åéðáì BLéøBäì éåä àðBîîdføàLa ¨¨¨¥§¦§¨¨¦§¨

úBñð÷dcnrd zryn epennk miaygp mdy ,dztne qpe`n ueg §¨
oeyl mda aezk `ly meyn ,eipal myixen dry dze`ne ,oica

.dpizp
:sqei ax ly evexiz lr dywn `xnbdäzòî àlàoenn aeig lky ¤¨¥©¨

zryn wx eilral dxezd eze` dzkif ,dpizp oeyl ea aezky
l ok m` ,oica dcnrd zryn `le diiabãáò éabxey ebxdy ©¥¤¤

,crendìL óñk' áéúëc'åéðãàì ïzé íéì÷L íéL(al `k zeny),éëä ¦§¦¤¤§Ÿ¦§¨¦¦¥©Ÿ¨¨¦
énðy xn`p dfa mb m`d -äøBz äúkéæ àìdf qpwàlà ,ïBãàì ©¦Ÿ¦§¨¨¨¨¤¨

,äðéúð úòMîoda dkef zeqpw x`yay ,sqei ax xn` recne ¦§©§¦¨
`le ,eipal myixedl leki dry dze`ne ,oica dcnrd zryn

.df llka epi` car ly miyely aeigy yxit
oeyl `l` ,mixacd z` zencl oi` :`xnbd zvxznãeçì 'ïzé'- ¦¥§

oeyle ,dnvr ipta zernyn dl yiãeçì 'ïúðå'zernyn dl yi - §¨©§
dzernyn ,car ly miylya dxen`d 'oYi' oeyly ,dnvr ipta¦¥
onfn el jiiy qpwdy epiide ,zernd z` zzl eilry ,`adl ieeiv
'ozpe' oeyl eli`e .qpwd z` zzl wifnd z` oic zia eeivy§¨©
,zernd z` ozpy ,xak didy dyrn dzernyn qpe`a dxen`d

y qpwd oi`y yexcl yieea miiwzie lreta elawiy cr ,a`d l
.xar oeyla 'ozp'¨©

:`xnbd dywnéëä éàdztne qpe` ly qpw dpey oerny iaxly ¦¨¦
ly epenn df oi`y micnele ,'ozpe' mda aezky itl ,zeqpw x`yn§¨©
`ziixaa oerny iax xn` recn ok m` ,dpizp zry cr a`d

'Lçëå øîBì ãeîìz',qpw lr `a dreay oaxw oi`y jkl xewnk ©§©§¦¥
my mihxetnd miaeigd x`y enk] oenn exwir oi`y meyn epiide

,jixacl ixd ,[weqtadéì éòaéî 'ïúðå øîBì ãeîìz'iaxl did - ©§©§¨©¦¨¥¥
qpe` ly qpw lr dreay oaxw oi`y df oic ixdy ,xnel oerny
cr a` ly epenn mpi`y ,'ozpe' mda xn`py dnn cnlp dztne§¨©
cnr xak m` s` dreay oaxw mzxitk lr aiig oi`e ,eicil eribiy
,zeqpw x`y micnely enk 'ygke'n z`f cenll jixv oi`e ,oica

.oenn oxwir oi`y meyn dreay oaxw mda oi`y
:`xnbd zvxznéøèöéà ék ,àáø øîàCyexcl oerny iax ¨©¨¨¦¦§§¦
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המשך בעמוד קפו



xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc zeaezk(iyily meil)

åixdy ,oenn zxitk o`k oi`,øeèt ñð÷a äãBîeaiigl oi` `linne §¤¦§¨¨
.dreay oaxw

:minkg eilr ewlgp dna `xnbd zx`an,éøáñ ïðaøåm` mpn` §©¨¨¨§¥
df oi` j` ,dreay oaxw aiig epi` qpwd z` yexita raez did

`l` ,jkòáz à÷ ék,a`d,òáz à÷ íâôe úLBainelyz mdy ¦¨¨©¤§¨¨¨©
,`id oenn zxitk dld ly ezxitke ,qpwd melyz z` `le ,oenn

.dreay oaxw aiige
oerny iax ly zwelgnd zexaq z` dzr zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .minkgeéâìôéî à÷ éàîaiax ewlgp dna - §©¨¦§§¥
a`dy mixne` ep` oerny iaxl recn ,xnelk ,minkge oerny
zyead z` raez `edy mixne` ep` minkgle ,qpwd z` raez

:`xnbd zx`an .mbtde÷éáL àì ,øáñ ïBòîL éaø ,àtt áø øîà̈©©¨¨©¦¦§¨©Ÿ¨¦
õé÷ àìc éãéî òáúå õé÷c éãéî Léðéàz` reazln gipn mc` oi` - ¦¦¦¥§¦§¨©¦¥§Ÿ¦

zyea eizgz raeze ,milwy miyngl aevwe reci enekqy ,qpwd
lka eze` meyl oic zia mikixv `l` ,dreci mzney oi`y ,mbte
zxitk s` ,qpwd lr `id ezriazy oeike ,dnvr ipta dxrp
oaxw zaiign dpi` qpw zxitke ,qpwd lr `id dld zreaye

.dreayåeli`àì déa éãBî éëc éãéî Léðéà ÷éáL àì ,éøáñ ïðaø §©¨¨¨§¥Ÿ¨¦¦¦¦¥§¦¥¥Ÿ
øètéîdld ea dcei m`y ,mbte zyea reazln gipn mc` oi` - ¦§©

,enlyl aiigziøètéî déa äãBî éëc éãéî òáúåeizgz raeze - §¨©¦¥§¦¤¥¦§©
ezriazy oeike ,mlyln xhti razpd ea dcei m`y ,qpwd z`

xtk dlde ,mbtde zyead lr `idoaxw aiig ,xwyl raype
.dreay

.` :mipipr dylya oerny iaxe minkg ewlgpy ,`ibeqdn dlerd
epizpyna ewlgp(:`n)oennk miaygp dztne qpe` ly qpw iznn

,oica dcnrd zryn minkgl ,xhtp epi` ea dced m`e ,raezd
ewlgp .a .diiab zryn wx edf oerny iaxle ,zeqpw x`yk

zereaya dpyna(:el),dztne qpe` zxitk lr dreay oaxw aeiga
,oennd wlg lr `id driazdy meyn dreay oaxw aiig minkgl
lr `id driazdy meyn dreay oaxwn xeht oerny iaxle
,qpw exwiry xac lr dreay oaxwa `ziixaa ewlgp .b .qpwd
ezxitk lr aiige oennk epic oic ziaa aiigzpy xg` minkgl
eilr oi` mlerl ,qpw exwiry oeik oerny iaxle .dreay oaxw

.dreay oaxw aeig

* * *
dpyna epipy(.an),dzab `ly it lr s` dz`ivne dici dyrn' ,

:`xnbd zwtzqn .'oig` ly od ixd a`d znàðéáà éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦£¦¨
ïéçàä ïî úðBfépä úa ,úLL áøîminkg epwizy ,dia` zny za - ¥©¥¤©©¦¤¦¨©¦

jk lr aiigzn `ede ,dig` eyxiy a`d iqkpn zpefip didzy
,dn`l azky daezkaäéãé äNòî,a`d zzin xg`l dyeryéîì ©£¥¨¤¨§¦

mig`d m`d ,wtqd iccve .dig`l e` dl ,mikiiy mdáà íB÷îa§¨¨
,éîéé÷ey mpic ,dze` mipf mdy oeik ,xnelkitlk a`d oicl d ¨§¥

,eza,énð àëä ,áàì äéãé äNòî íúä äî,a`d znykäéãé äNòî ©¨¨©£¥¨¤¨¨¨¨¨©¦©£¥¨¤¨
áàì éîc àì ,àîìc Bà .ïéçàìoky ,a`l minec mig`d oi` -íúä ¨©¦¦§¨Ÿ¨¥¨¨¨¨

àðæzéî déãécîiyrn okle ,eiqkpn zpefip zad ixd ,ig a`dyk - ¦¦¥¦©§¨
la` ,a`d ly dici,àëä,mig`d on zpefipd zaaeäãécî åàì ¨¨©¦¦§

àðæzéîmdl yixedy miqkpdn `l` ,mdiqkpn zpefip dpi` - ¦©§¨
.daezkd oicn dl micareyn el` miqkpe ,a`d

:wtqd z` `xnbd zhyetdéì øîà,zyy axäeúéðzozip - ¨©¥§¦¨
oldl dpyna epipyy dnn df wtq heytl(:dv),úðBféð äðîìà©§¨¨¦¤

íéîBúé éñëpî,dzaezka dlra dl aiigzd jky ,mdia`n eyxiy ¦¦§¥§¦
äéãé äNòîedpnl`d lyïälLzpefip `idy oeiky ,minezid ly - ©£¥¨¤¨¤¨¤

on zpefipd za iabl xnel yi oke .mdly dici dyrn ,mdiqkpn
iyrn ,a`d mdl yixedy miqkpdn zpefip `idy oeiky ,mig`d

.mig`d ly dici
:`xnbd dywnéîc éîdpnl`l dnec mig`d on zpefipd za ike - ¦¨¥

ixd ,minezi iqkpn zpefipdäçååøäa déì àçéð àì ,Búðîìàoi` - ©§¨¨Ÿ¦¨¥§©§¨¨

dyrny sicrn `ede ,ezen xg`l migeex dl eidiy oevx lral
,dizepefn z` wx eiqkpn lehz ezpnl`e ,eipal mikiiy eidi dici

mle`äçååøäa déì àçéð ,Bzaz ezay a`d oevx -ick ,oenn giex ¦¦¨¥§©§¨¨
,dly eidi dici iyrny utg `ed okle ,dze` `yil miyp` evxiy
ezpnl`n di`x oi`e .mig`d iqkpn zlhep `idy zepefnd caln

.minezid ly dici iyrny ,eza oiprl
ep`vny xg` oicn oywnd lr ddnz `xnbd(:hlw a"a)iabl

z` mipad milhep ,miaexn miqkp gipde zny mc` .zad zepefn
mda oi`y ,mihren miqkp gipd m` j` .zepad z` mipfe miqkpd
z` zepad zelhep ,ycg xyr mipy zepade mipad epefiy ick

:`xnbd ddnz .migztd lr exfgi mipade ,miqkpdàøîéîì- §¥§¨
xnel jpevx m`dBúðîìàî déì àôéãò Bzáczaeha utg `edy - §¦£¦¨¥¥©§¨¨

lr dywn dz` okle ,ezpnl` zaeha dvex `edy dnn xzei eza
,dfl df mze` dncnd zyy ax,éñBé éaø øîà ,àaà éaø øîàäå§¨¨©©¦©¨¨©©¦¥

,zae dy` gipde zny mc`eNòd oic z`k ,úaä ìöà äðîìàoic ¨©§¨¨¥¤©©§
da ,ïéçà ìöà úáa`d xi`ydy ote`,ïéèòeî ïéñëð,xnelkäî ©¥¤©¦§§¨¦¨¦¨

ïéçà ìöà úaäwx el yie ,zepae mipa a`d xi`ydy ote`a enk - ©©¥¤©¦
y minkg exn` ,mihren miqkpúðBféð úaä,a`d iqkpnåeli` ©©¦¤§

úaä ìöà äðîìà óà ,íéçútä ìò eìàLé ïéçàäxized xy`k - ¨©¦¦§£©©§¨¦©©§¨¨¥¤©©
miwitqnd mihren miqkp `l` el oi`e dpnl`e za eixg`

dy `ed oicd ,odn zg` zepefnlúðBféð äðîìà,a`d iqkpnåeli` ©§¨¨¦¤§
íéçútä ìò ìàLz úaäiqei iax ixacn gkene .dizepefn jxevl ©©¦§©©©§¨¦

iabl s` ok m`e ,eza z` xy`n ezpnl` z` oefl sicrn mc`dy
.ezal didzy dgeexda xzei utg `edy xazqn mici dyrn

:oywnd zrc z` `xnbd zvxznàúeìéæ ïéðòìleflf oiprl - §¦§©¦¨
,dceakadéì àôéãò Búðîìàceak lr xzei qg mc`dy ,ezan ©§¨¨£¦¨¥

sicrn `ed ,mihren miqkp yiyk okle ,eza ceak lrn ezpnl`
la` .migztd lr xfgz ezae odn qpxtzz ezpnl`yïéðòì§¦§©

déì àôéãò Bza ,äçååøägiexz ezay dvex mc`y ,ezpnl`n ©§¨¨¦£¦¨¥
epi` ezpnl` iabl j` ,el` minca `ypidl lkezy ick ,oenn
iyrn m`d ,`pia` iax ly wtqd z` heytl oi` okle ,jka utg
dpnl`d ly dici iyrny oicdn ,dig`l mikiiy zad ly dici

.minezil mikiiy
on zpefipd zay ,zyy ax zxaq lr epizpynn dywn sqei ax
,minezid on zpefipd dpnl` oick ,mdly dici iyrn mig`d

:mdly dici iyrny,óñBé áø áéúîdpyna epipy(.an lirl),äNòî ¨¦©¥©£¥
dúàéöîe äéãé,dia` ly zeidl miie`xd ,zad lyàlL ét ìò óà ¨¤¨§¦¨¨©©¦¤Ÿ

äúábm` ,a`d iiga mze`áàä úî,mda zekf dl didy ixg` ¨§¨¥¨¨
,ïéçà ìL ïä éøäeiiga a`d mda dkf xaky oeik ,dly opi`e £¥¥¤©¦

,wiicl yie .eipal myixedeàîòèiyrna mikef mig`dy mrhd - ©£¨
oeik `ed dicicdk`lnd z` dzyr,áàä éiçamda dkfy oeike §§©¥¨¨

,eipal myixed ,a`dàädzyry dici dyrn la` -úúéî øçàì ¨§©©¦©
,áàämd ixd ,eiiga a`d mda dkf `ly,dîöòì.mig`l `le ¨¨§©§¨

e :`iyewd z` `xnbd zniiqnåàì éàîepizpyn oi` m`d - ©©
elit` zwqerazadúðBféðmilhep mpi` ok it lr s`e ,mig`d on §¦¤

.zyy ax zrck `lye ,dici dyrn z`
:sqei ax ziyew z` `xnbd dgecàìzaa zwqer dpynd oi` - Ÿ

`l` ,mig`dn zpefipdaza,úðBféð dðéàLa`d yixed `ly oebke §¤¥¨¦¤
z` milhep mpi` i`ce mdlyn zpefip dpi`y oeike ,llk miqkp
z` milhep eid mdn zpefip dzid m`y okzi j` ,dici dyrn

.dici iyrn
:digcd lr `xnbd dywnéàdpyna xaecnazaúðBféð dðéàL ¦§¤¥¨¦¤

ok m` ,mig`d iqkpnàøîéîì éàî,dpynd ixaca yecigd dn - ©§¥§¨
oic ixd ,dici iyrna a`d zekf z` miyxei mig`dy xnel m`
ick m`e ,eipal myixen miqkpa a`d dkfy oeiky ,`ed heyt
mb ixd ,dig`l mpi` dzin xg`l dzyry mici iyrny wiicpy

e .mdly dici iyrn oi` mdn zpefip dpi` m`y ,heyt dfeléôà£¦
øîàc ïàîìyãáòì øîBì áøä ìBëé,ely iprpkénò äNòdk`ln §©§¨©¨¨©©§¤¤£¥¦¦
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המשך בעמוד רלד

miwxt dyelya` cenr bn sc ± iriax wxtzeaezk
øåèô ñð÷á äãåîåonw dil ice` i`c oeike .rayp eilre ,ecal qpw `l` eraz `l ixde Ð

.dixtk `penn e`l inp dixtk ik ,mlyn `lïéçàä ïî úéðåæéðä úái`pz `ed jky Ð

opfzine iziaa oiazi oedi oepi` ,i`pin ikil oiieedic oawep opa :(a,ap zeaezk) oiwxta daezk

.oixaebl oegwlzc cr iiqkpnåäãéãî åàì.on` zaezk i`pzn `l` Ðéñëðî úðåæéð äðîìà
íéîåúé:oiwxta ,`ed daezk i`pz inp i`dc Ð

xbin ini lk iqkpn `pfzine iziaa `azi `dz z`

.jizelnx`ïäìù äéãé äùòîåmewna `nl` Ð

.iniiw a`äçååøäá äéì àçéð åúágiexzy Ð

cal dici dyrn.dzqpxtnúáä ìöà äðîìàÐ

.zae dpnl` gipde zny inïéèòåî íéñëðáÐ

xn`ck ,yceg xyr mipy zqpxt ick oda oi`y

epefi zepad :ipzwe ,`xza `aaa "zny in" wxta

.migztd lr el`yi mipadeééçáã àîòèáàäÐ

,edzyr.eipal eyixedl a`d ea dkfeøçàì àä
áàä úúéî,dnvrl ied ,edzyr Ðjixhv`cn

.opireny`l `pzlúðåæéð äðéàùá àìoebk Ð

.miqkp eid `lyàøîéîì éàî`l `weic Ð

dzyrc opireny`l jixhv`a`d zzin xg`l

dzyry dnc dteb `id opireny`l i`e ,dnvrl

mig`l a`d iigaÐ,a` dia dkf `dc ,`hiyt

.`qpw e`le `ed `penncøîàã ïàîì åìéôàÐ

.`zbelt (`,ai) oihib zkqnaäôãòäìmlerl Ð

`weicldici dyrnc opireny`l ,jixhvi` dlic

`lc .zpefip dpi`yae ,dnvrl a` zzin xg`l

dzkify zekf `niz`ed oenn ezaa a`l dxez

,oefziz i`na ,jl `iywce .mipal eyixedl`d

ixar carn drxb `l?opireny`l jixhv` ikÐ

dici dyrny ,dtcrdlscer,dizepefn lr

.opireny`l jixhv`äáø àøáâ éëå àáø øîà
óñåé áøërci ded `l ,`zaeiz `dl daze`c Ð

ivne ,dtcrd `ki`ciiepyle iiegcldpi`ya

daze` ikd elit`e ,dtcrdle zpefip?lr `l`

sqei ax jgxk`ziilrn `zaeizc ,rci `nrh

.zyy axc` oizipznn dil `iyw ikde ,`id

éðú÷ã,dici dyrn mr dz`ivn oizipzn Ð

diipznl il dnle?lr s` ipzinl jiiy `l `de

dzab `ly abÐdzab o`nnc?éëä åàì àìà
äúàéöîë äéãé äùòî øîà÷dzyry dnc Ð

a`l a`d iiga,oiyxeilexg`l dzyry dne

a`d zzinÐ.dnvrl'åë äúàéöî äîÐ

dz`ivnciiga elit` `dc ,dnvrlc ol `hiyt

lr dkenq ok m` `l` a` oda ikf `l a`d

meyne ,(a,ai) `rivn `aaa opixn`ck ,epgly

opzck ,eiiga dizepefna aiig epi`c oeikc ,dai`

zxn` i`e ,eza zepefna aiig epi` a`d :oiwxta

dnvrl dz`ivnÐ.zepefn dl aidi `l ez

meyn dz`ivna i`kf :opixn` inp oiwxita onwle

oig` la` .dai`Ðiqkpn `pfzn ediigxk lr

.a`díúåà íúìçðúäå áéúëã.miprpk micar Ð

åúá úåëæezaa dxez el dzkify zekf Ð.àîéàå
éåúôáúåñð÷å úáäaezkd zelage qpe`c Ð

gikyc icinc ,dici dyrn la` .xacnixqgeda

ediipin `pfzin `dc ,`pennÐ.ied edcic `ni`àåä àôåâã àøòödil ikf `l `xrve Ð

"laegd"a `ipzck ,a`l `pngxmiphwd ezaae epaa :(a,ft `nw `aa)Ð.dlebq mdl dyri
äòöôù
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éáø],seq seqc :dyw la` .oica cnr `lcae oica cnra ,izxza ibilt `zyde Ð 'ek xaq oerny

oia wlgl wgc mpga ok m` Ð aiigin dcen i`c ab lr s` oaxwn xehtc xnel jixvc oeik

:dyw cere !d`ced oiprl Ð ied `pennc dax xn`w ik :xninl dil ded `l` ,zeqpw x`yl df qpw

:cere !dreay oaxwa `ilz d`ced ,daxc` ?d`ceda dreay oaxw oerny iax ilz i`n` ,iia`l

,zerwxw ixd ?oaxwn d`ced slinl ira ded ikid

`d :cere !aiigin dcen i`c ab lr s` ,oaxwn xehtc

rnyn Ð 'ek mlync oica cnr `d onwl xn`c

c ,dztne qpe``,oaxw aiig Ð oica cnr m` ,dia i`w

iia`c :wgvi epiax yxtne !dzne dxba `lc ab lr s`

oica cnr elit` eipal yixen epi`c oeik dil `irain

zekf yixen mc` oi`c meyn ,oizipzna oerny iaxl

Ð ecil `a `ly onf lk eza zekf aiyge ,epal eza

s` "ygke"n ehrnl ie`xc ,dreay oiprl oicd `ed

dcenyk ,d`ced oiprl `ed xenb oenny it lr

m`c oeik ,eilr qpw my mewn lkn Ð oica cnryk

Ð oica cnry dcen did `le iezite qpe`a dcen did

.[ayiizi `l mewn lkn `ibeqd seqe .xeht

úáÐ inl dici dyrn oig`d on zpefipd

,dnvrl iedc dil `hiyt `ziixe`cn

,ira opaxcn `l` ,"mzlgpzde"n onwl opiyxcck

.dpnl`n dlr iziincne ,zepefna `nrh ilzcn

edl epiwzd in ,odlyn zpefipc oeik :dil `iraine

lk rnyn oke ?`l e` ,zepefn zgz dici dyrn opax

ivn ded ,axc `nrh i`n irac onwle .`ibeqd

`ziixe`cnc ,zyy axc `nrh i`n inp irainl

xn`wc meyn ax hwp `l` .dnvrl dedc dcen

zvwe .opaxcn s` ,dnvrl dici dyrnc `icda

ithc rnyn `kdc :mdxa` oa oeyny epiax mbnbn

mgxk lra zpefipy oeik ,dly dici dyrn eed

onwle .mzrcn zpefip dzidy dnn ,oic zia i`pza

,`kti` rnyn dpnl` iab (a,dv) "dpnl`" yixa

ded Ð oic zia i`pz ici lr zpefipy oeik :daxc`c

,mzrcn zpefip dzidy dnn ith odly dici dyrn

dil `gipc zal dpnl` oia wlgl wgece] .oeir jixve

:[`kti` ied `xaq mewn lknc ,dgeexda

åùòm`e Ð oig`d lv` zak zad lv` dpnl`

dil ixw i`n` zad lv` dpnl` :xn`z

yxtn Ð oig` lv` za iab `nlya ?oihren miqkp

el` epefiy ick :(a,hlw `xza `aa) "zny in" wxta

,xeriy eze` jiiy oi` `kd la` .exbaiy cr el`e

:wgvi epiaxl d`xpe !zepefn mlerl dl yi dpnl`dy

epzpe dpnl`l epwz zae mipae dpnl` yiyk `wecc

la` .zad xbaizy cr epiide ,zal gwil didy dn dl

zady ,zae dpnl` e` ,mipae dpnl` `l` oi`yk

meync .dpnl`d liaya dpwz eyr `l Ð zyxei

xakyk `l` dyexid gk riwtdl evx `l dpnl`

itl ,ith eriwtd zad liayae ,zad liaya eriwtd

wxta inlyexia rnyn oke .mipa oi`yk zyxei `idy

zepad z` dgec dpnl`d oi` :mzd xn`c ,"zny in"

dpnl`dy minrte ,dpnl`d z` zegec zepad `le

ici lr mipad z`e ,mipa ici lr zepad z` dgec

.zepadìà,mig`d on :yexit Ð zpefip dpi`ya

xg`lc `hiytc ?`xninl i`n Ð zpefip dpi`ya i` :jixt ikd meyne .zpefip dzid a`d on la`

li`ed ,jixhvi` `l inp Ð oig` ly od ixd a`d znc Ð dteb `id meyne .dnvrl a`d zzin

i` :iqxb `l` ,`xninl i`n iqxb `lc mixtq zi`e .eze` oiyxeic `hiyt a`d on dzid zpefipe

elit` `d ?oig` ly od ixd a`d zn i`n` :dteb` jixte .a`d iigac `inec wcinl ol zi` a`d zzin xg`c ,oig`d on `le a`d on `l zpefip dpi`ya ixiine .xwir oke ,'ek xn`c o`nl elit` zpefip dpi`ya

.epnn zpefip dpi`y oeik ,el oi` envr a`àìxikyk" azknl ivn dedc "jnr" `ed xzeine "jnr didi ayezk xikyk"n dl yixc `l` ,`xw i`dn dil witn `l (d`x zyxt) ixtqac ,"el aeh ik" opiqxb

.`nlra mixac xetiq `l` epi` Ð "jnr el aeh ik" la` ,"laeid zpy cr didi ayezkãéâîdici dyrnc ol `wtp `l dteb `id `d ?ikdl `xw jixhvi` i`n` :dniz Ð epal eza zekf yixen mc` oi`y

:mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe !(a,fi) oiyeciwc `nw wxta opixn`ck ,zad z` `le oad z` `l zcaer dpi` dteb dn`e ,dia`l dici dyrn za s` Ð daxl dici dyrn dn` dn ,"dn`l"n `l` dia`l¨

Ð dn`l `pin` ded `xw i`d e`l i` :inp i`] .irain dici dyrn Ð dl oafn ipeaf `zydc ,`yiwd jixv `l dphwl la` ,dxrpl `l` jixhvi` `l `yiwdc .dphw meyn `l` `xw i`d jixhvi` `lc

.(ci azk mipyi zetqez) .[eic `nipe ,xnege lw ied dl oafn ipeaf `zydc :dniz la` .dxrp opirci ded `le ,dn`c `inec oig`l dici dyrn oi`c ,opireny`l jixhvi` dphwl

úåìáçzay inc ozep Ð (b) exiag ly ixar car ci uvewd (`,ft `nw `aa) "laegd"a opixn`e ,dici dyrn ciqtn `lde ?a` ly dlag didz `l dici uviw m` ike :xn`z m`e Ð edpip dcic

,zerwxw oda gwlie ,carl lkd ozpi :ixn` opaxe .eaxl dphw zay ince ,carl dlecbyi i`c ,dk`ln lehia oda oi`y ,zephw zelaga ixiinc dil `hiytc :xnel yie !zexit lke` `ede

.edpip dcic jixt ikdl !?dici dyrn yixeny enk epal yixen oi` i`n` dici dyrn cqtd Ð mda
drvty

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

òáz à÷ ék :éøáñ ïðaøå .øeèt ñð÷a äãBîe¯à÷ íâôe úLBa ¤¦§¨¨§©¨©¨§¦¦¨¨©¤§¨¨
àì :øáñ ïBòîL éaø :àtt áø øîà ?éâìtéî à÷ éàîa .òáz̈©§©¨¦©§¦£©©©¨©¦¦§¨©¨
àì :éøáñ ïðaøå .õé÷ àìc éãéî òáúå õé÷c éãéî Léðéà ÷éáL̈¥¦¦¦¥§¦§¨©¦¥§¨¦§©¨©¨§¦¨

déa éãBî éëc éãéî Léðéà ÷éáLéëc éãéî òáúå ,øètéî àì ¨¥¦¦¦¥§¦¥¥¨¦©©§¨©¦¥§¦
úa :úLL áøî àðéáà éaø dépéî àòa .øètéî déa äãBî¤¥¦©©§¨¦¥©¦¨¦¨¥©¥¤©
äî :éîéé÷ áà íB÷îa ?éîì äéãé äNòî ïéçàä ïî úðBfépä©¦¤¦¨©¦©£¥¨¤¨§¦¦§¨©§¥¨

íúä¯éîð àëä ,áàì äéãé äNòî¯Bà .ïéçàì äéãé äNòî ¨¨©£¥¨¤¨¨¨¨¨©¦©£¥¨¤¨¨©¦
íúä :áàì éîc àì ,àîìc¯àëä ,àðæúéî déãécî¯åàì ¦§¨¨¨¥¨¨¨¨¦¦¥¦§§¨¨¨¨

éñëpî úðBféð äðîìà :äeúéðz :déì øîà ?àðæúéî eäãécî¦¦§¦§§¨£©¥§¥¨©§¨¨¦¤¦¦§¥
Búðîìà ?éîc éî .ïälL äéãé äNòîe ,íéîBúé¯déì àçéð àì §¦©£¥¨¤¨¤¨¤¦¨¥©§§¨¨¦¨¥

Bza ,äçååøäa¯déì àôéãò Bzác àøîéîì .äçååøäa déì àçéð §©§¨¨¦¦¨¥§©§¨¨§¥§¨§¦£¦¨¥
ìöà äðîìà eNò :éñBé éaø øîà àaà éaø øîàäå ?Búðîìàî¥©§§¨§¨¨©©¦©¨¨©©¦¥¨©§¨¨¥¤

ìöà úák úaäïéçà ìöà úaä äî ,ïéèòeî ïéñëða ïéçà¯ ©©§©¥¤©¦¦§¨¦¨¦¨©©¥¤©¦
úaä ìöà äðîìà óà ,íéçútä ìò eìàLé ïéçàäå úðBféð úaä©©¦¤§¨©¦¦§£©©§¨¦©©§¨¨¥¤©©

¯àúeìéæ ïéðòì !íéçútä ìò ìàLz úaäå úðBféð äðîìà¯ ©§¨¨¦¤§©©¦§©©©§¨¦§¦§©¦¨
äçååøä ïéðòì ,déì àôéãò Búðîìà¯áéúî .déì àôéãò Bza ©§§¨£¦¨¥§¦§©©§¨¨¦£¦¨¥§¦

,dúàéöîe äéãé äNòî :óñBé áøét ìò óàúî ,äúáb àlL ©¥©£¥¨¤¨§¦¨¨©©¦¤Ÿ¨§¨¥
áàä¯àîòè .ïéçà ìL ïä éøä¯úúéî øçàì àä ,áàä éiçác ¨¨£¥¥¤©¦©£¨¦§©¥¨¨¨§©©¦©
áàä¯åàì éàî .dîöòì¯éà .úðBféð dðéàLa ,àì ?úðBféða ¨¨§©§¨©¨§¦¤Ÿ§¤¥¨¦¤¦

áøä ìBëé :øîàc ïàîì eléôà ?àøîéîì éàî úðBféð dðéàLa§¤¥¨¦¤©§¥§¨£¦§©§¨©¨¨©
ðæ éðéàå énò äNò" ãáòì øîBìàìc ,éðòðk ãáòa éléî éðä ,"E ©¨¤¤£¥¦¦§¥¦¨§¨¥¦¥§¤¤§©£¦§¨

déa áéúëc éøáò ãáò ìáà ,"Cnò" déa áéúkìk ,àì "Cnò" §¦¥¦¨£¨¤¤¦§¦¦§¦¥¦¨¨¨
øîà .äôãòäì àlà äëøöð àì :àleò øa äaø øîà !Bza ïkL¤¥¦¨©©¨©¨Ÿ¦§§¨¤¨§©£¨¨£©
áéúBî÷å ,äôãòä àkéàc òãé àì óñBé áøk äaø àøáb :àáø̈¨©§¨©¨§©¥¨¨©§¦¨©£¨¨§¨¦
;déì àéL÷ àôeb ïéúéðúî óñBé áø :àáø øîà àlà !?àzáeéz§§¨¤¨£©¨¨©¥©§¦¦¨©§¨¥

,dúàéöîe äéãé äNòî :éðú÷cét ìò óàdúàéöî .äúáb àlL §¨¨¥©£¥¨¤¨§¦¨¨©©¦¤Ÿ¨§¨§¦¨¨
åàì àlà ?àéáb ïànî¯,dúàéöîk äéãé äNòî :øîà÷ éëä ¦©¨§¨¤¨¨¨¦¨¨©©£¥¨¤¨¦§¦¨¨

dúàéön äî¯óà ,dîöòì áàä úúéî øçàì ,áàì áàä éiça ©§¦¨¨§©¥¨¨¨¨§©©¦©¨¨§©§¨©
,dîöòì áàä úúéî øçàì ,áàì áàä éiça ,éîð äéãé äNòî©£¥¨¤¨©¦§©¥¨¨¨¨§©©¦©¨¨§©§¨
úðBfépä úa :áø øîà äãeäé áø øîà ,éîð øîzéà .dpéî òîL§©¦¨¦§©©¦¨©©§¨¨©©©©¦¤

àîòè éàî :àðäk áø øîà .dîöòì äéãé äNòî ïéçàä ïî¯ ¦¨©¦©£¥¨¤¨§©§¨¨©©¨£¨©©£¨
,íëéðáì íúBà ,"íëéøçà íëéðáì íúBà ízìçðúäå" :áéúëc¦§¦§¦§©©§¤¨¦§¥¤©£¥¤¨¦§¥¤
.Bðáì Bza úeëæ LéøBî íãà ïéàL ãébî ;íëéðáì íëéúBða àìå§Ÿ§¥¤¦§¥¤©¦¤¥¨¨¦§¦¦§

é÷úîáeúkä úBìáçå úBñð÷e úaä éezéôa àîéàå :äaø dì ó ©§¦¨©¨§¥¨§¦©©§¨©£¨©¨
áeúkä úBìáçå úBñð÷e úaä éezôa :àðéðç áø àðz ïëå ?øaãî§©¥§¥¨¨©£¦¨§¦©©§¨©£¨©¨

úBìáç .øaãî¯:àðéðç øa éñBé éaø øîà !eäðéð àôeâc àøòö §©¥£¨©£¨§¨¦§¨©©¦¥©£¦¨
äòöôù

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



רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc zeaezk(iyily meil)

åixdy ,oenn zxitk o`k oi`,øeèt ñð÷a äãBîeaiigl oi` `linne §¤¦§¨¨
.dreay oaxw

:minkg eilr ewlgp dna `xnbd zx`an,éøáñ ïðaøåm` mpn` §©¨¨¨§¥
df oi` j` ,dreay oaxw aiig epi` qpwd z` yexita raez did

`l` ,jkòáz à÷ ék,a`d,òáz à÷ íâôe úLBainelyz mdy ¦¨¨©¤§¨¨¨©
,`id oenn zxitk dld ly ezxitke ,qpwd melyz z` `le ,oenn

.dreay oaxw aiige
oerny iax ly zwelgnd zexaq z` dzr zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .minkgeéâìôéî à÷ éàîaiax ewlgp dna - §©¨¦§§¥
a`dy mixne` ep` oerny iaxl recn ,xnelk ,minkge oerny
zyead z` raez `edy mixne` ep` minkgle ,qpwd z` raez

:`xnbd zx`an .mbtde÷éáL àì ,øáñ ïBòîL éaø ,àtt áø øîà̈©©¨¨©¦¦§¨©Ÿ¨¦
õé÷ àìc éãéî òáúå õé÷c éãéî Léðéàz` reazln gipn mc` oi` - ¦¦¦¥§¦§¨©¦¥§Ÿ¦

zyea eizgz raeze ,milwy miyngl aevwe reci enekqy ,qpwd
lka eze` meyl oic zia mikixv `l` ,dreci mzney oi`y ,mbte
zxitk s` ,qpwd lr `id ezriazy oeike ,dnvr ipta dxrp
oaxw zaiign dpi` qpw zxitke ,qpwd lr `id dld zreaye

.dreayåeli`àì déa éãBî éëc éãéî Léðéà ÷éáL àì ,éøáñ ïðaø §©¨¨¨§¥Ÿ¨¦¦¦¦¥§¦¥¥Ÿ
øètéîdld ea dcei m`y ,mbte zyea reazln gipn mc` oi` - ¦§©

,enlyl aiigziøètéî déa äãBî éëc éãéî òáúåeizgz raeze - §¨©¦¥§¦¤¥¦§©
ezriazy oeike ,mlyln xhti razpd ea dcei m`y ,qpwd z`

xtk dlde ,mbtde zyead lr `idoaxw aiig ,xwyl raype
.dreay

.` :mipipr dylya oerny iaxe minkg ewlgpy ,`ibeqdn dlerd
epizpyna ewlgp(:`n)oennk miaygp dztne qpe` ly qpw iznn

,oica dcnrd zryn minkgl ,xhtp epi` ea dced m`e ,raezd
ewlgp .a .diiab zryn wx edf oerny iaxle ,zeqpw x`yk

zereaya dpyna(:el),dztne qpe` zxitk lr dreay oaxw aeiga
,oennd wlg lr `id driazdy meyn dreay oaxw aiig minkgl
lr `id driazdy meyn dreay oaxwn xeht oerny iaxle
,qpw exwiry xac lr dreay oaxwa `ziixaa ewlgp .b .qpwd
ezxitk lr aiige oennk epic oic ziaa aiigzpy xg` minkgl
eilr oi` mlerl ,qpw exwiry oeik oerny iaxle .dreay oaxw

.dreay oaxw aeig

* * *
dpyna epipy(.an),dzab `ly it lr s` dz`ivne dici dyrn' ,

:`xnbd zwtzqn .'oig` ly od ixd a`d znàðéáà éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦£¦¨
ïéçàä ïî úðBfépä úa ,úLL áøîminkg epwizy ,dia` zny za - ¥©¥¤©©¦¤¦¨©¦

jk lr aiigzn `ede ,dig` eyxiy a`d iqkpn zpefip didzy
,dn`l azky daezkaäéãé äNòî,a`d zzin xg`l dyeryéîì ©£¥¨¤¨§¦

mig`d m`d ,wtqd iccve .dig`l e` dl ,mikiiy mdáà íB÷îa§¨¨
,éîéé÷ey mpic ,dze` mipf mdy oeik ,xnelkitlk a`d oicl d ¨§¥

,eza,énð àëä ,áàì äéãé äNòî íúä äî,a`d znykäéãé äNòî ©¨¨©£¥¨¤¨¨¨¨¨©¦©£¥¨¤¨
áàì éîc àì ,àîìc Bà .ïéçàìoky ,a`l minec mig`d oi` -íúä ¨©¦¦§¨Ÿ¨¥¨¨¨¨

àðæzéî déãécîiyrn okle ,eiqkpn zpefip zad ixd ,ig a`dyk - ¦¦¥¦©§¨
la` ,a`d ly dici,àëä,mig`d on zpefipd zaaeäãécî åàì ¨¨©¦¦§

àðæzéîmdl yixedy miqkpdn `l` ,mdiqkpn zpefip dpi` - ¦©§¨
.daezkd oicn dl micareyn el` miqkpe ,a`d

:wtqd z` `xnbd zhyetdéì øîà,zyy axäeúéðzozip - ¨©¥§¦¨
oldl dpyna epipyy dnn df wtq heytl(:dv),úðBféð äðîìà©§¨¨¦¤

íéîBúé éñëpî,dzaezka dlra dl aiigzd jky ,mdia`n eyxiy ¦¦§¥§¦
äéãé äNòîedpnl`d lyïälLzpefip `idy oeiky ,minezid ly - ©£¥¨¤¨¤¨¤

on zpefipd za iabl xnel yi oke .mdly dici dyrn ,mdiqkpn
iyrn ,a`d mdl yixedy miqkpdn zpefip `idy oeiky ,mig`d

.mig`d ly dici
:`xnbd dywnéîc éîdpnl`l dnec mig`d on zpefipd za ike - ¦¨¥

ixd ,minezi iqkpn zpefipdäçååøäa déì àçéð àì ,Búðîìàoi` - ©§¨¨Ÿ¦¨¥§©§¨¨

dyrny sicrn `ede ,ezen xg`l migeex dl eidiy oevx lral
,dizepefn z` wx eiqkpn lehz ezpnl`e ,eipal mikiiy eidi dici

mle`äçååøäa déì àçéð ,Bzaz ezay a`d oevx -ick ,oenn giex ¦¦¨¥§©§¨¨
,dly eidi dici iyrny utg `ed okle ,dze` `yil miyp` evxiy
ezpnl`n di`x oi`e .mig`d iqkpn zlhep `idy zepefnd caln

.minezid ly dici iyrny ,eza oiprl
ep`vny xg` oicn oywnd lr ddnz `xnbd(:hlw a"a)iabl

z` mipad milhep ,miaexn miqkp gipde zny mc` .zad zepefn
mda oi`y ,mihren miqkp gipd m` j` .zepad z` mipfe miqkpd
z` zepad zelhep ,ycg xyr mipy zepade mipad epefiy ick

:`xnbd ddnz .migztd lr exfgi mipade ,miqkpdàøîéîì- §¥§¨
xnel jpevx m`dBúðîìàî déì àôéãò Bzáczaeha utg `edy - §¦£¦¨¥¥©§¨¨

lr dywn dz` okle ,ezpnl` zaeha dvex `edy dnn xzei eza
,dfl df mze` dncnd zyy ax,éñBé éaø øîà ,àaà éaø øîàäå§¨¨©©¦©¨¨©©¦¥

,zae dy` gipde zny mc`eNòd oic z`k ,úaä ìöà äðîìàoic ¨©§¨¨¥¤©©§
da ,ïéçà ìöà úáa`d xi`ydy ote`,ïéèòeî ïéñëð,xnelkäî ©¥¤©¦§§¨¦¨¦¨

ïéçà ìöà úaäwx el yie ,zepae mipa a`d xi`ydy ote`a enk - ©©¥¤©¦
y minkg exn` ,mihren miqkpúðBféð úaä,a`d iqkpnåeli` ©©¦¤§

úaä ìöà äðîìà óà ,íéçútä ìò eìàLé ïéçàäxized xy`k - ¨©¦¦§£©©§¨¦©©§¨¨¥¤©©
miwitqnd mihren miqkp `l` el oi`e dpnl`e za eixg`

dy `ed oicd ,odn zg` zepefnlúðBféð äðîìà,a`d iqkpnåeli` ©§¨¨¦¤§
íéçútä ìò ìàLz úaäiqei iax ixacn gkene .dizepefn jxevl ©©¦§©©©§¨¦

iabl s` ok m`e ,eza z` xy`n ezpnl` z` oefl sicrn mc`dy
.ezal didzy dgeexda xzei utg `edy xazqn mici dyrn

:oywnd zrc z` `xnbd zvxznàúeìéæ ïéðòìleflf oiprl - §¦§©¦¨
,dceakadéì àôéãò Búðîìàceak lr xzei qg mc`dy ,ezan ©§¨¨£¦¨¥

sicrn `ed ,mihren miqkp yiyk okle ,eza ceak lrn ezpnl`
la` .migztd lr xfgz ezae odn qpxtzz ezpnl`yïéðòì§¦§©

déì àôéãò Bza ,äçååøägiexz ezay dvex mc`y ,ezpnl`n ©§¨¨¦£¦¨¥
epi` ezpnl` iabl j` ,el` minca `ypidl lkezy ick ,oenn
iyrn m`d ,`pia` iax ly wtqd z` heytl oi` okle ,jka utg
dpnl`d ly dici iyrny oicdn ,dig`l mikiiy zad ly dici

.minezil mikiiy
on zpefipd zay ,zyy ax zxaq lr epizpynn dywn sqei ax
,minezid on zpefipd dpnl` oick ,mdly dici iyrn mig`d

:mdly dici iyrny,óñBé áø áéúîdpyna epipy(.an lirl),äNòî ¨¦©¥©£¥
dúàéöîe äéãé,dia` ly zeidl miie`xd ,zad lyàlL ét ìò óà ¨¤¨§¦¨¨©©¦¤Ÿ

äúábm` ,a`d iiga mze`áàä úî,mda zekf dl didy ixg` ¨§¨¥¨¨
,ïéçà ìL ïä éøäeiiga a`d mda dkf xaky oeik ,dly opi`e £¥¥¤©¦

,wiicl yie .eipal myixedeàîòèiyrna mikef mig`dy mrhd - ©£¨
oeik `ed dicicdk`lnd z` dzyr,áàä éiçamda dkfy oeike §§©¥¨¨

,eipal myixed ,a`dàädzyry dici dyrn la` -úúéî øçàì ¨§©©¦©
,áàämd ixd ,eiiga a`d mda dkf `ly,dîöòì.mig`l `le ¨¨§©§¨

e :`iyewd z` `xnbd zniiqnåàì éàîepizpyn oi` m`d - ©©
elit` zwqerazadúðBféðmilhep mpi` ok it lr s`e ,mig`d on §¦¤

.zyy ax zrck `lye ,dici dyrn z`
:sqei ax ziyew z` `xnbd dgecàìzaa zwqer dpynd oi` - Ÿ

`l` ,mig`dn zpefipdaza,úðBféð dðéàLa`d yixed `ly oebke §¤¥¨¦¤
z` milhep mpi` i`ce mdlyn zpefip dpi`y oeike ,llk miqkp
z` milhep eid mdn zpefip dzid m`y okzi j` ,dici dyrn

.dici iyrn
:digcd lr `xnbd dywnéàdpyna xaecnazaúðBféð dðéàL ¦§¤¥¨¦¤

ok m` ,mig`d iqkpnàøîéîì éàî,dpynd ixaca yecigd dn - ©§¥§¨
oic ixd ,dici iyrna a`d zekf z` miyxei mig`dy xnel m`
ick m`e ,eipal myixen miqkpa a`d dkfy oeiky ,`ed heyt
mb ixd ,dig`l mpi` dzin xg`l dzyry mici iyrny wiicpy

e .mdly dici iyrn oi` mdn zpefip dpi` m`y ,heyt dfeléôà£¦
øîàc ïàîìyãáòì øîBì áøä ìBëé,ely iprpkénò äNòdk`ln §©§¨©¨¨©©§¤¤£¥¦¦
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miwxt dyelya` cenr bn sc ± iriax wxtzeaezk
øåèô ñð÷á äãåîåonw dil ice` i`c oeike .rayp eilre ,ecal qpw `l` eraz `l ixde Ð

.dixtk `penn e`l inp dixtk ik ,mlyn `lïéçàä ïî úéðåæéðä úái`pz `ed jky Ð

opfzine iziaa oiazi oedi oepi` ,i`pin ikil oiieedic oawep opa :(a,ap zeaezk) oiwxta daezk

.oixaebl oegwlzc cr iiqkpnåäãéãî åàì.on` zaezk i`pzn `l` Ðéñëðî úðåæéð äðîìà
íéîåúé:oiwxta ,`ed daezk i`pz inp i`dc Ð

xbin ini lk iqkpn `pfzine iziaa `azi `dz z`

.jizelnx`ïäìù äéãé äùòîåmewna `nl` Ð

.iniiw a`äçååøäá äéì àçéð åúágiexzy Ð

cal dici dyrn.dzqpxtnúáä ìöà äðîìàÐ

.zae dpnl` gipde zny inïéèòåî íéñëðáÐ

xn`ck ,yceg xyr mipy zqpxt ick oda oi`y

epefi zepad :ipzwe ,`xza `aaa "zny in" wxta

.migztd lr el`yi mipadeééçáã àîòèáàäÐ

,edzyr.eipal eyixedl a`d ea dkfeøçàì àä
áàä úúéî,dnvrl ied ,edzyr Ðjixhv`cn

.opireny`l `pzlúðåæéð äðéàùá àìoebk Ð

.miqkp eid `lyàøîéîì éàî`l `weic Ð

dzyrc opireny`l jixhv`a`d zzin xg`l

dzyry dnc dteb `id opireny`l i`e ,dnvrl

mig`l a`d iigaÐ,a` dia dkf `dc ,`hiyt

.`qpw e`le `ed `penncøîàã ïàîì åìéôàÐ

.`zbelt (`,ai) oihib zkqnaäôãòäìmlerl Ð

`weicldici dyrnc opireny`l ,jixhvi` dlic

`lc .zpefip dpi`yae ,dnvrl a` zzin xg`l

dzkify zekf `niz`ed oenn ezaa a`l dxez

,oefziz i`na ,jl `iywce .mipal eyixedl`d

ixar carn drxb `l?opireny`l jixhv` ikÐ

dici dyrny ,dtcrdlscer,dizepefn lr

.opireny`l jixhv`äáø àøáâ éëå àáø øîà
óñåé áøërci ded `l ,`zaeiz `dl daze`c Ð

ivne ,dtcrd `ki`ciiepyle iiegcldpi`ya

daze` ikd elit`e ,dtcrdle zpefip?lr `l`

sqei ax jgxk`ziilrn `zaeizc ,rci `nrh

.zyy axc` oizipznn dil `iyw ikde ,`id

éðú÷ã,dici dyrn mr dz`ivn oizipzn Ð

diipznl il dnle?lr s` ipzinl jiiy `l `de

dzab `ly abÐdzab o`nnc?éëä åàì àìà
äúàéöîë äéãé äùòî øîà÷dzyry dnc Ð

a`l a`d iiga,oiyxeilexg`l dzyry dne

a`d zzinÐ.dnvrl'åë äúàéöî äîÐ

dz`ivnciiga elit` `dc ,dnvrlc ol `hiyt

lr dkenq ok m` `l` a` oda ikf `l a`d

meyne ,(a,ai) `rivn `aaa opixn`ck ,epgly

opzck ,eiiga dizepefna aiig epi`c oeikc ,dai`

zxn` i`e ,eza zepefna aiig epi` a`d :oiwxta

dnvrl dz`ivnÐ.zepefn dl aidi `l ez

meyn dz`ivna i`kf :opixn` inp oiwxita onwle

oig` la` .dai`Ðiqkpn `pfzn ediigxk lr

.a`díúåà íúìçðúäå áéúëã.miprpk micar Ð

åúá úåëæezaa dxez el dzkify zekf Ð.àîéàå
éåúôáúåñð÷å úáäaezkd zelage qpe`c Ð

gikyc icinc ,dici dyrn la` .xacnixqgeda

ediipin `pfzin `dc ,`pennÐ.ied edcic `ni`àåä àôåâã àøòödil ikf `l `xrve Ð

"laegd"a `ipzck ,a`l `pngxmiphwd ezaae epaa :(a,ft `nw `aa)Ð.dlebq mdl dyri
äòöôù
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éáø],seq seqc :dyw la` .oica cnr `lcae oica cnra ,izxza ibilt `zyde Ð 'ek xaq oerny

oia wlgl wgc mpga ok m` Ð aiigin dcen i`c ab lr s` oaxwn xehtc xnel jixvc oeik

:dyw cere !d`ced oiprl Ð ied `pennc dax xn`w ik :xninl dil ded `l` ,zeqpw x`yl df qpw

:cere !dreay oaxwa `ilz d`ced ,daxc` ?d`ceda dreay oaxw oerny iax ilz i`n` ,iia`l

,zerwxw ixd ?oaxwn d`ced slinl ira ded ikid

`d :cere !aiigin dcen i`c ab lr s` ,oaxwn xehtc

rnyn Ð 'ek mlync oica cnr `d onwl xn`c

c ,dztne qpe``,oaxw aiig Ð oica cnr m` ,dia i`w

iia`c :wgvi epiax yxtne !dzne dxba `lc ab lr s`

oica cnr elit` eipal yixen epi`c oeik dil `irain

zekf yixen mc` oi`c meyn ,oizipzna oerny iaxl

Ð ecil `a `ly onf lk eza zekf aiyge ,epal eza

s` "ygke"n ehrnl ie`xc ,dreay oiprl oicd `ed

dcenyk ,d`ced oiprl `ed xenb oenny it lr

m`c oeik ,eilr qpw my mewn lkn Ð oica cnryk

Ð oica cnry dcen did `le iezite qpe`a dcen did

.[ayiizi `l mewn lkn `ibeqd seqe .xeht

úáÐ inl dici dyrn oig`d on zpefipd

,dnvrl iedc dil `hiyt `ziixe`cn

,ira opaxcn `l` ,"mzlgpzde"n onwl opiyxcck

.dpnl`n dlr iziincne ,zepefna `nrh ilzcn

edl epiwzd in ,odlyn zpefipc oeik :dil `iraine

lk rnyn oke ?`l e` ,zepefn zgz dici dyrn opax

ivn ded ,axc `nrh i`n irac onwle .`ibeqd

`ziixe`cnc ,zyy axc `nrh i`n inp irainl

xn`wc meyn ax hwp `l` .dnvrl dedc dcen

zvwe .opaxcn s` ,dnvrl dici dyrnc `icda

ithc rnyn `kdc :mdxa` oa oeyny epiax mbnbn

mgxk lra zpefipy oeik ,dly dici dyrn eed

onwle .mzrcn zpefip dzidy dnn ,oic zia i`pza

,`kti` rnyn dpnl` iab (a,dv) "dpnl`" yixa

ded Ð oic zia i`pz ici lr zpefipy oeik :daxc`c

,mzrcn zpefip dzidy dnn ith odly dici dyrn

dil `gipc zal dpnl` oia wlgl wgece] .oeir jixve

:[`kti` ied `xaq mewn lknc ,dgeexda

åùòm`e Ð oig`d lv` zak zad lv` dpnl`

dil ixw i`n` zad lv` dpnl` :xn`z

yxtn Ð oig` lv` za iab `nlya ?oihren miqkp

el` epefiy ick :(a,hlw `xza `aa) "zny in" wxta

,xeriy eze` jiiy oi` `kd la` .exbaiy cr el`e

:wgvi epiaxl d`xpe !zepefn mlerl dl yi dpnl`dy

epzpe dpnl`l epwz zae mipae dpnl` yiyk `wecc

la` .zad xbaizy cr epiide ,zal gwil didy dn dl

zady ,zae dpnl` e` ,mipae dpnl` `l` oi`yk

meync .dpnl`d liaya dpwz eyr `l Ð zyxei

xakyk `l` dyexid gk riwtdl evx `l dpnl`

itl ,ith eriwtd zad liayae ,zad liaya eriwtd

wxta inlyexia rnyn oke .mipa oi`yk zyxei `idy

zepad z` dgec dpnl`d oi` :mzd xn`c ,"zny in"

dpnl`dy minrte ,dpnl`d z` zegec zepad `le

ici lr mipad z`e ,mipa ici lr zepad z` dgec

.zepadìà,mig`d on :yexit Ð zpefip dpi`ya

xg`lc `hiytc ?`xninl i`n Ð zpefip dpi`ya i` :jixt ikd meyne .zpefip dzid a`d on la`

li`ed ,jixhvi` `l inp Ð oig` ly od ixd a`d znc Ð dteb `id meyne .dnvrl a`d zzin

i` :iqxb `l` ,`xninl i`n iqxb `lc mixtq zi`e .eze` oiyxeic `hiyt a`d on dzid zpefipe

elit` `d ?oig` ly od ixd a`d zn i`n` :dteb` jixte .a`d iigac `inec wcinl ol zi` a`d zzin xg`c ,oig`d on `le a`d on `l zpefip dpi`ya ixiine .xwir oke ,'ek xn`c o`nl elit` zpefip dpi`ya

.epnn zpefip dpi`y oeik ,el oi` envr a`àìxikyk" azknl ivn dedc "jnr" `ed xzeine "jnr didi ayezk xikyk"n dl yixc `l` ,`xw i`dn dil witn `l (d`x zyxt) ixtqac ,"el aeh ik" opiqxb

.`nlra mixac xetiq `l` epi` Ð "jnr el aeh ik" la` ,"laeid zpy cr didi ayezkãéâîdici dyrnc ol `wtp `l dteb `id `d ?ikdl `xw jixhvi` i`n` :dniz Ð epal eza zekf yixen mc` oi`y

:mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe !(a,fi) oiyeciwc `nw wxta opixn`ck ,zad z` `le oad z` `l zcaer dpi` dteb dn`e ,dia`l dici dyrn za s` Ð daxl dici dyrn dn` dn ,"dn`l"n `l` dia`l¨

Ð dn`l `pin` ded `xw i`d e`l i` :inp i`] .irain dici dyrn Ð dl oafn ipeaf `zydc ,`yiwd jixv `l dphwl la` ,dxrpl `l` jixhvi` `l `yiwdc .dphw meyn `l` `xw i`d jixhvi` `lc

.(ci azk mipyi zetqez) .[eic `nipe ,xnege lw ied dl oafn ipeaf `zydc :dniz la` .dxrp opirci ded `le ,dn`c `inec oig`l dici dyrn oi`c ,opireny`l jixhvi` dphwl

úåìáçzay inc ozep Ð (b) exiag ly ixar car ci uvewd (`,ft `nw `aa) "laegd"a opixn`e ,dici dyrn ciqtn `lde ?a` ly dlag didz `l dici uviw m` ike :xn`z m`e Ð edpip dcic

,zerwxw oda gwlie ,carl lkd ozpi :ixn` opaxe .eaxl dphw zay ince ,carl dlecbyi i`c ,dk`ln lehia oda oi`y ,zephw zelaga ixiinc dil `hiytc :xnel yie !zexit lke` `ede

.edpip dcic jixt ikdl !?dici dyrn yixeny enk epal yixen oi` i`n` dici dyrn cqtd Ð mda
drvty
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miwxtרו dyelyaa cenr bn sc ± iriax wxtzeaezk
äéðôá äòöôùdzgt`c Ða`l dizi` i`c .`tqknÐ.xkn da el yi `dc ,`ed dilic

àøéæ éáø øîà äì éøîàå àøéæ áø øîàinwn laaa ,`l` .`xif ax `ed `xif iax `ed Ð

laaa dkinq oi`e ,opgei iaxc dinwl l`xyic `rx`l wilqcÐ.`xif ax dil exw eed

xza xn`c o`nl `ki`e ,dxn` edeknqc inwn xn`c o`nl `ki` ,`zrny `dae

.dxn` edeknqcìàåîùcewy dil exw eed Ð

,ipica dizeek `zkldc mey lrlr cweye

eixacmxne`l.`zkldkäøîà áø àäÐ

.lirlúùù áøëhiytc Ðeza lirl

.oig`l dici dyrn xn`e ,ezpnl`näðùî
áà ìù äúáåúëipyn daeb `idy daezk Ð

iniae ,dqex`l daezk yi :xaqwe .elld oiqex`

.xn`w zephwe zexrpäìù äúáåúëÐ

d`iydync`piiaeb xzae ,ezeyx drwt

,opilf`xza opilf` `le .`ed ikd xza `piiaebe

dcera dazkp dpey`xde li`ed :xnel ,daizk

a`d zeyxaÐ.a`c iedizáà ìù äðåùàøäÐ

.`xnba yxtn `nrhàøîâàéæç àì åú
éáåñðéàì.mizn dilra zeidl dwfg `iedc Ð

wce.zeprxet jxca hewpil `lc ,dizlna `pz

äéçøåà áâàåirac Ðopixenb`lhtyn

daezkd`pyil hwp ,opaxe dcedi iax zwelgne

dicicmzqnlzenai 'qna xn`c iaxk ol

zne ipyl ,zne oey`xl z`yp :(a,cq)Ð

.dwfg `ied ipnf ixzac .`ypz `l iyilyl

ïéñåøéà úòùîãaiigzp ,oey`xd lra ly Ð

oiqexi`a la` .a` da dkfe daezk dl`l ipy

z`ypync ,dkfoey`xlÐ.dpin dizekf drwt

ïéáúëð åúåùøáå ìéàåädpey`xd daezk Ð

oi`eyp mcew dxba ,jklde .oi`eypd iptl didy

Ð"miazkp" opiqxbc `d .ezeyxa azkp `l

miax oeylÐ.i`w daezkc miz`ne dpn`

àáâîåàéáâ úîéàîdiikf oiprl ,xnelk Ð

opilf` oiqexi` xza e`lc opifg `dc ,a`c

elit`dcedi iax dcene :ipzwck ,dcedi iaxl

qx`nadaizk xza `nl` .'ek dxbae eza z`

oiprl .lif`sxhn`txh zni`n zegewl

icarynn?oiqexi` zrynÐ`iddn `dc

`nlc e` ,opaxc `zpwza aiigi` `zrycr

.`txh `l ,xhya deln `iedc ,daizk zry

íéúàî äðîaiign opaxc `zpwznc ÐÐ`txh

oi`eyp xg`l dyxb e` zn m` ,oiqexi` onfnÐ

oiqexi` onfn eiqkpn egwly zegewl ztxeh

.carzy` `zry `iddnc ,jli`eúôñåúåÐ

dl d`a `id `nlrnyÐonf cr carzyp `l

.azke ecin epwy ,daezkd zaizkãçàå äæ ãçà
ïéàåùðä ïî äæ`cearyl dlgn dteb `idc Ð

dzvxzpe ,`nwdaezkd xhya aezkd onfa

.ztqez oia xwir oia ,da yxetnd lkkìù úçà
íéúàî.hwp xcqk `wecc ,zncwen `ide Ð

'åë íéúàî úåáâì äúàá àðåä áø øîàåÐ

zeabl dgk dtie ,odn cg` `l` dl oi` ,xnelk

dl `gipc ,miz`n zeabl dz`a .dvxzy dfi`

onfl oey`x onf oia eiqkp xkny oebke ,ikda

`wtn i`c ,ipyiabinlze`n yly lyaÐ

.oincew zegewld ixhy e`vnpäáåâ,miz`n Ð

ztxehe.aezkd onfn zegewlàúéà íàåÐ

ipy onfn ztqeze ,oey`x onfn oey`x aeg `ped ax xaqcÐiabiz inp ikdonfn d`ne ,oey`x onfn miz`n!ipyäá áéúë àìã ïåéë.dipy daezka Ðúìú êì úéôéñåàå éúéáö
íéúàîà äàî.dlha dpey`xd ok m` `l` dipyd dabz `le ,`a dpey`xd lr siqedl `l dpin rny Ð
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äòöôù"laegd"a rnync ,yiwl yixe axl `ziixa jd iywz :xn`z m`e Ð dipta

:xnel yie !a`c iedc dipta drvt xn`c opgei iax` ibiltc (a,ft `nw `aa)

.dxkenl leki didy dna ciqtny ,a`c iedc `nlr ilek ecen Ð zexrpd crc zgtac

,a`c `ied dzigtd lkc opgei iax xaqe .jli`e zexrpn mb zzgtp `idy dna ibilt mzde

:inp i` .a` zeyxa `idy cera dl dyrpe li`ed

,a`c `iedc `nlr ilek ecen Ð dxikn zzigta

`xiaqc .oiyeciwl dzgtpy dna ibilt mzde

`l` `pngx dil `ikf `lc yiwl yixe axl edl

s` :yxit mdxa` oa wgvi epiaxe] .ynn oiyeciw

Ð dici dl uvwa ,dipta drvta ibiltc ab lr

`ziixa jd inwene .a`c iedc `nlr ilek ecen

mc` oi`c inp ixaqe ,zelecb zelaga `kdc

.[oig`l dici dyrn yixen

àîòèo`n meyn Ð 'eke dyxbe d`iydc

wiic (a,cq zenai) mxeb oiirn xn`c

,`yixn dil iywze :xn`z m`e .`tiqn dl

hwpc xninl ivnc :xnel yie !mxeb lfnc rnync

dlek iwen ozp oa dcedi epiaxe .`tiq ab` `yix

`nrh :ikd yxtne ,zg` dy`a oizipzn

`d .dlnx`zpe ,dqxi`y xg` dyxbe d`iydc

xninl ivn ied `l ez Ð dlnx`zpe d`iyd

ok m`c :wgvi epiaxl d`xp oi`e .zipy d`iyd

.mxeb lfn xn`c o`nl `l` gken ivn ded `l

ipznl ivn ied izk` Ð mxeb oiirn xn`c o`nlc

.`kdc oizipznn dil iywz ok m`e ,d`iyd ez

àáâéîåi` :qxhpewa yxit Ð `iab zni`n

`zry `iddn `dc ,oiqexi` zryn

zry cr `nlc e` ,opaxc `zpwza dil aiigi`

.icarynn `txh `l ,xhya deln `iedc daizk

?`kd `ira jd `kiiy i`nc :wgvi epiaxl dywe

d`eypac rnyn Ð `iab zni`n hwpcn :cere

lk i` irail ?i`n`e .ztxeh onf dfi`n ira

epiaxl d`xpe !`l e` icarynn itxh zeqex`

qx`na ,da dcedi iax ixiinc jda `wecc :wgvi

i`c .ira `w ,zqip jk xg`e dxbae eza z`

ied Ð ezeyxa eazkp `lc meyn dcenc `nrh

izk zryac meyn `nrh,`ceariyl dlgn da

m`e ,dlgn `lyk `l` a`l opax dil epiwz `lc

`nrh `nlc e` .icin `iab `l inp dteb idi` ok

`nw `cearyl dlgnc meyn e`l dcedi iaxc

`lya dikf a`l epiwz `lc meyn `l` ,xn`w

Ð llk dazkp `lc `kid ,edine .ezeyxa dazkp

,oiqexi`d on dyxiby oebk ,a`c iedc `hiyt

dlek cinrdl wgece .oey`x onfn `iab ok m`e

epiaxl d`xpe .dcedi iaxc `ail` oizrny

ith irae .ira opaxc `ail`c :mdxa` oa oeyny

m` `kdc ,a` `kilc `kid `nlran `kd

dzid Ð oiqexi`d on dyxbzp e` dpnl`zp

a`d egk ciqtnc ikid ike ,a` ly daezkd

.zcqtn `id mb m` dil `wtqn Ð oi`eyp zrya
`kd
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כתובות. נערה שנתפתתה - פרק רביעי דף מג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc zeaezk(iyily meil)

oebk `ziixaa xaecndòötLlaegd,äéðôaxkndl dieey zgte ¤§¨¨§¨¤¨
,dlagd inc z` lhep a`d dfk ote`ae ,dixar dn`k weya

.minc zegt lawi dpxkni m`y jka eciqtdy meyn
mc` oi`y ax mya exn`y mitqep mi`xen` d`ian `xnbd

:ezaa dxez el dzkify zekf eipal yixenáø øîà ,àøéæ áø øîà̈©©¥¨¨©©
dì éøîàå ,áø øîà äðúî,jk ef dreny mixne` yie -éaø øîà ©§¨¨©©§¨§¦¨¨©©¦

äéãé äNòî ,ïéçàä ïî úðBfépä úa ,áø øîà äðúî áø øîà àøéæ¥¨¨©©©§¨¨©©©©¦¤¦¨©¦©£¥¨¤¨
dîöòì,dig`l `le'íëéøçà íëéðáì íúà ízìçðúäå' áéúëc §©§¨¦§¦§¦§©©§¤Ÿ¨¦§¥¤©£¥¤

(en dk `xwie)miyxece'íúBà'miyixen mz` micard z` -,íëéðáì ¨¦§¥¤
.Bðáì Bza úeëæ LéøBî íãà ïéàL ãébî ,íëéðáì íëéúBða àìå§Ÿ§¥¤¦§¥¤©¦¤¥¨¨¦§¦¦§

,étt øa éîéáà déì øîà,ax mya zxn`y ef `xnin.døîà 'ãe÷L' ¨©¥£¦¦©©¦¨©§¨
:`xnbd zx`anepî ãe÷Ledf ,'cewy' dpeknd `xen`d `ed in - ¨©

,ìàeîLdklde ,dkldd itk eixac z` xnel cwey didy itl §¥
e :`xnbd ddnz .zepenn ipica ezenkdøîà áø àä.l`eny `le ¨©©§¨

:`xnbd zvxznàîéà,dxn` ax wx `ly ,inia` ixaca xen` - ¥¨
`l`.døîà ãe÷L óà©¨©§¨

:df oecipa dkldd z` zxxan `xnbdáøì øîéîà øa øî øîà̈©©©£¥©§©
éòcøäð éøîà éëä ,éMà,`rcxdp ipa exn` jk -déúååk àúëìä ©¦¨¦¨§¦§©§¨¥¦§§¨§¨¥

,úLL áøclirl xn`y(`"r)dici iyrn ,mig`dn zpefipd zay §©¥¤
.mdly,áøc déúååk àúëìä ,øîà éMà áødici iyrn oi`y ©©¦¨©¦§§¨§¨¥§©

el yiy zekf llek ,eipal eza zekf yixen mc` oi`y oeik ,mdly
:`xnbd zwqet .dici dyrna.áøc déúååk àúëìäå§¦§§¨§¨¥§©

äðùî
zncewd dpynd(:`n)ly oenne qpw inelyz mipzip inl dpc

`id m` ,dxrp zaezk oipra epizpyn dpc ok ab`e ,'dztne qpe`'
a` :dnvrl e` dia`lBza úà ñøàîä,dxrpd e` dphwddLøâå ©§¨¥¤¦§¥§¨

okn xg`le ,d`ypy mcew oiqexi`d xg`l dlradñøéàdia` ¥§¨
,xg`läìîøàúðåoiqexi`d xg`l ipyd dlra zn -inc ,dúaeúk §¦§©§§¨§¨¨

diqex` ipyn daebyBlLmpi` oiqexi`y oeik ,dia` ly - ¤
.el mikiiy dly oennd zeiekf oiicre ,a` zeyxn mi`iven

m` j`dàéOä,dia`dLøâåokn xg`le ,oi`eyipd xg`l dlra ¦¦¨§¥§¨
dàéOä,xg`l aey z`yip -äìîøàúðåxg`l ipyd dlra zne - ¦¦¨§¦§©§§¨

,oi`eyipddúaeúkel` milra ipyn,dlLz`ypyky oeik §¨¨¤¨
,el` zeaezk zeabl d`a `idyke ,dia` zeyxn d`vi oey`xl

.ezeyxa dpi`
äãeäé éaøe oexg`d oicd lr wleg,øîBàdaezkdäðBLàøä- ©¦§¨¥¨¦¨

,dyxiby ,oey`xd dlranBì eøîà .áà ìL,minkg(íà) ¤¨¨§¦
dàéOäMî,dia`,da úeLø äéáàì ïéà.dly dzaezke ¦¤¦¦¨¥§¨¦¨§¨

* * *

àøîâ
dzaezk ,dlnx`zpe d`iyd ,dyxbe d`iyd' ,dpyna epipy

:`xnbd zwiicn .'dlyàîòèdf ote` `wec `pzd hwp -dàéOäc ©§¨§¦¦¨
ìáà ,äìîøàúðå dàéOä dLøâåm`éðîæ éøz äìîøàúðizy - §¥§¨¦¦¨§¦§©§§¨£¨¦§©§§¨§¥¦§¥

,ipydne oey`xdn ,minrtéáeñpéàì àéæç àì ezdpi` xzei - Ÿ©§¨§¦§¥
'ziplhw dy`' zaygp `idy oeik ,iyilyl `ypidl die`x

dzin dilral znxebdyiy ote` zepyl `pzd dvx `ly meyne ,
dyxbzdy ote` hwp jkl ,`ypdl dxeq` dy`dy ,zeprxet ea

.iyilyl `ypdl zxzene ,ipydn dpnl`zde oey`xdnåoi`y s` §
mewn lkn ,dzaezk oiprl dpin `wtp jkníéúñ à÷ déçøBà ábà©©§¥¨¨¦

àpz ïì`pzd epl mzq ab` jxca -kixacéðîæ éøúa' ,øîàc ,éaø ¨©¨§©¦§¨©¦§¥¦§¥
'ä÷æç àéåäef xnelk ,'dwfg'k aygp ,miinrt dxewd xac - ©§¨£¨¨

minkg zrck `lye ,dxwn df oi`e zelibxd `id jky dgked
,'dwfg'l xacd z` miaiygn ep` minrt ylya wxy mixaeqd

'ziplhw' `id ixd dilra ezne minrt yly d`yip m` wxe
.iriaxl `ypdl dxeq`e

* * *
,'eke dlnx`zpe d`iyd dyxibe d`iyd :dpyna epipyäãeäé éaø©¦§¨

,øîBàdaezkd.áà ìL äðBLàøä:`xnbd zxxanéaøc àîòè éàî ¥¨¦¨¤¨©©§¨§©¦
,äãeäézrya ixde ,`id dia`l oey`xd dlran dzaezky §¨

:`xnbd zx`an .dnvr zeyxa `id diiabdéøîàc óñBé áøå äaø©¨§©¥§¨§¥
eäééåøz,df mrh mdipy exn` -ïéñeøéà úòMîe ìéàBäf`y ©§©§¦¦§©¥¦

,daezkd dazkp,áàä ïäa äëæxg`l ziyrp diiabdy s`e ¨¨¨¤¨¨
bzde d`yipy.a`l jiiy oennd ,dyx

:`ziixan sqei axe dax ixac lr dywn `ax,àáø áéúîepipy ¨¦¨¨
,epizpyn oic lr `ziixaa,øîBà äãeäé éaødaezkdäðBLàøä- ©¦§¨¥¨¦¨

,mipey`xd di`eyipnBza úà ñøàîa äãeäé éaø äãBîe ,áà ìL¤¨¤©¦§¨¦§¨¥¤¦
,da úeLø äéáàì ïéàL ,úàOð Ck øçàå ,äøâáe ,äpè÷ àéäLkwxe §¤¦§©¨¨§¨§©©¨¦¥¤¥§¨¦¨§¨

.dia`l dzaezky dcedi iax xn` dxbay mcew z`yipy ote`a
zryn daezka a`d dkfy iptn `ed dcedi iax ly enrh m`e

,oiqexi`éànà,dnvrl dzaezk dxbay xg` z`yipyk recn - ©©
àîéì énð àëäly `idy xnel dcedi iaxl yi df ote`a mb - ¨¨©¦¥¨

,dia`,ïéñeøéà úòMîe ìéàBä,dphw dzidy.áàä ïäa äëæ ¦¦§©¥¦¨¨¨¤¨¨
:xg` ote`a sqei axe dax ixac z` x`an `axéëä øîzà éà àlà¤¨¦¦§©¨¦

øîzà,dcedi iax ly enrha epipy jk -éøîàc óñBé áøå äaø ¦§©©¨§©¥§¨§¥
,eäééåøzmipey`xd di`eyipn dzaezk z` lhep a`dy mrhd ©§©§

`l` ,oiqexi` zryn da dkefy zngn epi`BúeLøáe ìéàBä¦¦§
ïéázëðjenq daezkd xhya miazkp miz`n e` dpn aeig - ¦§¨¦

dzaezk xhya lrad aiigzny dry dze`ay oeike ,oi`eyipl
daeb `id m` s`e ,a`d da dkef ,dia` zeyxae dphw oiicr `id
`vnp ,z`yipy mcew dxba m` la` .oi`eyip xg`l dze`
s`e ,dia` zeyxn d`vie dxbay xg`l dzid daezkd zaizky
,dnvrl dzaezk mewn lkn ,dia` zeyxa eid oiqexi`dy

.`ziixaa x`eank

* * *
zry xg` mikled oi` dcedi iax zrcl elit`y x`azdy xg`l

an ,daezkd zaizk zry xg` `l` oiqexi`diznn `xnbd zxx
miqkpn dziiab iabl ,lrad iqkp lr daezkd ceary lg

:`xnbd zxxan .micareynàéáb úîéàî àaâéîeonf dfi`n - ¦§¨¥¥©©§¨
onfa m` ,xnelk ,micareyn miqkpn zeabidl daezkd die`x
eidy miqkpn zeabl dy`d dvexe ,miqkp el oi` lrad dyxiby
e` mxkn jk xg`e ,dl ecarzyde ,dl aiigzdy drya ecia
lrad xkny zerwxwn zeabl dleki `id m`d ,dpzna mpzp
dzaezk dl aiig lrad did xak onf eze`ay oeik ,oiqexi`d zra
zeabl dleki dpi`y e` ,eiqkp ecarzyde ,oic zia i`pz gkn
aegk df ixde ,dzaezk dazkp `l oiicr onf eze`ay oeik ,mdn
ezeyxa el` miqkp eid m` wxe ,micareynn dabp epi`y dt lra
daebe ,ceary mdilr lg daezkd xhy z` dl azky xg`l

.mze`
:mi`xen` zwelgn dfa d`ian `xnbd,àðeä áø øîàwelig yi ¨©©¨

,xacaäðîe dlera lyíéúàîaeig xwir mdy ,dleza ly ¨¤¨©¦
daeb ,oiqexi` zrya maeig lge daezkïéñeøéàä ïîs` - ¦¨¥¦

`l oiicr dry dze`ay mbd ,oiqexi`d zra epwy zegewln
.daezkd xhy azkpåeli`úôñBzsiqedy mekq edfy ,daezk §¤¤

wx daeb ,daezkd zaizk zrya epevxn dl aiigzdl lrad
lrad iqkp z` epwy zegewln,ïéàeOpä ïîepi` df aeig ixdy ¦©¦¦

.oi`eyipd zra lrad zeaiigzdl mcew llk miiw,øîà éqà áøå§©©¦¨©
äæ ãçàå äæ ãçàwx daeb ,ztqez oiae miz`ne dpn oia -ïî ¤¨¤§¤¨¤¦

.ïéàeOpälegi `ly jkl dvxzn dnvr `idy oeik ,jkl mrhde ©¦¦
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רז miwxt dyelyaa cenr bn sc ± iriax wxtzeaezk
äéðôá äòöôùdzgt`c Ða`l dizi` i`c .`tqknÐ.xkn da el yi `dc ,`ed dilic

àøéæ éáø øîà äì éøîàå àøéæ áø øîàinwn laaa ,`l` .`xif ax `ed `xif iax `ed Ð

laaa dkinq oi`e ,opgei iaxc dinwl l`xyic `rx`l wilqcÐ.`xif ax dil exw eed

xza xn`c o`nl `ki`e ,dxn` edeknqc inwn xn`c o`nl `ki` ,`zrny `dae

.dxn` edeknqcìàåîùcewy dil exw eed Ð

,ipica dizeek `zkldc mey lrlr cweye

eixacmxne`l.`zkldkäøîà áø àäÐ

.lirlúùù áøëhiytc Ðeza lirl

.oig`l dici dyrn xn`e ,ezpnl`näðùî
áà ìù äúáåúëipyn daeb `idy daezk Ð

iniae ,dqex`l daezk yi :xaqwe .elld oiqex`

.xn`w zephwe zexrpäìù äúáåúëÐ

d`iydync`piiaeb xzae ,ezeyx drwt

,opilf`xza opilf` `le .`ed ikd xza `piiaebe

dcera dazkp dpey`xde li`ed :xnel ,daizk

a`d zeyxaÐ.a`c iedizáà ìù äðåùàøäÐ

.`xnba yxtn `nrhàøîâàéæç àì åú
éáåñðéàì.mizn dilra zeidl dwfg `iedc Ð

wce.zeprxet jxca hewpil `lc ,dizlna `pz

äéçøåà áâàåirac Ðopixenb`lhtyn

daezkd`pyil hwp ,opaxe dcedi iax zwelgne

dicicmzqnlzenai 'qna xn`c iaxk ol

zne ipyl ,zne oey`xl z`yp :(a,cq)Ð

.dwfg `ied ipnf ixzac .`ypz `l iyilyl

ïéñåøéà úòùîãaiigzp ,oey`xd lra ly Ð

oiqexi`a la` .a` da dkfe daezk dl`l ipy

z`ypync ,dkfoey`xlÐ.dpin dizekf drwt

ïéáúëð åúåùøáå ìéàåädpey`xd daezk Ð

oi`eyp mcew dxba ,jklde .oi`eypd iptl didy

Ð"miazkp" opiqxbc `d .ezeyxa azkp `l

miax oeylÐ.i`w daezkc miz`ne dpn`

àáâîåàéáâ úîéàîdiikf oiprl ,xnelk Ð

opilf` oiqexi` xza e`lc opifg `dc ,a`c

elit`dcedi iax dcene :ipzwck ,dcedi iaxl

qx`nadaizk xza `nl` .'ek dxbae eza z`

oiprl .lif`sxhn`txh zni`n zegewl

icarynn?oiqexi` zrynÐ`iddn `dc

`nlc e` ,opaxc `zpwza aiigi` `zrycr

.`txh `l ,xhya deln `iedc ,daizk zry

íéúàî äðîaiign opaxc `zpwznc ÐÐ`txh

oi`eyp xg`l dyxb e` zn m` ,oiqexi` onfnÐ

oiqexi` onfn eiqkpn egwly zegewl ztxeh

.carzy` `zry `iddnc ,jli`eúôñåúåÐ

dl d`a `id `nlrnyÐonf cr carzyp `l

.azke ecin epwy ,daezkd zaizkãçàå äæ ãçà
ïéàåùðä ïî äæ`cearyl dlgn dteb `idc Ð

dzvxzpe ,`nwdaezkd xhya aezkd onfa

.ztqez oia xwir oia ,da yxetnd lkkìù úçà
íéúàî.hwp xcqk `wecc ,zncwen `ide Ð

'åë íéúàî úåáâì äúàá àðåä áø øîàåÐ

zeabl dgk dtie ,odn cg` `l` dl oi` ,xnelk

dl `gipc ,miz`n zeabl dz`a .dvxzy dfi`

onfl oey`x onf oia eiqkp xkny oebke ,ikda

`wtn i`c ,ipyiabinlze`n yly lyaÐ

.oincew zegewld ixhy e`vnpäáåâ,miz`n Ð

ztxehe.aezkd onfn zegewlàúéà íàåÐ

ipy onfn ztqeze ,oey`x onfn oey`x aeg `ped ax xaqcÐiabiz inp ikdonfn d`ne ,oey`x onfn miz`n!ipyäá áéúë àìã ïåéë.dipy daezka Ðúìú êì úéôéñåàå éúéáö
íéúàîà äàî.dlha dpey`xd ok m` `l` dipyd dabz `le ,`a dpey`xd lr siqedl `l dpin rny Ð
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äòöôù"laegd"a rnync ,yiwl yixe axl `ziixa jd iywz :xn`z m`e Ð dipta

:xnel yie !a`c iedc dipta drvt xn`c opgei iax` ibiltc (a,ft `nw `aa)

.dxkenl leki didy dna ciqtny ,a`c iedc `nlr ilek ecen Ð zexrpd crc zgtac

,a`c `ied dzigtd lkc opgei iax xaqe .jli`e zexrpn mb zzgtp `idy dna ibilt mzde

:inp i` .a` zeyxa `idy cera dl dyrpe li`ed

,a`c `iedc `nlr ilek ecen Ð dxikn zzigta

`xiaqc .oiyeciwl dzgtpy dna ibilt mzde

`l` `pngx dil `ikf `lc yiwl yixe axl edl

s` :yxit mdxa` oa wgvi epiaxe] .ynn oiyeciw

Ð dici dl uvwa ,dipta drvta ibiltc ab lr

`ziixa jd inwene .a`c iedc `nlr ilek ecen

mc` oi`c inp ixaqe ,zelecb zelaga `kdc

.[oig`l dici dyrn yixen

àîòèo`n meyn Ð 'eke dyxbe d`iydc

wiic (a,cq zenai) mxeb oiirn xn`c

,`yixn dil iywze :xn`z m`e .`tiqn dl

hwpc xninl ivnc :xnel yie !mxeb lfnc rnync

dlek iwen ozp oa dcedi epiaxe .`tiq ab` `yix

`nrh :ikd yxtne ,zg` dy`a oizipzn

`d .dlnx`zpe ,dqxi`y xg` dyxbe d`iydc

xninl ivn ied `l ez Ð dlnx`zpe d`iyd

ok m`c :wgvi epiaxl d`xp oi`e .zipy d`iyd

.mxeb lfn xn`c o`nl `l` gken ivn ded `l

ipznl ivn ied izk` Ð mxeb oiirn xn`c o`nlc

.`kdc oizipznn dil iywz ok m`e ,d`iyd ez

àáâéîåi` :qxhpewa yxit Ð `iab zni`n

`zry `iddn `dc ,oiqexi` zryn

zry cr `nlc e` ,opaxc `zpwza dil aiigi`

.icarynn `txh `l ,xhya deln `iedc daizk

?`kd `ira jd `kiiy i`nc :wgvi epiaxl dywe

d`eypac rnyn Ð `iab zni`n hwpcn :cere

lk i` irail ?i`n`e .ztxeh onf dfi`n ira

epiaxl d`xpe !`l e` icarynn itxh zeqex`

qx`na ,da dcedi iax ixiinc jda `wecc :wgvi

i`c .ira `w ,zqip jk xg`e dxbae eza z`

ied Ð ezeyxa eazkp `lc meyn dcenc `nrh

izk zryac meyn `nrh,`ceariyl dlgn da

m`e ,dlgn `lyk `l` a`l opax dil epiwz `lc

`nrh `nlc e` .icin `iab `l inp dteb idi` ok

`nw `cearyl dlgnc meyn e`l dcedi iaxc

`lya dikf a`l epiwz `lc meyn `l` ,xn`w

Ð llk dazkp `lc `kid ,edine .ezeyxa dazkp

,oiqexi`d on dyxiby oebk ,a`c iedc `hiyt

dlek cinrdl wgece .oey`x onfn `iab ok m`e

epiaxl d`xpe .dcedi iaxc `ail` oizrny

ith irae .ira opaxc `ail`c :mdxa` oa oeyny

m` `kdc ,a` `kilc `kid `nlran `kd

dzid Ð oiqexi`d on dyxbzp e` dpnl`zp

a`d egk ciqtnc ikid ike ,a` ly daezkd

.zcqtn `id mb m` dil `wtqn Ð oi`eyp zrya
`kd
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äðzî áø øîà àøéæ áø øîà .äéðôa dòötL¤§¨¨§¨¤¨¨©©¥¨¨©©©¨¨
áø øîà àøéæ éaø øîà ,dì éøîàå ,áø øîà̈©©§¨§¦¨¨©©¦¥¨¨©©

ïéçàä ïî úðBfépä úa :áø øîà äðzî¯äNòî ©¨¨¨©©©©¦¤¦¨©¦©£¥
íëéðáì íúBà ízìçðúäå" :áéúëc ,dîöòì äéãé̈¤¨§©§¨¦§¦§¦§©©§¤¨¦§¥¤

î ,íëéðáì íëéúBða àìå íëéðáì íúBà "íëéøçàãéb ©£¥¤¨¦§¥¤§Ÿ§¥¤¦§¥¤©¦
.Bðáì Bza úeëæ LéøBî íãà ïéàLdéì øîàéîéáà ¤¥¨¨¦§¦¦§£©¥£¦¦
epî ãe÷L .døîà ãe÷L :étt øa¯àä ,ìàeîL ©©¦¨£¨¨¨©§¥¨

øa øî øîà .døîà ãe÷L óà àîéà !døîà áø©£¨¨¥¨©¨£¨¨¨©¨©
déúååk àúëìä ,éòcøäð éøîà éëä :éLà áøì øîéîà©¥©§©©¦¨¦¨§¦§©§§¥¦§§¨§¨¥
.áøc déúååk àúëìä :øîà éLà áø .úLL áøc§©¥¤©©¦¨©¦§§¨§¨¥§©

.áøc déúååk àúëìäåäðùîBza úà ñøàîä §¦§§¨§¨¥§©©§¨¥¤¦
äìîøàúðå dñøéà ,dLøâå¯dàéOä .BlL dúaeúk §¥§¨¥§¨§¦§©§§¨§¨¨¤¦¦¨

äìîøàúðå dàéOä ,dLøâå¯éaø .dlL dúaeúk §¥§¨¦¦¨§¦§©§§¨§¨¨¤¨©¦
(íà) :Bì eøîà .áà ìL äðBLàøä :øîBà äãeäé§¨¥¨¦¨¤¨¨§¦

dàéOäMî¯.da úeLø äéáàì ïéààøîâàîòè¯ ¦¤¦¦¨¥§¨¦¨§¨©£¨
äìîøàúð ìáà ,äìîøàúðå dàéOä ,dLøâå dàéOäc§¦¦¨§¥§¨¦¦¨§¦§©§§¨£¨¦§©§§¨

éðîæ éøz¯déçøBà ábàå .éáeñðéàì àéæç àì ez §¥¦§¥¨©§¨§¦§¥§©©§¥
àéåä éðîæ éøúa :øîàc ,éaøk àpz ïì íéúñ à÷̈¨¥¨©¨§©¦§¨©¦§¥¦§¥¨§¨
éàî .áà ìL äðBLàøä :øîBà äãeäé éaø .ä÷æç£¨¨©¦§¨¥¨¦¨¤¨©
:eäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø ?äãeäé éaøc àîòè©£¨§©¦§¨©¨§©¥§¨§¦©§©§
:àáø áéúî .áàä ïäa äëæ ïéñeøéà úòMîe ìéàBä¦¦§©¥¦¨¨¨¤¨¨§¦¨¨
éaø äãBîe ,áà ìL äðBLàøä :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¨¦¨¤¨¤©¦
øçàå ,äøâáe ,äpè÷ àéäLk Bza úà ñøàîa äãeäé§¨¦§¨¥¤¦§¤¦§©¨¨§¨§©©

úàOð Ck¯àëä ?éànà .da úeLø äéáàì ïéàL ¨¦¥¤¥§¨¦¨§¨©©¨¨
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éà ,àlàéøîàc óñBé áøå äaø :øîzà éëä øîzà ¤¨¦¦§©¨¦¦§©©¨§©¥§¨§¦
úîéàî àaâéîe .ïéázëð BúeLøáe ìéàBä :eäééåøz©§©§¦¦§¦§¨¦¦§¨¥¥©

íéúàî ,äðî :àðeä áø øîà ?àéáb¯,ïéñeøéàä ïî ¨§¨¨©©¨¨¤¨©¦¦¨¥¦
úôñBúå¯äæ ãçà :øîà éñà áøå .ïéàeOpä ïî §¤¤¦©¦¦§©©¦¨©¤¨¤

äæ ãçàå¯?éëä àðeä áø øîà éîe .ïéàeOpä ïî §¤¨¤¦©¦¦¦¨©©¨¨¦
ìL úçà ,úBaeúë ézL åéìò äàéöBä :øîzàäå§¨¦§©¦¨¨¨§¥§©©¤

ìL ìL úçàå íéúàî:àðeä áø øîàå .úBàî L ¨©¦§©©¤§Ÿ¥§¨©©¨
íéúàî úBaâì äúàa¯ìL ,ïBLàø ïîfî äáBbL ¨¨¦§¨©¦¨¦§©¦§Ÿ

úBàî¯àúéà íàå .éðL ïîfî äáBb¯éaâéz ¥¨¦§©¥¦§¦¦¨¦§¥
éîòèìe !éðL ïîfî äàîe ,ïBLàø ïîfî íéúàîC ¨©¦¦§©¦¥¨¦§©¥¦§©£¦

úìz ,ïBLàø ïîfî íéúàî ,ílek úBàî Lîç éaâéz¦§¥£¥¥¨¨©¦¦§©¦§©
àì àîòè éàî úBàî Lîç :àlà !éðL ïîfî äàî¥¨¦§©¥¦¤¨£¥¥©©£¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc zeaezk(iyily meil)

oebk `ziixaa xaecndòötLlaegd,äéðôaxkndl dieey zgte ¤§¨¨§¨¤¨
,dlagd inc z` lhep a`d dfk ote`ae ,dixar dn`k weya

.minc zegt lawi dpxkni m`y jka eciqtdy meyn
mc` oi`y ax mya exn`y mitqep mi`xen` d`ian `xnbd

:ezaa dxez el dzkify zekf eipal yixenáø øîà ,àøéæ áø øîà̈©©¥¨¨©©
dì éøîàå ,áø øîà äðúî,jk ef dreny mixne` yie -éaø øîà ©§¨¨©©§¨§¦¨¨©©¦

äéãé äNòî ,ïéçàä ïî úðBfépä úa ,áø øîà äðúî áø øîà àøéæ¥¨¨©©©§¨¨©©©©¦¤¦¨©¦©£¥¨¤¨
dîöòì,dig`l `le'íëéøçà íëéðáì íúà ízìçðúäå' áéúëc §©§¨¦§¦§¦§©©§¤Ÿ¨¦§¥¤©£¥¤

