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ד

c"iyz'd ,lel` f"k ,miavp t"y .c"qa

(dben izla dgpd)

ÁÂÙ˙Îלחכי מתוק ופריו וישבתי חמדתי בצלו הבני� בי� דודי כ� היער הנה1בעצי .2

עצרת ושמיני סוכות הכפורי� יו� השנה דראש הזמני� על נאמר זה והעני�3פסוק .
כתיב דהנה יו�4בזה, הוא היו� ויהי הוי', על להתייצב האלקי� בני ויבואו היו� ויהי

והזהר התרגו� כמ"ש השנה ב"ד5דראש שה� המלאכי� דהיינו האלקי� בני באי� ואז ,
ולכ� בכבודו, במאד ומדקדק האב את מייקר שהב� דכמו בני�, בש� ונקראי� רברבא,
בני�, שנקראי� המלאכי� כמו"כ עליו, מקטרג הב� אזי האב את מכבד אינו אחד כאשר
אלו על והקטרוג הדי� מדת יסתע� זה ומשו� הקב"ה, של בכבודו מאד מדקדקי� ה�
שמדקדקי� בני� היות� שמצד האלקי�, בני שנקראי� שזהו הקב"ה, את מכבדי� שאינ�
להתייצב מ"ש וזהו ית'. בכבודו מדקדקי� שאינ� אלו על הדי� מדת נתעורר ית', בכבודו
דחילו ע"י י"ה יחוד העבודה, כללות ע"י שנעשה הוי' דש� היחוד על דקאי הוי', על
התומ"צ, קיו� בהעדר אבל עול, בקבלת מ"ע קיו� ע"י ו"ה ויחוד מל"ת, וע"י ורחימו

אמכ� שולחה בפשעיכ� להיות שאפשר עד כו' הפירוד את6נעשה המלאכי� תובעי� ואז ,
בי� דודי כ� ועז"נ הוי'. על להתייצב האלקי� בני ויבואו מש"נ שזהו הוי', ש� של הכבוד
עני� ישנו אזי בני�, בש� שנקראי� המלאכי� קטרוג שישנו השנה בראש דג� הבני�,

וכמ"ש דודי, שזהו"ע ישראל, לכנסת דהקב"ה האהבה7האהבה שהו"ע רעי, וזה דודי זה
ישראל. לכנסת דהקב"ה העצמית

כתיבÔÈ·‰ÏÂב) מיני' לעיל הנה הבנות,8העני� בי� רעייתי כ� החוחי� בי� כשושנה
יהי' עי"ז החוחי�, בי� שושנה כמו הבנות בי� רעייתי שתהי' שע"י והיינו,
רעייתי דהנה, בזה, והעני� היער. בעצי כתפוח הנ"ל) אלקי� (בני הבני� בי� דודי אח"כ

פרנסתי רעייתי שהיא ישראל, כנסת על שבשמי�9קאי לאביה� מפרנסי� דישראל ,10,

ולבוש מזו� כולל דלהיות11דפרנסה הגו�, ע� הנפש את לחבר הוא המזו� עני� והנה, .
ביניה�, המחבר ממוצע להיות צרי� לזאת גשמי, הוא והגו� בתכלית רוחנית היא שהנפש
הגו�, ע� הנפש את מחבר הוא ועי"ז כבשרו, ובשר ד� ונעשה נתהפ� שהמזו� המזו�, והוא
על שמגי� עי"ז בהגו�, הנפש מקיי� הלבוש וכ� המוחי�. ע� הנפש גופא) (בהנפש וג�
ובשר ד� שנעשה פנימי, הוא דמזו� הוא, ולבוש מזו� בי� ההפרש א� וחו�. מקור האד�

ג.)1 ב, שה"ש

באוה"ת)2 היער בעצי כתפוח ד"ה ראה – לקמ� הבא בכל

זו בשנה בפ"ע בקונטרס (נדפס ואיל� קפח ע' ח"א שה"ש

ג� וראה שליט"א). אדמו"ר מכ"ק ומ"מ הערות ע� – (תשי"ד)

(ובהנסמ� ואיל� רפ ע' תקע"א הזק� אדמו"ר במאמרי זה ד"ה

שיח). ע' ש�

ב.)3 רנה, זח"ג ראה

א.)4 ב, ו. א, איוב

א.)5 רלא, ח"ג ב. לב, ח"ב

א.)6 נ, ישעי'

טז.)7 ה, שה"ש

ב.)8 ב, ש�

(ו).)9 ט פ"א, שהש"ר

ב.)10 ז, זח"ג

א.)11 סח, כתובות ראה
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היא מהנפש שממשי� ההמשכה ג� הנה ולכ�, הגו�, בפנימיות שנכנס והיינו כבשרו,
הוא שהלבוש הדבר וטע� בלבד. מקי� והוא מבחו�, הוא הלבוש אבל פנימית, המשכה
בכלי� שיתלבש אפשר אי ולזאת ביותר, נעלה הוא בעצ� שהלבוש לפי זה הרי מקי�,
תמיד, להיות צרי� אינו שמזו� רואי� אנו ולכ� מקי�. בבחי' נשאר הוא אלא בפנימיות,
להיות אפשר שאי תמיד, הוא לבוש משא"כ אוכל, שאינו זמ� ויש ושותה שאוכל זמ� שיש
מקי� בבחי' הוא ולזאת ביותר, נעלה הוא שהלבוש לפי הוא הדבר וטע� לבושי�. .12בלי

ח"י נר"נ לה נקראו שמות דחמשה ומקי�, פנימי שיש בהנפש, ג� הוא רוח13וכמו"כ נפש ,
עני� יוב� וכמו"כ מקיפי�. ה� יחידה וחי' פנימיי�, ה� נר"נ הנה יחידה, חי' ונשמה
מה דלכאורה פרנסתי, רעייתי ישראל כנסת נקראת שעש"ז למעלה, ולבוש) (מזו� הפרנסה
והו"ע גו�, בחי' יש למעלה שג� ידוע דהנה הוא העני� א� למעלה, הפרנסה עני� שיי�

כמאמר ספירות, גופ14העשר ה� מ"מ ספירות, היות� דע� לו�, תקינת ובאי�גופי� בלבד י�
המזו� ע"י הוא ספירות לעשר מאוא"ס שיומש� בכדי הנה ולכ�, הפשוט, לאוא"ס ערו�
שהתורה לפי והיינו ספירות, לעשר מאוא"ס נמש� ידה שעל התורה, הו"ע דמזו� דוקא,
דא� הספירות, ראשית שהיא החכמה מספירת ג� למעלה ספירות, מעשר למעלה היא