(en dk `xwie)miyxece'íúBà'miyixen mz` micard z` -,íëéðáì ¨¦§¥¤
.Bðáì Bza úeëæ LéøBî íãà ïéàL ãébî ,íëéðáì íëéúBða àìå§Ÿ§¥¤¦§¥¤©¦¤¥¨¨¦§¦¦§

,étt øa éîéáà déì øîà,ax mya zxn`y ef `xnin.døîà 'ãe÷L' ¨©¥£¦¦©©¦¨©§¨
:`xnbd zx`anepî ãe÷Ledf ,'cewy' dpeknd `xen`d `ed in - ¨©

,ìàeîLdklde ,dkldd itk eixac z` xnel cwey didy itl §¥
e :`xnbd ddnz .zepenn ipica ezenkdøîà áø àä.l`eny `le ¨©©§¨

:`xnbd zvxznàîéà,dxn` ax wx `ly ,inia` ixaca xen` - ¥¨
`l`.døîà ãe÷L óà©¨©§¨

:df oecipa dkldd z` zxxan `xnbdáøì øîéîà øa øî øîà̈©©©£¥©§©
éòcøäð éøîà éëä ,éMà,`rcxdp ipa exn` jk -déúååk àúëìä ©¦¨¦¨§¦§©§¨¥¦§§¨§¨¥

,úLL áøclirl xn`y(`"r)dici iyrn ,mig`dn zpefipd zay §©¥¤
.mdly,áøc déúååk àúëìä ,øîà éMà áødici iyrn oi`y ©©¦¨©¦§§¨§¨¥§©

el yiy zekf llek ,eipal eza zekf yixen mc` oi`y oeik ,mdly
:`xnbd zwqet .dici dyrna.áøc déúååk àúëìäå§¦§§¨§¨¥§©

äðùî
zncewd dpynd(:`n)ly oenne qpw inelyz mipzip inl dpc

`id m` ,dxrp zaezk oipra epizpyn dpc ok ab`e ,'dztne qpe`'
a` :dnvrl e` dia`lBza úà ñøàîä,dxrpd e` dphwddLøâå ©§¨¥¤¦§¥§¨

okn xg`le ,d`ypy mcew oiqexi`d xg`l dlradñøéàdia` ¥§¨
,xg`läìîøàúðåoiqexi`d xg`l ipyd dlra zn -inc ,dúaeúk §¦§©§§¨§¨¨

diqex` ipyn daebyBlLmpi` oiqexi`y oeik ,dia` ly - ¤
.el mikiiy dly oennd zeiekf oiicre ,a` zeyxn mi`iven

m` j`dàéOä,dia`dLøâåokn xg`le ,oi`eyipd xg`l dlra ¦¦¨§¥§¨
dàéOä,xg`l aey z`yip -äìîøàúðåxg`l ipyd dlra zne - ¦¦¨§¦§©§§¨

,oi`eyipddúaeúkel` milra ipyn,dlLz`ypyky oeik §¨¨¤¨
,el` zeaezk zeabl d`a `idyke ,dia` zeyxn d`vi oey`xl

.ezeyxa dpi`
äãeäé éaøe oexg`d oicd lr wleg,øîBàdaezkdäðBLàøä- ©¦§¨¥¨¦¨

,dyxiby ,oey`xd dlranBì eøîà .áà ìL,minkg(íà) ¤¨¨§¦
dàéOäMî,dia`,da úeLø äéáàì ïéà.dly dzaezke ¦¤¦¦¨¥§¨¦¨§¨

* * *

àøîâ
dzaezk ,dlnx`zpe d`iyd ,dyxbe d`iyd' ,dpyna epipy

:`xnbd zwiicn .'dlyàîòèdf ote` `wec `pzd hwp -dàéOäc ©§¨§¦¦¨
ìáà ,äìîøàúðå dàéOä dLøâåm`éðîæ éøz äìîøàúðizy - §¥§¨¦¦¨§¦§©§§¨£¨¦§©§§¨§¥¦§¥

,ipydne oey`xdn ,minrtéáeñpéàì àéæç àì ezdpi` xzei - Ÿ©§¨§¦§¥
'ziplhw dy`' zaygp `idy oeik ,iyilyl `ypidl die`x

dzin dilral znxebdyiy ote` zepyl `pzd dvx `ly meyne ,
dyxbzdy ote` hwp jkl ,`ypdl dxeq` dy`dy ,zeprxet ea

.iyilyl `ypdl zxzene ,ipydn dpnl`zde oey`xdnåoi`y s` §
mewn lkn ,dzaezk oiprl dpin `wtp jkníéúñ à÷ déçøBà ábà©©§¥¨¨¦

àpz ïì`pzd epl mzq ab` jxca -kixacéðîæ éøúa' ,øîàc ,éaø ¨©¨§©¦§¨©¦§¥¦§¥
'ä÷æç àéåäef xnelk ,'dwfg'k aygp ,miinrt dxewd xac - ©§¨£¨¨

minkg zrck `lye ,dxwn df oi`e zelibxd `id jky dgked
,'dwfg'l xacd z` miaiygn ep` minrt ylya wxy mixaeqd

'ziplhw' `id ixd dilra ezne minrt yly d`yip m` wxe
.iriaxl `ypdl dxeq`e

* * *
,'eke dlnx`zpe d`iyd dyxibe d`iyd :dpyna epipyäãeäé éaø©¦§¨

,øîBàdaezkd.áà ìL äðBLàøä:`xnbd zxxanéaøc àîòè éàî ¥¨¦¨¤¨©©§¨§©¦
,äãeäézrya ixde ,`id dia`l oey`xd dlran dzaezky §¨

:`xnbd zx`an .dnvr zeyxa `id diiabdéøîàc óñBé áøå äaø©¨§©¥§¨§¥
eäééåøz,df mrh mdipy exn` -ïéñeøéà úòMîe ìéàBäf`y ©§©§¦¦§©¥¦

,daezkd dazkp,áàä ïäa äëæxg`l ziyrp diiabdy s`e ¨¨¨¤¨¨
bzde d`yipy.a`l jiiy oennd ,dyx

:`ziixan sqei axe dax ixac lr dywn `ax,àáø áéúîepipy ¨¦¨¨
,epizpyn oic lr `ziixaa,øîBà äãeäé éaødaezkdäðBLàøä- ©¦§¨¥¨¦¨

,mipey`xd di`eyipnBza úà ñøàîa äãeäé éaø äãBîe ,áà ìL¤¨¤©¦§¨¦§¨¥¤¦
,da úeLø äéáàì ïéàL ,úàOð Ck øçàå ,äøâáe ,äpè÷ àéäLkwxe §¤¦§©¨¨§¨§©©¨¦¥¤¥§¨¦¨§¨

.dia`l dzaezky dcedi iax xn` dxbay mcew z`yipy ote`a
zryn daezka a`d dkfy iptn `ed dcedi iax ly enrh m`e

,oiqexi`éànà,dnvrl dzaezk dxbay xg` z`yipyk recn - ©©
àîéì énð àëäly `idy xnel dcedi iaxl yi df ote`a mb - ¨¨©¦¥¨

,dia`,ïéñeøéà úòMîe ìéàBä,dphw dzidy.áàä ïäa äëæ ¦¦§©¥¦¨¨¨¤¨¨
:xg` ote`a sqei axe dax ixac z` x`an `axéëä øîzà éà àlà¤¨¦¦§©¨¦

øîzà,dcedi iax ly enrha epipy jk -éøîàc óñBé áøå äaø ¦§©©¨§©¥§¨§¥
,eäééåøzmipey`xd di`eyipn dzaezk z` lhep a`dy mrhd ©§©§

`l` ,oiqexi` zryn da dkefy zngn epi`BúeLøáe ìéàBä¦¦§
ïéázëðjenq daezkd xhya miazkp miz`n e` dpn aeig - ¦§¨¦

dzaezk xhya lrad aiigzny dry dze`ay oeike ,oi`eyipl
daeb `id m` s`e ,a`d da dkef ,dia` zeyxae dphw oiicr `id
`vnp ,z`yipy mcew dxba m` la` .oi`eyip xg`l dze`
s`e ,dia` zeyxn d`vie dxbay xg`l dzid daezkd zaizky
,dnvrl dzaezk mewn lkn ,dia` zeyxa eid oiqexi`dy

.`ziixaa x`eank

* * *
zry xg` mikled oi` dcedi iax zrcl elit`y x`azdy xg`l

an ,daezkd zaizk zry xg` `l` oiqexi`diznn `xnbd zxx
miqkpn dziiab iabl ,lrad iqkp lr daezkd ceary lg

:`xnbd zxxan .micareynàéáb úîéàî àaâéîeonf dfi`n - ¦§¨¥¥©©§¨
onfa m` ,xnelk ,micareyn miqkpn zeabidl daezkd die`x
eidy miqkpn zeabl dy`d dvexe ,miqkp el oi` lrad dyxiby
e` mxkn jk xg`e ,dl ecarzyde ,dl aiigzdy drya ecia
lrad xkny zerwxwn zeabl dleki `id m`d ,dpzna mpzp
dzaezk dl aiig lrad did xak onf eze`ay oeik ,oiqexi`d zra
zeabl dleki dpi`y e` ,eiqkp ecarzyde ,oic zia i`pz gkn
aegk df ixde ,dzaezk dazkp `l oiicr onf eze`ay oeik ,mdn
ezeyxa el` miqkp eid m` wxe ,micareynn dabp epi`y dt lra
daebe ,ceary mdilr lg daezkd xhy z` dl azky xg`l

.mze`
:mi`xen` zwelgn dfa d`ian `xnbd,àðeä áø øîàwelig yi ¨©©¨

,xacaäðîe dlera lyíéúàîaeig xwir mdy ,dleza ly ¨¤¨©¦
daeb ,oiqexi` zrya maeig lge daezkïéñeøéàä ïîs` - ¦¨¥¦

`l oiicr dry dze`ay mbd ,oiqexi`d zra epwy zegewln
.daezkd xhy azkpåeli`úôñBzsiqedy mekq edfy ,daezk §¤¤

wx daeb ,daezkd zaizk zrya epevxn dl aiigzdl lrad
lrad iqkp z` epwy zegewln,ïéàeOpä ïîepi` df aeig ixdy ¦©¦¦

.oi`eyipd zra lrad zeaiigzdl mcew llk miiw,øîà éqà áøå§©©¦¨©
äæ ãçàå äæ ãçàwx daeb ,ztqez oiae miz`ne dpn oia -ïî ¤¨¤§¤¨¤¦

.ïéàeOpälegi `ly jkl dvxzn dnvr `idy oeik ,jkl mrhde ©¦¦
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xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc zeaezk(iriax meil)

énð àëädabzy `ped ax xn` `l recn ,jziiyew iabl s` - ¨¨©¦
,ipy onfn d`ne oey`x onfn miz`nàéáb àìc àîòè eðééäjiiy - ©§©§¨§Ÿ©§¨

,ok daeb dpi`y xnel mrh eze`dì áúk àìcîipyd xhya ¦§Ÿ¨©¨
,'íéúànà äàî Cì úéôéñBà'ztqez efy `id ef oeyl zernyny ¦¦¨¥¨©¨©¦

`id oeyld zernyn ,cgi ze`n yly dl azke mzq `l` ,dycg
cì dézìéçà éìeçààn÷ àãeaòLdlgn ipyd xhyd zaizkay - ©¥©¦§¥§¦§¨©¨

ynzydl dpevx m` okle ,oey`xd xhyay cearyd lr dy`d
dpi`e ,ipyd onfdn lkd daeb ,ze`n yly zeable ipyd xhya
miaezkd miz`nd iabl `l s` ,oey`xd xhya ynzydl dleki
on miz`ne dpn' daeby epziibeqa `ped ax xn`y dne .ea
lr dy`d el dlgny xn` `le ,'oi`eypd on ztqeze ,oiqexi`d

onfn daezkd cearyonfa daezkd zaizk ici lr oiqexi`
fef d`n jl iztqede' daezka dl azk jky meyn epiid ,oi`eyip
azek mc` lky daezkd gqep edfe ,'minkg epwizy dn lr
ly cearyd lr el zlgen dpi`y ef oeyln rnyne ,ezy`l
sqep ceary dl siqed `l` ,oiqexi` onfny miz`nd e` dpnd

.oi`eyipd onfn d`n ly

* * *
:`ped ax ixac z` zxxan `xnbdøî øîà,`ped ax xn` jk - ¨©©

yly ly zg`e miz`n ly zg` ,zeaezk izy eilr d`ived m`
,ze`nàéáb éàäa àéòa éàxhya miz`n dabz dvxz m` - ¦¨£¨§©©§¨

,oey`xd onfdn ,oey`xdàéáb éàäa àéòa éàdabz dvxz m` - ¦¨£¨§©©§¨
mc` i`yx eixacly `vnpe .ipy onfn ,ipyd xhya ze`n yly
xhy dfi`a zeable ,df xg` dfa eazkpy zexhy ipy wifgdl

.dvxiy
:`xnbd zxxanïîçð áøc àâéìt àîéìjkn cenll yi m`d - ¥¨§¦¨§©©§¨

,ongp ax zrc lr dfa wleg `ped axyúBøèL épL ,ïîçð áø øîàc§¨©©©§¨§¥§¨
äæ øçà äæa ïéàöBiä,zg` dcy oernyl ozp e` xkny oae`x - ©§¦§¤©©¤

cg`d ly epnfe ,ef dpizp e` dxikn lr zexhy ipy oerny ciae
,exiag lyl mcwenìhéad xhydúà éðLxhyd,ïBLàøäepi`e ¦¥¥¦¤¨¦

e`a dcyd z` dpwy xg`l m` ,okle .oey`xa ynzydl leki
xkend ly eizeaeg zngn dcyd z` epnn eabe xkena miyepd

endn dcyd inc z` zeabl gweld ly epic ,mdil`oi` m`e .xk
zerwxw eixg` epwy zegewln gweld daeb ,zerwxw xkenl
xkend iqkp z` el caryn eciay dxiknd xhyy oeik ,xkendn
`l` daeb epi` ,lhean oey`xd xhydy oeik mpn` ,df oiprl
dy`y xne`d `ped ax dxe`kle .ipyd onfd ixg` epwy mze`n
lr welgi ,oey`xd xhya s` zeabl dleki zeaezk izy dwifgnd
gweld leki xkn zexhy ipya s`y xeaqie ongp ax ly epic

.oey`xd xhya mb ynzydl
:`xnbd dgecdìò øîzéà éî åàìax ixac lr epipy `l ike - ¨¦¦§©£¨

,ongpéñBà éàc ,ïîçð áø äãBîe ,àtt áø øîà,àì÷éc déa ó ¨©©¨¨¤©©§¨§¦¦¥¦§¨
déáúk úôñBúìgwell xkend siqed ipyd xknd xhya m`y - §¤¤©§¥

zexhyd ipy ixd ,oey`xd xhya lelk did `ly lwc ur
ick `l` ,oey`xd z` lhal ick ipyd z` azk `ly oeik ,mixyk
xhyd onf xg` epwy zegewln s` zeabl lekie ,eilr siqedl

e .ipyd xhyd ly epnf mcew ,oey`xdénð àëäeilr d`ivedyk ¨¨©¦
ongp ax s` ,ze`n yly ly zg`e miz`n ly zg` ,zeaezk izy

c ,lha oey`xd xhyd oi`y xeaqiéñBà àäéãéî dì óyi ixdy - ¨¦¨¦¦
.md mixyk zexhyd ipy okle ,fef d`n ly ipyd xhya ztqez

* * *
:`tt axe ongp ax ixaca oecl zxaer `xnbd,ïîçð áø øîà ,àôeb¨¨©©©§¨

úBøèL éðLdpzn e` xknïéàöBiäzg` rwxw lräæ øçà äæa- §¥§¨©§¦§¤©©¤
,xg`d ly epnfl mcwen cg`d ly epnfìhéad xhydúà éðL ¦¥¥¦¤

xhyd,ïBLàøäeizegewln zeabl `ae rwxwd z` epnn eab m`e ¨¦

zaizk xg`l xkendn epwy mze`n wx zeabl leki ,xkend ly
e .ipyd xhydéñBà éàc ,ïîçð áø äãBîe ,àtt áø øîàdéa óxhya ¨©©¨¨¤©©§¨§¦¦¥

ipydàì÷éc,oey`xd xhya aezk did `lydéáúk úôñBúì- ¦§¨§¤¤©§¥
oey`xd xhyd oi`e ,eay ztqezd xear wx azkp ipyd xhyd

.lha
zxne` .ongp ax ly epic xen` ote` dfi`a zxxan `xnbd

:`xnbdàèéLtd xhyd m`y ,`ed heyt df xac -ïBLàøazkp §¦¨¦
aly gqepå ,øëîd xhyd eli`éðLaezkaly gqep,äðzîm` s` §¤¤§¥¦§©¨¨

c oeik ,lha oey`xd xhyd oi` ,ipyd xhya melk siqed `lúBtéì§©
Bçkgweld lydéì áúëc àeädpzna gkd ietie ,ipyd xhyl Ÿ§¨©¥

`ed xknan xzei,'àøöî øá'c àðéc íeMî`ad mc` ,xnelk ¦¦¨§©¦§¨
jenq edcy [leab-] xviOy eipkyn cg`e ,edcy z` xeknl¥©
mc`l dxkne xar m`e ,el dxkenl eilr ,dzepwl dvex ef dcyl
lehile mincd z` gwell ozil dcyl jenqd oky eze` leki xg`
xvind lra okyd oi` ,exiagn dpzn lawnd eli`e ,dcyd z`
did ,xknd xhy wx ecia did m` `linne .minca ewlql leki
lired dpzn xhy el azke siqedyke ,minca ewlql leki okyd
lhiay mixne` oi` okle ,rwxwdn ewlql dld lkei `ly el

.oey`xd z` ipyd
:`xnbd dtiqenïkL ìëåd xhyd did m`yïBLàøzpizp lr §¨¤¥¦

dcydaoeylå ,äðzîd xhyda éðLoeylïðéøîàc ,øëîoi`y ¦©¨¨§¥¦¦¤¤§©§¦¨
e ,ipyd xhya ztqez yiy oeik ,lha oey`xd xhydàðéc íeMî¦¦¨

,ïk áúëc àeä áBç ìòácm`y ,oexqg yi dpzn xhya ,xnelk §©©§¨©¥
epi` ,lawnd cin rwxwd z` mi`iven ozepd ly eizeaeg ilra
siqed okle ,rwxwd inc z` epnn zeable ozepd lr xefgl leki
eilr xefgl lkei ecin de`ivei m`y ick ,xkn xhy el azke
xn`y ,ztqezk df ixde ,xhya aezkd mekqd z` epnn zeable

.lha oey`xd xhyd oi`y ongp ax dcen dfay `tt ax
oey`xd oi` dpzna cg`e xkna cg` m`y oeik :`xnbd zx`an

,lhaàlàz` lhia ipyd xhydy ongp ax xn` ote` dfi`a ¤¨
epiid ,oey`xdéày ote`a e` -,øëîa íäéðLy ote`a e`íäéðL ¦§¥¤§¤¤§¥¤

,äðzîa,ipyd xhya melk siqed `ly oeikcìhéad xhydéðL §©¨¨¦¥¥¦
úàxhyd.ïBLàøä ¤¨¦

:ongp ax ly epica minrh ipy d`ian `xnbdàîòè éàîaxc ©©§¨
.oey`xd z` ipyd xhyd lhiay ,ongpééeãBà øîéà ,øîà íøôø©§¨¨©¥©¥

déì éãBàepnfy ipyd xhyd z` s` `iven xhyd lray jezn - ¥¥
oey`xd xhydy d`ced o`k yi ,oey`xd ly epnfn xge`n

e .zg` dxikn lr zexhy ipy aezkl xkend jxc oi`y ,siefnáø©
øîà àçà,sqep mrhì déìçà éìeçà øîéàdéãeaòéLlray jezn - ©¨¨©¥©©¥©§¥§¦§¥

lr lgn `edy di`x ef ,xge`nd xhyd z` s` `iven xhyd
oey`xd xhyd ly cearydxhy ozepd e` xkend el azk okle ,

.lhean oey`xd xhydy `vnpe ,ycg
:`xnbd zxxan .zexaqd izy oia weligd dn zxxan `xnbdéàî©

eäééðéamdipy ixd ,oicd oiprl mdipia yi dpin `wtp efi` - ¥©§
:`xnbd zx`an .lha oey`xd xhydy mixaeqeäééðéa àkéà¦¨¥©§

.` :mipecip dylyéãäñ éòeøBàoey`xd xhyd icr m`d - ¥©£¥
milqtp ,siefn xhydy dcen dpewdy mxtx zrcl ,milqtp

.milqtp mpi` `g` ax zrcle .ea enzgy micrd.aìeéøét éîelL §©¥¥¥
epnf oia ,ef dcya lk`y zexitd z` mlyl gweld aiig m`d -
gweldy mxtx zrcl ,ipyd xhyd ly epnfl oey`xd xhyd ly
lk`y zexit mze` z` mlyl eilr ,siefn oey`xd xhydy dcen
oeik ,mlyl jixv epi` `g` axle ,ely dcyd dzid `ly onfa
lr wx lgny `l` ,oey`xd xhyd onfn ely dcyd dzidy

.b .ipyd onf cr eay cearydà÷ñèìeiqin melyz oiprl - §©§¨
aiig in ,ipyd xhyd onfl oey`xd xhyd onf oia rwxwd
`ly gweld dcedy oeik ,xkend lr milhen md mxtxl ,mnlyl
rwxwd dzidy ,dpewd jka aiig `g` axle ,ely rwxwd dzid
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המשך בעמוד רדד

miwxt dyelya` cenr cn sc ± iriax wxtzeaezk
éîð àëälkl ipy onf azk `l` ,"i`nw miz`n` d`n dl zitiqe`e" azk `lcn Ð

oey`xd xhyd lr siqen oeyla `le ,ze`n ylydÐ`cearyl dizlig` dpin rny

ipyd xhy zeabl z`a m`e .`nwÐlka siqend ,ztqez iab la` .ipy onfn dabz

`l jkld ,"opax oewzc i`n lr dl zitiqe`e" ea oiazek miz`n dpn lr zeaezk

i`wcke ,`nw `cearyl dizlig`.i`wøî øîà
zeabl z`a m` :xn`c ,i`w `ped axc` Ð

.'ek miz`núåøèù éðùly ,zg` dcy ly Ð

cg` ,oernyl oae`x oazke ,dpzn e` xkn

.oeiqa cg`e oqipaïåùàøä úà éðù ìèéám`e Ð

epnn detxhe zeixg` el azkÐ`l` daeb oi`

,dil liha oey`x `nip ,inp `kde .ipy onfn

dilg`cdicearyl.`nwéñåî éàãàì÷éã äá ó
.`xza xhya Ðúôñåúìäéáúë`le Ð

iz` ipy onfn i`c `l` ,`nwl ilehaliabnl

Ð`nwa dil `gip i`e ,ztqeze xwir ipwil

micwc meynÐ.ztqez ipwil `làä éîð àëäå
éñåàäì ó.ze`n yly dl azkc Ðåçë úåôéì

äéáúëz` lhia `l dia siqe` `l inp i`e Ð

`xvn ipa ezil `lc `l` ,oey`xdixerxrl

`pic meyn da zil dpzn :ol `niiwc .dilr

.`xvn xacáåç ìòáã àðéãiz` i`c Ðlra

dipin dil sixhe aegÐzeixg` eilr law

xcdpc ,ipyd xhyaiabipezern dipin

.o`k miaezkdàîòè éàî.lhia Ðäéì éãåàÐ

oey`xdy xhyd lra,did siefndvxzpelr

.ipy onfn zeabl xg`déòåøåàéãäñÐ

mxtxl .oey`xa minezgdÐaxl ,mileqt

`g`Ð.mixykéîåìùìåéøéôgwel lk`y Ð

.mlyn mxtxl ,ipy onfl oey`x onf oia

à÷ñèìåonfn jlnl rwxwd qn rextl Ð

mxtxl .ipy onfl oey`xÐ,rextl xkend lr

`g` axlÐ.rextl gweld lräìò éåä éàî
äáåúëã.`iab zni`n ÐäðùîäúðéæåÐ

,oiqexi`a.dxrp `ide÷ðçá åæ éøäelit`e Ð

zwfgac ,mipy yly zan dzegt dxiibzp

dxrpa dliwq `aizk ikc .`id dleza

dqxe`ndÐik" aizkc ,`aizk l`xyia

."l`xyia dlap dzyrúéá çúô àì äì ïéà
äéáà.dia` zia gzt l` d`ivedl jixv oi` Ð

òìñ äàî àìåeicre oxwy lra `vnp m` Ð

.`aizk l`xyia dyxt dlekc .oinnefåæ éøä
äìé÷ñá.dl sili `xnba Ðúáë àéä éøä

äéøáã ìëì ìàøùéa` zia gzt dl yie Ð

.mirlq d`neáà úéá çúô äì ïéàå áà äì ùé
zil`xyiae .zia el oi`y oebk Ð.ixiinw
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àëäyxtl oi` la` .dpey`xan xzei dipy daezka azky :yexit Ð dl siqe`ca inp

.lirl opixn`ck ,odizy daeb dzid ok m`c Ð "jke jk zitiqe`e iziav"" azky

íåùîxac `pic da zi` Ð mdipy d`xi m`c .xkn ly eze` ripvie Ð `xvn xac `pic

gweld m`c d`xpe .`xvn xac `pic da zi` zeixg` da aezky dpzn elit`c .`xvn

lhiac Ð `xvn xac `pic jiiy `lc oxvn envr

hwp `wec e`lc :miyxtn yie .oey`xd z` ipy

`pic jiiy `l elit`c ,`xvn xac `pic meyn

`wtpc ,oey`xd z` ipy lhia `l Ð `xvn xac

`xza `aa) xn`c o`nl elit`c ,jxc oiprl dpin

.ozep dti oira ozep Ð xken drx oira xken (a,cq

øîéàdn :dniz Ð `ceariyl dilg` ileg`

epiaxl d`xpe ?dpzn iab jiiy `ceariyl dilg`

ozepd dpw ipy onfl oey`xd onf oiay oebk :wgvi

lawn dilg` `zyde ,ozipd dcy lv` dcy

xac `pic oerhl lkei `le ,`ceariyl dpzn

:mdxa` oa oeyny epiax xne` cere .`xvn

onfl oey`xd onf oia ozep del m` dpin `wtpc

m` :inp i`] .dcy dze`n eiaeg ilra etxhiy ipy

.[ipyl oey`x onf oia zexit ozepd lk`i

àëéàÐ icdq irexe` ediipiadlecb dniz

oi`c ,micrd leqtl qxhpewa yxity dn `ed

:wgvi epiaxl d`xpe !df oipra micrd leqtl leki

,xg` xhy mey dpzn lawn dfl yi m`c

,`xhyl dil oirxn Ð ea minezg el` micrdy

leqtl Ð inp i` .oileqt ody dcen `ede li`ed

`ede li`ed ,siif iteif xni`c ,xn`w oznizg

.siefn dfd xhydy dcenàúëìäådf cg`

:wgvi epiaxl dniz Ð oi`eypd on df cg`e

,oi`eypd on df cg`e df cg`c opiwqn `zydc

xn`c ongp axc` `bilte ,dl siqe`c ab lr s`

`zrc` Ð ztqezl `lwic siqe` i` lirl

edfe .oey`xd z` ipy lhia `le ,diazk ztqezc

`g` axe mxtxe ,ipica ongp axk `zkldc :dniz

"azekd" idliya inp opiwiice ,diail` eblti`

,`kdc :wgvi epiax xne`e !dizeek (a,ht zeaezk)

.oey`xd z` lhia Ð ztqez `ki`c ab lr s`

oiqexi`a daezk xhy `kilc meyn Ð `nrhe

oey`x i`pz lhazp jkld ,oic zia i`pzn `l`

,zexhy ipy `ki`c ,lirl la` .xhy ici lr

li`ed ,oey`xd z` lhia `l Ð ipya siqedyk

ixii`c oeike :xn`z m`e .oiicr ecia `ede

Ð dl azk `lca iq` axe `ped axc ediizlin

`aac `nw wxta irac `d `kdn heytz ok m`

`lca daezk dl zi` dqex` i` (a,fi) `rivn

on `l` heytl dvex epi`y :xnel yie ?dl azk

igeke`l `ki`c ab lr s`e .`ziixan e` dpynd

`d Ð opaxe oerny iax oa xfrl` iaxc `zlinn

lirl `ipzc `dn heytze :xn`z m`e .dl azkca dnwe`l `ki`c ,igeke`l `kil eza z` qx`ndc oizipznne .`ziixa dpi`e ,dinyn dxn` l`eny xn` dcedi axc ,`id `xnin inp

oi` dqex` i`e .lirl xn`ck ,dazkp ezeyxae li`ed ,ely `ied Ð dl azk i`c ,ixiin dl azk `lca jgxk lre !da zeyx dia`l oi`y ,z`ype dxbae eza z` qx`na dcedi iax dcen

ely miz`n dpne li`ed `zrc `wlqc .oi`eyp zrya dl siqedy oebk ixiine .dl azkca dnwe`l `ki` mlerlc :mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe !melk da el oi`c `hiyt Ð daezk dl

.ol rnyn `w ,ely inp ztqez Ðúøåéâä:cere .dn` mr `l` xiibzdl dkxc oi`c ,yly zan dzegta ixii`c meyn Ð `nzq dxiibzpy zxeibd hwp `lc `d Ð dnr dza dxiibzpy

yly zan dzegt z`fe ,xiibzdl raez `ed ok m` `l` oic zia zrc lr ohw xb oiliahn oi`y ,oic zia zrc lr deliahiy `xaq oi`cdza dxiibzpy hwp ikdl .reazl zrc da oi` Ð

.dyecwa dzcile dyecwa `ly dzxed dzid ipzinl irac meyn :cere .dn` zrc lr deliahde ,dnr

ïéà,`kd ip`yc :xnel yie !aizkck `xw opirac ,xht Ð micrd ci drhwp :(a,dn oixcdpq) "oicd xnbp" wxta xn`c o`nl `kdn iywizc :dniz Ð dliwqa ef ied 'ek a` zia gzt dl

`le Ð "jixrya" yixcc ,oic zia xry lr dze` oilweq mixkp daexy xirac `ziixan dil iywzc :dyw la` .a` dl oi` inp epiide ,dyecwa `ly dzxed zeaxl Ð "dzne" `xw ilbc

.xird xry `le ,oic zia ixry "jixry" ied mixkp aexac :xnel yie ?ixnbl dl opixht `l i`n`e ,mixkp ixrya
`pn
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äæ øçà äæa ïéàöBiä úBøèL éðL :ïîçð¯éðL ìhéa ©§¨§¥§¨©§¦¨¤©©¤¦¥¥¦
:àtt áø øîà ,dìò øîzéà éî åàì !ïBLàøä úà¤¨¦¨¦¦§©£¨¨©©©¨
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äæ øçà äæa ïéàöBiä úBøèL éðL :ïîçð áø øîà̈©©©§¨§¥§¨©§¦¨¤©©¤
¯éðL ìhéaäãBîe :àtt áø øîà .ïBLàøä úà ¦¥¥¦¤¨¦¨©©©¨¤
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äðzîa éðLå øëîa ïBLàø ,àèéLt¯Bçk úBtéì §¦¨¦§¤¤§¥¦§©¨¨§©Ÿ

ïkL ìëå .àøöî øác àðéc íeMî ,déì áúëc àeä§¨©¥¦¦¨§©¦§¨§¨¤¥
àðéc íeMî :ïðéøîàc ,øëîa éðLå äðzîa ïBLàø¦§©¨¨§¥¦§¤¤§¨§¦©¦¦¨
,øëîa íäéðL éà ,àlà .ïk áúëc àeä áBç ìòác§©©§¨©¥¤¨¦§¥¤§¤¤

äðzîa íäéðL¯?àîòè éàî .ïBLàøä úà éðL ìhéa §¥¤§©¨¨¦¥¥¦¤¨¦©©£¨
:øîà àçà áø .déì éãBà ééeãBà øîéà :øîà íøôø©§¨¨©¥©¥¥¥©©¨¨©

ì déìçà éìeçà øîéààkéà ?eäééðéa éàî .déãeaòéL ¥©©¥©§¥§¦§¥©¥©§¦¨
ìe ,éãäñ éòeøBà eäééðéaéàî .à÷ñèìe ,éøét éîelL ¥©§¥¨£¥§©¥¥¥§©§¨©

øîà äãeäé áø øîàc :òîL àz ?äaeúëc dìò éåä̈¥£¨¦§¨¨§©§¨©©§¨¨©
íéúàî äðî :ïBòîL éaøa øæòìà éaø íeMî ìàeîL§¥¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¨¤¨©¦

¯úôñBúå ,ïéñeøéàä ïî¯íéîëçå .ïéàeOépä ïî ¦¨¥¦§¤¤¦©¦¦©£¨¦
:àúëìäå .ïéàeOépä ïî äæ ãçàå äæ ãçà :íéøîBà§¦¤¨¤§¤¨¤¦©¦¦§¦§§¨

.ïéàeOépä ïî äæ ãçàå äæ ãçàäðùîúøBibä¯ ¤¨¤§¤¨¤¦©¦¦©¦¤
äúpéæå dnò dza äøéibúpL¯dì ïéà .÷ðça Bæ éøä ¤¦§©§¨¦¨¦¨§¦§¨£¥§¤¤¥¨

dúøBä äúéä .òìñ äàî àìå ,áàä úéa çút àìŸ¤©¥¨¨§Ÿ¥¨¤©¨§¨¨¨
äMeã÷a dúãéìå äMeã÷a àlL¯,äìé÷ña Bæ éøä ¤Ÿ¦§¨§¥¨¨¦§¨£¥¦§¦¨

äúéä .òìñ äàî àìå ,áàä úéa çút àì dì ïéàå§¥¨Ÿ¤©¥¨¨§Ÿ¥¨¤©¨§¨
äMeã÷a dúãéìå dúøBä¯ìàøNé úák àéä éøä ¨¨§¥¨¨¦§¨£¥¦§©¦§¨¥

,áàä úéa çút dì ïéàå áà dì Lé .äéøác ìëì§¨§¨¤¨¥¨¨§¥¨¤©¥¨¨
áà dì ïéàå áàä úéa çút dì Lé¯Bæ éøä ¥¨¤©¥¨¨§¥¨¨£¥
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc zeaezk(iriax meil)

énð àëädabzy `ped ax xn` `l recn ,jziiyew iabl s` - ¨¨©¦
,ipy onfn d`ne oey`x onfn miz`nàéáb àìc àîòè eðééäjiiy - ©§©§¨§Ÿ©§¨

,ok daeb dpi`y xnel mrh eze`dì áúk àìcîipyd xhya ¦§Ÿ¨©¨
,'íéúànà äàî Cì úéôéñBà'ztqez efy `id ef oeyl zernyny ¦¦¨¥¨©¨©¦

`id oeyld zernyn ,cgi ze`n yly dl azke mzq `l` ,dycg
cì dézìéçà éìeçààn÷ àãeaòLdlgn ipyd xhyd zaizkay - ©¥©¦§¥§¦§¨©¨

ynzydl dpevx m` okle ,oey`xd xhyay cearyd lr dy`d
dpi`e ,ipyd onfdn lkd daeb ,ze`n yly zeable ipyd xhya
miaezkd miz`nd iabl `l s` ,oey`xd xhya ynzydl dleki
on miz`ne dpn' daeby epziibeqa `ped ax xn`y dne .ea
lr dy`d el dlgny xn` `le ,'oi`eypd on ztqeze ,oiqexi`d

onfn daezkd cearyonfa daezkd zaizk ici lr oiqexi`
fef d`n jl iztqede' daezka dl azk jky meyn epiid ,oi`eyip
azek mc` lky daezkd gqep edfe ,'minkg epwizy dn lr
ly cearyd lr el zlgen dpi`y ef oeyln rnyne ,ezy`l
sqep ceary dl siqed `l` ,oiqexi` onfny miz`nd e` dpnd

.oi`eyipd onfn d`n ly

* * *
:`ped ax ixac z` zxxan `xnbdøî øîà,`ped ax xn` jk - ¨©©

yly ly zg`e miz`n ly zg` ,zeaezk izy eilr d`ived m`
,ze`nàéáb éàäa àéòa éàxhya miz`n dabz dvxz m` - ¦¨£¨§©©§¨

,oey`xd onfdn ,oey`xdàéáb éàäa àéòa éàdabz dvxz m` - ¦¨£¨§©©§¨
mc` i`yx eixacly `vnpe .ipy onfn ,ipyd xhya ze`n yly
xhy dfi`a zeable ,df xg` dfa eazkpy zexhy ipy wifgdl

.dvxiy
:`xnbd zxxanïîçð áøc àâéìt àîéìjkn cenll yi m`d - ¥¨§¦¨§©©§¨

,ongp ax zrc lr dfa wleg `ped axyúBøèL épL ,ïîçð áø øîàc§¨©©©§¨§¥§¨
äæ øçà äæa ïéàöBiä,zg` dcy oernyl ozp e` xkny oae`x - ©§¦§¤©©¤

cg`d ly epnfe ,ef dpizp e` dxikn lr zexhy ipy oerny ciae
,exiag lyl mcwenìhéad xhydúà éðLxhyd,ïBLàøäepi`e ¦¥¥¦¤¨¦

e`a dcyd z` dpwy xg`l m` ,okle .oey`xa ynzydl leki
xkend ly eizeaeg zngn dcyd z` epnn eabe xkena miyepd

endn dcyd inc z` zeabl gweld ly epic ,mdil`oi` m`e .xk
zerwxw eixg` epwy zegewln gweld daeb ,zerwxw xkenl
xkend iqkp z` el caryn eciay dxiknd xhyy oeik ,xkendn
`l` daeb epi` ,lhean oey`xd xhydy oeik mpn` ,df oiprl
dy`y xne`d `ped ax dxe`kle .ipyd onfd ixg` epwy mze`n
lr welgi ,oey`xd xhya s` zeabl dleki zeaezk izy dwifgnd
gweld leki xkn zexhy ipya s`y xeaqie ongp ax ly epic

.oey`xd xhya mb ynzydl
:`xnbd dgecdìò øîzéà éî åàìax ixac lr epipy `l ike - ¨¦¦§©£¨

,ongpéñBà éàc ,ïîçð áø äãBîe ,àtt áø øîà,àì÷éc déa ó ¨©©¨¨¤©©§¨§¦¦¥¦§¨
déáúk úôñBúìgwell xkend siqed ipyd xknd xhya m`y - §¤¤©§¥

zexhyd ipy ixd ,oey`xd xhya lelk did `ly lwc ur
ick `l` ,oey`xd z` lhal ick ipyd z` azk `ly oeik ,mixyk
xhyd onf xg` epwy zegewln s` zeabl lekie ,eilr siqedl

e .ipyd xhyd ly epnf mcew ,oey`xdénð àëäeilr d`ivedyk ¨¨©¦
ongp ax s` ,ze`n yly ly zg`e miz`n ly zg` ,zeaezk izy

c ,lha oey`xd xhyd oi`y xeaqiéñBà àäéãéî dì óyi ixdy - ¨¦¨¦¦
.md mixyk zexhyd ipy okle ,fef d`n ly ipyd xhya ztqez

* * *
:`tt axe ongp ax ixaca oecl zxaer `xnbd,ïîçð áø øîà ,àôeb¨¨©©©§¨

úBøèL éðLdpzn e` xknïéàöBiäzg` rwxw lräæ øçà äæa- §¥§¨©§¦§¤©©¤
,xg`d ly epnfl mcwen cg`d ly epnfìhéad xhydúà éðL ¦¥¥¦¤

xhyd,ïBLàøäeizegewln zeabl `ae rwxwd z` epnn eab m`e ¨¦

zaizk xg`l xkendn epwy mze`n wx zeabl leki ,xkend ly
e .ipyd xhydéñBà éàc ,ïîçð áø äãBîe ,àtt áø øîàdéa óxhya ¨©©¨¨¤©©§¨§¦¦¥

ipydàì÷éc,oey`xd xhya aezk did `lydéáúk úôñBúì- ¦§¨§¤¤©§¥
oey`xd xhyd oi`e ,eay ztqezd xear wx azkp ipyd xhyd

.lha
zxne` .ongp ax ly epic xen` ote` dfi`a zxxan `xnbd

:`xnbdàèéLtd xhyd m`y ,`ed heyt df xac -ïBLàøazkp §¦¨¦
aly gqepå ,øëîd xhyd eli`éðLaezkaly gqep,äðzîm` s` §¤¤§¥¦§©¨¨

c oeik ,lha oey`xd xhyd oi` ,ipyd xhya melk siqed `lúBtéì§©
Bçkgweld lydéì áúëc àeädpzna gkd ietie ,ipyd xhyl Ÿ§¨©¥

`ed xknan xzei,'àøöî øá'c àðéc íeMî`ad mc` ,xnelk ¦¦¨§©¦§¨
jenq edcy [leab-] xviOy eipkyn cg`e ,edcy z` xeknl¥©
mc`l dxkne xar m`e ,el dxkenl eilr ,dzepwl dvex ef dcyl
lehile mincd z` gwell ozil dcyl jenqd oky eze` leki xg`
xvind lra okyd oi` ,exiagn dpzn lawnd eli`e ,dcyd z`
did ,xknd xhy wx ecia did m` `linne .minca ewlql leki
lired dpzn xhy el azke siqedyke ,minca ewlql leki okyd
lhiay mixne` oi` okle ,rwxwdn ewlql dld lkei `ly el

.oey`xd z` ipyd
:`xnbd dtiqenïkL ìëåd xhyd did m`yïBLàøzpizp lr §¨¤¥¦

dcydaoeylå ,äðzîd xhyda éðLoeylïðéøîàc ,øëîoi`y ¦©¨¨§¥¦¦¤¤§©§¦¨
e ,ipyd xhya ztqez yiy oeik ,lha oey`xd xhydàðéc íeMî¦¦¨

,ïk áúëc àeä áBç ìòácm`y ,oexqg yi dpzn xhya ,xnelk §©©§¨©¥
epi` ,lawnd cin rwxwd z` mi`iven ozepd ly eizeaeg ilra
siqed okle ,rwxwd inc z` epnn zeable ozepd lr xefgl leki
eilr xefgl lkei ecin de`ivei m`y ick ,xkn xhy el azke
xn`y ,ztqezk df ixde ,xhya aezkd mekqd z` epnn zeable

.lha oey`xd xhyd oi`y ongp ax dcen dfay `tt ax
oey`xd oi` dpzna cg`e xkna cg` m`y oeik :`xnbd zx`an

,lhaàlàz` lhia ipyd xhydy ongp ax xn` ote` dfi`a ¤¨
epiid ,oey`xdéày ote`a e` -,øëîa íäéðLy ote`a e`íäéðL ¦§¥¤§¤¤§¥¤

,äðzîa,ipyd xhya melk siqed `ly oeikcìhéad xhydéðL §©¨¨¦¥¥¦
úàxhyd.ïBLàøä ¤¨¦

:ongp ax ly epica minrh ipy d`ian `xnbdàîòè éàîaxc ©©§¨
.oey`xd z` ipyd xhyd lhiay ,ongpééeãBà øîéà ,øîà íøôø©§¨¨©¥©¥

déì éãBàepnfy ipyd xhyd z` s` `iven xhyd lray jezn - ¥¥
oey`xd xhydy d`ced o`k yi ,oey`xd ly epnfn xge`n

e .zg` dxikn lr zexhy ipy aezkl xkend jxc oi`y ,siefnáø©
øîà àçà,sqep mrhì déìçà éìeçà øîéàdéãeaòéLlray jezn - ©¨¨©¥©©¥©§¥§¦§¥

lr lgn `edy di`x ef ,xge`nd xhyd z` s` `iven xhyd
oey`xd xhyd ly cearydxhy ozepd e` xkend el azk okle ,

.lhean oey`xd xhydy `vnpe ,ycg
:`xnbd zxxan .zexaqd izy oia weligd dn zxxan `xnbdéàî©

eäééðéamdipy ixd ,oicd oiprl mdipia yi dpin `wtp efi` - ¥©§
:`xnbd zx`an .lha oey`xd xhydy mixaeqeäééðéa àkéà¦¨¥©§

.` :mipecip dylyéãäñ éòeøBàoey`xd xhyd icr m`d - ¥©£¥
milqtp ,siefn xhydy dcen dpewdy mxtx zrcl ,milqtp

.milqtp mpi` `g` ax zrcle .ea enzgy micrd.aìeéøét éîelL §©¥¥¥
epnf oia ,ef dcya lk`y zexitd z` mlyl gweld aiig m`d -
gweldy mxtx zrcl ,ipyd xhyd ly epnfl oey`xd xhyd ly
lk`y zexit mze` z` mlyl eilr ,siefn oey`xd xhydy dcen
oeik ,mlyl jixv epi` `g` axle ,ely dcyd dzid `ly onfa
lr wx lgny `l` ,oey`xd xhyd onfn ely dcyd dzidy

.b .ipyd onf cr eay cearydà÷ñèìeiqin melyz oiprl - §©§¨
aiig in ,ipyd xhyd onfl oey`xd xhyd onf oia rwxwd
`ly gweld dcedy oeik ,xkend lr milhen md mxtxl ,mnlyl
rwxwd dzidy ,dpewd jka aiig `g` axle ,ely rwxwd dzid

.ely

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

miwxt dyelya` cenr cn sc ± iriax wxtzeaezk
éîð àëälkl ipy onf azk `l` ,"i`nw miz`n` d`n dl zitiqe`e" azk `lcn Ð

oey`xd xhyd lr siqen oeyla `le ,ze`n ylydÐ`cearyl dizlig` dpin rny

ipyd xhy zeabl z`a m`e .`nwÐlka siqend ,ztqez iab la` .ipy onfn dabz

`l jkld ,"opax oewzc i`n lr dl zitiqe`e" ea oiazek miz`n dpn lr zeaezk

i`wcke ,`nw `cearyl dizlig`.i`wøî øîà
zeabl z`a m` :xn`c ,i`w `ped axc` Ð

.'ek miz`núåøèù éðùly ,zg` dcy ly Ð

cg` ,oernyl oae`x oazke ,dpzn e` xkn

.oeiqa cg`e oqipaïåùàøä úà éðù ìèéám`e Ð

epnn detxhe zeixg` el azkÐ`l` daeb oi`

,dil liha oey`x `nip ,inp `kde .ipy onfn

dilg`cdicearyl.`nwéñåî éàãàì÷éã äá ó
.`xza xhya Ðúôñåúìäéáúë`le Ð

iz` ipy onfn i`c `l` ,`nwl ilehaliabnl

Ð`nwa dil `gip i`e ,ztqeze xwir ipwil

micwc meynÐ.ztqez ipwil `làä éîð àëäå
éñåàäì ó.ze`n yly dl azkc Ðåçë úåôéì

äéáúëz` lhia `l dia siqe` `l inp i`e Ð

`xvn ipa ezil `lc `l` ,oey`xdixerxrl

`pic meyn da zil dpzn :ol `niiwc .dilr

.`xvn xacáåç ìòáã àðéãiz` i`c Ðlra

dipin dil sixhe aegÐzeixg` eilr law

xcdpc ,ipyd xhyaiabipezern dipin

.o`k miaezkdàîòè éàî.lhia Ðäéì éãåàÐ

oey`xdy xhyd lra,did siefndvxzpelr

.ipy onfn zeabl xg`déòåøåàéãäñÐ

mxtxl .oey`xa minezgdÐaxl ,mileqt

`g`Ð.mixykéîåìùìåéøéôgwel lk`y Ð

.mlyn mxtxl ,ipy onfl oey`x onf oia

à÷ñèìåonfn jlnl rwxwd qn rextl Ð

mxtxl .ipy onfl oey`xÐ,rextl xkend lr

`g` axlÐ.rextl gweld lräìò éåä éàî
äáåúëã.`iab zni`n ÐäðùîäúðéæåÐ

,oiqexi`a.dxrp `ide÷ðçá åæ éøäelit`e Ð

zwfgac ,mipy yly zan dzegt dxiibzp

dxrpa dliwq `aizk ikc .`id dleza

dqxe`ndÐik" aizkc ,`aizk l`xyia

."l`xyia dlap dzyrúéá çúô àì äì ïéà
äéáà.dia` zia gzt l` d`ivedl jixv oi` Ð

òìñ äàî àìåeicre oxwy lra `vnp m` Ð

.`aizk l`xyia dyxt dlekc .oinnefåæ éøä
äìé÷ñá.dl sili `xnba Ðúáë àéä éøä

äéøáã ìëì ìàøùéa` zia gzt dl yie Ð

.mirlq d`neáà úéá çúô äì ïéàå áà äì ùé
zil`xyiae .zia el oi`y oebk Ð.ixiinw

àøîâ
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àëäyxtl oi` la` .dpey`xan xzei dipy daezka azky :yexit Ð dl siqe`ca inp

.lirl opixn`ck ,odizy daeb dzid ok m`c Ð "jke jk zitiqe`e iziav"" azky

íåùîxac `pic da zi` Ð mdipy d`xi m`c .xkn ly eze` ripvie Ð `xvn xac `pic

gweld m`c d`xpe .`xvn xac `pic da zi` zeixg` da aezky dpzn elit`c .`xvn

lhiac Ð `xvn xac `pic jiiy `lc oxvn envr

hwp `wec e`lc :miyxtn yie .oey`xd z` ipy

`pic jiiy `l elit`c ,`xvn xac `pic meyn

`wtpc ,oey`xd z` ipy lhia `l Ð `xvn xac

`xza `aa) xn`c o`nl elit`c ,jxc oiprl dpin

.ozep dti oira ozep Ð xken drx oira xken (a,cq

øîéàdn :dniz Ð `ceariyl dilg` ileg`

epiaxl d`xpe ?dpzn iab jiiy `ceariyl dilg`

ozepd dpw ipy onfl oey`xd onf oiay oebk :wgvi

lawn dilg` `zyde ,ozipd dcy lv` dcy

xac `pic oerhl lkei `le ,`ceariyl dpzn

:mdxa` oa oeyny epiax xne` cere .`xvn

onfl oey`xd onf oia ozep del m` dpin `wtpc

m` :inp i`] .dcy dze`n eiaeg ilra etxhiy ipy

.[ipyl oey`x onf oia zexit ozepd lk`i

àëéàÐ icdq irexe` ediipiadlecb dniz

oi`c ,micrd leqtl qxhpewa yxity dn `ed

:wgvi epiaxl d`xpe !df oipra micrd leqtl leki

,xg` xhy mey dpzn lawn dfl yi m`c

,`xhyl dil oirxn Ð ea minezg el` micrdy

leqtl Ð inp i` .oileqt ody dcen `ede li`ed

`ede li`ed ,siif iteif xni`c ,xn`w oznizg

.siefn dfd xhydy dcenàúëìäådf cg`

:wgvi epiaxl dniz Ð oi`eypd on df cg`e

,oi`eypd on df cg`e df cg`c opiwqn `zydc

xn`c ongp axc` `bilte ,dl siqe`c ab lr s`

`zrc` Ð ztqezl `lwic siqe` i` lirl

edfe .oey`xd z` ipy lhia `le ,diazk ztqezc

`g` axe mxtxe ,ipica ongp axk `zkldc :dniz

"azekd" idliya inp opiwiice ,diail` eblti`

,`kdc :wgvi epiax xne`e !dizeek (a,ht zeaezk)

.oey`xd z` lhia Ð ztqez `ki`c ab lr s`

oiqexi`a daezk xhy `kilc meyn Ð `nrhe

oey`x i`pz lhazp jkld ,oic zia i`pzn `l`

,zexhy ipy `ki`c ,lirl la` .xhy ici lr

li`ed ,oey`xd z` lhia `l Ð ipya siqedyk

ixii`c oeike :xn`z m`e .oiicr ecia `ede

Ð dl azk `lca iq` axe `ped axc ediizlin

`aac `nw wxta irac `d `kdn heytz ok m`

`lca daezk dl zi` dqex` i` (a,fi) `rivn

on `l` heytl dvex epi`y :xnel yie ?dl azk

igeke`l `ki`c ab lr s`e .`ziixan e` dpynd

`d Ð opaxe oerny iax oa xfrl` iaxc `zlinn

lirl `ipzc `dn heytze :xn`z m`e .dl azkca dnwe`l `ki`c ,igeke`l `kil eza z` qx`ndc oizipznne .`ziixa dpi`e ,dinyn dxn` l`eny xn` dcedi axc ,`id `xnin inp

oi` dqex` i`e .lirl xn`ck ,dazkp ezeyxae li`ed ,ely `ied Ð dl azk i`c ,ixiin dl azk `lca jgxk lre !da zeyx dia`l oi`y ,z`ype dxbae eza z` qx`na dcedi iax dcen

ely miz`n dpne li`ed `zrc `wlqc .oi`eyp zrya dl siqedy oebk ixiine .dl azkca dnwe`l `ki` mlerlc :mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe !melk da el oi`c `hiyt Ð daezk dl

.ol rnyn `w ,ely inp ztqez Ðúøåéâä:cere .dn` mr `l` xiibzdl dkxc oi`c ,yly zan dzegta ixii`c meyn Ð `nzq dxiibzpy zxeibd hwp `lc `d Ð dnr dza dxiibzpy

yly zan dzegt z`fe ,xiibzdl raez `ed ok m` `l` oic zia zrc lr ohw xb oiliahn oi`y ,oic zia zrc lr deliahiy `xaq oi`cdza dxiibzpy hwp ikdl .reazl zrc da oi` Ð

.dyecwa dzcile dyecwa `ly dzxed dzid ipzinl irac meyn :cere .dn` zrc lr deliahde ,dnr

ïéà,`kd ip`yc :xnel yie !aizkck `xw opirac ,xht Ð micrd ci drhwp :(a,dn oixcdpq) "oicd xnbp" wxta xn`c o`nl `kdn iywizc :dniz Ð dliwqa ef ied 'ek a` zia gzt dl

`le Ð "jixrya" yixcc ,oic zia xry lr dze` oilweq mixkp daexy xirac `ziixan dil iywzc :dyw la` .a` dl oi` inp epiide ,dyecwa `ly dzxed zeaxl Ð "dzne" `xw ilbc

.xird xry `le ,oic zia ixry "jixry" ied mixkp aexac :xnel yie ?ixnbl dl opixht `l i`n`e ,mixkp ixrya
`pn
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miwxt dyelyaa cenr cn sc ± iriax wxtzeaezk

àøîâéìéî éðä àðî.dliwqa dyecwa dzcile dyecwa `ly dzxedy ÐäúîåÐ

.`ed `xizi `xw "dzne" i`de ,"dzne mipa`a dxir iyp` lk delwqe"ìàøùéáik" Ð

."l`xyia dlap dzyrïàîé ïàî,"o`ni m`e" azkinl ivnc ,xacn aezkd dztna Ð

"o`ni o`n m`e" azkeÐ,`nl` .zp`nn `ide miiw dia` oi`y oia ,o`nne miiw dia` oia

,"dxrpd ia`l ozpe" qpe`a aizkc ab lr s`

ixinb iccdn dztne qpe`eÐqpw aiigin

,`pngx iaxc `kd ip`y `niz ike .dnezi`

[i`axz` `l rx my `iven iabl la`]Ð`kd

`id oiac `l` ,ieaixn rnyn dnezi e`l inp

el`"a opixn`ck ,akrl oileki dia` oiae

i`axz` `l dnezie .(a,hl zeaezk) "zexrp

xn`wc "dia`"c `pzl dil `xiaqc `l` ,`kd

`xwÐ`xninl `l` ,dnezi ihernl e`l

dqpwc"dia`"l oicd `ede ,dnvrl `le dia`l

.rx my `ivena xen`d'åë áéúåî àåä`d Ð

.`pz xn`wc dneziêë øçàå äéìò àáá
äîúéúðihernl "dxrpd ia`" mlerle Ð

z`veda oia qpwa oia ,dnezi.rx myøîà àáø
áééç.dnezid lr rx my `ivend Ðéîà éðúãî

úìåúá àìå ìàøùé úìåúá ìò òø íù àéöåä éë
íéøâ`pngxc ,`id dnezi mixb zleza `de Ð

ixvnc dirxfl dixwt`aizkc ,xeng lyk

oeyl `ede ."mznxf miqeq znxfe" (bk l`wfgi)

rxf zakymxefdmxfk`xw jixhv`e ,min

.'ek `nlya zxn` i` .ihernløáã àìî äøòð
áåúëäaizk o`ke "xrp" aizk mewn lka Ð

`ln "dxrp"Ð.dphwd z` `ivedlïàë àìà
'åë äøòð`ln aizkc i`d `l` ÐÐcnll `l

jd e`lac ,dphwd z` `ivedle `a envr lr

`yxc`hirn`za e`lc opixn`ck ,dphw dl

dxezay dxrp lk lr `a cnll `l` .oiyper

xqg oiaezkyÐ.rnyna dphwd s`y xnel

dphwa xyt` i`y o`k ,dxrp o`k :sili ikdeÐ

xqg azkpy mewn lky zcnl `d ,`ln aizk

Ð.dztne qpe`a oebk ,rnyna dphwd s`ùìù
úåãî.dqxe`nd dxrp zzina Ðíéãò äì åàá

äéîç úéáá.zqipy xg`l Ðúéáá äúðéæù
äéáà.oiqexi`a Ð
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àðî.ira `w "l`xyia" aizkc meyn Ð ilin ipdàîéàådzcile dzxed zeaxl

zenai) opiyxcc ,dvilg iabc :dniz Ð `id `ziilrn zil`xyi `idd dyecwa

`nl` ,l`xyin en`e eia` `diy cr dvilg oicl xyk oi`c "l`xyia eny `xwpe"n (`,aw

`ly ezxedc meyn mzdc :`niz ike !dyecwa ezcile ezxed elit` "l`xyia"n ihrnn

"jig` axwn"c ,ihernl jixhv` `l dyecwa

,dyecwa ezcile ezxed opirac oic lka opirci

eia` `diy cr "l`xyia" dvilg oic iab xzii`e

`ni` :iieyw`l `ki` izk` Ð l`xyin en`e

dyecwa `ly ezxed ihernl `z` "l`xyia"c

`l "jig` axwn"c ,mixb ipa zvilgl elit`

xb la` ,l`xyi oicl dilqtinl `l` opiyxc

`ed "jilr" :mzd opiyxcck ,oiic ivn Ð exiag

oeik :wgvi epiax xne`e !'ek "jig` axwn" opirac

,`ed `ilrn l`xyi Ð dyecwa ezcile ezxedc

oeik ,mixb ipa inp ikd ok m` ,`kd opixn`ck

,`ziilrn l`xyi eed Ð dyecwa ozcile ozxedy

`xwpe" `laÐ oke li`ede ."jilr" eda `pixwe

ipa zvilgl xb leqty ol `wtp "l`xyia eny

en` `dzy cr "jig` axwn" opirac ,mixb

eia` ikexv`l "l`xyia" xzii` ikdle .l`xyin

.l`xyin

àîéàåcwa `ly dzcile dzxed zeaxldye

`xw inwe`l ol zi` ,daxc` :dniz Ð

`ly dzxed opiaxnc oeik :xnel yie !incca

e`l "l`xyia"c `xw ol ilb ok m` Ð dyecwa

`ly dzcil elit` daxp `linn ok m`e ,`wec

.dyecwaíàÐ dil ipd` i`n l`xyia ok

dil ipd` `nipc :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz

epiax xne`e !sqk d`n mlyi `le dwli `ly

.dyxta aezkd lkl dpdiy `ed `xaqc :wgvi

sqk d`ne zewln oiprlc :wgvi epiax xne` cere

zleza"nc ,"l`xyia"n ihernl jixhvi` `l

`zyde .edl opihrnn mixb zleza `le "l`xyi

zleza jixhvi` i`n` :iywiz `lc xity iz`

,"l`xyia"n dil wetiz ,mixb zleza `le l`xyi

opixnb mewn lkn Ð aizk dzin iablc ab lr s`e

azkc `nrh :xn`wc ,jenqa rnynck ,qpw dpin

elit` `pin` ded ikd e`l `d ,"dxrp" `pngx

'ebe zn` m`" aizkde ,dphwqpw opitlic `nl` ,"

"l`xyi zleza" aizk `l i` ,i`ce `l` ;dzinn

`ly dzcile dzxed elit`c `pin` ded Ð

ipd` l`xyiae ,"dzne"n opiaxn ded dyecwa

.dyecwa `ly dzcile dzxed ihernl `z` "l`xyia" jgxk lr Ð "l`xyi zleza"n dl opirnyc `zyd la` .sqk d`n mlyi `le dwli `ly

àéöåîä:rnyn ,sqk d`n `le ,a` zia gzt dl oi`e ,dliwqa ef ixd Ð dyecwa dzcile dyecwa `ly dzxed ipzwc ,oizipznn dil iywzc :dniz Ð 'ek xeht dnezid lr rx my

lirl xn`c ,`aiwr iaxc `ail` .oizipzn iwenc xnel yie ,qpw dl yi yly zan dzegt zxeibc opz inp lirle .sqk d`n dl yi Ð a` dl oi`y ,dzeekc dxenb zil`xyi `d

iqei iax la` .dnvrl Ð a` dl oi` `d ,"dxrpd ia`l" yixc inp `kde .dnvrl Ð dqxe` `d ,dia`l Ð "dqxe` `l xy`" :yixce ,dnvrl dqpw Ð dyxbzpe dqx`zpy dxrp (`,gl)

biltc `axe .qpw dl oi` Ð a` dl oi` `d ,"dxrpd ia`l" `kd yixc inp ikd Ð qpw dl oi` dqxe` `d lirl yixcc ikid ikc .xehtc xn`w ililbd iqei iaxc `ail` `kdc `pipg iaxa

zeaxl "o`ni o`n m`" ipzcn oia` xa iqei iax `kd jixt `zyde .`yxc `idd` `pz mey bilt `lc xazqne ,`xwn dil yixcc ,in` ipzcn ,aiig ililbd iqei iaxl elit`c xaq dilr

`icda rnyn oke .`pipg iaxa iqei iaxl ililbd iqei iax` ililbd iqei iaxn jixte .ililbd iqei iax ixac :qxb `zlikna oke .l`ppg epiax qxb ikde .ililbd iqei iax ixac ,qpwl dnezi

n inp jixte .`aiwr iaxk oizipzne ,dl xn`w ililbd iqei iaxc `ail` `pipg iaxa iqei iaxc ,inlyexiaxn`w mzd la` .`kd ipynck inp ipyne ,ililbd iqei iax ixac qpwl dnezi zeaxl

.rx my `iven` `le ,dztn`e qpe`` dizlinúìåúá`weec hrnncn ,`wtp "l`xyi zleza"n ,dnezi zeaxl "o`ni o`n m`" jixhvi` i`n` :xn`z m`e Ð mixb zleza `le l`xyi

`le "l`xyi zleza" opiyxc ded `l Ð "o`ni o`n"n dnezi opiaxnc e`l i`c :mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe .`gip Ð `rnzyn `ieaxn e`l dnezic qxhpewd yxitc i`nle !mixb za

dl yi l`xyi za dnezi `d `weicl `l` `xw jixhvi` `lc xnel `xaq did `le .`wtp "dxrpd ia`l ozpe"nc `xw jixv `l mixb za meync oeik .izixg` dyxcl `l` ,mixb zleza

.mixb zleza `le "l`xyi zleza" xity opiyxcc ,mixb za "dxrpd ia`l"n ihernl ol zil Ð dnezi opiaxnc `zyd la` ,qpwàäzn` m`e aizkde dphw elit` `pin` ded ikd e`l

oibdep oi` dyxtay oipic lk Ð dlecba ixii` `xwe li`ed inp xninl ira `le .qpw aiign `l dzin aiign `lc `kid lkc ,dzinn qpw slinl `g` ax ira `lc wgvi epiaxl d`xp Ð did

`weec rnync ,dxrp zernyn lhia Ð "`d" aizk `lc oeikc meyn epiide ,rnyna dphw elit` `pin` ded ikd e`l `d ,"`d"a "dxrp" `pngx azkc `nrh :jixt ikd `l` .dlecba `l`¥¥

'ebe zn` m`" aizk `de ,dlecbopaxl icin dyw `l `zyde .dlecb iedc dxrp zernyn lhean epi` "`d" oexqg meyn `nl` Ð xqg "dxrp" azk ikd elit`e ,`id oiyper za e`l dphwe "¥

jixhvi` i`n` inp iywz `le .ziyixtck `l` ,ixii` oiyper zaa `xwc meyn qpwn dphw ihernl ira `l `kd `dc !ixii` oiyper zaa `xw `de ,dphwd lr `aa dliwq iaiignc edl `pn

.iccdn opitli `l `dc Ð dliwq iabc "l`xyia"n dil wetiz ,"l`xyi zleza"àädidz el"c meyn e`l i` ,ikd yixc ded inp xi`n iaxe Ð rnyna dphw elit` xrp xn`py mewn lk

,ilb `xw ilbc dztne qpe`a `weec xi`n iaxl `nip ,opaxk ,rnyna dphw elit` "xrp" xn`py mewn lkc yxcnl xazqne li`ed :xn`z m`e .dnvr dedna (a,n) lirl yixcc "dy`l

lit`c yexcp mewn lka la``ivena enk ,`ln "dxrp" eda aezkil Ð "dy`l didz ele"c `xw `z` dztne qpe`l `weec i`c ,xi`n iaxc `nrh epiidc :wgvi epiax xne`e !rnyna dphw e

.ixiin dnvr dedna Ð `kd enk "xrp" xn`py mewn lkac cnll `a ,dnvr dedna "dy`l didz el" aizkcne ,'ek mewn lka `d dxrp o`k `pin` dede ,rx my
xn`
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כתובות. נערה שנתפתתה - פרק רביעי דף מד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc zeaezk(iriax meil)

àøîâ
ixd ,dyecwa dzcile dyecwa `ly dzxed dzid' ,dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .'dliwqa eféléî éðä àðî,df oic cnlp oipn - §¨¨¥¦¥
`iven zyxt lk `ld ,l`xyi zak dpic dyecwa dzcil m`y

:`xnbd daiyn .l`xyi zaa wx dxn`p rx my,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦
àø÷ øîàc(`k ak mixac)mipa`A Dxir iWp` dElwqE','äúîezaize §¨©§¨§¨¨©§¥¦¨¨£¨¦¥¨

d`ae ,zxzein 'dznE'úBaøìy dxrpdúãéìå äMeã÷a àlL dúøBä ¥¨§©¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¨
,äMeã÷a.dliwqa dpicy ¦§¨

:`xnbd zl`eyéëä éà,yexita dxezd dze` dzaixy ,ok m` - ¦¨¦
ì énð òìñ äàîe ,é÷ìéð énð à÷ìéîílL`vnp m`y oicd `di - ¦§¨©¦¦§¥¥¨¤©©¦§©¥

lr rx my `iven oick ,rlq d`n mlyie lrad dwli ,xwy xacd
zak zaygp dpi` el` mipicay dpynd dxn` recne ,l`xyi za

:`xnbd zvxzn .l`xyi,'äúîe' àø÷ øîàwxìaeig oipräúéî ¨©§¨¥¨§¦¨
äúaøúðm`y ,ef zxeib,dliwq zaiig dzpifàìådzaxzdñð÷ì ¦§©§¨§Ÿ¦§¨

.dwel lrad oi` oke ,rx my dilr `ivede xwiy lrady dxwna
:`xnbd zl`eyàîéàåd`a 'dznE' dlindy xn`p `ny -úBaøì §¥¨¥¨§©

y dxrp wx,äMeã÷a dúãéìå dúøBä.l`xyi zak dliwqa dpicy ¨¨§¥¨¨¦§¨
:`xnbd daiynàéää,dyecwa dzcile dzxedy dxrp - ©¦

àéä àúééìòî úéìàøNédyxca jxev oi`e ,`id dxenb zil`xyi - ¦§§¥¦©©§§¨¦
.zlwqpe l`xyi zak dpicy xnel zcgein

:zl`eye `xnbd dtiqenàîéàå`a weqtdyúBaøìdxrp §¥¨§©
y,äMeã÷a àlL dúãéìå dúøBädzpife dxiibzdy dieb xnelk ¨¨§¥¨¨¤Ÿ¦§¨

dpyna eli`e .zlwqpy ,dqex` `idyk(`"r)dpicy x`azd
:`xnbd daiyn .wpga,ïk íàdliwqa dpic dxiibzdy dieb mby ¦¥

dlap dzUr' weqtd ,l`xyi zak'ìàøNéadéì éðäà éàîdn - ¨§¨§¨¨§¦§¨¥©©£¥¥
'dznE'n miaxn oi` okle .hrnl `a `ed dn xnelk ,epl lired¥¨

.dyecwa dzcile dyecwa `ly dzxedy zxeib `l`

* * *
:dnezi lr rx my `iven oica dpc `xnbd,àðéðç øa éñBé éaø øîà̈©©¦¥©£¦¨

äîBúiä ìò òø íL àéöBnädcera dzpify micr `iady ,a`n ©¦¥©©©§¨
,enfede dqex`øeèt,sqk d`n ly qpwnøîàpL(hi ak mixac) ¨¤¤¡©

sqk d`n Fz` EWpre'.áà dì ïéàL ,Bæì èøt ,'äøòpä éáàì eðúðå §¨§Ÿ¥¨¤¤§¨§©£¦©©£¨§¨¨¤¥¨¨
:ef dkld lr `iyew d`ian `xnbd,ïéáà øa éñBé éaø áéúî̈¦©¦¥©¨¦

,àãéáæ øa éñBé éaø àîéúéàåzyxta dxeza xn`p ,`ziixaa epipy §¦¥¨©¦¥©§¦¨
dztnäéáà ïàîé ïàî íàå''zlEzAd xdnM lwWi sqM ,Fl DYzl §¦¨¥§¨¥¨¦¨§¦¨¤¤¦§Ÿ§Ÿ©©§Ÿ

(fh ak zeny)yi df weqtne ,éñBé éaø éøác ,ñð÷ì äîBúé úBaøì§©§¨¦§¨¦§¥©¦¥
.éìéìbä`ypizy o`nl leki dia` mby cnln oeyld ltk ,xnelk ©§¦¦

df oe`in zngne ,el `ypdl o`nl dleki `id mbe ,dztnl eza
,[qpwn xeht dzetnd z` `yepd dztn ixdy] qpwa aiigzn `ed
`pzd oiad ,qpw dnezil yiy jkl cgein ieaix weqta oi`y s`e
dnezia s` `l` ,`weeca epi` o`k xen`d 'dxrpd ia`l'y
dxrpl epzep el `ypdl zp`nn `id m`e ,qpw aeig yi zp`nnd
oi`e ,qpwn xeht dnezi lr rx my `ivend recn ok m`e ,dnvr

.dxrpl qpwd ozpiy mixne`
:ef `iyewl uexizd z` `xnbd d`ian÷øôî àeäå dì áéúBî àeä¦¨§§¨¥

dìililbd iqei iax ixacy ,eziiyew z` uxiz envr dywnd - ¨
mixen` dzetn dnezil qpw aiignday ote`äéìò àádztnd §¨¨¤¨

mcewaiigzd a` dl did dry dze`ay oeike ,dnziizdy
,qpwa dztnd,äîzéúð Ck øçàå`l` eaeig rwt `l df ote`ae §©©¨¦§©§¨

my `ivend e` dnezi dztnd la` ,dnvr dxrpl qpwd z` ozep
dpizpdy el` zeiyxta xn`py oeik ,qpwn xeht dnezi lr rx

.`pipg xa iqei iax ixacke ,a` dl oi` efe ,'dxrpd ia`l' `id
`iven oipra `pipg xa iqei iax lr wlegy in yiy d`ian `xnbd

:dnezi lr rx my,øîà àáødnezid lr rx my `ivend.áéiç ¨¨¨©©¨
:`xnbd zx`aneéànî,`ax z`f cnl okidn -énà éðúcî- ¦©¦§¨¥©¦

iM' rx my `iven iabl weqta xn`p ,in` dpyy `ziixadn¦
'l`xUi zlEzA lr rx mW `ivFd(hi ak mixac)eyxce ,úìeúa' ¦¥¨©§©¦§¨¥§©

,íéøb úìeúa àìå 'ìàøNéezy` lr rx my `ivendy ,xnelk ¦§¨¥§Ÿ§©¥¦
,sqk d`ne zewlna yprp epi` ,dqex` dcera dzpify ,zxeibd

eáéiçéî ìàøNéa àðååb éàä ék àîìLa zøîà éàzpaen ef dyxc - ¦¨§©§¦§¨¨¦©©§¨§¦§¨¥¦©©
dnecd dxrpa s` zewlne qpw aeig yi l`xyi zaay xn`z m`
`id s`y zxeibl dnecy ,a` dl oi`y dnezia epiide ,zxeibl

,a`n dnezik `ide dia`l zqgiizn dpi`éøèöéàc eðééäàø÷ C ©§§¦§§¦§¨
íéøb éèeòîì.zewlne qpwn zxeib hrnl weqtd jxved okl -àlà §©¥¥¦¤¨

zøîà éàmby ,`pipg xa iqei iax zrckàðååb éàä ék ìàøNéa- ¦¨§©§§¦§¨¥¦©©§¨
,dnezi epiide ,zxeibl dnec ote`a,øeèt,dyw ok m`àzLä ¨©§¨

àéòaéî íéøâa ,øeèt ìàøNéal`xyi za lr rx my `ivend m` - §¦§¨¥¨§¥¦¦©§¨
`ivendy xnel jxev yi ike ,a` dl oi`y oeik ,qpwn xeht dnezi

b za lr rx myoi`y ink `id zxeibd s` ixde ,xeht `edy mix
dnezi lr rx my `ivend i`ce `l` .qpw dl oi` i`ceae ,a` dl
lr rx my `iven hrnl dxezd dkxved jkle ,aiig l`xyi za

.zxeib

* * *
:dphw lr rx my `ivena dpc `xnbdíL àéöBnä ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦©¦¥

ìò òøezy`,äpèwä`vnpe ,zqxe`n dcera dzpify orhe ©©©§©¨
,eixaca xwiyyøeèt,zewlne qpwnøîàpLd`n Fz` EWpre' ¨¤¤¡©§¨§Ÿ¥¨

sqk'äøòpä éáàì eðúðå(hi ak mixac),áeúkä øac àìî 'døòð'yi - ¤¤§¨§©£¦©©£¨©£¨¨¥¦¥©¨
dxezd lkn dpeya ,`ln 'dxrp' aezk df weqtay jkn yexcl
,rnyna dphw mby `id zernyndy `"d xqg 'xrP' da aezky©£¨
wx `l` dphw lr aeig oi` rx my `ivenay cnll dxezd d`ay

.dxrp lr
dphw hrnl cgein cenill yiwl yix wwfp recn dywn `xnbd

:rx my `iven zyxtné÷úî,àaà øa àçà áø dì óitl `vnp ©§¦¨©©¨©©¨
c ,jixac'äøòpä' da áéúëc àîòèdphw mihrnn ep`y mrhd - ©£¨¦§¦¨©©£¨

'dxrp' dxezd dazky meyn wx `ed rx my `iven zyxtn
,`lnéëä åàì àädf herin ilel la` -àðéîà äåäxeaq iziid - ¨©¨¦£¨£¦¨

yäpè÷ eléôàokzi ike ,qpw dia`l mlyl jixve ,dyxtd llka £¦§©¨
e ,ok xneláéúk àäef dyxtaeàöîð àì äfä øácä äéä úîà íàå' ¨§¦§¦¡¤¨¨©¨¨©¤Ÿ¦§§

'äeì÷ñe äéáà úéa çút ìà øòpä úà eàéöBäå ,øòpì íéìeúamixac) §¦©©£¨§¦¤©©£¨¤¤©¥¨¦¨§¨¨
(`k-k ak,åixdàéä ïéLðBò úa åàì äpè÷dn lr zyprp dpi` - ©§©¨©©¨¦¦

yperd oi` i`ceay oeike ,zeevn libl dribd mcew dzyry
dpi` dyxtd x`y s`y cenll yi ,dphwa xen` ef dyxtay
rx my dilr `ivedy xxazdyk lrad yper mbe ,dphwa zwqer
cenll yiwl yix jxved recne ,dphw dy`dy ote`a xn`p `l

.dphw hrnnd 'dxrp' oeyln epic z`
,dphw hrnl jxev oi` yiwl yixl s` ok` :`xnbd zvxznàlà¤¨

aezky mixg` zenewnl ef dyxtn cenll `id yiwl yix zpeek
`weecy ,xqg 'xrp' mdaïàk' azkp'äøòðdyxtdy iptn ,`ln ¨©£¨

df jezne ,miyper za `idy dxrpa wx `l` dphwa zwqer dpi`
,cnlpíB÷î ìk àädxeza xg`'øòð' øîàpLqpe`a oebk ,xqg ¨¨¨¤¤¡©©£¨

,dztne,òîLîa äpè÷ eléôàeilr milg ,dphw dzit e` qp` m`e £¦§©¨§©§¨
.dyxtd ipic lk

* * *
dyly yi dzpify dqxe`n dxrpay zx`an epiptly `ziixad

:dzin ipte`àìéL éðz,`ziixaaìLúBcî Ldzin ipte` -äøòpa ¨¥¦¨¨¦©©£¨
,oey`xd ote`d .micr jk lr ecirde ,dzpify dqxe`ndeàadì ¨¨

[dilr ecird-]íéãò`idykäéîç úéáaxg`l dlra ziaa - ¥¦§¥¨¦¨
micirne ,z`yipy,äéáà úéáa äúpéfL,dqex` dcera ¤¦§¨§¥¨¦¨
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ריי
miwxt dyelyaa cenr cn sc ± iriax wxtzeaezk

àøîâéìéî éðä àðî.dliwqa dyecwa dzcile dyecwa `ly dzxedy ÐäúîåÐ

.`ed `xizi `xw "dzne" i`de ,"dzne mipa`a dxir iyp` lk delwqe"ìàøùéáik" Ð

."l`xyia dlap dzyrïàîé ïàî,"o`ni m`e" azkinl ivnc ,xacn aezkd dztna Ð

"o`ni o`n m`e" azkeÐ,`nl` .zp`nn `ide miiw dia` oi`y oia ,o`nne miiw dia` oia

,"dxrpd ia`l ozpe" qpe`a aizkc ab lr s`

ixinb iccdn dztne qpe`eÐqpw aiigin

,`pngx iaxc `kd ip`y `niz ike .dnezi`

[i`axz` `l rx my `iven iabl la`]Ð`kd

`id oiac `l` ,ieaixn rnyn dnezi e`l inp

el`"a opixn`ck ,akrl oileki dia` oiae

i`axz` `l dnezie .(a,hl zeaezk) "zexrp

xn`wc "dia`"c `pzl dil `xiaqc `l` ,`kd

`xwÐ`xninl `l` ,dnezi ihernl e`l

dqpwc"dia`"l oicd `ede ,dnvrl `le dia`l

.rx my `ivena xen`d'åë áéúåî àåä`d Ð

.`pz xn`wc dneziêë øçàå äéìò àáá
äîúéúðihernl "dxrpd ia`" mlerle Ð

z`veda oia qpwa oia ,dnezi.rx myøîà àáø
áééç.dnezid lr rx my `ivend Ðéîà éðúãî

úìåúá àìå ìàøùé úìåúá ìò òø íù àéöåä éë
íéøâ`pngxc ,`id dnezi mixb zleza `de Ð

ixvnc dirxfl dixwt`aizkc ,xeng lyk

oeyl `ede ."mznxf miqeq znxfe" (bk l`wfgi)

rxf zakymxefdmxfk`xw jixhv`e ,min

.'ek `nlya zxn` i` .ihernløáã àìî äøòð
áåúëäaizk o`ke "xrp" aizk mewn lka Ð

`ln "dxrp"Ð.dphwd z` `ivedlïàë àìà
'åë äøòð`ln aizkc i`d `l` ÐÐcnll `l

jd e`lac ,dphwd z` `ivedle `a envr lr

`yxc`hirn`za e`lc opixn`ck ,dphw dl

dxezay dxrp lk lr `a cnll `l` .oiyper

xqg oiaezkyÐ.rnyna dphwd s`y xnel

dphwa xyt` i`y o`k ,dxrp o`k :sili ikdeÐ

xqg azkpy mewn lky zcnl `d ,`ln aizk

Ð.dztne qpe`a oebk ,rnyna dphwd s`ùìù
úåãî.dqxe`nd dxrp zzina Ðíéãò äì åàá

äéîç úéáá.zqipy xg`l Ðúéáá äúðéæù
äéáà.oiqexi`a Ð
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àðî.ira `w "l`xyia" aizkc meyn Ð ilin ipdàîéàådzcile dzxed zeaxl

zenai) opiyxcc ,dvilg iabc :dniz Ð `id `ziilrn zil`xyi `idd dyecwa

`nl` ,l`xyin en`e eia` `diy cr dvilg oicl xyk oi`c "l`xyia eny `xwpe"n (`,aw

`ly ezxedc meyn mzdc :`niz ike !dyecwa ezcile ezxed elit` "l`xyia"n ihrnn

"jig` axwn"c ,ihernl jixhv` `l dyecwa

,dyecwa ezcile ezxed opirac oic lka opirci

eia` `diy cr "l`xyia" dvilg oic iab xzii`e

`ni` :iieyw`l `ki` izk` Ð l`xyin en`e

dyecwa `ly ezxed ihernl `z` "l`xyia"c

`l "jig` axwn"c ,mixb ipa zvilgl elit`

xb la` ,l`xyi oicl dilqtinl `l` opiyxc

`ed "jilr" :mzd opiyxcck ,oiic ivn Ð exiag

oeik :wgvi epiax xne`e !'ek "jig` axwn" opirac

,`ed `ilrn l`xyi Ð dyecwa ezcile ezxedc

oeik ,mixb ipa inp ikd ok m` ,`kd opixn`ck

,`ziilrn l`xyi eed Ð dyecwa ozcile ozxedy

`xwpe" `laÐ oke li`ede ."jilr" eda `pixwe

ipa zvilgl xb leqty ol `wtp "l`xyia eny

en` `dzy cr "jig` axwn" opirac ,mixb

eia` ikexv`l "l`xyia" xzii` ikdle .l`xyin

.l`xyin

àîéàåcwa `ly dzcile dzxed zeaxldye

`xw inwe`l ol zi` ,daxc` :dniz Ð

`ly dzxed opiaxnc oeik :xnel yie !incca

e`l "l`xyia"c `xw ol ilb ok m` Ð dyecwa

`ly dzcil elit` daxp `linn ok m`e ,`wec

.dyecwaíàÐ dil ipd` i`n l`xyia ok

dil ipd` `nipc :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz

epiax xne`e !sqk d`n mlyi `le dwli `ly

.dyxta aezkd lkl dpdiy `ed `xaqc :wgvi

sqk d`ne zewln oiprlc :wgvi epiax xne` cere

zleza"nc ,"l`xyia"n ihernl jixhvi` `l

`zyde .edl opihrnn mixb zleza `le "l`xyi

zleza jixhvi` i`n` :iywiz `lc xity iz`

,"l`xyia"n dil wetiz ,mixb zleza `le l`xyi

opixnb mewn lkn Ð aizk dzin iablc ab lr s`e

azkc `nrh :xn`wc ,jenqa rnynck ,qpw dpin

elit` `pin` ded ikd e`l `d ,"dxrp" `pngx

'ebe zn` m`" aizkde ,dphwqpw opitlic `nl` ,"

"l`xyi zleza" aizk `l i` ,i`ce `l` ;dzinn

`ly dzcile dzxed elit`c `pin` ded Ð

ipd` l`xyiae ,"dzne"n opiaxn ded dyecwa

.dyecwa `ly dzcile dzxed ihernl `z` "l`xyia" jgxk lr Ð "l`xyi zleza"n dl opirnyc `zyd la` .sqk d`n mlyi `le dwli `ly

àéöåîä:rnyn ,sqk d`n `le ,a` zia gzt dl oi`e ,dliwqa ef ixd Ð dyecwa dzcile dyecwa `ly dzxed ipzwc ,oizipznn dil iywzc :dniz Ð 'ek xeht dnezid lr rx my

lirl xn`c ,`aiwr iaxc `ail` .oizipzn iwenc xnel yie ,qpw dl yi yly zan dzegt zxeibc opz inp lirle .sqk d`n dl yi Ð a` dl oi`y ,dzeekc dxenb zil`xyi `d

iqei iax la` .dnvrl Ð a` dl oi` `d ,"dxrpd ia`l" yixc inp `kde .dnvrl Ð dqxe` `d ,dia`l Ð "dqxe` `l xy`" :yixce ,dnvrl dqpw Ð dyxbzpe dqx`zpy dxrp (`,gl)

biltc `axe .qpw dl oi` Ð a` dl oi` `d ,"dxrpd ia`l" `kd yixc inp ikd Ð qpw dl oi` dqxe` `d lirl yixcc ikid ikc .xehtc xn`w ililbd iqei iaxc `ail` `kdc `pipg iaxa

zeaxl "o`ni o`n m`" ipzcn oia` xa iqei iax `kd jixt `zyde .`yxc `idd` `pz mey bilt `lc xazqne ,`xwn dil yixcc ,in` ipzcn ,aiig ililbd iqei iaxl elit`c xaq dilr

`icda rnyn oke .`pipg iaxa iqei iaxl ililbd iqei iax` ililbd iqei iaxn jixte .ililbd iqei iax ixac :qxb `zlikna oke .l`ppg epiax qxb ikde .ililbd iqei iax ixac ,qpwl dnezi

n inp jixte .`aiwr iaxk oizipzne ,dl xn`w ililbd iqei iaxc `ail` `pipg iaxa iqei iaxc ,inlyexiaxn`w mzd la` .`kd ipynck inp ipyne ,ililbd iqei iax ixac qpwl dnezi zeaxl

.rx my `iven` `le ,dztn`e qpe`` dizlinúìåúá`weec hrnncn ,`wtp "l`xyi zleza"n ,dnezi zeaxl "o`ni o`n m`" jixhvi` i`n` :xn`z m`e Ð mixb zleza `le l`xyi

`le "l`xyi zleza" opiyxc ded `l Ð "o`ni o`n"n dnezi opiaxnc e`l i`c :mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe .`gip Ð `rnzyn `ieaxn e`l dnezic qxhpewd yxitc i`nle !mixb za

dl yi l`xyi za dnezi `d `weicl `l` `xw jixhvi` `lc xnel `xaq did `le .`wtp "dxrpd ia`l ozpe"nc `xw jixv `l mixb za meync oeik .izixg` dyxcl `l` ,mixb zleza

.mixb zleza `le "l`xyi zleza" xity opiyxcc ,mixb za "dxrpd ia`l"n ihernl ol zil Ð dnezi opiaxnc `zyd la` ,qpwàäzn` m`e aizkde dphw elit` `pin` ded ikd e`l

oibdep oi` dyxtay oipic lk Ð dlecba ixii` `xwe li`ed inp xninl ira `le .qpw aiign `l dzin aiign `lc `kid lkc ,dzinn qpw slinl `g` ax ira `lc wgvi epiaxl d`xp Ð did

`weec rnync ,dxrp zernyn lhia Ð "`d" aizk `lc oeikc meyn epiide ,rnyna dphw elit` `pin` ded ikd e`l `d ,"`d"a "dxrp" `pngx azkc `nrh :jixt ikd `l` .dlecba `l`¥¥

'ebe zn` m`" aizk `de ,dlecbopaxl icin dyw `l `zyde .dlecb iedc dxrp zernyn lhean epi` "`d" oexqg meyn `nl` Ð xqg "dxrp" azk ikd elit`e ,`id oiyper za e`l dphwe "¥

jixhvi` i`n` inp iywz `le .ziyixtck `l` ,ixii` oiyper zaa `xwc meyn qpwn dphw ihernl ira `l `kd `dc !ixii` oiyper zaa `xw `de ,dphwd lr `aa dliwq iaiignc edl `pn

.iccdn opitli `l `dc Ð dliwq iabc "l`xyia"n dil wetiz ,"l`xyi zleza"àädidz el"c meyn e`l i` ,ikd yixc ded inp xi`n iaxe Ð rnyna dphw elit` xrp xn`py mewn lk

,ilb `xw ilbc dztne qpe`a `weec xi`n iaxl `nip ,opaxk ,rnyna dphw elit` "xrp" xn`py mewn lkc yxcnl xazqne li`ed :xn`z m`e .dnvr dedna (a,n) lirl yixcc "dy`l

lit`c yexcp mewn lka la``ivena enk ,`ln "dxrp" eda aezkil Ð "dy`l didz ele"c `xw `z` dztne qpe`l `weec i`c ,xi`n iaxc `nrh epiidc :wgvi epiax xne`e !rnyna dphw e

.ixiin dnvr dedna Ð `kd enk "xrp" xn`py mewn lkac cnll `a ,dnvr dedna "dy`l didz el" aizkcne ,'ek mewn lka `d dxrp o`k `pin` dede ,rx my
xn`
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àøîâ:àø÷ øîàc ,Lé÷ì Léø øîà ?éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥¨©¥¨¦§¨©§¨
"äúîå"¯dúãéìå äMeã÷a àlL dúøBä úBaøì ¨¥¨§©¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¨

òìñ äàîe ,é÷ìéð éîð à÷ìéî ,éëä éà .äMeã÷a¦§¨¦¨¦¦§¨©¦¦§¥¥¨¤©
ì éîð"äúîå" :àø÷ øîà !ílL¯,äúaøúð äúéîì ©¦§©¥¨©§¨¨¥¨§¦¨¦§©§¨

!äMeã÷a dúãéìå dúøBä úBaøì :àîéàå .ñð÷ì àìå§Ÿ¦§¨§¥¨§©¨¨§¥¨¨¦§¨
dúøBä úBaøì àîéàå .àéä àúééìòî úéìàøNé àéää©¦¦§§¥¦©©§§¨¦§¥¨§©¨¨
éðäà éàî "ìàøNéa" ïk íà !äMeã÷a àlL dúãéìå§¥¨¨¤Ÿ¦§¨¦¥§¦§¨¥©©£¥
ìò òø íL àéöBnä :àðéðç øa éñBé éaø øîà ?déì¥¨©©¦¥©£¦¨©¦¥©©

äîBúiä¯"äøòpä éáàì eðúð"å :øîàpL ,øeèt¯ ©§¨¨¤¤¡©§¨§©£¦©©£¨
,ïéáà øa éñBé éaø áéúî .áà dì ïéàL Bæì èøt§¨¨¤¥¨¨§¦©¦¥©¨¦
"äéáà ïàîé ïàî íàå" :àãéáæ øa éñBé éaø àîézéàå§¦¥¨©¦¥©§¦¨§¦¨¥§¨¥¨¦¨

¯àeä .éìéìbä éñBé éaø éøác ,ñð÷ì äîBúé úBaøì§©§¨¦§¨¦§¥©¦¥©§¦¦
Ck øçàå äéìò àáa :dì ÷øôî àeäå dì áéúBî¦¨§§¨¥¨§¨¨¤¨§©©¨

éànî .áéiç :øîà àáø .äîzéúð¯:éîà éðúcî ¦§©§¨¨¨¨©©¨¦©¦§¨¥©¦
àîìLa zøîà éà .íéøb úìeúa àìå "ìàøNé úìeúa"§©¦§¨¥§Ÿ§©¥¦¦¨§©§¦§¨¨

áéiçéî ìàøNéa àðååb éàä ék¯éøèöéàc eðééäàø÷ C ¦©©§¨§¦§¨¥¦©©©§§¦§§¦§¨
àðååb éàäk ìàøNéa zøîà éà àlà ,íéøb éèeòîì§©¥¥¦¤¨¦¨§©§§¦§¨¥§©©§¨