נפקת מחכמה מהחכמה15שאורייתא למעלה היא שרשה בעצ� אבל בלבד, נפקת זה הרי ,16,

התורה שע"י ההמשכה אמנ�, ספירות. לעשר מאוא"ס להמשי� התורה ביכולת ולזאת
נעשית זו והמשכה המקיפי�, המשכת ג� יש לזה ונוס� פנימית. המשכה היא מזו�, שהיא

כמ"ש לבוש, בחי' שה� המצוות את17ע"י ממשיכות שהמצוות לפי והיינו צדקה, לבושו
היא התורה שג� שנת"ל וא� העליו�. רצו� ה� שהמצוות לפי הוא הדבר וטע� המקי�.
היא בכתר שהיא כמו ג� התורה מ"מ, מאוא"ס, להמשי� יכולה שלכ� מחכמה, למעלה
המקי�. את הממשיכות ה� ולכ� דארי�, בג"ר ה� והמצוות לחכמה, ששיי� דארי�, בז"ת
נמשכי� אזי תומ"צ מקיימי� ישראל שכאשר דוקא, ישראל ע"י ה� אלו שהמשכות ולהיות

פרנסתי. רעייתי בש� ישראל כנסת נקראת לכ� הנ"ל, המשכות יד� על

האלקי�,ÊÚÂ"�ג) בני בעני� נת"ל דהנה הבנות, עני� וביאור הבנות. בי� רעייתי כ� נאמר
ומשו� קטרוג, של עני� מה� להיות אפשר בני� בש� שנקראי� המלאכי� שמצד
גשמיי� לדברי� תאוה שתתאוה הבהמית לנפש יניקה וג� לחיצוני�, יניקה להיות אפשר זה
לדברי� ג� אלא היתר לתאוות רק לא שתתאוה שאפשר ועד חומריי�, לדברי� וג�
מקבל. בבחי' היא התאוה שע"י לפי נקבה, לשו� בנות, בש� נקראת היא ואז האסורי�,
גדולה ירידה שזוהי בנה"ב, נה"א התלבשות שזהו"ע הבנות, בי� רעייתי כ� אומרו וזהו
שה� שהקוצי� החוחי�, בי� לשושנה שנמשלה וזהו עלי', צור� היא שהירידה אלא במאד,

ואיל�.)12 ד צח, ברכה לקו"ת ראה

לז.)13 פ"ב, דב"ר ט. פי"ד, ב"ר

א).)14 (יז, בהקדמה תקו"ז

ועוד.)15 א. פה, א. סב, זח"ב

לקו"ת)16 ג. יא, ל� תו"א ב). (קב, ס"א אגה"ק תניא ראה

רלד. ע' נביאי� אדה"ז מאמרי א. ז, במדבר סע"א. מג, בהר

ועוד. רלז.

נוראי�.)17 ימי� בתפילת מאמיני�" "וכל פיוט

c"iyz'd lel` f"k miavp t"y

ריחא סלקת עי"ז דוקא הנה ומ"מ השושנה, את ותוחבי� דוחקי� הוא18החוחי� כמו"כ ,

בגימטריא שחוח כידוע דחוחי�, העני� ישנו שאז בנה"ב, התלבשותה שע"י בהנשמה,
לבחי'19כ"ב שבא והיינו עלי', בה נעשה עי"ז דוקא הנה דקליפה, אתוו� כ"ב שזהו"ע ,

שזוהי הצדיקי�, עבודת היא עצמה מצד הנשמה עבודת דהנה, מאד�. דבכל האהבה
נפש� דבכל נפש�20העבודה את נוטל אפילו ג� הוא בזה שהפירוש דא� זה21, אי� מ"מ ,

מאד� בכל בנה"ב20בחי' התלבשותה ע"י אמנ� הנאצלי�. מדריגת ע� עדיי� קשור זה והרי ,
ממדריגת למעלה שמגעת תשובה, הבעלי עבודת שהיא מאד�, דבכל לאהבה הנשמה באה
בכתר, הוא זה עני� שג� תומ"צ, על דקאי פרנסתי, רעייתי בפירוש שנת"ל וא� הנאצלי�.
עתיק בבחי' מגיע מאד� בכל בחי' אבל הנאצלי�, בשרש רק מגיעי� תומ"צ הנה מ"מ,

הנאצלי�. משרש שלמעלה

בי�‡Ì�Óד) כשושנה הבנות בי� רעייתי היות דע� הירידה, שע"י העלי' שתהי' בכדי
יש זה על הנה מאד�, בכל לבחי' שיגיע העלי', תהי' ש� ג� מ"מ החוחי�,
מהשתלשלות, שלמעלה הרחמי� מדות י"ג המשכת והו"ע מלמעלה, והמשכה כח נתינת
וזהו העלי'. תהי' ש� שג� ואדרבה מנה"ב, להתפעל לבלי כח לו יש זו המשכה שע"י

שלמעלה22מ"ש העליו� לוב� בחי' הוא דלב� ולבנותיו, לבניו וינשק בבקר לב� וישכ�
בני על דקאי לבניו הפרצופי�, בכל מטה למטה ג� נמשכת זו ובחי' מהשתלשלות,
ועני� העליו�, לוב� בחי' המשכת יש ש� שג� כנ"ל, הנה"ב על דקאי ולבנותיו האלקי�,

כו'. העלי' שתהי' פועל זה

Â‰ÊÂ,'כו הרחמ� אב אבינו אומרי� מאד�, בכל ק"ש, דקוד� יו�, בכל העבודה סדר ג"כ
פועלת מאד� דבכל שהעבודה העבודה, אחרי יגמה"ר המשכת שיש דכש� והיינו
יגמה"ר המשכת יש כמו"כ התפלה, אחרי שאומרי� היגמה"ר שהו"ע יגמה"ר, המשכת
שמבקשי� וזהו העבודה. עני� שיהי' שפועל דלעילא האתערותא והו"ע התפלה, קוד�

אבינו יוצר, שעלינו,בברכת הרחמנות כלל יודעי� אי� שאנו עלינו, רח� המרח� הרחמ� אב
להיות אפשר היגמה"ר המשכת שע"י והיינו, דייקא, ברחמי� הרבי�, ברחמי� מבקשי� ולכ�
אתעדל"ע דהיינו העבודה, שתהי' בכדי היא זו שהמשכה א� אמנ�, מאד�. דבכל האהבה
ונה"ב בגו� כללית ההכנעה והוא הכנה, קצת צרי� לזה ג� מ"מ, האתעדל"ת, שקוד�

עריצי� לזמר הוא דזמרה דפסוקי ק"ש, ברכות שקוד� דזמרה פסוקי ע"י והיינו,23שנעשית ,
ביד� פיפיות חרב נעשה בגרונ� א�ל רוממות ונה"ב,24שע"י בגו� כללית הכנעה שהוא ,

מאד�. דבכל האהבה שתהי' פועלת דיגמה"ר וההמשכה יגמה"ר, המשכת נעשית ועי"ז

השנה,Â‰�‰ה) בכללות העבודה סדר הוא כמו"כ ויו�, יו� בכל העבודה סדר שהוא כמו
שה� האלקי� בני באי� שאז השנה, ראש על דקאי הבני�, בי� דודי מ"ש דזהו

ועוד.)18 ב. קפט, זח"ב

ח.)19 ח, עקב להאריז"ל הליקוטי� ספר ראה

ה.)20 ו, ואתחנ�

א.)21 נד, ברכות

ח"ה)22 ויצא אוה"ת ואיל�. ד כג, תו"א וראה א. לב, ויצא

ועוד. ואיל�. ב תתסט,

ד.)23 נא, נצבי� ד. מז, לקו"תבחוקותי וראה ה. כה, ישעי' ע"פ

ש�.)24 לקו"ת וראה ו. קמט, תהלי�
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דודי דזה רבה האהבה שישנו הבני�, בי� דודי הנה ומ"מ הבני�, בי� שזהו המקטרגי�,
רעי שקוד�7וזה יו�, שבכל בעבודה שהוא כמו והנה, עלי'. צור� היא שהירידה וכנ"ל ,

השנה, ראש קוד� ג� הנה כמו"כ מלמטה, הכנה וג� הרחמי� מדות י"ג המשכת צ"ל ק"ש
ואח"כ לדודי אני אלול, שזהו"ע מלמטלמ"ע, עבודה וג� יגמה"ר הארת ישנו אלול, בחודש
להיות אמנ�, רעי. וזה דודי דזה האהבה ישנו השנה בראש אח"כ הנה ועי"ז לי, ודודי
א� כי בהמשכה שתהי' אפשר אי לכ� ביותר, ועצמית ביותר נעלית אהבה היא זו שאהבה
ביותר, נעלה ממקו� הארה להיותה מ"מ, בלבד, הארה היותה וע� בלבד, ממנה הארה
הרי שמ"מ כיו� אמנ�, וחסרונות. הפגמי� כל למלאות יכולה בלבד הארה ג� הנה לזאת
לא היינו מקי�, הוא דצל וישבתי, חמדתי בצלו בכתוב ממשי� לזה הנה בלבד, הארה זה
ענני�, הז' המשכת הוא שאז הסוכות חג על וקאי המקי�, עצ� א� כי בלבד, הארה רק
בא זה הרי מ"מ, מקיפי�, בחי' המשכת שזוהי וא� המקיפי�. בחי' המשכת שהוא

שעז"נ הסוכות, שזהו"ע הושבתי25בהתיישבות, הושבתי, בסוכות כי דורותיכ� ידעו למע�
שבצלו זאת שלבד היינו וישבתי, חמדתי בצלו אומרו וזהו ההתיישבות. שהו"ע דייקא,
הו"ע זה כל אמנ� בהתיישבות. בא שהמקי� וישבתי, ג� הנה המקי�, עצ� שהוא חמדתי
מלשו� עצרת עצרת, שמיני על דקאי לחכי, מתוק ופריו בכתוב ממשי� זה ועל המקיפי�,

בפנימיות.26קליטה בא שזה ,

‰ÊÓÂלדרכו הל� דויעקב באופ� השנה דכל לעבודה ההליכה הסדר27נעשית כללות שישנו ,

הל� ויעקב גו' ולבנותיו לבניו וינשק בבקר לב� וישכ� שזהו"ע יגמה"ר, דהמשכת
הל� ויעקב אשר עד הפרצופי�, בכל וכו', לבניו היא דיגמה"ר שההמשכה היינו לדרכו,
ברוחניות בהשפעה כדבעי, שתהי' השנה שבכל בהעבודה כח הנתינת שהוא לדרכו,

והנגלה. הנראה בטוב בגשמיות, ובהשפעה

•

מג.)25 כג, אמור

26(.229 ע' ח"ט לקו"ש א'תשפט. ע' שמע"צ אוה"ת ראה

וש"נ.

ב.)27 ש�, ויצא

.c"iyz'd ,lel` f"k ,miavp zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

השנה1לפני‡. ראש2ראש ולפני בחוקותי, פרשת � שבועות לפני התוכחה: בפרשת קורי� שבועות, לפני וכ� ,
ג� ולפעמי� במדבר, פרשת � שבועות לפני נוספת: פרשה קורי� זו פרשה שלאחרי אלא תבוא. פרשת � השנה
ליו�ֿטוב. התוכחה בי� להפסיק בכדי ויל�, פרשת ג� ולפעמי� ניצבי�, פרשת � השנה ראש ולפני נשא; פרשת

חסֿושלו� עונשי� של עני� אינה שהתוכחה כיו� � לזה ולכ�3והטע� הכלי, וזיכו� טהרת של עני� אלא ,

ביותר, ויקר חשוב דבר כלי בתו� שמניחי� לפני שבגשמיות, כש� כי, � השנה וראש שבועות לפני אותה קורי�
הש"ס כלשו� "קללותיה", את לכלות הכלי, את להדיח ברוחניות.4בהכרח ג� הוא כ� �

חדשה המשכה נמשכת השנה ראש שבכל השנה, דראש הגילויי� ולפני דמת�ֿתורה הגילויי� לפני ולכ�,
מעול� היתה לקבל5שלא בכדי הרי � כזו המשכה היתה לא קיי� היה המקדש שבית בזמ� שאפילו היינו ,

הכלי. טהרת תחילה שתהיה בהכרח זו, המשכה

ג� שהוא מל� ב� לגבי ובפרט ייסורי�, זה הרי עלֿכלֿפני� קצר זמ� שלמש� כ� על הבט שמבלי כלומר,
הוא) ברו� הקדוש המלכי� מלכי מל� של יחידי� בני� ה� ישראל בני כל (שהרי יחיד כאשר6ב� ג� ולכ� ,