øeèt ìàøNéa àzLä ,øeèt¯!?àéòaéî íéøâa ¨¨§¨§¦§¨¥¨§¥¦¦¨£¨
äpèwä ìò òø íL àéöBnä :Lé÷ì Léø øîà¯ ¨©¥¨¦©¦¥©©©§©¨

øac àìî äøòð ,"äøòpä éáàì eðúðå" :øîàpL ,øeèẗ¤¤¡©§¨§©£¦©©£¨©£¨¨¥¦¥
é÷úî .áeúkäáéúëc àîòè :àaà øa àçà áø dì ó ©¨©§¦¨©©¨©©¨©£¨¦§¦

éëä åàì àä "äøòpä" da¯eléôà àðéîà äåä ¨©©£¨¨¨¨¦£¨¨¦¨£¦
:áéúk àä ,äpè÷àì äfä øácä äéä úîà íàå" §©¨¨§¦§¦¡¤¨¨©¨¨©¤Ÿ

çút ìà äøòpä úà eàéöBäå äøòpì íéìeúá eàöîð¦§§§¦©©£¨§¦¤©©£¨¤¤©
"äeì÷ñe äéáà úéa¯!àéä ïéLðBò úa åàì äpè÷e ¥¨¦¨§¨¨§©¨¨©¨¦¦

ïàk ,àlà¯"øòð" øîàpL íB÷î ìk àä ,äøòð¯ ¤¨¨©£¨¨¨¨¤¤¡©©£¨
ìL :àìéL éðz .òîLîa äpè÷ eléôà:äøòða úBcî L £¦§©¨§©§¨¨¥¥¨¨¦§©£¨

äéáà úéáa äúpéfL äéîç úéáa íéãò dì eàa¯ ¨¨¥¦§¥¨¦¨¤¦§¨§¥¨¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc zeaezk(iriax meil)

àøîâ
ixd ,dyecwa dzcile dyecwa `ly dzxed dzid' ,dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .'dliwqa eféléî éðä àðî,df oic cnlp oipn - §¨¨¥¦¥
`iven zyxt lk `ld ,l`xyi zak dpic dyecwa dzcil m`y

:`xnbd daiyn .l`xyi zaa wx dxn`p rx my,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦
àø÷ øîàc(`k ak mixac)mipa`A Dxir iWp` dElwqE','äúîezaize §¨©§¨§¨¨©§¥¦¨¨£¨¦¥¨

d`ae ,zxzein 'dznE'úBaøìy dxrpdúãéìå äMeã÷a àlL dúøBä ¥¨§©¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¨
,äMeã÷a.dliwqa dpicy ¦§¨

:`xnbd zl`eyéëä éà,yexita dxezd dze` dzaixy ,ok m` - ¦¨¦
ì énð òìñ äàîe ,é÷ìéð énð à÷ìéîílL`vnp m`y oicd `di - ¦§¨©¦¦§¥¥¨¤©©¦§©¥

lr rx my `iven oick ,rlq d`n mlyie lrad dwli ,xwy xacd
zak zaygp dpi` el` mipicay dpynd dxn` recne ,l`xyi za

:`xnbd zvxzn .l`xyi,'äúîe' àø÷ øîàwxìaeig oipräúéî ¨©§¨¥¨§¦¨
äúaøúðm`y ,ef zxeib,dliwq zaiig dzpifàìådzaxzdñð÷ì ¦§©§¨§Ÿ¦§¨

.dwel lrad oi` oke ,rx my dilr `ivede xwiy lrady dxwna
:`xnbd zl`eyàîéàåd`a 'dznE' dlindy xn`p `ny -úBaøì §¥¨¥¨§©

y dxrp wx,äMeã÷a dúãéìå dúøBä.l`xyi zak dliwqa dpicy ¨¨§¥¨¨¦§¨
:`xnbd daiynàéää,dyecwa dzcile dzxedy dxrp - ©¦

àéä àúééìòî úéìàøNédyxca jxev oi`e ,`id dxenb zil`xyi - ¦§§¥¦©©§§¨¦
.zlwqpe l`xyi zak dpicy xnel zcgein

:zl`eye `xnbd dtiqenàîéàå`a weqtdyúBaøìdxrp §¥¨§©
y,äMeã÷a àlL dúãéìå dúøBädzpife dxiibzdy dieb xnelk ¨¨§¥¨¨¤Ÿ¦§¨

dpyna eli`e .zlwqpy ,dqex` `idyk(`"r)dpicy x`azd
:`xnbd daiyn .wpga,ïk íàdliwqa dpic dxiibzdy dieb mby ¦¥

dlap dzUr' weqtd ,l`xyi zak'ìàøNéadéì éðäà éàîdn - ¨§¨§¨¨§¦§¨¥©©£¥¥
'dznE'n miaxn oi` okle .hrnl `a `ed dn xnelk ,epl lired¥¨

.dyecwa dzcile dyecwa `ly dzxedy zxeib `l`

* * *
:dnezi lr rx my `iven oica dpc `xnbd,àðéðç øa éñBé éaø øîà̈©©¦¥©£¦¨

äîBúiä ìò òø íL àéöBnädcera dzpify micr `iady ,a`n ©¦¥©©©§¨
,enfede dqex`øeèt,sqk d`n ly qpwnøîàpL(hi ak mixac) ¨¤¤¡©

sqk d`n Fz` EWpre'.áà dì ïéàL ,Bæì èøt ,'äøòpä éáàì eðúðå §¨§Ÿ¥¨¤¤§¨§©£¦©©£¨§¨¨¤¥¨¨
:ef dkld lr `iyew d`ian `xnbd,ïéáà øa éñBé éaø áéúî̈¦©¦¥©¨¦

,àãéáæ øa éñBé éaø àîéúéàåzyxta dxeza xn`p ,`ziixaa epipy §¦¥¨©¦¥©§¦¨
dztnäéáà ïàîé ïàî íàå''zlEzAd xdnM lwWi sqM ,Fl DYzl §¦¨¥§¨¥¨¦¨§¦¨¤¤¦§Ÿ§Ÿ©©§Ÿ

(fh ak zeny)yi df weqtne ,éñBé éaø éøác ,ñð÷ì äîBúé úBaøì§©§¨¦§¨¦§¥©¦¥
.éìéìbä`ypizy o`nl leki dia` mby cnln oeyld ltk ,xnelk ©§¦¦

df oe`in zngne ,el `ypdl o`nl dleki `id mbe ,dztnl eza
,[qpwn xeht dzetnd z` `yepd dztn ixdy] qpwa aiigzn `ed
`pzd oiad ,qpw dnezil yiy jkl cgein ieaix weqta oi`y s`e
dnezia s` `l` ,`weeca epi` o`k xen`d 'dxrpd ia`l'y
dxrpl epzep el `ypdl zp`nn `id m`e ,qpw aeig yi zp`nnd
oi`e ,qpwn xeht dnezi lr rx my `ivend recn ok m`e ,dnvr

.dxrpl qpwd ozpiy mixne`
:ef `iyewl uexizd z` `xnbd d`ian÷øôî àeäå dì áéúBî àeä¦¨§§¨¥

dìililbd iqei iax ixacy ,eziiyew z` uxiz envr dywnd - ¨
mixen` dzetn dnezil qpw aiignday ote`äéìò àádztnd §¨¨¤¨

mcewaiigzd a` dl did dry dze`ay oeike ,dnziizdy
,qpwa dztnd,äîzéúð Ck øçàå`l` eaeig rwt `l df ote`ae §©©¨¦§©§¨

my `ivend e` dnezi dztnd la` ,dnvr dxrpl qpwd z` ozep
dpizpdy el` zeiyxta xn`py oeik ,qpwn xeht dnezi lr rx

.`pipg xa iqei iax ixacke ,a` dl oi` efe ,'dxrpd ia`l' `id
`iven oipra `pipg xa iqei iax lr wlegy in yiy d`ian `xnbd

:dnezi lr rx my,øîà àáødnezid lr rx my `ivend.áéiç ¨¨¨©©¨
:`xnbd zx`aneéànî,`ax z`f cnl okidn -énà éðúcî- ¦©¦§¨¥©¦

iM' rx my `iven iabl weqta xn`p ,in` dpyy `ziixadn¦
'l`xUi zlEzA lr rx mW `ivFd(hi ak mixac)eyxce ,úìeúa' ¦¥¨©§©¦§¨¥§©

,íéøb úìeúa àìå 'ìàøNéezy` lr rx my `ivendy ,xnelk ¦§¨¥§Ÿ§©¥¦
,sqk d`ne zewlna yprp epi` ,dqex` dcera dzpify ,zxeibd

eáéiçéî ìàøNéa àðååb éàä ék àîìLa zøîà éàzpaen ef dyxc - ¦¨§©§¦§¨¨¦©©§¨§¦§¨¥¦©©
dnecd dxrpa s` zewlne qpw aeig yi l`xyi zaay xn`z m`
`id s`y zxeibl dnecy ,a` dl oi`y dnezia epiide ,zxeibl

,a`n dnezik `ide dia`l zqgiizn dpi`éøèöéàc eðééäàø÷ C ©§§¦§§¦§¨
íéøb éèeòîì.zewlne qpwn zxeib hrnl weqtd jxved okl -àlà §©¥¥¦¤¨

zøîà éàmby ,`pipg xa iqei iax zrckàðååb éàä ék ìàøNéa- ¦¨§©§§¦§¨¥¦©©§¨
,dnezi epiide ,zxeibl dnec ote`a,øeèt,dyw ok m`àzLä ¨©§¨

àéòaéî íéøâa ,øeèt ìàøNéal`xyi za lr rx my `ivend m` - §¦§¨¥¨§¥¦¦©§¨
`ivendy xnel jxev yi ike ,a` dl oi`y oeik ,qpwn xeht dnezi

b za lr rx myoi`y ink `id zxeibd s` ixde ,xeht `edy mix
dnezi lr rx my `ivend i`ce `l` .qpw dl oi` i`ceae ,a` dl
lr rx my `iven hrnl dxezd dkxved jkle ,aiig l`xyi za

.zxeib

* * *
:dphw lr rx my `ivena dpc `xnbdíL àéöBnä ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦©¦¥

ìò òøezy`,äpèwä`vnpe ,zqxe`n dcera dzpify orhe ©©©§©¨
,eixaca xwiyyøeèt,zewlne qpwnøîàpLd`n Fz` EWpre' ¨¤¤¡©§¨§Ÿ¥¨

sqk'äøòpä éáàì eðúðå(hi ak mixac),áeúkä øac àìî 'døòð'yi - ¤¤§¨§©£¦©©£¨©£¨¨¥¦¥©¨
dxezd lkn dpeya ,`ln 'dxrp' aezk df weqtay jkn yexcl
,rnyna dphw mby `id zernyndy `"d xqg 'xrP' da aezky©£¨
wx `l` dphw lr aeig oi` rx my `ivenay cnll dxezd d`ay

.dxrp lr
dphw hrnl cgein cenill yiwl yix wwfp recn dywn `xnbd

:rx my `iven zyxtné÷úî,àaà øa àçà áø dì óitl `vnp ©§¦¨©©¨©©¨
c ,jixac'äøòpä' da áéúëc àîòèdphw mihrnn ep`y mrhd - ©£¨¦§¦¨©©£¨

'dxrp' dxezd dazky meyn wx `ed rx my `iven zyxtn
,`lnéëä åàì àädf herin ilel la` -àðéîà äåäxeaq iziid - ¨©¨¦£¨£¦¨

yäpè÷ eléôàokzi ike ,qpw dia`l mlyl jixve ,dyxtd llka £¦§©¨
e ,ok xneláéúk àäef dyxtaeàöîð àì äfä øácä äéä úîà íàå' ¨§¦§¦¡¤¨¨©¨¨©¤Ÿ¦§§

'äeì÷ñe äéáà úéa çút ìà øòpä úà eàéöBäå ,øòpì íéìeúamixac) §¦©©£¨§¦¤©©£¨¤¤©¥¨¦¨§¨¨
(`k-k ak,åixdàéä ïéLðBò úa åàì äpè÷dn lr zyprp dpi` - ©§©¨©©¨¦¦

yperd oi` i`ceay oeike ,zeevn libl dribd mcew dzyry
dpi` dyxtd x`y s`y cenll yi ,dphwa xen` ef dyxtay
rx my dilr `ivedy xxazdyk lrad yper mbe ,dphwa zwqer
cenll yiwl yix jxved recne ,dphw dy`dy ote`a xn`p `l

.dphw hrnnd 'dxrp' oeyln epic z`
,dphw hrnl jxev oi` yiwl yixl s` ok` :`xnbd zvxznàlà¤¨

aezky mixg` zenewnl ef dyxtn cenll `id yiwl yix zpeek
`weecy ,xqg 'xrp' mdaïàk' azkp'äøòðdyxtdy iptn ,`ln ¨©£¨

df jezne ,miyper za `idy dxrpa wx `l` dphwa zwqer dpi`
,cnlpíB÷î ìk àädxeza xg`'øòð' øîàpLqpe`a oebk ,xqg ¨¨¨¤¤¡©©£¨

,dztne,òîLîa äpè÷ eléôàeilr milg ,dphw dzit e` qp` m`e £¦§©¨§©§¨
.dyxtd ipic lk

* * *
dyly yi dzpify dqxe`n dxrpay zx`an epiptly `ziixad

:dzin ipte`àìéL éðz,`ziixaaìLúBcî Ldzin ipte` -äøòpa ¨¥¦¨¨¦©©£¨
,oey`xd ote`d .micr jk lr ecirde ,dzpify dqxe`ndeàadì ¨¨

[dilr ecird-]íéãò`idykäéîç úéáaxg`l dlra ziaa - ¥¦§¥¨¦¨
micirne ,z`yipy,äéáà úéáa äúpéfL,dqex` dcera ¤¦§¨§¥¨¦¨
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xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc zeaezk(iying meil)

,äéáà úéa çút ìò dúBà ïéì÷Bñxn`py(`k-k ak mixac)zn` m`e' §¦¨©¤©¥¨¦¨§¦¡¤
l` dxrPd z` E`ivFde ,xrPl milEza E`vnp `l dGd xaCd did̈¨©¨¨©¤Ÿ¦§§§¦©©£¨§¦¤©©£¨¤
micr e`ay ote`a miwqer el` miweqte ,'dElwqE dia` ziA gzR¤©¥¨¦¨§¨¨

xn`py ,z`yipy xg`l(ci ak my)iYgwl z`Gd dX`d z`'¤¨¦¨©Ÿ¨©§¦
,oiqexi` ly zepfa xaecne ,d`yp xaky epiide ,'dil` axw`ë¤§©¥¤¨

xn`py(`k ak my).'dia` ziA zFpfl l`xUiA dlap dzUr iM'¦¨§¨§¨¨§¦§¨¥¦§¥¨¦¨
,dia` zia gzta zlwqpy mrhdeøîBìkdia`l mixne` eli`k - §©

,dn`eíéìecéb eàømirx,ízìcébL`ly ,dzpif mkziaa dceray §¦¦¤¦©§¤
.ding ziaa dzpify mc` ipa exaqi

:ipyd ote`díéãò dì eàaoiicre zqxe`n `idyk,äéáà úéáa ¨¨¥¦§¥¨¦¨
micirne,äéáà úéáa äúpéfLy `ed oicd .zqxe`n dceraïéì÷Bñ ¤¦§¨§¥¨¦¨§¦

øéòä øòL çút ìò dúBàxn`py ,dzpif eay(ck-bk ak my)didi iM' , ¨©¤©©©¨¦¦¦§¤
,DOr akWe xirA Wi` D`vnE Wi`l dUx`n dlEza xrp©£¨§¨§Ÿ¨¨§¦§¨¨¦¨¦§¨©¦¨
mipa`A mz` mYlwqE `edd xird xrW l` mdipW z` mz`vFde§¥¤¤§¥¤¤©©¨¦©¦§©§¤Ÿ¨¨£¨¦

.'Eznë¥
y dqxe`n dxrp :iyilyd ote`däçøñ,[dzpif-]äøâa óBqáìe- ¨§¨§©¨§¨

decinrdy mcew ,dzexrp ini zligzn miycg dyy dl e`ln
,oica,÷ðça ïBcéz,wpga dpic did ,dzr dpfn dzid m`y oeik ¦§¤¤

dcera dzpifyk s` okl ,dxrpa `l` dliwq oic xn`p `ly
.wpga dpic ,dxbay cr depc `l m` ,dxrp

oial ef `ziixaay iyilyd oicd oia dxizq dywn `xnbd
:`xnbd dywn .zxg` `ziixaàøîéîìoicdn cenlle xnel yi - §¥§¨

,`ziixaay oexg`dàìè÷ épzLéà àôeb épzLéàc àëéä ìëc- §¨¥¨§¦§©¥¨¦§©¥©§¨
,ezzin ote` mb dpzyn ,dzinl oecipd seb dpzydy mewn lkay
,dliwqa dpic dzpify dxrpy s`y `ziixaa x`ean ixd ,xnelk
oeik ,wpga dpic dxbay cr oica decinrd `l m` mewn lkn
s` okl ,wpga dpic dzpify zxbeae ,'zxbea'l dteb dpzydy
dzzin oic dpzyd mewn lkn ,dxrp dcera dzpif dnvr `idy

,wpgléäðéîøeiabl zxg` `ziixaa epipyy dnn jk lr dywe - §¦§¦
,rx my `ivenäøâaMîe ,äúpéfL äñøBànä äøòðz`yipeàéöBä ©£¨©§¨¨¤¦§¨¦¤¨§¨¦

äéìòdlra,òø íLdcera dzexrpa dzpify xwy icr `iade ¨¤¨¥©
,micrd enfede ,zqxe`n,òìñ äàî ïúBð Bðéàå ä÷Bì Bðéà àeä¥¤§¥¥¥¨¤©

zyxt eli`e ,zxbea dzid rx my dilr `ivedy onfay meyn
la` ,dxrpa zwqer rx my `ivenàéä,dnvr dxrpd -åok ¦§

äéîîBæ,enfede dzpify ecirdy micrd -ïéîéc÷îminikyn - §¤¨©§¦¦
m`iadl xweaa.äìé÷qä úéáìdzpif m`y xn`p ef `ziixaa dpde §¥©§¦¨

oi`e ,dliwqa dpic ,dxbay xg` micr dilr ecirde dxrp dcera
oecil dpic mb dpzyd ,zxbeal dteb dpzydy oeiky mixne`

.wpga
oeyl z` `xnbd zx`an ,dxizqd z` `xnbd uxzzy mcew

:`xnbd ddnz .`ziixadCzòc à÷ìñ 'äéîîBæå àéä'okzi ike - ¦§§¤¨©§¨©§¨
ixde ,milwqp dzpify ecirdy micrd mbe dnvr dxrpd mby
xacd did m`e ,zlwqp `id wx ,zn` xacd did m` ,jytp dnn

:`xnbd zx`an .milwqp micrd wx ,xwyàlà,`ziixad zpeek ¤¨
àéä Bà,zn` xacd did m` -äéîîBæ Bà,enfedy dxwna - ¦§¤¨

.äìé÷qä úéáì ïéîéc÷î©§¦¦§¥©§¦¨
:`xnbd zvxznzøîà÷ òø íL àéöBî ,àáø øîàjpevx ike - ¨©¨¨¦¥©¨¨§©§

ea mixne` oi`y ,`ziixaa x`eand rx my `iven oicn zeywdl
c ,di`x ef oi` ,dpic dpzyd dteb dpzyd m`yéðàL`id dpey - ©¦

zyxtàeä Lecéçc ,òø íL àéöBîxezd dycigyyexita d ¦¥©§¦
mipcy onfd itl `le ,dxiard zry itl `ed dzzin aeigy

,jkl di`xde ,dze`àîìòa äìòáð àìå äteçì äñðëð àäc- §¨¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨§¨§¨
,dlrap `l oiicry s` d`yipy yi` zy` mzq ixdy,äúpéæå§¦§¨

dzzin÷ðçaoi`eyipdy oeik dqex`k dliwqa `le ,d`eyp oick §¤¤
,dpic z` mipyneléàådòø íL àéöBî,oi`eyipd xg`l ezy` lr §¦¦¥©

dpic ,oiqexi`d zrya dzpify micr `iane,äìé÷ñamixne` oi`e ¦§¦¨
micr e`ayk s` if` ,wpga dpic did dzr dpfn dzid m`e li`ed
dze` mipc `l` ,wpga dpic `di oiqexi` zry ly zepf lr dzr
dxez dxn`y enke .dliwqa `idy ,dzpify dqxe`n dxrp oick
zexba oi`y xnel yi jk ,dpic z` mipyn oi`eyip oi`y yexita
dteb dpzyd m` s`y `ziixad dxn` okle ,dpic z` dpyn
`l` ,dpzyn dpic oi` ,oica dcnrdd oial zepfd oia dxbae
`iven' zyxta wx edf mpn` .dzpify dqxe`n dxrp oick zlwqp
lrady ote`a zwqer dpi` dpey`xd `ziixad la` ,'rx my
micr e`ay ote`a `l` ,micr `iade rx my dilr `ivedy `ed
dzpifyk s`y da x`azp okle ,dzpify dy`d lr mnvrn
dxbay xg`l wx dzid oica dcnrdd m` ,dqxe`n dxrp dcera

.wpga zbxdpe ,dpic mb dpzyd ,dteb dpzyde
:`ax ly evexiz z` `xnbd dgecáøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©

,àáøì òLBäéiepiyy rx my `iven zyxta dxezd dycig mpn` §ª©§¨¨
j` ,dpic z` dpyn epi` oi`eyipl oiqexi`nàðîçø úécç ék àîìc¦§¨¦©¦©£¨¨

àôeb épzLéà àìc àëéädfk ote`a wx `ed dxezd yecig `ny - ¥¨§Ÿ¦§©¥¨
dze` mipc dfay ,miizpia d`yip wx `l` ,dteb dpzyd `ly

,dxiard zrykàôeb épzLéàc àëéä ìáàdteb dpzydy ote`a - £¨¥¨§¦§©¥¨
,dxbay ,miizpiaàðîçø úécç àìdxezd dycig `l dfa `ny - Ÿ©¦©£¨¨

`l` ,dxiard zra dzidy itke dzpify dxrp oick dze` mipcy
`ivena s`e ,dzpify zxbeak ,wpga dpecl dpzyn dpicy okzi
zxbeaa s`y giken epi` d`eypa dxezd yecigy oeike ,rx my
zxbead oicy dipyd `ziixad dxn` ok it lr s`e ,ok oicd
dpyn sebd iepiy oi`y zxaeq `ziixady di`x ef ixd ,dliwqa
oiqexi` ly zepf lr micirn micrdy ote`a s` ok m`e ,oicd z`
m`iad `le mnvrn e`ay xnelk ,rx my z`ved ly ote`a `ly
edfe ,oicd z` dpyn epi` sebd iepiyy `ziixad xeaqz ,lrad
,dxbae dteb dpzyd m`y ,dpey`xd `ziixaa x`eank `ly

.wpga zipecipe ,dpic dpzyd
iepiy m`d ,mi`pz zwelgna ielz df oecipy xnel dqpn `xnbd

:oicd z` dpyn sebd,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlàm`d df oecip ¤¨¨©©©§¨©¦§¨
dteb dpzydyképzLéà''`lhwépzLéà àì'å,'`lhwàéä éàpz- ¦§©¥§Ÿ¦§©¥©¨¥¦

bbeya dxiar xaerd iabl `id mzwelgne .mi`pz ea ewlgp
dyak e`hg lr `ian mc` mzqy ,z`hg oaxw `iadl aiigzne
gynpy lecb odke ,xiry `ian `iyp eli`e ,mifir zxiry e`

.xt `ian dgynd onyaïðúcdpyna(.i zeixed)lecb odk e` `iyp , ¦§©
yeàèçz`hga eaiigzde bbeyaàlL ãòy mcew -epîúð ¨§©¤Ÿ¦§©

,el` miciwtzlåjk xg`epîúðdpedkl egynp e` ze`iypl §¦§©
,dlecbúBèBéãäk ïä éøä.dxiry e` dyak mi`iane ,df oiprl £¥¥©¤§

`l` ,mpic z` dpyn epi` mda rxi`y sebd iepiyy oeik epiide
.zeheicd eidy ,`hgd zrya didy itk `ed maeigïBòîL éaø©¦¦§

e wlegíäì òãBð íà ,øîBàe`hgy,epîúð àlL ãòmby `vnpe ¥¦©¨¤©¤Ÿ¦§©
mcew eid ,oaxw zaiignd `hgd zrici mbe `hgd dyrn

,epnzdyíéáéiçmdl rcep m` la` .zeheicdk dxiry e` dyak ©¨¦
wx e`hgyepîúpMî,el` miciwtzlíéøeètz`hg oaxw `iadln ¦¤¦§©§¦

zaiignd dricid zrae ,zeheicd eid `hgd onfay oeik ,llk
dpzyd jky oeike ,'lecb odk' e` '`iyp'l mteb dpzyd ,oaxw
dricide `hgd eid `ly oeike ,xta e` xirya aiigzdl mpic
oerny iaxe minkg ewlgpy `vnp .ixnbl mixeht ,seb eze`a
,ok xn`p o`k s`e ,oicd z` dpyn sebd iepiy m`d ,ef zwelgna
sebd iepiyy ,oerny iax zhiyk zxaeq dpey`xd `ziixady
`ziixad eli`e ,wpgl dliwqn dpic z` dpyn zxbeal dxrpn
s` okle ,oicd z` dpyn sebd iepiy oi`y minkgk zxaeq dipyd

.dliwqa dpic dxbay xg`
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miwxt dyelya` cenr dn sc ± iriax wxtzeaezk
äéáà úéá çúô ìò äúåà ïéì÷åñ,"dia` zia gzt l` dxrpd z` e`ivede" aizk ikdc Ð

aizk ding ziaa micr e`aa i`deÐ`xw dia yxtnc ,aizk rx my `ivena `dc

.zqipyk :`nl` ,"dil` axw`e"íúìãéâù íéìåãéâ åàø,dlapd z`vi df zian ,xnelk Ð

.dzpif eayäéáà úéáá íéãò äì åàá.z`ypy mcew Ðøéòä øòù ìò äúåà ïéì÷åñÐ

'ebe dqxe`n dleza dxrp didi ik" aizkc

mz`vede."`idd xird xry l` mdipy z`

÷ðçá ïåãéúe`l `zyd i`pf eli`c ikid ik Ð

dliwq aizk ikc ,wpg `l` `ki` dliwqÐ

dzpifadxrp didi ik" xn`py ,aizk dxrp

ipzy`c oeikc ,wpga inp `zyd ,'ebe "dleza

`hg oia `tebdcnrdloicaÐ`lhw ipzy`

.`zydcklòø íù äéìò àéöåädqpky Ð

,dxbayn.oic zial `ae ,mileza dl `vn `le

ä÷åì åðéà àåäm` Ð.ygikäàî ïúåð åðéàå
òìñeypre" ,zewln "eze` exqie" aizk ikc Ð

oenn "eze`Ðeizty zniwr dfe .aizk dxrpa

,onwl uxznck ,ypril el oinxebzniwre

.i`ed zxbeaa eiztyàéä.did zn` m` Ð

äéîîåæålr micirn eidy micr Ð,dzepf

.oinnef e`vnpeäìé÷ñä úéáì ïéîéã÷îÐ

,xnelkenikyiqp mdl oi` ik .myl xweaa

dhlnde.z`fd dzind onäéîîåæå àéäà÷ìñ
êúòã.xwy oi` did zn` m` Ðàéä åà àìà

.zn` m` Ðäéîîåæ åà.xwy m` Ðúéáì
äìé÷ñä,`teb ipzy`c ab lr s` ,`nl` Ð

`id wpg za `zyd i`pf eli`eÐopixn` `l

.`lhw ipzyi`úøîà÷ òø íù àéöåîÐ

iaeze`l`pz ipzc ,dxba seqale dgxq`

.dia` ziaa micr dl e`aa ixii`céðàùÐ

,lrac rx my z`ved ici lr d`ad dzin

.z`ypynàåä ùåãéçã`zyd i`pf i`c ,`pic ipzyi`c meync da opixn` `le ÐÐ

.zexrpa i`pfc jdc `lhw ipzyi` `nip ,`id wpg zaäìòáð àìå äôåçì äñðëð àäã
'åë ÷ðçá äúðéæå àîìòáelit`e ,rx my z`ved [`la] ,inp dxba `la `dc ,rcze Ð

zexrpaÐdtegl dqpkpe li`ed ,`ki`c `ed wpg `zyd i`pf eli`c .`ed `pic ipzy`

"dxrp" :(a,gn) [onwl] `ipzck ,dlrap `ly it lr s`Ð"dleza" ,zxbea `leÐ`le

"dqxe`n" ,dleraÐd`eyp `l i`n .d`eyp `le?ynn d`eyp `nip i`Ð`le epiid

`zyd i`pf eli` ,`nl` .dlrap `le dtegl dqpkp ,e`l `l` !dleraÐ.`id wpg za

òø íù àéöåî åìéàåi`pfe ,`zyd dilr Ðdtegl dqipk mcewÐ,`nl` .dliwqa

z`vedai` ,`pic ipzyi`c meync opixn` `l rx my`zyd i`pf elÐ`lhw ipzyil

zqipe inp dxba ik ,jklide .`xwirnc zepf ici lr `adÐrx my `ivena opixn` `l

.`xwirnc `lhw ipzyi` `zydc `pic ipzyi`c meyncéë àîìãåúéãç`d ,xnelk Ð

opiziinc dii`xmzqno`kl rx my `ivenÐs`c `ed mzdc .o`kl `id dii`x e`l

`xwirn i`pfc `dc `lhw ipzyi` `l `zyd i`pf eli`c ,`pic ipzyi`c ab lrÐmeyn

`pic ipzyi`a ,dxez dycigy yecige ,`ed `teb ipzyi` `lcÐ`teb ipzyi`a ,zicg

Ðdxba la` .zicg `lÐdia` ziaa micr dl e`aa i`e ,`id `teb ipzyi`Ðzi`

dxbayn inp rx my `ivena ,wpga dxba seqale dgxq xninl jl.wpg ipzinl dil ded

÷çöé øá ïîçð áø øîà àìàli`ed ,wpga oeciz `liy ipzc `d Ðipzyi`eipzyi` `teb

`lhw ipzyi` `l `teb ipzyi`c ab lr s`e ,dliwqa `zixg` `ipze ,`lhwÐi`pz

.`idéðúùéà àìå éðúùéà`lhw ipzyi` `l e` `lhw ipzyi` opixn` i` ÐÐi`pz

.`idåðîúð àìù ãò åàèç`ian `iypdy ,cigi lyk mpaxw oi`y ,geyne `iyp Ð

.xt `ian geyne ,xiryúåèåéãäë ïä éøädayka Ð,dxiryemteb dpzypy it lr s`y

Ð.mpaxw dpzyp `låðîúð àìù ãò íäì òãåð íàcga d`hge drici dil dedc Ð

`tebÐ.zeheicdk oiaiigåðîúðùîzrya dricie ,cigi oaxw zrya d`hg dil dedc Ð

.`iyp oaxwïéøåèô`teb ipzyi`c meync ,`nl` .ixnbl ÐÐ.oaxw ipzyi`
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øîàdlgznc d`xp Ð `ed yecigc rx my `iven ip`y zxn`w rx my `iven `ax

dia opixn` `xaqnc cenlzdc dizrc `wlqc meyn ,rx my `ivenn dywn

dxrp iabc dywn jklid .`lhw ipzyi` `teb ipzyi`e li`ed opixn` `le ,dliwqa oecizc

.`ed yecigc rx my `iven ip`y :`ax ipyne .`lhw ipzyi`c xninl ol zil inp dqxe`nd

meyn `l` ,ikd dia opixn` `xaqn `le

`lc ,`peeb i`d ik `pngx dia zicgc ogky`c

`de .`lhw ipzyi` `pic ipzyi`e li`ed opixn`

,`weec e`l Ð dlrap `le dtegl dqpkp hwpc

o`nl Ð dlrape hwpnl ivn dedc inp ikd `l`

hwp `l`] ,lraa `weec rx my `iven iwenc

`l df itle .[lra `lc ab lr s` iwenc o`nl

`le dtegl dqpkp opiqxb i`c ,"`nlra" opiqxb

`ivena `kdc rnyn Ð wpga `nlra dlrap

Ð dteg xg` dzpif elit` dliwq aiig rx my

my `ivena elit` dteg xg` dzpifc ,`zil `de

micr dl e`a :lirl ipzwc `d ,df itle .wpga rx

jixv Ð dliwqa ,dia` ziaa dzpify ding ziaa

`l i`c ,rx my `ivena ixii`c `axl wegcl

oeikc ,wpga `axl `ied Ð rx my `ived

dil dedc oicae .`lhw ipzyi` `pic ipzyi`c

ziaa micr dl e`a `ziixa `idda lirl iweq`l

rx my `ived `le ,dia` ziaa dzpify ding

dil ded `le ,dcica biltn ded `zydc ,wpga

meyn `l` Ð dxba seqale dgxq `tiqa hwpnl

zia gzt ipic opireny`l `z` `ziixa xwirc

e`aa dqxe`nd dxrpa `zrivn i`wc oeike ,a`

seqale dgxq inp wiqn Ð dia` ziaa micr dl

`de] .`zyd ea cnery dna ,dia` ziaa dxba

lkdc ab lr s` ,rx my `iven eli`e :xn`wc

`iven eli`e :eyexit ikd Ð rx my `ivena ixii`

onwl) oizrnya ipzc :dyw zvw la` .dliwqa ied Ð `xw dia ixii`c ,oiqexi`d lr rx my

zial oinicwn dinnefe `id Ð odil`n oicirn ode ,ipecirde e`ea micrl xn` `l (`,en

!`lhw ipzyi` `pic ipzyi`e li`ed opixn` `l rx my z`ved `la elit` ,`nl` .dliwqd

.[`pngx dia zicge ,rx my `ived ixd Ð micrl xn` `lc ab lr s`c :xnel yi ,edine

dlrap `le dtegl dqpkp ixdy Ð `ed yecigc rx my `iven ip`y :yxtn l`eny epiaxe

,`peeb i`d ik rx my `iven eli`e ,wpga Ð dteg xg` dzpife ,rx my z`ved `la `nlra

`le 'ek did zn` m`e" aizkc ,i`xw irnzyn ikdc .dliwqa Ð oi`eyip xg` dzpify

,dliwqa `ied mileza dl e`vnp `ly oipr lkac rnyn ,"delwqe dxrpl mileza e`vnp

gzt o`k oi` eizgz dzpifae ,"dia` zia gzt l`" aizkc ab lr s`e .eizgz dzpif elit`e

oi`e a` dl yi enk iede ,mzlciby milecib e`x xnel jiiy `lc meyn epiid Ð dia` zia

epiide .dia` zia gzt `kilc ab lr s` dliwqa `iedc ,a` dl oi` e` .a` zia gzt dl

dqxe`n :onwl opiyxcck ,wpga Ð dteg xg` dzpif rx my z`ved `la `nlrac ,yecig

inp iz` `zyde .dliwqa Ð rx my `ivenae ,dlrap `le dtegl dqpkpy ,d`eyp `le

my z`ved `la dia` ziaa dzpify ding ziaa micr dl e`a `ziixaa hwp `lc `d xity

dyw la` .`lhw ipzyi` `pic ipzyi`e li`ed opixn` `lc `ax dcen `dc ,wpga oeciz rx

a`d xqny hxt Ð "dia` zia zepfl" opiyxc (a,gn) onwl `dc :df yexitl wgvi epiaxl

my `ivena "dia` zia zepfl"c `xw `edde .dtegl dqpkpy `kid oky lke ,lrad igelyl

.aizk `icda rxàîìãlirlc ab lr s`e Ð `teb ipzyi` `lc `kid `pngx zicg ik

elit` ,`teb ipzyi` aiyg `l `kdÐ `teb ipzyi` dleral ixw (a,gl) "zexrp el`"a

dliraae ,s`epd on dlera dzid xak `dc ,lraa `l` rx my `ivena aiign `lc o`nl

.dxiard xg` sebd iepiya `l` `kd ixiin `lc ,sebd iepiy dl aiyg `l s`epc

éàðúiziin ikide ,`pic iepiy `l` `kil `kd `de :xn`z m`e Ð 'ek `ipzc `id

ipzyi`l `teb ipzyi` oia lirl biltn `lc :xnel yie ?lirlc `teb ipzyi`l

yecigc zxn`c oeik dil jixt jklid ,`ed yecig rx my `iven xn`c `axl `l` ,`pic

la` .`teb ipzyi` `l epiidc ,lkepy zegta cinrdl epl yi ok m` Ð `xaq dpi`e `ed

`kil dicicl Ð `yecign `le ,`lhw ipzyi` `lc xn`w `xaqnc dil zi`c ongp axl

c ipzyi` oia ibeltlipzyi`a oky lk Ð oaxw ipzyi` `pic ipzyi`e li`ed xaqc oeikc ,oerny iaxcn `l` iziin `lc :xnel yi inp i` .`id i`pz xity iziin jklid ,`teb ipzyi`l `pi

`l `ziixa jci`l la` .`irye` iaxe `iig iax ia `ipzin `l `liyc `ziixac meyn .`ziixa jci` inwn dl opiyayn `lc .`liyc `ziixak xaqc `pz `iadl `l` yyeg epi`e .`teb

.`liyc `iddl opiyayn `pwqna `dc ,rcze .oerny iaxc opaxcn di`x mey iziin
xeni`
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eàø :øîBìk ,äéáà úéa çút ìò dúBà ïéì÷Bñ§¦¨©¤©¥¨¦¨§©§
äúpéfL äéáà úéáa íéãò dì eàa .ízìcébL íéìecéb¦¦¤¦©§¤¨¨¥¦§¥¨¦¨¤¦§¨

äéáà úéáa¯.øéòä øòL çút ìò dúBà ïéì÷Bñ §¥¨¦¨§¦¨©¤©©©¨¦
äøâa óBqáìe äçøñ¯ìëc àøîéîì .÷ðça ïBcéz ¨§¨§©¨§¨¦§¤¤§¥§¨§¨

äøòð :éäðéîøe ?àìè÷ épzLéà àôeb épzLéàc àëéä¥¨§¦§©¥¨¦§©¥§¨¨§¦§¦©£¨
òø íL äéìò àéöBä äøâaMîe ,äúpéfL äñøBàîä¯ ©§¨¨¤¦§¨¦¤¨§¨¦¨¤¨¥©

äéîîBæå àéä ,òìñ äàî ïúBð Bðéàå ä÷Bì Bðéà àeä¥¤§¥¥¥¨¤©¦§§¤¨
!?Czòc à÷ìñ äéîîBæå àéä .äìé÷qä úéáì ïéîéc÷î©§¦¦§¥©§¦¨¦§§¤¨¨§¨©§¨
!äìé÷qä úéáì ïéîéc÷î äéîîBæ Bà àéä Bà :àlà¤¨¦§¤¨©§¦¦§¥©§¦¨

zøîà÷ òø íL àéöBî :àáø øîà¯íL àéöBî éðàL ¨©¨¨¦¥©¨¨§©§¨¥¦¥
äìòáð àìå äteçì äñðëð àäc .àeä Lecéçc òø©§¦§¨¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨

äúpéæå ,àîìòa¯òø íL àéöBî eléàå ,÷ðça¯ §¨§¨§¦§¨§¤¤§¦¦¥©
:àáøì òLBäé áøc déøa àðeä áø déì øîà .äìé÷ña¦§¦¨£©¥©¨§¥§©§ª©§¨¨

àðîçø úécç ék àîìc¯,àôeb épzLéà àìc àëéä ¦§¨¦©¥©£¨¨¥¨§¨¦§©¥¨
àôeb épzLéàc àëéä ìáà¯!àðîçø úécç àì £¨¥¨§¦§©¥¨¨©¥©£¨¨

épzLéà àìå épzLéà :÷çöé øa ïîçð áø øîà àlà¤¨£©©©§¨©¦§¨¦§©¥§¨¦§©¥
epîúðå ,epîúð àlL ãò eàèç :ïðúc ,àéä éàpz©¨¥¦¦§©¨§©¤Ÿ¦§©§¦§©

¯òãBð íà :øîBà ïBòîL éaø .úBèBéãäk ïä éøä£¥¥§¤§©¦¦§¥¦©
epîúð àlL ãò íäì¯epîúpMî ,íéáéiç¯.íéøeèt ¨¤©¤Ÿ¦§©©¨¦¦¤¦§©§¦
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc zeaezk(iying meil)

,äéáà úéa çút ìò dúBà ïéì÷Bñxn`py(`k-k ak mixac)zn` m`e' §¦¨©¤©¥¨¦¨§¦¡¤
l` dxrPd z` E`ivFde ,xrPl milEza E`vnp `l dGd xaCd did̈¨©¨¨©¤Ÿ¦§§§¦©©£¨§¦¤©©£¨¤
micr e`ay ote`a miwqer el` miweqte ,'dElwqE dia` ziA gzR¤©¥¨¦¨§¨¨

xn`py ,z`yipy xg`l(ci ak my)iYgwl z`Gd dX`d z`'¤¨¦¨©Ÿ¨©§¦
,oiqexi` ly zepfa xaecne ,d`yp xaky epiide ,'dil` axw`ë¤§©¥¤¨

xn`py(`k ak my).'dia` ziA zFpfl l`xUiA dlap dzUr iM'¦¨§¨§¨¨§¦§¨¥¦§¥¨¦¨
,dia` zia gzta zlwqpy mrhdeøîBìkdia`l mixne` eli`k - §©

,dn`eíéìecéb eàømirx,ízìcébL`ly ,dzpif mkziaa dceray §¦¦¤¦©§¤
.ding ziaa dzpify mc` ipa exaqi

:ipyd ote`díéãò dì eàaoiicre zqxe`n `idyk,äéáà úéáa ¨¨¥¦§¥¨¦¨
micirne,äéáà úéáa äúpéfLy `ed oicd .zqxe`n dceraïéì÷Bñ ¤¦§¨§¥¨¦¨§¦

øéòä øòL çút ìò dúBàxn`py ,dzpif eay(ck-bk ak my)didi iM' , ¨©¤©©©¨¦¦¦§¤
,DOr akWe xirA Wi` D`vnE Wi`l dUx`n dlEza xrp©£¨§¨§Ÿ¨¨§¦§¨¨¦¨¦§¨©¦¨
mipa`A mz` mYlwqE `edd xird xrW l` mdipW z` mz`vFde§¥¤¤§¥¤¤©©¨¦©¦§©§¤Ÿ¨¨£¨¦

.'Eznë¥
y dqxe`n dxrp :iyilyd ote`däçøñ,[dzpif-]äøâa óBqáìe- ¨§¨§©¨§¨

decinrdy mcew ,dzexrp ini zligzn miycg dyy dl e`ln
,oica,÷ðça ïBcéz,wpga dpic did ,dzr dpfn dzid m`y oeik ¦§¤¤

dcera dzpifyk s` okl ,dxrpa `l` dliwq oic xn`p `ly
.wpga dpic ,dxbay cr depc `l m` ,dxrp

oial ef `ziixaay iyilyd oicd oia dxizq dywn `xnbd
:`xnbd dywn .zxg` `ziixaàøîéîìoicdn cenlle xnel yi - §¥§¨

,`ziixaay oexg`dàìè÷ épzLéà àôeb épzLéàc àëéä ìëc- §¨¥¨§¦§©¥¨¦§©¥©§¨
,ezzin ote` mb dpzyn ,dzinl oecipd seb dpzydy mewn lkay
,dliwqa dpic dzpify dxrpy s`y `ziixaa x`ean ixd ,xnelk
oeik ,wpga dpic dxbay cr oica decinrd `l m` mewn lkn
s` okl ,wpga dpic dzpify zxbeae ,'zxbea'l dteb dpzydy
dzzin oic dpzyd mewn lkn ,dxrp dcera dzpif dnvr `idy

,wpgléäðéîøeiabl zxg` `ziixaa epipyy dnn jk lr dywe - §¦§¦
,rx my `ivenäøâaMîe ,äúpéfL äñøBànä äøòðz`yipeàéöBä ©£¨©§¨¨¤¦§¨¦¤¨§¨¦

äéìòdlra,òø íLdcera dzexrpa dzpify xwy icr `iade ¨¤¨¥©
,micrd enfede ,zqxe`n,òìñ äàî ïúBð Bðéàå ä÷Bì Bðéà àeä¥¤§¥¥¥¨¤©

zyxt eli`e ,zxbea dzid rx my dilr `ivedy onfay meyn
la` ,dxrpa zwqer rx my `ivenàéä,dnvr dxrpd -åok ¦§

äéîîBæ,enfede dzpify ecirdy micrd -ïéîéc÷îminikyn - §¤¨©§¦¦
m`iadl xweaa.äìé÷qä úéáìdzpif m`y xn`p ef `ziixaa dpde §¥©§¦¨

oi`e ,dliwqa dpic ,dxbay xg` micr dilr ecirde dxrp dcera
oecil dpic mb dpzyd ,zxbeal dteb dpzydy oeiky mixne`

.wpga
oeyl z` `xnbd zx`an ,dxizqd z` `xnbd uxzzy mcew

:`xnbd ddnz .`ziixadCzòc à÷ìñ 'äéîîBæå àéä'okzi ike - ¦§§¤¨©§¨©§¨
ixde ,milwqp dzpify ecirdy micrd mbe dnvr dxrpd mby
xacd did m`e ,zlwqp `id wx ,zn` xacd did m` ,jytp dnn

:`xnbd zx`an .milwqp micrd wx ,xwyàlà,`ziixad zpeek ¤¨
àéä Bà,zn` xacd did m` -äéîîBæ Bà,enfedy dxwna - ¦§¤¨

.äìé÷qä úéáì ïéîéc÷î©§¦¦§¥©§¦¨
:`xnbd zvxznzøîà÷ òø íL àéöBî ,àáø øîàjpevx ike - ¨©¨¨¦¥©¨¨§©§

ea mixne` oi`y ,`ziixaa x`eand rx my `iven oicn zeywdl
c ,di`x ef oi` ,dpic dpzyd dteb dpzyd m`yéðàL`id dpey - ©¦

zyxtàeä Lecéçc ,òø íL àéöBîxezd dycigyyexita d ¦¥©§¦
mipcy onfd itl `le ,dxiard zry itl `ed dzzin aeigy

,jkl di`xde ,dze`àîìòa äìòáð àìå äteçì äñðëð àäc- §¨¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨§¨§¨
,dlrap `l oiicry s` d`yipy yi` zy` mzq ixdy,äúpéæå§¦§¨

dzzin÷ðçaoi`eyipdy oeik dqex`k dliwqa `le ,d`eyp oick §¤¤
,dpic z` mipyneléàådòø íL àéöBî,oi`eyipd xg`l ezy` lr §¦¦¥©

dpic ,oiqexi`d zrya dzpify micr `iane,äìé÷ñamixne` oi`e ¦§¦¨
micr e`ayk s` if` ,wpga dpic did dzr dpfn dzid m`e li`ed
dze` mipc `l` ,wpga dpic `di oiqexi` zry ly zepf lr dzr
dxez dxn`y enke .dliwqa `idy ,dzpify dqxe`n dxrp oick
zexba oi`y xnel yi jk ,dpic z` mipyn oi`eyip oi`y yexita
dteb dpzyd m` s`y `ziixad dxn` okle ,dpic z` dpyn
`l` ,dpzyn dpic oi` ,oica dcnrdd oial zepfd oia dxbae
`iven' zyxta wx edf mpn` .dzpify dqxe`n dxrp oick zlwqp
lrady ote`a zwqer dpi` dpey`xd `ziixad la` ,'rx my
micr e`ay ote`a `l` ,micr `iade rx my dilr `ivedy `ed
dzpifyk s`y da x`azp okle ,dzpify dy`d lr mnvrn
dxbay xg`l wx dzid oica dcnrdd m` ,dqxe`n dxrp dcera

.wpga zbxdpe ,dpic mb dpzyd ,dteb dpzyde
:`ax ly evexiz z` `xnbd dgecáøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©

,àáøì òLBäéiepiyy rx my `iven zyxta dxezd dycig mpn` §ª©§¨¨
j` ,dpic z` dpyn epi` oi`eyipl oiqexi`nàðîçø úécç ék àîìc¦§¨¦©¦©£¨¨

àôeb épzLéà àìc àëéädfk ote`a wx `ed dxezd yecig `ny - ¥¨§Ÿ¦§©¥¨
dze` mipc dfay ,miizpia d`yip wx `l` ,dteb dpzyd `ly

,dxiard zrykàôeb épzLéàc àëéä ìáàdteb dpzydy ote`a - £¨¥¨§¦§©¥¨
,dxbay ,miizpiaàðîçø úécç àìdxezd dycig `l dfa `ny - Ÿ©¦©£¨¨

`l` ,dxiard zra dzidy itke dzpify dxrp oick dze` mipcy
`ivena s`e ,dzpify zxbeak ,wpga dpecl dpzyn dpicy okzi
zxbeaa s`y giken epi` d`eypa dxezd yecigy oeike ,rx my
zxbead oicy dipyd `ziixad dxn` ok it lr s`e ,ok oicd
dpyn sebd iepiy oi`y zxaeq `ziixady di`x ef ixd ,dliwqa
oiqexi` ly zepf lr micirn micrdy ote`a s` ok m`e ,oicd z`
m`iad `le mnvrn e`ay xnelk ,rx my z`ved ly ote`a `ly
edfe ,oicd z` dpyn epi` sebd iepiyy `ziixad xeaqz ,lrad
,dxbae dteb dpzyd m`y ,dpey`xd `ziixaa x`eank `ly

.wpga zipecipe ,dpic dpzyd
iepiy m`d ,mi`pz zwelgna ielz df oecipy xnel dqpn `xnbd

:oicd z` dpyn sebd,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlàm`d df oecip ¤¨¨©©©§¨©¦§¨
dteb dpzydyképzLéà''`lhwépzLéà àì'å,'`lhwàéä éàpz- ¦§©¥§Ÿ¦§©¥©¨¥¦

bbeya dxiar xaerd iabl `id mzwelgne .mi`pz ea ewlgp
dyak e`hg lr `ian mc` mzqy ,z`hg oaxw `iadl aiigzne
gynpy lecb odke ,xiry `ian `iyp eli`e ,mifir zxiry e`

.xt `ian dgynd onyaïðúcdpyna(.i zeixed)lecb odk e` `iyp , ¦§©
yeàèçz`hga eaiigzde bbeyaàlL ãòy mcew -epîúð ¨§©¤Ÿ¦§©

,el` miciwtzlåjk xg`epîúðdpedkl egynp e` ze`iypl §¦§©
,dlecbúBèBéãäk ïä éøä.dxiry e` dyak mi`iane ,df oiprl £¥¥©¤§

`l` ,mpic z` dpyn epi` mda rxi`y sebd iepiyy oeik epiide
.zeheicd eidy ,`hgd zrya didy itk `ed maeigïBòîL éaø©¦¦§

e wlegíäì òãBð íà ,øîBàe`hgy,epîúð àlL ãòmby `vnpe ¥¦©¨¤©¤Ÿ¦§©
mcew eid ,oaxw zaiignd `hgd zrici mbe `hgd dyrn

,epnzdyíéáéiçmdl rcep m` la` .zeheicdk dxiry e` dyak ©¨¦
wx e`hgyepîúpMî,el` miciwtzlíéøeètz`hg oaxw `iadln ¦¤¦§©§¦

zaiignd dricid zrae ,zeheicd eid `hgd onfay oeik ,llk
dpzyd jky oeike ,'lecb odk' e` '`iyp'l mteb dpzyd ,oaxw
dricide `hgd eid `ly oeike ,xta e` xirya aiigzdl mpic
oerny iaxe minkg ewlgpy `vnp .ixnbl mixeht ,seb eze`a
,ok xn`p o`k s`e ,oicd z` dpyn sebd iepiy m`d ,ef zwelgna
sebd iepiyy ,oerny iax zhiyk zxaeq dpey`xd `ziixady
`ziixad eli`e ,wpgl dliwqn dpic z` dpyn zxbeal dxrpn
s` okle ,oicd z` dpyn sebd iepiy oi`y minkgk zxaeq dipyd

.dliwqa dpic dxbay xg`
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miwxt dyelya` cenr dn sc ± iriax wxtzeaezk
äéáà úéá çúô ìò äúåà ïéì÷åñ,"dia` zia gzt l` dxrpd z` e`ivede" aizk ikdc Ð

aizk ding ziaa micr e`aa i`deÐ`xw dia yxtnc ,aizk rx my `ivena `dc

.zqipyk :`nl` ,"dil` axw`e"íúìãéâù íéìåãéâ åàø,dlapd z`vi df zian ,xnelk Ð

.dzpif eayäéáà úéáá íéãò äì åàá.z`ypy mcew Ðøéòä øòù ìò äúåà ïéì÷åñÐ

'ebe dqxe`n dleza dxrp didi ik" aizkc

mz`vede."`idd xird xry l` mdipy z`

÷ðçá ïåãéúe`l `zyd i`pf eli`c ikid ik Ð

dliwq aizk ikc ,wpg `l` `ki` dliwqÐ

dzpifadxrp didi ik" xn`py ,aizk dxrp

ipzy`c oeikc ,wpga inp `zyd ,'ebe "dleza

`hg oia `tebdcnrdloicaÐ`lhw ipzy`

.`zydcklòø íù äéìò àéöåädqpky Ð

,dxbayn.oic zial `ae ,mileza dl `vn `le

ä÷åì åðéà àåäm` Ð.ygikäàî ïúåð åðéàå
òìñeypre" ,zewln "eze` exqie" aizk ikc Ð

oenn "eze`Ðeizty zniwr dfe .aizk dxrpa

,onwl uxznck ,ypril el oinxebzniwre

.i`ed zxbeaa eiztyàéä.did zn` m` Ð

äéîîåæålr micirn eidy micr Ð,dzepf

.oinnef e`vnpeäìé÷ñä úéáì ïéîéã÷îÐ

,xnelkenikyiqp mdl oi` ik .myl xweaa

dhlnde.z`fd dzind onäéîîåæå àéäà÷ìñ
êúòã.xwy oi` did zn` m` Ðàéä åà àìà

.zn` m` Ðäéîîåæ åà.xwy m` Ðúéáì
äìé÷ñä,`teb ipzy`c ab lr s` ,`nl` Ð

`id wpg za `zyd i`pf eli`eÐopixn` `l

.`lhw ipzyi`úøîà÷ òø íù àéöåîÐ

iaeze`l`pz ipzc ,dxba seqale dgxq`

.dia` ziaa micr dl e`aa ixii`céðàùÐ

,lrac rx my z`ved ici lr d`ad dzin

.z`ypynàåä ùåãéçã`zyd i`pf i`c ,`pic ipzyi`c meync da opixn` `le ÐÐ

.zexrpa i`pfc jdc `lhw ipzyi` `nip ,`id wpg zaäìòáð àìå äôåçì äñðëð àäã
'åë ÷ðçá äúðéæå àîìòáelit`e ,rx my z`ved [`la] ,inp dxba `la `dc ,rcze Ð

zexrpaÐdtegl dqpkpe li`ed ,`ki`c `ed wpg `zyd i`pf eli`c .`ed `pic ipzy`

"dxrp" :(a,gn) [onwl] `ipzck ,dlrap `ly it lr s`Ð"dleza" ,zxbea `leÐ`le

"dqxe`n" ,dleraÐd`eyp `l i`n .d`eyp `le?ynn d`eyp `nip i`Ð`le epiid

`zyd i`pf eli` ,`nl` .dlrap `le dtegl dqpkp ,e`l `l` !dleraÐ.`id wpg za

òø íù àéöåî åìéàåi`pfe ,`zyd dilr Ðdtegl dqipk mcewÐ,`nl` .dliwqa

z`vedai` ,`pic ipzyi`c meync opixn` `l rx my`zyd i`pf elÐ`lhw ipzyil

zqipe inp dxba ik ,jklide .`xwirnc zepf ici lr `adÐrx my `ivena opixn` `l

.`xwirnc `lhw ipzyi` `zydc `pic ipzyi`c meyncéë àîìãåúéãç`d ,xnelk Ð

opiziinc dii`xmzqno`kl rx my `ivenÐs`c `ed mzdc .o`kl `id dii`x e`l

`xwirn i`pfc `dc `lhw ipzyi` `l `zyd i`pf eli`c ,`pic ipzyi`c ab lrÐmeyn

`pic ipzyi`a ,dxez dycigy yecige ,`ed `teb ipzyi` `lcÐ`teb ipzyi`a ,zicg

Ðdxba la` .zicg `lÐdia` ziaa micr dl e`aa i`e ,`id `teb ipzyi`Ðzi`

dxbayn inp rx my `ivena ,wpga dxba seqale dgxq xninl jl.wpg ipzinl dil ded

÷çöé øá ïîçð áø øîà àìàli`ed ,wpga oeciz `liy ipzc `d Ðipzyi`eipzyi` `teb

`lhw ipzyi` `l `teb ipzyi`c ab lr s`e ,dliwqa `zixg` `ipze ,`lhwÐi`pz

.`idéðúùéà àìå éðúùéà`lhw ipzyi` `l e` `lhw ipzyi` opixn` i` ÐÐi`pz

.`idåðîúð àìù ãò åàèç`ian `iypdy ,cigi lyk mpaxw oi`y ,geyne `iyp Ð

.xt `ian geyne ,xiryúåèåéãäë ïä éøädayka Ð,dxiryemteb dpzypy it lr s`y

Ð.mpaxw dpzyp `låðîúð àìù ãò íäì òãåð íàcga d`hge drici dil dedc Ð

`tebÐ.zeheicdk oiaiigåðîúðùîzrya dricie ,cigi oaxw zrya d`hg dil dedc Ð

.`iyp oaxwïéøåèô`teb ipzyi`c meync ,`nl` .ixnbl ÐÐ.oaxw ipzyi`
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øîàdlgznc d`xp Ð `ed yecigc rx my `iven ip`y zxn`w rx my `iven `ax

dia opixn` `xaqnc cenlzdc dizrc `wlqc meyn ,rx my `ivenn dywn

dxrp iabc dywn jklid .`lhw ipzyi` `teb ipzyi`e li`ed opixn` `le ,dliwqa oecizc

.`ed yecigc rx my `iven ip`y :`ax ipyne .`lhw ipzyi`c xninl ol zil inp dqxe`nd

meyn `l` ,ikd dia opixn` `xaqn `le

`lc ,`peeb i`d ik `pngx dia zicgc ogky`c

`de .`lhw ipzyi` `pic ipzyi`e li`ed opixn`

,`weec e`l Ð dlrap `le dtegl dqpkp hwpc

o`nl Ð dlrape hwpnl ivn dedc inp ikd `l`

hwp `l`] ,lraa `weec rx my `iven iwenc

`l df itle .[lra `lc ab lr s` iwenc o`nl

`le dtegl dqpkp opiqxb i`c ,"`nlra" opiqxb

`ivena `kdc rnyn Ð wpga `nlra dlrap

Ð dteg xg` dzpif elit` dliwq aiig rx my

my `ivena elit` dteg xg` dzpifc ,`zil `de

micr dl e`a :lirl ipzwc `d ,df itle .wpga rx

jixv Ð dliwqa ,dia` ziaa dzpify ding ziaa

`l i`c ,rx my `ivena ixii`c `axl wegcl

oeikc ,wpga `axl `ied Ð rx my `ived

dil dedc oicae .`lhw ipzyi` `pic ipzyi`c

ziaa micr dl e`a `ziixa `idda lirl iweq`l

rx my `ived `le ,dia` ziaa dzpify ding

dil ded `le ,dcica biltn ded `zydc ,wpga

meyn `l` Ð dxba seqale dgxq `tiqa hwpnl

zia gzt ipic opireny`l `z` `ziixa xwirc

e`aa dqxe`nd dxrpa `zrivn i`wc oeike ,a`

seqale dgxq inp wiqn Ð dia` ziaa micr dl

`de] .`zyd ea cnery dna ,dia` ziaa dxba

lkdc ab lr s` ,rx my `iven eli`e :xn`wc

`iven eli`e :eyexit ikd Ð rx my `ivena ixii`

onwl) oizrnya ipzc :dyw zvw la` .dliwqa ied Ð `xw dia ixii`c ,oiqexi`d lr rx my

zial oinicwn dinnefe `id Ð odil`n oicirn ode ,ipecirde e`ea micrl xn` `l (`,en

!`lhw ipzyi` `pic ipzyi`e li`ed opixn` `l rx my z`ved `la elit` ,`nl` .dliwqd

.[`pngx dia zicge ,rx my `ived ixd Ð micrl xn` `lc ab lr s`c :xnel yi ,edine

dlrap `le dtegl dqpkp ixdy Ð `ed yecigc rx my `iven ip`y :yxtn l`eny epiaxe

,`peeb i`d ik rx my `iven eli`e ,wpga Ð dteg xg` dzpife ,rx my z`ved `la `nlra

`le 'ek did zn` m`e" aizkc ,i`xw irnzyn ikdc .dliwqa Ð oi`eyip xg` dzpify

,dliwqa `ied mileza dl e`vnp `ly oipr lkac rnyn ,"delwqe dxrpl mileza e`vnp

gzt o`k oi` eizgz dzpifae ,"dia` zia gzt l`" aizkc ab lr s`e .eizgz dzpif elit`e

oi`e a` dl yi enk iede ,mzlciby milecib e`x xnel jiiy `lc meyn epiid Ð dia` zia

epiide .dia` zia gzt `kilc ab lr s` dliwqa `iedc ,a` dl oi` e` .a` zia gzt dl

dqxe`n :onwl opiyxcck ,wpga Ð dteg xg` dzpif rx my z`ved `la `nlrac ,yecig

inp iz` `zyde .dliwqa Ð rx my `ivenae ,dlrap `le dtegl dqpkpy ,d`eyp `le

my z`ved `la dia` ziaa dzpify ding ziaa micr dl e`a `ziixaa hwp `lc `d xity

dyw la` .`lhw ipzyi` `pic ipzyi`e li`ed opixn` `lc `ax dcen `dc ,wpga oeciz rx

a`d xqny hxt Ð "dia` zia zepfl" opiyxc (a,gn) onwl `dc :df yexitl wgvi epiaxl

my `ivena "dia` zia zepfl"c `xw `edde .dtegl dqpkpy `kid oky lke ,lrad igelyl

.aizk `icda rxàîìãlirlc ab lr s`e Ð `teb ipzyi` `lc `kid `pngx zicg ik

elit` ,`teb ipzyi` aiyg `l `kdÐ `teb ipzyi` dleral ixw (a,gl) "zexrp el`"a

dliraae ,s`epd on dlera dzid xak `dc ,lraa `l` rx my `ivena aiign `lc o`nl

.dxiard xg` sebd iepiya `l` `kd ixiin `lc ,sebd iepiy dl aiyg `l s`epc

éàðúiziin ikide ,`pic iepiy `l` `kil `kd `de :xn`z m`e Ð 'ek `ipzc `id

ipzyi`l `teb ipzyi` oia lirl biltn `lc :xnel yie ?lirlc `teb ipzyi`l

yecigc zxn`c oeik dil jixt jklid ,`ed yecig rx my `iven xn`c `axl `l` ,`pic

la` .`teb ipzyi` `l epiidc ,lkepy zegta cinrdl epl yi ok m` Ð `xaq dpi`e `ed

`kil dicicl Ð `yecign `le ,`lhw ipzyi` `lc xn`w `xaqnc dil zi`c ongp axl

c ipzyi` oia ibeltlipzyi`a oky lk Ð oaxw ipzyi` `pic ipzyi`e li`ed xaqc oeikc ,oerny iaxcn `l` iziin `lc :xnel yi inp i` .`id i`pz xity iziin jklid ,`teb ipzyi`l `pi

`l `ziixa jci`l la` .`irye` iaxe `iig iax ia `ipzin `l `liyc `ziixac meyn .`ziixa jci` inwn dl opiyayn `lc .`liyc `ziixak xaqc `pz `iadl `l` yyeg epi`e .`teb

.`liyc `iddl opiyayn `pwqna `dc ,rcze .oerny iaxc opaxcn di`x mey iziin
xeni`
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miwxt dyelyaa cenr dn sc ± iriax wxtzeaezk

'åë äéì ïðéòîùã øåîéà`iepiy meyn oaxw ipzyi` `kd xn`c o`nl `kil ,xnelk Ð

oerny iax edl aiign `lcn ,`tebcrceplmdl,epnzpyn.`zydck iiezi`l`l`

.dteb cga d`hge drici irac meyn dicic `nrhe ,xn`w ixnbl oixehtøúá óà ìéæàã
äòéãéezaiign `hgd zry ,xnelk Ðzrye ,daykoi` jkitl .xiry ezaiign drici

ezaiigy zepaxwd lkn cg` o`k.dxezìéæàã
äòéãé øúá.sebd iepiyc Ðøúá ìéæà àìå

äàèçin ,wpga oeciz `liy ipzc `idd ik Ð

dil zrny?ïë íàdil zrny ikdc ÐÐ

.`zyd ik iziil'åë äéì øîàä.`ed `iiepiy Ð

àðúì.`liy ipzc `dl dinw `pzc Ðäøòðä
."de`ivede" azk `le ,"dxrpd z` e`ivede" Ð

øáë äúéäù.eiykr dpi`y it lr s`e Ð

àúòã éàäî ïìöéð àðîçøcgik Ðenrh epnn

zpada ielzy iptn ,xac lyyxtnck ,ald

.'ek dl enxb diyrn ef :onwlúéá çúô ìò
äéáà.zqipyn micr e`a m` Ðøéòä øòù ìò

äá ãáòù.zxg` xira oecip elit`e Ðêéøòù
äìòîìjaxwa `vni ik" Ð,'ebe "jixry cg`a

.dxiar ea cary xry eze`a i`ce `dcøîàðå
äèîì êéøòùl` `edd yi`d z` z`vede" Ð

.'ebe "jixryêéøòùaizk dxf dceara Ð

mixac)z` e` `edd yi`d z` z`vede" (fi

.'ebe "eyr xy` `idd dy`dçúôî çúô øîâ
øòùî çúôåaizk ,`nlra opaxc `zknq` Ð

okyna aizke ,"dia` zia gzt l`" `kd

xacna)gzt dn ."xvgd xry gzt jqn" (c

okyna xen`dÐxen`d gzt s` ,enr xry

o`kÐxry i`d xnb xcde .enr xry

"jixry"n.dxf dceara xen`dúå÷ììÐ

,rx my `ivena zewlnexqie"n."eze`ä÷åì
íå÷î ìëîmy `ivede oic zial `ae lra oia Ð

jzal iz`vn `l xn`e ,ezlira ici lr rx

e`a :xn`e oic zial `ae lra `l oia ,mileza

`id ixde ,dia` ziaa dzpify micr il.mkiptl

ïðáøå á÷òé ïá øæòéìà éáøã àúâåìôonwl Ð

.oizrnyaïðáøëmy `iven zyxt :ixn`c Ð

exqie" dia aizke ,lra `l oia lra oia rx

."eypreá÷òé ïá øæòéìà éáøë:onwl xn`c Ð

.lrayk `l` rx my `iven zyxt xn`p `l

.lrayk `l` dil opiaiign `l rlq d`n jkld

"likx jlz `l" zxdf` meync ,zewln la`

`xwie)`ed (hiÐ`dc ,lra `l elit`e iwl

dyrn ea oi`y e`l iedc meyn i`e .likx jld

Ðea oi`y e`l :xn`c ,dinrhl dcedi iax

(a,c) zekn zkqna ,eilr oiwel dyrn

.(`,bt) "oileg zhigy"aeìòáù àåäåiaxk Ð

iaxc `ail` `nw `pz xaqwe .awri oa xfril`

.eilr oiwel oi` dyrn ea oi`y e`l xfril`

rx my `ivenc zewlneÐ,`ed yecig

exqie"nelrayk `xw `edde ,`wtp "eze`

.aizkä÷åì úå÷ìì øîåà äãåäé éáøíå÷î ìëî
,`ed "likx jlz `l" zxdf` meyn zewlnc Ð

.eilr oiwel dyrn ea oi`y e`leïîçð áø øîà
÷çöé øáxn`wc mewn lkn dwel ÐÐzkn

.opaxc ,zecxn
áø
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øåîéà:mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð drici xza s` lif`c oerny iaxl opirnyc

d`hgac oeik ,zegtd lkl wpga oecizc oerny iaxcn xity iziin mewn lknc

,wpga oecipc oilwqpa eaxrzpy oiwpgp` dedc icin .wpg `aiigin zexbaae dliwqa `aiigin

Ð iiezi`l oaxw id rci `lc oeik ,oaxwl inc `le !dliwq zevn ea miiwl leki epi`y oeik

,mday ohw oaxw `iaic xninl jiiy `lc ,xeht

,ohw aiiegn `ed m` xtkzi `l lecb `iai elit`c

.dxfrl oileg `ian `vnpe

äøòðälkc opirny `kdne Ð xak dzidy

ipzyi` `l `teb ipzyi`c `kid

.opilf` `xwirn xzac ,`lhwìòoic zia gzt

zial ueg `l` ,oic zia gzt lr `weec e`l Ð

,oigvex oic zia ifgzil `lc ikid ik oic

(a,an oixcdpq) "oicd xnbp" wxta opixn`ck

oeik :wgvi epiaxl dyw la` .`zixg` `zlin`

,iazi zepgn ylyl ueg e`l oic zia `nzqnc

?oic zia gzt lr dze` oilweq `kd xn`w ikid

,oitxypd mixtn "oilwqpd lk"a mzd opitli `d

epiax uxize !zepgn ylyl ueg lwqil oikixve

zyecw dlha Ð mixkp daexy xira `kdc :wgvi

,dnegl uegl d`ivedl jixv oi`e ,dneg swid

zetwend zexiir `dc .`zilc o`nk dnegc

opixn`ck ,mdn mirxevn oiglzyn dneg

daex `idyke ,(f dpyn ` wxt) milk zkqna

zyecw dlhac meyn ,oiglzyn oi` Ð mixkp

.dneg

ïéì÷åñÐ `idd xird xry gzt lr dze`

onwl opixnbck ,ea dgxqy xir epiid

cary xird gzt lr eze` oilweqy dxf dcearn

.eaàéöåîärlq d`n ozepe dwel rx my

,lra `l oia lra oia opiqxb `le .`l eze ,opiqxb

.lray `ede dl iwen ixn`c `ki` `dc

éáøÐ mewn lkn dwel zewll xne` dcedi

s` ,"likx jlz `l" meyn :qxhpewd yxit

.eilr oiwel Ð dyrn ea oi`y e`l iedc ab lr

:cenlzd ira onwlc ,mz epiaxl d`xp oi`e

jlz `l"n :wiqne ?olpn rx my `ivenl dxdf`

`l la` ,dxdf`l `l` ipdn `lc rnyn ."likx

,zepfn ezy` sxgny mc` lk :cere .iwlinl

:wgvi epiax dywd cere !"likx jlz `l"n iwlil

i`n` Ð dcedi iaxl "likx jlz `l"n dwel i`c

mdxa` oa oeyny epiaxl ,edine ?"exqie" jixv

"exqie" aizk `l i`c ,`id `kxit e`l `dc d`xp

`ivenc dxdf`l "likx jlz `l" opinwen ded `l

ep` "exqie"n iwlc opirnyc `zyd la` .rx my

`lc ,dxdf`l opinwen ,dxdf` `evnl oikixv

dwelc :mz epiaxl d`xpe .xidfd ok m` `l` ypr

xn`wc `de .`nlr ilekl zecxcn zkn epiid Ð

ibelti`l `z` `l Ð oenn dwel i`n `tt ax

`l` ,zecxn zkn epid dwelc yxtnc `d`

`le dwel lrac `idd cinrdl el d`xp epi`c

zepyl el oi`c ,ynn zewlna dwel epi` lra

oi`c :cere .iwl `din opaxcne li`ed dwel epi`

aizkc mirlq d`n zepyl `pzd gipiy el d`xp

lkac .yxetn epi`y zewln dpyie ,`xwa `icda

`l` `cixb zewln ipzw `l lirlc oizipzn edpd

`nlra dcedi iaxlc ab lr s`e .rlq d`n icda

`l ikd elit`e ,eilr oiwel dyrn ea oi`y e`l

iwl `lc `xw ilbc ,ip`y `kd Ð lra `la iwl

dcedi iaxl :xn`z m`e .lrayk `weec `l`

i`n` ,dyrn ea oi`y e`l lr oiwel xn`c

`nw wxtac ?"ryxd zekd oa m` dide" jixhvi`

dil wetize :jixt (a,c) zeknae (`,i) oixcdpqc

`kdn Ð dyrn ea oi`y e`l lr oiwelc `dc :cere .oic zia zzin zxdf`l ozipy e`l iedc meyn iiepyl `ki` dcedi iaxlc :xnel yie !dyrn ea oi`y e`l dil dedc :ipyne ,"dprz `l"n

.oinnef micre rx my `ivenn xnb dcedi iaxc mzd opixn`ck ,(a,c) zeknc `nw wxta ,dcedi iaxl dil `niiwc `ed
`iz`
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כתובות. נערה שנתפתתה - פרק רביעי דף מה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc zeaezk(iying meil)

:`xnbd dgecøúa óà ìéæàc ,ïBòîL éaøì déì ïðéòîLc øeîéà¥§©§¦¨¥§©¦¦§§¨¦©¨©
äòéãéok mb `hgd zrici zryy wx gken oerny iax ixacn - §¦¨

oial `hgd dyrn oia sebd dpzyd m` okle ,oicd z` zraew
j` ,xeht ,`hgd zrici,äàèç øúa ìéæà àìå äòéãé øúa ìéæàc§¨¦¨©§¦¨§Ÿ¨¦¨©£¨¨

déì zòîL éîzraew dricid zry wxy eixacn cenll ozip ike - ¦¨©§§¥
ixde ,`hgd ziiyr zry `le,ïk íà,zraew dcal driciyézééì ¦¥©§¥

àzLäc ék ïaø÷odk ,zrk eavn itk oaxw `iadl eilr did - ¨§¨¦§©§¨
çeLî`iaiàéNðå øt`iai,øéòNmxhetl oerny iaxl did `le ¨©¨§¨¦¨¦

z` dpyn sebd iepiyy xaeqd `pz ep`vn `l ok m`e .ixnbl
.`liy ly `ziixad ixack ,oicd

:zyaeyn `liy ly `ziixady `xnbd dwiqn ok zngnøîàä̈¨©
déìel xn` ixd -àpzì ïðçBé éaø`ziixad z` eiptl dpyy inl - ¥©¦¨¨§©¨

,`liy lyéðzdxba seqale dgxq ,`ziixaa dpy -ïBcéz' §¥¦
,'äìé÷ñadpzyp m` s` zericd lkly `vnpe .'wpga oeciz' `le ¦§¦¨

.zipzyn dzzin oi` dteb
.dxrpk dliwqa zipecip dxbay xg` s` recn zxxan `xnbd

:`xnbd dywnéànàåixd ,dliwqa dpic recn -'äñøBànä äøòð' §©©©£¨©§¨¨
(bk ak mixac)àðîçø øîà,dliwq aeig iablàäåef drya ixde - ¨©©£¨¨§¨
.àéä úøâBa:`xnbd zvxznàø÷ øîà ,àòìéà éaø øîàiabl ¤¤¦¨©©¦¦§¨¨©§¨

z` E`ivFde' rx my `iven,'äøòpäixdy ,zxzein 'dxrp' zaize §¦¤©©£¨
oeyla dxezd zpeek `l` ,'de`ivede' aezkl dxezd dlki

'äøòpä'efløák äúéäL.dxba xak dzry s`e ,zepfd onfa ,dxrp ©©£¨¤¨§¨§¨
dzzin oi` dxbae dzexrpa dzpif m`y ,dzr x`eand itl
ixac z` `xnbd zxxan ,dxrpk dliwqa `id `l` ,zipzyn

lirl d`aedy `ziixad(`"r)dqxe`nd dxrp' ,epipy dae ,
ozep epi`e dwel epi` `ed ,rx my dilr `ived dxbayne dzpify
:`xnbd dywn .'dliwqd zial oinicwn dinnefe `id ,rlq d`n

éëä éà ,àòìéà éaøì àéððç éaø déì øîàdliwq aeigy ,jk m` - ¨©¥©¦£©§¨§©¦¦§¨¦¨¦
`ivedyk ,ok m` ,dxba jk xg`e dzexrpa dzpifyk s` `ed
,xwiyy xxazde ,dzexrpa dzpify dzexbaa rx my dilr

,ílLéì énð òìñ äàîe é÷ìéì énð à÷ìéî`ziixad dxn` recne ¦§¨©¦¦§¥¥¨¤©©¦¦©¥
yperl dy`d yper oia weligd dne ,mlyn epi`e dwel epi`y

.lraddéì øîà,`rli` iaxàzòc éàäî ïìvéð àðîçø'd eplivi - ¨©¥©£¨¨¦§¨¥©©§¨
x`ia `l j` .dy`d oicl lrad oic z` dncn dz`y ,ef drcn
,`ippg iax el aiyd .mdipia weligd zn`a dn `rli` iax el

Cãéc àzòcî ïìvéð àðîçø ,äaøcàjpi`y ,jzrcn 'd eplivi - ©§©¨©£¨¨¦§¨¦©§¨¦¨
.mipicd oia weligd z` x`an

:`xnbd zx`anéàî àîòèålrad oia weligd mrh zn`a dne - §©£¨©
,dy`lBæ ,àaà øa ÷çöé éaø àîéúéàå ,ïéáà øa ÷çöé éaø øîà- ¨©©¦¦§¨©¨¦§¦¥¨©¦¦§¨©©¨
,dy`ddì eîøb äéNòî,dzpify ,dzin aiigzdläæå,lrad - ©£¤¨¨§¨§¤

åéúôN úîé÷òeita rx my dilr `ivedy -Bì eîøbaiigzdl £¦©§¨¨¨§
,okle .qpwe zewlnBæy,dì eîøb äéNòîixdäøòð ,éàpæ àéäLk ©£¤¨¨§¨§¤¦©©©£¨

éàpæ.dliwqa dyper okle ,dxrp dzid dzpifyk -äæåyúîé÷ò ©©§¤£¦©
,Bì eîøb åéúôNixdáéiçéî à÷ úîéà,ypera aiigzn `ed izn - §¨¨¨§¥©¨¦©©

àzòL àéää,rx my `ivedy dry dze`a -úøâBa àzòL àéääå ©¦©§¨§©¦©§¨¤¤
éàåämiyperd da exn`p `le ,zxbea xak `id dry dze`ae - £©

.rx my `iven zyxta miaezkd

* * *
dxrp zliwq mewn z` zxxand `ziixa d`ian `xnbd

:dqxe`nd,äúpéfL äñøBànä äøòð ,ïðaø eðzz`yipy xg`le ¨©¨¨©£¨©§¨¨¤¦§¨
,jk lr micr ecird.äéáà úéa çút ìò dúBà ïéì÷Bñm`dì ïéà §¦¨©¤©¥¨¦¨¥¨

àéää øéòä øòL çút ìò dúBà ïéì÷Bñ ,áàä úéa çút.da dzpify ¤©¥¨¨§¦¨©¤©©©¨¦©¦
.ïéc úéa çút ìò dúBà ïéì÷Bñ ,íéáëBk éãáBò daeøL øéòáe§¦¤¨§¥¨¦§¦¨©¤©¥¦

:`ziixad dkiynnúãBáò ãáBòä ,øîBà äzà øáca àöBik©¥©¨¨©¨¥¨¥£©
øòL ìò BúBà ïéì÷Bñ ,íéáëBkxirdéãáBò daeøL øéòáe .Ba ãáòL ¨¦§¦©©©¤¨©§¦¤¨§¥

.ïéc úéa çút ìò BúBà ïéì÷Bñ ,íéáëBk¨¦§¦©¤©¥¦
zl`ey .`ziixaa mixen`d mipicl xewnd z` zxxan `xnbd

:`xnbdéléî éðä àðîxrya `hegd z` milweqy `pzl oipn - §¨¨¥¦¥

,da `hgy xirdïðaø eðúccaer iabl dxeza xn`p ,`ziixaa §¨©¨¨
miakek zcear(d fi mixac)dX`d z` F` `Edd Wi`d z` z`vFde'§¥¨¤¨¦©¤¨¦¨
l` 'ebe `eddéøòLE'LixrW'e ,'Ezne mipa`A mYlwqE 'ebe ©¦¤§¨¤§©§¨¨£¨¦¨¥§¨¤
weqta xkfedyøòL äæxird.Ba ãáòL:`ziixad zl`eyäzà ¤©©¤¨©©¨

,øîBàl dpeekdyøòL àlà Bðéà Bà ,Ba ãáòL øòLxirdBa ïBcépL ¥©©¤¨©¥¤¨©©¤¦
:`ziixad daiyn .dzinléøòL' øîàðähîì 'E,dyxtd seqa - ¤¡©§¨¤§©¨

,dliwqd dyrn iabléøòL' øîàðåäìòîì 'E,dyxtd zligza - §¤¡©§¨¤§©§¨
xn`py ,oeerd dyrn iabl(b-a fi my)cg`A LAxwa `vOi iM'¦¦¨¥§¦§§§©©

,'mdl EgYWIe mixg` midl` carIe KlIe 'ebe LixrWéøòL' äî'E §¨¤©¥¤©©£Ÿ¡Ÿ¦£¥¦©¦§©¨¤©§¨¤
äìòîì øeîàä`ed,Ba ãáòL øòL,wqer weqtd dfa ixdyóà ¨¨§©§¨©©¤¨©©

éøòL'ähîì øeîàä 'Eepiid ,dliwqd iabl.Ba ãáòL øòL §¨¤¨¨§©¨©©¤¨©
øçà øác,ztqep dyxc df weqtn yexcl yi -éøòL'éøòL àìå ,'E ¨¨©¥§¨¤§Ÿ©£¥

,íéáëBk éãáBòoi` ,mieb daexy xira dxf dcear car m`y §¥¨¦
` efk xiray oeik ,xird xrya eze` milweqiexw xird xry oi

.'jixry' dpeknd `ed oic zia xry `l` ,'jixry'
ixde ,df weqtn ztqep dyxc yexcl ozip cvik :`xnbd dywn

éàäly ef daiz -éøòL'déz÷étà àä ,'Ez`ved xak ixd - ©§¨¤¨©¦§¥
.da cary xird xrya lwqpy cnll dey dxifba dze` zyxce

:`xnbd zvxzn,ïk íàlwqp `edy cnll wx dxezd d`ay ¦¥
,da cary xird xryaàø÷ àîéìwx azek weqtd did -,'øòL' ¥¨§¨©©

éàîazkp recn -éøòL'ézøz dpéî òîL ,'Eipy dfn cenll yi - ©§¨¤§©¦¨©§¥
`weec edfy mbe ,da cary xird xrya ziyrp dliwqdy ,mixac

.l`xyi daexy xira
zl`ey .`ziixaay mipicl xewnd z` xxal dkiynn `xnbd

:`xnbdíéáëBk úãBáò ïçkLàcaerdy jkl cenild z` ep`vn - ©§§¨£©¨¦
ef `dzy jxev yiy oke ,da cary xird xrya lwqp dxf dcear

,l`xyi daexy xir,ïì àðî äñøBànä äøòðdcera dzpif m`y ©£¨©§¨¨§¨¨
yiy dxezd dazky ,z`yipy xg`l dilr ecirde dqex`
milweq ,a` zia gzt dl oi` m`y oipn ,dia` zia gzta dlweql
.oic zia xrya zlwqp mieb daexy xir ef m`e .xird xrya dze`

:`xnbd zvxznøîb ,eäaà éaø øîàdey dxifba `pzd cnl - ¨©©¦©¨¨©
oeyl'çút'l` dxrPd z` E`ivFde' dqxe`nd dxrpa xn`py ¤©§¦¤©©£¨¤

'dia` ziA gzR(`k ak mixac),îoeyl'çút'okynd xvga xen`d ¤©¥¨¦¨¦¤©
'xvgd xrW gzR Kqn z`e'(ek c xacna),'çúô'ecnlp,'øòM'î §¤¨©¤©©©¤¨¥¤©¦©©

dxrpa mb jk ,'xry'l zxaegn 'gzt' zaiz xvgay enky
,'xry' mb azkp eli`k df ixd 'gzt' wx xn`py dqxe`nd'øòL'å§©©

cnlp [ea aezk eli`k aygpy] dqxe`n dxrp lyéøòM'î'E ¦§¨¤
s`y cnll ,xird xryl dpeekd myy ,dxf dceara xen`d
xird xrya zlwqp ,a` zia gzt dl oi` m` dqxe`nd dxrpa

.oic zia xrya zlwqp ,mieb xird iyp` aex m`e ,da dzpify

* * *
mipte` eli`a zx`ane ,'rx my `iven' oica zwqer oldl `ibeqd

:ef dyxt dxn`pòø íL àéöBnä ,ïðaø eðzdzpify ezy` lr ¨©¨¨©¦¥©
,enfede jk lr micr `iade ,dqex` dcera.òìñ äàî ïúBðå ä÷Bì¤§¥¥¨¤©

äãeäé éaøe wleg,úB÷ìì ,øîBàok`ä÷BìlradíB÷î ìkîlka - ©¦§¨¥¦§¤¦¨¨
ly qpw iabl j` ,dxwn,òìñ äàîm` ,welig yiïúBð ,ìòad`n ¥¨¤©¨©¥

m`e ,rlq.ïúBð Bðéà ìòa àìŸ¨©¥¥
:zwelgnd z` `xnbd zx`anàzâeìôa éâìôéî à÷ewlgp - ¨¦§§¥¦§§¨

mzwelgna dcedi iaxe minkgïðaøå á÷òé ïa øæòéìà éaøcoldl) §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¨¨
(.en,.lrayk `wec `ed rx my `ivend ly eyper m`déëäå§¨¦

øîà÷,`ziixad zyxtzn jke -äàî ïúBðå ä÷Bì òø íL àéöBnä ¨¨©©¦¥©¤§¥¥¨
,ìòa àlL ïéa ìòa ïéa ,òìñedfekzrc,ïðaøiax lr miwlegd ¤©¥¨©¥¤Ÿ¨©§©¨¨

.lra `lyk s` `ed lrad ypery mixaeqe awri oa xfril`éaø©¦
ä÷Bì ,úB÷ìì ,øîBà äãeäélrad,íB÷î ìkîiabl j`,òìñ äàî §¨¥¦§¤¦¨¨¥¨¤©

m`ïúBð ìòam`e ,rlq d`n,ïúBð Bðéà ìòa àìedfekzrcéaø ¨©¥Ÿ¨©¥¥§©¦
,á÷òé ïa øæòéìàmewn lkne ,dilr `ayk wx dxn`p ef dyxty ¡¦¤¤¤©£Ÿ

Klz `l' ly e`l lr xary zngn epiide ,dwely dcedi iax xn`Ÿ¥¥
'LiOrA likx(fh hi `xwie). ¨¦§©¤
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רטו miwxt dyelyaa cenr dn sc ± iriax wxtzeaezk
'åë äéì ïðéòîùã øåîéà`iepiy meyn oaxw ipzyi` `kd xn`c o`nl `kil ,xnelk Ð

oerny iax edl aiign `lcn ,`tebcrceplmdl,epnzpyn.`zydck iiezi`l`l`

.dteb cga d`hge drici irac meyn dicic `nrhe ,xn`w ixnbl oixehtøúá óà ìéæàã
äòéãéezaiign `hgd zry ,xnelk Ðzrye ,daykoi` jkitl .xiry ezaiign drici

ezaiigy zepaxwd lkn cg` o`k.dxezìéæàã
äòéãé øúá.sebd iepiyc Ðøúá ìéæà àìå

äàèçin ,wpga oeciz `liy ipzc `idd ik Ð

dil zrny?ïë íàdil zrny ikdc ÐÐ

.`zyd ik iziil'åë äéì øîàä.`ed `iiepiy Ð

àðúì.`liy ipzc `dl dinw `pzc Ðäøòðä
."de`ivede" azk `le ,"dxrpd z` e`ivede" Ð

øáë äúéäù.eiykr dpi`y it lr s`e Ð

àúòã éàäî ïìöéð àðîçøcgik Ðenrh epnn

zpada ielzy iptn ,xac lyyxtnck ,ald

.'ek dl enxb diyrn ef :onwlúéá çúô ìò
äéáà.zqipyn micr e`a m` Ðøéòä øòù ìò

äá ãáòù.zxg` xira oecip elit`e Ðêéøòù
äìòîìjaxwa `vni ik" Ð,'ebe "jixry cg`a

.dxiar ea cary xry eze`a i`ce `dcøîàðå
äèîì êéøòùl` `edd yi`d z` z`vede" Ð

.'ebe "jixryêéøòùaizk dxf dceara Ð

mixac)z` e` `edd yi`d z` z`vede" (fi

.'ebe "eyr xy` `idd dy`dçúôî çúô øîâ
øòùî çúôåaizk ,`nlra opaxc `zknq` Ð

okyna aizke ,"dia` zia gzt l`" `kd

xacna)gzt dn ."xvgd xry gzt jqn" (c

okyna xen`dÐxen`d gzt s` ,enr xry

o`kÐxry i`d xnb xcde .enr xry

"jixry"n.dxf dceara xen`dúå÷ììÐ

,rx my `ivena zewlnexqie"n."eze`ä÷åì
íå÷î ìëîmy `ivede oic zial `ae lra oia Ð

jzal iz`vn `l xn`e ,ezlira ici lr rx

e`a :xn`e oic zial `ae lra `l oia ,mileza

`id ixde ,dia` ziaa dzpify micr il.mkiptl

ïðáøå á÷òé ïá øæòéìà éáøã àúâåìôonwl Ð

.oizrnyaïðáøëmy `iven zyxt :ixn`c Ð

exqie" dia aizke ,lra `l oia lra oia rx

."eypreá÷òé ïá øæòéìà éáøë:onwl xn`c Ð

.lrayk `l` rx my `iven zyxt xn`p `l

.lrayk `l` dil opiaiign `l rlq d`n jkld

"likx jlz `l" zxdf` meync ,zewln la`

`xwie)`ed (hiÐ`dc ,lra `l elit`e iwl

dyrn ea oi`y e`l iedc meyn i`e .likx jld

Ðea oi`y e`l :xn`c ,dinrhl dcedi iax

(a,c) zekn zkqna ,eilr oiwel dyrn

.(`,bt) "oileg zhigy"aeìòáù àåäåiaxk Ð

iaxc `ail` `nw `pz xaqwe .awri oa xfril`

.eilr oiwel oi` dyrn ea oi`y e`l xfril`

rx my `ivenc zewlneÐ,`ed yecig

exqie"nelrayk `xw `edde ,`wtp "eze`

.aizkä÷åì úå÷ìì øîåà äãåäé éáøíå÷î ìëî
,`ed "likx jlz `l" zxdf` meyn zewlnc Ð

.eilr oiwel dyrn ea oi`y e`leïîçð áø øîà
÷çöé øáxn`wc mewn lkn dwel ÐÐzkn

.opaxc ,zecxn
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øåîéà:mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð drici xza s` lif`c oerny iaxl opirnyc

d`hgac oeik ,zegtd lkl wpga oecizc oerny iaxcn xity iziin mewn lknc

,wpga oecipc oilwqpa eaxrzpy oiwpgp` dedc icin .wpg `aiigin zexbaae dliwqa `aiigin