זאת לסבול כבר יכול אינו אזוי") ניט איז וואס קלייניקייט א ("ע�עס כדבעי אינו בלבד קט� (ולכ�7דבר ַַָ
הרחמי�" "אב ואפילו הרחמ�", אב "אבינו אצל כדאי כ�, פי על א� – כנ"ל) בפרשה, קלה8מפסיקי� שלשעה ,

זה. לאחרי שיית� היקר הדבר בשביל כ�, כל טוב באופ� שלא יהיה

הגילוי,·. את המונעי� טובי� הלא מהדברי� טהרה דהיינו, הכלי, טהרת של עני� אלא אינו זה כל אמנ�,
הכנה זה אי� להגילוי.ziaeigאבל

הכנה ג� להיות שצריכה שלאחריziaeigוכיו� דהיינו התוכחה, לאחר נוספת פרשה קורי� לכ� � להגילוי
הגילוי. לקבלת הכנה שהיא בתורה, נוספת פרשה קורי� הכלי, טהרת שישנה

ביאור צרי� עדיי� אבל התוכחה, לאחר שתהיה) (איזו נוספת פרשה שקורי� העני� לכללות טע� שזהו אלא
דוקא. במדבר ופרשת ניצבי� בפרשת הוא זה עני� מדוע

העני�: וביאור

ז"ל חכמינו והאחדות9אמרו שהשלו� דהיינו השלו�", אלא לישראל ברכה מחזיק כלי הקב"ה מצא "לא
בתפילה שאומרי� וכמו הקב"ה, של ברכתו המחזיק כלי הברכה10ה� אז ודוקא כאחד", כולנו אבינו "ברכנו

פני�". "באור היא

עני� דבר על מדובר אלו בפרשיות כי � דוקא במדבר ופרשת ניצבי� פרשת קורי� melydeולכ� zecg`d,

השבועות: וחג השנה דראש להגילויי� הכנה שה�

מימי�" שואב עד עצי� מחוטב גו' שבטיכ� "ראשיכ� כולכ�", היו� ניצבי� "את� – ניצבי� ,11בפרשת

תורה בלקוטי (כמבואר שלימה" אחת "קומה ה� האחדות.11שכול� עני� שהוא ,(
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מוגה בלתי
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הרחמי�" "אב ואפילו הרחמ�", אב "אבינו אצל כדאי כ�, פי על א� – כנ"ל) בפרשה, קלה8מפסיקי� שלשעה ,
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בי�‚. חילוק שיש כיו� ולכ�, הגילוי, מעי� שתהיה בהכרח הכנה, אלא שאינה א� והכשרה, הכנה כל והנה,
הכלי דטהרת ההכנה ה� לההכנות, בנוגע ג� חילוק שישנו מוב� הרי דשבועות, להגילויי� השנה דראש הגילויי�

דאחדות. ההכנה וה�
ראש14החילוק קוד� שקורי� תבוא, דפרשת להתוכחה שבועות, קוד� שקורי� בחוקותי, דפרשת התוכחה בי�

ככה פעמי� ב' צ"ח, תבוא, ובפרשת קללות, מ"ט ישנ� בחוקותי דפרשת שבהתוכחה � הוא .15השנה,

יתירה. טהרה ג� נדרשת ולכ� דשבועות, מהגילויי� למעלה ה� השנה דראש שהגילויי� מוב�, ומזה

עני� היה תורה שמת� בגמרא וכדאיתא למטה, מלמעלה ישר", "אור בדר� ה� דשבועות והגילויי� העבודה
גירות דמי"16של שנולד כקט� שנתגייר ו"גר "אור17, תשובה, עניינ� דתשרי והגילויי� העבודה כ� שאי� מה .

למעלה מלמטה סדר שהוא ר, ש, ת, האותיות בסדר היא "תשרי" תיבת ולכ� למעלה, מלמטה .18חוזר",

ואני לי "דודי הצדיקי�, עבודת שהיא סיוו�, והתחלת אייר דניס�, העבודה היא לשבועות ההכנה ג� ולכ�
ו(אחרי19לו" לדודי "אני תשובה, בעלי עבודת אלול, דחודש העבודה היא השנה לראש וההכנה למטה; מלמעלה ,

לי" דודי למעלה20כ�) מלמטה ,21.

וכידוע ישר", ד"אור מהגילויי� למעלה ה� חוזר" ד"אור וכ�22הגילויי� צדיקי�. על תשובה בעלי מעלת
מלוחות למעלה ה� הכיפורי�, יו� למחרת העגל, חטא לאחרי שניתנו השניות, שלוחות בלוחות, ג� מצינו

הוא בזה והלשו� סיוו�. בחודש שניתנו הכלי24לתושייה"miltk"23הראשונות, טהרת ג� ולכ� ככה. פעמי� ב' �
כפולה. היא השנה ראש שלפני

ובעני� העגל, חטא הוא הגלות שורש ותשובה: חטא היא לה� שהסיבה והגאולה, הגלות בעני� ג� הוא וכ�
ידי ועל בכפלי�". "חטאה איתא הגלות סיבת שהוא החטא בעני� זה דר� ועל בכפליי�", "לקתה איתא הגלות

שנאמר כמו בכפליי�", "נחמה שהיא להגאולה, באי� נחמו"25זה .26"נחמו

חג„. שלפני מההכנה למעלה היא השנה ראש שלפני ההכנה � דאחדות ההכנה הב', בההכנה כ� וכמו
השבועות:

כול� המניי� שבעני� בכ� האחדות, עני� אמנ� מודגש שבועות) קוד� (שקורי� במדבר אבל,deeyaבפרשת ,

מצד רק הוא כול�dclezdהמדובר נמני� אחר, משבט ואחד פלוני משבט הוא שאחד כ� על הבט שמבלי ,

בשווה.