Ð iiezi`l oaxw id rci `lc oeik ,oaxwl inc `le !dliwq zevn ea miiwl leki epi`y oeik

,mday ohw oaxw `iaic xninl jiiy `lc ,xeht

,ohw aiiegn `ed m` xtkzi `l lecb `iai elit`c

.dxfrl oileg `ian `vnpe

äøòðälkc opirny `kdne Ð xak dzidy

ipzyi` `l `teb ipzyi`c `kid

.opilf` `xwirn xzac ,`lhwìòoic zia gzt

zial ueg `l` ,oic zia gzt lr `weec e`l Ð

,oigvex oic zia ifgzil `lc ikid ik oic

(a,an oixcdpq) "oicd xnbp" wxta opixn`ck

oeik :wgvi epiaxl dyw la` .`zixg` `zlin`

,iazi zepgn ylyl ueg e`l oic zia `nzqnc

?oic zia gzt lr dze` oilweq `kd xn`w ikid

,oitxypd mixtn "oilwqpd lk"a mzd opitli `d

epiax uxize !zepgn ylyl ueg lwqil oikixve

zyecw dlha Ð mixkp daexy xira `kdc :wgvi

,dnegl uegl d`ivedl jixv oi`e ,dneg swid

zetwend zexiir `dc .`zilc o`nk dnegc

opixn`ck ,mdn mirxevn oiglzyn dneg

daex `idyke ,(f dpyn ` wxt) milk zkqna

zyecw dlhac meyn ,oiglzyn oi` Ð mixkp

.dneg

ïéì÷åñÐ `idd xird xry gzt lr dze`

onwl opixnbck ,ea dgxqy xir epiid

cary xird gzt lr eze` oilweqy dxf dcearn

.eaàéöåîärlq d`n ozepe dwel rx my

,lra `l oia lra oia opiqxb `le .`l eze ,opiqxb

.lray `ede dl iwen ixn`c `ki` `dc

éáøÐ mewn lkn dwel zewll xne` dcedi

s` ,"likx jlz `l" meyn :qxhpewd yxit

.eilr oiwel Ð dyrn ea oi`y e`l iedc ab lr

:cenlzd ira onwlc ,mz epiaxl d`xp oi`e

jlz `l"n :wiqne ?olpn rx my `ivenl dxdf`

`l la` ,dxdf`l `l` ipdn `lc rnyn ."likx

,zepfn ezy` sxgny mc` lk :cere .iwlinl

:wgvi epiax dywd cere !"likx jlz `l"n iwlil

i`n` Ð dcedi iaxl "likx jlz `l"n dwel i`c

mdxa` oa oeyny epiaxl ,edine ?"exqie" jixv

"exqie" aizk `l i`c ,`id `kxit e`l `dc d`xp

`ivenc dxdf`l "likx jlz `l" opinwen ded `l

ep` "exqie"n iwlc opirnyc `zyd la` .rx my

`lc ,dxdf`l opinwen ,dxdf` `evnl oikixv

dwelc :mz epiaxl d`xpe .xidfd ok m` `l` ypr

xn`wc `de .`nlr ilekl zecxcn zkn epiid Ð

ibelti`l `z` `l Ð oenn dwel i`n `tt ax

`l` ,zecxn zkn epid dwelc yxtnc `d`

`le dwel lrac `idd cinrdl el d`xp epi`c

zepyl el oi`c ,ynn zewlna dwel epi` lra

oi`c :cere .iwl `din opaxcne li`ed dwel epi`

aizkc mirlq d`n zepyl `pzd gipiy el d`xp

lkac .yxetn epi`y zewln dpyie ,`xwa `icda

`l` `cixb zewln ipzw `l lirlc oizipzn edpd

`nlra dcedi iaxlc ab lr s`e .rlq d`n icda

`l ikd elit`e ,eilr oiwel dyrn ea oi`y e`l

iwl `lc `xw ilbc ,ip`y `kd Ð lra `la iwl

dcedi iaxl :xn`z m`e .lrayk `weec `l`

i`n` ,dyrn ea oi`y e`l lr oiwel xn`c

`nw wxtac ?"ryxd zekd oa m` dide" jixhvi`

dil wetize :jixt (a,c) zeknae (`,i) oixcdpqc

`kdn Ð dyrn ea oi`y e`l lr oiwelc `dc :cere .oic zia zzin zxdf`l ozipy e`l iedc meyn iiepyl `ki` dcedi iaxlc :xnel yie !dyrn ea oi`y e`l dil dedc :ipyne ,"dprz `l"n

.oinnef micre rx my `ivenn xnb dcedi iaxc mzd opixn`ck ,(a,c) zeknc `nw wxta ,dcedi iaxl dil `niiwc `ed
`iz`

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

øúa óà ìéæàc ïBòîL éaøì déì ïðéòîLc øeîéà¥§¨§¦©¥§©¦¦§§¨¥©¨©
äàèç øúa ìéæà àìå äòéãé øúa ìéæàc ,äòéãé¯éî §¦¨§¨¥¨©§¦¨§¨¨¥¨©£¨¨¦

çeLî ,àzLäc ék ïaø÷ éúééì ïk íà ?déì zòîL¯ ¨§©§¥¦¥¥§¥¨§¨¦§©§¨¨©
àéNðå ,øt¯éðz :àpúì ïðçBé éaø déì øîàä !øéòN ¨§¨¦¨¦¨£©¥©¦¨¨§©¨§¥

."äìé÷ña ïBcéz"¯øîà äñøBàîä äøòð ?éànàå ¦¦§¦¨§©©©£¨©§¨¨¨©
øîà ,àòìéà éaø øîà !àéä úøâBa àäå ,àðîçø©£¨¨§¨¤¤¦¨©©¦¤§¨¨©
éaø déì øîà .øák äúéäL äøòpä "äøòpä" :àø÷§¨©©£¨©©£¨¤¨§¨§¨£©¥©¦

éëä éà :àòìéà éaøì àéððç¯,é÷ìéì éîð à÷ìéî £©§¨§©¦¤§¨¦¨¦¦§¨©¦¦§¦
ïìöéð àðîçø :déì øîà !ílLéì éîð òìñ äàîe¥¨¤©©¦¦©¥£©¥©£¨¨¦§©
.Cãéc àzòcî ïìöéð àðîçø ,äaøcà .àzòc éàäî¥©©§¨©§©¨©£¨¨¦§©¦©§¨¦¨

¯àîézéàå ,ïéáà øa ÷çöé éaø øîà ?éàî àîòèå§©£¨©¨©©¦¦§¨©¨¦§¦¥¨
Bæ :àaà øa ÷çöé éaø¯äæå ,dì eîøb äéNòî¯ ©¦¦§¨©©¨©£¤¨¨§¨§¤

àéäLk ,dì eîøb äéNòî Bæ .Bì eîøb åéúôN úîé÷ò£¦©§¨¨¨§©£¤¨¨§¨§¤¦
éàðæ¯,Bì eîøb åéúôN úîé÷ò äæå .éàðæ äøòð §©©£¨§©§¤£¦©§¨¨¨§

áéiçéî à÷ úîéà¯àzòL àéääå ,àzòL àéää¯ ¥©¨¦©©©¦©§¨§©¦©§¨
äúpéfL äñøBàîä äøòð :ïðaø eðz .éàåä úøâBa¯ ¤¤£©¨©¨©©£¨©§¨¨¤¦§¨

úéa çút dì ïéà .äéáà úéa çút ìò dúBà ïéì÷Bñ§¦¨©¤©¥¨¦¨¥¨¤©¥
áàä¯.àéää øéòä øòL çút ìò dúBà ïéì÷Bñ ¨¨§¦¨©¤©©©¨¦©¦

íéøëð daeøL øéòáe¯úéa çút ìò dúBà ïéì÷Bñ §¦¤¨¨§¦§¦¨©¤©¥
äøæ äãBáò ãáBòä :øîBà äzà øáca àöBik .ïéc¦©¥©¨¨©¨¥¨¥£¨¨¨

¯daeøL øéòáe .Ba ãáòL øòL ìò BúBà ïéì÷Bñ§¦©©©¤¨©§¦¤¨
íøëð¯éðä àðî .ïéc úéa çút ìò BúBà ïéì÷Bñ ¨§¦§¦©¤©¥¦§¨¨¥

éøòL" :ïðaø eðúc ?éléî"E¯.Ba ãáòL øòL äæ ¦¥§¨©¨©§¨¤¤©©¤¨©
¯øòL àlà Bðéà Bà ,Ba ãáòL øòL øîBà äzà©¨¥©©¤¨©¥¤¨©©

éøòL" øîàð ?Ba ïBcépLéøòL" øîàðå ,ähîì "E"E ¤¦¤¡©§¨¤§©¨§¤¡©§¨¤
éøòL" äî ,äìòîìøeîàä "Eäìòîì¯ãáòL øòL §©§¨©§¨¤¨¨§©§¨©©¤¨©

éøòL" óà ,Baähîì øeîàä "E¯ãáòL øòL ©§¨¤¨¨§©¨©©¤¨©
éøòL" :øçà øác .Baéàä .íéøëð éøòL àìå "E ¨¨©¥§¨¤§Ÿ©£¥¨§¦¦©

éøòL","øòL" àø÷ àîéì ïk íà !déz÷étà àä "E §¨¤¨©¦§¥¦¥¥¨§¨©©
éøòL" éàîäãBáò ïçkLà .ézøz dpéî òîL ?"E ©§¨¤§©¦¨©§¥©§©©£¨

:eäaà éaø øîà ?ïì àðî äñøBàîä äøòð ,äøæ̈¨©£¨©§¨¨§¨¨¨©©¦©¨
"øòL"å ,"øòL"î "çúô"e ,"çút"î "çút" øîb̈©¤©¦¤©¤©¦©©§©©

éøòL"îòø íL àéöBnä :ïðaø eðz ."E¯ïúBðå ä÷Bì ¦§¨¤¨©¨©©¦¥©¤§¥
úB÷ìì :øîBà äãeäé éaø .òìñ äàî¯ìkî ä÷Bì ¥¨¤©©¦§¨¥¦§¤¦¨

ìòa ,òìñ äàî .íB÷î¯ìòa àì ,ïúBð¯.ïúBð Bðéà ¨¥¨¤©¨©¥Ÿ¨©¥¥
.ïðaøå á÷òé ïa øæòéìà éaøc àzâeìôa éâìtéî à÷̈¦©§¦¦§§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¨©

òø íL àéöBnä :øîà÷ éëäå¯äàî ïúBðå ä÷Bì §¨¦¨¨©©¦¥©¤§¥¥¨
äãeäé éaø .ïðaøk ,ìòa àlL ïéa ìòa ïéa ,òìñ¤©¥¨©¥¤Ÿ¨©§©¨©©¦§¨

úB÷ìì :øîBà¯ìòa ,òìñ äàî .íB÷î ìkî ä÷Bì ¥¦§¤¦¨¨¥¨¤©¨©
¯ìòa àì ,ïúBð¯.á÷òé ïa øæòéìà éaøk ,ïúBð Bðéà ¥Ÿ¨©¥¥§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

éëäå ,á÷òé ïa øæòéìà éaøk dlek :éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¨¦
òø íL àéöBnä :øîà÷¯úB÷ìì :øîBà äãeäé éaø .ìòaL àeäå ,òìñ äàî ïúBðå ä÷Bì ¨¨©©¦¥©¤§¥¥¨¤©§¤¨©©¦§¨¥¦§

:øîBà äãeäé éaø ,àéðúäå ?íB÷î ìkî ä÷Bì úB÷ìì äãeäé éaø øáñå .íB÷î ìkî ä÷Bì¤¦¨¨§¨©©¦§¨¦§¤¦¨¨§¨©§¨©¦§¨¥
ìòa¯ìòa àì ,ä÷Bì¯.ïðaøcî ,úecøî úkî ä÷Bì :÷çöé øa ïîçð áø øîà !ä÷Bì Bðéà ¨©¤Ÿ¨©¥¤¨©©©§¨©¦§¨¤©©©§¦§©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc zeaezk(iying meil)

:`xnbd dgecøúa óà ìéæàc ,ïBòîL éaøì déì ïðéòîLc øeîéà¥§©§¦¨¥§©¦¦§§¨¦©¨©
äòéãéok mb `hgd zrici zryy wx gken oerny iax ixacn - §¦¨

oial `hgd dyrn oia sebd dpzyd m` okle ,oicd z` zraew
j` ,xeht ,`hgd zrici,äàèç øúa ìéæà àìå äòéãé øúa ìéæàc§¨¦¨©§¦¨§Ÿ¨¦¨©£¨¨

déì zòîL éîzraew dricid zry wxy eixacn cenll ozip ike - ¦¨©§§¥
ixde ,`hgd ziiyr zry `le,ïk íà,zraew dcal driciyézééì ¦¥©§¥

àzLäc ék ïaø÷odk ,zrk eavn itk oaxw `iadl eilr did - ¨§¨¦§©§¨
çeLî`iaiàéNðå øt`iai,øéòNmxhetl oerny iaxl did `le ¨©¨§¨¦¨¦

z` dpyn sebd iepiyy xaeqd `pz ep`vn `l ok m`e .ixnbl
.`liy ly `ziixad ixack ,oicd

:zyaeyn `liy ly `ziixady `xnbd dwiqn ok zngnøîàä̈¨©
déìel xn` ixd -àpzì ïðçBé éaø`ziixad z` eiptl dpyy inl - ¥©¦¨¨§©¨

,`liy lyéðzdxba seqale dgxq ,`ziixaa dpy -ïBcéz' §¥¦
,'äìé÷ñadpzyp m` s` zericd lkly `vnpe .'wpga oeciz' `le ¦§¦¨

.zipzyn dzzin oi` dteb
.dxrpk dliwqa zipecip dxbay xg` s` recn zxxan `xnbd

:`xnbd dywnéànàåixd ,dliwqa dpic recn -'äñøBànä äøòð' §©©©£¨©§¨¨
(bk ak mixac)àðîçø øîà,dliwq aeig iablàäåef drya ixde - ¨©©£¨¨§¨
.àéä úøâBa:`xnbd zvxznàø÷ øîà ,àòìéà éaø øîàiabl ¤¤¦¨©©¦¦§¨¨©§¨

z` E`ivFde' rx my `iven,'äøòpäixdy ,zxzein 'dxrp' zaize §¦¤©©£¨
oeyla dxezd zpeek `l` ,'de`ivede' aezkl dxezd dlki

'äøòpä'efløák äúéäL.dxba xak dzry s`e ,zepfd onfa ,dxrp ©©£¨¤¨§¨§¨
dzzin oi` dxbae dzexrpa dzpif m`y ,dzr x`eand itl
ixac z` `xnbd zxxan ,dxrpk dliwqa `id `l` ,zipzyn

lirl d`aedy `ziixad(`"r)dqxe`nd dxrp' ,epipy dae ,
ozep epi`e dwel epi` `ed ,rx my dilr `ived dxbayne dzpify
:`xnbd dywn .'dliwqd zial oinicwn dinnefe `id ,rlq d`n

éëä éà ,àòìéà éaøì àéððç éaø déì øîàdliwq aeigy ,jk m` - ¨©¥©¦£©§¨§©¦¦§¨¦¨¦
`ivedyk ,ok m` ,dxba jk xg`e dzexrpa dzpifyk s` `ed
,xwiyy xxazde ,dzexrpa dzpify dzexbaa rx my dilr

,ílLéì énð òìñ äàîe é÷ìéì énð à÷ìéî`ziixad dxn` recne ¦§¨©¦¦§¥¥¨¤©©¦¦©¥
yperl dy`d yper oia weligd dne ,mlyn epi`e dwel epi`y

.lraddéì øîà,`rli` iaxàzòc éàäî ïìvéð àðîçø'd eplivi - ¨©¥©£¨¨¦§¨¥©©§¨
x`ia `l j` .dy`d oicl lrad oic z` dncn dz`y ,ef drcn
,`ippg iax el aiyd .mdipia weligd zn`a dn `rli` iax el

Cãéc àzòcî ïìvéð àðîçø ,äaøcàjpi`y ,jzrcn 'd eplivi - ©§©¨©£¨¨¦§¨¦©§¨¦¨
.mipicd oia weligd z` x`an

:`xnbd zx`anéàî àîòèålrad oia weligd mrh zn`a dne - §©£¨©
,dy`lBæ ,àaà øa ÷çöé éaø àîéúéàå ,ïéáà øa ÷çöé éaø øîà- ¨©©¦¦§¨©¨¦§¦¥¨©¦¦§¨©©¨
,dy`ddì eîøb äéNòî,dzpify ,dzin aiigzdläæå,lrad - ©£¤¨¨§¨§¤

åéúôN úîé÷òeita rx my dilr `ivedy -Bì eîøbaiigzdl £¦©§¨¨¨§
,okle .qpwe zewlnBæy,dì eîøb äéNòîixdäøòð ,éàpæ àéäLk ©£¤¨¨§¨§¤¦©©©£¨

éàpæ.dliwqa dyper okle ,dxrp dzid dzpifyk -äæåyúîé÷ò ©©§¤£¦©
,Bì eîøb åéúôNixdáéiçéî à÷ úîéà,ypera aiigzn `ed izn - §¨¨¨§¥©¨¦©©

àzòL àéää,rx my `ivedy dry dze`a -úøâBa àzòL àéääå ©¦©§¨§©¦©§¨¤¤
éàåämiyperd da exn`p `le ,zxbea xak `id dry dze`ae - £©

.rx my `iven zyxta miaezkd

* * *
dxrp zliwq mewn z` zxxand `ziixa d`ian `xnbd

:dqxe`nd,äúpéfL äñøBànä äøòð ,ïðaø eðzz`yipy xg`le ¨©¨¨©£¨©§¨¨¤¦§¨
,jk lr micr ecird.äéáà úéa çút ìò dúBà ïéì÷Bñm`dì ïéà §¦¨©¤©¥¨¦¨¥¨

àéää øéòä øòL çút ìò dúBà ïéì÷Bñ ,áàä úéa çút.da dzpify ¤©¥¨¨§¦¨©¤©©©¨¦©¦
.ïéc úéa çút ìò dúBà ïéì÷Bñ ,íéáëBk éãáBò daeøL øéòáe§¦¤¨§¥¨¦§¦¨©¤©¥¦

:`ziixad dkiynnúãBáò ãáBòä ,øîBà äzà øáca àöBik©¥©¨¨©¨¥¨¥£©
øòL ìò BúBà ïéì÷Bñ ,íéáëBkxirdéãáBò daeøL øéòáe .Ba ãáòL ¨¦§¦©©©¤¨©§¦¤¨§¥

.ïéc úéa çút ìò BúBà ïéì÷Bñ ,íéáëBk¨¦§¦©¤©¥¦
zl`ey .`ziixaa mixen`d mipicl xewnd z` zxxan `xnbd

:`xnbdéléî éðä àðîxrya `hegd z` milweqy `pzl oipn - §¨¨¥¦¥

,da `hgy xirdïðaø eðúccaer iabl dxeza xn`p ,`ziixaa §¨©¨¨
miakek zcear(d fi mixac)dX`d z` F` `Edd Wi`d z` z`vFde'§¥¨¤¨¦©¤¨¦¨
l` 'ebe `eddéøòLE'LixrW'e ,'Ezne mipa`A mYlwqE 'ebe ©¦¤§¨¤§©§¨¨£¨¦¨¥§¨¤
weqta xkfedyøòL äæxird.Ba ãáòL:`ziixad zl`eyäzà ¤©©¤¨©©¨

,øîBàl dpeekdyøòL àlà Bðéà Bà ,Ba ãáòL øòLxirdBa ïBcépL ¥©©¤¨©¥¤¨©©¤¦
:`ziixad daiyn .dzinléøòL' øîàðähîì 'E,dyxtd seqa - ¤¡©§¨¤§©¨

,dliwqd dyrn iabléøòL' øîàðåäìòîì 'E,dyxtd zligza - §¤¡©§¨¤§©§¨
xn`py ,oeerd dyrn iabl(b-a fi my)cg`A LAxwa `vOi iM'¦¦¨¥§¦§§§©©

,'mdl EgYWIe mixg` midl` carIe KlIe 'ebe LixrWéøòL' äî'E §¨¤©¥¤©©£Ÿ¡Ÿ¦£¥¦©¦§©¨¤©§¨¤
äìòîì øeîàä`ed,Ba ãáòL øòL,wqer weqtd dfa ixdyóà ¨¨§©§¨©©¤¨©©

éøòL'ähîì øeîàä 'Eepiid ,dliwqd iabl.Ba ãáòL øòL §¨¤¨¨§©¨©©¤¨©
øçà øác,ztqep dyxc df weqtn yexcl yi -éøòL'éøòL àìå ,'E ¨¨©¥§¨¤§Ÿ©£¥

,íéáëBk éãáBòoi` ,mieb daexy xira dxf dcear car m`y §¥¨¦
` efk xiray oeik ,xird xrya eze` milweqiexw xird xry oi

.'jixry' dpeknd `ed oic zia xry `l` ,'jixry'
ixde ,df weqtn ztqep dyxc yexcl ozip cvik :`xnbd dywn

éàäly ef daiz -éøòL'déz÷étà àä ,'Ez`ved xak ixd - ©§¨¤¨©¦§¥
.da cary xird xrya lwqpy cnll dey dxifba dze` zyxce

:`xnbd zvxzn,ïk íàlwqp `edy cnll wx dxezd d`ay ¦¥
,da cary xird xryaàø÷ àîéìwx azek weqtd did -,'øòL' ¥¨§¨©©

éàîazkp recn -éøòL'ézøz dpéî òîL ,'Eipy dfn cenll yi - ©§¨¤§©¦¨©§¥
`weec edfy mbe ,da cary xird xrya ziyrp dliwqdy ,mixac

.l`xyi daexy xira
zl`ey .`ziixaay mipicl xewnd z` xxal dkiynn `xnbd

:`xnbdíéáëBk úãBáò ïçkLàcaerdy jkl cenild z` ep`vn - ©§§¨£©¨¦
ef `dzy jxev yiy oke ,da cary xird xrya lwqp dxf dcear

,l`xyi daexy xir,ïì àðî äñøBànä äøòðdcera dzpif m`y ©£¨©§¨¨§¨¨
yiy dxezd dazky ,z`yipy xg`l dilr ecirde dqex`
milweq ,a` zia gzt dl oi` m`y oipn ,dia` zia gzta dlweql
.oic zia xrya zlwqp mieb daexy xir ef m`e .xird xrya dze`

:`xnbd zvxznøîb ,eäaà éaø øîàdey dxifba `pzd cnl - ¨©©¦©¨¨©
oeyl'çút'l` dxrPd z` E`ivFde' dqxe`nd dxrpa xn`py ¤©§¦¤©©£¨¤

'dia` ziA gzR(`k ak mixac),îoeyl'çút'okynd xvga xen`d ¤©¥¨¦¨¦¤©
'xvgd xrW gzR Kqn z`e'(ek c xacna),'çúô'ecnlp,'øòM'î §¤¨©¤©©©¤¨¥¤©¦©©

dxrpa mb jk ,'xry'l zxaegn 'gzt' zaiz xvgay enky
,'xry' mb azkp eli`k df ixd 'gzt' wx xn`py dqxe`nd'øòL'å§©©

cnlp [ea aezk eli`k aygpy] dqxe`n dxrp lyéøòM'î'E ¦§¨¤
s`y cnll ,xird xryl dpeekd myy ,dxf dceara xen`d
xird xrya zlwqp ,a` zia gzt dl oi` m` dqxe`nd dxrpa

.oic zia xrya zlwqp ,mieb xird iyp` aex m`e ,da dzpify

* * *
mipte` eli`a zx`ane ,'rx my `iven' oica zwqer oldl `ibeqd

:ef dyxt dxn`pòø íL àéöBnä ,ïðaø eðzdzpify ezy` lr ¨©¨¨©¦¥©
,enfede jk lr micr `iade ,dqex` dcera.òìñ äàî ïúBðå ä÷Bì¤§¥¥¨¤©

äãeäé éaøe wleg,úB÷ìì ,øîBàok`ä÷BìlradíB÷î ìkîlka - ©¦§¨¥¦§¤¦¨¨
ly qpw iabl j` ,dxwn,òìñ äàîm` ,welig yiïúBð ,ìòad`n ¥¨¤©¨©¥

m`e ,rlq.ïúBð Bðéà ìòa àìŸ¨©¥¥
:zwelgnd z` `xnbd zx`anàzâeìôa éâìôéî à÷ewlgp - ¨¦§§¥¦§§¨

mzwelgna dcedi iaxe minkgïðaøå á÷òé ïa øæòéìà éaøcoldl) §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¨¨
(.en,.lrayk `wec `ed rx my `ivend ly eyper m`déëäå§¨¦

øîà÷,`ziixad zyxtzn jke -äàî ïúBðå ä÷Bì òø íL àéöBnä ¨¨©©¦¥©¤§¥¥¨
,ìòa àlL ïéa ìòa ïéa ,òìñedfekzrc,ïðaøiax lr miwlegd ¤©¥¨©¥¤Ÿ¨©§©¨¨

.lra `lyk s` `ed lrad ypery mixaeqe awri oa xfril`éaø©¦
ä÷Bì ,úB÷ìì ,øîBà äãeäélrad,íB÷î ìkîiabl j`,òìñ äàî §¨¥¦§¤¦¨¨¥¨¤©

m`ïúBð ìòam`e ,rlq d`n,ïúBð Bðéà ìòa àìedfekzrcéaø ¨©¥Ÿ¨©¥¥§©¦
,á÷òé ïa øæòéìàmewn lkne ,dilr `ayk wx dxn`p ef dyxty ¡¦¤¤¤©£Ÿ

Klz `l' ly e`l lr xary zngn epiide ,dwely dcedi iax xn`Ÿ¥¥
'LiOrA likx(fh hi `xwie). ¨¦§©¤
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המשך בעמוד צ



xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc zeaezk(iyiy meil)

iax zhiya zeziixad oia dxizqd lr sqep uexiz d`ian `xnbd
:dcedi,øîà àtt áøzewln aeig oi`y dcedi iax xaeq zn`a ©¨¨¨©

e ,lra `ly ote`aéàîm`'íúä éðz÷c 'ä÷Bì ìòa`ziixaa - ©¨©¤§¨¨¥¨¨
yperl `l` sebd zewlnl dpeekd oi` ,dipyd,ïBîî`ed 'dwel'e ¨

mlyny ,dpey`xd `ziixaa dcedi iax ixack edfe .yper oeyln
.lra `lyk s` dwele ,lra m` wx rlq d`n

nbd zl`ey:`xdéì éø÷å`xew `pzdy okzi ike -ìinelyzïBîî §¨¥¥§¨
mya.'úe÷ìî':`xnbd daiynïéàzenewna ef oeyl epivne ,ok - ©§¦

,mitqep[àéðz] (ïðú) àäåxn`y in oipra ,`ziixaa epipy jke - §¨©§¨
dn itl ,envr jxr z` ziad wcal zzl jixvy ,'ilr ikxr'

,dawple xkfl lib lkl dxezd davwyïúBð ,éìò ékøò éöç øîBàä̈¥£¦¤§¦¨©¥
,íìL Cøò ïúBðå ä÷Bì ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .Bkøò éöç£¦¤§©¦¥§©¦§¨¥¤§¥¥¤¨¥

,dyw dxe`kleéànà ä÷Bìixde ,zewlna eyiprdl mrhd dn - ¤©©
e ,xeqi` lk xar `l,àtt áø øîàdf mc`y iqei iax zpeeky ¨©©¨¨

a 'ä÷Bì'melyz,íìL Cøòoeyla mi`pzd miynzyny ixd ¤§¥¤¨¥
.oenn inelyz oiprl zewln

iax zhiy z` `xnbd zxxan ,ef `ziixa o`k d`aedy jk ab`
:`xnbd zxxan .iqeiàîòè éàî,mly jxra iqei iax eaiigny ©©£¨

an .ivg `l` xcp `l ixde:`xnbd zx`äøéæbote`a minkg exfb - §¥¨
xn`yeèà ,'Bkøò éöç'xn`y mewn meyn -å ,'Béöç Cøò'xne`d £¦¤§¨¥¤¤§§

'Béöç Cøò'c oeik ,mly jxr oicd xwirn mlyl eilrøáà déì éåä ¥¤¤§¨¥¥¥¤
,Ba äéeìz äîLpäLmixa` yi mc`d sebn ivg lka ,xnelk ¤©§¨¨§¨

xa` jixrnde ,mdicrla zeigl xyt` i`e mda dielz dnypdy
jxr mlyn ,'ilr iy`x jxr' xne`d oebk ,ea dielz dnypdy
jxr xn` eli`k df ixd ,eicrla zeigl leki epi`y oeiky ,mly
iax xn` 'ikxr ivg' oial 'iivg jxr' oia erhi `ly icke .ilr ilek

.mly jxr mlyn mlerly iqei

* * *
my `iven iaeigl xewnd z` zex`and zeziixa d`ian `xnbd

rx my `iven zyxta dxeza xn`p :zewlne oenna rxak mixac)

(hi-giFz` EWpre ,Fz` ExQie Wi`d z` `edd xird ipwf Egwle'§¨§¦§¥¨¦©¦¤¨¦§¦§Ÿ§¨§Ÿ
l`xUi zlEzA lr rx mW `ivFd iM dxrPd ia`l Epzpe sqk d`n¥¨¤¤§¨§©£¦©©£¨¦¦¥¨©§©¦§¨¥

.'eini lM DgNWl lkEi `l dX`l didz Fle,ïðaø eðzweqta xn`p §¦§¤§¦¨Ÿ©§©§¨¨¨¨¨©¨¨
äæ ,'Búà eLðòå'yper,ïBîî,mirlq d`n qpw mlyl lrad lry §¨§Ÿ¤¨

xn`py dneeøqéå','Fz`äæyper.úe÷ìî §¦§Ÿ¤©§
:`xnbd zl`eyàîìLay `ziixad dxn`y xacd oaen -'eLðòå' ¦§¨¨§¨§

äæyper,ïBîîmeynáéúëcweqtd jyndaóñë äàî Búà eLðòå' ¤¨¦§¦§¨§Ÿ¥¨¤¤
àlà ,'äøòpä éáàì eðúðåy `ziixad dxn`y dn,úe÷ìî äæ 'eøqéå' §¨§©£¦©©£¨¤¨§¦§¤©§

,ïìðîdaiyn .mixac zgkezl e` `nlra d`kdl dpeekd `ny §¨¨
:`xnbdeðãîì ,eäaà éaø øîàdey dxifba'eøqé'`ivena xn`py ¨©©¦©¨¨©§¦§
,rx my'eøqé'îxn`py ,dxene xxeq oa iabl xn`py(gi `k mixac) ¦¦§

,'mdil` rnWi `le Fz` ExQie ,FO` lFwaE eia` lFwA rnW EPpi`'¥¤Ÿ¥©§¨¦§¦§¦§Ÿ§Ÿ¦§©£¥¤
åcenll yi ok'eøqé'dxene xxeq oaa xen`d'ïa'î,ea xen`d §¦§¦¥

xn`py(my),'dxFnE xxFq oA Wi`l didi iM''ïa'eepcnl df'ïa'î ¦¦§¤§¦¥¥¤¥¦¦
xn`py ,zewln zyxta xen`d(a dk my)úBkä ïa íà äéäå'§¨¨¦¦©

,'òLøäjk ,'oa' mbe 'exqie' aezk dxene xxeq oa zyxtay enke ¨¨¨
da xn`p eli`k df ixd ,'exqie' da aezky rx my `iven zyxta
aezky 'oA'n [rx my `ivena azkp eli`ky] 'oA' micnele ,'oa' s`¥¦

.zewln eyexit 'exqie'y gikedl ,zewlna
ok m` `l` aezkd ypr `ly epicia llk ixd :`xnbd zxxan

ok m`e ,xidfdïìðî òø íL àéöBîì äøäæà,df xeqi` xn`p okid - ©§¨¨§¦¥©§¨¨
:`xnbd daiyn .dwel `ed ok zngny,øîà øæòìà éaøezxdf` ©¦¤§¨¨¨©

`idîxn`py dn(fh hi `xwie)ìéëø Cìú àì'.'LiOrA,øîBà ïúð éaø ¦Ÿ¥¥¨¦§©¤©¦¨¨¥
`id ezxdf`'òø øác ìkî zøîLðå'î(i bk mixac),weqtd zpeeke ¦§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨

.e`lk zaygp 'xnyd' oeyle ,rx xeaic lkn xnydl `id
ly ezyxca o`in mi`xen`dn cg` lk recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .exiagøîà àì àîòè éàî ,øæòìà éaøåzxdf`y §©¦¤§¨¨©©§¨Ÿ¨©
zcnlp rx my `ivenéàäî.'rx xaC lMn YxnWpe' weqtdn - ¥©§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨

weqtd :`xnbd daiyndéì éòaéî àeääjxvp -ïa ñçðt éaøãëì ©¦¨¥¥§¦§©¦¦§¨¤
,øéàé,jk yxcyïa ñçðt éaø øîà ïàkî ,'òø øác ìkî zøîLðå' ¨¦§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨¦¨¨©©¦¦§¨¤

íBia íãà øäøäé ìà ,øéàé,dxiar ixedxdàáéåjk jeznéãéì ¨¦©§©§¥¨¨©§¨Ÿ¦¥
,äìéla äàîeèeixg`y weqta xn`p ixdy(`i my)La didi iM' §¨©©§¨¦¦§¤§

:zx`ane `xnbd dkiynn .'dlil dxTn xFdh didi `l xW` Wi ¦̀£¤Ÿ¦§¤¨¦§¥¨§¨
øîà àì àîòè éàî ,ïúð éaøåcnlp rx my `ivedl xeqi`dy §©¦¨¨©©§¨Ÿ¨©

éàäîweqtd :`xnbd daiyn .'likx Klz `l' weqtdn -àeää ¥©Ÿ¥¥¨¦©
k xn`pàäé àlL ,ïéc úéáì äøäæàoiicd,äæì äL÷å äæì Cø`l` ©§¨¨§¥¦¤Ÿ§¥©¨¤§¨¤¨¤

.'didz il jx' xn`p eli`k `ed 'likx'e ,deya mdipy mr bdpi¨¦

* * *
z`ad ote` z` zx`and ,`ziixad jynd z` d`ian `xnbd
:rx my `ivend z` dxezd daiig dfay ,lrad ici lr micrd

rx my `ivend m`éðeãéòäå eàBa íéãòì øîà àì,dzpif izy`y Ÿ¨©¨¥¦©£¦¦
ïäéìàî BúBà íéãéòî ïäå,enfed jk xg`e ,mnvrn -àeälrad - §¥§¦¦¥£¥¤

,íéòìñ äàî ïúBð Bðéàå ,ä÷Bì Bðéà.rx my dilr `ived `l ixdy ¥¤§¥¥¥¨§¨¦
la`àéädnvr dy`d -åokäéîîBædzpify ecirdy micrd - ¦§§¤¨

,enfedeïéîéc÷îm`iadl xweaa minikyn -.äìé÷qä úéáì ©§¦¦§¥©§¦¨
:`xnbd ddnzCzòc à÷ìñ äéîîBæå àéäjzrc lr dlrz ike - ¦§§¤¨©§¨©§¨

`id wx zn` mzecr m` ixde ,milwqp micrd mbe dy`d mby
:`xnbd zvxzn .miyprp md wx enfed m`e ,zlwqpBà àlàyàéä ¤¨¦

,enfed `lyk epiide ,zbxdpBàyäéîîBæe mibxdpúéáì ïéîéc÷î §¤¨©§¦¦§¥
,äìé÷qä.enfed m` ©§¦¨

* * *
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המשך בעמוד רדה

miwxt dyelya` cenr en sc ± iriax wxtzeaezk
øîà àôô áøjda xn`wc "dwel epi` lra `l dwel lra" i`ne ,ynn zewln mlerl Ð

`ziixaÐd`nc oenn.xn`w rlqåëøò éöçitl dyxta aevw jxrc .eipy itl Ð

.mipydåëøò éöç äøéæâaevwy ,mly jxr ivg rnync Ð.mipy itl elåéöç êøò åèà
"ilr ial" e` "iy`x jxr" e` "ilr eivg jxr" xne`de ."ilr" ÐÐdedc .mly jxr ozep

diljixrnoikxr iabe ,ea dielz dnypdy xa`

jixrndy ,"zeytp jkxra" (fk `xwie) aizk

ea dielz dnypdy xa`Ðdpzpy davw ozep

.dxez eaåøñéåî åøñéåïáî åøñéåkd aizk Ð`

."exqie" dxene xxeq iab aizke ,"eze` exqie"

enr oa oldl dnÐepiide ,enr oa o`k s`

"exqie" `edde .mzdc "exqie"n `kdc "exqie"

lr enry "oa"l dixnblc ,enry "oa"n mzdc

opizii`c "oa" sili xcde ,`kdc "exqie"`kd

zewln mzd dn ,"zekd oa m` dide" "oa"nÐ

.zewln `kd s`òø øáã ìëî úøîùðålke Ð

"l`"e "ot" "xnyd" xn`py mewnÐ`l` epi`

.dyrz `lñçðô éáøãëìdcear zkqna Ð

.dxfäìéìá äàîåè éãéì àáéå íåéá øäøäé àìù
.'ebe "yi` ja didi ik" dil jinqc Ðäæì êøÐ

,likxe.didz il jx :oeylíéãòì øîà àìÐ

micirnd.dzepf lrò÷ø÷á ïøëùiaxl Ð

edn ,dcedi?ziaxnc oeikxnbÐlke` e` sqk

e` ,ziax oiprl aizkck ,oilhlhn eedc ,opira

xnbc `ed oennl `nlc,dey dxifbelit`e

.irwxwníéðåùàøä ïéàåùð ìò`le dqpk Ð

`ived`iven jk xg`e ,dxifgde dyxbe rx my

.i`nw oi`eyipl mileza iz`vn `l :rx myàìå
íáéìi`eyip lr rx my `ivedy mai oi` Ð

.mileza zprh oerhl ,ef dyxt llka eig`

.`ziixza `ira dil `hiyti`àø÷éòî äúðéæ
äðî äáåúë äì ùézwfga dqpk :xaqw Ð

dlera z`vnpe dlezaÐ.dpn daezk dl yi

íéìåúá éøùëenifiy micr Ðe`z` eyigki

,el`exiykie.dxenb dlezal jza z`éøùë
éìåúáéúámicr Ðoinifnd.eicr z`àìù

áåúëä ÷ìçù åðéöî"aizk dy` iakyn" Ð

ipy.zeixr htyn lkl oiey dizeakynàéöåîá
÷ìç òø íùdlrapy micr `iad m`y Ð

oinnef e`vnpe ,dkxck `ly ezqex`Ðepi`

,aizk "mileza iz`vn `l"c .rlq d`n ozep

.mileza mewnaàìù ìåòáéù ãò áééç åðéà
äëøãëá òø íù àéöåéå äëøãëxnelk Ð

`id elit` ezlirae ,mixac exn`p lrayk

.oiyper x`ya wlg `lc ikid ik .dkxck `ly

dilr frl `iven `edy zepf ly d`ia la`Ð

yxtn onwle ,dkxck d`ia lr xn`iy jixv
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àéúà,`id dxenb dey dxfb e`lc d`xp Ð dniy dniye` rwxwa oxky jenqa iracn

sqkc `inec `weec `l` ,rwxwa ziax oi`c ab lr s` ?edn dhext deyn zegta

il dnl :(`,`q `rivn `aa) "jyp edfi`" yixa xn`cn ,dhext deyn zegta `le .lke`e

Ð dhext deyn zegta ziax yi m`e ?d`pe`a e`l ,ziaxa e`l ,lfba e`l `pngx azkc

.dhext deyn zegtl ziaxa e`l jixhvi` `d

oky Ð ziaxl dnc ,dipin opitli `l inp jpde

oikxra xn`c `de .dhext deyn zegta dpyi

`l` ,`ed ziax :dneg ixr iza iab (`,`l)

itl ziaix aiyg mzd Ð ezxizd dxezdy

m` la` .eizern zpznd xkya ziaa cnery

dcy el rxti xdp dthy m`y dcy del mc`

zg`a ,xqea e` oibt zeperh miptb xyr e` ,ivge

dreayl `inc rwxwk `nlr ileklc Ð dxyr

ziax ied `l `peeb i`d ik `ny ,xac lkle

.rwxwa
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s`epdy zelzl yic ,jk liaya micr iygkzin
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc zeaezk(iyiy meil)

iax zhiya zeziixad oia dxizqd lr sqep uexiz d`ian `xnbd
:dcedi,øîà àtt áøzewln aeig oi`y dcedi iax xaeq zn`a ©¨¨¨©

e ,lra `ly ote`aéàîm`'íúä éðz÷c 'ä÷Bì ìòa`ziixaa - ©¨©¤§¨¨¥¨¨
yperl `l` sebd zewlnl dpeekd oi` ,dipyd,ïBîî`ed 'dwel'e ¨

mlyny ,dpey`xd `ziixaa dcedi iax ixack edfe .yper oeyln
.lra `lyk s` dwele ,lra m` wx rlq d`n

nbd zl`ey:`xdéì éø÷å`xew `pzdy okzi ike -ìinelyzïBîî §¨¥¥§¨
mya.'úe÷ìî':`xnbd daiynïéàzenewna ef oeyl epivne ,ok - ©§¦

,mitqep[àéðz] (ïðú) àäåxn`y in oipra ,`ziixaa epipy jke - §¨©§¨
dn itl ,envr jxr z` ziad wcal zzl jixvy ,'ilr ikxr'

,dawple xkfl lib lkl dxezd davwyïúBð ,éìò ékøò éöç øîBàä̈¥£¦¤§¦¨©¥
,íìL Cøò ïúBðå ä÷Bì ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .Bkøò éöç£¦¤§©¦¥§©¦§¨¥¤§¥¥¤¨¥

,dyw dxe`kleéànà ä÷Bìixde ,zewlna eyiprdl mrhd dn - ¤©©
e ,xeqi` lk xar `l,àtt áø øîàdf mc`y iqei iax zpeeky ¨©©¨¨

a 'ä÷Bì'melyz,íìL Cøòoeyla mi`pzd miynzyny ixd ¤§¥¤¨¥
.oenn inelyz oiprl zewln

iax zhiy z` `xnbd zxxan ,ef `ziixa o`k d`aedy jk ab`
:`xnbd zxxan .iqeiàîòè éàî,mly jxra iqei iax eaiigny ©©£¨

an .ivg `l` xcp `l ixde:`xnbd zx`äøéæbote`a minkg exfb - §¥¨
xn`yeèà ,'Bkøò éöç'xn`y mewn meyn -å ,'Béöç Cøò'xne`d £¦¤§¨¥¤¤§§

'Béöç Cøò'c oeik ,mly jxr oicd xwirn mlyl eilrøáà déì éåä ¥¤¤§¨¥¥¥¤
,Ba äéeìz äîLpäLmixa` yi mc`d sebn ivg lka ,xnelk ¤©§¨¨§¨

xa` jixrnde ,mdicrla zeigl xyt` i`e mda dielz dnypdy
jxr mlyn ,'ilr iy`x jxr' xne`d oebk ,ea dielz dnypdy
jxr xn` eli`k df ixd ,eicrla zeigl leki epi`y oeiky ,mly
iax xn` 'ikxr ivg' oial 'iivg jxr' oia erhi `ly icke .ilr ilek

.mly jxr mlyn mlerly iqei

* * *
my `iven iaeigl xewnd z` zex`and zeziixa d`ian `xnbd

rx my `iven zyxta dxeza xn`p :zewlne oenna rxak mixac)

(hi-giFz` EWpre ,Fz` ExQie Wi`d z` `edd xird ipwf Egwle'§¨§¦§¥¨¦©¦¤¨¦§¦§Ÿ§¨§Ÿ
l`xUi zlEzA lr rx mW `ivFd iM dxrPd ia`l Epzpe sqk d`n¥¨¤¤§¨§©£¦©©£¨¦¦¥¨©§©¦§¨¥

.'eini lM DgNWl lkEi `l dX`l didz Fle,ïðaø eðzweqta xn`p §¦§¤§¦¨Ÿ©§©§¨¨¨¨¨©¨¨
äæ ,'Búà eLðòå'yper,ïBîî,mirlq d`n qpw mlyl lrad lry §¨§Ÿ¤¨

xn`py dneeøqéå','Fz`äæyper.úe÷ìî §¦§Ÿ¤©§
:`xnbd zl`eyàîìLay `ziixad dxn`y xacd oaen -'eLðòå' ¦§¨¨§¨§

äæyper,ïBîîmeynáéúëcweqtd jyndaóñë äàî Búà eLðòå' ¤¨¦§¦§¨§Ÿ¥¨¤¤
àlà ,'äøòpä éáàì eðúðåy `ziixad dxn`y dn,úe÷ìî äæ 'eøqéå' §¨§©£¦©©£¨¤¨§¦§¤©§

,ïìðîdaiyn .mixac zgkezl e` `nlra d`kdl dpeekd `ny §¨¨
:`xnbdeðãîì ,eäaà éaø øîàdey dxifba'eøqé'`ivena xn`py ¨©©¦©¨¨©§¦§
,rx my'eøqé'îxn`py ,dxene xxeq oa iabl xn`py(gi `k mixac) ¦¦§

,'mdil` rnWi `le Fz` ExQie ,FO` lFwaE eia` lFwA rnW EPpi`'¥¤Ÿ¥©§¨¦§¦§¦§Ÿ§Ÿ¦§©£¥¤
åcenll yi ok'eøqé'dxene xxeq oaa xen`d'ïa'î,ea xen`d §¦§¦¥

xn`py(my),'dxFnE xxFq oA Wi`l didi iM''ïa'eepcnl df'ïa'î ¦¦§¤§¦¥¥¤¥¦¦
xn`py ,zewln zyxta xen`d(a dk my)úBkä ïa íà äéäå'§¨¨¦¦©

,'òLøäjk ,'oa' mbe 'exqie' aezk dxene xxeq oa zyxtay enke ¨¨¨
da xn`p eli`k df ixd ,'exqie' da aezky rx my `iven zyxta
aezky 'oA'n [rx my `ivena azkp eli`ky] 'oA' micnele ,'oa' s`¥¦

.zewln eyexit 'exqie'y gikedl ,zewlna
ok m` `l` aezkd ypr `ly epicia llk ixd :`xnbd zxxan

ok m`e ,xidfdïìðî òø íL àéöBîì äøäæà,df xeqi` xn`p okid - ©§¨¨§¦¥©§¨¨
:`xnbd daiyn .dwel `ed ok zngny,øîà øæòìà éaøezxdf` ©¦¤§¨¨¨©

`idîxn`py dn(fh hi `xwie)ìéëø Cìú àì'.'LiOrA,øîBà ïúð éaø ¦Ÿ¥¥¨¦§©¤©¦¨¨¥
`id ezxdf`'òø øác ìkî zøîLðå'î(i bk mixac),weqtd zpeeke ¦§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨

.e`lk zaygp 'xnyd' oeyle ,rx xeaic lkn xnydl `id
ly ezyxca o`in mi`xen`dn cg` lk recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .exiagøîà àì àîòè éàî ,øæòìà éaøåzxdf`y §©¦¤§¨¨©©§¨Ÿ¨©
zcnlp rx my `ivenéàäî.'rx xaC lMn YxnWpe' weqtdn - ¥©§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨

weqtd :`xnbd daiyndéì éòaéî àeääjxvp -ïa ñçðt éaøãëì ©¦¨¥¥§¦§©¦¦§¨¤
,øéàé,jk yxcyïa ñçðt éaø øîà ïàkî ,'òø øác ìkî zøîLðå' ¨¦§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨¦¨¨©©¦¦§¨¤

íBia íãà øäøäé ìà ,øéàé,dxiar ixedxdàáéåjk jeznéãéì ¨¦©§©§¥¨¨©§¨Ÿ¦¥
,äìéla äàîeèeixg`y weqta xn`p ixdy(`i my)La didi iM' §¨©©§¨¦¦§¤§

:zx`ane `xnbd dkiynn .'dlil dxTn xFdh didi `l xW` Wi ¦̀£¤Ÿ¦§¤¨¦§¥¨§¨
øîà àì àîòè éàî ,ïúð éaøåcnlp rx my `ivedl xeqi`dy §©¦¨¨©©§¨Ÿ¨©

éàäîweqtd :`xnbd daiyn .'likx Klz `l' weqtdn -àeää ¥©Ÿ¥¥¨¦©
k xn`pàäé àlL ,ïéc úéáì äøäæàoiicd,äæì äL÷å äæì Cø`l` ©§¨¨§¥¦¤Ÿ§¥©¨¤§¨¤¨¤

.'didz il jx' xn`p eli`k `ed 'likx'e ,deya mdipy mr bdpi¨¦

* * *
z`ad ote` z` zx`and ,`ziixad jynd z` d`ian `xnbd
:rx my `ivend z` dxezd daiig dfay ,lrad ici lr micrd

rx my `ivend m`éðeãéòäå eàBa íéãòì øîà àì,dzpif izy`y Ÿ¨©¨¥¦©£¦¦
ïäéìàî BúBà íéãéòî ïäå,enfed jk xg`e ,mnvrn -àeälrad - §¥§¦¦¥£¥¤

,íéòìñ äàî ïúBð Bðéàå ,ä÷Bì Bðéà.rx my dilr `ived `l ixdy ¥¤§¥¥¥¨§¨¦
la`àéädnvr dy`d -åokäéîîBædzpify ecirdy micrd - ¦§§¤¨

,enfedeïéîéc÷îm`iadl xweaa minikyn -.äìé÷qä úéáì ©§¦¦§¥©§¦¨
:`xnbd ddnzCzòc à÷ìñ äéîîBæå àéäjzrc lr dlrz ike - ¦§§¤¨©§¨©§¨

`id wx zn` mzecr m` ixde ,milwqp micrd mbe dy`d mby
:`xnbd zvxzn .miyprp md wx enfed m`e ,zlwqpBà àlàyàéä ¤¨¦

,enfed `lyk epiide ,zbxdpBàyäéîîBæe mibxdpúéáì ïéîéc÷î §¤¨©§¦¦§¥
,äìé÷qä.enfed m` ©§¦¨

* * *
oenn mliyyk wx `ed rx my `iven aeig m`d zxxan `xnbd
,micrd z` `iad `l lrad m`y lirl `ziixaa x`azd .micrl

:`xnbd zwiicn .mlyn epi`e dwel epi`àîòèxeht lrady ©§¨
meyn `ed yperneäì øîà àìc,edecirie e`eaiy ,micrl -àä §Ÿ¨©§¨

m` la` -eäì øîà,eciriyeäðéøâà àìc áb ìò óà`ly s` - ¨©§©©©§Ÿ©§¦§
edfe .mlyne dwel ,jk lr xky mdl mliyé÷etàì`ivedl - §©¥

hrnleîezhiy,øîBà äãeäé éaø ,àéðúc ,äãeäé éaøcmy `ivend ¦§©¦§¨§©§¨©¦§¨¥
rxáéiç Bðéà,qpwe zewlníéãò øBkNiL ãòezy`y xwy eciriy ¥©¨©¤¦§¥¦

.dzpif
:`xnbd zxxanäãeäé éaøc àîòè éàîm` wx `ed lrad aeigy ©©§¨§©¦§¨

:`xnbd daiyn .micrl xky mliy'äîéN' àéúà ,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨§¨¦¨
'äîéN'dxen`d 'dniy' oeyld ly dey dxifba cnlp df oic - ¦¨

,ziaix iabl mb dxn`pe ,rx my `iven iabl ,o`kàëä áéúkmixac) §¦¨¨
(ci ak,íúä áéúëe ,'íéøác úìéìò dì íNå',ziaix iablïeîéNú àì' §¨¨£¦Ÿ§¨¦§¦¨¨Ÿ§¦

'CLð åéìò(ck ak zeny)äî ,dxen`d 'dniU',ïlälepiid ,ziaixa ¨¨¤¤©¦¨§©¨
,ïBîî,oenn ztqez deldn lhep delndyóàdxen`d 'dniU' ¨©¦¨
,ïàkl dpeekd ,rx my `ivena,ïBîîicrl oenn lrad mliyy ¨¨

.xwydéðz ïëå ,÷çöé øa ïîçð áø øîà[dpy jke-]éðBãéö óñBé áø ¨©©©§¨©¦§¨§¥¨¥©¥¦¦
dzpypy ef `ziixaàéúà ,éàçBé ïa ïBòîL éaø éacnlp df xac - ¥©¦¦§¤©¨§¨

dey dxifba,'äîéN' 'äîéN'icr xekyiy cr aiig lrad oi`y ¦¨¦¨
.xwy

`ed lrad aeigy ,dcedi iax zhiya zewitq dnk d`ian `xnbd
:xwy icr xky m` wxò÷ø÷a ïøëN ,äéîøé éaø éòalrad m` - ¨¥©¦¦§§¨§¨¨§©§©

,sqk zxenz `le rwxw zxenz xwyd icr z` xkyeäîm`d - ©
cnlp df oicy oeik m`d ,minnef e`vnp xy`k lrad ypri
epi` rx my `iven s` ,rwxw z`elda ziaix xeqi` oi`e ,ziaixn

yprpcenildy e` .oilhlhn e` sqka micrd xky xy`k `l`
rx my `ivena jk ,oenn melyz yi myy myky `ed ziaixn
wtzqd cer .oenn llka rwxw s`e ,oenn micrl mliyy xaecn

cgi micrd ipy z` xky lrad m` :dinxi iaxäåMî úBçôa§¨¦¨¤
,äèeøt,ziaix xeqi` ea oi`y.eäîzegtay heytl dvxz m`e §¨©

z` xky m` wtzqdl yi ,oennl aygp df oi` i`ce dhext deyn
íäéðLcg`k,äèeøôazexiky lr dhext mliy lrady `vnpe §¥¤¦§¨

,dhext deyn zegt laiw mdn cg` lk j` ,ef.eäî©
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miwxt dyelya` cenr en sc ± iriax wxtzeaezk
øîà àôô áøjda xn`wc "dwel epi` lra `l dwel lra" i`ne ,ynn zewln mlerl Ð

`ziixaÐd`nc oenn.xn`w rlqåëøò éöçitl dyxta aevw jxrc .eipy itl Ð

.mipydåëøò éöç äøéæâaevwy ,mly jxr ivg rnync Ð.mipy itl elåéöç êøò åèà
"ilr ial" e` "iy`x jxr" e` "ilr eivg jxr" xne`de ."ilr" ÐÐdedc .mly jxr ozep

diljixrnoikxr iabe ,ea dielz dnypdy xa`

jixrndy ,"zeytp jkxra" (fk `xwie) aizk

ea dielz dnypdy xa`Ðdpzpy davw ozep

.dxez eaåøñéåî åøñéåïáî åøñéåkd aizk Ð`

."exqie" dxene xxeq iab aizke ,"eze` exqie"

enr oa oldl dnÐepiide ,enr oa o`k s`

"exqie" `edde .mzdc "exqie"n `kdc "exqie"

lr enry "oa"l dixnblc ,enry "oa"n mzdc

opizii`c "oa" sili xcde ,`kdc "exqie"`kd

zewln mzd dn ,"zekd oa m` dide" "oa"nÐ

.zewln `kd s`òø øáã ìëî úøîùðålke Ð

"l`"e "ot" "xnyd" xn`py mewnÐ`l` epi`

.dyrz `lñçðô éáøãëìdcear zkqna Ð

.dxfäìéìá äàîåè éãéì àáéå íåéá øäøäé àìù
.'ebe "yi` ja didi ik" dil jinqc Ðäæì êøÐ

,likxe.didz il jx :oeylíéãòì øîà àìÐ

micirnd.dzepf lrò÷ø÷á ïøëùiaxl Ð

edn ,dcedi?ziaxnc oeikxnbÐlke` e` sqk

e` ,ziax oiprl aizkck ,oilhlhn eedc ,opira

xnbc `ed oennl `nlc,dey dxifbelit`e

.irwxwníéðåùàøä ïéàåùð ìò`le dqpk Ð

`ived`iven jk xg`e ,dxifgde dyxbe rx my

.i`nw oi`eyipl mileza iz`vn `l :rx myàìå
íáéìi`eyip lr rx my `ivedy mai oi` Ð

.mileza zprh oerhl ,ef dyxt llka eig`

.`ziixza `ira dil `hiyti`àø÷éòî äúðéæ
äðî äáåúë äì ùézwfga dqpk :xaqw Ð

dlera z`vnpe dlezaÐ.dpn daezk dl yi

íéìåúá éøùëenifiy micr Ðe`z` eyigki

,el`exiykie.dxenb dlezal jza z`éøùë
éìåúáéúámicr Ðoinifnd.eicr z`àìù

áåúëä ÷ìçù åðéöî"aizk dy` iakyn" Ð

ipy.zeixr htyn lkl oiey dizeakynàéöåîá
÷ìç òø íùdlrapy micr `iad m`y Ð

oinnef e`vnpe ,dkxck `ly ezqex`Ðepi`

,aizk "mileza iz`vn `l"c .rlq d`n ozep

.mileza mewnaàìù ìåòáéù ãò áééç åðéà
äëøãëá òø íù àéöåéå äëøãëxnelk Ð

`id elit` ezlirae ,mixac exn`p lrayk

.oiyper x`ya wlg `lc ikid ik .dkxck `ly

dilr frl `iven `edy zepf ly d`ia la`Ð

yxtn onwle ,dkxck d`ia lr xn`iy jixv

.dl
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àéúà,`id dxenb dey dxfb e`lc d`xp Ð dniy dniye` rwxwa oxky jenqa iracn

sqkc `inec `weec `l` ,rwxwa ziax oi`c ab lr s` ?edn dhext deyn zegta

il dnl :(`,`q `rivn `aa) "jyp edfi`" yixa xn`cn ,dhext deyn zegta `le .lke`e

Ð dhext deyn zegta ziax yi m`e ?d`pe`a e`l ,ziaxa e`l ,lfba e`l `pngx azkc

.dhext deyn zegtl ziaxa e`l jixhvi` `d

oky Ð ziaxl dnc ,dipin opitli `l inp jpde

oikxra xn`c `de .dhext deyn zegta dpyi

`l` ,`ed ziax :dneg ixr iza iab (`,`l)

itl ziaix aiyg mzd Ð ezxizd dxezdy

m` la` .eizern zpznd xkya ziaa cnery

dcy el rxti xdp dthy m`y dcy del mc`

zg`a ,xqea e` oibt zeperh miptb xyr e` ,ivge

dreayl `inc rwxwk `nlr ileklc Ð dxyr

ziax ied `l `peeb i`d ik `ny ,xac lkle

.rwxwa

àîìùáaizkc epiid awri oa xfril` iaxl

jgxk lrc :dniz Ð dlnyd eyxte

e`vni `ly meync ,ixii` dzpify micr yiya

dn ok m` Ð dbxedl oi` mileza mc dlnyd lr

`lc `hiytc ?dlnyd zyixta yi zlrez

s`epdy zelzl yic ,jk liaya micr iygkzin

ok m` `l` ,aiigin `lc xaqc :xnel yie !dhd

ze`xdl sivgny ,recid zepyl eipt fird

,oxwy `vnpe ,oic zial mileza `la dlnyd

.mc d`ln `idy

íéøáã,yixc dlny oeyln `l Ð dl myy

"dlny" iziinc `ziixaa yxtn `dc

dl mye" hwp `xwc `pyil `l` .dycg dlnyk

."mixac zelilr
`ni`e
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.ïBîî ?íúä éðú÷c ä÷Bì ìòa éàî :øîà àtt áø©©¨¨©©¨©¤§¨¨¥¨¨¨
éöç øîBàä" :ïðz àäå ,ïéà ?úB÷ìî ïBîîì déì éø÷å§¨¥¥§¨©§¦§¨§©¨¥£¦

"éìò ékøò¯äãeäé éaøa éñBé éaø ,Bkøò éöç ïúBð ¤§¦¨©¥£¦¤§©¦¥§©¦§¨
éànà ä÷Bì .íìL Cøò ïúBðå ä÷Bì :øîBàøîà ? ¥¤§¥¤¤¨¥¤©©¨©

àîòè éàî .íìL Cøòa ä÷Bì :àtt áø¯äøéæb ©©¨¤§¤¤¨¥©©£¨§¥¨
Béöç Cøòå ,Béöç Cøò ehà Bkøò éöç¯déì éåä £¦¤§©¥¤¤§§¥¤¤§¨¥¥

"BúBà eLðòå" :ïðaø eðz .Ba äéeìz äîLpäL øáà¥¤¤©§¨¨§¨¨©¨©§¨§
¯"eøqéå" ,ïBîî äæ¯"eLðòå" àîìLa .úB÷ìî äæ ¤¨§¦§¤©§¦§¨¨§¨§

ïBîî äæ¯eðúðå óñë äàî BúBà eLðòå" :áéúëc ¤¨¦§¦§¨§¥¨¤¤§¨§
øîà ?ïìðî úB÷ìî äæ "eøqéå" àlà "äøòpä éáàì©£¦©©£¨¤¨§¦§¤©§§¨©¨©
"ïa"î "eøqé"å "eøqé"î "eøqé" eðãîì :eäaà éaø©¦©¨¨©§¦§¦¦§§¦§¦¥

"ïa"î "ïá"e¯äøäæà ."òLøä úBkä ïa íà äéäå" ¥¦¦§¨¨¦¦©¨¨¨©§¨¨
Cìú àì"î :øîà øæòìà éaø ?ïìðî òø íL àéöBîì§¦¥©§¨©©¦¤§¨¨¨©¦Ÿ¥¥
."òø øác ìkî zøîLðå"î :øîBà ïúð éaø ,"ìéëø̈¦©¦¨¨¥¦§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨
éòaéî àeää ?éàäî øîà àì àîòè éàî øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨©©£¨¨£©¥©©¦¨¥
"òø øác ìkî zøîLðå" .øéàé ïa ñçðt éaøãëì déì¥§¦§©¦¦§¨¤¨¦§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨
íBia íãà øäøäé ìà :øéàé ïa ñçðt éaø øîàå ïàkî¦¨§¨©©¦¦§¨¤¨¦©§©§¥¨¨©
àì àîòè éàî ,ïúð éaøå .äìéla äàîeè éãéì àáéå§¨Ÿ¦¥§¨©©§¨§©¦¨¨©©£¨¨
Cø àäé àlL ,ïéc úéáì äøäæà àeää ?éàäî øîà£©¥©©©§¨¨§¥¦¤Ÿ§¥©
ïäå "éðeãéòäå eàBa" íéãòì øîà àì .äæì äL÷å äæì̈¤§¨¤¨¤Ÿ¨©¨¥¦©£¦¦§¥

ïäéìàî BúBà íéãéòî¯ïúBð Bðéàå ä÷Bì Bðéà àeä §¦¦¥£¥¤¥¤§¥¥
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ïðéòá äëøãë éãéàå éãéàdl iz`vn `l" `xew dz` j`id ,oazkk mixac xn`c oeik Ð

"mileza?.dlera diz`vne dkxck dizlra xn` ok m` `l`äðùîåúáá éàëæ áàä
.zexrpae zephwa Ðóñëá äéùåãé÷ásqky Ð.ely diyeciwøèùáåxhy law m`y Ð

dilr oiqexi`Ð.zycewn ef ixdäàéáá.oiyeciw myl d`ial dxqenl i`yx Ðìá÷îå
äèéâ úàmcewe ,oiqexi`d on dyxbzp m` Ð

dxba la` .dxbayzqip e`Ðzeyx el oi` aey

.daäééçá úåøéô ìëåà åðéàådl eltp m` Ð

dn` zian dyexia zerwxwÐlke` dia` oi`

.dlebq dl oiyer `l` ,odizexitäééçá`l` Ð

.dyxei `ede dzn ok m`ìòáä åéìò øúéÐ

lka mb dkef `edymiiepydlke`e ,dlrnl

.el zqipyn dyexia dl eltpy miqkpn zexit

äðå÷øôáå äéúåðåæîá áééçå`edy ,ziayp m` Ð

,oic zia i`pz.'ipzna opzckäúøåá÷áÐ

dzaezk zgz dzxeaw :onwl opixn`c

.dzzina dyxei `ede ,dia` zian el dqipkdy

ïéìéìç éðùî.y"linlw ,ctqdl Ðàøîâ
ïìðî óñëá.dia`l diyeciw sqkc Ðóñë ïéà

i`d :jixt oiyeciwae .aizk dixard dn`a Ð

!ditebl dil iranäæ ïåãàì óñë ïéàdz`va Ð

oiyeciwa opitlick ,zexrp ipniqa ezeyxn

d`veiac.`xw irzyn mipniqaóñë ùé ìáà
øçà ïåãàìd`veiyk Ð.ezeyxnáà åðîåÐ

dfn ueg ,dia` `l` l`xyi zal oec` oi`y

dxknpy.eléåä äãéãì àîéàå`z` ik `xwe Ð

iyecwa lral zipwp `idy ,`z` opireny`l

:diyxcz ikde .sqkd`ivia sqk oi`yi la` ,ef

.ied dcic mlerle .zxg` d`ivia sqkàîéàå
éìéî éðä"izzp iza z`" dxez dxn`c ÐÐ

.dzpizp eciayãé äì úéìã äðè÷ycwl Ð

,aizk rx my `iven iabc ab lr s`e .dnvr

ded dxrp `iddeÐiza z` :xn`w ikd `nlc

.dxrp dzre ,dzephwa izzpúøôäá àéää àìà
áéúë íéøãð`le ,`id `iyewc `pwqn Ð

.`ed `iepiyóìéð àîéú éëådiyeciw sqk Ð

dzkify dqpwn.a`l dxezíâôå úùåáîÐ

zeaezk) "zexrp el`"a opixn`cly `edy (a,n

.a`äá êééùdyiiale oenn lehil ecia Ð

zyeaaleepnl oiyeciw z`ial dxqenl ,df

dkenle.oigyàìà,dcicl `ni` zkxt ik Ð

dz`ivi `xw hrnn `w ik `xazqn :ipyz ikd

zeyxn dz`ivi zxezn ,oiyeciwa a` zeyxn

.oipniqa oec`èòîî à÷ äúååëã äàéöédn Ð

z`ivic sqkoec`c ,sqk mzd ded i` ,oec`

ira epnn d`vei `idy,iednoeictk,dperxb

zrxbncik s` .el zpzep xzende ,d`veie enr

d`ivia sqk yi inp xn`wzxg`Ðoec`c

i`e .dcicl `le ,iednl ira epnn d`vei `idy

ded dcicl zxn`Ðzezl`ya yxetn jk .dzeekc d`ivi hrnn `w `li`g` axc

hrnn `w dzeekc d`ivi izrny ip`e .oe`bÐmzd dn`iywe .dxrp `kd s` ,dxrp

.iyewae ,izreny oeyla dizyxit oiyecw zkqnae !dcicl `ni` izk` :ilàéîã àì àäå
oiyecwc d`ivi Ðz`ivil.`id dzeekc d`ivi `le ,dixard dn`àøñçéî éúëà

äôåçì äøéñîdyrnle dzyexil a`d zeyxa `id oiicre Ð.diciäéúåùøî äì à÷ôð
.dlra mr zetzeya xtin dzre ,ecal xtin did eiykr crc Ðïìðî äàéááå øèùáÐ

ciacdxqenle dycwl dia`.dgxk lréããäì úåéååä ùå÷úéàdia` zeyxa sqk dn Ð

Ð.oiyeciwa opitli eda zycwnc d`iae xhy iyeciwe ,dia` cia d`iae xhy iyeciw s`
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`pngx azk i`c ,"mpg d`vie" azknl jixhv`e "gwi ik" azknl jixhv`e :(a,c)

mzdc :wgvi epiax xne`e !"mpg d`vie" `pngx azk ,ied dcic `tqk `pin` ied "gwi ik"

mey did e`l i` la` .hrnn `w dzeekc d`ivi :xn`c ,xn`w oizrnyc `pwqn itl

Ð a` ly `diy "mpg d`vie"n zernyn

.ely `diy opixn` ded `l `xeziin

àúùäiza z` aizkc diyeciw lawn dia`

,`zyd oizrc `wlqc i`nl :dniz Ð 'ebe izzp

sqka dycwnc ?"mpg d`vie" jixhvi` i`n`

lc dl opirny "iza z`"ne ,"gwi ik"n opirny`

.dcicl ied

àîéàå`xwc ab lr s`e Ð dphw ilin ipd

iza :xn`w ikd ,ixiin oiyper zaa

`l dphwl `d :xn`z m`e .dphw dzidyk izzp

sqk Ð dl oiafn ipeaf `zyd ,`xw jixhvi`

iab jenqa xn`w b"dkac ?`irain diyeciw

xn`w dici dyrn iabc :xnel yie !dici dyrn

xg`l dici dyrn xeknl gk el yiy oeikc ,xity

lv` oiyeciw oipr dn la` .ely mdy `hiyt Ð

sqka dcriil oec`d lekic ab lr s` ?dxikn

lekic `ed aezkd zxifbc meyn epiid Ð dziipw

Ð oiyeciw x`y la` ,dziipw sqka dcriil

:xnel yi cere .melk oda dkef a`d oi`c `ni`

onf lk ely mdy dil `hiyt dici dyrn`c

meyn la` .zexrp cr epiidc ,dxkenl lekiy

`diy opirny `l Ð zexrp cr dl oafn ivnc

.mlerl ea zycwzn `idy oiyeciw sqk ely

jixhvi`e ,xzein epi` "izzp iza z`"c :cere

on`p a`c opirny`l jixhvi`c ,dphwl elit`

`z` `l jgxk lr `pwqnd itle .eza z` xeq`l

lawn dia` `zyd opiyxcc `de .ikdl `l`

.`xwc dihytn epiid Ð diyeciw

àðåîî:xn`z m`e Ð opitli `l `xeqi`n

leki dia`c ,mixcp zxtdn slip

`linne ,`xeqi`n `xeqi` epiidc ,dycwl

`zyd :lirl xn`ck ,ied dia`c `tqkc opirny

yie ?`tqk dlwy idi` Ð diyeciw lawn dia`

zilc `xeqi`n `penn dia zi`c `xeqi`c :xnel

.opitli `l Ð `penn dia

äàéöéqxhpewa yxit Ð hrnn `w dzeekc

:l`ppg epiax yxit oke ,ipy oeyla

inp `kd s` ,dxrpa mzd dn epiid Ð dzeekc

,d`xp oi`e .dxrpa sqk opiaxn oec` i`dl

yexit `l` !dcicl `ni`e :iywz izk`c

`xw i`dn opirnyc oeik ,`zyde .xwir qxhpewd

inp edi`c `ed `xaq Ð ied dia`c `tqkc

idi`e diyecw sqk liwy dia` `zydc .lawn

?dytp yecwz

ïéðòìdnexz zlik` oiprlc xninl ivn ded inp ikd Ð ezeyxn dl `wtp mixcp zxtd

opixn`ck ,dnexza zlke` dpi` Ð `id l`xyil odk za m`c ,ezeyxn dl `wtp

zenai) "zexzen yi"ada el didy egk ciqtdy ,mixcp zxtd hwpnl dil `gip `l` .(`,ft

.dici dyrn ciqtny oec` z`ivic `inec ,dixcp xtdl

éàëæenk dia`l dz`ivn `dzy slinl `kil `ziixe`cn Ð dai` meyn dz`ivna

`gxhwc dz`ivn la` ,llk eda `gxhw `lc oiyeciw ip`yc ,dia`l diyeciwy

dici dyrn opixnb `lc (`,c) oiyeciw yixa `zekixv ciar `peeb i`dke .dz`ivn diabdl

zngnc jpd dne `zydc ,ediiexzn slip :xn`z m`e .llk eda `gxh `w `lc diyeciwn

,odici lr cqtp a`dy Ð jpdl dnc :xnel yie !oky lk `l d`ivn ,a`c ied ez` `w `teb

.(my) oiyeciw yixa opixn`ck ,dipin `pfzin `wc meyn dici dyrne ,epnn dnvr zrwtn `id oiyeciw ici lrc
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.äéøãð dì ïéøéôî dìòáe äéáà äñøBàîä äøòð©£¨©§¨¨¨¦¨©§¨§¦¦¨§¨¤¨
Léàì äúéäå" :àø÷ øîà ?ïì àðî ."äàéáe øèL"§¨¦¨§¨¨¨©§¨§¨§¨§¦

øçà"¯."dúàéöîa éàkæ" .éããäì úBéååä Le÷úéà ©¥¦§£¨©£¨¥©©¦§¦¨¨
íåùî
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כתובות. נערה שנתפתתה - פרק רביעי דף מו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc zeaezk(iyiy meil)

ixdéãéàå éãéà,zepfd z`ia mbe lrad z`ia mb -ïðéòa dkøãk- ¦¦§¦¦§©§¨§¦¨
dcai` `l ,dkxck `ly dzpif m` ixdy ,dkxck eidiy jixv
z`ia m`e .'milEzA LYal iz`vn `l' oreh lrad eli`e ,dilezaŸ¨¨¦§¦§§¦
zvxzn .mileza dl oi`y el oipn ,dkxck `ly dzid lrad

:`xnbdàlàitke ,awri oa xfril` iax zhiyk dxn`p ef `xnin ¤¨
y,ïðçBé éaøc déîMî àðäk áø çìLyáéiç Bðéàoenne zewlnãò ¨©©©£¨¦§¥§©¦¨¨¥©¨©

òø íL àéöBéå ,dkøãk ìBòáiLdzpify.dkøãëa ¤¦§§©§¨§¦¥©¦§©§¨

äðùî
wxtd zligza(.an)mikiiy za ly dz`ivne dici dyrny epipy

z` oke ,ezaa a`d zeiekf z` x`al dkiynn epizpyn .dia`l
:ezy`a lrad zeiekfBzáa éàkæ áàä,dxrpd e` dphwd ¨¨©©§¦

óñëa äéLecé÷adiyeciwae .ely diyeciw sqky -,øèLam`y §¦¤¨§¤¤¦§¨
,zycewn `id ixd ,dilr oiyeciw xhy laiwediyeciwa,äàéáa§¦¨

.d`iaa ycwzdl ,dvxiy inl dxqenl lekiyedúàéöîa éàkæ- ©©¦§¦¨¨
,d`vny d`ivnäéãé äNòîáe.dzyry dk`lna -úøôäáe §©£¥¨¤¨©£¨©

ãðäéø.dixcp z` xtdl a`d lekiy -åokdhéb úà ìa÷îcin §¨¤¨§§©¥¤¦¨
oenn zekf dpynd d`ian .dqex` dcera dyxbl dvx m` ,dlra

:a`l zkiiy dpi`yäéiça úBøét ìëBà Bðéàåeza dyxi m` - §¥¥¥§©¤¨
.mdizexita `le mda i`kf a`d oi` ,dn` zian miqkp

:ezy`a lrad zeiekf z` zhxtn dpyndúàOðlrad dkef ,zad ¦¥
,dixcp zxtdae dici dyrnae dz`ivna ,a`l eidy zeiekfa

df xacaeìòaä åéìò øúé,a`d lyn daexn lrad zekf -ìëBàL ¨¥¨¨©©©¤¥
äéiça úBøétd`iane .dyexia dl eltpy miqkpn ezy` ly ¥§©¤¨

:ezy`l lrad zeaeg z` dpyndáéiçålrad,äéúBðBæîa §©¨¦§¤¨
dðB÷øôáe,ziayp m` ,dzectl -åa ok,dúøeá÷.eiiga dznykéaø §¦§¨§§¨¨©¦

,ìàøNéaL éðò eléôà ,øîBà äãeäé,ezy` dznyúBçôé àì §¨¥£¦¨¦¤§¦§¨¥Ÿ¦§
î`iadlúððB÷îe ,ïéìéìç éðM.dcitqd jxevl ¦§¥£¦¦§¤¤

* * *

àøîâ
diyeciwa ezaa i`kf a`d' :dpyna epipy.'óñëa:`xnbd zl`ey §¤¤

ïìðî:`xnbd daiyn .dia`l oiyeciwd sqky epl oipn -áø øîà §¨¨¨©©
àø÷ øîà ,äãeäéoec`d zeyxn z`veiy dixar dn` iabl §¨¨©§¨

zexrp ipniq d`iadyk(`i `k zeny)'óñk ïéà ípç äàöéå'dpi`y - §¨§¨¦¨¥¨¤
,yexcl yie ,dz`ivi xear sqk oec`l mlyl dkixvïéàzekfóñk ¥¤¤

,äæ ïBãàì,epnn z`veiyLéåa zekfepîe ,øçà ïBãàì óñkine - §¨¤§¥¤¤§¨©¥©
df ,'xg` oec`' eze` `ed,äéáà.diyeciw sqka zekf el yiy ¨¦¨

:`xnbd dgecàîéàå`ed df sqkydãéãìweqtde ,dnvr zal - §¥¨§¦¨
yi la` ,oec`d zeyxn z`veiy ,ef d`ivia sqk oi`y wx cnln
,ycwzdl dia` zeyxn z`veiyk epiide ,zxg` d`ivia sqk

.dly `edy okzi j` ,oiyeciw sqk yiy
ly sqk iyeciwa i`kf a`dy oipn xg` ote`a `xnbd zx`an

:ezaàzLäy `ed oicd dzexrpae dzephwa ixd ,dzr -äéáà ©§¨¨¦¨
ìa÷îz`äéLecé÷,dvxiy inl dycwneáéúëc(fh ak mixac)úà' §©¥¦¤¨¦§¦¤

äfä Léàì ézúð éza,'c okzi ikeàtñk àì÷L éäéàzlhep zady - ¦¦¨©¦¨¦©¤¦¦©§¨©§¨
el dzkif mpgay xazqn `l ixde ,dnvrl oiyeciwd sqk z`

.diyeciw zlaw z` dxezd
:ef di`x mb `xnbd dgecàîéàådny ,zegcle xnel yi oiicre - §¥¨

,dvxiy inl dpzil a`d ciay ,'izzp iza z`' dxezd dxn`y
éléî éðäa wx xn`p df xac -ãé dì úéìc ,äpè÷dl oi`y - ¨¥¦¥§©¨§¥¨¨

dxezd dzkif okle ,zrc dl oi` ixdy ,dnvr z` ycwl zexyt`
,dycwl lkeiy a`lãé dì úéàc ,äøòð ìáàzexyt` dl yiy - £¨©£¨§¦¨¨

gwn dgwny ,xac lkl dlecbk `id ixdy ,dnvr z` ycwl
c xn`p `ny ,xknn dxknneìB÷Lz éäéàå ,dLôð Lc÷z éäéà¦¦§©¥©§¨§¦¦¦§

àtñkoiyeciwd sqk z` lehiz mbe dnvr z` ycwz `idy - ©§¨
.dnvrl

:xg` weqtn df oic cenll dqpn `xnbdàø÷ øîàzxtd iabl ¨©§¨
mixcp(fi l xacna),'äéáà úéa äéøòða'y df weqtn yexcl yieìk ¦§ª¤¨¥¨¦¨¨

çáLonfa `adäéáàì ,íéøeòð.`ed ¤©§¦§¨¦¨
:df cenil mb `xnbd dgecàlàå,zeywdl yi ,df cenil itl -àä §¤¨¨

úaä äNònL ïépî ,áø øîà àðeä áø øîàcjiiyàpL ,äéáàìøî §¨©©¨¨©©¦©¦¤©£¥©©§¨¦¨¤¤¡©
(f `k zeny),'äîàì Bza úà Léà økîé éëå'xeziin yexcl yie §¦¦§Ÿ¦¤¦§¨¨

,'dn`l' dlindäéãé äNòî äîà äîmikiiydaøì,dly oec`l - §¨¨¨¨¨©£¥¨¤¨§©¨
,äéáàì äéãé äNòî ,úa óà,dyweéì änì,df cenildéì ÷etéz- ©©©£¥¨¤¨§¨¦¨¨¨¦¥¥

z`f cenll yi,'äéáà úéa äéøeòða'î,dia`l mixerp gay lky ¦¦§¤¨¥¨¦¨
.dici iyrn df llkaeàlàc meyn ,ok micnel oi`y mrhdàeää ¤¨©

,'dia` zia dixerpa' ,df weqt -,áéúëc àeä íéøãð úøôäacnlne ©£¨©§¨¦¦§¦
`idy meyn ,dxrpd eza ixcp z` xtn a`dy oicd seb z`

.mixcp zxtd oiprl ezeyxa
:zxne`e `xnbd dtiqendpéî óìéð àîéz éëåxn`z m`e - §¦¥¨¥©¦¨

,mixcp zxtda xn`p envr 'dia` zia dixerpa' weqtd mpn`y
ixdy ,ok xnel oi` .a`l jiiy diyeciw sqk s`y epnn cnlp j`

ïðéôìé àì àøeqéàî àðBîî,mixeqi`n zepenn ipic cenll oi` - ¨¨¥¦¨Ÿ©§¦¨
s`y jkn cenll oi` ,exitdl zekf a`l yi xcp xeqi` iably s`e

.el jiiy oiyeciwd oenn
ly oiyeciwd sqky mixg` zenewnn cenll dqpn `xnbd

:dia`l jiiy dxrpdàñðwî óìéð àîéz éëådkef a`dy cnlp - §¦¥¨¥©¦§¨¨
z` ozepy ,dztne qpe` iabl dxeza xen`dn diyeciw sqka

:`xnbd dgec .dxrpd ia`l qpwdéôìé àì àñðwî àðBîîïði` - ¨¨¦§¨¨Ÿ©§¦¨
,qpw aeign ,oenn zekf efy ,oiyeciwd sqk oic z` cenll xyt`
oi`e ,enlyl miaiigy dxezd ly yecig `ed qpw oicy oeik

.mixg` mipic epnn cenll
:zl`eye `xnbd dkiynnî óìéð àîéz éëåinelyzíâôe úLBa §¦¥¨¥©¦¤§¨

md ok it lr s`e ,'oenn' inelyz mdy ,dztnde qpe`d mlyny
lirl x`eank ,a`l mikiiy(:n):`xnbd dgec .éðàL`ed dpey - ©¦

ly mpicééL énð äéáàc ,íâôe úùBadéa Czekiiy a`l yiy oeik - ¤§¨§¨¦¨©¦¨¥¥
zyea eze`a eza z` mebtle yiial leki ixdy ,el` minelyzl
leepnl oiyeciw z`ial a`d dpxqniy ici lr ,qpe`d dyiiay
,eciqtd dztnd e` qpe`de ,xky jk lr lehie ,oigy dkene
mlyn jkle ,dycwl mc` ipa evxi `l dze` lflify jezny

.ely diyeciw sqk s`y di`x o`kn oi`e ,dia`l df oenn
,mixg` miweqtn cenild zeiexyt` z` `xnbd dzgcy xg`
weqtd zyxcn ok micnely ,oey`xd cenill `xnbd zxfeg
epnn z`veiy drya oec`l sqk oi`y ,'sqk oi` mpg d`vie'
ezeyxn z`vei zady drya a`l sqk yi la` ,zexrp ipniqa
weqtd zpeek `ny jk lr epiywd lirl mpn`e ,oiyeciw ici lr
.dia`l ozip sqkdy oipn j` ,sqka zycwzny eprinydl wx

,àlà,`xaqn `ed a`l ozip oiyeciwd sqky cenild,àøazñî ¤¨¦§©§¨
à÷ dúååëc äàéöé àðîçø èòîî éëcèòîîxnel xazqn - §¦§©¥©£¨¨§¦¨¦§¨¨¨§©¥

,oiyeciwa a`d zeyxn zad z`ivi z` dxezd dhrin xy`ky
,efl ef zenec 'ze`ivi'a xaecny ,oec`d zeyxn dz`ivi llkn
`idy inl sqk oi`y `ed herind oec`d z`ivi iably myke
ieaixd ,a`d zeyxn dz`ivi iabl jk ,oec`d epiide ,epnn z`vei

.a`l epiide ,epnn z`vei `idy inl sqk yiy `ed
,efl ef ze`ivid z` zencl xyt` ji` :`xnbd zl`eyàì àäå§¨Ÿ

äàéöé àäì äàéöé àä àéîcdnec oiyeciwa zad z`ivi oi` ixde - ¨§¨¨§¦¨§¨§¦¨
c ,mipniqa dn`d z`ivil,íúäldéúeLøî dì à÷ôð ,ïBãà éab- ¨¨©¥¨©§¨¨¥§¥

ezeyxn dn`d z`veiéøîâìa la` ,mipniq ici lráàc äàéöélr §©§¥§¦¨§¨
ixdy ,dxenb d`ivi df oi` ,oiyeciw iciàøqçî ézkà`id oiicr - ©©¦§©§¨

dxiqgäteçì äøéñî`ly onf lky ,ixnbl ezeyxn d`ivedl ick §¦¨§¨
dzyexi iabl ezeyxa `id oiicr oi`eyip myl dtegl dxqnp
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ריט
miwxt dyelyaa cenr en sc ± iriax wxtzeaezk

ïðéòá äëøãë éãéàå éãéàdl iz`vn `l" `xew dz` j`id ,oazkk mixac xn`c oeik Ð

"mileza?.dlera diz`vne dkxck dizlra xn` ok m` `l`äðùîåúáá éàëæ áàä
.zexrpae zephwa Ðóñëá äéùåãé÷ásqky Ð.ely diyeciwøèùáåxhy law m`y Ð

dilr oiqexi`Ð.zycewn ef ixdäàéáá.oiyeciw myl d`ial dxqenl i`yx Ðìá÷îå
äèéâ úàmcewe ,oiqexi`d on dyxbzp m` Ð

dxba la` .dxbayzqip e`Ðzeyx el oi` aey

.daäééçá úåøéô ìëåà åðéàådl eltp m` Ð

dn` zian dyexia zerwxwÐlke` dia` oi`

.dlebq dl oiyer `l` ,odizexitäééçá`l` Ð

.dyxei `ede dzn ok m`ìòáä åéìò øúéÐ

lka mb dkef `edymiiepydlke`e ,dlrnl

.el zqipyn dyexia dl eltpy miqkpn zexit

äðå÷øôáå äéúåðåæîá áééçå`edy ,ziayp m` Ð

,oic zia i`pz.'ipzna opzckäúøåá÷áÐ

dzaezk zgz dzxeaw :onwl opixn`c

.dzzina dyxei `ede ,dia` zian el dqipkdy

ïéìéìç éðùî.y"linlw ,ctqdl Ðàøîâ
ïìðî óñëá.dia`l diyeciw sqkc Ðóñë ïéà

i`d :jixt oiyeciwae .aizk dixard dn`a Ð

!ditebl dil iranäæ ïåãàì óñë ïéàdz`va Ð

oiyeciwa opitlick ,zexrp ipniqa ezeyxn

d`veiac.`xw irzyn mipniqaóñë ùé ìáà
øçà ïåãàìd`veiyk Ð.ezeyxnáà åðîåÐ

dfn ueg ,dia` `l` l`xyi zal oec` oi`y

dxknpy.eléåä äãéãì àîéàå`z` ik `xwe Ð

iyecwa lral zipwp `idy ,`z` opireny`l

:diyxcz ikde .sqkd`ivia sqk oi`yi la` ,ef

.ied dcic mlerle .zxg` d`ivia sqkàîéàå
éìéî éðä"izzp iza z`" dxez dxn`c ÐÐ

.dzpizp eciayãé äì úéìã äðè÷ycwl Ð

,aizk rx my `iven iabc ab lr s`e .dnvr

ded dxrp `iddeÐiza z` :xn`w ikd `nlc

.dxrp dzre ,dzephwa izzpúøôäá àéää àìà
áéúë íéøãð`le ,`id `iyewc `pwqn Ð

.`ed `iepiyóìéð àîéú éëådiyeciw sqk Ð

dzkify dqpwn.a`l dxezíâôå úùåáîÐ

zeaezk) "zexrp el`"a opixn`cly `edy (a,n

.a`äá êééùdyiiale oenn lehil ecia Ð

zyeaaleepnl oiyeciw z`ial dxqenl ,df

dkenle.oigyàìà,dcicl `ni` zkxt ik Ð

dz`ivi `xw hrnn `w ik `xazqn :ipyz ikd

zeyxn dz`ivi zxezn ,oiyeciwa a` zeyxn

.oipniqa oec`èòîî à÷ äúååëã äàéöédn Ð

z`ivic sqkoec`c ,sqk mzd ded i` ,oec`

ira epnn d`vei `idy,iednoeictk,dperxb

zrxbncik s` .el zpzep xzende ,d`veie enr

d`ivia sqk yi inp xn`wzxg`Ðoec`c

i`e .dcicl `le ,iednl ira epnn d`vei `idy

ded dcicl zxn`Ðzezl`ya yxetn jk .dzeekc d`ivi hrnn `w `li`g` axc

hrnn `w dzeekc d`ivi izrny ip`e .oe`bÐmzd dn`iywe .dxrp `kd s` ,dxrp

.iyewae ,izreny oeyla dizyxit oiyecw zkqnae !dcicl `ni` izk` :ilàéîã àì àäå
oiyecwc d`ivi Ðz`ivil.`id dzeekc d`ivi `le ,dixard dn`àøñçéî éúëà

äôåçì äøéñîdyrnle dzyexil a`d zeyxa `id oiicre Ð.diciäéúåùøî äì à÷ôð
.dlra mr zetzeya xtin dzre ,ecal xtin did eiykr crc Ðïìðî äàéááå øèùáÐ

ciacdxqenle dycwl dia`.dgxk lréããäì úåéååä ùå÷úéàdia` zeyxa sqk dn Ð

Ð.oiyeciwa opitli eda zycwnc d`iae xhy iyeciwe ,dia` cia d`iae xhy iyeciw s`
íåùî
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àîéàåoiyeciwc `nw wxta opixn` `d ?dly `diy xninl ivn ikid :dniz Ð dcicl