מצד מדובר � ניצבי� בפרשת כ� שאי� ישראלdceardומצדdbxcndמה בני בי� מדרגות חילוקי ישנ� שבזה ,

היו� ניצבי� "את� כ�, פי על וא� מימי�"), ושואב עצי� "חוטב וישנ� שבטיכ�" "ראשיכ� ישנ� (שהרי
כאחד" "לאחדי� .27כולכ�",

הדבר: וטע�

הכל זה ובעני� דמי", שנולד כקט� שנתגייר ש"גר הגירות, עני� למטה, מלמעלה עניינו � השבועות חג
מדרגות. חילוקי ואי� שווי�,

היא תשובה הרי � תשובה שעניינו השנה, ראש כ� שאי� בהכרחdcearמה הרי � עבודה שזוהי ומכיו� ,
שוני עבודה אופני "חוטבשישנ� וישנ� שבטיכ�" "ראשיכ� ישנ� � מדרגות חילוקי שישנ� בהכרח וממילא ,�

מימי�". ושואב עצי�

בני שכל כאחד", "לאחדי� ד"כולכ�", באופ� זה הרי כ� פי על א� מדרגות, חילוקי שישנ� שא� אלא,
לו" צרי� וחברו מחברו שגבוה ואחד אחד בכל ומעלה יתרו� "שיש כיו� שלימה", אחת "קומה ה� .27ישראל

(14.1 שבהערה המוגהת השיחה המש� � הסעי� סו� עד מכא�
יב.15) כט, פרשתנו בפרש"י הובא פרשתנו. ריש תנחומא ראה
ב.16) מו, יבמות ראה
וש"נ.17) א. כב, ש�
א'שא.18) ע' ר"ה דרושי באוה"ת הובא א. קפו, זח"ב ראה
טז.19) ב, שה"ש
ג.20) ו, ש�

וש"נ.21) ואיל�. 158 ע' חי"ט לקו"ש ראה
(22.1 הערה 183 ע' תש"ט סה"מ וראה ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"�
רפמ"ו.23) שמו"ר
ו.24) יא, איוב
א.25) מ, ישעי'
ספ"א.26) איכ"ר
פרשתנו.27) ריש לקו"ת
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הוא זקוק ולכ� חפצו, למחוז להגיע הוא יכול הרגל ידי על שדוקא � הרגל מעלת את מרגיש שהראש והיינו,
מוכרח ולכ� ללכת, לא� לדעת הוא יכול הראש ידי על שדוקא בידעו � הראש מעלת את מרגיש והרגל להרגל;

שבראש. להמוחי� ולהישמע בטל להיות הוא

ועד שלימה", אחת "קומה נעשי� אזי � הראש מעלת את והרגל הרגל, מעלת את מרגיש הראש וכאשר
וסו�" ראש האד� ימצא "מבלי – יותר נעלית למדרגה שנאמר28שמגיעי� וכמו השנה. בראש נעשה זה שעני� ,29

" שדוקא ע�", ראשי בהתאס� מל� בישורו� "מבליsq`zda"ויהי ההתכללות עני� שהוא יחד, כול� ע�", ראשי
עליכ�" "תמליכוני נעשה � וסו�" ראש האד� .30ימצא

שלימה". אחת "קומה ה� יחד ישראל בני שכל � גו'" ניצבי� ד"את� ההתכללות כאמור, היא, לזה וההכנה

� הכלי דטהרת להכנה בנוגע ואילו והאחדות, השלו� עני� ידי על נעשית השנה לראש ההכנה שעיקר ועד
בגמרא מצינו הטוב שבצד כש� טוב,31הרי הלא בצד ג� הוא כ� עולה, הקריב כאילו עולה בתורת העוסק שכל

חובתו" ידי "יוצא אזי יתבר�, ורצונו חכמתו שזוהי התורה לימוד בתור ב"תוכחה" וקורא שעוסק ידי שעל
ומתוקה. טובה לשנה השנה, דראש טובה וחתימה לכתיבה להכנה בזה ודי אליי�"), דערמיט יוצא ער ַ("איז

התנגדות‰. זה על יש � הקב"ה של ברכתו המחזיק כלי ביותר, נעלה עני� הוא השלו� שעני� כיו� והנה,
השלו�. לעני� השתדלות") געוואלדיקע א ("זייער ביותר עצומה בהשתדלות צור� יש ולכ� ַַגדולה,

הגו�: מצד וה� הנשמה מצד ה� להיות צריכה זו והשתדלות

שיי� אינו לבדו הגו� וג� לעבודה, שייכת אינה לבדה הנשמה יחד. ולגו� לנשמה ניתנה � בכלל העבודה
בזה שההשתדלות � השלו� בעני� ג� הוא וכ� האד�. ה� יחד ששניה� יחד, לשניה� ניתנה העבודה לעבודה;

הגו�. מצד וה� הנשמה מצד ה� להיות צריכה

מעלת להרגיש צרי� והרגל הרגל מעלת להרגיש צרי� שהראש הנ"ל, ההתבוננות ידי על – הנשמה מצד
ל"ב. פרק בתניא כמבואר מתאימות", "כול� הנשמות זה ומצד חברו, את משלי� מה� אחד שכל כיו� הראש,

מצד רק הוא מתאימות" ד"כול� שהעני� בתניא כמבואר בלבד, הנשמה שמצד האחדות עני� שזהו אלא
מחולקי�"). ("שהגופי� כו' פירוד של עני� ישנו הגו� מצד אבל הנשמה,

בגמרא שכתוב מה פי על זה הרי � הגו� מצד ג� האחדות עני� לפעול שמקרבת",32וכדי לגימה "גדולה
האחדות, לעני� מונע שאינו בלבד זו שלא הגו�, על ג� פועלי� זה ידי שעל "לחיי�", יאמרו יחד שכול� והיינו,

לזה. שמסייע � אדרבה אלא

***

.Â.היער בעצי כתפוח המתחיל דיבור מאמר ואמר לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

***

.Ê�הזק אדמו"ר מאמר ביסודו הוא עתה שנאמר "כמדומה33המאמר עליו ונרש� ב"ביכל", נמצא המאמר .

השנה". ראש קוד� תקע"א בשנת
שנאמר דמה בהמאמר כמבואר � השנה לראש על34ושייכותו קאי הבני�" בי� דודי כ� היער בעצי "כתפוח

נאמר זה (שעל תשרי דחודש הזמני� שאר דבר על ג� בהמאמר שמדובר וא� השנה. חמדתי34ראש "בצלו
השנה. דראש העני� הוא העיקר הרי גו'"),

שניכר מקומות, ומראי קיצורי� עליו יש וכ� צדק, הצמח אדמו"ר מכ"ק בחצאיֿעיגול הגהות ישנ� זה במאמר
צדק. מהצמח ה� שג�

ואיל�.28) 218 ע' ח"ל לקו"ש וראה ש�. לקו"ת
ה.29) לג, ברכה
וש"נ.30) סע"א. טז, ר"ה
בסופה.31) מנחות

ואיל�.32) סע"ב קג, סנהדרי� ראה
זו33) בשנה � בפ"ע בקונטרס י"ל � היער בעצי כתפוח ד"ה