`pngx azk i`c ,"mpg d`vie" azknl jixhv`e "gwi ik" azknl jixhv`e :(a,c)

mzdc :wgvi epiax xne`e !"mpg d`vie" `pngx azk ,ied dcic `tqk `pin` ied "gwi ik"

mey did e`l i` la` .hrnn `w dzeekc d`ivi :xn`c ,xn`w oizrnyc `pwqn itl

Ð a` ly `diy "mpg d`vie"n zernyn

.ely `diy opixn` ded `l `xeziin

àúùäiza z` aizkc diyeciw lawn dia`

,`zyd oizrc `wlqc i`nl :dniz Ð 'ebe izzp

sqka dycwnc ?"mpg d`vie" jixhvi` i`n`

lc dl opirny "iza z`"ne ,"gwi ik"n opirny`

.dcicl ied

àîéàå`xwc ab lr s`e Ð dphw ilin ipd

iza :xn`w ikd ,ixiin oiyper zaa

`l dphwl `d :xn`z m`e .dphw dzidyk izzp

sqk Ð dl oiafn ipeaf `zyd ,`xw jixhvi`

iab jenqa xn`w b"dkac ?`irain diyeciw

xn`w dici dyrn iabc :xnel yie !dici dyrn

xg`l dici dyrn xeknl gk el yiy oeikc ,xity

lv` oiyeciw oipr dn la` .ely mdy `hiyt Ð

sqka dcriil oec`d lekic ab lr s` ?dxikn

lekic `ed aezkd zxifbc meyn epiid Ð dziipw

Ð oiyeciw x`y la` ,dziipw sqka dcriil

:xnel yi cere .melk oda dkef a`d oi`c `ni`

onf lk ely mdy dil `hiyt dici dyrn`c

meyn la` .zexrp cr epiidc ,dxkenl lekiy

`diy opirny `l Ð zexrp cr dl oafn ivnc

.mlerl ea zycwzn `idy oiyeciw sqk ely

jixhvi`e ,xzein epi` "izzp iza z`"c :cere

on`p a`c opirny`l jixhvi`c ,dphwl elit`

`z` `l jgxk lr `pwqnd itle .eza z` xeq`l

lawn dia` `zyd opiyxcc `de .ikdl `l`

.`xwc dihytn epiid Ð diyeciw

àðåîî:xn`z m`e Ð opitli `l `xeqi`n

leki dia`c ,mixcp zxtdn slip

`linne ,`xeqi`n `xeqi` epiidc ,dycwl

`zyd :lirl xn`ck ,ied dia`c `tqkc opirny

yie ?`tqk dlwy idi` Ð diyeciw lawn dia`

zilc `xeqi`n `penn dia zi`c `xeqi`c :xnel

.opitli `l Ð `penn dia

äàéöéqxhpewa yxit Ð hrnn `w dzeekc

:l`ppg epiax yxit oke ,ipy oeyla

inp `kd s` ,dxrpa mzd dn epiid Ð dzeekc

,d`xp oi`e .dxrpa sqk opiaxn oec` i`dl

yexit `l` !dcicl `ni`e :iywz izk`c

`xw i`dn opirnyc oeik ,`zyde .xwir qxhpewd

inp edi`c `ed `xaq Ð ied dia`c `tqkc

idi`e diyecw sqk liwy dia` `zydc .lawn

?dytp yecwz

ïéðòìdnexz zlik` oiprlc xninl ivn ded inp ikd Ð ezeyxn dl `wtp mixcp zxtd

opixn`ck ,dnexza zlke` dpi` Ð `id l`xyil odk za m`c ,ezeyxn dl `wtp

zenai) "zexzen yi"ada el didy egk ciqtdy ,mixcp zxtd hwpnl dil `gip `l` .(`,ft

.dici dyrn ciqtny oec` z`ivic `inec ,dixcp xtdl

éàëæenk dia`l dz`ivn `dzy slinl `kil `ziixe`cn Ð dai` meyn dz`ivna

`gxhwc dz`ivn la` ,llk eda `gxhw `lc oiyeciw ip`yc ,dia`l diyeciwy

dici dyrn opixnb `lc (`,c) oiyeciw yixa `zekixv ciar `peeb i`dke .dz`ivn diabdl

zngnc jpd dne `zydc ,ediiexzn slip :xn`z m`e .llk eda `gxh `w `lc diyeciwn

,odici lr cqtp a`dy Ð jpdl dnc :xnel yie !oky lk `l d`ivn ,a`c ied ez` `w `teb

.(my) oiyeciw yixa opixn`ck ,dipin `pfzin `wc meyn dici dyrne ,epnn dnvr zrwtn `id oiyeciw ici lrc
meyn
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àðäk áø çìL àlà !ïðéòa dkøãk éãéàå éãéà¦¦§¦¦§©§¨¨¥©¤¨¨©©¨£¨
,dkøãk ìBòáiL ãò áéiç Bðéà :ïðçBé éaøc déîMî¦§¥§©¦¨¨¥©¨©¤¦§§©§¨

.dkøãëa òø íL àéöBéåäðùîBzáa éàkæ áàä" §¦¥©¦§©§¨¨¨©©§¦
dúàéöîa éàkæ .äàéááe øèLa ,óñëa äéLecé÷a§¦¤¨§¤¤¦§¨§¦¨©©¦§¦¨¨
,dhéb úà ìa÷îe ,äéøãð úøôäáe ,äéãé äNòîáe§©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨§©¥¤¦¨

úàOð .äéiça úBøét ìëBà Bðéàå¯ìòaä åéìò øúé §¥¥¥§©¤¨¦¥¨¥¨¨©©©
dðB÷øôáe äéúBðBæîa áéiçå ,äéiça úBøét ìëBàL¤¥¥§©¤¨§©¨¦§¤¨§¦§¨
ìàøNéaL éðò eléôà :øîBà äãeäé éaø .dúøeá÷e§¨¨©¦§¨¥£¦¨¦¤§¦§¨¥

.úððB÷îe ïéìéìç éðMî úBçôé àìàøîâóñëa Ÿ¦§¦§¥£¦¦§¤¤§¤¤
ïéà ípç äàöéå" àø÷ øîà :äãeäé áø øîà ?ïìðî§¨©¨©©§¨¨©§¨§¨§¨¦¨¥

óñk"¯,øçà ïBãàì óñk Léå ,äæ ïBãàì óñk ïéà ¨¤¥¤¤§¨¤§¥¤¤§¨©¥
epîe¯ìa÷î äéáà àzLä ?dãéãì àîéàå .äéáà ©¨¦¨§¥¨§¦¨¨§¨¨¦¨§©¥

éäéà ,"äfä Léàì ézúð éza úà" :áéúëc ,äéLecé÷¦¤¨¦§¦¤¦¦¨©¦¨¦©¤¦¦
éléî éðä :àîéàå !?àtñk àì÷L¯úéìc ,äpè÷ ¨§¨©§¨§¥¨¨¥¦¥§©¨§¥
ãé dì úéàc äøòð ìáà ,ãé dì¯Lc÷z éäéà ¨¨£¨©£¨§¦¨¨¦¦§©¥

äéøeòða" :àø÷ øîà !àtñk ìB÷Lz éäéàå ,dLôð©§¨§¦¦¦§©§¨¨©§¨¦§¤¨
äéáà úéa"¯áàì íéøeòð çáL ìkàä ,àlàå .äé ¥¨¦¨¨¤©§¦§¨¦¨§¤¨¨

äéáàì úaä äNònL ïépî :áø øîà àðeä áø øîàc§¨©©¨¨©©¦©¦¤©£¥©©§¨¦¨
¯äî ,"äîàì Bza úà Léà øBkîé éëå" :øîàpL¤¤¡©§¦¦§¦¤¦§¨¨¨

äéáàì äéãé äNòî úa óà ,daøì äéãé äNòî äîà̈¨©£¥¨¤¨§©¨©©©£¥¨¤¨§¨¦¨
¯?"äéáà úéa äéøeòða"î déì ÷Btéz ,éì änì̈¨¦¥¥¦¦§¤¨¥¨¦¨

:àîéz éëå .áéúëc àeä íéøãð úøôäa àeää ,àlà¤¨©©£¨©§¨¦¦§¦§¦¥¨
dpéî óìéð¯:àîéz éëå .ïðéôìé àì àøeqéàî àðBîî ¥©¦¨¨¨¥¦¨¨¨§¦©§¦¥¨

àñðwî óìéð¯:àîéz éëå .ïðéôìé àì àñðwî àðBîî ¥©¦§¨¨¨¨¦§¨¨¨¨§¦©§¦¥¨
íâôe úLBaî óìéð¯éîð äéáàc íâôe úLBa éðàL ¥©¦¤§¨¨¥¤§¨§¨¦¨©¦

éiLàðîçø èòîî éëc àøazñî ,àlà .déa C¯ ©¨¥¤¨¦§©§¨§¦§©¥©£¨¨
äàéöé àä àéîc àì àäå .èòîî à÷ dúååëc äàéöé§¦¨¦§¨¨¨§©¥§¨¨¨§¨¨§¦¨

ïBãà éab íúä ,äàéöé àäì¯déúeLøî dì à÷ôð §¨§¦¨¨¨©¥¨¨§¨¨¥§¥
áàc äàéöé ,éøîâì¯!äteçì äøéñî àøqçî ézkà §©§¥§¦¨§¨©©¦¦©§¨§¦¨©¨

:ïðúc .déúeLøî dì à÷ôð àäéî íéøãð úøôäî¥£¨©§¨¦¦¨¨§¨¨¥§¥¦§©
.äéøãð dì ïéøéôî dìòáe äéáà äñøBàîä äøòð©£¨©§¨¨¨¦¨©§¨§¦¦¨§¨¤¨
Léàì äúéäå" :àø÷ øîà ?ïì àðî ."äàéáe øèL"§¨¦¨§¨¨¨©§¨§¨§¨§¦

øçà"¯."dúàéöîa éàkæ" .éããäì úBéååä Le÷úéà ©¥¦§£¨©£¨¥©©¦§¦¨¨
íåùî
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc zeaezk(iyiy meil)

ixdéãéàå éãéà,zepfd z`ia mbe lrad z`ia mb -ïðéòa dkøãk- ¦¦§¦¦§©§¨§¦¨
dcai` `l ,dkxck `ly dzpif m` ixdy ,dkxck eidiy jixv
z`ia m`e .'milEzA LYal iz`vn `l' oreh lrad eli`e ,dilezaŸ¨¨¦§¦§§¦
zvxzn .mileza dl oi`y el oipn ,dkxck `ly dzid lrad

:`xnbdàlàitke ,awri oa xfril` iax zhiyk dxn`p ef `xnin ¤¨
y,ïðçBé éaøc déîMî àðäk áø çìLyáéiç Bðéàoenne zewlnãò ¨©©©£¨¦§¥§©¦¨¨¥©¨©

òø íL àéöBéå ,dkøãk ìBòáiLdzpify.dkøãëa ¤¦§§©§¨§¦¥©¦§©§¨

äðùî
wxtd zligza(.an)mikiiy za ly dz`ivne dici dyrny epipy

z` oke ,ezaa a`d zeiekf z` x`al dkiynn epizpyn .dia`l
:ezy`a lrad zeiekfBzáa éàkæ áàä,dxrpd e` dphwd ¨¨©©§¦

óñëa äéLecé÷adiyeciwae .ely diyeciw sqky -,øèLam`y §¦¤¨§¤¤¦§¨
,zycewn `id ixd ,dilr oiyeciw xhy laiwediyeciwa,äàéáa§¦¨

.d`iaa ycwzdl ,dvxiy inl dxqenl lekiyedúàéöîa éàkæ- ©©¦§¦¨¨
,d`vny d`ivnäéãé äNòîáe.dzyry dk`lna -úøôäáe §©£¥¨¤¨©£¨©

ãðäéø.dixcp z` xtdl a`d lekiy -åokdhéb úà ìa÷îcin §¨¤¨§§©¥¤¦¨
oenn zekf dpynd d`ian .dqex` dcera dyxbl dvx m` ,dlra

:a`l zkiiy dpi`yäéiça úBøét ìëBà Bðéàåeza dyxi m` - §¥¥¥§©¤¨
.mdizexita `le mda i`kf a`d oi` ,dn` zian miqkp

:ezy`a lrad zeiekf z` zhxtn dpyndúàOðlrad dkef ,zad ¦¥
,dixcp zxtdae dici dyrnae dz`ivna ,a`l eidy zeiekfa

df xacaeìòaä åéìò øúé,a`d lyn daexn lrad zekf -ìëBàL ¨¥¨¨©©©¤¥
äéiça úBøétd`iane .dyexia dl eltpy miqkpn ezy` ly ¥§©¤¨

:ezy`l lrad zeaeg z` dpyndáéiçålrad,äéúBðBæîa §©¨¦§¤¨
dðB÷øôáe,ziayp m` ,dzectl -åa ok,dúøeá÷.eiiga dznykéaø §¦§¨§§¨¨©¦

,ìàøNéaL éðò eléôà ,øîBà äãeäé,ezy` dznyúBçôé àì §¨¥£¦¨¦¤§¦§¨¥Ÿ¦§
î`iadlúððB÷îe ,ïéìéìç éðM.dcitqd jxevl ¦§¥£¦¦§¤¤

* * *

àøîâ
diyeciwa ezaa i`kf a`d' :dpyna epipy.'óñëa:`xnbd zl`ey §¤¤

ïìðî:`xnbd daiyn .dia`l oiyeciwd sqky epl oipn -áø øîà §¨¨¨©©
àø÷ øîà ,äãeäéoec`d zeyxn z`veiy dixar dn` iabl §¨¨©§¨

zexrp ipniq d`iadyk(`i `k zeny)'óñk ïéà ípç äàöéå'dpi`y - §¨§¨¦¨¥¨¤
,yexcl yie ,dz`ivi xear sqk oec`l mlyl dkixvïéàzekfóñk ¥¤¤

,äæ ïBãàì,epnn z`veiyLéåa zekfepîe ,øçà ïBãàì óñkine - §¨¤§¥¤¤§¨©¥©
df ,'xg` oec`' eze` `ed,äéáà.diyeciw sqka zekf el yiy ¨¦¨

:`xnbd dgecàîéàå`ed df sqkydãéãìweqtde ,dnvr zal - §¥¨§¦¨
yi la` ,oec`d zeyxn z`veiy ,ef d`ivia sqk oi`y wx cnln
,ycwzdl dia` zeyxn z`veiyk epiide ,zxg` d`ivia sqk

.dly `edy okzi j` ,oiyeciw sqk yiy
ly sqk iyeciwa i`kf a`dy oipn xg` ote`a `xnbd zx`an

:ezaàzLäy `ed oicd dzexrpae dzephwa ixd ,dzr -äéáà ©§¨¨¦¨
ìa÷îz`äéLecé÷,dvxiy inl dycwneáéúëc(fh ak mixac)úà' §©¥¦¤¨¦§¦¤

äfä Léàì ézúð éza,'c okzi ikeàtñk àì÷L éäéàzlhep zady - ¦¦¨©¦¨¦©¤¦¦©§¨©§¨
el dzkif mpgay xazqn `l ixde ,dnvrl oiyeciwd sqk z`

.diyeciw zlaw z` dxezd
:ef di`x mb `xnbd dgecàîéàådny ,zegcle xnel yi oiicre - §¥¨

,dvxiy inl dpzil a`d ciay ,'izzp iza z`' dxezd dxn`y
éléî éðäa wx xn`p df xac -ãé dì úéìc ,äpè÷dl oi`y - ¨¥¦¥§©¨§¥¨¨

dxezd dzkif okle ,zrc dl oi` ixdy ,dnvr z` ycwl zexyt`
,dycwl lkeiy a`lãé dì úéàc ,äøòð ìáàzexyt` dl yiy - £¨©£¨§¦¨¨

gwn dgwny ,xac lkl dlecbk `id ixdy ,dnvr z` ycwl
c xn`p `ny ,xknn dxknneìB÷Lz éäéàå ,dLôð Lc÷z éäéà¦¦§©¥©§¨§¦¦¦§

àtñkoiyeciwd sqk z` lehiz mbe dnvr z` ycwz `idy - ©§¨
.dnvrl

:xg` weqtn df oic cenll dqpn `xnbdàø÷ øîàzxtd iabl ¨©§¨
mixcp(fi l xacna),'äéáà úéa äéøòða'y df weqtn yexcl yieìk ¦§ª¤¨¥¨¦¨¨

çáLonfa `adäéáàì ,íéøeòð.`ed ¤©§¦§¨¦¨
:df cenil mb `xnbd dgecàlàå,zeywdl yi ,df cenil itl -àä §¤¨¨

úaä äNònL ïépî ,áø øîà àðeä áø øîàcjiiyàpL ,äéáàìøî §¨©©¨¨©©¦©¦¤©£¥©©§¨¦¨¤¤¡©
(f `k zeny),'äîàì Bza úà Léà økîé éëå'xeziin yexcl yie §¦¦§Ÿ¦¤¦§¨¨

,'dn`l' dlindäéãé äNòî äîà äîmikiiydaøì,dly oec`l - §¨¨¨¨¨©£¥¨¤¨§©¨
,äéáàì äéãé äNòî ,úa óà,dyweéì änì,df cenildéì ÷etéz- ©©©£¥¨¤¨§¨¦¨¨¨¦¥¥

z`f cenll yi,'äéáà úéa äéøeòða'î,dia`l mixerp gay lky ¦¦§¤¨¥¨¦¨
.dici iyrn df llkaeàlàc meyn ,ok micnel oi`y mrhdàeää ¤¨©

,'dia` zia dixerpa' ,df weqt -,áéúëc àeä íéøãð úøôäacnlne ©£¨©§¨¦¦§¦
`idy meyn ,dxrpd eza ixcp z` xtn a`dy oicd seb z`

.mixcp zxtd oiprl ezeyxa
:zxne`e `xnbd dtiqendpéî óìéð àîéz éëåxn`z m`e - §¦¥¨¥©¦¨

,mixcp zxtda xn`p envr 'dia` zia dixerpa' weqtd mpn`y
ixdy ,ok xnel oi` .a`l jiiy diyeciw sqk s`y epnn cnlp j`

ïðéôìé àì àøeqéàî àðBîî,mixeqi`n zepenn ipic cenll oi` - ¨¨¥¦¨Ÿ©§¦¨
s`y jkn cenll oi` ,exitdl zekf a`l yi xcp xeqi` iably s`e

.el jiiy oiyeciwd oenn
ly oiyeciwd sqky mixg` zenewnn cenll dqpn `xnbd

:dia`l jiiy dxrpdàñðwî óìéð àîéz éëådkef a`dy cnlp - §¦¥¨¥©¦§¨¨
z` ozepy ,dztne qpe` iabl dxeza xen`dn diyeciw sqka

:`xnbd dgec .dxrpd ia`l qpwdéôìé àì àñðwî àðBîîïði` - ¨¨¦§¨¨Ÿ©§¦¨
,qpw aeign ,oenn zekf efy ,oiyeciwd sqk oic z` cenll xyt`
oi`e ,enlyl miaiigy dxezd ly yecig `ed qpw oicy oeik

.mixg` mipic epnn cenll
:zl`eye `xnbd dkiynnî óìéð àîéz éëåinelyzíâôe úLBa §¦¥¨¥©¦¤§¨

md ok it lr s`e ,'oenn' inelyz mdy ,dztnde qpe`d mlyny
lirl x`eank ,a`l mikiiy(:n):`xnbd dgec .éðàL`ed dpey - ©¦

ly mpicééL énð äéáàc ,íâôe úùBadéa Czekiiy a`l yiy oeik - ¤§¨§¨¦¨©¦¨¥¥
zyea eze`a eza z` mebtle yiial leki ixdy ,el` minelyzl
leepnl oiyeciw z`ial a`d dpxqniy ici lr ,qpe`d dyiiay
,eciqtd dztnd e` qpe`de ,xky jk lr lehie ,oigy dkene
mlyn jkle ,dycwl mc` ipa evxi `l dze` lflify jezny

.ely diyeciw sqk s`y di`x o`kn oi`e ,dia`l df oenn
,mixg` miweqtn cenild zeiexyt` z` `xnbd dzgcy xg`
weqtd zyxcn ok micnely ,oey`xd cenill `xnbd zxfeg
epnn z`veiy drya oec`l sqk oi`y ,'sqk oi` mpg d`vie'
ezeyxn z`vei zady drya a`l sqk yi la` ,zexrp ipniqa
weqtd zpeek `ny jk lr epiywd lirl mpn`e ,oiyeciw ici lr
.dia`l ozip sqkdy oipn j` ,sqka zycwzny eprinydl wx

,àlà,`xaqn `ed a`l ozip oiyeciwd sqky cenild,àøazñî ¤¨¦§©§¨
à÷ dúååëc äàéöé àðîçø èòîî éëcèòîîxnel xazqn - §¦§©¥©£¨¨§¦¨¦§¨¨¨§©¥

,oiyeciwa a`d zeyxn zad z`ivi z` dxezd dhrin xy`ky
,efl ef zenec 'ze`ivi'a xaecny ,oec`d zeyxn dz`ivi llkn
`idy inl sqk oi`y `ed herind oec`d z`ivi iably myke
ieaixd ,a`d zeyxn dz`ivi iabl jk ,oec`d epiide ,epnn z`vei

.a`l epiide ,epnn z`vei `idy inl sqk yiy `ed
,efl ef ze`ivid z` zencl xyt` ji` :`xnbd zl`eyàì àäå§¨Ÿ

äàéöé àäì äàéöé àä àéîcdnec oiyeciwa zad z`ivi oi` ixde - ¨§¨¨§¦¨§¨§¦¨
c ,mipniqa dn`d z`ivil,íúäldéúeLøî dì à÷ôð ,ïBãà éab- ¨¨©¥¨©§¨¨¥§¥

ezeyxn dn`d z`veiéøîâìa la` ,mipniq ici lráàc äàéöélr §©§¥§¦¨§¨
ixdy ,dxenb d`ivi df oi` ,oiyeciw iciàøqçî ézkà`id oiicr - ©©¦§©§¨

dxiqgäteçì äøéñî`ly onf lky ,ixnbl ezeyxn d`ivedl ick §¦¨§¨
dzyexi iabl ezeyxa `id oiicr oi`eyip myl dtegl dxqnp
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xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc zeaezk(ycew zay meil)

,`id minkg zpwz eza z`ivna a`d zekf :`xnbd zx`aníeMî¦
äáéàdphwd eza z` oefl aiig a`d oi`y oeik ,xnelk ,d`py - ¥¨

mdipia d`py didz dize`ivn z` el ozz `l m` ,dxrpd e`
.ely dz`ivny minkg epwiz okle ,dze` oefln rpnie

* * *
e 'eke ezaa i`kf a`d :dpyna epipy.äéãé äNòîá:`xnbd zxxan §©£¥¨¤¨

ïìðî:`xnbd zx`an .df oic cnlp oipn -,áø øîà ,àðeä áø øîàc §¨¨§¨©©¨¨©©
úaä äNònL ïépîjiiyøîàpL ,áàì(f `k zeny)úà Léà økîé éëå' ¦©¦¤©£¥©©¨¨¤¤¡©§¦¦§Ÿ¦¤

,'äîàì Bzawx aezkl dxezd dlki ixdy ,zxzein 'dn`l' zaize ¦§¨¨
yiwdl dxezd d`ay jkn yexcl yie ,'eza z` yi` xekni ike'

,dn`l zadaøì äéãé äNòî äîà äîjk myly ,[dly oec`l-] ¨¨¨©£¥¨¤¨§©¨
,d`pw.äéáàì äéãé äNòî ,úa óà©©©£¥¨¤¨§¨¦¨

:`xnbd dywnàîéàådn`n `ed cenildy oeik ,xn`p `ny - §¥¨
ok m` ,dixardéléî éðäepiid dia`l zad ici dyrny df oic - ¨¥¦¥

adì ïaæî éöîc ,äpè÷ycgzd dfae ,dxkenl a`d lekiy - §©¨§¨¥§©¥¨
,ely dici dyrn ezeyxa `idykydì ïaæî éöî àìc ,äøòð ìáà£¨©£¨§Ÿ¨¥§©¥¨

`ny ,dxkenl leki epi`y -eåä dãéc äéãé äNòî.md dly - ©£¥¨¤¨¦¨£
:`xnbd zvxznàøazñîdici dyrn dxrpa s`yeåä äéáàc- ¦§©§¨§¨¦¨£

,md dia` lyCzòc à÷ìñ éàcxnel jzrca dlrz m`y - §¦¨§¨©§¨
ydøñîéîì áàì àðîçø déì ékæc àä ,àlà ,äéáàc åàì äéãé äNòî©£¥¨¤¨©§¨¦¨¤¨¨§©¥¥©£¨¨§¨§¦§§¨

äteçìdqipkdle eza z` `iydl a`l dxezd dzkify dn - §¨
,dgxk lra s` dtegldì øñî éöî éëéäleki `ed cvik - ¥¦¨¥¨©¨

,dtegl dxqenläéãé äNònî dì ìháî÷ àädtegd meia ixd - ¨¨§©¥¨¦©£¥¨¤¨
`ed dtegl ezxiqna ok m`e ,dk`lna weqrl zad lkez `l

dici dyrn z` dl ciqtnleki okle ,ely dici dyrn i`ce `l` ,
.dtegl dxqenl s` `ed

:ef `xaq dgec `xnbdéøtCdywd -éàçà áø,ef `xaq lràîéà ¨¦©©©¥¨
dzò÷t øëN dì áéäécezal mlyl a`d lr ok`y xnel xyt` - §¨¦¨§©§©§¨

.dtegd onf lr dlha xkydì øñîc ,énð éàdteglàéìéìa ¦©¦§¨©¨§¥§¨
.jka dlhan epi`e dk`ln onf df oi`y [dlila-]øñîc ,énð éà¦©¦§¨©

íéáBè íéîéå úBúaLa dìoi` ok m`e .dk`ln ziiyra mixeq`y ¨§©¨§¨¦¦
iyrn s`y ,dtegl dzxiqn z` dxezd el dzkify jkn di`x

.ely dici
zad ici dyrny micnely ,ea dgzty cenill zxfeg `xnbd
m`y epiywd lirl mpn`e ,dixar dn`l ywidn dia`l mikiiy
iabl `le ,dxkenl leki dia`y ,dphw iabl wx df oic cnlp ok

:`xnbd dzr zayiin ef `iyewe .dxrpàø÷ àëéøö àì äpè÷ ,àlà¤¨§©¨Ÿ§¦¨§¨
mikiiy dphw za ici dyrny cnll dxezd dkxved `l -

,xnege lwa z`f cenll xyt` ixdy ,dia`lïéaæî éðeaæ àzLä©§¨©¥§©¥
éòaéî äéãé äNòî ,dìdxkenl zekf a`l dxezd dpzp m` - ¨©£¥¨¤¨¦¨¥

dxkn `l m`y i`ce ,oec`d ly dici dyrn eidie ,dixar dn`l
ely epi`y xac xeknl leki mc` oi`y ,ely dici dyrn[àlà]¤¨

éøèöéà ékäøòðì àø÷ C`a dixar dn`l za ly df ywid - ¦¦§§¦§¨§©£¨
xwiry s`e ,dia` ly dici dyrny ,dxrp iabl df oic cnll
mewn lkn ,dixar dn`l zxknp `id wxy ,dphwa wqer weqtd

.dxrpd oic z` epnn cenll yi dphwl jxvp weqtd oi`y oeik

* * *
ezaa i`kf a`d :dpyna epipy.äéøãð úøôäa:`xnbd zxxan ©£¨©§¨¤¨

ïìðîdxeza xn`py s`e .dxrpd eza ixcp z` xtn a`dy oipn - §¨¨
(e l xacna)dixq`e dixcp lM ,FrnW mFiA Dz` dia` `ipd m`e'§¦¥¦¨¦¨Ÿ¨§¨§¨§¨¤¨¤¡¨¤¨

,'Dz` dia` `ipd iM Dl glqi 'de mEwi `l DWtp lr dxq` xW £̀¤¨§¨©©§¨Ÿ¨©¦§©¨¦¥¦¨¦¨Ÿ¨
:`xnbd zx`an .dxrpa `le ,dphwa xaecny okziáéúëcseqa ¦§¦

mixcp zxtd zyxt(fi l my)dWn z` 'd dEv xW` miTgd dN`'¥¤©ª¦£¤¦¨¤Ÿ¤
FYal a` oiA FYW`l Wi` oiA,'äéáà úéa äéøòðadxrpdy epiide ¥¦§¦§¥¨§¦¦§ª¤¨¥¨¦¨

.dixcp xtdl lekie ,`id dia` zeyxa

* * *
:ezaa a`d zeiekf oia dpyna epipy.dhéb úà ìa÷îeote`a epiide §©¥¤¦¨

:`xnbd zxxan .dxba `l oiicre oiqexi`d on dyxbzpyïìðîoic §¨¨
:`xnbd zx`an .dfáéúëcz`ype dlran zyxbznd dy` oipra ¦§¦

xg`l(a ck mixac)äàöéå'dklde FziAnäúéäå,'xg` Wi`lLe÷zéà §¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥¦§
dxezd dyiwd -äééåäì äàéöéa`y myke ,oiyeciwl oiyexib - §¦¨©£¨¨

.dhib z` lawl ecia jk ,[lirl yxcpy enk] eza z` ycwl i`kf

* * *
:ezae a` ipic iabl dpyna epipy.äéiça úBøét ìëBà Bðéàåd`ian §¥¥¥§©¤¨

oipra mi`pz zwelgn `xnbd:dfúBøét ìëBà Bðéà áàä ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¨¥¥¥
dyexia ezal eltpy zerwxw ly,Bza éiçadzzin xg`l wxe §©¥¦

.ely rwxwd seb s`e ,dyxei `edáàä ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¥¨¨
.Bza éiça úBøét ìëBà¥¥§©¥¦

:zwelgnd mrh z` zx`an `xnbdéâìôéî÷ éàîa`xaq efi`a - §©¨¦§§¥
.mi`pzd ewlgpìòa àîìLa ,øáñ àn÷ àpziabl xacd oaen - ©¨©¨¨©¦§¨¨©©

c ,lraïðaø déì eðéwzlk`iyéøét,ezy` zerwxw lyïk íàc ©¦¥©¨¨¥¥§¦¥
÷éøt àìå òðnéîdzectln rpni ,dy`d ly zexitd eidi m`y - ¦§©§Ÿ¨¦

zxenze ,ely diqkp zexit eidiy minkg epwiz okle ,dzayp m`
,dzectl edeaiig z`føîéîì àkéà éàî ,áà àlàjl yi dn ike - ¤¨¨©¦¨§¥©

yeygl ozip m`d ,zexitd z` el dkfp ok zngny ,ea yeygl
÷éøt àìå òðnéîc,ok xacd oi` ,ziayp m` ,dzectln rpniy - §¦§©§Ÿ¨¦

c meyndì ÷éøt éëä åàìaeza z` dcti xac lawi `l m` mb - §©¨¦¨¦¨
daiq oi`y `nw `pz xaeq okle ,dilr eingx zngn ,dilr qegie

.dia`l eidi diqkp zexity owzlåeli`,øáñ äãeäé éaøa éñBé éaø §©¦¥§©¦§¨¨©
÷éøt àìå òðnéî énð áàectln rpnidl ieyr a`d s` -,dz ¨©¦¦§©§Ÿ¨¦

cdLôð ÷Bøôúå ìéæéz ,dåléò àèé÷ð àñék ,øáñ`ln wpx` ixd - ¨©¦¨§¦¨¦¨¨¥¦§¦§©§¨
`idy ,dyexia dlaiwy rwxwd zexit epiide ,dcia wfgen zern
m` s`e ,el` zernn dnvr z` dctze jlz ,mdn zipdp dcal
s`y minkgy epwiz jkle .ilyn mily` `l oeictd ick dl xqgi

.epennn dpcti ,dayz m`y ,eza ly zexit lk`i a`d

* * *
:dpyna epipy'eë ìëBà àeäL ìòaä åéìò øúé ,úqéð.diiga zexit ¦¥¨¥¨¨©©©¤¥

d`ian ,oi`eyipd xg`l lrad zeiekf dpyna e`aedy jk ab`
:oi`eyipd mcew eizeiekfa zwqerd `ziixa `xnbdáúk ,ïðaø eðz̈©¨¨¨©

dìzqxe`nd ezal a`d,íéìëå úeñk úBøétoilhlhn dl wqte ¨¥§§¥¦
dipecpk el`,dìòa úéáì äéáà úéaî dnò eàBáiLeäúîdy`d ¤¨¦¨¦¥¨¦¨§¥©£¨¥¨

,oi`eyipd mcewìòaä äëæ àì[qex`d-].eìlä íéøáãampn` Ÿ¨¨©©©¦§¨¦©¨
.eìlä íéøáãa ìòaä äëæ ,eøîà ïúð éaø íeMî¦©¦¨¨¨§¨¨©©©¦§¨¦©¨

oipra zxg` mi`pz zwelgna ef zwelgn zelzl zywan `xnbd
zl`ey .mzwelgn mrh z` x`al jkae ,oiqexi`d xg`ly onfd

:`xnbdàîéìc xnel yi m`d -àzâeìôamzwelgna -éaøc ¥¨¦§§¨§©¦
éâìôéî÷ ïðaøå äéøæò ïa øæòìàozp iaxe minkg ewlgp - ¤§¨¨¤£©§¨§©¨¨¨¦§§¥

,`ziixaayïðúcoldl dpyna(:cp)`yepdy minkg epwizy , ¦§©
,[dyxbn e` zn m` daeby] dzaezka ef miz`n dl aezki dleza
siqedl leki mdn cg` lke ,fef d`n dl azek dpnl` `yepde
m`e ,el` mireaw miaeig caln dvxiy dnk ezy`l aezkle
úà äáBb ,ïéñeøéàä ïî ïéa ïéàeOpä ïî ïéa ,äLøbúð Bà äìîøàúð¦§©§§¨¦§¨§¨¥¦©¦¦¥¦¨¥¦¨¤

ìkäztqezd z` oiae minkg dl epwizy daezk xwir oia - ©Ÿ
.epevxn lrad dl siqedy,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøm` wx ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥

dyxbzp e` dpnl`zpå ,ìkä úà äáBb ïéàeOpä ïîm` eli` ¦©¦¦¨¤©Ÿ§
dyxbzp e` dpnl`zp,ïéñeøéàä ïî`l` ,ztqezd z` daeb dpi` ¦¨¥¦

,äðî äðîìàå ,íéúàî äáBb äìeúa§¨¨¨©¦§©§¨¨¨¤
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miwxt dyelya` cenr fn sc ± iriax wxtzeaezk
äáéà íåùîdly dz`ivn zxn` i` ,dizepefna aiig epi`c oeikc ÐÐ`le dai` `ki`

.ez dl oiifäôåçì äøñîéîì áàì àðîçø äéì éëæã àä"izzp iza z`" aizkck ÐÐ

'ek ivn ikid ,dk`ln dyer dpi` meid eze`e .rnyna day zepizp lk.äúò÷ôÐ

.dzelihaàø÷ àëéøö àì äðè÷ àìàivnc dphw ilin ipd `ni` ,lirl jl `iywc Ð

dl oafnÐ.`id `iyew e`làø÷ êéøèöéà éë
äøòðì,aizk dphwa `xw xwirc ab lr s`e Ð

"dn`l" aizkc ,`ed `xizi `xw edinÐ

,dn`l za iyew`l.`iz` dxrpc `yiwidl

äéøåòðá:xn`w ikde .aizk mixcp zxtd iab Ð

dixerpaÐ`d :`niz ike .`id dia` zeyxa

ik" aizk `icda`ipdi`d e`l i` !"dze` dia`

Ð.irzyn dphwa `pin` dedòðîéîå÷éøô àìå
:onwl xn`ck ,zexit el epwz jkitl Ð

edpilkilc ,zexit zgz dpewxitelke lra

zxn` i`c .hrn m` ax m` ,eilr idi dpeict

,edpigpildiieay didz m` mdn dectieÐ

.dicicn aidi `zyde .eln `lc oipnfàñéë
àèé÷ðzern `ln qik Ð,dlebqa dl yicre

mdn izipdp `l dpdÐ,dnvr z` dctz dzr

xqgi m`eÐ.mily` `l ip`úåøéô äì áúë
íéìëå úåñëdzipecpa a`d dl wqt Ðqipkzy

zeqke oiyelz zexit oebk ,oilhlhn dlral

.oiqexi`d on dl oazke ,milkeäúîåÐ

oiqexi`aÐ.'ek dkf `l'åë àúâåìôá àîéìÐ

yxei dlra xn`c o`ncdziipecpoiqexi`d on

Ð`ed zn m` :ixn`c ,opaxkÐ:lkd z` daeb

`niiw dzaezk ,`nl` .ztqeze ,miz`n ,dpn

idi` dzn m` .z`yip eli`kÐedi` zixi inp

ikdc ,dazkp xhyd jeza `id s`y ,`ipecp

zlrpdc `ipecp `c :opiazkjk ,dea` ian dil

iave ,jkesiqe`e.jke jk dilicn dl
ïàî
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íåùîdnvrl dz`ivnc zxn` i` ,dizepefna aiig epi`c oeik :qxhpewa yxit Ð dai`

`ly epiid Ð dz`ivnc dai` .d`xp wgvi epiaxle .dl oiif `le ,dai` `ki` Ð

epa z`ivn iab (a,ai) `rivn `aac `nw wxta opixn`c `de .oigy dkene leepnl dpycwi

jenq epi`e ohw ,ohw edf eia` ogley lr jenqe lecb `l` ,ynn ohw ohw `l :miphwd ezae

,ohwa `weec epiid Ð lecb edf eia` ogley lr

dia` ogley lr dkenq dpi` elit` ,dphwa la`

dpycwi `ly ,dai` meyn a`l dz`ivn `ied Ð

ohw :mzd xn`c l`enyle .oigy dkene leepnl

meyn ,eia` ogley lr jenq oi` elit` ynn ohw

jixv Ð eia` lv` dvixn d`veny dryac

oiccvl mzdc oizipznc qxhpewd yexitl xnel

.dkenqa dxrp ,dkenq dpi`a elit` dphw :ipzw

,envrl ez`ivn ied eia` ogley lr jenqd lecbe

mipaa dai`l i`d ilek yginl `kilc ,l`enyl

.migztd lr xfgl `zlin eda `lifc ,zepaa enk

lirl dil `hiytc :qxhpewd yexitl dyw la`

ab lr s` ,dnvrl a`d zzin xg`l dz`ivnc

lirl qxhpewa yxity dne !oig`d on zipefipc

eda jiiy `lc dnvrlc dil `hiyt ikdlc

d`xp oi` Ð `pfzin ediigxk lrac oeik ,dai`

elit` dai` jiiyc ,mdxa` oa oeyny epiaxl

degixhi `ly ,ediigxk lra `pfzin `wc `kid

wxta onwl gkenck ,zepefna oic zial dry lk

,minezil dici dyrn dpnl`c (a,dv) "dpnl`"

dici dyrne ,`pfzin ediigxk lrac ab lr s`

ra ly opi`wxta xn`ck ,dai` meyn `l` l

dyrne ,xwir ipefn :(a,gp zeaezk) "it lr s`"

.`gip wgvi epiax yexitle .dai` meyn dici

`l` dpi` dlral dy` z`ivnc ab lr s`e

(`,ev zeaezk) "dpnl`" wxta xn`e dai` meyn

dai` `idd ,dai`e dai` dil iediz minezi iabc

,dici dyrnl `inc `lc ,`ed zepefn meyn e`l

zade oinezice dcic dhhwae ,dhhwc dai` `l`

dai` `kilc oeik ,opiyiig `l Ð mig`d mr

dz`ivnc :wgvi epiaxl d`xp cere .zepefnc

dkenq dpi` elit` a`c iedc ,diyeciwc `inec

dkenq dpi` elit` inp dici dyrne ,epgley lr

.a`c dtcrd `ied Ð

éëæãÐ dtegl dxqninl a`l `pngx dil

."izzp iza z`" aizkc :qxhpewa yixt

ziyixtck ,dphw dzidyk `xwc ab lr s`e

yi cere .xity jixt ikd e`lac `l` ,lirl

dphwa `xw `nwe`l ol zil ez Ð dycwl gk dl yiy cnl xakc `kd la` ,dxrpa gk mey a`l `diy ol miw `l izk`c meyn Ð dphw ilin ipd lirl jixtc `dc :xnel

?dtegn oiyeciw opixnb `l i`n` :oeir jixve .dia` zia zepf lr dlwqpcn ,zexrpa `ied dteg jgxk lr Ð dliwqa `ied `l dtegd xg` dzpifc lirlc qxhpewd yexitle .`weec

øñîãdyxce ,dgnya dgny oiaxrn oi`c meyn ,cren ly elega miyp mi`yep oi`c ,jzy`a `le "jbga zgnye" (a,g) ohw crena xn`c ab lr s` Ð miaeh minie zezaya dl

dry dze`a dlihae ,`ziixe`c ztqezc ,dk`ln oiprl aeh meik `edy ,aeh mei iptl zg` dry ixii` `kdc xninl `ki` Ð `ziixe`cn iedc (a,g) dbibga xn`ck ,`id dxenb

ilek dgny `aiyg `l Ð dgny `ki` dcerq `la oi`eypc (a,bn zenai) "ulegd"a xn`c ab lr s` .dcerq `la oi`eyp e` ,lrad igelyl a`d dxqnyk :inp i` .dk`lnd on

.df mrhn aeh meia `yil xeq` `diy i`dàúùälwn slinl (a,hk) oikxra jixhvi` i`n`c :y"pilxe`n* awri epiax axd dywd Ð dxrpl `xw jixhvi` ik 'ek dl oafn ipeaf

`vei xak dxekn `zydc ,dxrp `idyk eza z` xeknl leki mc` oi`c xnege,"dn`l" jixhvi`cn dxkenl leki oi`c `kdn dil wetiz Ð xknz `ly oic epi` dxekn dpi`y ,d

oiafn ipeaf `zydc xnege lw gkn `l` opirci `l inp `kdnc :xi`n epiax axd ixen mya izrnye !'ek dyrn dl oafn ipeaf `zydc `hiyt ?`xw jixv dn Ð dxkenl leki i`c

.zxbeaa elit` ,dia`l dici dyrnc "dn`l"n opiyxc dede ,dl oafn ivnc `pin` ded Ð mzdc xnege lw e`l i`c :d`xp ile .dláúëiwenc i`nl Ð milke zeqk zexit dl

.`iddc `tiqa ipzwck ,ecen `nlr ilek oi`eyipa ,edine .opaxk `iz` Ð dyxei dia` dzn 'ek lrad igely mr a`d igely ekld onwl ipzwc `d ,oiqexi`d on `ziixa jd qxhpewa

`l `de ,dlra zial dia` zian dnr e`eaiy azky ipzw `d ?ozp iaxl dkf i`n` :cere ?z`yipa ixii`c `kdc oizipzn` draw dnl Ð oiqexi`d on i`c :mz epiaxl d`xp oi`e

"`yepd" wxtac ab lr s`e .(`,ep) "it lr s`" yixa onwlck ,`zrc iaexwi` `l` ,oezig ixw ied `l oiqexi` Ð oiqexi`a i`e ,`ed ipezgi` meyn `kd la` wiqnc :cere !e`a

e`eaiy d`pd `idda :eyexit ikdc xnel yi Ð dxin`a epwne ixnb iccd` ipzgi`c d`pd `idda :oiqexi`a ixii`c 'eke jke jk jzal ozep dz` dnk iab xn`w (`,aw zeaezk)

a`d zrc oi`c icdq op`c meyn Ð `nw `pzl dkf `lc `nrhe ,ixiin oi`eypa `ziixa jdc :mz epiaxl d`xpe .oiqexi` zrya s` iccd` epwne ixnb Ð oi`eyp oezig icil seqal

Ð dkf `l xn`c o`nc ,ibltinw opaxe xfrl` iaxc `zbeltac `nil :xn`we .lrad dkfe ,`pcne` dil zil ozp iaxle .lrad enk dpnn eza dpdzy zpn lr `l` ef `ipecp ozil

ikd Ð dqpekl zpn lr `l` azk `lc ,`pcne` xza xfrl` iax lif`c ikid ik ,edl dncn mewn lkn Ð oi`eyipa `kde oiqexi`a xfrl` iaxc `eddc ab lr s`e ,xfrl` iaxk

zpn lr `l` dl ipw` `lc ,dcicl dicicn `l` xfrl` iax xn`w `l o`k crc ,dkf xn`c o`nl xn`w ikd xzale .eza dpdzy zpn lr `l` azk `ly `pcne` xza lif` inp

oeik ,ef `pcne`a epl ic Ð `pixg` `pcne` ez `ki`c ab lr s` ,oi`eyip oezig ly `pcne`a epl icc dcen xfrl` iax elit` dicicl dcicn la` ,dteg zaig meyn Ð dqpekl
iedc
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àðeä áø øîàc ?ïìðî ."äéãé äNòîa" .äáéà íeMî¦¥¨§©£¥¨¤¨§¨©§¨©©¨
éëå" :øîàpL ?áàì úaä äNònL ïépî :áø øîà̈©©¦©¦¤©£¥©©¨¨¤¤¡©§¦

äîàì Bza úà Léà øBkîé"¯äéãé äNòî äîà äî ¦§¦¤¦§¨¨¨¨¨©£¥¨¤¨
daøì¯.äéáàì äéãé äNòî úa óà¯éðä :àîéàå §©¨©©©£¥¨¤¨§¨¦¨§¥¨¨¥

ïaæî éöî àìc ,äøòð ìáà ,dì ïaæî éöîc ,äpè÷ éléî¦¥§©¨§¨¥§©©¨£¨©£¨§¨¨¥§©©
,eåä äéáàc àøazñî !eåä dãéc äéãé äNòî ,dì̈©£¥¨¤¨¦¨¨¦§©§¨§¨¦¨¨
àä àlà ,äéáàc åàì äéãé äNòî Czòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨©£¥¨¤¨¨§¨¦¨¤¨¨

äteçì døñîéîì áàì àðîçø déì ékæc¯éöî éëéä §©¥¥©£¨¨¨¨§¦§§¨§¨¥¦¨¥
éøt !äéãé äNònî dì ìháî÷ àä ?dì øñîáø C ¨©¨¨¨§©¥¨¦©£¥¨¤¨¨¥©

øñîc :éîð éà .dúò÷t øëN dì áéäéc àîéà :éàçà©©¥¨§¨¥¨§©§©£¨¦©¦§¨©
!íéáBè íéîéå úBúaLa dì øñîc :éîð éà .àéìéìa dì̈§¥§¨¦©¦§¨©¨§©¨§¨¦¦
,dì ïéaæî éðeaæ àzLä :àø÷ àëéøö àì äpè÷ ,àlà¤¨§©¨¨§¦¨§¨¨§¨©¥§©¥¨

éøèöéà ék [àlà] !?éòaéî äéãé äNòîàø÷ C¯ ©£¥¨¤¨¦¨¥¤¨¦¦§§¦§¨
úéa äéøeòða" :áéúëc ?ïìðî .äéøãð úøôäa .äøòðì§©£¨©£¨©§¨¤¨§¨©¦§¦¦§¤¨¥
äàöéå" :áéúëc ?ïìðî ."dhéb úà ìa÷îe" ."äéáà̈¦¨§©¥¤¦¨§¨©¦§¦§¨§¨

äúéäå"¯úBøét ìëBà Bðéàå" .äééåäì äàéöé Le÷úéà §¨§¨¦§§¦¨©£¨¨§¥¥¥
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc zeaezk(ycew zay meil)

,`id minkg zpwz eza z`ivna a`d zekf :`xnbd zx`aníeMî¦
äáéàdphwd eza z` oefl aiig a`d oi`y oeik ,xnelk ,d`py - ¥¨

mdipia d`py didz dize`ivn z` el ozz `l m` ,dxrpd e`
.ely dz`ivny minkg epwiz okle ,dze` oefln rpnie

* * *
e 'eke ezaa i`kf a`d :dpyna epipy.äéãé äNòîá:`xnbd zxxan §©£¥¨¤¨

ïìðî:`xnbd zx`an .df oic cnlp oipn -,áø øîà ,àðeä áø øîàc §¨¨§¨©©¨¨©©
úaä äNònL ïépîjiiyøîàpL ,áàì(f `k zeny)úà Léà økîé éëå' ¦©¦¤©£¥©©¨¨¤¤¡©§¦¦§Ÿ¦¤

,'äîàì Bzawx aezkl dxezd dlki ixdy ,zxzein 'dn`l' zaize ¦§¨¨
yiwdl dxezd d`ay jkn yexcl yie ,'eza z` yi` xekni ike'

,dn`l zadaøì äéãé äNòî äîà äîjk myly ,[dly oec`l-] ¨¨¨©£¥¨¤¨§©¨
,d`pw.äéáàì äéãé äNòî ,úa óà©©©£¥¨¤¨§¨¦¨

:`xnbd dywnàîéàådn`n `ed cenildy oeik ,xn`p `ny - §¥¨
ok m` ,dixardéléî éðäepiid dia`l zad ici dyrny df oic - ¨¥¦¥

adì ïaæî éöîc ,äpè÷ycgzd dfae ,dxkenl a`d lekiy - §©¨§¨¥§©¥¨
,ely dici dyrn ezeyxa `idykydì ïaæî éöî àìc ,äøòð ìáà£¨©£¨§Ÿ¨¥§©¥¨

`ny ,dxkenl leki epi`y -eåä dãéc äéãé äNòî.md dly - ©£¥¨¤¨¦¨£
:`xnbd zvxznàøazñîdici dyrn dxrpa s`yeåä äéáàc- ¦§©§¨§¨¦¨£

,md dia` lyCzòc à÷ìñ éàcxnel jzrca dlrz m`y - §¦¨§¨©§¨
ydøñîéîì áàì àðîçø déì ékæc àä ,àlà ,äéáàc åàì äéãé äNòî©£¥¨¤¨©§¨¦¨¤¨¨§©¥¥©£¨¨§¨§¦§§¨

äteçìdqipkdle eza z` `iydl a`l dxezd dzkify dn - §¨
,dgxk lra s` dtegldì øñî éöî éëéäleki `ed cvik - ¥¦¨¥¨©¨

,dtegl dxqenläéãé äNònî dì ìháî÷ àädtegd meia ixd - ¨¨§©¥¨¦©£¥¨¤¨
`ed dtegl ezxiqna ok m`e ,dk`lna weqrl zad lkez `l

dici dyrn z` dl ciqtnleki okle ,ely dici dyrn i`ce `l` ,
.dtegl dxqenl s` `ed

:ef `xaq dgec `xnbdéøtCdywd -éàçà áø,ef `xaq lràîéà ¨¦©©©¥¨
dzò÷t øëN dì áéäécezal mlyl a`d lr ok`y xnel xyt` - §¨¦¨§©§©§¨

.dtegd onf lr dlha xkydì øñîc ,énð éàdteglàéìéìa ¦©¦§¨©¨§¥§¨
.jka dlhan epi`e dk`ln onf df oi`y [dlila-]øñîc ,énð éà¦©¦§¨©

íéáBè íéîéå úBúaLa dìoi` ok m`e .dk`ln ziiyra mixeq`y ¨§©¨§¨¦¦
iyrn s`y ,dtegl dzxiqn z` dxezd el dzkify jkn di`x

.ely dici
zad ici dyrny micnely ,ea dgzty cenill zxfeg `xnbd
m`y epiywd lirl mpn`e ,dixar dn`l ywidn dia`l mikiiy
iabl `le ,dxkenl leki dia`y ,dphw iabl wx df oic cnlp ok

:`xnbd dzr zayiin ef `iyewe .dxrpàø÷ àëéøö àì äpè÷ ,àlà¤¨§©¨Ÿ§¦¨§¨
mikiiy dphw za ici dyrny cnll dxezd dkxved `l -

,xnege lwa z`f cenll xyt` ixdy ,dia`lïéaæî éðeaæ àzLä©§¨©¥§©¥
éòaéî äéãé äNòî ,dìdxkenl zekf a`l dxezd dpzp m` - ¨©£¥¨¤¨¦¨¥

dxkn `l m`y i`ce ,oec`d ly dici dyrn eidie ,dixar dn`l
ely epi`y xac xeknl leki mc` oi`y ,ely dici dyrn[àlà]¤¨

éøèöéà ékäøòðì àø÷ C`a dixar dn`l za ly df ywid - ¦¦§§¦§¨§©£¨
xwiry s`e ,dia` ly dici dyrny ,dxrp iabl df oic cnll
mewn lkn ,dixar dn`l zxknp `id wxy ,dphwa wqer weqtd

.dxrpd oic z` epnn cenll yi dphwl jxvp weqtd oi`y oeik

* * *
ezaa i`kf a`d :dpyna epipy.äéøãð úøôäa:`xnbd zxxan ©£¨©§¨¤¨

ïìðîdxeza xn`py s`e .dxrpd eza ixcp z` xtn a`dy oipn - §¨¨
(e l xacna)dixq`e dixcp lM ,FrnW mFiA Dz` dia` `ipd m`e'§¦¥¦¨¦¨Ÿ¨§¨§¨§¨¤¨¤¡¨¤¨

,'Dz` dia` `ipd iM Dl glqi 'de mEwi `l DWtp lr dxq` xW £̀¤¨§¨©©§¨Ÿ¨©¦§©¨¦¥¦¨¦¨Ÿ¨
:`xnbd zx`an .dxrpa `le ,dphwa xaecny okziáéúëcseqa ¦§¦

mixcp zxtd zyxt(fi l my)dWn z` 'd dEv xW` miTgd dN`'¥¤©ª¦£¤¦¨¤Ÿ¤
FYal a` oiA FYW`l Wi` oiA,'äéáà úéa äéøòðadxrpdy epiide ¥¦§¦§¥¨§¦¦§ª¤¨¥¨¦¨

.dixcp xtdl lekie ,`id dia` zeyxa

* * *
:ezaa a`d zeiekf oia dpyna epipy.dhéb úà ìa÷îeote`a epiide §©¥¤¦¨

:`xnbd zxxan .dxba `l oiicre oiqexi`d on dyxbzpyïìðîoic §¨¨
:`xnbd zx`an .dfáéúëcz`ype dlran zyxbznd dy` oipra ¦§¦

xg`l(a ck mixac)äàöéå'dklde FziAnäúéäå,'xg` Wi`lLe÷zéà §¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥¦§
dxezd dyiwd -äééåäì äàéöéa`y myke ,oiyeciwl oiyexib - §¦¨©£¨¨

.dhib z` lawl ecia jk ,[lirl yxcpy enk] eza z` ycwl i`kf

* * *
:ezae a` ipic iabl dpyna epipy.äéiça úBøét ìëBà Bðéàåd`ian §¥¥¥§©¤¨

oipra mi`pz zwelgn `xnbd:dfúBøét ìëBà Bðéà áàä ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¨¥¥¥
dyexia ezal eltpy zerwxw ly,Bza éiçadzzin xg`l wxe §©¥¦

.ely rwxwd seb s`e ,dyxei `edáàä ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¥¨¨
.Bza éiça úBøét ìëBà¥¥§©¥¦

:zwelgnd mrh z` zx`an `xnbdéâìôéî÷ éàîa`xaq efi`a - §©¨¦§§¥
.mi`pzd ewlgpìòa àîìLa ,øáñ àn÷ àpziabl xacd oaen - ©¨©¨¨©¦§¨¨©©

c ,lraïðaø déì eðéwzlk`iyéøét,ezy` zerwxw lyïk íàc ©¦¥©¨¨¥¥§¦¥
÷éøt àìå òðnéîdzectln rpni ,dy`d ly zexitd eidi m`y - ¦§©§Ÿ¨¦

zxenze ,ely diqkp zexit eidiy minkg epwiz okle ,dzayp m`
,dzectl edeaiig z`føîéîì àkéà éàî ,áà àlàjl yi dn ike - ¤¨¨©¦¨§¥©

yeygl ozip m`d ,zexitd z` el dkfp ok zngny ,ea yeygl
÷éøt àìå òðnéîc,ok xacd oi` ,ziayp m` ,dzectln rpniy - §¦§©§Ÿ¨¦

c meyndì ÷éøt éëä åàìaeza z` dcti xac lawi `l m` mb - §©¨¦¨¦¨
daiq oi`y `nw `pz xaeq okle ,dilr eingx zngn ,dilr qegie

.dia`l eidi diqkp zexity owzlåeli`,øáñ äãeäé éaøa éñBé éaø §©¦¥§©¦§¨¨©
÷éøt àìå òðnéî énð áàectln rpnidl ieyr a`d s` -,dz ¨©¦¦§©§Ÿ¨¦

cdLôð ÷Bøôúå ìéæéz ,dåléò àèé÷ð àñék ,øáñ`ln wpx` ixd - ¨©¦¨§¦¨¦¨¨¥¦§¦§©§¨
`idy ,dyexia dlaiwy rwxwd zexit epiide ,dcia wfgen zern
m` s`e ,el` zernn dnvr z` dctze jlz ,mdn zipdp dcal
s`y minkgy epwiz jkle .ilyn mily` `l oeictd ick dl xqgi

.epennn dpcti ,dayz m`y ,eza ly zexit lk`i a`d

* * *
:dpyna epipy'eë ìëBà àeäL ìòaä åéìò øúé ,úqéð.diiga zexit ¦¥¨¥¨¨©©©¤¥

d`ian ,oi`eyipd xg`l lrad zeiekf dpyna e`aedy jk ab`
:oi`eyipd mcew eizeiekfa zwqerd `ziixa `xnbdáúk ,ïðaø eðz̈©¨¨¨©

dìzqxe`nd ezal a`d,íéìëå úeñk úBøétoilhlhn dl wqte ¨¥§§¥¦
dipecpk el`,dìòa úéáì äéáà úéaî dnò eàBáiLeäúîdy`d ¤¨¦¨¦¥¨¦¨§¥©£¨¥¨

,oi`eyipd mcewìòaä äëæ àì[qex`d-].eìlä íéøáãampn` Ÿ¨¨©©©¦§¨¦©¨
.eìlä íéøáãa ìòaä äëæ ,eøîà ïúð éaø íeMî¦©¦¨¨¨§¨¨©©©¦§¨¦©¨

oipra zxg` mi`pz zwelgna ef zwelgn zelzl zywan `xnbd
zl`ey .mzwelgn mrh z` x`al jkae ,oiqexi`d xg`ly onfd

:`xnbdàîéìc xnel yi m`d -àzâeìôamzwelgna -éaøc ¥¨¦§§¨§©¦
éâìôéî÷ ïðaøå äéøæò ïa øæòìàozp iaxe minkg ewlgp - ¤§¨¨¤£©§¨§©¨¨¨¦§§¥

,`ziixaayïðúcoldl dpyna(:cp)`yepdy minkg epwizy , ¦§©
,[dyxbn e` zn m` daeby] dzaezka ef miz`n dl aezki dleza
siqedl leki mdn cg` lke ,fef d`n dl azek dpnl` `yepde
m`e ,el` mireaw miaeig caln dvxiy dnk ezy`l aezkle
úà äáBb ,ïéñeøéàä ïî ïéa ïéàeOpä ïî ïéa ,äLøbúð Bà äìîøàúð¦§©§§¨¦§¨§¨¥¦©¦¦¥¦¨¥¦¨¤

ìkäztqezd z` oiae minkg dl epwizy daezk xwir oia - ©Ÿ
.epevxn lrad dl siqedy,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøm` wx ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥

dyxbzp e` dpnl`zpå ,ìkä úà äáBb ïéàeOpä ïîm` eli` ¦©¦¦¨¤©Ÿ§
dyxbzp e` dpnl`zp,ïéñeøéàä ïî`l` ,ztqezd z` daeb dpi` ¦¨¥¦

,äðî äðîìàå ,íéúàî äáBb äìeúa§¨¨¨©¦§©§¨¨¨¤
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miwxt dyelya` cenr fn sc ± iriax wxtzeaezk
äáéà íåùîdly dz`ivn zxn` i` ,dizepefna aiig epi`c oeikc ÐÐ`le dai` `ki`

.ez dl oiifäôåçì äøñîéîì áàì àðîçø äéì éëæã àä"izzp iza z`" aizkck ÐÐ

'ek ivn ikid ,dk`ln dyer dpi` meid eze`e .rnyna day zepizp lk.äúò÷ôÐ

.dzelihaàø÷ àëéøö àì äðè÷ àìàivnc dphw ilin ipd `ni` ,lirl jl `iywc Ð

dl oafnÐ.`id `iyew e`làø÷ êéøèöéà éë
äøòðì,aizk dphwa `xw xwirc ab lr s`e Ð

"dn`l" aizkc ,`ed `xizi `xw edinÐ

,dn`l za iyew`l.`iz` dxrpc `yiwidl

äéøåòðá:xn`w ikde .aizk mixcp zxtd iab Ð

dixerpaÐ`d :`niz ike .`id dia` zeyxa

ik" aizk `icda`ipdi`d e`l i` !"dze` dia`

Ð.irzyn dphwa `pin` dedòðîéîå÷éøô àìå
:onwl xn`ck ,zexit el epwz jkitl Ð

edpilkilc ,zexit zgz dpewxitelke lra

zxn` i`c .hrn m` ax m` ,eilr idi dpeict

,edpigpildiieay didz m` mdn dectieÐ

.dicicn aidi `zyde .eln `lc oipnfàñéë
àèé÷ðzern `ln qik Ð,dlebqa dl yicre

mdn izipdp `l dpdÐ,dnvr z` dctz dzr

xqgi m`eÐ.mily` `l ip`úåøéô äì áúë
íéìëå úåñëdzipecpa a`d dl wqt Ðqipkzy

zeqke oiyelz zexit oebk ,oilhlhn dlral

.oiqexi`d on dl oazke ,milkeäúîåÐ

oiqexi`aÐ.'ek dkf `l'åë àúâåìôá àîéìÐ

yxei dlra xn`c o`ncdziipecpoiqexi`d on

Ð`ed zn m` :ixn`c ,opaxkÐ:lkd z` daeb

`niiw dzaezk ,`nl` .ztqeze ,miz`n ,dpn

idi` dzn m` .z`yip eli`kÐedi` zixi inp

ikdc ,dazkp xhyd jeza `id s`y ,`ipecp

zlrpdc `ipecp `c :opiazkjk ,dea` ian dil

iave ,jkesiqe`e.jke jk dilicn dl
ïàî
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íåùîdnvrl dz`ivnc zxn` i` ,dizepefna aiig epi`c oeik :qxhpewa yxit Ð dai`

`ly epiid Ð dz`ivnc dai` .d`xp wgvi epiaxle .dl oiif `le ,dai` `ki` Ð

epa z`ivn iab (a,ai) `rivn `aac `nw wxta opixn`c `de .oigy dkene leepnl dpycwi

jenq epi`e ohw ,ohw edf eia` ogley lr jenqe lecb `l` ,ynn ohw ohw `l :miphwd ezae

,ohwa `weec epiid Ð lecb edf eia` ogley lr

dia` ogley lr dkenq dpi` elit` ,dphwa la`

dpycwi `ly ,dai` meyn a`l dz`ivn `ied Ð

ohw :mzd xn`c l`enyle .oigy dkene leepnl

meyn ,eia` ogley lr jenq oi` elit` ynn ohw

jixv Ð eia` lv` dvixn d`veny dryac

oiccvl mzdc oizipznc qxhpewd yexitl xnel

.dkenqa dxrp ,dkenq dpi`a elit` dphw :ipzw

,envrl ez`ivn ied eia` ogley lr jenqd lecbe

mipaa dai`l i`d ilek yginl `kilc ,l`enyl

.migztd lr xfgl `zlin eda `lifc ,zepaa enk

lirl dil `hiytc :qxhpewd yexitl dyw la`

ab lr s` ,dnvrl a`d zzin xg`l dz`ivnc

lirl qxhpewa yxity dne !oig`d on zipefipc

eda jiiy `lc dnvrlc dil `hiyt ikdlc

d`xp oi` Ð `pfzin ediigxk lrac oeik ,dai`

elit` dai` jiiyc ,mdxa` oa oeyny epiaxl

degixhi `ly ,ediigxk lra `pfzin `wc `kid

wxta onwl gkenck ,zepefna oic zial dry lk

,minezil dici dyrn dpnl`c (a,dv) "dpnl`"

dici dyrne ,`pfzin ediigxk lrac ab lr s`

ra ly opi`wxta xn`ck ,dai` meyn `l` l

dyrne ,xwir ipefn :(a,gp zeaezk) "it lr s`"

.`gip wgvi epiax yexitle .dai` meyn dici

`l` dpi` dlral dy` z`ivnc ab lr s`e

(`,ev zeaezk) "dpnl`" wxta xn`e dai` meyn

dai` `idd ,dai`e dai` dil iediz minezi iabc

,dici dyrnl `inc `lc ,`ed zepefn meyn e`l

zade oinezice dcic dhhwae ,dhhwc dai` `l`

dai` `kilc oeik ,opiyiig `l Ð mig`d mr

dz`ivnc :wgvi epiaxl d`xp cere .zepefnc

dkenq dpi` elit` a`c iedc ,diyeciwc `inec

dkenq dpi` elit` inp dici dyrne ,epgley lr

.a`c dtcrd `ied Ð

éëæãÐ dtegl dxqninl a`l `pngx dil

."izzp iza z`" aizkc :qxhpewa yixt

ziyixtck ,dphw dzidyk `xwc ab lr s`e

yi cere .xity jixt ikd e`lac `l` ,lirl

dphwa `xw `nwe`l ol zil ez Ð dycwl gk dl yiy cnl xakc `kd la` ,dxrpa gk mey a`l `diy ol miw `l izk`c meyn Ð dphw ilin ipd lirl jixtc `dc :xnel

?dtegn oiyeciw opixnb `l i`n` :oeir jixve .dia` zia zepf lr dlwqpcn ,zexrpa `ied dteg jgxk lr Ð dliwqa `ied `l dtegd xg` dzpifc lirlc qxhpewd yexitle .`weec

øñîãdyxce ,dgnya dgny oiaxrn oi`c meyn ,cren ly elega miyp mi`yep oi`c ,jzy`a `le "jbga zgnye" (a,g) ohw crena xn`c ab lr s` Ð miaeh minie zezaya dl

dry dze`a dlihae ,`ziixe`c ztqezc ,dk`ln oiprl aeh meik `edy ,aeh mei iptl zg` dry ixii` `kdc xninl `ki` Ð `ziixe`cn iedc (a,g) dbibga xn`ck ,`id dxenb

ilek dgny `aiyg `l Ð dgny `ki` dcerq `la oi`eypc (a,bn zenai) "ulegd"a xn`c ab lr s` .dcerq `la oi`eyp e` ,lrad igelyl a`d dxqnyk :inp i` .dk`lnd on

.df mrhn aeh meia `yil xeq` `diy i`dàúùälwn slinl (a,hk) oikxra jixhvi` i`n`c :y"pilxe`n* awri epiax axd dywd Ð dxrpl `xw jixhvi` ik 'ek dl oafn ipeaf

`vei xak dxekn `zydc ,dxrp `idyk eza z` xeknl leki mc` oi`c xnege,"dn`l" jixhvi`cn dxkenl leki oi`c `kdn dil wetiz Ð xknz `ly oic epi` dxekn dpi`y ,d

oiafn ipeaf `zydc xnege lw gkn `l` opirci `l inp `kdnc :xi`n epiax axd ixen mya izrnye !'ek dyrn dl oafn ipeaf `zydc `hiyt ?`xw jixv dn Ð dxkenl leki i`c

.zxbeaa elit` ,dia`l dici dyrnc "dn`l"n opiyxc dede ,dl oafn ivnc `pin` ded Ð mzdc xnege lw e`l i`c :d`xp ile .dláúëiwenc i`nl Ð milke zeqk zexit dl

.`iddc `tiqa ipzwck ,ecen `nlr ilek oi`eyipa ,edine .opaxk `iz` Ð dyxei dia` dzn 'ek lrad igely mr a`d igely ekld onwl ipzwc `d ,oiqexi`d on `ziixa jd qxhpewa

`l `de ,dlra zial dia` zian dnr e`eaiy azky ipzw `d ?ozp iaxl dkf i`n` :cere ?z`yipa ixii`c `kdc oizipzn` draw dnl Ð oiqexi`d on i`c :mz epiaxl d`xp oi`e

"`yepd" wxtac ab lr s`e .(`,ep) "it lr s`" yixa onwlck ,`zrc iaexwi` `l` ,oezig ixw ied `l oiqexi` Ð oiqexi`a i`e ,`ed ipezgi` meyn `kd la` wiqnc :cere !e`a

e`eaiy d`pd `idda :eyexit ikdc xnel yi Ð dxin`a epwne ixnb iccd` ipzgi`c d`pd `idda :oiqexi`a ixii`c 'eke jke jk jzal ozep dz` dnk iab xn`w (`,aw zeaezk)

a`d zrc oi`c icdq op`c meyn Ð `nw `pzl dkf `lc `nrhe ,ixiin oi`eypa `ziixa jdc :mz epiaxl d`xpe .oiqexi` zrya s` iccd` epwne ixnb Ð oi`eyp oezig icil seqal

Ð dkf `l xn`c o`nc ,ibltinw opaxe xfrl` iaxc `zbeltac `nil :xn`we .lrad dkfe ,`pcne` dil zil ozp iaxle .lrad enk dpnn eza dpdzy zpn lr `l` ef `ipecp ozil

ikd Ð dqpekl zpn lr `l` azk `lc ,`pcne` xza xfrl` iax lif`c ikid ik ,edl dncn mewn lkn Ð oi`eyipa `kde oiqexi`a xfrl` iaxc `eddc ab lr s`e ,xfrl` iaxk

zpn lr `l` dl ipw` `lc ,dcicl dicicn `l` xfrl` iax xn`w `l o`k crc ,dkf xn`c o`nl xn`w ikd xzale .eza dpdzy zpn lr `l` azk `ly `pcne` xza lif` inp

oeik ,ef `pcne`a epl ic Ð `pixg` `pcne` ez `ki`c ab lr s` ,oi`eyip oezig ly `pcne`a epl icc dcen xfrl` iax elit` dicicl dcicn la` ,dteg zaig meyn Ð dqpekl
iedc
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miwxtרכב dyelyaa cenr fn sc ± iriax wxtzeaezk
øæòìà éáøë äëæ àì øîàã ïàî.dqpekl zpn lr `l` daezk dl azk `l :xn`c Ð

zlrpdc `ipecp `ce" el dazk `l inp idi` .dl zi`c `ed opax dl oewzc miz`n dpne

`l` "dil.oi`eyp zaig zpn lräéøæò ïá øæòìà éáøë àîìò éìåëi`pz jpd ediiexz Ð

opiwqtc ,dixfr oa xfrl` iaxk (ediiexz) lirlc.onwl dizeek `zkldäãéãì äéãéãî
.dzaezka dlkl wqet ozgy dn Ðúçú

äúáåúëzgz Ð`ipecpd`ide ,el dqipkdy

.yxei `ede ,daezkd xhya daezkúåøéô úçú
miqkp oebk ,dly beln iqkpn lke` `edy Ð

,okl mcew dl eidy e` ,zqipyn dl eltpy

oz`ny `ly.dzaezk ziipecpa elåìî àìãÐ

ik ,`zyde .dpewxt ick zexita `di `l

edpilk`ded dnk rici `leÐdl wixt

oia ax oia lik` edi`c ,oewiz ikdc ,dilicn

.iedc dnk lk wixt `ede ,hrnàðà êåôéàåÐ

dpewxte ,zexit zgz zepefn.dici dyrn zgz

dyer ipi`e zipefip ipi` dxn` i`c ,dpin `wtpe

Ð,oievn dici dyrne zepefn :dxn`w melk `l

beln iqkp dl yiy dy`e dieayÐ.igiky `l
äðåò
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mzd jiiy ded i`e ,dcicl dicicn iedc xfrl` iaxc `iddl inc `le .dicicl dcicn iedc

meyn ,ozp iaxc opaxk l`ppg epiax oke ,mz epiax wqte .opicn` ded `pixg` `pcne`

" wxta dizeek `zklid opiwqtc ,dixfr oa xfrl` iaxk edl opinwenczeaezk) "it lr s`

,`ed `nlra `iegic Ð xfrl` iaxk `nlr ilekc ,`l :cenlzd igcc ab lr s`e .(`,ep

dkld mz epiax dxede .opiknq `l `iegic`e

ia` dide ,ezy` dzny cg` ozga dyrnl

,lrad dkf `lc dl wqte ,`ipecpa wfgen dlkd

,dkldd gkn `l ,owiz cere .`kdc oizrny gkn

jeza dzn m` xifgiy Ð wfgen lra elit`y

`de .dpwz dze`n eini seqa ea xfge .dpy

:(`,eq zeaezk) "dy`d z`ivn" wxta opixn`c

`ed leki Ð epzg zne epzgl zern wqetd

iyt` i` jl ,ozil dvex iziid jig`l :xn`iy

oipwipd mixac `le :inlyexia jixte .ozil

,qepkl zpn lr wqtyk :ipyne ?od dxin`a

icin dyw `l Ð eig` daeb qpk m` `d rnync

maide ,zniiw eza ixd mzdc ,mz epiax yexitl

mze" :mipdk zxeza opixn`c `de .dnail dvex

daexn oenn ezal wqety df Ð "mkgk wixl

eza ciqtd ixd dzynd ini zray jeza dzne

inp i` .ozp iaxk `iz` `idd !epenn ciqtde

`ly oeir jixve .da wfgen ozgdy ixiine ,opaxk

(`,ep) "it lr s`" yixa onwlc ,mz epiaxl dywi

cere .oezigc `pcne` xza ilf` inp opaxc gken

dicicn xikfdl el dnc :mz epiaxl zvw wegc

o`k cr xninl dil ded ?dicicl dcicne dcicl

,z`yip `lc meyn `l` xfrl` iax xn`w `l

i`xen` edlekc :cere !`l Ð z`yipc `kd la`

dxqnyn dyxei lrac edl zi`c rnyn onwlc

cia daezkdyk epiid `nye !lrad igelyl a`d

it lr s` onwl mzd ipzwc `ziixae ,lrad

`iz` Ð dyxei dlra dia` ziaa dzaezky

.ozp iaxk

àìùlr `ly icdq op` ,dzn e` dtxhpe ,exiagn dxt gweld mc` lk ,ok m` :xn`z m`e .ok epivn cenlza zenewn dnkac ,z`f `xaqa denzl oi` Ð dqpekl zpn lr `l` dl azk

n"r m` ik llk azk `l `kd la` .dgwel did Ð cqtd lawl jl yi sxhz m` el xne` m` elit`e ,qpkil dvex did wtq eze`ay icdq op` mzdc :xnel yie !dgwl ok zpn

(a,iw `nw `aa) "`nw lfebd" seqa jixtc `de .ifef dil ekixhvi` `le oiafc `edd oke .wtqa envr qipkdl llk ezrc oi`e ,dqpekl,dvilg `la wetiz oigy dken iptl dltpy dnai :

xnyn iyp`l sqk ozp ,mzd xn`wc `inec iedc meyn `l` mzd jixt `lc :wgvi epiax xne` !oiyecw zrya zqpkp dzid `nzqn wtq eze`ac ab lr s` .dyciw `l ikdc `zrc`c

Ð ielz eay oeike ,ezrc xg` zkll epl yi ozepa `l` ielz epi`e li`edc ,aidi `l ikdc `zrc`c `nil Ð xtkn `l i`c ,dvgn xtkn sqk dpin rny :mzd wiqne .mdly `edy ,zne

`ly dpwn zrc inp `ki` `dc ,ecal dpewd zrca ielz epi`c Ð gwnd lhane dpw `l ikdc `zrc`c opixn` `lc ,qpe` ea rxi`e utg gwell inc `le .wtq meya qpkil dvex epi` i`ce

ik Ð ezzin xg` rxi`y xac mey liaya akri `l `edy epl xexay ,oiyeciwd oielz dcicac meyn ,oigy dken iptl dltpy dnain xity jixt ikdl ,yxti `l m` ezrcl el dpwn did

mzd iziinc edpd lk oke .ycwnd zrca inp ielzc oeik !dytp dyciw `l ikdc `zrc`c ,hb `la wetiz :men lra dlra dyrpy dy`n jixt `l ikdle .eixg` rxi`y dna yyeg epi`

.ezrca `l` ielz oi`åð÷éúopax epiwz ik :xaqw ,dyer ipi`e zipefip ipi` dlral xn`zy dy` dleki :`ped ax xn`wc (a,gp zeaezk) "it lr s`" wxta Ð dici dyrn zgz zepefn

zepefn epwiz :dpey `l` ,`kdc `ziixa dibn epi` ,xwir dici dyrn xn`e mzd dilr biltc yiwl yix ,`zyde .zepefn zgz dici dyrn epwz `ni` :ipyne `kdn jixte .'ek xwir ipefn

yixa gkenck ,ok xnel xyt` i` la` .xwir dici dyrnc xaqwc oeik ,dwtq `lc ab lr s`e jizepefnl jici dyrn i`v ezy`l xnel lrad leki dicicl ,dxe`kle .dici dyrn zgz

."dyer ipi`e zipefip ipi`" xnel dleki dpi`y oiprl `l` xwir dici dyrnc yiwl yix xn` `lc :xnel jixve !dpefl aiig dwtq `lac (`,ai) oihibc `nw wxtae (a,r zeaezk) "xicnd"

äúøåá÷å.dxeaw dl oi` dqex`c (`,bp) onwl xn` `dc ,miz`ne dpn zgz yxtl oi` la` .dziipecp :yexit Ð dzaezk zgzéçåðàdna el `di `ly cr :yexit Ð edpigpp

!zexit el oi` `d ?ipzwc zexit zgz i`n ok m`c ,edpigpil mlerlc xninl ira `l la` .mgwi f`e ,qpxtzdlïéðîéæ,dcic liaya dpwz xwirc ab lr s` Ð dicicn dl wixte eln `lc

:`ziixaa ipzw `dc ,zexit zpzep ipi`e zictp ipi` xnel dleki dpi` mewn lkn ,dl wixt `le rpnne i`azy` `nlc ,ixit dil epiwz dlra `nlya :xn`wc ,lirl oke .`kd rnynck

,dleki oi`c `nl` Ð dici dyrn zgz zepefn epwiz ipzwc ,lirlc `ziixan 'ek zpefip ipi` xn`zy dy` dleki dpi`c onwl wiicc ikid ik .xnel dleki dpi`c rnyn ,zexit zgz dpewxit

dy` dzpwy dn Ð dxvg :jixtc ,dlra `la dy`l xvg `diy igeky`l ivn `l (`,fr) oihiba "wxefd"ae (`,hn `xza `aa) "mizad zwfg"ac cere .jk liaya `ziixad dibdl jxvede

zictp ipi`" dxn`y oebk `nil ?ikd `nwe`l oiwgec i`n `zyde .dqex` dcere dl azeka :ipyne ,'ek `ipzde ,ied i`n dl azk ike .jiiqkpa il oi` mixace oic dl azeka iwene !dlra dpw

wlzqn lrady `xaql cxi xak la` ,ef `xaql cxei oi`c meyn epiid Ð xn`w `le ,da zeyx dlral oi`y zpn lr dl epzpy oebk `nwe`l ivn inp dedc ab lr s`e !"zexit zpzep ipi`e

dpi`c meyn mzd Ð 'ek zipefip ipi` dlral xn`zy dy` dleki `ped axlc ab lr s` ,mrh ozil yie .xnel dleki dpi` i`ce `l` .'ek zictp ipi` dxn`y oebk `nil ok m` Ð miqkpn

zexit `dc ,zexit zpwz ixnbl zrwtn ixd Ð zexit zpzep ipi`e zictp ipi` dxn` m` la` .zipefip `dze dyrz xgnl Ð dyer ipi`e zpefip ipi` meid dxn` m`y ,dpwzd ixnbl zrwtn

,zexit ip`y :inp i` .mixkpd oia rnhz `ly Ð zictp ipi` dxn` ivn `lc xnel yi izk` Ð mlerl dyer ipi`e zipefip ipi` xnel dlekic l"z` elit`e .dpewxt zgz md dini lk ly

.micid seba dkfiy xninl jiiy `lc ,oira mpi` dici dyrn la` .rwxwd seba dkefe dcik ecicíàdper epiid e`l dzperc rnyn `xw i`dn ,daxc`c :xn`z m`e Ð izepa z` dprz

,`xw xn`w inp ikdc :xnel yie !iepir iexw dhnd yinyz zripnc ol `wtp `xw i`dnc ,yinyz odn rpniy epiid Ð "izepa z` dprz m`" rnyn (`,fr) `neic `xza wxtac ,yinyz ly

.yinyz epiidc ,dpnn erpenyk iepirk `edy xac Ð "rxbi `l dzper"
iax
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éçepà ,eäðéìëð àì ìëéî :àîéúc eäî¯òîLî à÷ ,÷éøt àìå òðîéî ïk íàc ,eäðéçðð ©§¥¨¥©¨¦§¦§©¥¦§¦§§¦¥¦§©§¨¨¥¨©§©

éeöî eðwéz :ééaà øîà !àðà Cetéàå .déãécî dì ÷éøôe eìî àìc ïéðîéæ ,àôéãò àäc ïì̈§¨£¦¨¦§¦§¨¨¨¥¨¦¦¥§¥£¨¨©©©¥¦§¨
ì éeöî BðéàLå ,éeöîì:àéðúc ,àúééøBàcî úBðBæî øáñ àpz éàä :àáø øîà .éeöî BðéàL §¨§¤¥¨§¤¥¨¨©¨¨©©¨¨©§¦§©§¨§©§¨

"døàL"¯dúeñk" ."énò øàL eìëà øLàå" :øîBà àeä ïëå ,úBðBæî elà"¯.BòîLîk §¥¨¥§§¥¥©£¤¨§§¥©¦§¨§©§¨
dúðBò""¯øæòìà éaø ."éúBða úà äpòz íà" :øîBà àeä ïëå ,äøBza äøeîàä ,äðBò Bæ ¨¨¨¨£¨©¨§¥¥¦§©¤¤§©©¦¤§¨¨

døàL" :øîBà"¯eáø÷ú àì BøNa øàL ìk ìà Léà Léà" :øîBà àeä ïëå ,äðBò Bæ ¥§¥¨¨§¥¥¦¦¤¨§¥§¨Ÿ¦§§
dúeñk" ."äåøò úBlâì"¯pòiå" :øîBà àeä ïëå ,úBðBæî elà "dúðBò" .BòîLîk."Eáéòøiå E §©¤§¨§¨§©§¨¨¨¥§§¥¥©§©§©©§¦¤
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כתובות. נערה שנתפתתה - פרק רביעי דף מז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc zeaezk(ycew zay meil)

itldì áúk àlL,ef ztqez lraddñðBëì úðî ìò àlàzrc lr - ¤Ÿ¨©¨¤¨©§¨§§¨
,dp`yi `l m` ef ztqez dabzy ezrca did `le ,dp`yiy ok
zx`ane .minkg dl epwizy daezk xwir z` `l` daeb dpi`e

:zewelgnd oia zekiiyd z` `xnbdøîàc ïàîìminkg zrcl - §©§¨©
oiqexi`d on dy`d dzn m`y mixne`däëæ àìdipecpa lrad Ÿ¨¨

mdy oeik epiid ,dia` el azkymixaeq,äéøæò ïa øæòìà éaøk§©¦¤§¨¨¤£©§¨
z` daeb dpi` oiqexi`d on dyxbzd e` dpnl`zdy dy`y
,dp`yiy zrc lr wx dl siqed lrady oeik ,daezkd ztqez
,a`d ly zeaiigzdk daezkd xhya zazkpy dipecpd ok enke
,oi`eyip zaig meyne ,eza z` epzg `yiy ok zrc lr wx `id

.oiqexi`d on dkfiy `leøîàc ïàîelrady xne`d ozp iaxe - ©§¨©
äëæxaeq `edy oeik epiid ,oiqexi`d on dipecpaïðaøkmiwlegd ¨¨§©¨¨

e` dpnl`zdy dy`y mixne`e ,dixfr oa xfrl` iax lr
xhy mdixacly oeike ,daezk ztqez daeb oiqexi`d on dyxbzd
dipecpd ok enk ,d`yip `ly s` `edy zenk miiw daezkd
dy`d dzn m` s` el zkiiy daezkd xhya epzgl a`d azky

.d`ypy mcew ,oiqexi`d on
:`xnbd dgecàì`l` ,efa ef zewelgnd z` zelzl gxkd oi` - Ÿ

àîìò éleëcmixaeq ozp iax mbe minkg mb -äéøæò ïa øæòìà éaøk §¥¨§¨§©¦¤§¨¨¤£©§¨
eixack dkldy(.ep).daezk ztqez daeb dpi` dqex`y ,

oiqexi`d on dy`d dznyk dipecpa lrad zekf iabl mzwelgne
,envr dixfr oa xfrl` iax ly ezxaqa `idøîàc ïàîminkg - ©§¨©

lrady mixne`däëæ àìepiid ,oiqexi`d on dipecpakzehyt Ÿ¨¨§
ixac,äéøæò ïa øæòìà éaødfl df miaiigzn dy`de lrad oi`y ©¦¤§¨¨¤£©§¨

.e`ypiy ok zrc lr `l`øîàc ïàîey xne`d ozp iaxe -äëæ ©§¨©¨¨
,jk jl xn`i ,oiqexi`d on s` dipecpa lradøîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨©

äéøæò ïa øæòìà éaøxhy oi`y,oi`eyipd mcew aiign daezkd ©¦¤§¨¨¤£©§¨
dãéãì déãécî àlàoebke ,dy`l lrad ly zeaiigzda wx - ¤¨¦¦¥§¦¨

xnel `xaq yi dfay ,daezk ztqezdì áúk àlLztqez lrad ¤Ÿ¨©¨
ef,dñðBëì úðî ìò àlàdl oi` dqpk `ly oeike ,epynyzy ¤¨©§¨§§¨

.ztqezdéãéãì dãécî ìáà,lral dy`d ia` cvn zeaiigzda - £¨¦¦¨§¦¥
,dipecpa epiideéðezçéà íeMîc éãBî äéøæò ïa øæòìà éaø eléôà£¦©¦¤§¨¨¤£©§¨¥§¦¦©¥

àeä,epzg `xwiy ,oiyeciwd mvr zngn `id dipecpd zwiqty -
eäì éðzçéà àäåoia welig a`l oi`y oeike ,lrad dyciw ixde - §¨¦©§¥§

dkef jkl ,epzg `xwp jk oiae jk oia ixdy ,oi`eyipl oiyeciw
.oiqexi`d on dznyk s` dipecpa

* * *
:dpyna epipyäéúBðBæîa áéiç''dzxeawae dpewxtae.'eëå`xnbd ©¨¦§¤¨§

:elld minkg zepwz ly minrhd z` zx`and `ziixa d`ian
eðwéz ,ïðaø eðzz` ezy`l zzl aiig lrady minkg,äéúBðBæî ¨©¨¨¦§§¤¨

äéãé äNòî úçz,dlral mikiiyd dy`d lyålrady epwiz ok ©©©£¥¨¤¨§
a aiigdúaeúk úçz ,dúøeá÷dqipkd dy`dy dipecpd zgz - §¨¨©©§¨¨

`ede ,daezkd xhya dze` miazeky oeik 'dzaezk' dpekne ,el
.dzena ef dipecp yxei:`ziixad zniiqneìëBà ìòa ,Cëéôì§¦¨©©¥

úBøét.ezy` ly beln iqkp rwxw ly ¥
:meiqd lr `xnbd dywneäééîL øëc ïàî ,úBøétxkfed okid - ¥©§©§©§

lrad 'jkitl'y `ziixad dxn` df lry ,zexit zlik` oipr
:`xnbd zvxzn .zexit lke`éðz÷ éëäå àøqçî éøeqçyi - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

,dzepyl yi jke ,dxiqg `id eli`k `ziixad z` cenlleðwéz¦§
úBøét úçz dðB÷øéôe ,äéãé äNòî úçz äéúBðBæîaiig lrad - §¤¨©©©£¥¨¤¨¦§¨©©¥

mdy ,beln iqkp ly zexit zgz ,dzayp m` ezy` z` zectl
,elyCëéôì .dúaeúk úçz dúøeá÷edpewxt z` epwizy oeik - §¨¨©©§¨¨§¦¨

d ,zexit zgz.úBøét ìëBà ìòa©©¥¥
:dywne `xnbd dkiynn,'Cëéôì' éàî`pzd ltk recn ,xnelk ©§¦¨

oaen `linne ,'zexit zgz dpewxit' epwizy azk xak ixd ,eixac
`tiqa zepyle xefgl jxved recne ,zexitd z` lke` lrady

.'zexit lke` lra jkitl'
:`xnbd zvxznàîéúc eäîoiprl dpwzdy xeaql mileki epiid - ©§¥¨
y `id zexitdeäðéìëð àì ìëéî,zexitd z` lrad lk`i `l - ¥©Ÿ¥§¦§

`l`eäðéçpð éçepàdy`d letzy dxwnl exnyie zexitd egpei - ©¥¦§¦§
,dzectl ekxhvie iaya÷éøt àìå òðnéî ïk íàcm`y oeik - §¦¥¦§©§Ÿ¨¦

`l dzectl jxhviy onfay yeygl yi ,zexitd z` lk`i lrad
zern ecia eidi,dzectln rpnie ,ïì òîLî à÷epl drinyd - ¨©§©¨

,cin mlke`y epiide ,zexit lke` lrady dazky jka `ziixad
àôéãò àäc.zexitd z` lrad lk`iy ,dticr ef dpwzy - §¨£¦¨

c meyn ,jkl mrhdeeìî àìc ïéðîéæzexita didi `ly minrt - ¦§¦§Ÿ¨
did `l mnvr ipta migpen zexitd eid m`e ,dict ick mnvr

,dzectl ick elyn mdilr siqen lradåmdn dpdpy dzr mpn` §
,lk` dnk rcei epi`e dry lkdéãécî dì ÷éøtick elyn siqei - ¨¦¨¦¦¥

zexit lk z` lk`i `edy ,dpwzd zxev dzid jky oeik ,dzectl
eyxciy mekq lka dze` dcti ok enke ,hrn oia ax oia ,rwxwd

.epnn

* * *
mixac epwiz recn ,zepwzd inrh z` dzr zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .df cbpk df el` minieqnàðà Cetéàå`l recn - §¥£¨
dyrn zgz dpewxte ,zexit zgz zepefn ,jtidl minkg epwiz

:`xnbd daiyn .diciéeöîì éeöî eðwéz ,éiaà øîàzgz zepefn - ¨©©©¥¦§¨§¨
,md miievn mixacd ipyy oeik ,dici iyrnåepwizéeöî BðéàL §¤¥¨

ìéeöî BðéàL-ipyy ,dly beln iqkp zexit zgz dy`d ziict §¤¥¨
.jk lk miievn mpi` mixacd

* * *
z` oefl lrad aeigy d`xp lirl d`aedy `ziixad ixacn
mi`pz yiy `xnbd d`ian dzr ,minkg zpwzn `ed ezy`

`id dxezd on ef daegy mixaeqy:àpz éàä ,àáø øîàdf `pz - ¨©¨¨©©¨
,oldlc `ziixaayøáña lrad aeigyúBðBæî`ed ezy` ¨©§
àéðúc ,àúééøBàcîweqtdn micnlpy ,ezy`l lra iaeig iabl ¦§©§¨§©§¨

dixard dn` iabl xn`py(i `k zeny)`l Dzpre DzEqM Dx`W'§¥¨§¨§Ÿ¨¨Ÿ
,weqtay zeaegd xe`iaa zehiy yly `ziixaa e`aede ,'rxbi¦§¨

,úBðBæî elà 'døàL',ezy` z` oefl aiig lradyøîBà àeä ïëå §¥¨¥§§¥¥
(b b dkin),'énò øàL eìëà øLàå'.dlik` oipra xkfed 'x`y'y ixd ©£¤¨§§¥©¦

,BòîLîk 'dúeñk'.micba dl zzl lrad aiigyäðBò Bæ 'dúðBò' §¨§©§¨¨¨¨
yinyz lyøîBà àeä ïëå ,äøBza äøeîàäinx`d oal ixaca ¨£¨©¨§¥¥

epnn ezcixta awril(p `l ziy`xa),'éúða úà äpòz íà'xnelk ¦§©¤¤§Ÿ©
'rxbi `l dzper' s`e ,yinyz odn rpniy jka oze` dpri `ly
epiide ,iepirl znxeb ezripny xac dpnn rxbi `ly epiid

.yinyzBæ 'døàL' ,øîBà øæòìà éaøzevnøîBà àeä ïëå ,äðBò ©¦¤§¨¨¥§¥¨¨§¥¥
(e gi `xwie),'äåøò úBlâì eáø÷ú àì BøNa øàL ìk ìà Léà Léà'ixd ¦¦¤¨§¥§¨Ÿ¦§§§©¤§¨

.yinyz oipra xn`p 'x`y' oeyly,BòîLîk 'dúeñk'dl oziy §¨§©§¨
.micbaøîBà àeä ïëå ,úBðBæî elà 'dúðBò'l`xyi ipa zkild iabl ¨¨¥§§¥¥
xacna(b g mixac)pòéå','Eáòøiå Elk`n ixac zripne oearxy ixd ©§©§©©§¦¤

xac ezy`n repnl `l lrad zaeg z` miyxtn oke ,iepir `xwp
.jk ici lr iepir dl mxbiy
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רכג miwxt dyelyaa cenr fn sc ± iriax wxtzeaezk
øæòìà éáøë äëæ àì øîàã ïàî.dqpekl zpn lr `l` daezk dl azk `l :xn`c Ð

zlrpdc `ipecp `ce" el dazk `l inp idi` .dl zi`c `ed opax dl oewzc miz`n dpne

`l` "dil.oi`eyp zaig zpn lräéøæò ïá øæòìà éáøë àîìò éìåëi`pz jpd ediiexz Ð

opiwqtc ,dixfr oa xfrl` iaxk (ediiexz) lirlc.onwl dizeek `zkldäãéãì äéãéãî
.dzaezka dlkl wqet ozgy dn Ðúçú

äúáåúëzgz Ð`ipecpd`ide ,el dqipkdy

.yxei `ede ,daezkd xhya daezkúåøéô úçú
miqkp oebk ,dly beln iqkpn lke` `edy Ð

,okl mcew dl eidy e` ,zqipyn dl eltpy

oz`ny `ly.dzaezk ziipecpa elåìî àìãÐ

ik ,`zyde .dpewxt ick zexita `di `l

edpilk`ded dnk rici `leÐdl wixt

oia ax oia lik` edi`c ,oewiz ikdc ,dilicn

.iedc dnk lk wixt `ede ,hrnàðà êåôéàåÐ

dpewxte ,zexit zgz zepefn.dici dyrn zgz

dyer ipi`e zipefip ipi` dxn` i`c ,dpin `wtpe

Ð,oievn dici dyrne zepefn :dxn`w melk `l

beln iqkp dl yiy dy`e dieayÐ.igiky `l
äðåò
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mzd jiiy ded i`e ,dcicl dicicn iedc xfrl` iaxc `iddl inc `le .dicicl dcicn iedc

meyn ,ozp iaxc opaxk l`ppg epiax oke ,mz epiax wqte .opicn` ded `pixg` `pcne`

" wxta dizeek `zklid opiwqtc ,dixfr oa xfrl` iaxk edl opinwenczeaezk) "it lr s`

,`ed `nlra `iegic Ð xfrl` iaxk `nlr ilekc ,`l :cenlzd igcc ab lr s`e .(`,ep

dkld mz epiax dxede .opiknq `l `iegic`e

ia` dide ,ezy` dzny cg` ozga dyrnl

,lrad dkf `lc dl wqte ,`ipecpa wfgen dlkd

,dkldd gkn `l ,owiz cere .`kdc oizrny gkn

jeza dzn m` xifgiy Ð wfgen lra elit`y

`de .dpwz dze`n eini seqa ea xfge .dpy

:(`,eq zeaezk) "dy`d z`ivn" wxta opixn`c

`ed leki Ð epzg zne epzgl zern wqetd

iyt` i` jl ,ozil dvex iziid jig`l :xn`iy

oipwipd mixac `le :inlyexia jixte .ozil

,qepkl zpn lr wqtyk :ipyne ?od dxin`a

icin dyw `l Ð eig` daeb qpk m` `d rnync

maide ,zniiw eza ixd mzdc ,mz epiax yexitl

mze" :mipdk zxeza opixn`c `de .dnail dvex

daexn oenn ezal wqety df Ð "mkgk wixl

eza ciqtd ixd dzynd ini zray jeza dzne

inp i` .ozp iaxk `iz` `idd !epenn ciqtde

`ly oeir jixve .da wfgen ozgdy ixiine ,opaxk

(`,ep) "it lr s`" yixa onwlc ,mz epiaxl dywi

cere .oezigc `pcne` xza ilf` inp opaxc gken

dicicn xikfdl el dnc :mz epiaxl zvw wegc

o`k cr xninl dil ded ?dicicl dcicne dcicl

,z`yip `lc meyn `l` xfrl` iax xn`w `l

i`xen` edlekc :cere !`l Ð z`yipc `kd la`

dxqnyn dyxei lrac edl zi`c rnyn onwlc

cia daezkdyk epiid `nye !lrad igelyl a`d

it lr s` onwl mzd ipzwc `ziixae ,lrad

`iz` Ð dyxei dlra dia` ziaa dzaezky

.ozp iaxk

àìùlr `ly icdq op` ,dzn e` dtxhpe ,exiagn dxt gweld mc` lk ,ok m` :xn`z m`e .ok epivn cenlza zenewn dnkac ,z`f `xaqa denzl oi` Ð dqpekl zpn lr `l` dl azk

n"r m` ik llk azk `l `kd la` .dgwel did Ð cqtd lawl jl yi sxhz m` el xne` m` elit`e ,qpkil dvex did wtq eze`ay icdq op` mzdc :xnel yie !dgwl ok zpn

(a,iw `nw `aa) "`nw lfebd" seqa jixtc `de .ifef dil ekixhvi` `le oiafc `edd oke .wtqa envr qipkdl llk ezrc oi`e ,dqpekl,dvilg `la wetiz oigy dken iptl dltpy dnai :

xnyn iyp`l sqk ozp ,mzd xn`wc `inec iedc meyn `l` mzd jixt `lc :wgvi epiax xne` !oiyecw zrya zqpkp dzid `nzqn wtq eze`ac ab lr s` .dyciw `l ikdc `zrc`c

Ð ielz eay oeike ,ezrc xg` zkll epl yi ozepa `l` ielz epi`e li`edc ,aidi `l ikdc `zrc`c `nil Ð xtkn `l i`c ,dvgn xtkn sqk dpin rny :mzd wiqne .mdly `edy ,zne

`ly dpwn zrc inp `ki` `dc ,ecal dpewd zrca ielz epi`c Ð gwnd lhane dpw `l ikdc `zrc`c opixn` `lc ,qpe` ea rxi`e utg gwell inc `le .wtq meya qpkil dvex epi` i`ce

ik Ð ezzin xg` rxi`y xac mey liaya akri `l `edy epl xexay ,oiyeciwd oielz dcicac meyn ,oigy dken iptl dltpy dnain xity jixt ikdl ,yxti `l m` ezrcl el dpwn did

mzd iziinc edpd lk oke .ycwnd zrca inp ielzc oeik !dytp dyciw `l ikdc `zrc`c ,hb `la wetiz :men lra dlra dyrpy dy`n jixt `l ikdle .eixg` rxi`y dna yyeg epi`

.ezrca `l` ielz oi`åð÷éúopax epiwz ik :xaqw ,dyer ipi`e zipefip ipi` dlral xn`zy dy` dleki :`ped ax xn`wc (a,gp zeaezk) "it lr s`" wxta Ð dici dyrn zgz zepefn

zepefn epwiz :dpey `l` ,`kdc `ziixa dibn epi` ,xwir dici dyrn xn`e mzd dilr biltc yiwl yix ,`zyde .zepefn zgz dici dyrn epwz `ni` :ipyne `kdn jixte .'ek xwir ipefn

yixa gkenck ,ok xnel xyt` i` la` .xwir dici dyrnc xaqwc oeik ,dwtq `lc ab lr s`e jizepefnl jici dyrn i`v ezy`l xnel lrad leki dicicl ,dxe`kle .dici dyrn zgz

."dyer ipi`e zipefip ipi`" xnel dleki dpi`y oiprl `l` xwir dici dyrnc yiwl yix xn` `lc :xnel jixve !dpefl aiig dwtq `lac (`,ai) oihibc `nw wxtae (a,r zeaezk) "xicnd"

äúøåá÷å.dxeaw dl oi` dqex`c (`,bp) onwl xn` `dc ,miz`ne dpn zgz yxtl oi` la` .dziipecp :yexit Ð dzaezk zgzéçåðàdna el `di `ly cr :yexit Ð edpigpp

!zexit el oi` `d ?ipzwc zexit zgz i`n ok m`c ,edpigpil mlerlc xninl ira `l la` .mgwi f`e ,qpxtzdlïéðîéæ,dcic liaya dpwz xwirc ab lr s` Ð dicicn dl wixte eln `lc

:`ziixaa ipzw `dc ,zexit zpzep ipi`e zictp ipi` xnel dleki dpi` mewn lkn ,dl wixt `le rpnne i`azy` `nlc ,ixit dil epiwz dlra `nlya :xn`wc ,lirl oke .`kd rnynck

,dleki oi`c `nl` Ð dici dyrn zgz zepefn epwiz ipzwc ,lirlc `ziixan 'ek zpefip ipi` xn`zy dy` dleki dpi`c onwl wiicc ikid ik .xnel dleki dpi`c rnyn ,zexit zgz dpewxit

dy` dzpwy dn Ð dxvg :jixtc ,dlra `la dy`l xvg `diy igeky`l ivn `l (`,fr) oihiba "wxefd"ae (`,hn `xza `aa) "mizad zwfg"ac cere .jk liaya `ziixad dibdl jxvede

zictp ipi`" dxn`y oebk `nil ?ikd `nwe`l oiwgec i`n `zyde .dqex` dcere dl azeka :ipyne ,'ek `ipzde ,ied i`n dl azk ike .jiiqkpa il oi` mixace oic dl azeka iwene !dlra dpw

wlzqn lrady `xaql cxi xak la` ,ef `xaql cxei oi`c meyn epiid Ð xn`w `le ,da zeyx dlral oi`y zpn lr dl epzpy oebk `nwe`l ivn inp dedc ab lr s`e !"zexit zpzep ipi`e

dpi`c meyn mzd Ð 'ek zipefip ipi` dlral xn`zy dy` dleki `ped axlc ab lr s` ,mrh ozil yie .xnel dleki dpi` i`ce `l` .'ek zictp ipi` dxn`y oebk `nil ok m` Ð miqkpn

zexit `dc ,zexit zpwz ixnbl zrwtn ixd Ð zexit zpzep ipi`e zictp ipi` dxn` m` la` .zipefip `dze dyrz xgnl Ð dyer ipi`e zpefip ipi` meid dxn` m`y ,dpwzd ixnbl zrwtn

,zexit ip`y :inp i` .mixkpd oia rnhz `ly Ð zictp ipi` dxn` ivn `lc xnel yi izk` Ð mlerl dyer ipi`e zipefip ipi` xnel dlekic l"z` elit`e .dpewxt zgz md dini lk ly

.micid seba dkfiy xninl jiiy `lc ,oira mpi` dici dyrn la` .rwxwd seba dkefe dcik ecicíàdper epiid e`l dzperc rnyn `xw i`dn ,daxc`c :xn`z m`e Ð izepa z` dprz

,`xw xn`w inp ikdc :xnel yie !iepir iexw dhnd yinyz zripnc ol `wtp `xw i`dnc ,yinyz odn rpniy epiid Ð "izepa z` dprz m`" rnyn (`,fr) `neic `xza wxtac ,yinyz ly

.yinyz epiidc ,dpnn erpenyk iepirk `edy xac Ð "rxbi `l dzper"
iax
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øîàc ïàîì .dñðBëì úðî ìò àlà dì áúk àlL¤Ÿ¨©¨¤¨©§¨§§¨§©§¨©
äëæ àì¯äëæ øîàc ïàîe ,äéøæò ïa øæòìà éaøk Ÿ¨¨§©¦¤§¨¨¤£©§¨©§¨©¨¨

¯.äéøæò ïa øæòìà éaøk àîìò éleëc ,àì .ïðaøk§©¨©Ÿ§¥¨§¨§©¦¤§¨¨¤£©§¨
äëæ àì øîàc ïàî¯ïàîe ,äéøæò ïa øæòìà éaøk ©§¨©Ÿ¨¨§©¦¤§¨¨¤£©§¨©

äëæ øîàc¯äéøæò ïa øæòìà éaø øîà÷ àì ïàk ãò §¨©¨¨©¨¨¨¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨
úðî ìò àlà dì áúk àlL ,dãéãì déãécî àlà¤¨¦¦¥§¦¨¤Ÿ¨©¨¤¨©§¨

déãéãì dãécî ìáà .dñðBëì¯ïa øæòìà éaø eléôà §§¨£¨¦¦¨§¦¥£¦©¦¤§¨¨¤
.eäì éðzçéà àäå ,àeä éðezçéà íeMîc éãBî äéøæò£©§¨¥§¦¦©¥§¨¦©§¥§

'åëå äéúBðBæîa áéiç":ïðaø eðz ."äéúBðBæî eðwéz ©¨¦§¤¨¨©¨©¦§§¤¨
Cëéôì .dúaeúk úçz dúøeá÷e ,äéãé äNòî úçz©©©£¥¨¤¨§¨¨©©§¨¨§¦¨
éøeqç !?eäééîL øëc ïàî úBøét .úBøét ìëBà ìòa©©¥¥¥©§©§©§©¥
äNòî úçz äéúBðBæî eðwéz :éðú÷ éëäå ,àøqçî¦©§¨§¨¦¨¨¥¦§§¤¨©©©£¥

?Cëéôì éàî .úBøét ìëBà ìòa Cëéôì .dúaeúk úçz dúøeá÷e ,úBøét úçz dðB÷øéôe ,äéãé̈¤¨¥§¨©©¥§¨¨©©§¨¨§¦¨©©¥¥©§¦¨
éçepà ,eäðéìëð àì ìëéî :àîéúc eäî¯òîLî à÷ ,÷éøt àìå òðîéî ïk íàc ,eäðéçðð ©§¥¨¥©¨¦§¦§©¥¦§¦§§¦¥¦§©§¨¨¥¨©§©

éeöî eðwéz :ééaà øîà !àðà Cetéàå .déãécî dì ÷éøôe eìî àìc ïéðîéæ ,àôéãò àäc ïì̈§¨£¦¨¦§¦§¨¨¨¥¨¦¦¥§¥£¨¨©©©¥¦§¨
ì éeöî BðéàLå ,éeöîì:àéðúc ,àúééøBàcî úBðBæî øáñ àpz éàä :àáø øîà .éeöî BðéàL §¨§¤¥¨§¤¥¨¨©¨¨©©¨¨©§¦§©§¨§©§¨

"døàL"¯dúeñk" ."énò øàL eìëà øLàå" :øîBà àeä ïëå ,úBðBæî elà"¯.BòîLîk §¥¨¥§§¥¥©£¤¨§§¥©¦§¨§©§¨
dúðBò""¯øæòìà éaø ."éúBða úà äpòz íà" :øîBà àeä ïëå ,äøBza äøeîàä ,äðBò Bæ ¨¨¨¨£¨©¨§¥¥¦§©¤¤§©©¦¤§¨¨

døàL" :øîBà"¯eáø÷ú àì BøNa øàL ìk ìà Léà Léà" :øîBà àeä ïëå ,äðBò Bæ ¥§¥¨¨§¥¥¦¦¤¨§¥§¨Ÿ¦§§
dúeñk" ."äåøò úBlâì"¯pòiå" :øîBà àeä ïëå ,úBðBæî elà "dúðBò" .BòîLîk."Eáéòøiå E §©¤§¨§¨§©§¨¨¨¥§§¥¥©§©§©©§¦¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc zeaezk(ycew zay meil)

itldì áúk àlL,ef ztqez lraddñðBëì úðî ìò àlàzrc lr - ¤Ÿ¨©¨¤¨©§¨§§¨
,dp`yi `l m` ef ztqez dabzy ezrca did `le ,dp`yiy ok
zx`ane .minkg dl epwizy daezk xwir z` `l` daeb dpi`e

:zewelgnd oia zekiiyd z` `xnbdøîàc ïàîìminkg zrcl - §©§¨©
oiqexi`d on dy`d dzn m`y mixne`däëæ àìdipecpa lrad Ÿ¨¨

mdy oeik epiid ,dia` el azkymixaeq,äéøæò ïa øæòìà éaøk§©¦¤§¨¨¤£©§¨
z` daeb dpi` oiqexi`d on dyxbzd e` dpnl`zdy dy`y
,dp`yiy zrc lr wx dl siqed lrady oeik ,daezkd ztqez
,a`d ly zeaiigzdk daezkd xhya zazkpy dipecpd ok enke
,oi`eyip zaig meyne ,eza z` epzg `yiy ok zrc lr wx `id

.oiqexi`d on dkfiy `leøîàc ïàîelrady xne`d ozp iaxe - ©§¨©
äëæxaeq `edy oeik epiid ,oiqexi`d on dipecpaïðaøkmiwlegd ¨¨§©¨¨

e` dpnl`zdy dy`y mixne`e ,dixfr oa xfrl` iax lr
xhy mdixacly oeike ,daezk ztqez daeb oiqexi`d on dyxbzd
dipecpd ok enk ,d`yip `ly s` `edy zenk miiw daezkd
dy`d dzn m` s` el zkiiy daezkd xhya epzgl a`d azky

.d`ypy mcew ,oiqexi`d on
:`xnbd dgecàì`l` ,efa ef zewelgnd z` zelzl gxkd oi` - Ÿ

àîìò éleëcmixaeq ozp iax mbe minkg mb -äéøæò ïa øæòìà éaøk §¥¨§¨§©¦¤§¨¨¤£©§¨
eixack dkldy(.ep).daezk ztqez daeb dpi` dqex`y ,

oiqexi`d on dy`d dznyk dipecpa lrad zekf iabl mzwelgne
,envr dixfr oa xfrl` iax ly ezxaqa `idøîàc ïàîminkg - ©§¨©

lrady mixne`däëæ àìepiid ,oiqexi`d on dipecpakzehyt Ÿ¨¨§
ixac,äéøæò ïa øæòìà éaødfl df miaiigzn dy`de lrad oi`y ©¦¤§¨¨¤£©§¨

.e`ypiy ok zrc lr `l`øîàc ïàîey xne`d ozp iaxe -äëæ ©§¨©¨¨
,jk jl xn`i ,oiqexi`d on s` dipecpa lradøîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨©

äéøæò ïa øæòìà éaøxhy oi`y,oi`eyipd mcew aiign daezkd ©¦¤§¨¨¤£©§¨
dãéãì déãécî àlàoebke ,dy`l lrad ly zeaiigzda wx - ¤¨¦¦¥§¦¨

xnel `xaq yi dfay ,daezk ztqezdì áúk àlLztqez lrad ¤Ÿ¨©¨
ef,dñðBëì úðî ìò àlàdl oi` dqpk `ly oeike ,epynyzy ¤¨©§¨§§¨

.ztqezdéãéãì dãécî ìáà,lral dy`d ia` cvn zeaiigzda - £¨¦¦¨§¦¥
,dipecpa epiideéðezçéà íeMîc éãBî äéøæò ïa øæòìà éaø eléôà£¦©¦¤§¨¨¤£©§¨¥§¦¦©¥

àeä,epzg `xwiy ,oiyeciwd mvr zngn `id dipecpd zwiqty -
eäì éðzçéà àäåoia welig a`l oi`y oeike ,lrad dyciw ixde - §¨¦©§¥§

dkef jkl ,epzg `xwp jk oiae jk oia ixdy ,oi`eyipl oiyeciw
.oiqexi`d on dznyk s` dipecpa

* * *
:dpyna epipyäéúBðBæîa áéiç''dzxeawae dpewxtae.'eëå`xnbd ©¨¦§¤¨§

:elld minkg zepwz ly minrhd z` zx`and `ziixa d`ian
eðwéz ,ïðaø eðzz` ezy`l zzl aiig lrady minkg,äéúBðBæî ¨©¨¨¦§§¤¨

äéãé äNòî úçz,dlral mikiiyd dy`d lyålrady epwiz ok ©©©£¥¨¤¨§
a aiigdúaeúk úçz ,dúøeá÷dqipkd dy`dy dipecpd zgz - §¨¨©©§¨¨

`ede ,daezkd xhya dze` miazeky oeik 'dzaezk' dpekne ,el
.dzena ef dipecp yxei:`ziixad zniiqneìëBà ìòa ,Cëéôì§¦¨©©¥

úBøét.ezy` ly beln iqkp rwxw ly ¥
:meiqd lr `xnbd dywneäééîL øëc ïàî ,úBøétxkfed okid - ¥©§©§©§

lrad 'jkitl'y `ziixad dxn` df lry ,zexit zlik` oipr
:`xnbd zvxzn .zexit lke`éðz÷ éëäå àøqçî éøeqçyi - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

,dzepyl yi jke ,dxiqg `id eli`k `ziixad z` cenlleðwéz¦§
úBøét úçz dðB÷øéôe ,äéãé äNòî úçz äéúBðBæîaiig lrad - §¤¨©©©£¥¨¤¨¦§¨©©¥

mdy ,beln iqkp ly zexit zgz ,dzayp m` ezy` z` zectl
,elyCëéôì .dúaeúk úçz dúøeá÷edpewxt z` epwizy oeik - §¨¨©©§¨¨§¦¨

d ,zexit zgz.úBøét ìëBà ìòa©©¥¥
:dywne `xnbd dkiynn,'Cëéôì' éàî`pzd ltk recn ,xnelk ©§¦¨

oaen `linne ,'zexit zgz dpewxit' epwizy azk xak ixd ,eixac
`tiqa zepyle xefgl jxved recne ,zexitd z` lke` lrady

.'zexit lke` lra jkitl'
:`xnbd zvxznàîéúc eäîoiprl dpwzdy xeaql mileki epiid - ©§¥¨
y `id zexitdeäðéìëð àì ìëéî,zexitd z` lrad lk`i `l - ¥©Ÿ¥§¦§

`l`eäðéçpð éçepàdy`d letzy dxwnl exnyie zexitd egpei - ©¥¦§¦§
,dzectl ekxhvie iaya÷éøt àìå òðnéî ïk íàcm`y oeik - §¦¥¦§©§Ÿ¨¦

`l dzectl jxhviy onfay yeygl yi ,zexitd z` lk`i lrad
zern ecia eidi,dzectln rpnie ,ïì òîLî à÷epl drinyd - ¨©§©¨

,cin mlke`y epiide ,zexit lke` lrady dazky jka `ziixad
àôéãò àäc.zexitd z` lrad lk`iy ,dticr ef dpwzy - §¨£¦¨

c meyn ,jkl mrhdeeìî àìc ïéðîéæzexita didi `ly minrt - ¦§¦§Ÿ¨
did `l mnvr ipta migpen zexitd eid m`e ,dict ick mnvr

,dzectl ick elyn mdilr siqen lradåmdn dpdpy dzr mpn` §
,lk` dnk rcei epi`e dry lkdéãécî dì ÷éøtick elyn siqei - ¨¦¨¦¦¥

zexit lk z` lk`i `edy ,dpwzd zxev dzid jky oeik ,dzectl
eyxciy mekq lka dze` dcti ok enke ,hrn oia ax oia ,rwxwd

.epnn

* * *
mixac epwiz recn ,zepwzd inrh z` dzr zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .df cbpk df el` minieqnàðà Cetéàå`l recn - §¥£¨
dyrn zgz dpewxte ,zexit zgz zepefn ,jtidl minkg epwiz

:`xnbd daiyn .diciéeöîì éeöî eðwéz ,éiaà øîàzgz zepefn - ¨©©©¥¦§¨§¨
,md miievn mixacd ipyy oeik ,dici iyrnåepwizéeöî BðéàL §¤¥¨

ìéeöî BðéàL-ipyy ,dly beln iqkp zexit zgz dy`d ziict §¤¥¨
.jk lk miievn mpi` mixacd

* * *
z` oefl lrad aeigy d`xp lirl d`aedy `ziixad ixacn
mi`pz yiy `xnbd d`ian dzr ,minkg zpwzn `ed ezy`

`id dxezd on ef daegy mixaeqy:àpz éàä ,àáø øîàdf `pz - ¨©¨¨©©¨
,oldlc `ziixaayøáña lrad aeigyúBðBæî`ed ezy` ¨©§
àéðúc ,àúééøBàcîweqtdn micnlpy ,ezy`l lra iaeig iabl ¦§©§¨§©§¨

dixard dn` iabl xn`py(i `k zeny)`l Dzpre DzEqM Dx`W'§¥¨§¨§Ÿ¨¨Ÿ
,weqtay zeaegd xe`iaa zehiy yly `ziixaa e`aede ,'rxbi¦§¨

,úBðBæî elà 'døàL',ezy` z` oefl aiig lradyøîBà àeä ïëå §¥¨¥§§¥¥
(b b dkin),'énò øàL eìëà øLàå'.dlik` oipra xkfed 'x`y'y ixd ©£¤¨§§¥©¦

,BòîLîk 'dúeñk'.micba dl zzl lrad aiigyäðBò Bæ 'dúðBò' §¨§©§¨¨¨¨
yinyz lyøîBà àeä ïëå ,äøBza äøeîàäinx`d oal ixaca ¨£¨©¨§¥¥

epnn ezcixta awril(p `l ziy`xa),'éúða úà äpòz íà'xnelk ¦§©¤¤§Ÿ©
'rxbi `l dzper' s`e ,yinyz odn rpniy jka oze` dpri `ly
epiide ,iepirl znxeb ezripny xac dpnn rxbi `ly epiid

.yinyzBæ 'døàL' ,øîBà øæòìà éaøzevnøîBà àeä ïëå ,äðBò ©¦¤§¨¨¥§¥¨¨§¥¥
(e gi `xwie),'äåøò úBlâì eáø÷ú àì BøNa øàL ìk ìà Léà Léà'ixd ¦¦¤¨§¥§¨Ÿ¦§§§©¤§¨

.yinyz oipra xn`p 'x`y' oeyly,BòîLîk 'dúeñk'dl oziy §¨§©§¨
.micbaøîBà àeä ïëå ,úBðBæî elà 'dúðBò'l`xyi ipa zkild iabl ¨¨¥§§¥¥
xacna(b g mixac)pòéå','Eáòøiå Elk`n ixac zripne oearxy ixd ©§©§©©§¦¤

xac ezy`n repnl `l lrad zaeg z` miyxtn oke ,iepir `xwp
.jk ici lr iepir dl mxbiy
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רכד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc zeaezk(iriax meil)

`ibeqd zligzay oecipl zxfeg `xnbd(:bn)axe `ped ax ewlgpy
zryn daeb m`d ,micareynn dzaezk zeabl d`ad dy`a iq`

:`xnbd zl`ey .oiqexi` zryn elit` e` ,oi`eyipdìò éåä éàî©¨¥£¨
äaeúëci` -daiyn .daezk ly df oecipa dkldd dwqtp j ¦§¨
:`xnbdòîL àz,`ziixaníeMî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ¨§©§¨©©§¨¨©§¥¦

,ïBòîL éaøa øæòìà éaøaeigäðîe dlera lyíéúàî,dleza ly ©¦¤§¨¨§©¦¦§¨¤¨©¦
daeb ,oiqexi` zrya lg eaeigy daezk xwir edfy.ïéñeøéàä ïî¦¨¥¦

úôñBúåzrya xhyd zaizka ezrcn lrad dl siqedy ,daezk §¤¤
daeb ,oi`eyip,ïéàeOépä ïîlrad dl carzyp ef dryn wxy ¦©¦¦

.jkaäæ ãçàå äæ ãçà ,íéøîBà íéîëçåoiae miz`ne dpn oia - ©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨¤
wx daeb daezk ztqez.ïéàeOépä ïî¦©¦¦

:dkldd z` zwqet `xnbdäæ ãçàå äæ ãçà ,àúëìäådaebïî §¦§§¨¤¨¤§¤¨¤¦
,ïéàeOépä`ped ax lr wlegd iq` ax ixacke ,minkg zhiyk ©¦¦

.lirl

äðùî
dleza dxrp epiide ,'rx my `iven' zyxta zwqer epizpyn
dzpify micr dlra `iad oi`eypd xg`le ,d`yipe dqx`zdy
,rx my dilr `ivede ,xwy icr mdy xxazn m`e .dqex` dcera
leki epi`e ,dxrpd ia`l sqk d`n qpw mlyn ,dwel `ed ixd
dliwqa dzzin ,dzpif ok`y xxazd m` j` .eiig lk dyxbl

xn`py ,dia` zia gzta(`k-k ak mixac)dGd xaCd did zn` m`e'§¦¡¤¨¨©¨¨©¤
dia` ziA gzR l` xrPd z` E`ivFde ,xrPl milEza E`vnp `lŸ¦§§§¦©©£¨§¦¤©©£¨¤¤©¥¨¦¨
zFpfl l`xUiA dlap dzUr iM ,dzne mipa`A Dxir iWp` dElwqE§¨¨©§¥¦¨¨£¨¦¨¥¨¦¨§¨§¨¨§¦§¨¥¦§
xxazd dqex` dcera m` mpn` .'LAxTn rxd YxraE ,dia` ziA¥¨¦¨¦©§¨¨¨¦¦§¤

xn`py ,xird xrya zlwqp ,dzpify(ck-bk ak mixac)xrp didi iM'¦¦§¤©£¨
mz`vFde ,DOr akWe xirA Wi` D`vnE ,Wi`l dUx`n dlEza§¨§Ÿ¨¨§¦§¨¨¦¨¦§¨©¦¨§¥¤
.'Ezne mipa`A mz` mYlwqE ,`edd xird xrW l` mdipW z ¤̀§¥¤¤©©¨¦©¦§©§¤Ÿ¨¨£¨¦¨¥
minkg ecnl ,'l`xyia' daizd miinrt dxn`p ef dyxtay oeik

.l`xyi zaa wx exn`p el` mipicy
dxiibzdy dieb dxrp .` :zxeib ly mipey mipte`a dpc epizpyn
dxiibzde ,dieb dzidyk dxarzd dn`y dxrp .a .dnvra
dzxd dn`y dxrp .b .dze` dcli jk xg`e ,zxaern dcera

.dxiibzdy xg`l dze`

dza äøéibúpL ,úøBibädphwd,dnòdzid zexibd zra m` elit` ©¦¤¤¦§©§¨¦¨¦¨
,dleza zwfga `idy ,cg` meie mipy yly zan dzegt zad

äúpéæå,dqxe`n dxrp `idyk zadéøäly dzzin,÷ðça Bæoi`e §¦§¨£¥§¤¤
oke ,l`xyi za oick dliwqa dpic'áàä úéa çút' àì ,dì ïéà- ¥¨Ÿ¤©¥¨¨

za dxrpk dia` zia gzta zlwqp dpi` dzpify xxaed m`
,mibxdp oic zia ibexd x`yy mewna `l` ,l`xyi'òìñ äàî' àìå§Ÿ¥¨¤©

epi` ,xwy icr `iade rx my dilr `ived lrady xxazd m` -
z` dxezd daiigy mirlq d`n ly qpw dia`l mlyl aiig
lka mrhde .dwel epi` oke ,l`xyi za lr rx my `ivend

l`d mipicddpi` zxeibe ,'l`xUiA dlap dzUr iM' xn`py oeik ,e¦¨§¨§¨¨§¦§¨¥
.'l`xyi za' llka

,äMeã÷a dúãéìå äMeã÷a àlL dúøBä äúéädn`y ,xnelk ¨§¨¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¨¦§¨
dzpife ,dxiibzpy xg`l dze` dclie ,zxaern dcera dxiibzd

,zqxe`n dcera dxrpd,äìé÷ña Bæ éøä.l`xyi za oickå,mle` £¥¦§¦¨§
'áàä úéa çút' àì ,dì ïéà,dzpify xxazd m`àìåmelyz oic ¥¨Ÿ¤©¥¨¨§Ÿ

,òìñ äàîmy z`veda xwiy lrady xxazpe micrd enfed m` ¥¨¤©
.rx

,äMeã÷a dúãéìå dúøBä äúéäjk xg`e ,dxiibzd dn`y ,xnelk ¨§¨¨¨§¥¨¨¦§¨
,dze` dclie dxarzd,äéøác ìëì ìàøNé úák àéä éøäorh m`y £¥¦§©¦§¨¥§¨§¨¤¨

zlwqp ,zn` xacd didy xxazde ,dqex` dcera dzpify dlra
mlyne dwel ,rx my dilr `ived lrad m`e ,dia` zia gzt lr

.mirlq d`n

* * *
oi`e ,dzpify dqex` l`xyi zaa oecl dpynd zxaer dzr
orhy ,dxrp :a`d zia gzt lr dliwqd z` miiwl zexyt`
m` ,zn` xacd did ok`y xxazde ,dqex` dcera dzpify dlra

áà dì Lé,miiga epcer -,'áàä úéa çút' dì ïéàåa`l oi`y oebk ¥¨¨§¥¨¤©¥¨¨
y e` ,elyn ziaáàä úéa çút dì Lé,zia dia`l didy -ïéàå ¥¨¤©¥¨¨§¥

,áà dì,eheytk weqtd z` miiwl xyt` i`y `vnpe ,zny iptn ¨¨
ok it lr s`Bæ éøäzbxdpa,äìé÷ñy iptn'áà úéa çút' øîàð àì £¥¦§¦¨Ÿ¤¡©¤©¥¨
äåöîì àìà.dligzkl - ¤¨§¦§¨

* * *
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המשך ביאור למסדת דתובות ליום רביעי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ צנמ"ס מלאכתו מלאכת שמים מו"ה בן ציון משה 

יאיר שליט"א ובנו הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ מו"ה יוסף מנחם שליט"א

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מז' ניסן שנתקבל ז"ע, ות"ח ת"ח עבור מילוי בקשתי למסור מיכלא 

דמהימנותא ומיכלא דאסוותא לכפר חב"ד שבאה"ק ת"ו אשר שם צוה ה' את הברכה...

ויהי רצון שמגלגלין זכות בשו"ט בטוב הנראה והנגלה ליומין זכאין אשר כל ימי חדש ניסן הם 

בבחי' ראש חדש )של"ה סוף פ' בא( אשר אף שמותר במלאכה )ספי' המלכות( בכ"ז לא נקרא ימי המעשה, 

כי מקבלת מלמעלה דלא כימי המעשה )וכמבואר בארוכה בד"ה מחר חדש לכ"ק אדמו"ר הצ"צ, נדפס 

בס' אור התורה בראשית( הנה יתוסף למטה מעשרה טפחים מלמעלה מעלה ועד להמקום דכי אני ה' 

רפאך, ר"ת ארי"ך כמבואר בכתבי האריז"ל. והרי זהו ג"כ מעין ענין הפסח, התחלה ממוחין דגדלות.

בכבוד ובברכה בכפלים לחג פסח כשר ושמח בכהנ"ל.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc zeaezk(iyiy meil)

* * *
:rx my `iven oipra zewitq dnk d`ian `xnbd,éMà áø éòä¥©©¦

okn xg`le ,d`ype xfge dyxibe dy` `yepdìò òø íL àéöBä¦¥©©
íéðBLàøä ïéàeOépämcew dqex` dcera dzpif ezy`y orh - ©¦¦¨¦¦

,mileza dl `vn `l f`e ,mipey`xd oi`eyipd,eäî`ed m`d ©
zne dy` `yepd :iy` ax wtzqd cer .sqk d`n mlyne dwel

rx my `ivede ,ezy` z` mai eig`e ,mipa `llåéçà éàeOð ìò- ©¦¥¨¦
,el d`yipy mcew znd eig`l dqex` dcera dzpif eznaiy oreh

,mileza dl `vn `l eig`e.eäî©
:`xnbd zxne`àãç àäéî èBLtcg` zegtl heytl ozip - §¦¨£¨

,oldlc `ziixadn zewitqdn,äðBé éaø éðúcdxeza xn`p §¨¥©¦¨
rx my `iven zyxta(fh ak mixac),'äfä Léàì ézúð éza úà'¤¦¦¨©¦¨¦©¤

miyxece,íáéì àìå ,'äæì'a`d leki oey`xd lrad iabl wx ixdy ¨¤§Ÿ§¨¨
,maid iabl ok xnel leki epi` j` ,df yi`l dpzp `edy xnel

l `ypizy dzeiv dxezd `l` mail dpzpy `ed a`d `ly.mai

* * *
lirl `xnba(:dn),minkge awri oa xfril` iax zwelgn dxkfed

zewlna yprp ,dilr `ay mcew ezy` lr rx my `ivend m`d
:`xnbd zxxan .sqk d`ne,á÷òé ïa øæòéìà éaø éàîe ïðaø éàî©©¨¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

:`xnbd zx`an .mzwelgn dzpyp okid ,xnelkàéðúc,`ziixaa §©§¨
ãöék`idòø íL úàöBäzn` xacd m`y ,dxeza dxn`py ¥©¨©¥©

,qpwe zewlna lrad yprp xwy xacd m`e ,dxrpd zlwqpàä
lradøîàå ïéc úéáì,dxrpd ia`lEzáì éúàöî àì ,éðBìt §¥¦§¨©§¦Ÿ¨¨¦§¦§

,íéìeúa.oi`eyipd mcew dzpify itlLé íàlraläúpéfL íéãò §¦¦¥¥¦¤¦§¨
åézçze ,dyxbl eilr ,el zqxe`n dcera -,äðî äaeúk dì Lé ©§¨¥¨§¨¨¤

.dlera ly daezk oick
ji` :`xnbd ddnz ,`ziixad jynd z` `xnbd `iazy iptl

y okzié íà,äðî äaeúk dì Lé åézçz äúpéfL íéãò L`ldúa ¦¥¥¦¤¦§¨©§¨¥¨§¨¨¤©
,àéä äìé÷ñoi` dzpify dy` lke ,dzpify dqxe`nd dxrp oick §¦¨¦

:`xnbd zvxzn .daezk dløîà÷ éëä,`ziixad zpeek jk -íà ¨¦¨¨©¦
,åézçz äúpéfL íéãò Lédyper ,zqxe`n dcera,äìé÷ñam` j` ¥¥¦¤¦§¨©§¨¦§¦¨

y micr yiàøwéòî äúpéæ,oiqexi`d mcew -,äðî äaeúk dì Lé ¦§¨¥¦¨¨¥¨§¨¨¤
`idy zrc lr d`yp `edy zexnl ,dlera ly daezk oick

.dleza
m` :zxne`e `ziixad dkiynn'òø íM'L àöîð,dilr `ivedy ¦§¨¤¥©

òø íL Bðéà,micrd enfedy ,oekp epi` -àeä,lrad -ïúBðå ä÷Bì ¥¥©¤§¥
ìòa àì ïéáe ìòa ïéa ,òìñ äàî,rx my `ivedy mcew ezy` z` ¥¨¤©¥¨©¥Ÿ¨©

,dleza dpi`y el xxazde lray xg`l wx jk orhiy jixv oi`e
.dzpify micr `iady jka ic `l`àì ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥Ÿ

eøîàðdxezaeìlä íéøácel` miyper -.ìòaLk àlà ¤¤§§¨¦©¨¤¨§¤¨©
:`xnbd dywn,á÷òé ïa øæòéìà éaøì àîìLadyxtdy xaeqd ¦§¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

,rx my z`ved mcew dilr `ayk wx zxacnáéúëc eðééäoaen - ©§¦§¦
weqtd(bi ak mixac)dX` Wi` gTi iM','äéìà àáexn`p okeak my) ¦¦©¦¦¨¨¥¤¨

(ciiYgwl z`Gd dX`d z`'äéìà áø÷àå,'milEzA Dl iz`vn `le ¤¨¦¨©Ÿ¨©§¦¨¤§©¥¤¨§Ÿ¨¨¦¨§¦

my dilr `ived jk jezne ,dlrae dilr `ay weqtd zernyny
.rx,ïðaøì àlà`a `ly ote`a mb zxacn dyxtdy mixaeqd ¤¨§©¨¨

,dilréàîmiweqtd xe`ia dn -.'äéìà áø÷àå' ,'äéìà àáe' ©¨¥¤¨¨¤§©¥¤¨
:`xnbd zvxzn,'äéìà àáe'dilr `a lrady epiid,úBìéìòa ¨¥¤¨©£¦

lrad xn`y dne .dzpify xnel,'äéìà áø÷àå'epiidíéøáãa- ¨¤§©¥¤¨¦§¨¦
.dzpif m` xxal ick dnr izxac

:dywne `xnbd dkiynneðééä ,á÷òé ïa øæòéìà éaøì àîìLa¦§¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§
áéúëc(fi ak my),'íéìeúa Ezáì éúàöî àì'`id zernyndy ¦§¦Ÿ¨¨¦§¦§§¦

,mileza dl oi`y el rcep dilr `ay jezny,ïðaøì àlàdyxty ¤¨§©¨¨
,llk dilr `a `lyk s` zwqer ef.'íéìeúa Ezáì éúàöî àì' éàî©Ÿ¨¨¦§¦§§¦

,xn`l lrad zpeek :`xnbd zvxznéøLk Ezáì éúàöî àìŸ¨¨¦§¦§¨§¥
íéìeúálr ,dleza zeidl jza z` exiykiy micr iz`vn `l - §¦

.dzpify micirny elld micrd z` eyigki e` enifiy ici
:`xnbd dywn ceráéúëc eðééä ,á÷òé ïa øæòéìà éaøì àîìLa¦§¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¦§¦
dxrpd ia` xne`y'ézá éìeúa älàå'(my),weqtd zernyny §¥¤§¥¦¦

.dlnyd lry milezad mc z` d`xn `edyéàî ,ïðaøì àlà¤¨§©¨¨©
,'ézá éìeúa älàå'lra `l m` mb zxacn dyxtd mzrcl ixd §¥¤§¥¦¦

:`xnbd zvxzn .llkézá éìeúá éøLk älàåxne` dxrpd ia` - §¥¤¨§¥§¥¦¦
z` mixiykne ,lrad icr z` minifny micr iz`ad ,oic zial

.dleza zeidl iza
:`xnbd dywn ceráéúëc eðééä ,á÷òé ïa øæòéìà éaøì àîìLa(my) ¦§¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¦§¦

äìîOä eNøôe'z` miyxet dn`e dxrpd ia`y ,'xird ipwf iptl ¨§©¦§¨¦§¥¦§¥¨¦
mileza mc dilr ievny gikedl ick xird ipwf iptl mza zlny

,xwy dilr lilrd lrade.'äìîOä eNøôe' éàî ,ïðaøì àlà¤¨§©¨¨©¨§©¦§¨
:`xnbd zvxzndì íOM äî eNøt ,eäaà éaø øîàz` mixxan - ¨©©¦©¨¨§©¤¨¨

,dilr `ivedy dlilrd zezin`ãnìî ,'äìîOä eNøôe' àéðúãk¦§©§¨¨§©¦§¨§©¥
ïéàaLoic zialäæ ìL íéãòå äæ ìL íéãò,a`d icre lrad icr - ¤¨¦¥¦¤¤§¥¦¤¤

øácä úà ïéøøBáedyixc ici lr ahid zeiecrd z` mixxane - §¦¤©¨¨
dxexa zn`d z`veiy cr ,dxiwgeïa øæòéìà éaø .äLãç äìîNk§¦§¨£¨¨©¦¡¦¤¤¤

ïáúëk íéøác ,øîBà á÷òé`l` ,dvilne lyn o`k oi`eäìîN ©£Ÿ¥§¨¦¦§¨¨¦§¨
,Lnîyiy oic zial ze`xdl dlnyd z` oic zia iptl miyxete ©¨

dzpif `le mileza mc dilr.
iax itl lrad ypri `l eicrlay ,sqep i`pz d`ian `xnbd

:awri oa xfril`éaøc déîMî éøBib øa á÷òé áø øa ÷çöé éaø çìL̈©©¦¦§¨©©©£Ÿ©¦¥¦§¥§©¦
,dlek äøBzä ìëa eðéöî àlL áb ìò óà ,ïðçBémiyper iaeig oipra ¨¨©©©¤Ÿ¨¦§¨©¨¨

,zeixr ixeqi` lràlL äàéáì dkøãk äàéa ïéa áeúkä ÷lçL¤¦¥©¨¥¦¨§©§¨§¦¨¤Ÿ
,dkøãkoia ,d`ia daeyg dkxck `ly d`ia `l`úBkîì- §©§¨§©
,zewlneoiaïéLðBòì,dzin lyìáàypera÷lç ,òø íL àéöBî §¨¦£¨¦¥©¦¥

e ,aezkdáéiç Bðéà,sqk d`ne zewlnìBòáiL ãò[elit`]àlL ¥©¨©¤¦§¤Ÿ
òø íL àéöBéå ,dkøãkdlrape dzpify dy`d lr frle,dkøãk §©§¨§¦¥©§©§¨

.'milEzA LYal iz`vn `l' oerhl ozip efk d`ia lr wxy oeikŸ¨¨¦§¦§§¦
:`xnbd dywnïàîk,ef `xnin dxn`p dhiy efi` itl -,ïðaøk éà §©¦§©¨¨
mzhiyl `ldìòa àìc áb ìò óà.oenne zewlna yprp llkeéà ©©©§Ÿ¨©¦

,á÷òé ïa øæòéìà éaøk§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
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רכה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc zeaezk(iriax meil)

`ibeqd zligzay oecipl zxfeg `xnbd(:bn)axe `ped ax ewlgpy
zryn daeb m`d ,micareynn dzaezk zeabl d`ad dy`a iq`

:`xnbd zl`ey .oiqexi` zryn elit` e` ,oi`eyipdìò éåä éàî©¨¥£¨
äaeúëci` -daiyn .daezk ly df oecipa dkldd dwqtp j ¦§¨
:`xnbdòîL àz,`ziixaníeMî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ¨§©§¨©©§¨¨©§¥¦

,ïBòîL éaøa øæòìà éaøaeigäðîe dlera lyíéúàî,dleza ly ©¦¤§¨¨§©¦¦§¨¤¨©¦
daeb ,oiqexi` zrya lg eaeigy daezk xwir edfy.ïéñeøéàä ïî¦¨¥¦

úôñBúåzrya xhyd zaizka ezrcn lrad dl siqedy ,daezk §¤¤
daeb ,oi`eyip,ïéàeOépä ïîlrad dl carzyp ef dryn wxy ¦©¦¦

.jkaäæ ãçàå äæ ãçà ,íéøîBà íéîëçåoiae miz`ne dpn oia - ©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨¤
wx daeb daezk ztqez.ïéàeOépä ïî¦©¦¦

:dkldd z` zwqet `xnbdäæ ãçàå äæ ãçà ,àúëìäådaebïî §¦§§¨¤¨¤§¤¨¤¦
,ïéàeOépä`ped ax lr wlegd iq` ax ixacke ,minkg zhiyk ©¦¦

.lirl

äðùî
dleza dxrp epiide ,'rx my `iven' zyxta zwqer epizpyn
dzpify micr dlra `iad oi`eypd xg`le ,d`yipe dqx`zdy
,rx my dilr `ivede ,xwy icr mdy xxazn m`e .dqex` dcera
leki epi`e ,dxrpd ia`l sqk d`n qpw mlyn ,dwel `ed ixd
dliwqa dzzin ,dzpif ok`y xxazd m` j` .eiig lk dyxbl

xn`py ,dia` zia gzta(`k-k ak mixac)dGd xaCd did zn` m`e'§¦¡¤¨¨©¨¨©¤
dia` ziA gzR l` xrPd z` E`ivFde ,xrPl milEza E`vnp `lŸ¦§§§¦©©£¨§¦¤©©£¨¤¤©¥¨¦¨
zFpfl l`xUiA dlap dzUr iM ,dzne mipa`A Dxir iWp` dElwqE§¨¨©§¥¦¨¨£¨¦¨¥¨¦¨§¨§¨¨§¦§¨¥¦§
xxazd dqex` dcera m` mpn` .'LAxTn rxd YxraE ,dia` ziA¥¨¦¨¦©§¨¨¨¦¦§¤

xn`py ,xird xrya zlwqp ,dzpify(ck-bk ak mixac)xrp didi iM'¦¦§¤©£¨
mz`vFde ,DOr akWe xirA Wi` D`vnE ,Wi`l dUx`n dlEza§¨§Ÿ¨¨§¦§¨¨¦¨¦§¨©¦¨§¥¤
.'Ezne mipa`A mz` mYlwqE ,`edd xird xrW l` mdipW z ¤̀§¥¤¤©©¨¦©¦§©§¤Ÿ¨¨£¨¦¨¥
minkg ecnl ,'l`xyia' daizd miinrt dxn`p ef dyxtay oeik

.l`xyi zaa wx exn`p el` mipicy
dxiibzdy dieb dxrp .` :zxeib ly mipey mipte`a dpc epizpyn
dxiibzde ,dieb dzidyk dxarzd dn`y dxrp .a .dnvra
dzxd dn`y dxrp .b .dze` dcli jk xg`e ,zxaern dcera

.dxiibzdy xg`l dze`

dza äøéibúpL ,úøBibädphwd,dnòdzid zexibd zra m` elit` ©¦¤¤¦§©§¨¦¨¦¨
,dleza zwfga `idy ,cg` meie mipy yly zan dzegt zad

äúpéæå,dqxe`n dxrp `idyk zadéøäly dzzin,÷ðça Bæoi`e §¦§¨£¥§¤¤
oke ,l`xyi za oick dliwqa dpic'áàä úéa çút' àì ,dì ïéà- ¥¨Ÿ¤©¥¨¨

za dxrpk dia` zia gzta zlwqp dpi` dzpify xxaed m`
,mibxdp oic zia ibexd x`yy mewna `l` ,l`xyi'òìñ äàî' àìå§Ÿ¥¨¤©

epi` ,xwy icr `iade rx my dilr `ived lrady xxazd m` -
z` dxezd daiigy mirlq d`n ly qpw dia`l mlyl aiig
lka mrhde .dwel epi` oke ,l`xyi za lr rx my `ivend

l`d mipicddpi` zxeibe ,'l`xUiA dlap dzUr iM' xn`py oeik ,e¦¨§¨§¨¨§¦§¨¥
.'l`xyi za' llka

,äMeã÷a dúãéìå äMeã÷a àlL dúøBä äúéädn`y ,xnelk ¨§¨¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¨¦§¨
dzpife ,dxiibzpy xg`l dze` dclie ,zxaern dcera dxiibzd

,zqxe`n dcera dxrpd,äìé÷ña Bæ éøä.l`xyi za oickå,mle` £¥¦§¦¨§
'áàä úéa çút' àì ,dì ïéà,dzpify xxazd m`àìåmelyz oic ¥¨Ÿ¤©¥¨¨§Ÿ

,òìñ äàîmy z`veda xwiy lrady xxazpe micrd enfed m` ¥¨¤©
.rx

,äMeã÷a dúãéìå dúøBä äúéäjk xg`e ,dxiibzd dn`y ,xnelk ¨§¨¨¨§¥¨¨¦§¨
,dze` dclie dxarzd,äéøác ìëì ìàøNé úák àéä éøäorh m`y £¥¦§©¦§¨¥§¨§¨¤¨

zlwqp ,zn` xacd didy xxazde ,dqex` dcera dzpify dlra
mlyne dwel ,rx my dilr `ived lrad m`e ,dia` zia gzt lr

.mirlq d`n

* * *
oi`e ,dzpify dqex` l`xyi zaa oecl dpynd zxaer dzr
orhy ,dxrp :a`d zia gzt lr dliwqd z` miiwl zexyt`
m` ,zn` xacd did ok`y xxazde ,dqex` dcera dzpify dlra

áà dì Lé,miiga epcer -,'áàä úéa çút' dì ïéàåa`l oi`y oebk ¥¨¨§¥¨¤©¥¨¨
y e` ,elyn ziaáàä úéa çút dì Lé,zia dia`l didy -ïéàå ¥¨¤©¥¨¨§¥

,áà dì,eheytk weqtd z` miiwl xyt` i`y `vnpe ,zny iptn ¨¨
ok it lr s`Bæ éøäzbxdpa,äìé÷ñy iptn'áà úéa çút' øîàð àì £¥¦§¦¨Ÿ¤¡©¤©¥¨
äåöîì àìà.dligzkl - ¤¨§¦§¨

* * *
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc zeaezk(iyiy meil)

* * *
:rx my `iven oipra zewitq dnk d`ian `xnbd,éMà áø éòä¥©©¦

okn xg`le ,d`ype xfge dyxibe dy` `yepdìò òø íL àéöBä¦¥©©
íéðBLàøä ïéàeOépämcew dqex` dcera dzpif ezy`y orh - ©¦¦¨¦¦

,mileza dl `vn `l f`e ,mipey`xd oi`eyipd,eäî`ed m`d ©
zne dy` `yepd :iy` ax wtzqd cer .sqk d`n mlyne dwel

rx my `ivede ,ezy` z` mai eig`e ,mipa `llåéçà éàeOð ìò- ©¦¥¨¦
,el d`yipy mcew znd eig`l dqex` dcera dzpif eznaiy oreh

,mileza dl `vn `l eig`e.eäî©
:`xnbd zxne`àãç àäéî èBLtcg` zegtl heytl ozip - §¦¨£¨

,oldlc `ziixadn zewitqdn,äðBé éaø éðúcdxeza xn`p §¨¥©¦¨
rx my `iven zyxta(fh ak mixac),'äfä Léàì ézúð éza úà'¤¦¦¨©¦¨¦©¤

miyxece,íáéì àìå ,'äæì'a`d leki oey`xd lrad iabl wx ixdy ¨¤§Ÿ§¨¨
,maid iabl ok xnel leki epi` j` ,df yi`l dpzp `edy xnel

l `ypizy dzeiv dxezd `l` mail dpzpy `ed a`d `ly.mai

* * *
lirl `xnba(:dn),minkge awri oa xfril` iax zwelgn dxkfed

zewlna yprp ,dilr `ay mcew ezy` lr rx my `ivend m`d
:`xnbd zxxan .sqk d`ne,á÷òé ïa øæòéìà éaø éàîe ïðaø éàî©©¨¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

:`xnbd zx`an .mzwelgn dzpyp okid ,xnelkàéðúc,`ziixaa §©§¨
ãöék`idòø íL úàöBäzn` xacd m`y ,dxeza dxn`py ¥©¨©¥©

,qpwe zewlna lrad yprp xwy xacd m`e ,dxrpd zlwqpàä
lradøîàå ïéc úéáì,dxrpd ia`lEzáì éúàöî àì ,éðBìt §¥¦§¨©§¦Ÿ¨¨¦§¦§

,íéìeúa.oi`eyipd mcew dzpify itlLé íàlraläúpéfL íéãò §¦¦¥¥¦¤¦§¨
åézçze ,dyxbl eilr ,el zqxe`n dcera -,äðî äaeúk dì Lé ©§¨¥¨§¨¨¤

.dlera ly daezk oick
ji` :`xnbd ddnz ,`ziixad jynd z` `xnbd `iazy iptl

y okzié íà,äðî äaeúk dì Lé åézçz äúpéfL íéãò L`ldúa ¦¥¥¦¤¦§¨©§¨¥¨§¨¨¤©
,àéä äìé÷ñoi` dzpify dy` lke ,dzpify dqxe`nd dxrp oick §¦¨¦

:`xnbd zvxzn .daezk dløîà÷ éëä,`ziixad zpeek jk -íà ¨¦¨¨©¦
,åézçz äúpéfL íéãò Lédyper ,zqxe`n dcera,äìé÷ñam` j` ¥¥¦¤¦§¨©§¨¦§¦¨

y micr yiàøwéòî äúpéæ,oiqexi`d mcew -,äðî äaeúk dì Lé ¦§¨¥¦¨¨¥¨§¨¨¤
`idy zrc lr d`yp `edy zexnl ,dlera ly daezk oick

.dleza
m` :zxne`e `ziixad dkiynn'òø íM'L àöîð,dilr `ivedy ¦§¨¤¥©

òø íL Bðéà,micrd enfedy ,oekp epi` -àeä,lrad -ïúBðå ä÷Bì ¥¥©¤§¥
ìòa àì ïéáe ìòa ïéa ,òìñ äàî,rx my `ivedy mcew ezy` z` ¥¨¤©¥¨©¥Ÿ¨©

,dleza dpi`y el xxazde lray xg`l wx jk orhiy jixv oi`e
.dzpify micr `iady jka ic `l`àì ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥Ÿ

eøîàðdxezaeìlä íéøácel` miyper -.ìòaLk àlà ¤¤§§¨¦©¨¤¨§¤¨©
:`xnbd dywn,á÷òé ïa øæòéìà éaøì àîìLadyxtdy xaeqd ¦§¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

,rx my z`ved mcew dilr `ayk wx zxacnáéúëc eðééäoaen - ©§¦§¦
weqtd(bi ak mixac)dX` Wi` gTi iM','äéìà àáexn`p okeak my) ¦¦©¦¦¨¨¥¤¨

(ciiYgwl z`Gd dX`d z`'äéìà áø÷àå,'milEzA Dl iz`vn `le ¤¨¦¨©Ÿ¨©§¦¨¤§©¥¤¨§Ÿ¨¨¦¨§¦

my dilr `ived jk jezne ,dlrae dilr `ay weqtd zernyny
.rx,ïðaøì àlà`a `ly ote`a mb zxacn dyxtdy mixaeqd ¤¨§©¨¨

,dilréàîmiweqtd xe`ia dn -.'äéìà áø÷àå' ,'äéìà àáe' ©¨¥¤¨¨¤§©¥¤¨
:`xnbd zvxzn,'äéìà àáe'dilr `a lrady epiid,úBìéìòa ¨¥¤¨©£¦

lrad xn`y dne .dzpify xnel,'äéìà áø÷àå'epiidíéøáãa- ¨¤§©¥¤¨¦§¨¦
.dzpif m` xxal ick dnr izxac

:dywne `xnbd dkiynneðééä ,á÷òé ïa øæòéìà éaøì àîìLa¦§¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§
áéúëc(fi ak my),'íéìeúa Ezáì éúàöî àì'`id zernyndy ¦§¦Ÿ¨¨¦§¦§§¦

,mileza dl oi`y el rcep dilr `ay jezny,ïðaøì àlàdyxty ¤¨§©¨¨
,llk dilr `a `lyk s` zwqer ef.'íéìeúa Ezáì éúàöî àì' éàî©Ÿ¨¨¦§¦§§¦

,xn`l lrad zpeek :`xnbd zvxznéøLk Ezáì éúàöî àìŸ¨¨¦§¦§¨§¥
íéìeúálr ,dleza zeidl jza z` exiykiy micr iz`vn `l - §¦

.dzpify micirny elld micrd z` eyigki e` enifiy ici
:`xnbd dywn ceráéúëc eðééä ,á÷òé ïa øæòéìà éaøì àîìLa¦§¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¦§¦
dxrpd ia` xne`y'ézá éìeúa älàå'(my),weqtd zernyny §¥¤§¥¦¦

.dlnyd lry milezad mc z` d`xn `edyéàî ,ïðaøì àlà¤¨§©¨¨©
,'ézá éìeúa älàå'lra `l m` mb zxacn dyxtd mzrcl ixd §¥¤§¥¦¦

:`xnbd zvxzn .llkézá éìeúá éøLk älàåxne` dxrpd ia` - §¥¤¨§¥§¥¦¦
z` mixiykne ,lrad icr z` minifny micr iz`ad ,oic zial

.dleza zeidl iza
:`xnbd dywn ceráéúëc eðééä ,á÷òé ïa øæòéìà éaøì àîìLa(my) ¦§¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¦§¦

äìîOä eNøôe'z` miyxet dn`e dxrpd ia`y ,'xird ipwf iptl ¨§©¦§¨¦§¥¦§¥¨¦
mileza mc dilr ievny gikedl ick xird ipwf iptl mza zlny

,xwy dilr lilrd lrade.'äìîOä eNøôe' éàî ,ïðaøì àlà¤¨§©¨¨©¨§©¦§¨
:`xnbd zvxzndì íOM äî eNøt ,eäaà éaø øîàz` mixxan - ¨©©¦©¨¨§©¤¨¨

,dilr `ivedy dlilrd zezin`ãnìî ,'äìîOä eNøôe' àéðúãk¦§©§¨¨§©¦§¨§©¥
ïéàaLoic zialäæ ìL íéãòå äæ ìL íéãò,a`d icre lrad icr - ¤¨¦¥¦¤¤§¥¦¤¤

øácä úà ïéøøBáedyixc ici lr ahid zeiecrd z` mixxane - §¦¤©¨¨
dxexa zn`d z`veiy cr ,dxiwgeïa øæòéìà éaø .äLãç äìîNk§¦§¨£¨¨©¦¡¦¤¤¤

ïáúëk íéøác ,øîBà á÷òé`l` ,dvilne lyn o`k oi`eäìîN ©£Ÿ¥§¨¦¦§¨¨¦§¨
,Lnîyiy oic zial ze`xdl dlnyd z` oic zia iptl miyxete ©¨

dzpif `le mileza mc dilr.
iax itl lrad ypri `l eicrlay ,sqep i`pz d`ian `xnbd

:awri oa xfril`éaøc déîMî éøBib øa á÷òé áø øa ÷çöé éaø çìL̈©©¦¦§¨©©©£Ÿ©¦¥¦§¥§©¦
,dlek äøBzä ìëa eðéöî àlL áb ìò óà ,ïðçBémiyper iaeig oipra ¨¨©©©¤Ÿ¨¦§¨©¨¨

,zeixr ixeqi` lràlL äàéáì dkøãk äàéa ïéa áeúkä ÷lçL¤¦¥©¨¥¦¨§©§¨§¦¨¤Ÿ
,dkøãkoia ,d`ia daeyg dkxck `ly d`ia `l`úBkîì- §©§¨§©
,zewlneoiaïéLðBòì,dzin lyìáàypera÷lç ,òø íL àéöBî §¨¦£¨¦¥©¦¥

e ,aezkdáéiç Bðéà,sqk d`ne zewlnìBòáiL ãò[elit`]àlL ¥©¨©¤¦§¤Ÿ
òø íL àéöBéå ,dkøãkdlrape dzpify dy`d lr frle,dkøãk §©§¨§¦¥©§©§¨

.'milEzA LYal iz`vn `l' oerhl ozip efk d`ia lr wxy oeikŸ¨¨¦§¦§§¦
:`xnbd dywnïàîk,ef `xnin dxn`p dhiy efi` itl -,ïðaøk éà §©¦§©¨¨
mzhiyl `ldìòa àìc áb ìò óà.oenne zewlna yprp llkeéà ©©©§Ÿ¨©¦

,á÷òé ïa øæòéìà éaøk§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
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המשך ביאור למסדת דתובות ליום שישי עמ' א



c"agרכו 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

.âàöé úéøçL ìltúäL íã÷ dúBà ìltúäå øáò íàå[`iÎiìL ãéîz íã÷ eäeáéø÷äL óñeî ïaøwL óàL §¦¨©§¦§©¥¨Ÿ¤¤¦§©¥©£¦¨¨¤©¤¨§¨¨¤¦§¦Ÿ¤¨¦¤
ìeñt øçL17äòLa dúBà ìltúäå ìéàBä ìltúîe øæBç úBéäì Ck ìk eøénçä àì älôúa íB÷î-ìkî ©©¨¦¨¨¦§¦¨Ÿ¤§¦¨¨¦§¥¦§©¥¦§¦§©¥¨§¨¨

:äáø÷äì äéeàøä̈§¨§©§¨¨
ג  סעיף בשבת מוסף תפילת דיני רפו סימן

1

2

3

`zax `zkld
àöé [é,שחרית במקום בטעות מוסף של התפלל אם -

לבד, שחרית של ומתפלל וחוזר מוסף, חובת ידי יצא
דמוסף  הש"צ חזרת לשמוע גםֿכן יכוין .15ומכלֿמקום

àöé [àé עומד כשהציבור הכנסת לבית שהגיע מי -

תפילת  התפלל לא עדיין והוא מוסף, תפילת להתחיל
כן  מחמת אם אף שחרית, תחילה יתפלל - שחרית

ביחיד  מוסף תפילת גם להתפלל .16יצטרך

zetqede mipeiv
כתב 15) טז ס"ק ובבדה"ש ס"ד, עח סי' השלחן קצות

יצא  דלא דעתו קצת ומשמע כלל מזה הזכיר לא שבשוע"ר
שמכלֿמקום  והוסיף להקל, ברכות ספק אבל - מוסף) (י"ח
לצאת  לו יש מוסף י"ח יצא שלא הפוסקים י"ח לצאת כדי

מהש"צ. ולשמוע לכו"ע
מנחת 16) שו"ת סח, סי' ח"ד או"ח משה אגרות שו"ת

הוסיף  כט) סי' (ח"ה נדברו אז ובשו"ת לו, סי' ח"ו יצחק
שוב  להתפלל שצריך אלא שחרית, התפלל כבר אם שאפילו
יתפלל  לא וכיו"ב, המאורע מעין שטעה מחמת שחרית

מוסף  ואח"כ שחרית, שוב יתפלל אלא הציבור עם מוסף
ביחידות.

התפלל  כבר שאם כמג"א שפסק ס"ג קכו סי' ולשוע"ר
שעליו  וודאי - שחרית ולהתפלל לחזור צריך אין מוסף
יוכל  לא מוסף יתפלל כבר שאם כיון קודם, שחרית להתפלל

שחרית. ולהתפלל לחזור
Ò"·עד"ז17) ÁÓ ÔÓÈÒ קרבן פסוקי להקדים (שמותר

מוסף  להקדים "אסור ש) אע"פ התמיד קרבן לפסוקי מוסף
מקום". מכל שחר של לתמיד

•
zay zekld - jexr ogley

ÁÈ עם התפילין ותיק הספר עם הספר תיק מצילין
שיש  אע"פ מעורבת שאינה לחצר אפילו התפילין
שמא  כי מהם המעות לנער הצריכוהו ולא מעות בתוכם
אם  וכן כלל להצילם יוכל ולא הדליקה תתחזק כך בתוך
מפני  להצילה יכול מעות מלאה בארנקי תפילין הניח
להציל  שיכול למקום והגזלנים הגנבים מפני או הדליקה
אפילו  ממנה התפילין להוציא אותו מחייבים ואין התפילין
להצניע  אסור ישראל שע"י נכרי) (ע"י בשבת בתוכה הניחן
בסיס  והיא קצת יטלטלנה שלא אפשר שאי בתוכה תפילין
לתוכה  תפילין להניח אסור לכתחלה אבל שבתוכה להמעות
התירו  לא שהרי התפילין אגב שיציל כדי הדליקה בשעת
אם  כלל התפילין להציל יוכל לא שמא חשש מחמת אלא
מותר  אבל לכתחלה שם יניחן ואיך ממנה להוציאם יצטרך
עמהן  להצילה שיוכל כדי שבת מערב תפילין בתוכה להניח
מפני  או דליקה תפול אם מעורבת שאינה לחצר בשבת
למזוזה  הדין והוא היתר בשעת שמניחן כיון והגזלנים גנבים

ספר. או

מועילין  אינן ארנקי לתוך אוכלין או) (טבעת מניח אם אבל
לחצר  אפילו בו שהדליקה מבית כך ידי על להצילה שיוכל
לגבי  חשובים האוכלין או) (הטבעת אין כי המעורבת

לנערן  אפשר אי אם אף ולפיכך אצלה בטלין והן הארנקי
יניחן  אלא בשבילן הארנקי את ליטול רשאי אינו ממנה

הארנקי. עם לישרף

הדליקה  בשעת לכתחלה אפילו עליה להניח מתירין ויש
המ  לחצר להצילו שמותר דבר שאר או תינוק או עורבת ככר

ידי  על ומצילה ונוטלה הרבה ממנו חשובה שהארנקי אע"פ
ככר  אמרו שלא ואף המעורבת לחצר בו שהדליקה מבית כך
מכלֿמקום  שי"א בסי' כמ"ש בלבד למת אלא תינוק או
הארנקי  שתהא במת כמו כן גם הקילו הדליקה הפסד מפני
המותר  דבר כמציל זה והרי שעליה המותר לדבר טפלה
הפסד  במקום סופרים בדברי להקל זה על לסמוך ויש בלבדו

מרובה.

מתירין  יש הקרובים בבתים אבל בו שהדליקה בבית זה וכל
והוא  מרובה הפסד בו יש אם בלבד מוקצה אפילו לטלטל

למעלה: כמ"ש הלסטים מפני הדין

ËÈ רשות דרך אפילו ספרים להציל לנכרי לומר מתירין יש
בזיון  במקום לנכרי אמירה שבות על גזרו שלא הרבים
שאין  אע"פ לכרמלית להצילן התירו שלא ואף הקודש כתבי
דומה  אינו מכלֿמקום סופרים מדברי שבות אלא איסורה

לנכרי: אמירה לשבות ישראל ע"י הנעשה שבות
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

Î לפרשה פרשה ושבין ושלמטה שלמעלה הגליונים
אם  אותם מצילין אין לספר ספר ושבין לדף דף ושבין
פ"ה  בו נשתיירו ולא הספר שנמחק או הספר מן נחתכו

אותיות:

‡Î מומרים וכן זרה בעבודה האדוקים דהיינו המינים
אע"פ  הקדש כתבי להם שכתבו זרה לעבודה
אין  ובדיו הקלף על הקודש בלשון אשורית שכתובים
מפני  שבהם האזכרות עם שורפם בחול ואף אותם מצילין
לשם  אותן כתבו בודאי זרה בעבודה אדוקים שהם שכיון
זהב  של מטבעות אותן על להזהיר יש ומכאן זרה עבודה
המינים  אותו שטבעו אותיות ד' בן שם עליהן שיש וכסף
אותן  להחזיק אין וגם לתלותם שאסור זרה עבודה לשם
למעשיהם  זכרון יהיה שלא כדי מיד יתיכם אלא ברשותו
הספרים  לשרוף צריך זה שמטעם זרה עבודה לשם שעשו

שבהם: האזכרות עם שלהם

·Î עור ליטול מותר האחד מצדה האור בה שאחז תיבה
ש"ח  בסי' שנתבאר ע"ד בטלטול המותר גדי של
יותר  האור יתפשט שלא כדי לאור סמוך עליה אותו ולפרוס

התיבה. על ומגין נשרף ואינו מתחרך הוא שהעור

מלאים  בין ריקנים בין הכלים בכל מחיצה לעשות ומותר
מים  מלאים חדשים חרס בכלי ואפילו הדליקה להפסיק
ומכבים  ומתבקעים האור את לקבל יכולים אינם שהם אע"פ

כיבו  גרם על הפסד במקום גזרו לא הדליקה כזה את י

דהיינו  לאור בינם המפסיק דבר יש המים שנותן שבשעה
הכלי  את שמבקע הוא והאור בתוכו שנותנם הכלי דופני
בעלמא  גורם אלא אינו מים הנותן והאדם עצמו את ומכבה

רס"ה: בסי' שנתבאר כמו

‚Î עליה ליתן מותר אחד מצד האור בה שאחז טלית
כשיגיע  האור שיכבה כדי האור מן קצת רחוק משקין
לאור  בינם המפסיק דבר כאן שאין פי על ואף לשם
אלא  כבר שנדלק מה כלל מכבין אינם הם מכלֿמקום

מאליו. כבה והוא יותר מלדלוק האור שמונעים

או  מים אבל מלבנים שאינם במשקים אמורים דברים במה
גזרת  משום הטלית על ליתן אסור המלבנים משקים שאר
בסי' כמ"ש כיבוסו זהו הבגד ששריית משום או סחיטה

ושי"ט: ש"ב

„Î בה ומתכסה פושטה האור בה שאחז מקופלת טלית
נכבה  זה ידי על אם ואף יותר האור יתפשט שלא כדי
ולאו  לכך מתכוין שאינו כיון כלום בכך אין כבר שנדלק מה
אנה  אותה וינענע ויקפוץ ירוץ לא ולכן הוא רישיה פסיק
תורה  ספר וכן כדרכה בה מתכסה אלא שיכבה כדי ואנה
האור  בו יתפשט שלא כדי בו וקורא פושטו האור בו שאחז
בכך  אין כבר שנדלק מה נכבה זה ידי על אם ואף יותר

ואנה: אנה אותו ינענע שלא ובלבד כלום

יחֿכד  סעיפים בשבת דליקה דיני שלד סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: מלאכתו תוכןתוכןתוכןתוכן מכל גו' "וישבות בין ההבדל

אשר  מלאכתו מכל שבת בו ל"כי עשה", אשר

ברא"

åðééäå ,ïéàì ùéä ìåèéá ïéðò àåä äæ ìë íðîàå
úáù ìáà ,äàúú úáù úâøãîå úðéçá ïéðòë

.åæ äðéçáî äìòîì àåä äàìéò
בפרק  (שנתבארה שבשביעית הביטול מדריגת
הכנה  והיא תתאה, שבת בחינת כענין היא הקודם)

עילאה. שבת בחינת יותר, נעלה לביטול

כלומר:

מצוה", מצוה "שכר בענין לעיל שנתבאר כשם
של  ענין רק הוא גשמית) (בעשי' המצוה שקיום
מכניע  שהאדם מה היינו לאין", היש "ביטול

" ענין אך ומציאותו, ישותו את מצוה"שכר ומבטל
כל  ה"סובב אור למטה יתגלה שאז הוא, דלעת"ל
אמיתי  ביטול יהי' שעי"ז האמיתי), ("אין" עלמין"
אלקות, מלבד מציאות שום שאין בפועל (שיורגש

האצילות), עולם של כהביטול

היש  "ביטול רק הוא תתאה" "שבת ענין עד"ז
ממלאכתו  ש"שובת בכך ביטוי לידי הבא לאין",
 ֿ (על שלו הגשמיים בצרכים עוסק שאינו הגשמי",
דשביעית); השביתה בענין לעיל שנתבאר מה דרך

הסובב  "גילוי - ענינה עילאה שבת משא"כ
אחת האמיתי  בהשוואה העולמות לכל שסובב ..

אמיתי  ביטול נמשך זו בחינה שמצד - ממש"
היש" "ביטול זה שאין היינו ונבראים, בעולמות
שמבטל  ורק לישותו מקום יש עדיין (שבזה בלבד

בלבד. אלקות אלא כאן שאין אלא אותה),

ושבת  תתאה שבת בין להבדל אחת דוגמא
השבת: ביום האדם ברגש עילאה

ביטוי  לידי בא תתאה דשבת היש" "ביטול
יעסוק  שהאדם זה שתמורת ממלאכה, בשביתה
עצמו  את "מנתק" הוא הרי פרנסתו, בהשגת

(ואפילו ורואה ממחשבה ממלאכה מלאכה, בענייני
את  ומקדיש עשוי'"), מלאכתו כל "כאילו עצמו את

לה'). (שבת לה' היום
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zay zekld - jexr ogley

.âàöé úéøçL ìltúäL íã÷ dúBà ìltúäå øáò íàå[`iÎiìL ãéîz íã÷ eäeáéø÷äL óñeî ïaøwL óàL §¦¨©§¦§©¥¨Ÿ¤¤¦§©¥©£¦¨¨¤©¤¨§¨¨¤¦§¦Ÿ¤¨¦¤
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:äáø÷äì äéeàøä̈§¨§©§¨¨
ג  סעיף בשבת מוסף תפילת דיני רפו סימן

1

2

3

`zax `zkld
àöé [é,שחרית במקום בטעות מוסף של התפלל אם -

לבד, שחרית של ומתפלל וחוזר מוסף, חובת ידי יצא
דמוסף  הש"צ חזרת לשמוע גםֿכן יכוין .15ומכלֿמקום

àöé [àé עומד כשהציבור הכנסת לבית שהגיע מי -

תפילת  התפלל לא עדיין והוא מוסף, תפילת להתחיל
כן  מחמת אם אף שחרית, תחילה יתפלל - שחרית

ביחיד  מוסף תפילת גם להתפלל .16יצטרך

zetqede mipeiv
כתב 15) טז ס"ק ובבדה"ש ס"ד, עח סי' השלחן קצות

יצא  דלא דעתו קצת ומשמע כלל מזה הזכיר לא שבשוע"ר
שמכלֿמקום  והוסיף להקל, ברכות ספק אבל - מוסף) (י"ח
לצאת  לו יש מוסף י"ח יצא שלא הפוסקים י"ח לצאת כדי

מהש"צ. ולשמוע לכו"ע
מנחת 16) שו"ת סח, סי' ח"ד או"ח משה אגרות שו"ת

הוסיף  כט) סי' (ח"ה נדברו אז ובשו"ת לו, סי' ח"ו יצחק
שוב  להתפלל שצריך אלא שחרית, התפלל כבר אם שאפילו
יתפלל  לא וכיו"ב, המאורע מעין שטעה מחמת שחרית

מוסף  ואח"כ שחרית, שוב יתפלל אלא הציבור עם מוסף
ביחידות.

התפלל  כבר שאם כמג"א שפסק ס"ג קכו סי' ולשוע"ר
שעליו  וודאי - שחרית ולהתפלל לחזור צריך אין מוסף
יוכל  לא מוסף יתפלל כבר שאם כיון קודם, שחרית להתפלל

שחרית. ולהתפלל לחזור
Ò"·עד"ז17) ÁÓ ÔÓÈÒ קרבן פסוקי להקדים (שמותר

מוסף  להקדים "אסור ש) אע"פ התמיד קרבן לפסוקי מוסף
מקום". מכל שחר של לתמיד

•
zay zekld - jexr ogley

ÁÈ עם התפילין ותיק הספר עם הספר תיק מצילין
שיש  אע"פ מעורבת שאינה לחצר אפילו התפילין
שמא  כי מהם המעות לנער הצריכוהו ולא מעות בתוכם
אם  וכן כלל להצילם יוכל ולא הדליקה תתחזק כך בתוך
מפני  להצילה יכול מעות מלאה בארנקי תפילין הניח
להציל  שיכול למקום והגזלנים הגנבים מפני או הדליקה
אפילו  ממנה התפילין להוציא אותו מחייבים ואין התפילין
להצניע  אסור ישראל שע"י נכרי) (ע"י בשבת בתוכה הניחן
בסיס  והיא קצת יטלטלנה שלא אפשר שאי בתוכה תפילין
לתוכה  תפילין להניח אסור לכתחלה אבל שבתוכה להמעות
התירו  לא שהרי התפילין אגב שיציל כדי הדליקה בשעת
אם  כלל התפילין להציל יוכל לא שמא חשש מחמת אלא
מותר  אבל לכתחלה שם יניחן ואיך ממנה להוציאם יצטרך
עמהן  להצילה שיוכל כדי שבת מערב תפילין בתוכה להניח
מפני  או דליקה תפול אם מעורבת שאינה לחצר בשבת
למזוזה  הדין והוא היתר בשעת שמניחן כיון והגזלנים גנבים

ספר. או

מועילין  אינן ארנקי לתוך אוכלין או) (טבעת מניח אם אבל
לחצר  אפילו בו שהדליקה מבית כך ידי על להצילה שיוכל
לגבי  חשובים האוכלין או) (הטבעת אין כי המעורבת

לנערן  אפשר אי אם אף ולפיכך אצלה בטלין והן הארנקי
יניחן  אלא בשבילן הארנקי את ליטול רשאי אינו ממנה

הארנקי. עם לישרף

הדליקה  בשעת לכתחלה אפילו עליה להניח מתירין ויש
המ  לחצר להצילו שמותר דבר שאר או תינוק או עורבת ככר

ידי  על ומצילה ונוטלה הרבה ממנו חשובה שהארנקי אע"פ
ככר  אמרו שלא ואף המעורבת לחצר בו שהדליקה מבית כך
מכלֿמקום  שי"א בסי' כמ"ש בלבד למת אלא תינוק או
הארנקי  שתהא במת כמו כן גם הקילו הדליקה הפסד מפני
המותר  דבר כמציל זה והרי שעליה המותר לדבר טפלה
הפסד  במקום סופרים בדברי להקל זה על לסמוך ויש בלבדו

מרובה.

מתירין  יש הקרובים בבתים אבל בו שהדליקה בבית זה וכל
והוא  מרובה הפסד בו יש אם בלבד מוקצה אפילו לטלטל

למעלה: כמ"ש הלסטים מפני הדין

ËÈ רשות דרך אפילו ספרים להציל לנכרי לומר מתירין יש
בזיון  במקום לנכרי אמירה שבות על גזרו שלא הרבים
שאין  אע"פ לכרמלית להצילן התירו שלא ואף הקודש כתבי
דומה  אינו מכלֿמקום סופרים מדברי שבות אלא איסורה

לנכרי: אמירה לשבות ישראל ע"י הנעשה שבות
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Î לפרשה פרשה ושבין ושלמטה שלמעלה הגליונים
אם  אותם מצילין אין לספר ספר ושבין לדף דף ושבין
פ"ה  בו נשתיירו ולא הספר שנמחק או הספר מן נחתכו

אותיות:

‡Î מומרים וכן זרה בעבודה האדוקים דהיינו המינים
אע"פ  הקדש כתבי להם שכתבו זרה לעבודה
אין  ובדיו הקלף על הקודש בלשון אשורית שכתובים
מפני  שבהם האזכרות עם שורפם בחול ואף אותם מצילין
לשם  אותן כתבו בודאי זרה בעבודה אדוקים שהם שכיון
זהב  של מטבעות אותן על להזהיר יש ומכאן זרה עבודה
המינים  אותו שטבעו אותיות ד' בן שם עליהן שיש וכסף
אותן  להחזיק אין וגם לתלותם שאסור זרה עבודה לשם
למעשיהם  זכרון יהיה שלא כדי מיד יתיכם אלא ברשותו
הספרים  לשרוף צריך זה שמטעם זרה עבודה לשם שעשו

שבהם: האזכרות עם שלהם

·Î עור ליטול מותר האחד מצדה האור בה שאחז תיבה
ש"ח  בסי' שנתבאר ע"ד בטלטול המותר גדי של
יותר  האור יתפשט שלא כדי לאור סמוך עליה אותו ולפרוס

התיבה. על ומגין נשרף ואינו מתחרך הוא שהעור

מלאים  בין ריקנים בין הכלים בכל מחיצה לעשות ומותר
מים  מלאים חדשים חרס בכלי ואפילו הדליקה להפסיק
ומכבים  ומתבקעים האור את לקבל יכולים אינם שהם אע"פ

כיבו  גרם על הפסד במקום גזרו לא הדליקה כזה את י

דהיינו  לאור בינם המפסיק דבר יש המים שנותן שבשעה
הכלי  את שמבקע הוא והאור בתוכו שנותנם הכלי דופני
בעלמא  גורם אלא אינו מים הנותן והאדם עצמו את ומכבה

רס"ה: בסי' שנתבאר כמו

‚Î עליה ליתן מותר אחד מצד האור בה שאחז טלית
כשיגיע  האור שיכבה כדי האור מן קצת רחוק משקין
לאור  בינם המפסיק דבר כאן שאין פי על ואף לשם
אלא  כבר שנדלק מה כלל מכבין אינם הם מכלֿמקום

מאליו. כבה והוא יותר מלדלוק האור שמונעים

או  מים אבל מלבנים שאינם במשקים אמורים דברים במה
גזרת  משום הטלית על ליתן אסור המלבנים משקים שאר
בסי' כמ"ש כיבוסו זהו הבגד ששריית משום או סחיטה

ושי"ט: ש"ב

„Î בה ומתכסה פושטה האור בה שאחז מקופלת טלית
נכבה  זה ידי על אם ואף יותר האור יתפשט שלא כדי
ולאו  לכך מתכוין שאינו כיון כלום בכך אין כבר שנדלק מה
אנה  אותה וינענע ויקפוץ ירוץ לא ולכן הוא רישיה פסיק
תורה  ספר וכן כדרכה בה מתכסה אלא שיכבה כדי ואנה
האור  בו יתפשט שלא כדי בו וקורא פושטו האור בו שאחז
בכך  אין כבר שנדלק מה נכבה זה ידי על אם ואף יותר

ואנה: אנה אותו ינענע שלא ובלבד כלום

יחֿכד  סעיפים בשבת דליקה דיני שלד סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: מלאכתו תוכןתוכןתוכןתוכן מכל גו' "וישבות בין ההבדל

אשר  מלאכתו מכל שבת בו ל"כי עשה", אשר

ברא"

åðééäå ,ïéàì ùéä ìåèéá ïéðò àåä äæ ìë íðîàå
úáù ìáà ,äàúú úáù úâøãîå úðéçá ïéðòë

.åæ äðéçáî äìòîì àåä äàìéò
בפרק  (שנתבארה שבשביעית הביטול מדריגת
הכנה  והיא תתאה, שבת בחינת כענין היא הקודם)

עילאה. שבת בחינת יותר, נעלה לביטול

כלומר:

מצוה", מצוה "שכר בענין לעיל שנתבאר כשם
של  ענין רק הוא גשמית) (בעשי' המצוה שקיום
מכניע  שהאדם מה היינו לאין", היש "ביטול

" ענין אך ומציאותו, ישותו את מצוה"שכר ומבטל
כל  ה"סובב אור למטה יתגלה שאז הוא, דלעת"ל
אמיתי  ביטול יהי' שעי"ז האמיתי), ("אין" עלמין"
אלקות, מלבד מציאות שום שאין בפועל (שיורגש

האצילות), עולם של כהביטול

היש  "ביטול רק הוא תתאה" "שבת ענין עד"ז
ממלאכתו  ש"שובת בכך ביטוי לידי הבא לאין",
 ֿ (על שלו הגשמיים בצרכים עוסק שאינו הגשמי",
דשביעית); השביתה בענין לעיל שנתבאר מה דרך

הסובב  "גילוי - ענינה עילאה שבת משא"כ
אחת האמיתי  בהשוואה העולמות לכל שסובב ..