ואיל�. קפח ע' א') (כר� שה"ש באוה"ת לאח"ז ונדפס (תשי"ד).
ג.34) ב, שה"ש



יי miavp zyxt zay zgiyc"iyz'd lel` f"k ,

הוא זקוק ולכ� חפצו, למחוז להגיע הוא יכול הרגל ידי על שדוקא � הרגל מעלת את מרגיש שהראש והיינו,
מוכרח ולכ� ללכת, לא� לדעת הוא יכול הראש ידי על שדוקא בידעו � הראש מעלת את מרגיש והרגל להרגל;

שבראש. להמוחי� ולהישמע בטל להיות הוא

ועד שלימה", אחת "קומה נעשי� אזי � הראש מעלת את והרגל הרגל, מעלת את מרגיש הראש וכאשר
וסו�" ראש האד� ימצא "מבלי – יותר נעלית למדרגה שנאמר28שמגיעי� וכמו השנה. בראש נעשה זה שעני� ,29

" שדוקא ע�", ראשי בהתאס� מל� בישורו� "מבליsq`zda"ויהי ההתכללות עני� שהוא יחד, כול� ע�", ראשי
עליכ�" "תמליכוני נעשה � וסו�" ראש האד� .30ימצא

שלימה". אחת "קומה ה� יחד ישראל בני שכל � גו'" ניצבי� ד"את� ההתכללות כאמור, היא, לזה וההכנה

� הכלי דטהרת להכנה בנוגע ואילו והאחדות, השלו� עני� ידי על נעשית השנה לראש ההכנה שעיקר ועד
בגמרא מצינו הטוב שבצד כש� טוב,31הרי הלא בצד ג� הוא כ� עולה, הקריב כאילו עולה בתורת העוסק שכל

חובתו" ידי "יוצא אזי יתבר�, ורצונו חכמתו שזוהי התורה לימוד בתור ב"תוכחה" וקורא שעוסק ידי שעל
ומתוקה. טובה לשנה השנה, דראש טובה וחתימה לכתיבה להכנה בזה ודי אליי�"), דערמיט יוצא ער ַ("איז

התנגדות‰. זה על יש � הקב"ה של ברכתו המחזיק כלי ביותר, נעלה עני� הוא השלו� שעני� כיו� והנה,
השלו�. לעני� השתדלות") געוואלדיקע א ("זייער ביותר עצומה בהשתדלות צור� יש ולכ� ַַגדולה,

הגו�: מצד וה� הנשמה מצד ה� להיות צריכה זו והשתדלות

שיי� אינו לבדו הגו� וג� לעבודה, שייכת אינה לבדה הנשמה יחד. ולגו� לנשמה ניתנה � בכלל העבודה
בזה שההשתדלות � השלו� בעני� ג� הוא וכ� האד�. ה� יחד ששניה� יחד, לשניה� ניתנה העבודה לעבודה;

הגו�. מצד וה� הנשמה מצד ה� להיות צריכה

מעלת להרגיש צרי� והרגל הרגל מעלת להרגיש צרי� שהראש הנ"ל, ההתבוננות ידי על – הנשמה מצד
ל"ב. פרק בתניא כמבואר מתאימות", "כול� הנשמות זה ומצד חברו, את משלי� מה� אחד שכל כיו� הראש,

מצד רק הוא מתאימות" ד"כול� שהעני� בתניא כמבואר בלבד, הנשמה שמצד האחדות עני� שזהו אלא
מחולקי�"). ("שהגופי� כו' פירוד של עני� ישנו הגו� מצד אבל הנשמה,

בגמרא שכתוב מה פי על זה הרי � הגו� מצד ג� האחדות עני� לפעול שמקרבת",32וכדי לגימה "גדולה
האחדות, לעני� מונע שאינו בלבד זו שלא הגו�, על ג� פועלי� זה ידי שעל "לחיי�", יאמרו יחד שכול� והיינו,

לזה. שמסייע � אדרבה אלא

***

.Â.היער בעצי כתפוח המתחיל דיבור מאמר ואמר לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

***

.Ê�הזק אדמו"ר מאמר ביסודו הוא עתה שנאמר "כמדומה33המאמר עליו ונרש� ב"ביכל", נמצא המאמר .

השנה". ראש קוד� תקע"א בשנת
שנאמר דמה בהמאמר כמבואר � השנה לראש על34ושייכותו קאי הבני�" בי� דודי כ� היער בעצי "כתפוח

נאמר זה (שעל תשרי דחודש הזמני� שאר דבר על ג� בהמאמר שמדובר וא� השנה. חמדתי34ראש "בצלו
השנה. דראש העני� הוא העיקר הרי גו'"),

שניכר מקומות, ומראי קיצורי� עליו יש וכ� צדק, הצמח אדמו"ר מכ"ק בחצאיֿעיגול הגהות ישנ� זה במאמר
צדק. מהצמח ה� שג�

ואיל�.28) 218 ע' ח"ל לקו"ש וראה ש�. לקו"ת
ה.29) לג, ברכה
וש"נ.30) סע"א. טז, ר"ה
בסופה.31) מנחות

ואיל�.32) סע"ב קג, סנהדרי� ראה
זו33) בשנה � בפ"ע בקונטרס י"ל � היער בעצי כתפוח ד"ה

ואיל�. קפח ע' א') (כר� שה"ש באוה"ת לאח"ז ונדפס (תשי"ד).
ג.34) ב, שה"ש
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היערונוס� בעצי כתפוח המתחיל דיבור מאמר צדק מהצמח ג� ישנו � אות�35לזה דבר על בו שמדובר ,

הוספות. וע� אחר בסגנו� אבל עניני�,

.Á,�ביניה וקישור חיבור להיות אפשר שאי באופ� ה� עצמ� מצד והנפש שהגו� מבואר הנ"ל במאמר
פעולת חיותoefndוזוהי הגו�, כבשר ובשר ד� שנעשה ,iniptולמעלה בהגו�. הנפש קישור נעשה ידו שעל ,

עני� הוא בחינתyealdמזה ג� נמש� ידו שעל ,mitiwnd�עני וזהו ממש, העצ� בחינת זה אי� עדיי� א� .gixd,

א�") ("רירט ממש.mvrdaשמגיע ָ
והחיבור ביניה�, חיבור שו� אי� עצמ� שמצד � הבהמית ונפש הגו� ע� הנשמה חיבור בעני� ג� הוא וכ�

אלו: עניני� ג' ידי על הוא ביניה�

המקי� המשכת לבושי�, שה� � מצוות פנימית. המשכה מזו�, שעניינה � .36תורה

מלבישי� ובינה שחכמה היינו בחכמה, המלובש מהכתר שורשו.. התורה שהיא "שהמזו� – למעלה [ועניינו
oitp` jix`c dxeabe cqgl�נמשכי המצוות כ� שאי� מה ,oitp` jix`c zepey`x 'bn"37.[

בוגדיו" "ריח – ריחא"38ותשובה דסלקא "שושנה בהגהה39, צדק הצמח שכתב וכמו העצ�. בבחינת שמגיע �

הנ"ל הזק� אדמו"ר ספירות40למאמר מעשר באה זו envr"שהמשכה liv`nay�ש שנכתב והג� חצאי41, בי�
דא"ק, ספירות עשר שזה l"fמרובעי� epax oeyln df oi`."