אמיתי  ביטול נמשך זו בחינה שמצד - ממש"
היש" "ביטול זה שאין היינו ונבראים, בעולמות
שמבטל  ורק לישותו מקום יש עדיין (שבזה בלבד

בלבד. אלקות אלא כאן שאין אלא אותה),

ושבת  תתאה שבת בין להבדל אחת דוגמא
השבת: ביום האדם ברגש עילאה

ביטוי  לידי בא תתאה דשבת היש" "ביטול
יעסוק  שהאדם זה שתמורת ממלאכה, בשביתה
עצמו  את "מנתק" הוא הרי פרנסתו, בהשגת

(ואפילו ורואה ממחשבה ממלאכה מלאכה, בענייני
את  ומקדיש עשוי'"), מלאכתו כל "כאילו עצמו את

לה'). (שבת לה' היום
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c"agרכח i`iyp epizeax zxezn

גשמיים  צרכים ב"עולמו" יש סוףֿסוף אך
שהוא אלא שמרגיש שובת ועסקים, היינו מהם,

חול,לנתק שצריך מענייני כפי') (בדרך עצמו את
"ביטול  של ענין וזהו ועבודה, בתורה ולעסוק

בלבד. היש"

דשבת  אמיתי" "ביטול של ענינו משא"כ

עולם  אחר, לעולם מתעלה כשאדם הוא, עילאה
אחד" "ה' אלא שם אין שמעיקרא קדושה, שכולו

ממילא בלבד, כולו ובדרך כל שקוע האדם
נתינת  כל בלי כו'), ותפלה (בתורה יתברך בעבודתו

אלקות. מלבד שהוא ענין לאיזה מקום

ci wxt exnyz izezay z` d"c
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כל ‰Â‰(יא) היו המן בימי הדור שבאותו ישראל
שהיו  עד השפלות בתכלית השנה אותה
להריגה  גמור הפקר היו הרי כי ממש לעפר נמשלים
עד  ולדחוק וללחוץ ולהשחית לאבד שירצה מי לכל
ודוחקים  לוחצים גלות בכל (וגם בכלל ועד הנפש
וגוזרים  ביותר ושפלים ונבזים כו' הנפש עד ביותר
אינו  אבל כו' עמד בלבד א' לא וכמ"ש קשות גזרות
יערימו  עמך על שאמר מה כי לישראל כלל ונגלה ניכר
ישראל  שם יזכר ולא מגוי ונכחידם לכו אמרו כו' סוד
כל  גוזרים והם כו' סוד יערימו אומר הוא הרי עוד
בימי  אבל ידוע הנס ואין מבטל וה' בסוד קשות גזרות
וע"כ  כו') בפ"מ עליהם וקבלו הגזרה נודע' הרי המן
מהותו  מבחינת בהם מתגלה להיות דברים לב' זכו
מתישב  האור ולהיות ב"ה אא"ס רוממות ועצמותו
זכו  שאם לכאור' והפוכו דבר וזהו כנ"ל שלהם בכלים
שישכון  להיות יכול איך ממש העצמות אור לגילוי
ב' בכאן שיש הוא הענין אך שלהם מוגבלים בכלי'
להריגה  מוכנים שהיו שלהם מס"נ ע"י א' טעמים
ממש  מעלה למעלה מ"ן העלאת עשו שבזה בפ"מ
המעלות  ברום ממש העצמות אל או"ח בחינת שהוא
למטה  לבא ממש דעצמות האור יכול היה לא א"כ אך
הרי  שלהם המס"נ לבד הב' והטעם כליהם בתוך לשכון
היה  שזה ממש כעפר העמוקה השפלות בתכלית אז היו
דוקא  מטה למטה העצמו' הרוממות אור שירד הגורם

מטבע  שזהו לפי דוקא כליהם בתוך האור להתישב
השפל  בדבר דוקא שישכון נעלה היותר הרוממות
זכו  דוקא ועי"ז כו' אביט זה ואל במ"ש כנ"ל ביותר
כליהם  אופן לפי בהם שוכן העצמות אור גילוי שיהי'
כמ"ש  תחת בעומק דוקא שורה רום דעומק המוגבלים

ירא  ושפל ה' רם הרי כי המס"נ היה לא ואם כנ"ל ה
ועצמותו  במהותו דלעילא אתערותא מעוררים היו לא
האור  יורד היה לא העצום שפלות בלא ובמס"נ ממש
וע"י  שבהם היו טובים כאחד שניהם ע"כ כ"כ למטה
וזהו  וד"ל ממש בתוכם העצמות אור גילוי להיות זכו
דבשעת  במ"ת לעשות החלו אשר את היהודים וקבל
או"ח  בבחינת סוסיך על תרכב כי דכתיב הגם מ"ת
כזה  נעלה מאד הגבוה ממקום זה היה לא כנ"ל ואו"י
כנ"ל  כו' לאורות הכלים בחינת לעשות אז החלו רק
כלים  בחינת ולהיות לתכליתה הקבלה גמר אבל
שקבלו  דהיינו דוקא אחשורוש בימי זה היה גמורים
ב"ה  א"ס עצמות שהוא ביותר עליון ממקום היהודים
גמורים  כלים בחינת ונעשה שלהם מס"נ ע"י ממש
כנ"ל  העצום השפלות בחינת ע"י ית' עצמותו להשראת
כלים  שיהיו לתו"מ חזק קיום מקור נעשה שמזה עד
אמר  ולא יחיד ל' היהודים וקבל וזהו כנ"ל לאורות
חי  יחיד מבחינת הוא שהקבלה לפי היהודים וקבלו
כי  ממש א' כאיש א' כלל בחינת ונעשים העולמים

וד"ל: כו' וגדול קטן ומשוה שוה העצום השפלות
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Ê·Â[. .] בגמרא דאיתא דק"ש פרשיות ב' ענין יובן
ורעו  זרים ועמדו וכתיב דגנך ואספת כתיב רמי

מקום  של רצונו עושין שישראל בזמן כאן ל"ק צאנכם,
דפסוק  מובן ואינו עורש"מ. ישראל שאין בזמן וכאן
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

דלא  משום הוא והתירוץ כו', והי' בפ' כתיב ואספת
וענין  פי' מתחלה וי"ל זה. וי"ל מאודכם, ובכל כתיב
המקום, ברוך כמ"ש הוא מקום דפי' מקום, של רצונו
מעלה  ו"ק הכוללת בחי' הוא עולם, של מקומו הוא
יש  מקום בחי' ושרש ודרום. צפון ומערב מזרח ומטה
עד"מ  במדריגה הוא ומטה מעלה ופי' ברוחניות, ג"כ
רק  הוא המדות על השכל הגבהת שבחי' ומדות שכל
הוא  ולמעלה הבחי', יתר ג"כ יש ועד"ז המעלה, בבחי'
הוא  כ"ז ואמנם כו'. הגדולה ה' לך דאצי' מדות ו' בחי'
הוא  מקום של רצונו בחי' אבל ממכ"ע, מקום בחי' רק
סוכ"ע  בחי' ברוחניות, אף מקום מגדר שלמעלה בחי'
שהמקום  אתי מקום הנה וכמ"ש ומטה מעלה שמקיף
וזהו  ספירות, אלין מכל ולאו כו' שלמעלה לבחי' בטל
סוכ"ע  מבחי' והמשכה ברכה שמקבל המקום ברוך
שאמרז"ל  ע"ד הוא המקום של רצונו ופי' רש"מ, בחי'
ופי' בתחתונים, דירה לו להיות הקב"ה נתאוה
וע"ז  מקום, שבבחי' התחתון מקום בחי' הוא תחתונים
רחל  ותקנא וזהו"ע וד"ל, דירה לו שיהי' נתאוה
יקנא, אל כמ"ש אסור דקינוי קשה דלכאורה באחותה
גדולה  ה' רחל, הקטנה ושם לאה הגדולה ושם וכמ"ש
עלמא  גדולה ה' הוי', שבשם ההי"ן ב' קטנה ה'
ה' לך מדות ו' בנים ששה ילדה ולאה דאתכסיא

לפני הגד  כרחל רחל, דאתגליא עלמא קטנה וה' ולה,
על  מבכה רחל נשמע ברמה קול וכמ"ש נאלמה גוזזי'

שיהי' הקינוי פי' ותקנא וזהו השכינה, גלות בחי' בני'
וכדאיתא  עלדאתכ"ס כמו עלדאת"ג שווין שניהן
כגוונא  למיהוי בעי תתאה דעלמא תאובתא בזוה"ק
מנחת  כמו העומר מנחת ענין וזהו עילאה, דעלמא
ה' שעור שעורה השעורים מן בא ולכן כנ"ל, קנאות
הגילוי  להמשיך ובכדי תתאה, ה' בחי' ולהגבי' להוסיף
מב' שלמעלה מבחי' צ"ל למעלה כמו למטה בשוה
והשקה  ה' מבית יצא ומעיין כתי' בלעתיד וכמו הבחי'
מעדן  יוצא ונהר שמבחי' לפי השטים, נחל את
והרי  יפרד, ומשם כתי' השתל' בחי' הגן את להשקות
נהר  מבחי' שלמעלה ומעיין מבחי' אבל בחי' ב' הם
שטו  כמ"ש פירוד ל' השטים נחל את והשקה כתי'
ושמו  אחד ה' יהי' ההוא ביום וכמ"ש ולקטו, העם
נכתב  נק', אני נכתב שאני כמו לא דהאידנא אחד,
כא', ויהי' הוה הי' בחי' הוא הוי' באד', ונק' בהוי'
אחד  שמו בבחי' אף יהי' ולע"ל כו' כמו לא ועתה
שעי"ז  רצש"מ המשכת וזהו"ע למעלה, כמו למטה
ולהמשיך  כבעלדאת"כ בעלדאת"ג הגילוי להיות יוכל
רצון  אית כי מאודך, ובכל בחי' ע"י דוקא הוא זו בחי'
מטעם  שלמטה רצון אית ולעילא, לתתא רצון, ואית
בזמן  כאן וזהו ודעת, מטעם שלמעלה רצון ואית ודעת
בחי' להמשיך שבכדי מקום של רצונו עושין שישראל
זו  בחי' ולגבי מאדך ובכל בחי' ע"י דוקא הוא רצש"מ

כו'. זרים ועמדו יהי'
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וגם ÂÚÂ„ג) מקבל בחי' הוא שהממוצע מזה מובן
הוא  שבו המקבל ובחי' משפיע, בחי' הוא
שבו  המקבל בחי' כי שבו, המשפיע מבחי' למעלה
וזהו"ע  כו'. ממש המשפיע מן השפע שמקבל מה הוא
וזהו  עקב, פ' לקו"ת ע' עלינו וקיים זאת כל ואמונה
הוי' ענין הוא ועד"ז לשועלים, וראש לאריות זנב ענין
יחשב, כאלקי' עתיקא לגבי בעלותו ז"א האלקי' הוא
הוי' בחי' מהיותו גבוה ומקבל, אלקי' בחי' היותו א"כ
וע' בינה לשכוי הנותן בדרוש ועי' כו'. ומשפיע
דבחי' המקבל בחי' דהנה קמ"ו. ססעי' א' במא"א
המשפיע  של השפע כי להיות העלם, נק' הממוצע
בחי' משא"כ הממוצע, בעצמיות ממש בו מתעלם
וראש  מקור בחי' שנעשה מה שהוא שבו המשפיע

נק' והמקור להמקבל הראש בחי' כי להיות גילוי בחי'

ענין  ג"כ וזהו המקבל, לבחי' ממש בגילוי בא הזה
בחי' זהו להמקבל המתגלה שהבחי' נה"י, חג"ת חב"ד
ענין  בד"ה עי' חב"ד, בחי' משא"כ שבמשפיע נה"י

פ"א. הנסכים
„"ÚÂ ג"כ עד"מ יובן הגשמי הזה המשל כל דוגמת

הממוצע  בחי' שהוא דאצי' מל' בבחי' למעלה
בחי' ממש בה ומתלבש שמתעלם לבי"ע, אצי' בין
השפע  אח"כ בא דוקא וע"י וממנה ממש, דאצי' השפע
לי  פתחי דוקא, בזאת אהרן, יבא בזאת ולכן לבי"ע,
א', צ"ה זח"ג לי לאעלאה פתחא הוא אנת אחותי
ונמצא  פ"א. תירא למען בד"ה ואתחנן פ' ובלק"ת
משפיע, ובחי' מקבל בחי' בחי', מב' כלולה היא שג"כ
האצי' שפע שמקבלת מה היינו שבה המקבל ובחי'
אח"כ  שנעשית במה הוא שבה המשפיע ובחי' ממש,
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רכט c"ag i`iyp epizeax zxezn

גשמיים  צרכים ב"עולמו" יש סוףֿסוף אך
שהוא אלא שמרגיש שובת ועסקים, היינו מהם,

חול,לנתק שצריך מענייני כפי') (בדרך עצמו את
"ביטול  של ענין וזהו ועבודה, בתורה ולעסוק

בלבד. היש"

דשבת  אמיתי" "ביטול של ענינו משא"כ

עולם  אחר, לעולם מתעלה כשאדם הוא, עילאה
אחד" "ה' אלא שם אין שמעיקרא קדושה, שכולו

ממילא בלבד, כולו ובדרך כל שקוע האדם
נתינת  כל בלי כו'), ותפלה (בתורה יתברך בעבודתו

אלקות. מלבד שהוא ענין לאיזה מקום
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dxe` ixry

כל ‰Â‰(יא) היו המן בימי הדור שבאותו ישראל
שהיו  עד השפלות בתכלית השנה אותה
להריגה  גמור הפקר היו הרי כי ממש לעפר נמשלים
עד  ולדחוק וללחוץ ולהשחית לאבד שירצה מי לכל
ודוחקים  לוחצים גלות בכל (וגם בכלל ועד הנפש
וגוזרים  ביותר ושפלים ונבזים כו' הנפש עד ביותר
אינו  אבל כו' עמד בלבד א' לא וכמ"ש קשות גזרות
יערימו  עמך על שאמר מה כי לישראל כלל ונגלה ניכר
ישראל  שם יזכר ולא מגוי ונכחידם לכו אמרו כו' סוד
כל  גוזרים והם כו' סוד יערימו אומר הוא הרי עוד
בימי  אבל ידוע הנס ואין מבטל וה' בסוד קשות גזרות
וע"כ  כו') בפ"מ עליהם וקבלו הגזרה נודע' הרי המן
מהותו  מבחינת בהם מתגלה להיות דברים לב' זכו
מתישב  האור ולהיות ב"ה אא"ס רוממות ועצמותו
זכו  שאם לכאור' והפוכו דבר וזהו כנ"ל שלהם בכלים
שישכון  להיות יכול איך ממש העצמות אור לגילוי
ב' בכאן שיש הוא הענין אך שלהם מוגבלים בכלי'
להריגה  מוכנים שהיו שלהם מס"נ ע"י א' טעמים
ממש  מעלה למעלה מ"ן העלאת עשו שבזה בפ"מ
המעלות  ברום ממש העצמות אל או"ח בחינת שהוא
למטה  לבא ממש דעצמות האור יכול היה לא א"כ אך
הרי  שלהם המס"נ לבד הב' והטעם כליהם בתוך לשכון
היה  שזה ממש כעפר העמוקה השפלות בתכלית אז היו
דוקא  מטה למטה העצמו' הרוממות אור שירד הגורם

מטבע  שזהו לפי דוקא כליהם בתוך האור להתישב
השפל  בדבר דוקא שישכון נעלה היותר הרוממות
זכו  דוקא ועי"ז כו' אביט זה ואל במ"ש כנ"ל ביותר
כליהם  אופן לפי בהם שוכן העצמות אור גילוי שיהי'
כמ"ש  תחת בעומק דוקא שורה רום דעומק המוגבלים

ירא  ושפל ה' רם הרי כי המס"נ היה לא ואם כנ"ל ה
ועצמותו  במהותו דלעילא אתערותא מעוררים היו לא
האור  יורד היה לא העצום שפלות בלא ובמס"נ ממש
וע"י  שבהם היו טובים כאחד שניהם ע"כ כ"כ למטה
וזהו  וד"ל ממש בתוכם העצמות אור גילוי להיות זכו
דבשעת  במ"ת לעשות החלו אשר את היהודים וקבל
או"ח  בבחינת סוסיך על תרכב כי דכתיב הגם מ"ת
כזה  נעלה מאד הגבוה ממקום זה היה לא כנ"ל ואו"י
כנ"ל  כו' לאורות הכלים בחינת לעשות אז החלו רק
כלים  בחינת ולהיות לתכליתה הקבלה גמר אבל
שקבלו  דהיינו דוקא אחשורוש בימי זה היה גמורים
ב"ה  א"ס עצמות שהוא ביותר עליון ממקום היהודים
גמורים  כלים בחינת ונעשה שלהם מס"נ ע"י ממש
כנ"ל  העצום השפלות בחינת ע"י ית' עצמותו להשראת
כלים  שיהיו לתו"מ חזק קיום מקור נעשה שמזה עד
אמר  ולא יחיד ל' היהודים וקבל וזהו כנ"ל לאורות
חי  יחיד מבחינת הוא שהקבלה לפי היהודים וקבלו
כי  ממש א' כאיש א' כלל בחינת ונעשים העולמים

וד"ל: כו' וגדול קטן ומשוה שוה העצום השפלות
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‰Ê·Â[. .] בגמרא דאיתא דק"ש פרשיות ב' ענין יובן
ורעו  זרים ועמדו וכתיב דגנך ואספת כתיב רמי

מקום  של רצונו עושין שישראל בזמן כאן ל"ק צאנכם,
דפסוק  מובן ואינו עורש"מ. ישראל שאין בזמן וכאן
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

דלא  משום הוא והתירוץ כו', והי' בפ' כתיב ואספת
וענין  פי' מתחלה וי"ל זה. וי"ל מאודכם, ובכל כתיב
המקום, ברוך כמ"ש הוא מקום דפי' מקום, של רצונו
מעלה  ו"ק הכוללת בחי' הוא עולם, של מקומו הוא
יש  מקום בחי' ושרש ודרום. צפון ומערב מזרח ומטה
עד"מ  במדריגה הוא ומטה מעלה ופי' ברוחניות, ג"כ
רק  הוא המדות על השכל הגבהת שבחי' ומדות שכל
הוא  ולמעלה הבחי', יתר ג"כ יש ועד"ז המעלה, בבחי'
הוא  כ"ז ואמנם כו'. הגדולה ה' לך דאצי' מדות ו' בחי'
הוא  מקום של רצונו בחי' אבל ממכ"ע, מקום בחי' רק
סוכ"ע  בחי' ברוחניות, אף מקום מגדר שלמעלה בחי'
שהמקום  אתי מקום הנה וכמ"ש ומטה מעלה שמקיף
וזהו  ספירות, אלין מכל ולאו כו' שלמעלה לבחי' בטל
סוכ"ע  מבחי' והמשכה ברכה שמקבל המקום ברוך
שאמרז"ל  ע"ד הוא המקום של רצונו ופי' רש"מ, בחי'
ופי' בתחתונים, דירה לו להיות הקב"ה נתאוה
וע"ז  מקום, שבבחי' התחתון מקום בחי' הוא תחתונים
רחל  ותקנא וזהו"ע וד"ל, דירה לו שיהי' נתאוה
יקנא, אל כמ"ש אסור דקינוי קשה דלכאורה באחותה
גדולה  ה' רחל, הקטנה ושם לאה הגדולה ושם וכמ"ש
עלמא  גדולה ה' הוי', שבשם ההי"ן ב' קטנה ה'
ה' לך מדות ו' בנים ששה ילדה ולאה דאתכסיא

לפני הגד  כרחל רחל, דאתגליא עלמא קטנה וה' ולה,
על  מבכה רחל נשמע ברמה קול וכמ"ש נאלמה גוזזי'

שיהי' הקינוי פי' ותקנא וזהו השכינה, גלות בחי' בני'
וכדאיתא  עלדאתכ"ס כמו עלדאת"ג שווין שניהן
כגוונא  למיהוי בעי תתאה דעלמא תאובתא בזוה"ק
מנחת  כמו העומר מנחת ענין וזהו עילאה, דעלמא
ה' שעור שעורה השעורים מן בא ולכן כנ"ל, קנאות
הגילוי  להמשיך ובכדי תתאה, ה' בחי' ולהגבי' להוסיף
מב' שלמעלה מבחי' צ"ל למעלה כמו למטה בשוה
והשקה  ה' מבית יצא ומעיין כתי' בלעתיד וכמו הבחי'
מעדן  יוצא ונהר שמבחי' לפי השטים, נחל את
והרי  יפרד, ומשם כתי' השתל' בחי' הגן את להשקות
נהר  מבחי' שלמעלה ומעיין מבחי' אבל בחי' ב' הם
שטו  כמ"ש פירוד ל' השטים נחל את והשקה כתי'
ושמו  אחד ה' יהי' ההוא ביום וכמ"ש ולקטו, העם
נכתב  נק', אני נכתב שאני כמו לא דהאידנא אחד,
כא', ויהי' הוה הי' בחי' הוא הוי' באד', ונק' בהוי'
אחד  שמו בבחי' אף יהי' ולע"ל כו' כמו לא ועתה
שעי"ז  רצש"מ המשכת וזהו"ע למעלה, כמו למטה
ולהמשיך  כבעלדאת"כ בעלדאת"ג הגילוי להיות יוכל
רצון  אית כי מאודך, ובכל בחי' ע"י דוקא הוא זו בחי'
מטעם  שלמטה רצון אית ולעילא, לתתא רצון, ואית
בזמן  כאן וזהו ודעת, מטעם שלמעלה רצון ואית ודעת
בחי' להמשיך שבכדי מקום של רצונו עושין שישראל
זו  בחי' ולגבי מאדך ובכל בחי' ע"י דוקא הוא רצש"מ

כו'. זרים ועמדו יהי'
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וגם ÂÚÂ„ג) מקבל בחי' הוא שהממוצע מזה מובן
הוא  שבו המקבל ובחי' משפיע, בחי' הוא
שבו  המקבל בחי' כי שבו, המשפיע מבחי' למעלה
וזהו"ע  כו'. ממש המשפיע מן השפע שמקבל מה הוא
וזהו  עקב, פ' לקו"ת ע' עלינו וקיים זאת כל ואמונה
הוי' ענין הוא ועד"ז לשועלים, וראש לאריות זנב ענין
יחשב, כאלקי' עתיקא לגבי בעלותו ז"א האלקי' הוא
הוי' בחי' מהיותו גבוה ומקבל, אלקי' בחי' היותו א"כ
וע' בינה לשכוי הנותן בדרוש ועי' כו'. ומשפיע
דבחי' המקבל בחי' דהנה קמ"ו. ססעי' א' במא"א
המשפיע  של השפע כי להיות העלם, נק' הממוצע
בחי' משא"כ הממוצע, בעצמיות ממש בו מתעלם
וראש  מקור בחי' שנעשה מה שהוא שבו המשפיע

נק' והמקור להמקבל הראש בחי' כי להיות גילוי בחי'

ענין  ג"כ וזהו המקבל, לבחי' ממש בגילוי בא הזה
בחי' זהו להמקבל המתגלה שהבחי' נה"י, חג"ת חב"ד
ענין  בד"ה עי' חב"ד, בחי' משא"כ שבמשפיע נה"י

פ"א. הנסכים
„"ÚÂ ג"כ עד"מ יובן הגשמי הזה המשל כל דוגמת

הממוצע  בחי' שהוא דאצי' מל' בבחי' למעלה
בחי' ממש בה ומתלבש שמתעלם לבי"ע, אצי' בין
השפע  אח"כ בא דוקא וע"י וממנה ממש, דאצי' השפע
לי  פתחי דוקא, בזאת אהרן, יבא בזאת ולכן לבי"ע,
א', צ"ה זח"ג לי לאעלאה פתחא הוא אנת אחותי
ונמצא  פ"א. תירא למען בד"ה ואתחנן פ' ובלק"ת
משפיע, ובחי' מקבל בחי' בחי', מב' כלולה היא שג"כ
האצי' שפע שמקבלת מה היינו שבה המקבל ובחי'
אח"כ  שנעשית במה הוא שבה המשפיע ובחי' ממש,
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ים  נק' אלו בחי' וב' ממש. לבי"ע וראש מקור בחי'
בחי' דהיינו ואתגלייא, אתכסייא בחי' שהם וארץ
ים  נק' בה ומתעלמת שמתלבשת ממש, האצי' השפע
דט"ס  המל' שבחי' כנ"ל, ואתכסייא העלם בחי' שהוא
הגילוי  בבחי' והיינו המל', בבחי' נמשכין לבד דז"א
ומתעלמי' נמשכין הן שהן כנודע מל' שנק' והתפשטות
בחי' שהם ע"ס בבחי' אח"כ נבנית ואז המל ', בבחי'
בחי' שהוא ארץ בחי' זו בחי' ונק' ממש, לבי"ע מקור
ביאור  ע' ממש, בבי"ע מתלבשת להיותה ממש גילוי
אני  שחורה במאמר בלק בה"ז וע' פ"ג. אני שחורה
מקור  שנעשית שהבחי' פי' ע"א ודכ"ג ע"ד דכ"ב ושם
פנים  נק' שבאצי' והבחי' באחור אחור נק' לבי"ע
(וכנודע  כו' ביניהם ערוך שאין ביאר ושם בפנים,
וכמ"ש  ממש בבי"ע המתלבשי' הן דמל' ט"ס שבחי'
כנודע, כו' קניניך הארץ מלאה עשית בחכ' כולם
לבדו  המרומם המלך הנק' מל' כתר בבחי' משא"כ
בחי' והוא כו', בבי"ע מתלבש שאינו כו' המתנשא
ושרשו  כו') האצי' שפע לבחי' שמעלים העצמי העלם
עליון  כתר וכמ"ש עליון כתר דבחי' העלם בבחי' הוא

ולהסתיר  להעלים ביכולתו שלזאת כו' מל' כתר איהו
נק' בכלל האצי' דבחי' ידוע והנה האצי'. שפע לבחי'
השפע  משא"כ כו', חכ' בחי' הוא יו"ד כי הוי',
סובב  ג"כ ונק' כנודע, אלקי' נק' לבי"ע שמאצי'
חיוהי  ששם בכלל האצי' עולם בחי' כי וממלא,
ג"כ  ונק' סוכ"ע, נק' ממש א"ס בבחי' כו' וגרמוהי
כבר  והנה כו'. ממכ"ע נק' בי"ע משא"כ כנודע, קוב"ה
אצי' בין הממוצע בחי' היא מל' שבחי' למעלה מבואר
בחי' היא וגם ממש האצי' מבחי' כלולה והיא לבי"ע,
ג"כ  ונק' הוי' בחי' נק' היא ע"כ כו' לבי"ע וראש מקור
שפע  בחי' כי וממלא, סובב בחי' ג"כ והוא אלקי'. בחי'
שבה  וסובב הוי' בחי' הוא בה שמתעלם ממש ,האצי'

כו', וסובב הוי' נק' הוא בכלל האצי' עולם שבחי' כנ"ל
שמתלבשת  ממש לבי"ע וראש מקור שנעשית ומה
ובחי' ממלא, ובחי' אלקים בחי' נק' כנ"ל ממש בבי"ע
אלקים  ובחי' כו', סוף ים ונק' העלם בבחי' שבה הוי'
זהו  וי"ל כנ"ל, ארץ נק' הגילוי בבחי' הוא שבה
ש' שנק' ומה הוי', דשם אחרונה ה"א הוא שהמל'

לבי"ע. מקור כשנעשית זהו אלקי'
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.âî
והמעלה בחכמה , האור לקירוב משלים ב' הפרק: נושא

ובמלכות. במידות והמטה
'íééç õò'á áåúëù äî åäæå21øéàî óåñ-ïéà øåàã

,íå÷î ÷åçéøá äðéááå íå÷î áåøé÷á äîëçáשבכדי -
הקירו  כיצד בגילוילהבין  הבדל רק אינו  והריחוק ב

של הענין  את נ "ע הרבי  מבאר מהותי , הבדל אלא האור
וריחוק". "קירוב

áåøé÷ íéîãî åðàù åîë åðéà ÷åçéøäå áåøé÷ä ïéðòã
,éîùâ ÷åçéøåטכני אלא  מהותי  הבדל זה אין  שבגשמיות 
בלבד, ìùî-êøãומעשי ìò åîë àåä áåøé÷ä ïéðò àìà

àø÷é äæ íéáø íéøáã éðåðéá ùéà íò øáãîùë ìåãâ íëç
,äáøä åîò øáéãù åáøé÷ ì"ðä ìåãâ íãàù áåøé÷ íùá

נוספת: הדגשה  יש  גופא זה áåøé÷äובמשל àåä øúåéáå
- הדיבור באופן אלא הדיבור בעצם רק äàøîùëלא

.'åë úåôé íéðô øáñá åîò øáãîå åøåáéãá íéðô åì
לאדם הגדול החכם של הקירוב אחרי  גם  זה, דבמשל
שהחכם במדריגתם, מחולקים  נשארו הם הרי  הבינוני ,
אותו  שמקרב אלא הבינוני, מהאדם למעלה הוא הגדול

יפות. פנים סבר לו ומראה
úàæ ãåòåלא והריחוק , הקירוב לענין נוסף משל –

לקטן, מתקרב שהגדול àåäבאופן áåøé÷ä ïéðò àìà
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שם:21. לשונו וזה א'. פרק אבי"ע) סדר (שער מז dpdeשער
llk dwgxd meye jqn mey izla seq oi`d ea xi`n zeliv`ay xzkd
xzk i"r lawn dnkge (wizr ceq d"nc xzk 'it) seq oi` `xwp xzkd okl
dpnn wegx seq oi`d dzr ik dwgxd i"r seq oi`d xe` dlaw dpia j`
jeza xy` xv awpe oelg jxc `"k xe`d lawn epi` `"fde elawl dlekie
c`n xv wx agx jxc oi`y `l` llk jqn izla xe`d xaer `edd oelgd
oitp` xirfc `awep la` wegx epi` `"fd l` dpiad on ik aexw `ed la`

'c md ixd dwgxda `edy j` `"fd enk oelge awp jxc xe`d dl jynp
izla md mlek la` diae dipin zeliv`d ihxt elcaei mda xy` zepiga
hytzp envr seq oi`d xe`d ik zeliv`d mler `xwp okl xwire llk jqn
dx`d wx hytzn envr seqÎoi` oi` dhnle myn mpn`e jqn izla eleka
zeliv` oia licand cebxte jqnd ik `ede jqn jxc epnn d`veid

.lirl xkfpk d`ixal
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ïäù åðééä äæì äæ íúòãá ïéáåø÷ù íãà éðá éðù åîë
,íúòã ãîåàá äæì äæ íéëåîñשהשקפתם אנשים שני  -
זהה, באופן הוא שכלם  ìòומבט éîùâä áåøé÷äù åîë

àåäù äæì äæ íéáåø÷ íãà éðá 'á ìùî-êøãידי על
íäéáàù,אחדãçà àîàå àáàî åãìåðù íéçà éðù íä

,úåéîùâá åäæ êà ,äæì äæ íéáåø÷ íä íäéðéá éøä
אחד, אבא יש  íãàשלשניהם  éðá éðùù ïáåé ïëå

íéëåîñå íéáåø÷ íä éøä ãçà ïéðòá úååù íäéúåòãù
.'åë íìëù çåîá äæì äæ

אך קירבה, ישנה הרי  נ"ע, הרבי  שמביא הראשון  במשל
קטן, ואחד גדול שאחד מדריגות חילוקי יש עדיין
זה, פי  ועל לגמרי . משתווים הם  הרי  השני , ובמשל

ז"ל. האר"י  בדברי  הנמשל את נ "ע הרבי מבאר
äîëçä úðéçáá ïáåé äæî àîâåãäåה'עץ שכותב שמה

åðééäחיים' íå÷î áåøé÷á íù øéàî óåñ-ïéà øåàäù
ëçã äìëùää úãå÷ðáù åîëå ,øåàä éåáéø úðéçááäî

ïéðòä íù øéàî éøä- ההשכלה  אור –äáøä éåìéâá

,ìéòì øëæðë äâùäã íéðéðòä éèøôá åîëî øúåé
הבינה, דרגת כבר הם øéàîשהפרטים äîëçá ïë åîëå

åîë åäæå ,äðéááî øúåé éåáéøá éåìéâá øåàäהמשל
של åë',הראשון äáøä åîò øáãîù áåøé÷äבנמשל וכך

החכמה. בבחינת מאורו הרבה  מגלה ית' שעצמותו
àåä áåøé÷ä ø÷éòå הדיבור øáñáבאופן åîò øáãîù

íéðôמה שמלבד היא, ההדגשה הראשון  שבמשל כמו -
לו  שמראה הוא הדיבור אופן הרי  הרבה, עמו  שמדבר

בנמשל, כך יפות , פנים úåéîéðôäסבר éåìéâ ïéðò àåäù
,äâùäî äìòîìù äî äîëçá øéàîùמה כלומר

פנימיות את  שמגלה  בנמשל הרי  פנים, לו  שמראה
ממש. העצמיות היינו íâãהמשפיע, ìéòì øëæðëå

øåàä éåáéø ãáì äîëçã éìëùä úðéçááבה שיש
äâùäáù)הבינה äæáשל øéàî äðä ('åë øåàä íìòúî

'åë ììë äâùäá àåáì øùôà-éàù äî íöòäשזה
לו. שמראה ה"פנים"
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נפש  בגוף: מתלבשים נר"ן שבנשמה. אלקות – חי'־יחידה הנשמה, שרש – טהורה
בגוף. מתלבשת הארה ורק למעלה נשארת הנשמה עצם במוח. נשמה בלב, רוח בכבד,

שבגוף  הארתה עם הנשמה עצם מתחברת שעל־ידו כלי הוא השכל

e‰ÊÂ,"בראתּה אּתה היא, טהֹורה ּבי ׁשּנתּת "נׁשמה ¿∆ְְְִִֶַַָָָָָָָָ
ׁשּנתּת "נׁשמה הּנּסח להיֹות צרי היה ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֻּדלכאֹורה
מקּדים  מה ּומּפני ּבריאה, היא ּדהּנה ּבריאה", ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָּבי
על  קאי ּדטהֹורה הענין, א ל"בראתּה". ְְְְִִִֵַַָָָָָָָ"טהֹורה"
ּוכמאמר  ּבריאה, מּבחינת למעלה ׁשהיא הּנׁשמה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשרׁש
יׁש ּבּנׁשמֹות הרי ּובכללּות ּבּמחׁשבה", עלּו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ"יׂשראל
רּוח  נפׁש והם ּבּזהר, ׁשאמרּו ּכמֹו מדרגֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָֹארּבע

איתא  רּבה ּובמדרׁש לנׁשמה, ּונׁשמה "חמּׁשה ד נׁשמה : ְְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָָ
יחי  חּיה נׁשמה רּוח נפׁש לּה, נקראּו ּדחּיה ׁשמֹות דה, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הם  נׁשמה רּוח ּדנפׁש ׁשּבּנׁשמה, אלקּות הם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיחידה
ׁשהם  יחידה וחּיה ּבהם, הּמתלּבׁש לאלקּות ּכלים ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹרק
לנׁשמה. נׁשמה ּבּזהר נקראת לכן ׁשּבהּנׁשמה, ְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹאלקּות
ּבגּוף  מתלּבׁשים נׁשמה רּוח נפׁש ּבחינֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹוהּנה
הּוא  הּדם "ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּכבד הּוא נפׁש ְִֵֶֶֶַַָָָָָָהאדם,

חּיים  הרּוח ּכי ּבּלב, הּוא ורּוח ּדם. הּוא וכבד ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנפׁש",
הּוא  ּדׁשם ׁשּבראׁש, ּבּמח הּוא ּונׁשמה ּבּלב. ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֹמׁשּכנֹו
הּנׁשמה  והּנה ׁשּבּגּוף. החּיּות ּדכללּות ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָההׁשראה
הארה  אּלא ואינֹו הּנׁשמה, ועצם ּגּוף אינּה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבּגּוף
ּביכלת  אין הּנׁשמה ועצם ּגּוף ּכי הּנׁשמה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּומקצת
ּדבּוקה  למעלה נׁשארה הּנׁשמה ועצמּות להכיל, ְְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּגּוף
ּומדרגֹות  ּבחינֹות ּבמעלֹות ּכי חצבּה, ּומקֹור ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָמּׁשרׁשּה
העליֹונה  ּובחינה ׁשהּמדרגה אפׁשר אי הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּקדּׁשה
ּומה  מּמּנה, ּומדרגה ּבמעלה למּטה ּכּלּה נמׁשכת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּתהיה
הּנׁשמה, ּבעצם הּוא וכן לבד, הארה רק הּוא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּׁשּנמׁש
הּנׁשמה  הארת רק הּוא ּבּגּוף להתלּבׁש ּׁשּיֹורד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָּדמה
מּזה  הרי ּתבינם", ׁשּדי "ונׁשמת ּׁשּכתּוב ּומה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָּבלבד.
אין  הּנה הענין ּבעמק אבל ׂשכל, היא ּדהּנׁשמה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמּובן
ׁשּדי  "ונׁשמת ּׁשּכתּוב ּומה ּכלל, ההׂשּכלה ענין ְְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָהּנׁשמה
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ים  נק' אלו בחי' וב' ממש. לבי"ע וראש מקור בחי'
בחי' דהיינו ואתגלייא, אתכסייא בחי' שהם וארץ
ים  נק' בה ומתעלמת שמתלבשת ממש, האצי' השפע
דט"ס  המל' שבחי' כנ"ל, ואתכסייא העלם בחי' שהוא
הגילוי  בבחי' והיינו המל', בבחי' נמשכין לבד דז"א
ומתעלמי' נמשכין הן שהן כנודע מל' שנק' והתפשטות
בחי' שהם ע"ס בבחי' אח"כ נבנית ואז המל ', בבחי'
בחי' שהוא ארץ בחי' זו בחי' ונק' ממש, לבי"ע מקור
ביאור  ע' ממש, בבי"ע מתלבשת להיותה ממש גילוי
אני  שחורה במאמר בלק בה"ז וע' פ"ג. אני שחורה
מקור  שנעשית שהבחי' פי' ע"א ודכ"ג ע"ד דכ"ב ושם
פנים  נק' שבאצי' והבחי' באחור אחור נק' לבי"ע
(וכנודע  כו' ביניהם ערוך שאין ביאר ושם בפנים,
וכמ"ש  ממש בבי"ע המתלבשי' הן דמל' ט"ס שבחי'
כנודע, כו' קניניך הארץ מלאה עשית בחכ' כולם
לבדו  המרומם המלך הנק' מל' כתר בבחי' משא"כ
בחי' והוא כו', בבי"ע מתלבש שאינו כו' המתנשא
ושרשו  כו') האצי' שפע לבחי' שמעלים העצמי העלם
עליון  כתר וכמ"ש עליון כתר דבחי' העלם בבחי' הוא

ולהסתיר  להעלים ביכולתו שלזאת כו' מל' כתר איהו
נק' בכלל האצי' דבחי' ידוע והנה האצי'. שפע לבחי'
השפע  משא"כ כו', חכ' בחי' הוא יו"ד כי הוי',
סובב  ג"כ ונק' כנודע, אלקי' נק' לבי"ע שמאצי'
חיוהי  ששם בכלל האצי' עולם בחי' כי וממלא,
ג"כ  ונק' סוכ"ע, נק' ממש א"ס בבחי' כו' וגרמוהי
כבר  והנה כו'. ממכ"ע נק' בי"ע משא"כ כנודע, קוב"ה
אצי' בין הממוצע בחי' היא מל' שבחי' למעלה מבואר
בחי' היא וגם ממש האצי' מבחי' כלולה והיא לבי"ע,
ג"כ  ונק' הוי' בחי' נק' היא ע"כ כו' לבי"ע וראש מקור
שפע  בחי' כי וממלא, סובב בחי' ג"כ והוא אלקי'. בחי'
שבה  וסובב הוי' בחי' הוא בה שמתעלם ממש ,האצי'

כו', וסובב הוי' נק' הוא בכלל האצי' עולם שבחי' כנ"ל
שמתלבשת  ממש לבי"ע וראש מקור שנעשית ומה
ובחי' ממלא, ובחי' אלקים בחי' נק' כנ"ל ממש בבי"ע
אלקים  ובחי' כו', סוף ים ונק' העלם בבחי' שבה הוי'
זהו  וי"ל כנ"ל, ארץ נק' הגילוי בבחי' הוא שבה
ש' שנק' ומה הוי', דשם אחרונה ה"א הוא שהמל'

לבי"ע. מקור כשנעשית זהו אלקי'
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.âî
והמעלה בחכמה , האור לקירוב משלים ב' הפרק: נושא

ובמלכות. במידות והמטה
'íééç õò'á áåúëù äî åäæå21øéàî óåñ-ïéà øåàã

,íå÷î ÷åçéøá äðéááå íå÷î áåøé÷á äîëçáשבכדי -
הקירו  כיצד בגילוילהבין  הבדל רק אינו  והריחוק ב

של הענין  את נ "ע הרבי  מבאר מהותי , הבדל אלא האור
וריחוק". "קירוב

áåøé÷ íéîãî åðàù åîë åðéà ÷åçéøäå áåøé÷ä ïéðòã
,éîùâ ÷åçéøåטכני אלא  מהותי  הבדל זה אין  שבגשמיות 
בלבד, ìùî-êøãומעשי ìò åîë àåä áåøé÷ä ïéðò àìà

àø÷é äæ íéáø íéøáã éðåðéá ùéà íò øáãîùë ìåãâ íëç
,äáøä åîò øáéãù åáøé÷ ì"ðä ìåãâ íãàù áåøé÷ íùá

נוספת: הדגשה  יש  גופא זה áåøé÷äובמשל àåä øúåéáå
- הדיבור באופן אלא הדיבור בעצם רק äàøîùëלא

.'åë úåôé íéðô øáñá åîò øáãîå åøåáéãá íéðô åì
לאדם הגדול החכם של הקירוב אחרי  גם  זה, דבמשל
שהחכם במדריגתם, מחולקים  נשארו הם הרי  הבינוני ,
אותו  שמקרב אלא הבינוני, מהאדם למעלה הוא הגדול

יפות. פנים סבר לו ומראה
úàæ ãåòåלא והריחוק , הקירוב לענין נוסף משל –

לקטן, מתקרב שהגדול àåäבאופן áåøé÷ä ïéðò àìà
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שם:21. לשונו וזה א'. פרק אבי"ע) סדר (שער מז dpdeשער
llk dwgxd meye jqn mey izla seq oi`d ea xi`n zeliv`ay xzkd
xzk i"r lawn dnkge (wizr ceq d"nc xzk 'it) seq oi` `xwp xzkd okl
dpnn wegx seq oi`d dzr ik dwgxd i"r seq oi`d xe` dlaw dpia j`
jeza xy` xv awpe oelg jxc `"k xe`d lawn epi` `"fde elawl dlekie
c`n xv wx agx jxc oi`y `l` llk jqn izla xe`d xaer `edd oelgd
oitp` xirfc `awep la` wegx epi` `"fd l` dpiad on ik aexw `ed la`

'c md ixd dwgxda `edy j` `"fd enk oelge awp jxc xe`d dl jynp
izla md mlek la` diae dipin zeliv`d ihxt elcaei mda xy` zepiga
hytzp envr seq oi`d xe`d ik zeliv`d mler `xwp okl xwire llk jqn
dx`d wx hytzn envr seqÎoi` oi` dhnle myn mpn`e jqn izla eleka
zeliv` oia licand cebxte jqnd ik `ede jqn jxc epnn d`veid
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ïäù åðééä äæì äæ íúòãá ïéáåø÷ù íãà éðá éðù åîë
,íúòã ãîåàá äæì äæ íéëåîñשהשקפתם אנשים שני  -
זהה, באופן הוא שכלם  ìòומבט éîùâä áåøé÷äù åîë

àåäù äæì äæ íéáåø÷ íãà éðá 'á ìùî-êøãידי על
íäéáàù,אחדãçà àîàå àáàî åãìåðù íéçà éðù íä

,úåéîùâá åäæ êà ,äæì äæ íéáåø÷ íä íäéðéá éøä
אחד, אבא יש  íãàשלשניהם  éðá éðùù ïáåé ïëå

íéëåîñå íéáåø÷ íä éøä ãçà ïéðòá úååù íäéúåòãù
.'åë íìëù çåîá äæì äæ

אך קירבה, ישנה הרי  נ"ע, הרבי  שמביא הראשון  במשל
קטן, ואחד גדול שאחד מדריגות חילוקי יש עדיין
זה, פי  ועל לגמרי . משתווים הם  הרי  השני , ובמשל

ז"ל. האר"י  בדברי  הנמשל את נ "ע הרבי מבאר
äîëçä úðéçáá ïáåé äæî àîâåãäåה'עץ שכותב שמה

åðééäחיים' íå÷î áåøé÷á íù øéàî óåñ-ïéà øåàäù
ëçã äìëùää úãå÷ðáù åîëå ,øåàä éåáéø úðéçááäî

ïéðòä íù øéàî éøä- ההשכלה  אור –äáøä éåìéâá

,ìéòì øëæðë äâùäã íéðéðòä éèøôá åîëî øúåé
הבינה, דרגת כבר הם øéàîשהפרטים äîëçá ïë åîëå

åîë åäæå ,äðéááî øúåé éåáéøá éåìéâá øåàäהמשל
של åë',הראשון äáøä åîò øáãîù áåøé÷äבנמשל וכך

החכמה. בבחינת מאורו הרבה  מגלה ית' שעצמותו
àåä áåøé÷ä ø÷éòå הדיבור øáñáבאופן åîò øáãîù

íéðôמה שמלבד היא, ההדגשה הראשון  שבמשל כמו -
לו  שמראה הוא הדיבור אופן הרי  הרבה, עמו  שמדבר

בנמשל, כך יפות , פנים úåéîéðôäסבר éåìéâ ïéðò àåäù
,äâùäî äìòîìù äî äîëçá øéàîùמה כלומר

פנימיות את  שמגלה  בנמשל הרי  פנים, לו  שמראה
ממש. העצמיות היינו íâãהמשפיע, ìéòì øëæðëå

øåàä éåáéø ãáì äîëçã éìëùä úðéçááבה שיש
äâùäáù)הבינה äæáשל øéàî äðä ('åë øåàä íìòúî

'åë ììë äâùäá àåáì øùôà-éàù äî íöòäשזה
לו. שמראה ה"פנים"
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נפש  בגוף: מתלבשים נר"ן שבנשמה. אלקות – חי'־יחידה הנשמה, שרש – טהורה
בגוף. מתלבשת הארה ורק למעלה נשארת הנשמה עצם במוח. נשמה בלב, רוח בכבד,

שבגוף  הארתה עם הנשמה עצם מתחברת שעל־ידו כלי הוא השכל

e‰ÊÂ,"בראתּה אּתה היא, טהֹורה ּבי ׁשּנתּת "נׁשמה ¿∆ְְְִִֶַַָָָָָָָָ
ׁשּנתּת "נׁשמה הּנּסח להיֹות צרי היה ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֻּדלכאֹורה
מקּדים  מה ּומּפני ּבריאה, היא ּדהּנה ּבריאה", ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָּבי
על  קאי ּדטהֹורה הענין, א ל"בראתּה". ְְְְִִִֵַַָָָָָָָ"טהֹורה"
ּוכמאמר  ּבריאה, מּבחינת למעלה ׁשהיא הּנׁשמה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשרׁש
יׁש ּבּנׁשמֹות הרי ּובכללּות ּבּמחׁשבה", עלּו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ"יׂשראל
רּוח  נפׁש והם ּבּזהר, ׁשאמרּו ּכמֹו מדרגֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָֹארּבע

איתא  רּבה ּובמדרׁש לנׁשמה, ּונׁשמה "חמּׁשה ד נׁשמה : ְְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָָ
יחי  חּיה נׁשמה רּוח נפׁש לּה, נקראּו ּדחּיה ׁשמֹות דה, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הם  נׁשמה רּוח ּדנפׁש ׁשּבּנׁשמה, אלקּות הם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיחידה
ׁשהם  יחידה וחּיה ּבהם, הּמתלּבׁש לאלקּות ּכלים ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹרק
לנׁשמה. נׁשמה ּבּזהר נקראת לכן ׁשּבהּנׁשמה, ְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹאלקּות
ּבגּוף  מתלּבׁשים נׁשמה רּוח נפׁש ּבחינֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹוהּנה
הּוא  הּדם "ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּכבד הּוא נפׁש ְִֵֶֶֶַַָָָָָָהאדם,

חּיים  הרּוח ּכי ּבּלב, הּוא ורּוח ּדם. הּוא וכבד ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנפׁש",
הּוא  ּדׁשם ׁשּבראׁש, ּבּמח הּוא ּונׁשמה ּבּלב. ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֹמׁשּכנֹו
הּנׁשמה  והּנה ׁשּבּגּוף. החּיּות ּדכללּות ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָההׁשראה
הארה  אּלא ואינֹו הּנׁשמה, ועצם ּגּוף אינּה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבּגּוף
ּביכלת  אין הּנׁשמה ועצם ּגּוף ּכי הּנׁשמה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּומקצת
ּדבּוקה  למעלה נׁשארה הּנׁשמה ועצמּות להכיל, ְְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּגּוף
ּומדרגֹות  ּבחינֹות ּבמעלֹות ּכי חצבּה, ּומקֹור ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָמּׁשרׁשּה
העליֹונה  ּובחינה ׁשהּמדרגה אפׁשר אי הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּקדּׁשה
ּומה  מּמּנה, ּומדרגה ּבמעלה למּטה ּכּלּה נמׁשכת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּתהיה
הּנׁשמה, ּבעצם הּוא וכן לבד, הארה רק הּוא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּׁשּנמׁש
הּנׁשמה  הארת רק הּוא ּבּגּוף להתלּבׁש ּׁשּיֹורד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָּדמה
מּזה  הרי ּתבינם", ׁשּדי "ונׁשמת ּׁשּכתּוב ּומה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָּבלבד.
אין  הּנה הענין ּבעמק אבל ׂשכל, היא ּדהּנׁשמה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמּובן
ׁשּדי  "ונׁשמת ּׁשּכתּוב ּומה ּכלל, ההׂשּכלה ענין ְְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָהּנׁשמה
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ועלֿידּה ּדבּה ּכלי, הּוא ׁשהּׂשכל הּכּונה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתבינם",
הּנׁשמה  הארת עם הּנׁשמה וׁשרׁש עצם ונתחּבר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹנמׁש
ּכי  מּׂשכל, למעלה היא הּנׁשמה עצמּות אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבּגּוף,

אלקי  ּבענין וההתּבֹוננּות ההּׂשגה הּוא הּׂשכל ענין ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּכל
מּלפניו  ּוליראה ה' את לאהבה ּבא הּוא זה ידי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעל

,ְִֵָיתּבר
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Ù"¯˙ ıÈ˜11

קראני  וועלן 12פ"א זייער וואלט איך ואמר: ,
של  מלבושים מיני ב' יהי' מהבחורים וא' א' שלכל
דער  אבער לי. שאין אעשה, מה אבל חול, ושל שבת

צו  ניט און פאריכט זיין דאך קען רעקול זעקענער
טאר  עס שטארק. זייער מיר אף פועלט דאס ריסן.

זיין. ניט דאס
Ù"¯˙ ÊÂÓ˙ (?)13

מה  בזכרונותי מהרשום קטע בזה להעתיק ...הנני
תמוז  בחדש תר("פ) בקיץ עובדא הוי שבדידי
לא  עוד ג.פ.א. השם – הטשעקא אל לבא שנקראתי

דון. ע"נ ברוסטוב – אז הי'
ומה  הטשעקא, חיי בארחות כרגיל היתה ההזמנה
ישראל, דת צוררי היעווסקים לידי הדבר שנמסר גם

בו. להתעולל פריצים למערת בישראל רב  להביא
אז  שהייתי – שחרית תפלת את גמרתי טרם ואני
כ"ק  הוד על האבילות בשנת התיבה לפני עובר
שלשה  והנה זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר
רובים  וקני התפלה חדר אל נכנסו מות חצר שלוחי
שחור  במראה מיוחדים שרד בבגדי מלובשים בידיהם
אקדוחים  ושתי כדורים מלאים וחגורותיהם ואדום
נחשת  וכובעיהם בחגורותיהם תלוים קוקז סכיני ושני
ללכת  מוזמן הנך לאמר אלי ויגשו בוערים ופניהם

הטשעקא. אל תיכף עמנו
נכרי. ואחר מהיבסקציא היו מהשלוחים שנים
להם  וכשאמרתי הטו"ת את להפשיט חפצו השנים
והוא  באמירת אז עמדנו – התפלה את לגמור שעלי
אלך  ואז התפלה אחר משניות וללמוד – דשני רחום
של  בביטוים המולה בקול לקרוא התחילו עמהם,
פליט  הי' מהם אחד הנה אגב דרך – וגידוף חירוף
סדרתיו  ואנכי אלי בא בהזדמנות אשר שאוועל מעיר
סכום  לו לויתי ואח"כ פאפירוסים של מסחר בבית
עד  שנים כשלש ובמשך בעצמו לסחור שיוכל
את  להסיר אלי ויצעקו – בכבוד התפרנס המהפכה

חברם ולולא עמהם, וללכת היו הטו"ת הנכרי
את  כשגמרתי התפלה. את להפסיק אותי מכריחים
את  פשטתי המשניות לימוד אחר האחרון הקדיש
אחד  המזוינים, השומרים בלויית והלכתי הטו"ת

שמוליכים  כדרך מאחורי ואחד משמאל ואחד מימין
הממלכה. במשטר למורד הנחשד את

גדול, לאולם הכניסוני מות לחצר כשבאתי
משני  לשלחן מסביב  ישבו אנשים עשר כחמשה
שנים  ישבו השלחן ובראש ומשמאל מימין עבריו
בראשו  אשר השנים מול השלחן בסוף הושיבו ואותי

ומאמצע. ומשמאל מימין לאחורי ישבו השומרים
לאמר, אלי פנה השלחן בראש מהיושבים אחד
יד  על אשר הדתות" מבקרי "ועד חברי אנחנו
היו  ישראל, דת את לבקר עסוקים ואנחנו הפארטיי
הרב  ואת בערמאן הרב  את והזמינו שונות שאלות לנו
מה  והשיבו ששאלנו מה מאתם שאלנו גאלדענבערג
איזה  לנו לפתור ש"ס הרב  את הזמינו וכעת שהשיבו,
הקבלה  עם הקשורות ישראל מדת שאלות

והחסידות.
רוסיא. בלשון אמר זה כל

בשתי  – הודעתי כבר באידיש, השבתי אנכי
כי  – מלפנים הטשעקא אל קרוא שהייתי הפעמים
לא  ועוד שלי [העקרונות] הפרינציפים מן אסור לא
אותי  יזיז אשר שד או אדם בן אותו יולד ולא נולד

שהוא. כל זיז אפילו שלי מהפרינציפים
מן  אחד הפסיקני דברי את גמרתי טרם עוד
בראש  היושב מימין שישב השלחן אל המסובים
השלחן  על מונח שהי' האקדח את ויגביה השלחן,
הי' זיין בכלי כולם חגורים שהיו מזה חוץ כי – מולי
מהיושבים  אחד כל לפני השלחן על מונח אקדח גם
ואימתו  הפרינציפים, את מסיר זה צעצוע ויאמר, –

דברן. נעשה אלם וגם הפה את פותח
השבתי   גמור רושם 14טעות עושה זה צעצוע 

אלא  להם שאין הלב  נמוגי מאמינים הבלתי על רק
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חב"ד עפ"י11) (תולדות גאלדין אהרן יצחק ר' הרה"ח רשימת
רמד). ע' הסובייטית ברוסיא

הקודמת.ראה12) הערה

ואילך.נדפס13) ס ע' ח"ח באגרותֿקודש
בלק ראה14) דש"פ הגומל ברוך ד"ה .806 ע' ח"ג שיחות לקוטי גם

תרפ"ז). בשנת במאסר בהיותו הי' שזה מסופר ששם (אלא תשמ"ה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

סך  א און וועלט איין אלים, והרבה אחד עולם
שיש  אנחנו אבל אלוקיו, לו יש תאוה בעל כל געטער,

עולמות  בשני ומאמינים אחד אל רק הנה 15לנו
מבהיל  שאינו לבד לא לי, מראים שאתם זה צעצוע

רושם. עושה אינו גם אלא
– השלחן בראש היושב אמר – אתכם קראנו לא
המה  ומה אתכם, להכעיס או לקנתר בשביל

בזה. להשתוות נוכל אולי שלכם, הפרינציפים
רק  ולדבר לשמוע חפץ שאיני שלי הפרינציפ
גם  ומה נוצרים של במסיבה גם יהודית בשפת

יצאו. יהודה שממעי אדם בני של במסיבה
יהודים. שאנחנו – מהם אחד שאל – ומנין

אפש  הם אנכי, המסובים כל לא וכי בזה טעיתי ר
זקני  אבי בהלכו 16יהודים. גם היהודי את מכיר הי'

פעם  ברחוב 17ברחוב. הלך בקיוב כשהי'
המתיהרים  הצעירים באחד ופגש  קרעשטשאטיק
בשפת  – זקני אבי וישאלהו מגוהצים במלבושים
מפורסם  פרופיסור של ביתו הוא איפה אי' – יהודית
אתם  מנין גדול בקצף ויאמר הצעיר ויכעס בקיוב אז
דבק  הברית בשעת זקני אבי ויענה יהודי שאני יודעים
בו  הכיר כך ומתוך בחוטמך, כרת אשר את המוהל
כמדומני  אבל זה באות מכיר אינני אנכי יהודי, שהוא

טעיתי. שלא
לכל  הדת את שומרים אתם הראשונה, השאלה
עם  בגד לכם ויש הראש בכיסוי יושבים אתם פרטי',
שומרים  שאתם מה הדת פרטי שאר וכן ציצית
מוחלטת, ידיעה מצד אצליכם הוא אם בדיוק,

ורגילות. אמונה מצד הוא או איבערצייגונג,
מוחלטת. ידיעה מצד אנכי,

וואס  מוחלטת, ידיעה מצד הם הדת עניני אם הם,
והביאו  אויך, אונז איבערצייגט  איבערצייגט , זייט איר

כמוכם. דתי מוסרי מצב לידי אותנו גם

ובטח  משאלכם את למלאות מוכן הנני אנכי,
כמוני  דרישתכם, את לאפשר היכולת את לי תתנו
חברו  את אדם יפגוש שאם האמת על יודו כמוכם
חוזה  חכמת במחלקת הלומד גבוה ספר בית תלמיד
לי  באר ויאמר אלינו יפנה ברחוב ובעודנו בכוכבים,
אשר  לו ישיב  בודאי ונתיבותיהם, הכוכבים מהלך את
אתה  חפץ ואם מאומה לך לבאר לי א"א ברחוב פה
בכוכבים  הצופים מגדל בית אל עמי עלה אזי לדעת
ונתיבותיהם. הכוכבים את תראה ובעיניך אראך ושם
– מוחלטת ידיעה לידי לבא חפצים אתם אם
אל  איתי בואו ותורתו אלקים בדת – איבערצייגונג
את  ושמרו כשר אכלו תפילין, והניחו אלקים בית
ענין  להבין שתוכלו ולבבכם מוחכם ויזדכך השבת
אשר  עד השכל בשליבות תעלו לאט ולאט מוסרי,
לידיעה  תבואו ואז שכלית הכרה לידי אביאכם

ובתורתו. אלקים בדת – איבערצייגונג – מוחלטת
נקבל  ואז שכליים, במופתים לנו הסבר תחלה הם,
אותנו  תביאו לא אשר ועד ישראל דת את לשמור
הדת. עניני את לקבל נוכל לא מוחלטת ידיעה לידי

המאכל  אשר נאמנה יודעים אתם בטח אנכי,
אותם  משביע שהוא רק לא אוכלים אדם שבני
כי  האדם, את מדשן עוד אלא כח להם ומוסיף
מתבאר  הרפואה בחכמת ובשרו. לדמו נהפך המאכל
שארי  או והבשר הלחם התהפכות אופן היטב
איזה  הלומדים והרופאים האדם, ובשר לדם מאכלים
על  תאמרו ומה הזה, הפרוצס את יודעים כבר שנים
המאכל  איך ידע שלא עד אשר שיאמר אדם בן אותו

מאומה. ישתה ולא יאכל לא ובשרו לדמו נהפך
ולשתות  ולאכול להאמין צריכים תחלה הדבר, כן
אותה  על יעמוד ואח"כ הרפואה חכמת ללמוד וללכת
לדם  נהפך והמשקה המאכל איך המוחלטת הידיעה

ובשר.
רושם. עליהם עשו הדברים
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הקודמת.נתבאר15) שבהערה הגומל ברוך בד"ה חסידות עפ"י
מהר"ש.כ"ק16) אדמו"ר

תש"י.ראה17) נצבים ש"פ שיחת גם

•
ycew zexb`

תרפ"ד] טבת [אמצע

ב"ה 

נח  מוהר"ר אי"א וו"ח הנכבד הרב כבוד

הכהן  שי'

וברכה, שלום

העבר  מ"ח מכ"ב - ווארשא דרך - מכתבו על במענה

אגודת  אל המנגדת התיחסותי לכבודו נודע בטח הנה

המכתבים  מרבית כפי ההוית, במטרתה אשר ישראל,

בויען, שי' כהן ד"ר המכונה הרב ידידי אל הריצותי אשר

מכתבי  דברי ועל ההם, הדברים על להוסיף מה לי ואין

בויען. אשר הגדולה, לשכה אל העבר מנ"א מט"ו
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ועלֿידּה ּדבּה ּכלי, הּוא ׁשהּׂשכל הּכּונה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתבינם",
הּנׁשמה  הארת עם הּנׁשמה וׁשרׁש עצם ונתחּבר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹנמׁש
ּכי  מּׂשכל, למעלה היא הּנׁשמה עצמּות אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבּגּוף,

אלקי  ּבענין וההתּבֹוננּות ההּׂשגה הּוא הּׂשכל ענין ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּכל
מּלפניו  ּוליראה ה' את לאהבה ּבא הּוא זה ידי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעל

,ְִֵָיתּבר
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Ù"¯˙ ıÈ˜11

קראני  וועלן 12פ"א זייער וואלט איך ואמר: ,
של  מלבושים מיני ב' יהי' מהבחורים וא' א' שלכל
דער  אבער לי. שאין אעשה, מה אבל חול, ושל שבת

צו  ניט און פאריכט זיין דאך קען רעקול זעקענער
טאר  עס שטארק. זייער מיר אף פועלט דאס ריסן.

זיין. ניט דאס
Ù"¯˙ ÊÂÓ˙ (?)13

מה  בזכרונותי מהרשום קטע בזה להעתיק ...הנני
תמוז  בחדש תר("פ) בקיץ עובדא הוי שבדידי
לא  עוד ג.פ.א. השם – הטשעקא אל לבא שנקראתי

דון. ע"נ ברוסטוב – אז הי'
ומה  הטשעקא, חיי בארחות כרגיל היתה ההזמנה
ישראל, דת צוררי היעווסקים לידי הדבר שנמסר גם

בו. להתעולל פריצים למערת בישראל רב  להביא
אז  שהייתי – שחרית תפלת את גמרתי טרם ואני
כ"ק  הוד על האבילות בשנת התיבה לפני עובר
שלשה  והנה זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר
רובים  וקני התפלה חדר אל נכנסו מות חצר שלוחי
שחור  במראה מיוחדים שרד בבגדי מלובשים בידיהם
אקדוחים  ושתי כדורים מלאים וחגורותיהם ואדום
נחשת  וכובעיהם בחגורותיהם תלוים קוקז סכיני ושני
ללכת  מוזמן הנך לאמר אלי ויגשו בוערים ופניהם

הטשעקא. אל תיכף עמנו
נכרי. ואחר מהיבסקציא היו מהשלוחים שנים
להם  וכשאמרתי הטו"ת את להפשיט חפצו השנים
והוא  באמירת אז עמדנו – התפלה את לגמור שעלי
אלך  ואז התפלה אחר משניות וללמוד – דשני רחום
של  בביטוים המולה בקול לקרוא התחילו עמהם,
פליט  הי' מהם אחד הנה אגב דרך – וגידוף חירוף
סדרתיו  ואנכי אלי בא בהזדמנות אשר שאוועל מעיר
סכום  לו לויתי ואח"כ פאפירוסים של מסחר בבית
עד  שנים כשלש ובמשך בעצמו לסחור שיוכל
את  להסיר אלי ויצעקו – בכבוד התפרנס המהפכה

חברם ולולא עמהם, וללכת היו הטו"ת הנכרי
את  כשגמרתי התפלה. את להפסיק אותי מכריחים
את  פשטתי המשניות לימוד אחר האחרון הקדיש
אחד  המזוינים, השומרים בלויית והלכתי הטו"ת

שמוליכים  כדרך מאחורי ואחד משמאל ואחד מימין
הממלכה. במשטר למורד הנחשד את

גדול, לאולם הכניסוני מות לחצר כשבאתי
משני  לשלחן מסביב  ישבו אנשים עשר כחמשה
שנים  ישבו השלחן ובראש ומשמאל מימין עבריו
בראשו  אשר השנים מול השלחן בסוף הושיבו ואותי

ומאמצע. ומשמאל מימין לאחורי ישבו השומרים
לאמר, אלי פנה השלחן בראש מהיושבים אחד
יד  על אשר הדתות" מבקרי "ועד חברי אנחנו
היו  ישראל, דת את לבקר עסוקים ואנחנו הפארטיי
הרב  ואת בערמאן הרב  את והזמינו שונות שאלות לנו
מה  והשיבו ששאלנו מה מאתם שאלנו גאלדענבערג
איזה  לנו לפתור ש"ס הרב  את הזמינו וכעת שהשיבו,
הקבלה  עם הקשורות ישראל מדת שאלות

והחסידות.
רוסיא. בלשון אמר זה כל

בשתי  – הודעתי כבר באידיש, השבתי אנכי
כי  – מלפנים הטשעקא אל קרוא שהייתי הפעמים
לא  ועוד שלי [העקרונות] הפרינציפים מן אסור לא
אותי  יזיז אשר שד או אדם בן אותו יולד ולא נולד

שהוא. כל זיז אפילו שלי מהפרינציפים
מן  אחד הפסיקני דברי את גמרתי טרם עוד
בראש  היושב מימין שישב השלחן אל המסובים
השלחן  על מונח שהי' האקדח את ויגביה השלחן,
הי' זיין בכלי כולם חגורים שהיו מזה חוץ כי – מולי
מהיושבים  אחד כל לפני השלחן על מונח אקדח גם
ואימתו  הפרינציפים, את מסיר זה צעצוע ויאמר, –

דברן. נעשה אלם וגם הפה את פותח
השבתי   גמור רושם 14טעות עושה זה צעצוע 

אלא  להם שאין הלב  נמוגי מאמינים הבלתי על רק
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חב"ד עפ"י11) (תולדות גאלדין אהרן יצחק ר' הרה"ח רשימת
רמד). ע' הסובייטית ברוסיא

הקודמת.ראה12) הערה

ואילך.נדפס13) ס ע' ח"ח באגרותֿקודש
בלק ראה14) דש"פ הגומל ברוך ד"ה .806 ע' ח"ג שיחות לקוטי גם

תרפ"ז). בשנת במאסר בהיותו הי' שזה מסופר ששם (אלא תשמ"ה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

סך  א און וועלט איין אלים, והרבה אחד עולם
שיש  אנחנו אבל אלוקיו, לו יש תאוה בעל כל געטער,

עולמות  בשני ומאמינים אחד אל רק הנה 15לנו
מבהיל  שאינו לבד לא לי, מראים שאתם זה צעצוע

רושם. עושה אינו גם אלא
– השלחן בראש היושב אמר – אתכם קראנו לא
המה  ומה אתכם, להכעיס או לקנתר בשביל

בזה. להשתוות נוכל אולי שלכם, הפרינציפים
רק  ולדבר לשמוע חפץ שאיני שלי הפרינציפ
גם  ומה נוצרים של במסיבה גם יהודית בשפת

יצאו. יהודה שממעי אדם בני של במסיבה
יהודים. שאנחנו – מהם אחד שאל – ומנין

אפש  הם אנכי, המסובים כל לא וכי בזה טעיתי ר
זקני  אבי בהלכו 16יהודים. גם היהודי את מכיר הי'

פעם  ברחוב 17ברחוב. הלך בקיוב כשהי'
המתיהרים  הצעירים באחד ופגש  קרעשטשאטיק
בשפת  – זקני אבי וישאלהו מגוהצים במלבושים
מפורסם  פרופיסור של ביתו הוא איפה אי' – יהודית
אתם  מנין גדול בקצף ויאמר הצעיר ויכעס בקיוב אז
דבק  הברית בשעת זקני אבי ויענה יהודי שאני יודעים
בו  הכיר כך ומתוך בחוטמך, כרת אשר את המוהל
כמדומני  אבל זה באות מכיר אינני אנכי יהודי, שהוא

טעיתי. שלא
לכל  הדת את שומרים אתם הראשונה, השאלה
עם  בגד לכם ויש הראש בכיסוי יושבים אתם פרטי',
שומרים  שאתם מה הדת פרטי שאר וכן ציצית
מוחלטת, ידיעה מצד אצליכם הוא אם בדיוק,

ורגילות. אמונה מצד הוא או איבערצייגונג,
מוחלטת. ידיעה מצד אנכי,

וואס  מוחלטת, ידיעה מצד הם הדת עניני אם הם,
והביאו  אויך, אונז איבערצייגט  איבערצייגט , זייט איר

כמוכם. דתי מוסרי מצב לידי אותנו גם

ובטח  משאלכם את למלאות מוכן הנני אנכי,
כמוני  דרישתכם, את לאפשר היכולת את לי תתנו
חברו  את אדם יפגוש שאם האמת על יודו כמוכם
חוזה  חכמת במחלקת הלומד גבוה ספר בית תלמיד
לי  באר ויאמר אלינו יפנה ברחוב ובעודנו בכוכבים,
אשר  לו ישיב  בודאי ונתיבותיהם, הכוכבים מהלך את
אתה  חפץ ואם מאומה לך לבאר לי א"א ברחוב פה
בכוכבים  הצופים מגדל בית אל עמי עלה אזי לדעת
ונתיבותיהם. הכוכבים את תראה ובעיניך אראך ושם
– מוחלטת ידיעה לידי לבא חפצים אתם אם
אל  איתי בואו ותורתו אלקים בדת – איבערצייגונג
את  ושמרו כשר אכלו תפילין, והניחו אלקים בית
ענין  להבין שתוכלו ולבבכם מוחכם ויזדכך השבת
אשר  עד השכל בשליבות תעלו לאט ולאט מוסרי,
לידיעה  תבואו ואז שכלית הכרה לידי אביאכם

ובתורתו. אלקים בדת – איבערצייגונג – מוחלטת
נקבל  ואז שכליים, במופתים לנו הסבר תחלה הם,
אותנו  תביאו לא אשר ועד ישראל דת את לשמור
הדת. עניני את לקבל נוכל לא מוחלטת ידיעה לידי

המאכל  אשר נאמנה יודעים אתם בטח אנכי,
אותם  משביע שהוא רק לא אוכלים אדם שבני
כי  האדם, את מדשן עוד אלא כח להם ומוסיף
מתבאר  הרפואה בחכמת ובשרו. לדמו נהפך המאכל
שארי  או והבשר הלחם התהפכות אופן היטב
איזה  הלומדים והרופאים האדם, ובשר לדם מאכלים
על  תאמרו ומה הזה, הפרוצס את יודעים כבר שנים
המאכל  איך ידע שלא עד אשר שיאמר אדם בן אותו

מאומה. ישתה ולא יאכל לא ובשרו לדמו נהפך
ולשתות  ולאכול להאמין צריכים תחלה הדבר, כן
אותה  על יעמוד ואח"כ הרפואה חכמת ללמוד וללכת
לדם  נהפך והמשקה המאכל איך המוחלטת הידיעה

ובשר.
רושם. עליהם עשו הדברים
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הקודמת.נתבאר15) שבהערה הגומל ברוך בד"ה חסידות עפ"י
מהר"ש.כ"ק16) אדמו"ר

תש"י.ראה17) נצבים ש"פ שיחת גם

•
ycew zexb`

תרפ"ד] טבת [אמצע

ב"ה 

נח  מוהר"ר אי"א וו"ח הנכבד הרב כבוד

הכהן  שי'

וברכה, שלום

העבר  מ"ח מכ"ב - ווארשא דרך - מכתבו על במענה

אגודת  אל המנגדת התיחסותי לכבודו נודע בטח הנה

המכתבים  מרבית כפי ההוית, במטרתה אשר ישראל,

בויען, שי' כהן ד"ר המכונה הרב ידידי אל הריצותי אשר

מכתבי  דברי ועל ההם, הדברים על להוסיף מה לי ואין

בויען. אשר הגדולה, לשכה אל העבר מנ"א מט"ו
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c"agרלד i`iyp epizeax zxezn

איש  אשר הדבר אפשר האיך אדע, לא זה בנידן אמנם

ר' המפורסם הרב תלמידינו ידידי לי שסיפר כפי - כמוהו

אותו  ותיאר שמכירו, מרעציצא לאזאראוו שי' שמעון

דבר  לכל ומתלהב - מצות ומחבב תורה אוהב בתור

בעזרתו  בידו שיש במקום רוח, בקור יעמוד - שבקדושה

"אגודתֿישראל" אודות מדבר אני אין לעשות. ית'

יעמוד  איך ועמו אחיו מצב לו שנוגע איש אבל ומטרתה,

ובשביל  תורה, בשביל עזרה ודורשין ששואלין בשעה ככה

תיקוני  בדבר - ר"ל כרת מאיסור רבות נפשות הצלת

יהודה  בבית לעשות חפצים כו' ככל אלא זה אין - מקואות

אסיפות  עיתים, במכתבי והודעות צירים, נסיעת וישראל,

או  נשיאים, המה רוח הבעלי אם ורוח, נשיאים וכו' כו'

והוא  דבר סוף שיהי', איך יהי' רוח, בעלי המה הנשיאים

אין. גשם כי העיקר

ערכתי  ותחינות בקשות וכמה שלחתי מכתבים כמה

והקפאון, הקור גדלה כמה עד וראו הביטו עונה. ואין

הטהורה, התורה קרן וירום ועדתו, עמו ירחם רחום והוא

הקדש. עם וקרן

ci jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc zeaezk(iyily meil)

ðæ éðéàåE,migztd lr xfgz `l`éléî éðäwx `ed df oic -ãáòa §¥¦¨§¨¥¦¥§¤¤
déa áéúk àìc ,éðòðkFl aFh iM'déa áéúëc éøáò ãáò ìáà ,'Cnò §©£¦§Ÿ§¦¥¦¦¨£¨¤¤¦§¦¦§¦¥

Fl aFh iM''Cnò(fh eh mixac),minkg eyxce(.ak oiyecw)KOr `diy ¦¦¨¦¨
,dzyna KOre lk`naàìaiig `l` ,ok el xnel leki epi` - ¦¨Ÿ

e ,epeflïkL ìkz` oefl aiig a`dy,Bzaz` lhep `edy oeik ¨¤¥¦
z` lehil mileki mpi` eizgz mi`ay mig`d oke ,dici dyrn
lk oi` `linne .lk`z dn ok m`y ,dze` oefl `le dici dyrn

.dze` mipf mig`d oi`yk dnvrl dici iyrny jka yecig
:`xnbd zvxzn,àìeò øa äaø øîàzaa zwqer dpynd mlerl ¨©©¨©¨

zzin xg`ly dici iyrny wiicpy icke ,mig`d on zpefip dpi`y
zpefip dpi` m`y xacd heyt mpn`e ,mig`d ly mpi` a`d

e ,qpxtzdl lkezy ick dly dici iyrnäëøöð àì,ef dpynàlà Ÿ¦§§¨¤¨
äôãòäì,dizepefn lr mitcer dici iyrny ote`ay eprinydl - §©£¨¨

`idy dn lr scerd mekq eze` z` elhi dig`y mixne` oi`
.dly lkd `l` ,dizepefnl dkixv

,`ax ixac z` d`ian `xnbdxa dax ly evexiz z` dgecd
:ie`xk dpaed `l sqei ax ziiyewy xne`e ,`leràøáb ,àáø øîà̈©¨¨©§¨

äaølecb mc` -,óñBé áøkikeáéúBî÷å äôãòä àkéàc òãé àì ©¨§©¥Ÿ¨©§¦¨©£¨¨§¨¦
àzáeézdpyna yecigdy x`al xyt`y rci `ly okzi m`d - §§¨

.epizpynn dywd ok zngny ,'dtcrd' oiprl `ed,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
óñBé áø,epizpynn dywdydéì àéL÷ àôeb ïéúéðúîdpynd - ©¥©§¦¦¨©§¨¥

,zyy ax lr dywd ef `iyew gkne ,el dzywed dnvréðz÷c§¨¨¥
,dpynaäúáb àlL ét ìò óà ,dúàéöîe äéãé äNòîiiga mze` ©£¥¨¤¨§¦¨¨©©¦¤Ÿ¨§¨

oeyl zkiiy dici dyrn iabl `nlyae .oig` ly md ixd ,a`d
dcary mc` eze`n dzlert xky z` dzab `l oiicry ,'diiab'

`l` ,exearàéáb ïànî ,dúàéöîz` zeabl dkixv `id inn - §¦¨¨¦©©§¨
.`id dcia `lde ,dz`ivnøîà÷ éëä åàì àlàjk i`ce `l` - ¤¨©¨¦¨¨©

,dpynd ly `pzd zpeek `idäéãé äNòîmpicäî ,dúàéöîk ©£¥¨¤¨¦§¦¨¨©
dúàéönd`vn m`çaáàä éi`id ixd,áàì`ly `ed lekiy oeik §¦¨¨§©¥¨¨¨¨

rpnie dai` mdipia didz dize`ivn z` el ozz `l m`e ,dpefl
d`vn m` j` ,dpeflnáàä úúéî øçàìzkiiy `id,dîöòì`le §©©¦©¨¨§©§¨

.daezk i`pzn ,mgxk lra dze` mipf dig`y oeik ,dig`lóà©
,énð äéãé äNòîoz`yr m` wxáàä éiçaod ixd,áàìm` j` ©£¥¨¤¨©¦§©¥¨¨¨¨

oz`yráàä úúéî øçàìod ixd,dîöòìzpefip `id m` elit`e §©©¦©¨¨§©§¨
,dici iyrna `ed dpyna oecipd xwiry oeike .mig`d iqkpn
dhwp okl ,dici iyrn z` dl zeeydl ick wx dxkfed 'dz`ivn'e
gken mipt lk lre .dici iyrna jiiyd 'diiab' oeyl dpynd

s` ,mig`d ly mpi` a`d zzin xg`ly dici iyrny dpyndn
:`xnbd dwiqn .mdn zipefip `idydpéî òîLgken ok` - §©¦¨

.dnvrl dici dyrn ,mig`d on zpefipd za elit`y ,dpyndn
:sqei axk xaeqy in d`ian `xnbdäãeäé éaø øîà ,énð øîzéà¦§©©¦¨©©¦§¨

,dîöòì äéãé äNòî ,ïéçàä ïî úðBfépä úa ,áø øîà.dig`l `le ¨©©©©¦¤¦¨©¦©£¥¨¤¨§©§¨
ezekf z` a`dn miyxei miyxeid oi` recn zx`an `xnbd

:zad ici iyrnaàîòè éàî ,àðäk áø øîàz` miyxei mig`d oi` ¨©©©£¨©©£¨
,mdl mikiiy zad ici iyrn eidiy ,a`d zekfáéúëccar iabl ¦§¦

iprpk(en dk `xwie)íëéøçà íëéðáì íúà ízìçðúäå','dGg` zWxl §¦§©©§¤Ÿ¨¦§¥¤©£¥¤¨¤¤£ª¨
,yexcl yie'íúBà'miyixen mz` miiprpkd micard z` - ¨
àìå ,íëéðáìz` miyixen mz` oi`e -ãébî ,íëéðáì íëéúBða- ¦§¥¤§Ÿ§¥¤¦§¥¤©¦

cnln df weqteúeëæ LéøBî íãà ïéàLa el yiy,Bðáì ,Bzaokle ¤¥¨¨¦§¦¦§
.dici iyrna mikef mipad oi`

cenil lr dywn dax:eilr miwlegy yi ok`y `iane ,dfé÷úîó ©§¦
,äaø dìeizeiekf z` eipal yixen mc` oi`y weqta x`ean mpn` ¨©¨

,dici iyrnl dpeekdy oipn j` ,ezaaàîéàå,xn`p `ny - §¥¨
y,øaãî áeúkä úBìáçå úBñð÷e ,úaä éezéôaly zeqpwa xnelk §¦©©§¨©£¨©¨§©¥

,dl mlyl aiige mc` da lagy e` ,rx my `ivene dztne qpe`
jka oenn oexqg mipal oi`e miievn mpi`y mixac mdy oeiky
la` .mdia`n mze` miyxei mpi`y xazqn ,mda mikef mpi`y
oenn oexqg mipal yi mbe ,miievn mdy ,zad ly dici iyrn iabl
,ef zekf mipad miyxei `ny ,mdn zpefip `id ixdy mzngn

.mdly dici iyrne
:ok xaeqd `pz `iane dax siqenàðéðç áø àðz ïëå,`ziixaa §¥¨¨©£¦¨

mc` oi`y cnlnd 'mkixg` mkipal mz` mYlgpzde' weqtd§¦§©©§¤Ÿ¨¦§¥¤©£¥¤
,ezaa eizeiekf z` eipal yixenúBìáçå úBñð÷e úaä éezôa§¦©©§¨©£¨

,øaãî áeúkä.mdia`n mipad miyxei ,dici iyrn la` ©¨§©¥

* * *
z` eipal yixen mc` oi`y `pipg ax ly `ziixaa x`ean
df oenna i`kf envr `edy rnyne ,eza ly zelaga eizeiekf

:`xnbd dywn .da eyrpy zelag lr dl minlyny,úBìáçike £¨
ixde ,odinca i`kf a`deäðéð àôeâc àøòöeza ly sebd xrv - ©£¨§¨¦§

`nw `aaa x`eank ,eza ly xrv a`l dzkif `l dxezde ,md
(:ft)mdl mlyl aiig miphwd eza e` epaa lag envr a`d m`y,

.a`l mikiiy el` minelyz oi`y gkene
:`xnbd zvxzn,àðéðç øa éñBé éaø øîà̈©©¦¥©£¦¨
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המשך ביאור למסדת דתובות ליום שלישי עמ' א

ipy ,oey`x - a ,` - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àø÷éå úùøô
àïåùàøàø÷iåàìäàî åéìà ýåýé øaãéå äLî-ìà ©¦§−̈¤¤®©§©¥³§Ÿ̈Æ¥½̈¥¬Ÿ¤

:øîàì ãrBîázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥−¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék íãà íäìà£¥¤½¨À̈¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦
-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe ø÷aä-ïî äîäaä©§¥À̈¦©¨¨Æ¦©½Ÿ©§¦−¤

:íëðaø÷âøëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà ¨§©§¤«¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬
Búà áéø÷é ãrBî ìäà çút-ìà epáéø÷é íéîz̈¦−©§¦¤®¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½

:ýåýé éðôì Bðöøìãäìòä Làø ìr Bãé Cîñå ¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®
:åéìr øtëì Bì äöøðå(éåì)äïa-úà èçLå §¦§¨¬−§©¥¬¨¨«§¨©²¤¤¬

íéðäkä ïøäà éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ
áéáñ çaænä-ìr ícä-úà e÷øæå ícä-úà¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ¨¦½

:ãrBî ìäà çút-øLàåäìòä-úà èéLôäå £¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®
:äéçúðì dúà çzðåæïäkä ïøäà éða eðúðå §¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²

:Làä-ìr íéör eëørå çaænä-ìr Làçeëørå ¥−©©¦§¥®©§¨«§¬¥¦−©¨¥«§¨«§À
Làøä-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤¨−Ÿ
øLà Làä-ìr øLà íéörä-ìr øãtä-úàå§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìrèíéna õçøé åérøëe Baø÷å ©©¦§¥«©§¦§¬§¨−̈¦§©´©®̈¦
äMà äìò äçaænä ìkä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥³¤©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬

:ýåýéì çBçéð-çéøñ(ìàøùé)éïàvä-ïî-íàå ¥«©¦−©©«Ÿ̈«§¦¦©¸Ÿ
øëæ äìòì íéfrä-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷̈§¨¯¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−§Ÿ¨®¨¨¬

:epáéø÷é íéîzàéçaænä Cøé ìr Búà èçLå ¨¦−©§¦¤«§¨©̧Ÿ¹©´¤¤̄©¦§¥²©
íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ýåýé éðôì äðôö̈−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯

:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úàáéBúà çzðå ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦©³ŸÆ
ïäkä Cørå Bøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³©Ÿ¥Æ
-ìr øLà Làä-ìr øLà íéörä-ìr íúàŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−©

:çaænäâéáéø÷äå íéna õçøé íérøkäå áøwäå ©¦§¥«©§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸
àeä äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà ïäkä©Ÿ¥³¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À

:ýåýéì ççéð çéø äMàô ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1306 'r c"g zegiy ihewl)

. ‰¯Bz ÈLnÁ ‰MÓÁ „‚k ,'‰¯B‡' Ô‡k ·È˙k ÌÈÓÚt '‰¿»ƒ¿ƒ»»¿∆∆¬ƒ»À¿≈»

‡e‰L ,‡¯˜iÂ ¯ÙÒ „‚k Y '·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ' .««¿¡…ƒ∆»ƒ¿∆∆≈∆«ƒ¿»∆

˙Ba¯ ˙BÎÏ‰ ‡ÏÓ(ה פ"ג, רבה (בראשית »≈¬»«

למרֹות  טֹוב, ּבֹו נאמר וּיקרא ספר ׁשּדוקא לכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָההסּבר

ּדברי  עלּֿפי הּוא רּבֹות'. הלכֹות 'מלא ּדברים ספר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּגם

"ּכּמה  לידי מביאים הּתֹורה ּבלּמּוד ועמל ׁשּיגיעה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּזהר,

עלֿידי  ּכׁשּמּגיע הּתֹורה לּמּוד על נאמר ׁש'ּטֹוב' ּדהינּו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָטבין",

מּפני  'טֹוב', נאמר וּיקרא ּבספר ּדוקא ולכן ועמל. ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיגיעה

ה'ּתֹוספֹות' ּכדברי הּתֹורה. ספרי מּבין ּבהבנה הּקׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

ׁשּבֹו ׁשּבּספרים', 'חמּור וּיקרא ספר על ּברכֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבמסכת

להבינֹו. ּבכדי רּבה יגיעה ְְְְִִִֵַָָָָּדרּוׁשה

éðùãéáéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

åèBLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìr Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

æèéìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäådúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä ìöàæéòqLå ¥³¤©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤§¦©̧

ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá BúàŸ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
àeä äìò Làä-ìr øLà íéörä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

:ýåýéì ççéð çéø äMàñáà-ék Lôðå ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¤À¤¦«
÷ áéø÷úBðaø÷ äéäé úìñ ýåýéì äçðî ïaø ©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´¨§¨®

:äðáì äéìr ïúðå ïîL äéìr ÷öéåádàéáäå §¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«¤«¡¦À̈
Böî÷ àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿª§À
ïäkä øéè÷äå dúðáì-ìk ìr dðîMîe dzìqî¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧©Ÿ¥¹
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

âLã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤
:ýåýé éMàî íéLã÷ñãïaø÷ áø÷ú éëå ¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«§¦¬©§¦²¨§©¬

úìeìa úvî úBlç úìñ øepú äôàî äçðî¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³©ŸÆ§´Ÿ
:ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMañä-íàå ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤§¦

ðaø÷ úáçnä-ìr äçðîïîMá äìeìa úìñ E ¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äéäú ävîåäéìr z÷öéå íézt dúà úBút ©¨¬¦«§¤«¨³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨

:àåä äçðî ïîLñ ¨®¤¦§−̈¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(488 'r a"g zeiecreezd ± mgpn zxez)

ÂÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ(א (א, «ƒ¿»∆…∆«¿«≈≈»
,‰‡È¯˜ ‰Ó„˜ ÌÈÈeeˆ ÏÎÏe ˙B¯ÈÓ‡‰ ÏÎÏe ˙B¯ac‰ ÏÎÏ¿»«ƒ¿¿»»¬ƒ¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»

‰aÁ ÔBLÏ(רש"י) ¿ƒ»
'אמירֹות' 'ּדּברֹות', לׁשֹונֹות ׁשלֹוׁש ּומביא מדּיק ְְְֲִִִִֵֵַַָרׁש"י

זֹו". אף זֹו "לא לֹומר ּכבא ְְִִַַָֹו'צּוּויים',

"˙B¯ac" ׁשּדּבּור מּפני חּבה, ׁשל לׁשֹון ׁשּיקּדים מּובן : ƒ¿ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

יקּדים  הּׁשֹומע את להבהיל ׁשּלא ּובכדי קׁשה, לׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

.ר צריB¯ÈÓ‡"˙"לׁשֹון אין 'אמירה' ׁשּקדם לחׁשב יכלנּו : ַָ¬ƒְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֹ



רלה c"ag i`iyp epizeax zxezn

איש  אשר הדבר אפשר האיך אדע, לא זה בנידן אמנם

ר' המפורסם הרב תלמידינו ידידי לי שסיפר כפי - כמוהו

אותו  ותיאר שמכירו, מרעציצא לאזאראוו שי' שמעון

דבר  לכל ומתלהב - מצות ומחבב תורה אוהב בתור

בעזרתו  בידו שיש במקום רוח, בקור יעמוד - שבקדושה

"אגודתֿישראל" אודות מדבר אני אין לעשות. ית'

יעמוד  איך ועמו אחיו מצב לו שנוגע איש אבל ומטרתה,

ובשביל  תורה, בשביל עזרה ודורשין ששואלין בשעה ככה

תיקוני  בדבר - ר"ל כרת מאיסור רבות נפשות הצלת

יהודה  בבית לעשות חפצים כו' ככל אלא זה אין - מקואות

אסיפות  עיתים, במכתבי והודעות צירים, נסיעת וישראל,

או  נשיאים, המה רוח הבעלי אם ורוח, נשיאים וכו' כו'

והוא  דבר סוף שיהי', איך יהי' רוח, בעלי המה הנשיאים

אין. גשם כי העיקר

ערכתי  ותחינות בקשות וכמה שלחתי מכתבים כמה

והקפאון, הקור גדלה כמה עד וראו הביטו עונה. ואין

הטהורה, התורה קרן וירום ועדתו, עמו ירחם רחום והוא

הקדש. עם וקרן

ci jxk v"iixden w"b`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc zeaezk(iyily meil)

ðæ éðéàåE,migztd lr xfgz `l`éléî éðäwx `ed df oic -ãáòa §¥¦¨§¨¥¦¥§¤¤
déa áéúk àìc ,éðòðkFl aFh iM'déa áéúëc éøáò ãáò ìáà ,'Cnò §©£¦§Ÿ§¦¥¦¦¨£¨¤¤¦§¦¦§¦¥

Fl aFh iM''Cnò(fh eh mixac),minkg eyxce(.ak oiyecw)KOr `diy ¦¦¨¦¨
,dzyna KOre lk`naàìaiig `l` ,ok el xnel leki epi` - ¦¨Ÿ

e ,epeflïkL ìkz` oefl aiig a`dy,Bzaz` lhep `edy oeik ¨¤¥¦
z` lehil mileki mpi` eizgz mi`ay mig`d oke ,dici dyrn
lk oi` `linne .lk`z dn ok m`y ,dze` oefl `le dici dyrn

.dze` mipf mig`d oi`yk dnvrl dici iyrny jka yecig
:`xnbd zvxzn,àìeò øa äaø øîàzaa zwqer dpynd mlerl ¨©©¨©¨

zzin xg`ly dici iyrny wiicpy icke ,mig`d on zpefip dpi`y
zpefip dpi` m`y xacd heyt mpn`e ,mig`d ly mpi` a`d

e ,qpxtzdl lkezy ick dly dici iyrnäëøöð àì,ef dpynàlà Ÿ¦§§¨¤¨
äôãòäì,dizepefn lr mitcer dici iyrny ote`ay eprinydl - §©£¨¨

`idy dn lr scerd mekq eze` z` elhi dig`y mixne` oi`
.dly lkd `l` ,dizepefnl dkixv

,`ax ixac z` d`ian `xnbdxa dax ly evexiz z` dgecd
:ie`xk dpaed `l sqei ax ziiyewy xne`e ,`leràøáb ,àáø øîà̈©¨¨©§¨

äaølecb mc` -,óñBé áøkikeáéúBî÷å äôãòä àkéàc òãé àì ©¨§©¥Ÿ¨©§¦¨©£¨¨§¨¦
àzáeézdpyna yecigdy x`al xyt`y rci `ly okzi m`d - §§¨

.epizpynn dywd ok zngny ,'dtcrd' oiprl `ed,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
óñBé áø,epizpynn dywdydéì àéL÷ àôeb ïéúéðúîdpynd - ©¥©§¦¦¨©§¨¥

,zyy ax lr dywd ef `iyew gkne ,el dzywed dnvréðz÷c§¨¨¥
,dpynaäúáb àlL ét ìò óà ,dúàéöîe äéãé äNòîiiga mze` ©£¥¨¤¨§¦¨¨©©¦¤Ÿ¨§¨

oeyl zkiiy dici dyrn iabl `nlyae .oig` ly md ixd ,a`d
dcary mc` eze`n dzlert xky z` dzab `l oiicry ,'diiab'

`l` ,exearàéáb ïànî ,dúàéöîz` zeabl dkixv `id inn - §¦¨¨¦©©§¨
.`id dcia `lde ,dz`ivnøîà÷ éëä åàì àlàjk i`ce `l` - ¤¨©¨¦¨¨©

,dpynd ly `pzd zpeek `idäéãé äNòîmpicäî ,dúàéöîk ©£¥¨¤¨¦§¦¨¨©
dúàéönd`vn m`çaáàä éi`id ixd,áàì`ly `ed lekiy oeik §¦¨¨§©¥¨¨¨¨

rpnie dai` mdipia didz dize`ivn z` el ozz `l m`e ,dpefl
d`vn m` j` ,dpeflnáàä úúéî øçàìzkiiy `id,dîöòì`le §©©¦©¨¨§©§¨

.daezk i`pzn ,mgxk lra dze` mipf dig`y oeik ,dig`lóà©
,énð äéãé äNòîoz`yr m` wxáàä éiçaod ixd,áàìm` j` ©£¥¨¤¨©¦§©¥¨¨¨¨

oz`yráàä úúéî øçàìod ixd,dîöòìzpefip `id m` elit`e §©©¦©¨¨§©§¨
,dici iyrna `ed dpyna oecipd xwiry oeike .mig`d iqkpn
dhwp okl ,dici iyrn z` dl zeeydl ick wx dxkfed 'dz`ivn'e
gken mipt lk lre .dici iyrna jiiyd 'diiab' oeyl dpynd

s` ,mig`d ly mpi` a`d zzin xg`ly dici iyrny dpyndn
:`xnbd dwiqn .mdn zipefip `idydpéî òîLgken ok` - §©¦¨

.dnvrl dici dyrn ,mig`d on zpefipd za elit`y ,dpyndn
:sqei axk xaeqy in d`ian `xnbdäãeäé éaø øîà ,énð øîzéà¦§©©¦¨©©¦§¨

,dîöòì äéãé äNòî ,ïéçàä ïî úðBfépä úa ,áø øîà.dig`l `le ¨©©©©¦¤¦¨©¦©£¥¨¤¨§©§¨
ezekf z` a`dn miyxei miyxeid oi` recn zx`an `xnbd

:zad ici iyrnaàîòè éàî ,àðäk áø øîàz` miyxei mig`d oi` ¨©©©£¨©©£¨
,mdl mikiiy zad ici iyrn eidiy ,a`d zekfáéúëccar iabl ¦§¦

iprpk(en dk `xwie)íëéøçà íëéðáì íúà ízìçðúäå','dGg` zWxl §¦§©©§¤Ÿ¨¦§¥¤©£¥¤¨¤¤£ª¨
,yexcl yie'íúBà'miyixen mz` miiprpkd micard z` - ¨
àìå ,íëéðáìz` miyixen mz` oi`e -ãébî ,íëéðáì íëéúBða- ¦§¥¤§Ÿ§¥¤¦§¥¤©¦

cnln df weqteúeëæ LéøBî íãà ïéàLa el yiy,Bðáì ,Bzaokle ¤¥¨¨¦§¦¦§
.dici iyrna mikef mipad oi`

cenil lr dywn dax:eilr miwlegy yi ok`y `iane ,dfé÷úîó ©§¦
,äaø dìeizeiekf z` eipal yixen mc` oi`y weqta x`ean mpn` ¨©¨

,dici iyrnl dpeekdy oipn j` ,ezaaàîéàå,xn`p `ny - §¥¨
y,øaãî áeúkä úBìáçå úBñð÷e ,úaä éezéôaly zeqpwa xnelk §¦©©§¨©£¨©¨§©¥

,dl mlyl aiige mc` da lagy e` ,rx my `ivene dztne qpe`
jka oenn oexqg mipal oi`e miievn mpi`y mixac mdy oeiky
la` .mdia`n mze` miyxei mpi`y xazqn ,mda mikef mpi`y
oenn oexqg mipal yi mbe ,miievn mdy ,zad ly dici iyrn iabl
,ef zekf mipad miyxei `ny ,mdn zpefip `id ixdy mzngn

.mdly dici iyrne
:ok xaeqd `pz `iane dax siqenàðéðç áø àðz ïëå,`ziixaa §¥¨¨©£¦¨

mc` oi`y cnlnd 'mkixg` mkipal mz` mYlgpzde' weqtd§¦§©©§¤Ÿ¨¦§¥¤©£¥¤
,ezaa eizeiekf z` eipal yixenúBìáçå úBñð÷e úaä éezôa§¦©©§¨©£¨