.Ë�באי�ֿערו הוא ביניה� שהחילוק כיו� עצמ�, מצד חיבור שו� ביניה� אי� והגו� שהנשמה הנ"ל, עני�
גדולה. באריכות הנ"ל צדק הצמח במאמר מבואר �

ש"מצד מבאר, הדברי� שהיאmvrובתו� כפי אבל למטה, בהיותה ג� (היינו, האלוקית dnvrהנשמה cvn(

כו'" הבני� מאהבת ג� א� הללו, הזה עול� תענוגי מכל בער� ומובדלת היא .42רחוקה

בוודאי שה� ודעת, טע� פי שעל האהבה עניני מכל מושללת שהיא בכ� רק לא היא הנשמה שמעלת והיינו,
האלוקית שהנשמה � מזו יתירה אלא נוספי�), דברי� ה� הרי עצמו הגו� לגבי (שג� הגו� שמצד נוספי� עניני�

שהיא הבני�, מאהבת אפילו zinvrמושללת dad`.

בבחינת אלא אינו הבני�.. על אבות חסד ולזכור הקברות על שמבקשי� ש"מה ש�, מבואר dinxbcולכ� ilad

בחינת עצמהzephwשהוא מצד האלוקית ש"הנשמה כיו� ביותר, תחתונה מדרגה שזוהי בלבד", הנשמות
הגשמיי�" מדברי� לגמרי היא מובדלת .42וכוחותיה

מועטת, המשכה שהיא זאת לבד הרי � דגרמי'") ("הבלי ביותר תחתונה ממדרגה היא ההמשכה וכאשר
להגיע בהכרח ולכ� הילוכה. בדר� יותר עוד ההמשכה מתצמצמת שעלֿיד� ועיכובי�, מניעות ג� בה שייכי�

ידי על הוא זה שעני� דגרמי'", מ"הבלי יותר נעלית miyealeלמדרגה oefnd.

.È:�העני וביאור
הוא כ� � לזה זה שייכות לה� אי� עצמ� שמצד א� הגו� ע� הנפש את המזו� מקשר שבגשמיות כש�
דגרמי", מ"הבלא יותר נעלית למדרגה ומגיעי� מתקשרי� המזו�) (עני� התורה לימוד ידי שעל ברוחניות,

להעצ�. עד יותר, ולמעלה

הרבי: של החסידות ללימוד בנוגע ג� מוב� ומזה

ז"ל רבותינו כמאמר43אמרו בתורה, עצמותו את הכניס שהקב"ה וכש� לבורא�", דומי� נפשי44"צדיקי� "אנא
בתורת� ומהות�, עצמות� בכל עצמ�, את הכניסו הצדיקי� ג� כ� יהבית", .45כתבית

ואיל�,35) רפ ע' תקע"א בסה"מ שנדפס למאמר הכוונה כנראה
שיח). ע' ש� המו"ל הערות (ראה להצ"צ כת"י בכו"כ המיוחס

ובכ"מ.36) ספ"ה. תניא ראה
קפט.37) ע' ש� אוה"ת
א.38) לז, סנהדרי� ראה
רע"ב.39) קפט, זח"ב
קצג.40) ע' ש�

סע"ג.41) לט, תצא לקו"ת
רצ.42) ע' ש� סה"מ
אסת"ר43) ה. פ"י, במדב"ר ח. פס"ז, ב"ר וראה ג. פ"ד, רבה רות
ב. פ"ו,
הע"י).44) (לגירסת א קה, שבת
וש"נ.45) ואיל�. 24 ע' חכ"ז לקו"ש ראה

miavp zyxt zay zgiyc"iyz'd lel` f"k ,

פנימיי�, כוחות שה� נשמה, רוח מנפש ג� למעלה אלא דגרמי'", מ"הבלי רק לא למעלה הוא זה עני� והרי
שהרי � יחידה מבחינת למעלה ואפילו חיה, מבחינת ג� למעלה המזו�, ידי על שבאה ההמשכה עני� שהוא

היא "יחידה" (כמאמרmyג� בכלל)46בלבד ו"יחידה" לה", נקראו שמות (ראשי47"חמשה "אנכי" כ� שאי� מה ,

את הכניס שהקב"ה פירושו יהבית") כתבית נפשי "אנא שה�ezenvrתיבות בצדיקי�, ג� הוא וכ� בתורה,
mzedneעצמ�, mzenvr lka.�בתורת נמצאי� ,

של החסידות את שלומד היינו עצמותו, בכל הוא והלימוד הרבי, של החסידות את לומדי� כאשר ולכ�,
דכוחות ההגבלות ע� להתחשב מבלי ואפילו הבנתו, ע� להתחשב מבלי הגבלות, ללא בהדרכותיו והול� הרבי

התקשרות נעשית אזי � mvraהמקיפי� mvr,

באופ� הוא שלימודו דכיו� elyוהיינו, mvrdyהידוע וכהפתג� דארט�"), איז ("ער ש� בלבד48נמצא זו שלא ָ
מלמדת שהתורה זאת, עוד אלא התורה, את לומד נמצא`ezeשהוא החסידות) (תורת זו ובתורה ,iaxd ly mvrd

בעצ�. עצ� התקשרות נעשית אזי �

אלא) יותר, ולמעלה דגרמיה" ב"הבלי רק (לא בקשתו מגיעה זה ידי ynnועל mvrdaההמשכה וממילא ,
leabהיא ila.לו המצטר� בכל ,

***

.‡Èהשבוע שבפרשת שבות�" את אלוהי� ה' "ושב הפסוק בגמרא49על איתא חביבי�50� כמה וראה "בוא :
עתידי� כשה� וא� עמה�).. שכינה לאדו� (גלו עמה�.. שכינה שגלו מקו� שבכל הוא, ברו� הקדוש לפני ישראל
עמה� שב שהקב"ה מלמד ושב, אלא נאמר לא והשיב שבות�, את אלוהי� ה' ושב שנאמר עמה�, שכינה ליגאל