,øaãî áeúkä.mdia`n mipad miyxei ,dici iyrn la` ©¨§©¥

* * *
z` eipal yixen mc` oi`y `pipg ax ly `ziixaa x`ean
df oenna i`kf envr `edy rnyne ,eza ly zelaga eizeiekf

:`xnbd dywn .da eyrpy zelag lr dl minlyny,úBìáçike £¨
ixde ,odinca i`kf a`deäðéð àôeâc àøòöeza ly sebd xrv - ©£¨§¨¦§

`nw `aaa x`eank ,eza ly xrv a`l dzkif `l dxezde ,md
(:ft)mdl mlyl aiig miphwd eza e` epaa lag envr a`d m`y,

.a`l mikiiy el` minelyz oi`y gkene
:`xnbd zvxzn,àðéðç øa éñBé éaø øîà̈©©¦¥©£¦¨
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ipy ,oey`x - a ,` - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àø÷éå úùøô
àïåùàøàø÷iåàìäàî åéìà ýåýé øaãéå äLî-ìà ©¦§−̈¤¤®©§©¥³§Ÿ̈Æ¥½̈¥¬Ÿ¤

:øîàì ãrBîázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥−¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék íãà íäìà£¥¤½¨À̈¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦
-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe ø÷aä-ïî äîäaä©§¥À̈¦©¨¨Æ¦©½Ÿ©§¦−¤

:íëðaø÷âøëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà ¨§©§¤«¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬
Búà áéø÷é ãrBî ìäà çút-ìà epáéø÷é íéîz̈¦−©§¦¤®¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½

:ýåýé éðôì Bðöøìãäìòä Làø ìr Bãé Cîñå ¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®
:åéìr øtëì Bì äöøðå(éåì)äïa-úà èçLå §¦§¨¬−§©¥¬¨¨«§¨©²¤¤¬

íéðäkä ïøäà éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ
áéáñ çaænä-ìr ícä-úà e÷øæå ícä-úà¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ¨¦½

:ãrBî ìäà çút-øLàåäìòä-úà èéLôäå £¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®
:äéçúðì dúà çzðåæïäkä ïøäà éða eðúðå §¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²

:Làä-ìr íéör eëørå çaænä-ìr Làçeëørå ¥−©©¦§¥®©§¨«§¬¥¦−©¨¥«§¨«§À
Làøä-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤¨−Ÿ
øLà Làä-ìr øLà íéörä-ìr øãtä-úàå§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìrèíéna õçøé åérøëe Baø÷å ©©¦§¥«©§¦§¬§¨−̈¦§©´©®̈¦
äMà äìò äçaænä ìkä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥³¤©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬

:ýåýéì çBçéð-çéøñ(ìàøùé)éïàvä-ïî-íàå ¥«©¦−©©«Ÿ̈«§¦¦©¸Ÿ
øëæ äìòì íéfrä-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷̈§¨¯¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−§Ÿ¨®¨¨¬

:epáéø÷é íéîzàéçaænä Cøé ìr Búà èçLå ¨¦−©§¦¤«§¨©̧Ÿ¹©´¤¤̄©¦§¥²©
íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ýåýé éðôì äðôö̈−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯

:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úàáéBúà çzðå ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦©³ŸÆ
ïäkä Cørå Bøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³©Ÿ¥Æ
-ìr øLà Làä-ìr øLà íéörä-ìr íúàŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−©

:çaænäâéáéø÷äå íéna õçøé íérøkäå áøwäå ©¦§¥«©§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸
àeä äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà ïäkä©Ÿ¥³¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À

:ýåýéì ççéð çéø äMàô ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1306 'r c"g zegiy ihewl)

. ‰¯Bz ÈLnÁ ‰MÓÁ „‚k ,'‰¯B‡' Ô‡k ·È˙k ÌÈÓÚt '‰¿»ƒ¿ƒ»»¿∆∆¬ƒ»À¿≈»

‡e‰L ,‡¯˜iÂ ¯ÙÒ „‚k Y '·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ' .««¿¡…ƒ∆»ƒ¿∆∆≈∆«ƒ¿»∆

˙Ba¯ ˙BÎÏ‰ ‡ÏÓ(ה פ"ג, רבה (בראשית »≈¬»«

למרֹות  טֹוב, ּבֹו נאמר וּיקרא ספר ׁשּדוקא לכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָההסּבר

ּדברי  עלּֿפי הּוא רּבֹות'. הלכֹות 'מלא ּדברים ספר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּגם

"ּכּמה  לידי מביאים הּתֹורה ּבלּמּוד ועמל ׁשּיגיעה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּזהר,

עלֿידי  ּכׁשּמּגיע הּתֹורה לּמּוד על נאמר ׁש'ּטֹוב' ּדהינּו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָטבין",

מּפני  'טֹוב', נאמר וּיקרא ּבספר ּדוקא ולכן ועמל. ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיגיעה

ה'ּתֹוספֹות' ּכדברי הּתֹורה. ספרי מּבין ּבהבנה הּקׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

ׁשּבֹו ׁשּבּספרים', 'חמּור וּיקרא ספר על ּברכֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבמסכת

להבינֹו. ּבכדי רּבה יגיעה ְְְְִִִֵַָָָָּדרּוׁשה

éðùãéáéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

åèBLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìr Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

æèéìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäådúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä ìöàæéòqLå ¥³¤©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤§¦©̧

ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá BúàŸ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
àeä äìò Làä-ìr øLà íéörä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

:ýåýéì ççéð çéø äMàñáà-ék Lôðå ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¤À¤¦«
÷ áéø÷úBðaø÷ äéäé úìñ ýåýéì äçðî ïaø ©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´¨§¨®

:äðáì äéìr ïúðå ïîL äéìr ÷öéåádàéáäå §¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«¤«¡¦À̈
Böî÷ àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿª§À
ïäkä øéè÷äå dúðáì-ìk ìr dðîMîe dzìqî¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧©Ÿ¥¹
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

âLã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤
:ýåýé éMàî íéLã÷ñãïaø÷ áø÷ú éëå ¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«§¦¬©§¦²¨§©¬

úìeìa úvî úBlç úìñ øepú äôàî äçðî¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³©ŸÆ§´Ÿ
:ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMañä-íàå ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤§¦

ðaø÷ úáçnä-ìr äçðîïîMá äìeìa úìñ E ¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äéäú ävîåäéìr z÷öéå íézt dúà úBút ©¨¬¦«§¤«¨³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨

:àåä äçðî ïîLñ ¨®¤¦§−̈¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(488 'r a"g zeiecreezd ± mgpn zxez)

ÂÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ(א (א, «ƒ¿»∆…∆«¿«≈≈»
,‰‡È¯˜ ‰Ó„˜ ÌÈÈeeˆ ÏÎÏe ˙B¯ÈÓ‡‰ ÏÎÏe ˙B¯ac‰ ÏÎÏ¿»«ƒ¿¿»»¬ƒ¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»

‰aÁ ÔBLÏ(רש"י) ¿ƒ»
'אמירֹות' 'ּדּברֹות', לׁשֹונֹות ׁשלֹוׁש ּומביא מדּיק ְְְֲִִִִֵֵַַָרׁש"י

זֹו". אף זֹו "לא לֹומר ּכבא ְְִִַַָֹו'צּוּויים',

"˙B¯ac" ׁשּדּבּור מּפני חּבה, ׁשל לׁשֹון ׁשּיקּדים מּובן : ƒ¿ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

יקּדים  הּׁשֹומע את להבהיל ׁשּלא ּובכדי קׁשה, לׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

.ר צריB¯ÈÓ‡"˙"לׁשֹון אין 'אמירה' ׁשּקדם לחׁשב יכלנּו : ַָ¬ƒְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֹ



iriaxרלו ,iyily - b - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
רׁש"י  מחּדׁש רּכה, לׁשֹון היא ׁשאמירה מּפני חּבה, ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשֹון

חּבה. לׁשֹון נאמר "אמירֹות" קדם לכאֹורה "ˆÌÈÈee"ׁשּגם : ְֱֲִִֶֶֶַַָֹƒƒְִָ

ׁשּצּוּוי  מּפני מּזיקה, חּבה ׁשּלׁשֹון לחׁשב מקֹום היה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּב'צּוּויים'

את  להחליׁש יכֹול חּבה ּולׁשֹון ואיתנה, מחלטת אמירה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהּוא

קדם  ׁשּגם יֹותר, ּגדֹול חּדּוׁש רׁש"י מחּדׁש הּצּוּוי. ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּתקף

חּבה. לׁשֹון נאמר ְֱִִִֶַַָל"צּוּויים"

éùéìùæðaø÷ úLçøî úçðî-íàåïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤
:äNrzçäNré øLà äçðnä-úà úàáäå ¥«¨¤«§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²

dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå ýåýéì älàî¥¥−¤©«Ÿ̈®§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈
:çaænä-ìàè-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå ¤©¦§¥«©§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤

ççéð çéø äMà äçaænä øéè÷äå dúøkæà©§¨´¨½̈§¦§¦−©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©
:ýåýéìéåéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå ©«Ÿ̈«§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®

:ýåýé éMàî íéLã÷ Lã÷àéøLà äçðnä-ìk ¬Ÿ¤¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«¨©¦§À̈£¤³
øàN-ìë ék õîç äNrú àì ýåýéì eáéø÷z©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−¨¥®¦³¨§ŸÆ
:ýåýéì äMà epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²¦¤−©«Ÿ̈«

áé-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤
:ççéð çéøì eìré-àì çaænäâéïaø÷-ìëå ©¦§¥¬©Ÿ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©§¨¨§©´

úéøa çìî úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À¤µ©§¦´
éäìàðaø÷-ìk ìr Eúçðî ìrî Eáéø÷z E ¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−©§¦¬
:çìîñãéýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå ¤«©§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®

úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa éeì÷ áéáà̈¦º¨³¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬
éøeka:Eåèäðáì äéìr zîNå ïîL äéìr zúðå ¦¤«§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®

:àåä äçðîæèdúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå ¦§−̈¦«§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈
äMà dúðáì-ìk ìr dðîMîe dNøbî¦¦§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−

:ýåýéìô ©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f"ig zegiy ihewl)

'‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆»¿»«
ÔÈÚ‰ ¯ac ‰·„ ˙Ba¯˜a(רש"י) ¿»¿¿¿»»ƒ∆»ƒ¿»

ּדוקא, יחיד קרּבנֹות ּבדיני ּפֹותחת הּתֹורה מּדּוע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָההסּבר

נדבה  קרּבנֹות מקּדימה יחיד ּובקרּבנֹות צּבּור, ּבקרּבנֹות ְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָָָֹולא

וחֹובה  צּבּור קרּבנֹות ׁשּלכאֹורה למרֹות - חֹובה ְְְְְְְְִִֶַָָָָָלקרּבנֹות

נאמרּו וצו) (וּיקרא אּלּו ׁשּפרׁשּיֹות מּפני הּוא - יֹותר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחׁשּובים

ּומּטרת  ׁשמיני). (ׁשּבפרׁשת והקמתֹו הּמׁשּכן לחנּכת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻקדם

מעׂשית  הֹוראה ּבניֿיׂשראל את ללּמד היא אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּפרׁשּיֹות

הּמׁשּכן. חנּכת ְְֲִִַַַָֻלקראת

ׁשמֹונת  ּבמׁש ּכי ללּמד, עדין צר אין הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

לכן  הּצּבּור, קרּבנֹות את רּבנּו מׁשה הקריב הּמּלּואים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

יחיד  ּובקרּבנֹות זֹו. ּבפרׁשה ּכלל מֹופיעים לא ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹּדיניהם

הּקרּבנֹות  ׁשהרי לחֹובה, נדבה קרּבנֹות הּתֹורה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָמקּדימה

ּכי  נדבה, קרּבנֹות היּו הּמׁשּכן ּבהקמת (ּבעּקר) ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָׁשהּובאּו

מסּתּבר  ולא חטאים, על ּככּפרה מּגיעים חֹובה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹקרּבנֹות

לכן  ּבניֿיׂשראל. חטאּו הּמׁשּכן ּכהקמת נׂשּגב ּכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזמן

חֹובה. לקרּבנֹות הּתֹורה אֹותם ְְְְִַַָָָָָמקּדימה

éòéáøâàø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ
epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î àeä́©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−

:ýåýé éðôìáBèçLe Bðaø÷ Làø-ìr Bãé Cîñå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾
íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãrBî ìäà çút¤−©´Ÿ¤¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯

:áéáñ çaænä-ìr ícä-úàâçáfî áéø÷äå ¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦Æ¦¤´©
äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà: ¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

ãïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©

:äpøéñé úBéìkääïøäà-éðá Búà eøéè÷äå ©§¨−§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ
øLà íéörä-ìr øLà äìòä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬©¨«¥¦−£¤´

:ýåýéì ççéð çéø äMà Làä-ìrôå-ïî-íàå ©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦¦
äá÷ð Bà øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´§¥½̈

:epáéø÷é íéîzæ-úà áéø÷î-àeä áNk-íà ¨¦−©§¦¤«¦¤¬¤«©§¦−¤
:ýåýé éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷çBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ

ãrBî ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìr©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

èBaìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
-úàå äpøéñé äörä únrì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìréøLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´
-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäìr£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákäàéïäkä Bøéè÷äå ©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¬©Ÿ¥−
:ýåýéì äMà íçì äçaænäôáéær-íàå ©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«§¦¥−
:ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷âéBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ

Búà èçLå BLàø-ìre÷øæå ãrBî ìäà éðôì ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®§Â¨«§Â
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éðaãéáéø÷äå §¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦³

äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
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:áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤
åèïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½

-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©
:äpøéñé úéìkäæèäçaænä ïäkä íøéè÷äå ©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨

:ýåýéì áìç-ìk ççéð çéøì äMà íçìæéúwç ¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³
áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤

:eìëàú àì íc-ìëåô §¨−̈¬ŸŸ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'r e"hg zegiy ihewl)

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(טז (ג, »≈∆«
ÔÓ Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿»ƒ»¿»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ . . epnÓ ‡È·iL ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLn‰ ‰Ùi‰«»∆«¿À»¿≈∆¿«ƒ∆»ƒƒ∆¿≈

'‰Ï ·ÏÁ Ïk :¯ÓB‡(מזבח איסורי הל' סוף (רמב"ם ≈»≈∆«
ׁשעל  לה'", חלב "ּכל לפרׁש הרמּב"ם צרי היה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה

ויׁש הּמינים? ׁשּבכל והמׁשּבח הּמבחר מן להביא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻהאדם

ׁשל  ּבבעלּותֹו האדם להּכרת ּבּטּוי הּוא לה'" חלב "ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָלֹומר,

ולכן  - ּומלֹואּה הארץ לה' - ּכּלֹו העֹולם ּכל על ְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻהּקּב"ה

מינים  ּכלּולים ׁשּבּבריאה והיֹות והמׁשּבח. הּמבחר מן ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָֻֻמקריב

ּוגרּועים, ּפׁשּוטים וחלקם ּומׁשּבחים יפים חלקם ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָֻׁשֹונים,

והמׁשּבח  הּמבחר על מדּבר לה'" חלב ׁש"ּכל לֹומר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻצרי

ּבכ  ּכי מין. לגּלֹות ׁשּבאֹותֹו צרי והּגרּוע, המׁשּבח ומין, מין ל ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ

הּקּב"ה. ׁשל ּבבעלּותֹו ְֲֵֶֶַַָָׁשהם
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רׁש"י  מחּדׁש רּכה, לׁשֹון היא ׁשאמירה מּפני חּבה, ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשֹון

חּבה. לׁשֹון נאמר "אמירֹות" קדם לכאֹורה "ˆÌÈÈee"ׁשּגם : ְֱֲִִֶֶֶַַָֹƒƒְִָ

ׁשּצּוּוי  מּפני מּזיקה, חּבה ׁשּלׁשֹון לחׁשב מקֹום היה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּב'צּוּויים'

את  להחליׁש יכֹול חּבה ּולׁשֹון ואיתנה, מחלטת אמירה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהּוא

קדם  ׁשּגם יֹותר, ּגדֹול חּדּוׁש רׁש"י מחּדׁש הּצּוּוי. ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּתקף

חּבה. לׁשֹון נאמר ְֱִִִֶַַָל"צּוּויים"
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'‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆»¿»«
ÔÈÚ‰ ¯ac ‰·„ ˙Ba¯˜a(רש"י) ¿»¿¿¿»»ƒ∆»ƒ¿»

ּדוקא, יחיד קרּבנֹות ּבדיני ּפֹותחת הּתֹורה מּדּוע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָההסּבר

נדבה  קרּבנֹות מקּדימה יחיד ּובקרּבנֹות צּבּור, ּבקרּבנֹות ְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָָָֹולא

וחֹובה  צּבּור קרּבנֹות ׁשּלכאֹורה למרֹות - חֹובה ְְְְְְְְִִֶַָָָָָלקרּבנֹות

נאמרּו וצו) (וּיקרא אּלּו ׁשּפרׁשּיֹות מּפני הּוא - יֹותר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחׁשּובים

ּומּטרת  ׁשמיני). (ׁשּבפרׁשת והקמתֹו הּמׁשּכן לחנּכת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻקדם

מעׂשית  הֹוראה ּבניֿיׂשראל את ללּמד היא אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּפרׁשּיֹות

הּמׁשּכן. חנּכת ְְֲִִַַַָֻלקראת

ׁשמֹונת  ּבמׁש ּכי ללּמד, עדין צר אין הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

לכן  הּצּבּור, קרּבנֹות את רּבנּו מׁשה הקריב הּמּלּואים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

יחיד  ּובקרּבנֹות זֹו. ּבפרׁשה ּכלל מֹופיעים לא ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹּדיניהם

הּקרּבנֹות  ׁשהרי לחֹובה, נדבה קרּבנֹות הּתֹורה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָמקּדימה

ּכי  נדבה, קרּבנֹות היּו הּמׁשּכן ּבהקמת (ּבעּקר) ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָׁשהּובאּו

מסּתּבר  ולא חטאים, על ּככּפרה מּגיעים חֹובה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹקרּבנֹות

לכן  ּבניֿיׂשראל. חטאּו הּמׁשּכן ּכהקמת נׂשּגב ּכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזמן

חֹובה. לקרּבנֹות הּתֹורה אֹותם ְְְְִַַָָָָָמקּדימה
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øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìréøLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´
-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäìr£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákäàéïäkä Bøéè÷äå ©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¬©Ÿ¥−
:ýåýéì äMà íçì äçaænäôáéær-íàå ©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«§¦¥−
:ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷âéBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ

Búà èçLå BLàø-ìre÷øæå ãrBî ìäà éðôì ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®§Â¨«§Â
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éðaãéáéø÷äå §¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦³

äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´

iying - c - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤
åèïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½

-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©
:äpøéñé úéìkäæèäçaænä ïäkä íøéè÷äå ©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨

:ýåýéì áìç-ìk ççéð çéøì äMà íçìæéúwç ¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³
áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤

:eìëàú àì íc-ìëåô §¨−̈¬ŸŸ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'r e"hg zegiy ihewl)

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(טז (ג, »≈∆«
ÔÓ Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿»ƒ»¿»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ . . epnÓ ‡È·iL ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLn‰ ‰Ùi‰«»∆«¿À»¿≈∆¿«ƒ∆»ƒƒ∆¿≈

'‰Ï ·ÏÁ Ïk :¯ÓB‡(מזבח איסורי הל' סוף (רמב"ם ≈»≈∆«
ׁשעל  לה'", חלב "ּכל לפרׁש הרמּב"ם צרי היה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה

ויׁש הּמינים? ׁשּבכל והמׁשּבח הּמבחר מן להביא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻהאדם

ׁשל  ּבבעלּותֹו האדם להּכרת ּבּטּוי הּוא לה'" חלב "ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָלֹומר,

ולכן  - ּומלֹואּה הארץ לה' - ּכּלֹו העֹולם ּכל על ְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻהּקּב"ה

מינים  ּכלּולים ׁשּבּבריאה והיֹות והמׁשּבח. הּמבחר מן ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָֻֻמקריב

ּוגרּועים, ּפׁשּוטים וחלקם ּומׁשּבחים יפים חלקם ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָֻׁשֹונים,

והמׁשּבח  הּמבחר על מדּבר לה'" חלב ׁש"ּכל לֹומר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻצרי

ּבכ  ּכי מין. לגּלֹות ׁשּבאֹותֹו צרי והּגרּוע, המׁשּבח ומין, מין ל ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ

הּקּב"ה. ׁשל ּבבעלּותֹו ְֲֵֶֶַַָָׁשהם

éùéîçãà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
äââLá àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ
äNrå äðéNrú àì øLà ýåýé úåöî ìkî¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

:äpäî úçàîâàèçé çéLnä ïäkä íà ¥«©©−¥¥«¨¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈
àèç øLà Búàhç ìr áéø÷äå írä úîLàì§©§©´¨¨®§¦§¦¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈

:úàhçì ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øtãàéáäå ©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−§©¨«§¥¦´
Cîñå ýåýé éðôì ãrBî ìäà çút-ìà øtä-úà¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìr Bãé-úà¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýéäàéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈«§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬
:ãrBî ìäà-ìà BúàåBòaöà-úà ïäkä ìáèå Ÿ−¤¬Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−

ýåýé éðôì íéîrt òáL ícä-ïî äfäå íca©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
Lãwä úëøt éðt-úà:æícä-ïî ïäkä ïúðå ¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈

ýåýé éðôì íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìr©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
CtLé øtä íc-ìk | úàå ãrBî ìäàa øLà£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´©À̈¦§ŸÆ
:ãrBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

ç-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìr äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìrèáìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr øLà£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákä-ìréíøeé øLàk ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨©«£¤´½̈
çaæî ìr ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−¦§©¬

:äìòäàé-ìr BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå ¨«Ÿ¨«§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©
:BLøôe Baø÷å åérøk-ìrå BLàøáéàéöBäå Ÿ−§©§¨¨®§¦§−¦§«§¦´

øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤¨³¨Æ
Làa íéör-ìr Búà óøNå ïLcä CôL-ìà¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−¨¥®

:óøOé ïLcä CôL-ìrôâéúãr-ìk íàå ©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«§¦̧¨£©³
eNrå ìäwä éðérî øác íìrðå ebLé ìàøNé¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−©¨®̈Â§¨Â
äðéNrú-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:eîLàåãéäéìr eàèç øLà úàhçä ärãBðå §¨¥«§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨
eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä eáéø÷äå§¦§¦¸©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´

:ãrBî ìäà éðôì Búàåèäãrä éð÷æ eëîñå Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤¥«§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯
èçLå ýåýé éðôì øtä Làø-ìr íäéãé-úà¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬

:ýåýé éðôì øtä-úàæèçéLnä ïäkä àéáäå ¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©
:ãrBî ìäà-ìà øtä ícîæéïäkä ìáèå ¦©´©®̈¤−Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²
òáL äfäå ícä-ïî Bòaöàýåýé éðôì íéîrt ¤§¨−¦©®̈§¦º̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:úëøtä éðt úàçéúðø÷-ìr | ïzé ícä-ïîe ¥−§¥¬©¨«Ÿ¤¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ
úàå ãrBî ìäàa øLà ýåýé éðôì øLà çaænä©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´
-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé ícä-ìk̈©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤

:ãrBî ìäà çútèéepnî íéøé Baìç-ìk úàå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®
:äçaænä øéè÷äåëäNr øLàk øtì äNrå §¦§¦−©¦§¥«¨§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ

ïäkä íäìr øtëå Bl-äNré ïk úàhçä øôì§©´©«©½̈¥−©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−
:íäì çìñðåàëõeçî-ìà øtä-úà àéöBäå §¦§©¬¨¤«§¦´¤©À̈¤¦Æ

øtä úà óøN øLàk Búà óøNå äðçnì©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´¨©½¥−©¨´
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøäôáëàéNð øLà ¨«¦®©©¬©¨−̈«£¤¬¨¦−

åéäìà ýåýé úåöî-ìkî úçà äNrå àèçé¤«¡®̈§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¹̈
:íLàå äââLa äðéNrú-àì øLàâëòãBä-Bà £¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥««©³

Bðaø÷-úà àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈®̈§¥¦¯¤¨§¨²
:íéîz øëæ íéfr øérNãëLàø-ìr Bãé Cîñå §¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«§¨©³¨Æ©´Ÿ
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-úà èçLé-øLà íB÷îa Búà èçLå øérOä©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²£¤¦§©¬¤
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòääëïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«§¨©̧©Ÿ¥¹

çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä: ¨«Ÿ®̈§¤¨´¦§½Ÿ¤§−¦§©¬¨«Ÿ¨«

åëçáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
çìñðå Búàhçî ïäkä åéìr øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬

:Bìô «
ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r a"ig zegiy ihewl)

ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆
ּדוקא  ּדהינּו מּכם", יקריב ּכי "אדם הּכתּוב מדּגיׁש ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָמּדּוע

קרּבנֹות  להביא יכֹולים נכרים ּגם להלכה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמּבניֿיׂשראל,

ּפעמים  מסּפר נכּתב הּקרּבנֹות ׁשּבפרׁשת לֹומר, ויׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנדבה?

רׁש"י: ּכ על ּומסּביר לה'", ניחֹוח ריח "אּׁשה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּקרּבן

הּכתּוב, מדּגיׁש לכן רצֹוני". ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ"נחתֿרּוח

היא  הּקרּבן, ע"י ׁשּנגרמת רּוח' ה'ּנחת מּכם", יקריב ּכי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ"אדם

העֹולם. אּמֹות קרּבנֹות ולא ּבניֿיׂשראל, קרּבנֹות ע"י ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָָֹֻּדוקא

éùùæëäââLá àèçz úçà Lôð-íàåírî §¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´
øLà ýåýé úåönî úçà dúNra õøàä̈®̈¤Â©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬

:íLàå äðéNrú-àìçëBúàhç åéìà òãBä Bà Ÿ¥«¨¤−¨§¨¥«µ©´¥½̈©¨−
äîéîz íéfr úøérN Bðaø÷ àéáäå àèç øLà£¤´¨®̈§¥¦̧¨§¨¹§¦©³¦¦Æ§¦¨´

:àèç øLà Búàhç-ìr äá÷ðèëBãé-úà Cîñå §¥½̈©©¨−£¤¬¨¨«§¨©Æ¤¨½
íB÷îa úàhçä-úà èçLå úàhçä Làø ìr©−´Ÿ©«©®̈§¨©Æ¤©´©½̈¦§−

:äìòäìïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾
CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìr©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ®̈§¤¨¨¨´¦§½Ÿ

:çaænä ãBñé-ìààìøéñé daìç-ìk-úàå ¤§−©¦§¥«©§¤¨¤§¨´¨¦À
øéè÷äå íéîìMä çáæ ìrî áìç øñeä øLàk©«£¤̧©´¥»¤»¥©´¤©́©§¨¦¼§¦§¦³
åéìr øtëå ýåýéì ççéð çéøì äçaænä ïäkä©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²

:Bì çìñðå ïäkäôáìBðaø÷ àéáé Nák-íàå ©Ÿ¥−§¦§©¬«§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−
:äpàéáé äîéîú äá÷ð úàhçìâì-úà Cîñå §©¨®§¥¨¬§¦−̈§¦¤«¨§¨©Æ¤

úàhçì dúà èçLå úàhçä Làø ìr Bãé̈½©−´Ÿ©«©®̈§¨©³Ÿ¨Æ§©½̈
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îaãìïäkä ç÷ìå ¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥¹

çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ®̈§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

äìk øéñé daìç-ìk-úàåáìç øñeé øLà §¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤

íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáfî áNkä©¤»¤»¦¤´©©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ
ïäkä åéìr øtëå ýåýé éMà ìr äçaænä©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²

:Bì çìñðå àèç-øLà Búàhç-ìrô ©©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«
äààeäå äìà ìB÷ ärîLå àèçú-ék Lôðå§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´¨½̈§´

:Bðår àNðå ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà ãr¥½¬¨−̈´¨®̈¦¬©¦−§¨¨¬£Ÿ«
áúìáðá Bà àîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà́¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼Á§¦§©̧

Bà äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈¾
àîè àeäå epnî íìrðå àîè õøL úìáða§¦§©−¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−

:íLàåâBúàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà §¨¥«´¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½
:íLàå òãé àeäå epnî íìrðå da àîèé øLà£¤¬¦§−̈®̈§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

ã| òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà́¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´
äráLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì Bà́§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈
:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnî íìrðå§¤§©´¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤

äøLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬
:äéìr àèçåìr ýåýéì BîLà-úà àéáäå ¨−̈¨¤«¨§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´

äaNk ïàvä-ïî äá÷ð àèç øLà Búàhç©¨Á£¤̧¨¹̈§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²
ïäkä åéìr øtëå úàhçì íéfr úøérN-Bà«§¦©¬¦¦−§©®̈§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−

:Búàhçîæàéáäå äN éc Bãé rébú àì-íàå ¥«©¨«§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧
éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà BîLà-úà¤£¨¹£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬
:äìòì ãçàå úàhçì ãçà ýåýéì äðBé-éðá§¥«−̈©«Ÿ̈®¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

çáéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäåøLà-úà §¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
Btør ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−

ìécáé àìå:èøé÷-ìr úàhçä ícî äfäå §¬Ÿ©§¦«§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´
çaænä ãBñé-ìà äöné íca øàLpäå çaænä©¦§¥½©§©¦§¨´©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©

:àeä úàhçéètLnk äìò äNré éðMä-úàå ©−̈«§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®
çìñðå àèç-øLà Búàhçî ïäkä åéìr øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬

:Bìñàéì Bãé âéOú àì-íàåBà íéøú ézL «§¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»
ìàèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá éðL ¦§¥´§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈

äéìr íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä úøéNr£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤§©®̈«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨
:àåä úàhç ék äðáì äéìr ïzé-àìå ïîL¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«

áéàBìî äpnî | ïäkä õî÷å ïäkä-ìà dàéáäå¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸
éMà ìr äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà Böî÷ª§¹¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´

iriay - d - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:àåä úàhç ýåýéâé-ìr ïäkä åéìr øtëå §Ÿ̈®©−̈¦«§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©
Bì çìñðå älàî úçàî àèç-øLà Búàhç©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬¥¥−¤§¦§©´®

:äçðnk ïäkì äúéäåñãé-ìà ýåýé øaãéå §¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤
:øîàl äLîåèäàèçå ìrî ìòîú-ék Lôð ¤¬¥«Ÿ¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ

ýåýéì BîLà-úà àéáäå ýåýé éLãwî äââLa¦§¨½̈¦¨§¥−§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹
íéì÷L-óñk Ekøra ïàvä-ïî íéîz ìéà©¯¦¨¦´¦©ÀŸ§¤§§²¤«¤§¨¦¬

:íLàì Lãwä-ì÷Laæè-ïî àèç øLà úàå §¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«§¥´£¤Á¨¨̧¦
Búà ïúðå åéìr óñBé BúLéîç-úàå ílLé Lãwä©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−
ìñðå íLàä ìéàa åéìr øtëé ïäkäå ïäkìç ©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬¨«¨−̈§¦§©¬

:Bìôæéúçà äúNrå àèçú ék Lôð-íàå «§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ
òãé-àìå äðéNrú àì øLà ýåýé úåöî-ìkî¦¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬

:Bðår àNðå íLàåçéïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå §¨¥−§¨¨¬£Ÿ«§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ
ìr ïäkä åéìr øtëå ïäkä-ìà íLàì Ekøra§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´
:Bì çìñðå òãé-àì àeäå ââL-øLà BúââL¦«§¨¯£¤¨¨²§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«

èé:ýåýéì íLà íLà àeä íLàôëøaãéå ¨−̈®¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«©§©¥¬
:øîàl äLî-ìà ýåýéàëàèçú ék Lôð §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¤µ¤¦´¤«¡½̈

ïBãwôa Búéîra Lçëå ýåýéa ìrî äìrîe¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧©«£¦¹§¦¨À
:Búéîr-úà ÷Lr Bà ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà«¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬¤£¦«

áëø÷L-ìr òaLðå da Lçëå äãáà àöî-Bà«¨¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈§¦§©´©¨®¤
àèçì íãàä äNré-øLà ìkî úçà-ìr©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ

:äpäáâë-úà áéLäå íLàå àèçé-ék äéäå ¨¥«¨§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤
Bà ÷Lr øLà ÷Lòä-úà Bà ìæb øLà äìæbä©§¥¹̈£¤´¨À̈³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ
äãáàä-úà Bà Bzà ã÷ôä øLà ïBãwtä-úà¤©¦¨½£¤¬¨§©−¦®¬¤¨«£¥−̈

:àöî øLàãëø÷Mì åéìr òáMé-øLà ìkî Bà £¤¬¨¨«Â¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼
øLàì åéìr óñé åéúLîçå BLàøa Búà ílLå§¦©³ŸÆ§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧

:BúîLà íBéa epðzé Bì àeääëàéáé BîLà-úàå ¬²¦§¤−§¬©§¨«§¤£¨¬¨¦−
íLàì Ekøra ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈

äkä-ìà:ïåëçìñðå ýåýé éðôì ïäkä åéìr øtëå ¤©Ÿ¥«§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´
:dá äîLàì äNré-øLà ìkî úçà-ìr Bì®©©©²¦¬Ÿ£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

ttt
ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"kg zegiy ihewl)

ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k ˙¯B˙a ˙B˜BÈ˙Ï ÔÈÏÈÁ˙n ‰Ó ÈtÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ¿≈«¿ƒƒ

;ÔÈ¯B‰Ë ˙Ba¯w‰Â ÔÈ¯B‰Ë ˙B˜BÈz‰L ‡l‡ ?˙ÈL‡¯·aƒ¿≈ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ¿«»¿»¿ƒ

ÔÈ¯B‰Ëa e˜qÚ˙ÈÂ ÔÈ¯B‰Ë e‡B·È(ג פ"ז, רבה (ויקרא »¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

הּתֹורה  מצּינת נח, אצל הּקרּבנֹות הקרבת ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאֹודֹות

הּטהֹור' העֹוף ּומּכל הּטהֹורה הּבהמה 'מּכל היּו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהּקרּבנֹות

טהֹורים  לׁשאינם טהֹורים קרּבנֹות ּבין ׁשההבּדל למרֹות –ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

היתה  לכן קדם ׁשּׁשנים הּתֹורה מסּפרת ּתֹורה, ּבמּתן רק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנקּבע

הׁשּפעה  ּכדי עד והּמצוֹות, הּתֹורה עלֿידי ּבעֹולם ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָהׁשּפעה

ילדי  מתחילים לכן הּקרּבנֹות. ּבהקרבת נח ׁשל התנהגּותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹעל

ׁשהקרבת  ׁשּכמֹו ללּמדם הּקרּבנֹות, ּבענין ּתֹורה ללמד ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ּכ והּמצוֹות, מהּתֹורה הׁשּפעה מּתןּֿתֹורה קדם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות

והּמצוֹות, מהּתֹורה מׁשּפעים להיֹות צריכים ׁשּלהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻחּייהם

ׁשּקדם  הּמּצב עלּֿדר – ּבמצוֹות חּיבים אינם ׁשעדין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלמרֹות

ּתֹורה. ְַַָלמּתן

éòéáùèäðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈
äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬

:Bkñðå ïîMáéúìò-ìr BzaLa úaL úìò ©¤−¤§¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬
:dkñðå ãéîzäôàéeáéø÷z íëéLãç éLàøáe ©¨¦−§¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬

ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìòŸ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈
:íîéîz äráL äðL-éða íéNákáéìLeäL §¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´

ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤¨®
ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦

:ãçàäâéäìeìa äçðî úìñ ïBøOr ïøOrå ¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´
äMà ççéð çéø äìò ãçàä Nákì ïîMá©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−

:ýåýéìãéøtì äéäé ïéää éöç íäékñðå ©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈
ïéé Nákì ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤®̈¦
:äðMä éLãçì BLãça Lãç úìò úàǽŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−©¨¨«

åèúìò-ìr ýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
:Bkñðå äNré ãéîzäñ ©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(90 'r d"g zeiecreezd - mgpn zxez)

¯tÒÈ È˙l‰z ÈÏ Èz¯ˆÈ eÊ ÌÚe(כא מג, (ישעי' «»«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«≈

זכר  ּבלׁשֹון ולא 'זּו', - נקבה ּבלׁשֹון הּפסּוק ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹהׁשּתּמׁשּות

ׁשהּוא  האדם על מֹורה נקבה החסידּות: ּתֹורת ע"פ יּובן ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ'זה',

מעצמֹו, ּורצֹונֹות ׁשאיפֹות אין ׁשּלֹו ּדהינּו 'מקּבל', ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַּבבחינת

מׁשּתּמׁש לכן מקּבל. ׁשּמּמּנּו לּדבר התּבּטלּות ּכּלֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכל

מקּבל  ּבבחינת ׁשּנמצא אדם רק לֹומר, נקבה, ּבלׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּפסּוק

ׁשאינֹו אדם א הּקּב"ה. ׁשל ּבתהּלתֹו לסּפר יכֹול ּבּטּול, -ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכי  ּבתהּלתֹו, לסּפר יכֹול אינֹו הּקּב"ה ּבפני ּבהתּבּטלּות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָנמצא

עצמאית. למציאּות מקֹום אין הּקּב"ה ְְְִִִִֵֵַַָָָָלפני



רלט iyy - d - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-úà èçLé-øLà íB÷îa Búà èçLå øérOä©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²£¤¦§©¬¤
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòääëïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«§¨©̧©Ÿ¥¹

çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä: ¨«Ÿ®̈§¤¨´¦§½Ÿ¤§−¦§©¬¨«Ÿ¨«

åëçáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
çìñðå Búàhçî ïäkä åéìr øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬

:Bìô «
ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r a"ig zegiy ihewl)

ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆
ּדוקא  ּדהינּו מּכם", יקריב ּכי "אדם הּכתּוב מדּגיׁש ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָמּדּוע

קרּבנֹות  להביא יכֹולים נכרים ּגם להלכה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמּבניֿיׂשראל,

ּפעמים  מסּפר נכּתב הּקרּבנֹות ׁשּבפרׁשת לֹומר, ויׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנדבה?

רׁש"י: ּכ על ּומסּביר לה'", ניחֹוח ריח "אּׁשה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּקרּבן

הּכתּוב, מדּגיׁש לכן רצֹוני". ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ"נחתֿרּוח

היא  הּקרּבן, ע"י ׁשּנגרמת רּוח' ה'ּנחת מּכם", יקריב ּכי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ"אדם

העֹולם. אּמֹות קרּבנֹות ולא ּבניֿיׂשראל, קרּבנֹות ע"י ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָָֹֻּדוקא

éùùæëäââLá àèçz úçà Lôð-íàåírî §¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´
øLà ýåýé úåönî úçà dúNra õøàä̈®̈¤Â©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬

:íLàå äðéNrú-àìçëBúàhç åéìà òãBä Bà Ÿ¥«¨¤−¨§¨¥«µ©´¥½̈©¨−
äîéîz íéfr úøérN Bðaø÷ àéáäå àèç øLà£¤´¨®̈§¥¦̧¨§¨¹§¦©³¦¦Æ§¦¨´

:àèç øLà Búàhç-ìr äá÷ðèëBãé-úà Cîñå §¥½̈©©¨−£¤¬¨¨«§¨©Æ¤¨½
íB÷îa úàhçä-úà èçLå úàhçä Làø ìr©−´Ÿ©«©®̈§¨©Æ¤©´©½̈¦§−

:äìòäìïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾
CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìr©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ®̈§¤¨¨¨´¦§½Ÿ

:çaænä ãBñé-ìààìøéñé daìç-ìk-úàå ¤§−©¦§¥«©§¤¨¤§¨´¨¦À
øéè÷äå íéîìMä çáæ ìrî áìç øñeä øLàk©«£¤̧©´¥»¤»¥©´¤©́©§¨¦¼§¦§¦³
åéìr øtëå ýåýéì ççéð çéøì äçaænä ïäkä©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²

:Bì çìñðå ïäkäôáìBðaø÷ àéáé Nák-íàå ©Ÿ¥−§¦§©¬«§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−
:äpàéáé äîéîú äá÷ð úàhçìâì-úà Cîñå §©¨®§¥¨¬§¦−̈§¦¤«¨§¨©Æ¤

úàhçì dúà èçLå úàhçä Làø ìr Bãé̈½©−´Ÿ©«©®̈§¨©³Ÿ¨Æ§©½̈
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îaãìïäkä ç÷ìå ¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥¹

çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ®̈§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

äìk øéñé daìç-ìk-úàåáìç øñeé øLà §¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤

íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáfî áNkä©¤»¤»¦¤´©©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ
ïäkä åéìr øtëå ýåýé éMà ìr äçaænä©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²

:Bì çìñðå àèç-øLà Búàhç-ìrô ©©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«
äààeäå äìà ìB÷ ärîLå àèçú-ék Lôðå§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´¨½̈§´

:Bðår àNðå ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà ãr¥½¬¨−̈´¨®̈¦¬©¦−§¨¨¬£Ÿ«
áúìáðá Bà àîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà́¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼Á§¦§©̧

Bà äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈¾
àîè àeäå epnî íìrðå àîè õøL úìáða§¦§©−¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−

:íLàåâBúàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà §¨¥«´¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½
:íLàå òãé àeäå epnî íìrðå da àîèé øLà£¤¬¦§−̈®̈§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

ã| òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà́¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´
äráLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì Bà́§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈
:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnî íìrðå§¤§©´¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤

äøLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬
:äéìr àèçåìr ýåýéì BîLà-úà àéáäå ¨−̈¨¤«¨§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´

äaNk ïàvä-ïî äá÷ð àèç øLà Búàhç©¨Á£¤̧¨¹̈§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²
ïäkä åéìr øtëå úàhçì íéfr úøérN-Bà«§¦©¬¦¦−§©®̈§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−

:Búàhçîæàéáäå äN éc Bãé rébú àì-íàå ¥«©¨«§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧
éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà BîLà-úà¤£¨¹£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬
:äìòì ãçàå úàhçì ãçà ýåýéì äðBé-éðá§¥«−̈©«Ÿ̈®¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

çáéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäåøLà-úà §¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
Btør ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−

ìécáé àìå:èøé÷-ìr úàhçä ícî äfäå §¬Ÿ©§¦«§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´
çaænä ãBñé-ìà äöné íca øàLpäå çaænä©¦§¥½©§©¦§¨´©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©

:àeä úàhçéètLnk äìò äNré éðMä-úàå ©−̈«§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®
çìñðå àèç-øLà Búàhçî ïäkä åéìr øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬

:Bìñàéì Bãé âéOú àì-íàåBà íéøú ézL «§¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»
ìàèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá éðL ¦§¥´§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈

äéìr íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä úøéNr£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤§©®̈«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨
:àåä úàhç ék äðáì äéìr ïzé-àìå ïîL¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«

áéàBìî äpnî | ïäkä õî÷å ïäkä-ìà dàéáäå¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸
éMà ìr äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà Böî÷ª§¹¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´

iriay - d - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:àåä úàhç ýåýéâé-ìr ïäkä åéìr øtëå §Ÿ̈®©−̈¦«§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©
Bì çìñðå älàî úçàî àèç-øLà Búàhç©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬¥¥−¤§¦§©´®

:äçðnk ïäkì äúéäåñãé-ìà ýåýé øaãéå §¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤
:øîàl äLîåèäàèçå ìrî ìòîú-ék Lôð ¤¬¥«Ÿ¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ

ýåýéì BîLà-úà àéáäå ýåýé éLãwî äââLa¦§¨½̈¦¨§¥−§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹
íéì÷L-óñk Ekøra ïàvä-ïî íéîz ìéà©¯¦¨¦´¦©ÀŸ§¤§§²¤«¤§¨¦¬

:íLàì Lãwä-ì÷Laæè-ïî àèç øLà úàå §¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«§¥´£¤Á¨¨̧¦
Búà ïúðå åéìr óñBé BúLéîç-úàå ílLé Lãwä©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−
ìñðå íLàä ìéàa åéìr øtëé ïäkäå ïäkìç ©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬¨«¨−̈§¦§©¬

:Bìôæéúçà äúNrå àèçú ék Lôð-íàå «§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ
òãé-àìå äðéNrú àì øLà ýåýé úåöî-ìkî¦¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬

:Bðår àNðå íLàåçéïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå §¨¥−§¨¨¬£Ÿ«§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ
ìr ïäkä åéìr øtëå ïäkä-ìà íLàì Ekøra§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´
:Bì çìñðå òãé-àì àeäå ââL-øLà BúââL¦«§¨¯£¤¨¨²§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«

èé:ýåýéì íLà íLà àeä íLàôëøaãéå ¨−̈®¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«©§©¥¬
:øîàl äLî-ìà ýåýéàëàèçú ék Lôð §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¤µ¤¦´¤«¡½̈

ïBãwôa Búéîra Lçëå ýåýéa ìrî äìrîe¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧©«£¦¹§¦¨À
:Búéîr-úà ÷Lr Bà ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà«¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬¤£¦«

áëø÷L-ìr òaLðå da Lçëå äãáà àöî-Bà«¨¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈§¦§©´©¨®¤
àèçì íãàä äNré-øLà ìkî úçà-ìr©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ

:äpäáâë-úà áéLäå íLàå àèçé-ék äéäå ¨¥«¨§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤
Bà ÷Lr øLà ÷Lòä-úà Bà ìæb øLà äìæbä©§¥¹̈£¤´¨À̈³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ
äãáàä-úà Bà Bzà ã÷ôä øLà ïBãwtä-úà¤©¦¨½£¤¬¨§©−¦®¬¤¨«£¥−̈

:àöî øLàãëø÷Mì åéìr òáMé-øLà ìkî Bà £¤¬¨¨«Â¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼
øLàì åéìr óñé åéúLîçå BLàøa Búà ílLå§¦©³ŸÆ§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧

:BúîLà íBéa epðzé Bì àeääëàéáé BîLà-úàå ¬²¦§¤−§¬©§¨«§¤£¨¬¨¦−
íLàì Ekøra ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈

äkä-ìà:ïåëçìñðå ýåýé éðôì ïäkä åéìr øtëå ¤©Ÿ¥«§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´
:dá äîLàì äNré-øLà ìkî úçà-ìr Bì®©©©²¦¬Ÿ£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

ttt
ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"kg zegiy ihewl)

ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k ˙¯B˙a ˙B˜BÈ˙Ï ÔÈÏÈÁ˙n ‰Ó ÈtÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ¿≈«¿ƒƒ

;ÔÈ¯B‰Ë ˙Ba¯w‰Â ÔÈ¯B‰Ë ˙B˜BÈz‰L ‡l‡ ?˙ÈL‡¯·aƒ¿≈ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ¿«»¿»¿ƒ

ÔÈ¯B‰Ëa e˜qÚ˙ÈÂ ÔÈ¯B‰Ë e‡B·È(ג פ"ז, רבה (ויקרא »¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

הּתֹורה  מצּינת נח, אצל הּקרּבנֹות הקרבת ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאֹודֹות

הּטהֹור' העֹוף ּומּכל הּטהֹורה הּבהמה 'מּכל היּו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהּקרּבנֹות

טהֹורים  לׁשאינם טהֹורים קרּבנֹות ּבין ׁשההבּדל למרֹות –ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

היתה  לכן קדם ׁשּׁשנים הּתֹורה מסּפרת ּתֹורה, ּבמּתן רק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנקּבע

הׁשּפעה  ּכדי עד והּמצוֹות, הּתֹורה עלֿידי ּבעֹולם ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָהׁשּפעה

ילדי  מתחילים לכן הּקרּבנֹות. ּבהקרבת נח ׁשל התנהגּותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹעל

ׁשהקרבת  ׁשּכמֹו ללּמדם הּקרּבנֹות, ּבענין ּתֹורה ללמד ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ּכ והּמצוֹות, מהּתֹורה הׁשּפעה מּתןּֿתֹורה קדם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות

והּמצוֹות, מהּתֹורה מׁשּפעים להיֹות צריכים ׁשּלהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻחּייהם

ׁשּקדם  הּמּצב עלּֿדר – ּבמצוֹות חּיבים אינם ׁשעדין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלמרֹות

ּתֹורה. ְַַָלמּתן

éòéáùèäðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈
äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬

:Bkñðå ïîMáéúìò-ìr BzaLa úaL úìò ©¤−¤§¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬
:dkñðå ãéîzäôàéeáéø÷z íëéLãç éLàøáe ©¨¦−§¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬

ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìòŸ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈
:íîéîz äráL äðL-éða íéNákáéìLeäL §¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´

ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤¨®
ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦

:ãçàäâéäìeìa äçðî úìñ ïBøOr ïøOrå ¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´
äMà ççéð çéø äìò ãçàä Nákì ïîMá©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−

:ýåýéìãéøtì äéäé ïéää éöç íäékñðå ©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈
ïéé Nákì ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤®̈¦
:äðMä éLãçì BLãça Lãç úìò úàǽŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−©¨¨«

åèúìò-ìr ýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
:Bkñðå äNré ãéîzäñ ©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(90 'r d"g zeiecreezd - mgpn zxez)

¯tÒÈ È˙l‰z ÈÏ Èz¯ˆÈ eÊ ÌÚe(כא מג, (ישעי' «»«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«≈

זכר  ּבלׁשֹון ולא 'זּו', - נקבה ּבלׁשֹון הּפסּוק ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹהׁשּתּמׁשּות

ׁשהּוא  האדם על מֹורה נקבה החסידּות: ּתֹורת ע"פ יּובן ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ'זה',

מעצמֹו, ּורצֹונֹות ׁשאיפֹות אין ׁשּלֹו ּדהינּו 'מקּבל', ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַּבבחינת

מׁשּתּמׁש לכן מקּבל. ׁשּמּמּנּו לּדבר התּבּטלּות ּכּלֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכל

מקּבל  ּבבחינת ׁשּנמצא אדם רק לֹומר, נקבה, ּבלׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּפסּוק

ׁשאינֹו אדם א הּקּב"ה. ׁשל ּבתהּלתֹו לסּפר יכֹול ּבּטּול, -ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכי  ּבתהּלתֹו, לסּפר יכֹול אינֹו הּקּב"ה ּבפני ּבהתּבּטלּות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָנמצא

עצמאית. למציאּות מקֹום אין הּקּב"ה ְְְִִִִֵֵַַָָָָלפני
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ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥
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øéèôî
ùãåçä

áéàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ
øîàì íéøöî õøàa:áLàø íëì äfä Lãçä §¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç: ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«
âøùra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ

úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ
úéaì äN:ãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ¤¬©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼

úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´
äNä-ìr eqëz Bìëà éôì Léà úLôð:ääN §¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«¤¯

íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú̈¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
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ìëéää øòMî éîBøcä (*ïè÷ çút)íéðäkä eNråíL ãîBò BúBéäaïzôî-ìr äåçzLäå åéîìL-úàå BúìBr-úàóñ ìòørMäå àöéå ørMä ¤©¨¨©§¦¦©©©¥¨§¨´©«Ÿ£¦À¦§¥¨¤«¨Æ§¤§¨½̈§¦§©«£¨²©¦§©¬©©©©−©§¨®̈§©©¬©
çzôpä éçøænä-àì:áørä-ãr øâqéâék øâqé àì éçøænä øòLåõøàä-ír eåçzLäåCøc ìëéää ìeîíéLãçáe úBúaMa àeää ørMä çút ©¦§¨¦©¦§¨«Ÿ¦¨¥−©¨¨«¤§©©©¦§¨¦Ÿ¦¨¥¦§¦§©«£´©¨À̈¤©¥¨¤¤¤µ©©©´©©½©©¨−¤«¢¨¦®

:àáì ãéúòì çútéå ,íìBòî íãà Ba ñðëð àì íBøcaL ,ïBôva ãçàå íBøca ãçà ìBãbä øòMì Bì eéä ïéLtLt éðL (úBcî úëqî)*©¤¤¦§¥¦§§¦¨©©©©¨¤¨©¨§¤¨©¨¤©¨Ÿ¦§©¨¨¥¨§¦¨©¤¨¦¨Ÿ

:ýåýé éðôìãáø÷é-øLà äìòäå ¦§¥−§Ÿ̈«§¨´Ÿ½̈£¤©§¦¬
äML úaMä íBéa ýåýéì àéNpä©¨¦−©«Ÿ̈®§´©©À̈¦¨¯

:íéîz ìéàå íîéîz íéNáëääçðîe §¨¦²§¦¦−§©¬¦¨¦«¦§¨Æ
Bãé úzî äçðî íéNákìå ìéàì äôéà¥¨´¨©½¦§©§¨¦¬¦§−̈©©´¨®

:äôéàì ïéä ïîLååøt Lãçä íBéáe §¤−¤¦¬¨«¥¨«§´©½Ÿ¤©¬
:eéäé íîéîz ìéàå íéNák úLLå íîéîz ø÷a-ïaæäôéàå ¤¨−̈§¦¦®§¥¯¤§¨¦²¨©−¦§¦¦¬¦«§«§¥¨̧

Bãé âéOz øLàk íéNákìå äçðî äNré ìéàì äôéàå øtì©¹̈§¥¨³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈§©̧§¨¦½©«£¤¬©¦−¨®
:äôéàì ïéä ïîLåçàBáé ørMä íìeà Cøc àéNpä àBááe §¤−¤¦¬¨«¥¨«§−©¨¦®¤´¤¨³©©̧©Æ¨½

:àöé Bkøãáeèàaä íéãrBna ýåýé éðôì õøàä-ír àBááe §©§−¥¥«§¸©¨¹̈¤¦§¥´§Ÿ̈»©«£¦¼©¿̈
àaäå áâð ørL-Cøc àöé úBçzLäì ïBôö ørL Cøc¤Á¤Á©̧©¨¹§¦§©«£À¥¥Æ¤«¤©´©¤½¤§©¨Æ
ørMä Cøc áeLé àì äðBôö ørL-Cøc àöé áâð ørL-Cøc¤«¤©´©¤½¤¥¥−¤«¤©´©¨®¨´Ÿ¨À¤³¤©©̧©Æ

:àöé Bçëð ék Bá àa-øLàéàBáé íàBáa íëBúa àéNpäå £¤¨´½¦¬¦§−¥¥«§©¨¦®§¨³§¨Æ¨½
:eàöé íúàöáeàéäôéà äçðnä äéäz íéãrBnáe íébçáe §¥−̈¥¥«©©¦´©«£¦À¦«§¤³©¦§¨Æ¥¨³

:äôéàì ïéä ïîLå Bãé úzî íéNákìå ìéàì äôéàå øtì©¨Æ§¥¨´¨©½¦§©§¨¦−©©´¨®§¤−¤¦¬¨«¥¨«
áéýåýéì äáãð íéîìL-Bà äìBò äáãð àéNpä äNré-éëå§¦©«£¤Á©¨¦̧§¨¹̈¨´«§¨¦»§¨¨´©«Ÿ̈¼

-úàå Búìr-úà äNrå íéã÷ äðtä ørMä-úà Bì çúôe¨´©À¤©©̧©Æ©Ÿ¤´¨¦½§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤
ørMä-úà øâñå àöéå úaMä íBéa äNré øLàk åéîìL§¨½̈©«£¤¬©«£¤−§´©©¨®§¨¨²§¨©¬¤©©−©

:Búàö éøçàâéíBiì äìBò äNrz íéîz BúðL-ïa Náëå ©«£¥¬¥«§¤̧¤¤§¨¹¨¦À©«£¤¬¨²©−
:Búà äNrz ø÷aa ø÷aa ýåýéìãéø÷aa åéìr äNrú äçðîe ©«Ÿ̈®©¬Ÿ¤©−Ÿ¤©«£¤¬Ÿ«¦§¨Á©«£¤̧¨¹̈©³Ÿ¤
L ïîLå äôéàä úéML ø÷aaúìqä-úà ñøì ïéää úéLéì ©¸Ÿ¤Æ¦¦´¨«¥½̈§¤²¤§¦¦¬©¦−¨´Ÿ¤©®Ÿ¤

:ãéîz íìBò úBwç ýåýéì äçðîåè-úàå Nákä-úà eNré ¦§¨Æ©«Ÿ̈½ª¬−̈¨¦«©«£¸¤©¤¯¤§¤
:ãéîz úìBò ø÷aa ø÷aa ïîMä-úàå äçðnä©¦§¨²§¤©¤−¤©´Ÿ¤©®Ÿ¤©−¨¦«

`xenl iy
,'åâå íéNáë äML úaMä íBéa (ã.íä íéàelî éîé ìL úBðaø÷ §©©¨¦¨§¨¦¨§¨¤§¥¦¦¥

,Bãé úzî (ä.Bááì úáãðå Bãé úáçøä éôk,àéNpä àBááe (çàBáiLk ©©¨§¦©§¨©¨§¦§©§¨§©¨¦§¤¨

.Lãç Làøa Bà úaLa àéNpä,'åâå àBáé øòMä íìeà CøcøòL BúBàa ©¨¦§©¨§ŸŸ¤¤¤¨©©©¨§©©

éøö Bðéàå ,àöé øòL BúBàa ,Ba àaLéwäì C÷eñta øîàpä éôk äøæòä úà ó ¤¨§©©¥¥§¥¨¦§©¦¤¨£¨¨§¦©¤¡¨©¨

.íéãòBnä ïéðòì äæ øçàLàéNpäå (é ¤©©¤§¦§©©£¦§©¨¦
,íëBúaéøö àéNpä íb íéãòBnaC §¨©£¦©©¨¦¨¦

éwäìàlL øòLa úàöìå äøæòä úà ó §©¦¤¨£¨¨§¨¥§©©¤Ÿ

øòMä Cøc ñðké àìå ,Bkøc ñðëð¦§©©§§Ÿ¦¨¥¤¤©©©

.äøæòa Bcâðk øòL ïéàL éçøænä©¦§¨¦¤¥©©§¤§¨£¨¨

,äáãð àéNpä äNòé éëå (áé§¦©£¤©¨¦§¨¨
.äNònä éîé úLLaúà ñøì (ãé §¥¤§¥©©£¤¨Ÿ¤

,úìqä.ïîLa úìqä úà ñqøì ©Ÿ¤§©¥¤©Ÿ¤§¤¤

mixn zxhr
:ýåýé éðôìãúaMä íBéa ýåýéì àéNpä áø÷é-øLà äìòäå ¦§¥−§Ÿ̈«§¨´Ÿ½̈£¤©§¦¬©¨¦−©«Ÿ̈®§´©©À̈

íéàelnä éîé ïîæ CLîaíéîz ìéàå íîéîz íéNáë äMLãálî §¤¤§©§¥©¦¦¦¨¯§¨¦²§¦¦−§©¬¦¨¦«¦§©

íBiì äáBç íéàaä äøBzä äúevL úBðaøwä:äìéàì äôéà äçðîe ©¨§¨¤¦§¨©¨©¨¦¨©¦§¨Æ¥¨´¨©½¦
Bãé úzî äçðî íéNákìåBááì úáãðå Bãé úðéúð éôkïîLå §©§¨¦¬¦§−̈©©´®̈§¦§¦©¨§¦§©§¨§¤−¤

:äôéàì ïéäåLãçä íBéáe ¦¬¨«¥¨«§´©½Ÿ¤
íîéîz ø÷a-ïa øtíéîz Bîk ©¬¤¨−̈§¦¦®§¨¦

íîéîz ìéàå íéNák úLLå§¥¯¤§¨¦²¨©−¦§¦¦¬
:eéäéæìéàì äôéàå øtì äôéàå ¦«§«§¥¨̧©¹̈§¥¨³¨©̧¦Æ

íéNákìå äçðî äNréàéáé ©«£¤´¦§½̈§©̧§¨¦½¨¦

äçðîBãé âéOz øLàkéôk ¦§¨©«£¤¬©¦−®̈§¦

Bãé úâOä:äôéàì ïéä ïîLå ©¨©¨§¤−¤¦¬¨«¥¨«
çàéNpä àBááeúòLa ãBîòì §−©¨¦®©£¦§©

,åéúBðaø÷ úáø÷äíìeà Cøc ©§¨©¨§§¨¤´¤¨³
ørMäìBãbä øòMaBkøãáe àBáé ©©̧©Æ©©©©¨¨½§©§−

àaL øòMä Cøãa:àöéèàBááe §¤¤©©©¤¨¥¥«§¸
íéãrBna ýåýé éðôì õøàä-ír©¨¹̈¤¦§¥´§Ÿ̈»©«£¦¼
úBéäì ìàøNé ìk ìò áBçøä æà ék¦¨¨§©¨¦§¨¥¦§

,äøæòa äàøðørL Cøc àaä ¦§¤¨£¨¨©¿̈¤Á¤Á©̧©
ørL-Cøc àöé úBçzLäì ïBôö̈¹§¦§©«£À¥¥Æ¤«¤©´©
àöé áâð ørL-Cøc àaäå áâð¤½¤§©¨Æ¤«¤©´©¤½¤¥¥−
Cøc áeLé àì äðBôö ørL-Cøc¤«¤©´©¨®¨´Ÿ¨À¤³¤
Bçëð ék Bá àa-øLà ørMä©©̧©Æ£¤¨´½¦¬¦§−

àaL íB÷nä ìeîî:àöééàéNpäå ¦©¨¤¨¥¥«§©¨¦®
íbíëBúa,Cìé íänòå íòä CBúa ©§¨³§¨¨§¦¨¤¥¥

àBáé íàBáaíänòíúàöáe §¨Æ¨½¦¨¤§¥−̈
eàöéBnò:àéíébçáeúBòeáMä âç ¥¥«¦©©¦´©©¨

íéãrBnáeíBéå äðMä Làø ©«£¦ÀŸ©¨¨§

Cepéçä éîé õ"÷ ìL íéøetkääéäz ©¦¦¤§¥©¦¦«§¤³
øtì äôéà äçðnäãçàääôéàå ©¦§¨Æ¥¨³©¨Æ¨¤¨§¥¨´

äçðnììéàìãçàäíéNákìåéôk ©¦§¨¨©½¦¨¤¨§©§¨¦−§¦

Bãé úzîíéNáë äML ,Baì úáãð ©©´®̈¦§©¦¦¨§¨¦

Lãç Làøa Bîk:äôéàì ïéä ïîLå §§ŸŸ¤§¤−¤¦¬¨«¥¨«
áéàéNpä äNré-éëåéîé úLLa §¦©«£¤Á©¨¦̧§¥¤§¥

äNònäíéîìL-Bà äìBò äáãð ©©£¤§¨¹̈¨´«§¨¦»
-úà Bì çúôe ýåýéì äáãð§¨¨´©«Ÿ̈¼¨´©À¤

íéã÷ äðtä ørMäCøc àBáì ©©̧©Æ©Ÿ¤´¨¦½¨¤¤

BaäNråãáBòä ïäkäBúìr-úà §¨¨³©Ÿ¥¨¥¤«Ÿ¨Æ
åéîìL-úàåíL ãîBò àéNpä úBéäa §¤§¨½̈¦§©¨¦¥¨

úaMä íBéa äNré øLàk©«£¤¬©«£¤−§´©©®̈
LãBç Làøáeøâñå àöéåøâBqä §Ÿ¤§¨¨²§¨©¬©¥

ørMä-úàãiîBúàö éøçàék ¤©©−©¦©©«£¥¬¥«¦

Lãç Làøå úaLa Bîk úBåçzLäì íòä eàBáé àì ìBçä éîéa:âéãBò àéáé íéáeöwä íéãéîzä ãálîýåýéì íBiì äìBò äNrz íéîz BúðL-ïa Náëå ¦¥©Ÿ¨¨¨§¦§©£§§©¨§ŸŸ¤¦§©©§¦¦©§¦¨¦§¤̧¤¤§¨¹¨¦À©«£¤¬¨²©−©«Ÿ̈®
Búà äNrz ø÷aa ø÷aaíéàelnä ìéáLa:ãéäçðîeíéàelnä ìéáLa óñBðåéìr äNrúNákä ìòL ïîLå äôéàä úéML ø÷aa ø÷aaúéLéì ©¬Ÿ¤©−Ÿ¤©«£¤¬Ÿ«¦§¦©¦¦¦§¨Á¨¦§¦©¦¦©«£¤̧¨¹̈©©¤¤©³Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¦¦´¨«¥½̈§¤²¤§¦¦¬

ñøì ïéääCkøìúìqä-úàäéäé äæå ,äaøä ïîLaýåýéì äçðîék ,äøBza økæpä ãéîzä úçðî ãálîãéîz íìBò úBwçBîk 'åëå Nákä úà eNòé ©¦−¨´Ÿ§©¥¤©®Ÿ¤§¤¤©§¥§¤¦§¤¦§¨Æ©«Ÿ̈½¦§©¦§©©¨¦©¦§¨©¨¦ª¬−̈¨¦«©£¤©¤¤§

àaä ÷eñta øîàpL:åèNákä-úà eNréãéîzäø÷aa ø÷aa ïîMä-úàå äçðnä-úàåàéäå eáéø÷é ø÷a ìëa:ãéîz úìBò ¤¤¡©©¨©¨©«£¸¤©¤¯¤©¨¦§¤©¦§¨²§¤©¤−¤©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨Ÿ¤©§¦§¦©−¨¦«



רמד

éñåäì âäåð à"èéìù ø"åîãà ÷"ëíé÷åñôä íâ ïàë ó

,íéøçàì êééù åðéàå" ,åúæåçàî ¯ øîà-äë (çé-æè)

[åè ÷åñô ,ïàë äøèôää íééñì=] øîåì íéëéøöù

."ãéîú

.(íééåðéù íò åèú ãåîò á"ùú ïîåéä úåîéùø)

æèé éðãû øîà-äkýåýàéNpä ïzé-ék «Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦«¦¥̧©¨¦³
åéðáì àéä Búìçð åéðaî Léàì äðzî©¨¨Æ§¦´¦¨½̈©«£¨¬¦−§¨¨´

:äìçða àéä íúfçà äéäzæéïzé-éëå ¦«§¤®£ª¨¨¬¦−§©«£¨«§¦«¦¥̧
äúéäå åéãárî ãçàì Búìçpî äðzî©¨¹̈¦©«£¨À§©©Æ¥«£¨½̈§¨³§¨
Cà àéNpì úáLå øBøcä úðL-ãr BlÆ©§©´©§½§¨©−©¨¦®©µ

:äéäz íäì åéða Búìçðçéçwé-àìå ©«£¨½¨−̈¨¤¬¦«§¤«§«Ÿ¦©̧
íúðBäì írä úìçpî àéNpä©¨¦¹¦©«£©´¨À̈§«Ÿ¨Æ
åéða-úà ìçðé Búfçàî íúfçàî¥«£ª¨½̈¥«£ª¨−©§¦´¤¨¨®
Léà énr eöôé-àì øLà ïrîì§©̧©Æ£¤´«Ÿ¨ª´©¦½¦−

:Búfçàî(ïàë ãò) ¥«£ª¨«
øåáéöá ÷øåñ ÷øô åäéòùéá

åñàäæ-éà éìâø íãä õøàäå éàñk íéîMä ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½§¨−̈¤£´Ÿ©§¨®¥¤¬
:éúçeðî íB÷î äæ-éàå éì-eðáz øLà úéáâëLãç-écî äéäå ©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬¨−§«¨¦«§¨À̈¦«¥¸Ÿ¤Æ

éðôì úBçzLäì øNa-ìë àBáé BzaLa úaL écîe BLãça§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¯¨¨¨²§¦§©«£¬§¨©−
:ýåýé øîàãëék éa íéòLtä íéLðàä éøâôa eàøå eàöéå ¨©¬§Ÿ̈«§¨«§´§¨½§¦§¥Æ¨«£¨¦½©«Ÿ§¦−¦®¦´

:øNa-ìëì ïBàøã eéäå äaëú àì íMàå úeîú àì ízòìBúâëLãç-écî äéäå «©§º̈´Ÿ¨À§¦¨Æ´Ÿ¦§¤½§¨¬¥«¨−§¨¨¨«§¨À̈¦«¥¸Ÿ¤Æ
:ýåýé øîà éðôì úBçzLäì øNa-ìë àBáé BzaLa úaL écîe BLãça§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¯¨¨¨²§¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«

`xenl iy
(à,éàñk íéîMäíìBòä ìk ìò úBøæbä äðàáz íéîMä ïî ,øîBìk ©¨©¦¦§¦§©¦©¨©¦¨Ÿ¨©§¥©¨¨¨

.åéðôlî úBøæbä äðàöz Bàñk ìò BzáLa CìnäL Bîk ,Blkõøàäå ª§¤©¤¤§¦§©¦§¥¤¨©§¥¦§¨¨§¨¨¤
,éìâø íãä.éúeLøáe élL àeä íìBòä ìk ,øîBìkøLà úéá äæ éà £Ÿ©§¨§©¨¨¨¤¦¦§¦¥¤©¦£¤
,éì eðáziM äî ïk íà.äçeðî íB÷îe úéa éì úBðáì C(âëécî ¦§¦¦¥©©¨¦§¦©¦§§¨¦¥

,BLãça LãçíBéa Lãç ìëa Ÿ¤§¨§§¨Ÿ¤§

.Lãçä LàøúaL éãîe Ÿ©Ÿ¤¦¥©¨
,BzaLa.úaMä íBéa òeáL ìëa §©©§¨¨©§©©¨

,øNa ìkelôàå ,íãà éða ìk ¨¨¨¨§¥¨¨©£¦

.íénòä øàL,éðôì.Lc÷nä úéáa §¨¨©¦§¨©§¥©¦§¨

(ãëéøâôa eàøå eàöéå§¨§§¨§¦§¥
,éa íéòLBtä íéLðàäíúBà ¨£¨¦©§¦¦¨

eàöé ,'äì úåçzLäì eàBáiL íéBbä©¦¤¨§¦§©£Ÿ©¥§

úà eàøéå ,èôLBäé ÷îòì íéìLeøéî¦¨©¦§¥¤§¨¨§¦§¤

'äa eòLtL âBâîe âBb äðçî éøât¦§¥©£¥¨¤¨§©

úà úBìâäì Bcâðk úBNòì eáLçå§¨§©£§¤§§©§¤

CBúa äéäé äæå) .íöøàî ìàøNé¦§¨¥¥©§¨§¤¦§¤§

e÷étñé àì ãBòLk íéLãç äòáL¦§¨¢¨¦§¤Ÿ©§¦

.(íéììçä úà øa÷ì,ízòìBz ¦§Ÿ¤©£¨¦©§¨
.íøNa úà úìëBàä änøäíMàå ¨¦¨¨¤¤¤§¨¨§¦¨

,äaëú àìíäa úøòBaä Làä Ÿ¦§¤¨¥©¤¤¨¤

.äaëz àììëì ïBàøã eéäå Ÿ¦§¤§¨¥¨§¨
,øNaeéäé âBâîe âBb äðçî éøât ¨¨¦§¥©£¥¨¦§

íéàaä øNa ìk éðéòa ïBéfáìe ätøçì§¤§¨§¦¨§¥¥¨¨¨©¨¦

.'ä éðôì úåçzLäì(âëécî §¦§©£Ÿ¦§¥¦¥
,BLãça LãçíBéa Lãç ìëa Ÿ¤§¨§§¨Ÿ¤§

.Lãçä LàøúaL éãîe Ÿ©Ÿ¤¦¥©¨
,BzaLa.úaMä íBéa òeáL ìëa §©©§¨¨©§©©¨

,øNa ìkelôàå ,íãà éða ìk ¨¨¨¨§¥¨¨©£¦

.íénòä øàL,éðôì.Lc÷nä úéáa §¨¨©¦§¨©§¥©¦§¨

mixn zxhr
æèé éðãû øîà-äkýåýàéNpä ïzé-ékåéiçaäðzîBúìçpîLéàì «Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦«¦¥̧©¨¦³§©¨©¨¨Æ¦©£¨§¦´

åéðáì àéä Búìçð åéðaîBða ìLäéäzék ìáBia íéçàä ìà úøæBç dðéàå ¦¨½̈©«£¨¬¦−§¨¨´¤§¦«§¤®§¥¨¤¤¤¨©¦©¥¦

äìçða àéä íúfçàBúBî éøçà él äî åéiça él äî ïk íà:æéïzé-éëåàéNpä £ª¨¨¬¦−§©«£¨«¦¥©¦§©¨©¦©£¥§¦«¦¥̧©¨¦

Bl äúéäå åéãárî ãçàì Búìçpî äðzîàeää ãáòìúðL-ãr ©¨¹̈¦©«£¨À§©©Æ¥«£¨½̈§¨³§¨Æ¨¤¤©©§©´
øBøcäìáBiä ãòúáLåáeLúå ©§½©©¥§¨©−§¨

àéNpì,ìáBiaBúìçð CààéNpä ìL ©¨¦®©¥©µ©«£¨½¤©¨¦

ì Cà éeàøåéðaékäéäz íäìBúìçð ¨©§¨−̈¦¨¤¬¦«§¤«©£¨

ãéa øàMz àìå ,àéNpä úBî éøçà©£¥©¨¦§Ÿ¦¨¥§©

ãáòä:çéàéNpä çwé-àìå ¨¤¤§«Ÿ¦©̧©¨¦¹
íúfçàî íúðBäì írä úìçpî¦©«£©´¨À̈§«Ÿ¨Æ¥«£ª¨½̈
ïrîì åéða-úà ìçðé Búfçàî¥«£ª¨−©§¦´¤¨®̈§©̧©Æ
Léà énr eöôé-àì øLà£¤´«Ÿ¨ª´©¦½¦−

:Búfçàî¥«£ª¨«
àéàñk íéîMä ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½
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,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc zeaezk(iyily meil)

cearyd legi `l` ,oiqexi`d zra miz`nde dpnd lr dceary
xhya dl eazki f`y ,`ypzyk ,daezkd xhy zaizk zra wx

.ztqezd z` mbe xwird z` mb
:`xnbd ddnzéëä àðeä áø øîà éîeax xn` jky okzi ike - ¦¨©©¨¨¦

lrad xkny miqkpn s` dy`d daeb miz`ne dpn aeigy ,`ped
,oiqexi` zryn,øîzàäåe dyxbzdy dy`åéìò äàéöBälr-] §¨¦§©¦¨¨¨

[dlraíéúàî ìL úçà ,úBaeúk ézLdaezk aeig xwir edfy ,fef §¥§©©¤¨©¦
,dlezalìL ìL úçàåúBàî Lze`n yly ea aezky xhyde ,fef §©©¤§Ÿ¥

,miz`n wx ea aezky oey`xd xhyd zaizk onf xg`l azkp
onfdn m`d ,micareyn miqkpn dabz onf dfi`n `ed oecipde

,ipyd xhya aezkd onfdn wx e` ,oey`xd xhya aezkdøîàå§¨©
,àðeä áømdn dfi`ae ,zexhyd cg`a zeabl dy`d dleki ©¨

,df xhya wlge df xhya wlg zeabl dleki dpi` j` ,dvxzy
m` ,okleäúàady`dúBaâìwxíéúàî,fefäáBbs` mze`ïîfî ¨¨¦§¨©¦¨¦§©
xhy ly,ïBLàøeiqkp dl ecarzyp daezkd xwir lr ixdy ¦

m`e .ipyd xhyay mitqepd d`nd z` daeb dpi`e ,`edd onfdn
zeabl d`a `idìLäáBb ,úBàî Lwxïîfîxhy ly,éðLdpi` f`e §Ÿ¥¨¦§©¥¦

miaezkd miz`nd z` `l s`e ,oey`xd xhyd onfn melk daeb
xhyd ceary lr zlgen `id ipyd xhyd zngny oeik ,ea

:dziiyew z` `xnbd zniiqn .oey`xdàúéà íàåxaeq ok` m` - §¦¦¨
,oiqexi` zryn miz`n e` dpn daeb daezk lkay `ped ax
dpnd ceary lr zlgen dpi`y gkene ,oi`eyp zryn ztqeze

oi`eypd zryay s`e ,oiqexi`d onfa legl miie`xy miz`nde
mb ok m` ,ztqezde xwird lr daezk xhy dlra dl azek
ze`n yly ly xhy eixg`e miz`n ly xhy dl azky ote`a
xhyay cearyd zlignl daiq epi` ipyd xhydy xn`p

okle ,mcew onfn `edy ,oey`xdïîfî íéúàî éaâézxhy,ïBLàø ¦§¥¨©¦¦§©¦
äàîeztqez lyïîfîxhy.éðL,`ped ax ok xn` `ly jkne ¥¨¦§©¥¦

lr dy`d zlgen ipyd xhyd zngny xaeq `edy gken
.oey`xd cearyd

:`iyewd xwir z` dgec `xnbdéîòèìeC,[oywnd] jzhiyle - §©§¥
dy`d oi` `ped axl m` ,xzei dlecb `iyew zeywdl jl did

,oey`xd cearyd lr zlgen,ílek úBàî Lîç éaâézmiaezkd ¦§¥£¥¥¨
,cgi zexhyd ipya,ïBLàø ïîfî íéúàîcereàî úìzäyly-] ¨©¦¦§©¦§©¥¨

[ze`nàlà ,éðL ïîfî,jixacl s`àéáb àì àîòè éàî úBàî Lîç ¦§©¥¦¤¨£¥¥©©§¨Ÿ©§¨
,ze`n yng daeb dpi` recn -úéôéñBàå éúéáö' dì áúk àìc ïåék¥¨§Ÿ¨©¨¨¦¦§¦¦

'íéúànà äàî úìz Cìizivx' ipyd xhya dl azk `ly itl - ¨§¨§¨©¨©¦
aiig iziid xaky miz`nd lr sqep fef ze`n yely jl iztqede
miyxtn ep`e ,fef ze`n yly dl eidiy mzq dl azk `l` ,'jl

cdì øîà÷ éëä,ipyd xhyd zaizka ezpeek dzid jky -ïîfî éà ¨¦¨¨©¨¦¦§©
zàéáb ïBLàø,oey`xd xhyd onfn zeabl ivxz m` -àéábwx ¦§¦©§©§¨

íéúàîe ,ipyd xhya llk daeb dpi`e ,ea miaezkdéðL ïîfî éà ¨©¦¦¦§©¥¦
zàéáb,ipy onfn iabz m`e -äàî úìz àéáb,ipyd xhya aezkk §¦©§©§¨§¨§¨

.ipyd xhya d`n `l` dl siqedl `a epi`e

1
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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

המשך ביאור למסדת דתובות ליום שלישי עמ' ב



רמו
לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא בערים שונות בעולם 

זמני יום ראשון ויום שבת
)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:525:448:158:108:498:449:519:4717:4917:5318:1418:1817:3218:29באר שבע )ח(

5:515:438:148:098:488:439:509:4617:5017:5518:1418:1817:2418:29חיפה )ח(

5:505:428:138:088:478:439:499:4517:5217:5618:1318:1717:1518:27ירושלים )ח(

5:525:448:158:108:498:449:519:4717:4917:5418:1518:1917:3318:29תל אביב )ח(

6:095:568:208:139:048:5710:0610:0017:5918:0818:3218:4117:4918:54אוסטריה, וינה )ח(

7:187:239:449:4710:2110:2311:2511:2619:4119:3220:0819:5919:1620:10אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:115:598:248:179:079:0010:0810:0318:0218:1018:3418:4217:5118:55אוקראינה, אודסה )ח(

5:435:317:557:478:398:329:409:3517:3317:4218:0618:1517:2318:28אוקראינה, דונייצק )ח(

5:545:428:057:588:508:439:519:4617:4417:5318:1818:2717:3418:40אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:206:078:298:219:169:0810:1710:1118:0918:1918:4418:5418:0019:08אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:136:008:228:149:089:0110:0910:0418:0218:1218:3718:4717:5219:00אוקראינה, קייב )ח(

6:376:258:518:449:339:2610:3410:2918:3118:3919:0019:0818:1919:20איטליה, מילאנו )ח(

6:206:188:518:499:199:1810:2210:2018:2618:2418:4818:4718:0718:55אקוואדור, קיטו )ח(

6:536:579:209:229:569:5710:5911:0019:1319:0519:3919:3118:4819:41ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:427:4910:0710:1010:4610:4811:5011:5120:0519:5520:3520:2519:3920:36ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:187:099:379:3210:1510:0911:1711:1219:1319:1919:4219:4819:0019:59ארה״ב, בולטימור )ק(

7:086:589:269:2010:049:5911:0611:0219:0219:0919:3119:3818:5019:49ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:086:589:279:2110:059:5911:0611:0219:0319:0919:3219:3818:5019:50ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:457:3410:029:5510:4110:3511:4211:3819:3819:4520:0820:1519:2620:27ארה״ב, דטרויט )ק(

7:317:249:569:5110:2910:2511:3111:2719:3019:3419:5519:5919:1620:09ארה״ב, האוסטון )ק(

7:036:559:259:2010:009:5511:0210:5819:0019:0419:2619:3118:4619:41ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:307:249:569:5210:2810:2411:3011:2719:3019:3319:5419:5719:1420:07ארה״ב, מיאמי )ק(

7:046:549:229:1510:009:5511:0210:5718:5819:0519:2719:3418:4619:46ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:036:539:209:149:599:5311:0110:5618:5719:0419:2619:3318:4419:45ארה״ב, שיקגו )ק(

6:366:379:079:069:369:3610:3910:3918:4718:4319:1019:0618:2519:15בוליביה, לה-פס )ח(

6:576:449:058:579:539:4510:5410:4818:4618:5619:2219:3218:3719:46בלגיה, אנטוורפן )ח(

6:576:449:068:589:539:4510:5410:4818:4718:5719:2219:3218:3719:46בלגיה, בריסל )ח(

6:086:118:398:399:109:1010:1310:1318:2718:2118:4718:4118:0418:50ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:565:598:278:278:588:5810:0110:0118:1118:0518:3518:2917:4818:38ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:156:028:238:159:119:0310:1210:0618:0618:1618:4018:5017:5919:04בריטניה, לונדון )ח(

6:256:108:308:219:199:1110:2010:1418:1218:2318:4919:0118:0719:16בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:226:088:288:209:179:0910:1810:1218:1118:2218:4618:5718:0219:12גרמניה, ברלין )ח(

6:406:278:498:429:359:2810:3710:3118:3018:3919:0419:1418:2019:27גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:086:118:388:399:109:1110:1310:1318:3018:2418:4918:4218:0718:52דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:476:429:159:129:469:4210:4810:4518:4818:5019:1119:1318:3119:22הודו, מומבאי )ח(

6:436:389:119:089:429:3810:4410:4118:4418:4619:0719:0918:2719:18הודו, פונה )ח(

5:585:468:108:038:538:479:559:4917:4817:5718:2118:3017:3818:43הונגריה, בודפשט )ח(

6:136:038:318:259:099:0310:1110:0618:0618:1318:3618:4217:5418:54טורקיה, איסטנבול )ח(

6:376:288:578:519:349:2810:3510:3118:3218:3719:0019:0518:1919:17יוון, אתונה )ח(

6:196:078:318:249:149:0810:1610:1018:1018:1818:4218:5017:5919:03מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:446:399:129:099:439:3910:4510:4218:4518:4719:0919:1018:2919:20מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:246:328:478:509:299:3210:3310:3518:5218:4119:2419:1218:2519:25ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:146:078:398:359:119:0710:1310:1018:1218:1518:3718:4017:5718:50נפאל, קטמנדו )ח(

7:117:099:429:4010:1010:0811:1311:1119:1719:1519:3919:3718:5719:46סינגפור, סינגפור )ח(

5:515:377:587:508:468:399:479:4217:4017:5018:1618:2617:3018:41פולין, ורשא )ח(

6:126:128:438:439:139:1210:1510:1418:2218:1818:4518:4118:0118:50פרו, לימה )ח(

6:546:439:089:019:509:4410:5110:4618:4618:5419:1819:2618:3519:38צרפת, ליאון )ח(

7:056:529:169:0810:019:5311:0210:5618:5719:0619:2919:3818:4619:51צרפת, פריז )ח(

6:036:008:348:319:029:0010:0510:0218:0818:0718:3018:2917:4918:38קולומביה, בוגוטה )ח(

7:307:199:469:4010:2610:2011:2811:2319:2619:3319:5420:0119:1420:13קנדה, טורונטו )ק(

7:076:569:229:1510:039:5711:0511:0019:0119:0919:3119:3918:5019:52קנדה, מונטריאול )ק(

6:576:499:199:139:549:4910:5510:5218:5318:5819:2019:2418:3919:35קפריסין, לרנקה )ק(

7:126:579:159:0610:079:5911:0811:0218:5919:1119:3719:4918:5120:05רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:466:318:488:389:419:3210:4110:3518:3518:4719:1119:2418:2719:39רוסיה, מוסקבה )ח(

6:356:238:488:409:319:2410:3210:2718:2618:3418:5819:0718:1519:20רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:406:288:528:459:369:2910:3710:3218:3518:4419:0319:1218:2419:25שוויץ, ציריך )ח(

6:266:228:558:539:259:2210:2710:2418:2918:2918:5118:5218:1119:01תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רמז לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:525:448:158:108:498:449:519:4717:4917:5318:1418:1817:3218:29באר שבע )ח(

5:515:438:148:098:488:439:509:4617:5017:5518:1418:1817:2418:29חיפה )ח(

5:505:428:138:088:478:439:499:4517:5217:5618:1318:1717:1518:27ירושלים )ח(

5:525:448:158:108:498:449:519:4717:4917:5418:1518:1917:3318:29תל אביב )ח(

6:095:568:208:139:048:5710:0610:0017:5918:0818:3218:4117:4918:54אוסטריה, וינה )ח(

7:187:239:449:4710:2110:2311:2511:2619:4119:3220:0819:5919:1620:10אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:115:598:248:179:079:0010:0810:0318:0218:1018:3418:4217:5118:55אוקראינה, אודסה )ח(

5:435:317:557:478:398:329:409:3517:3317:4218:0618:1517:2318:28אוקראינה, דונייצק )ח(

5:545:428:057:588:508:439:519:4617:4417:5318:1818:2717:3418:40אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:206:078:298:219:169:0810:1710:1118:0918:1918:4418:5418:0019:08אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:136:008:228:149:089:0110:0910:0418:0218:1218:3718:4717:5219:00אוקראינה, קייב )ח(

6:376:258:518:449:339:2610:3410:2918:3118:3919:0019:0818:1919:20איטליה, מילאנו )ח(

6:206:188:518:499:199:1810:2210:2018:2618:2418:4818:4718:0718:55אקוואדור, קיטו )ח(

6:536:579:209:229:569:5710:5911:0019:1319:0519:3919:3118:4819:41ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:427:4910:0710:1010:4610:4811:5011:5120:0519:5520:3520:2519:3920:36ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:187:099:379:3210:1510:0911:1711:1219:1319:1919:4219:4819:0019:59ארה״ב, בולטימור )ק(

7:086:589:269:2010:049:5911:0611:0219:0219:0919:3119:3818:5019:49ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:086:589:279:2110:059:5911:0611:0219:0319:0919:3219:3818:5019:50ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:457:3410:029:5510:4110:3511:4211:3819:3819:4520:0820:1519:2620:27ארה״ב, דטרויט )ק(

7:317:249:569:5110:2910:2511:3111:2719:3019:3419:5519:5919:1620:09ארה״ב, האוסטון )ק(

7:036:559:259:2010:009:5511:0210:5819:0019:0419:2619:3118:4619:41ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:307:249:569:5210:2810:2411:3011:2719:3019:3319:5419:5719:1420:07ארה״ב, מיאמי )ק(

7:046:549:229:1510:009:5511:0210:5718:5819:0519:2719:3418:4619:46ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:036:539:209:149:599:5311:0110:5618:5719:0419:2619:3318:4419:45ארה״ב, שיקגו )ק(

6:366:379:079:069:369:3610:3910:3918:4718:4319:1019:0618:2519:15בוליביה, לה-פס )ח(

6:576:449:058:579:539:4510:5410:4818:4618:5619:2219:3218:3719:46בלגיה, אנטוורפן )ח(

6:576:449:068:589:539:4510:5410:4818:4718:5719:2219:3218:3719:46בלגיה, בריסל )ח(

6:086:118:398:399:109:1010:1310:1318:2718:2118:4718:4118:0418:50ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:565:598:278:278:588:5810:0110:0118:1118:0518:3518:2917:4818:38ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:156:028:238:159:119:0310:1210:0618:0618:1618:4018:5017:5919:04בריטניה, לונדון )ח(

6:256:108:308:219:199:1110:2010:1418:1218:2318:4919:0118:0719:16בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:226:088:288:209:179:0910:1810:1218:1118:2218:4618:5718:0219:12גרמניה, ברלין )ח(

6:406:278:498:429:359:2810:3710:3118:3018:3919:0419:1418:2019:27גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:086:118:388:399:109:1110:1310:1318:3018:2418:4918:4218:0718:52דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:476:429:159:129:469:4210:4810:4518:4818:5019:1119:1318:3119:22הודו, מומבאי )ח(

6:436:389:119:089:429:3810:4410:4118:4418:4619:0719:0918:2719:18הודו, פונה )ח(

5:585:468:108:038:538:479:559:4917:4817:5718:2118:3017:3818:43הונגריה, בודפשט )ח(

6:136:038:318:259:099:0310:1110:0618:0618:1318:3618:4217:5418:54טורקיה, איסטנבול )ח(

6:376:288:578:519:349:2810:3510:3118:3218:3719:0019:0518:1919:17יוון, אתונה )ח(

6:196:078:318:249:149:0810:1610:1018:1018:1818:4218:5017:5919:03מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:446:399:129:099:439:3910:4510:4218:4518:4719:0919:1018:2919:20מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:246:328:478:509:299:3210:3310:3518:5218:4119:2419:1218:2519:25ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:146:078:398:359:119:0710:1310:1018:1218:1518:3718:4017:5718:50נפאל, קטמנדו )ח(

7:117:099:429:4010:1010:0811:1311:1119:1719:1519:3919:3718:5719:46סינגפור, סינגפור )ח(

5:515:377:587:508:468:399:479:4217:4017:5018:1618:2617:3018:41פולין, ורשא )ח(

6:126:128:438:439:139:1210:1510:1418:2218:1818:4518:4118:0118:50פרו, לימה )ח(

6:546:439:089:019:509:4410:5110:4618:4618:5419:1819:2618:3519:38צרפת, ליאון )ח(

7:056:529:169:0810:019:5311:0210:5618:5719:0619:2919:3818:4619:51צרפת, פריז )ח(

6:036:008:348:319:029:0010:0510:0218:0818:0718:3018:2917:4918:38קולומביה, בוגוטה )ח(

7:307:199:469:4010:2610:2011:2811:2319:2619:3319:5420:0119:1420:13קנדה, טורונטו )ק(

7:076:569:229:1510:039:5711:0511:0019:0119:0919:3119:3918:5019:52קנדה, מונטריאול )ק(

6:576:499:199:139:549:4910:5510:5218:5318:5819:2019:2418:3919:35קפריסין, לרנקה )ק(

7:126:579:159:0610:079:5911:0811:0218:5919:1119:3719:4918:5120:05רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:466:318:488:389:419:3210:4110:3518:3518:4719:1119:2418:2719:39רוסיה, מוסקבה )ח(

6:356:238:488:409:319:2410:3210:2718:2618:3418:5819:0718:1519:20רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:406:288:528:459:369:2910:3710:3218:3518:4419:0319:1218:2419:25שוויץ, ציריך )ח(

6:266:228:558:539:259:2210:2710:2418:2918:2918:5118:5218:1119:01תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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