הגליות". מבי�
שכינה ליגאל עתידי� ש"כשה� מאליו מוב� הרי ל�?! משמע קא מאי מובני�: אינ� הגמרא דברי ולכאורה
לכה� מה ש�?! אינ� ישראל כשבני בגלות להיות להקב"ה מה בגלות?! יישאר הקב"ה מאי, אלא � עמה�"

הקברות בבורסקי51בבית למל� עמה�52ומה שב "שהקב"ה גו'", "ושב להודיענו הכתוב צרי� מה לש� וא"כ, !?
הגליות"? מבי�

הידוע פי על – בזה שלפני53והביאור שבהגאולות זה, שלפני להגאולות העתידה הגאולה בי� ההפרש בעני�
הניצוצות שאפילו דהיינו, דבר, שו� בגלות יישאר לא העתידה בהגאולה כ� שאי� מה העניני�, כל נגאלו לא זה
העניני�. לכל גאולה שתהיה � גו'" "ושב שנאמר מה וזהו ייגאלו. ה� ג� לגמרי, הטמאות קליפות בג' הנמצאי�

.·È�פע בעבודה.54דובר העניני� כל את לנצל שיש
אדמו"ר וחמי מורי כ"ק במכתב שמצינו וכפי באופ�55� ושאלה בעבודה, שאלה שאלות: שתי ששאל לאחד

לו. נוגע אינו המלאכי� עבודת שאופ� לו כתב הב' השאלה ועל הא', השאלה על רק לו שהשיב � המלאכי� עבודת

בעבודה: האמור העני� ביאור

שהוא מי ג� ולקרב מישראל, ואחת אחד כל ע� לפעול xzeiaיש zegtואחת אחד בכל יש שבאמת כיו� �
אד�" נשמת הוי' "נר להדליקו.56מישראל ואפשר ,

רשעי� ד"נר ומצב במעמד שנמצא מי שלjrci"57ואפילו באופ� הוא שבו אד�" נשמת הוי' שה"נר דהיינו ,
"jrciנ"ע מוהרש"ב אדמו"ר (כביאור נעשה58" אד� בני מעשי ידי שעל נבילה", נעשית עצמה "חתיכה בעני�

"נר זהו סו� כל שסו� כיו� הרי � איסור) להדליקו.ied'מהיתר אפשר ,"

ט.46) פי"ד, ב"ר
וש"נ.47) .56 ס"ע תרצ"ו סה"מ ראה
(48.88 ע' תש"ד סה"ש ב. רמו, ח"ב לקו"ד ראה
ג.49) ל,
הע"י).50) (לגירסת א כט, מגילה
ה.51) וארא תנחומא יד. פ"ה, שמו"ר ראה
ב.52) קטו, זח"ג ראה
וש"נ.53) .53 ע' ח"ה התוועדויות � מנח� תורת ראה

וש"נ.54) .106 ע' ח"ט התוועדויות � מנח� תורת ראה
ואיל�.55) שלה ע' ח"ב שלו אגרות�קודש ראה
פי"ט.56) תניא וראה כז. כ, משלי
החנוכה57) שער אורה שערי וראה יז. כא, איוב כ. כד, ט. יג, ש�

.92 ע' ש� מנח� תורת ג� וראה א. לז, ב. לה,
וראה58) קד). ע' ריש תרס"ה (סה"מ תרס"ה הנערי� ויגדלו ד"ה

העת"ר בשלו� פדה ד"ה קב). ע' עת"ר (סה"מ עת"ר חנוכה נר ד"ה
תשע). ע' ריש ח"ב תער"ב (המש�
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פנימיי�, כוחות שה� נשמה, רוח מנפש ג� למעלה אלא דגרמי'", מ"הבלי רק לא למעלה הוא זה עני� והרי
שהרי � יחידה מבחינת למעלה ואפילו חיה, מבחינת ג� למעלה המזו�, ידי על שבאה ההמשכה עני� שהוא

היא "יחידה" (כמאמרmyג� בכלל)46בלבד ו"יחידה" לה", נקראו שמות (ראשי47"חמשה "אנכי" כ� שאי� מה ,

את הכניס שהקב"ה פירושו יהבית") כתבית נפשי "אנא שה�ezenvrתיבות בצדיקי�, ג� הוא וכ� בתורה,
mzedneעצמ�, mzenvr lka.�בתורת נמצאי� ,

של החסידות את שלומד היינו עצמותו, בכל הוא והלימוד הרבי, של החסידות את לומדי� כאשר ולכ�,
דכוחות ההגבלות ע� להתחשב מבלי ואפילו הבנתו, ע� להתחשב מבלי הגבלות, ללא בהדרכותיו והול� הרבי

התקשרות נעשית אזי � mvraהמקיפי� mvr,

באופ� הוא שלימודו דכיו� elyוהיינו, mvrdyהידוע וכהפתג� דארט�"), איז ("ער ש� בלבד48נמצא זו שלא ָ
מלמדת שהתורה זאת, עוד אלא התורה, את לומד נמצא`ezeשהוא החסידות) (תורת זו ובתורה ,iaxd ly mvrd

בעצ�. עצ� התקשרות נעשית אזי �

אלא) יותר, ולמעלה דגרמיה" ב"הבלי רק (לא בקשתו מגיעה זה ידי ynnועל mvrdaההמשכה וממילא ,
leabהיא ila.לו המצטר� בכל ,

***

.‡Èהשבוע שבפרשת שבות�" את אלוהי� ה' "ושב הפסוק בגמרא49על איתא חביבי�50� כמה וראה "בוא :
עתידי� כשה� וא� עמה�).. שכינה לאדו� (גלו עמה�.. שכינה שגלו מקו� שבכל הוא, ברו� הקדוש לפני ישראל
עמה� שב שהקב"ה מלמד ושב, אלא נאמר לא והשיב שבות�, את אלוהי� ה' ושב שנאמר עמה�, שכינה ליגאל

הגליות". מבי�
שכינה ליגאל עתידי� ש"כשה� מאליו מוב� הרי ל�?! משמע קא מאי מובני�: אינ� הגמרא דברי ולכאורה
לכה� מה ש�?! אינ� ישראל כשבני בגלות להיות להקב"ה מה בגלות?! יישאר הקב"ה מאי, אלא � עמה�"

הקברות בבורסקי51בבית למל� עמה�52ומה שב "שהקב"ה גו'", "ושב להודיענו הכתוב צרי� מה לש� וא"כ, !?
הגליות"? מבי�

הידוע פי על – בזה שלפני53והביאור שבהגאולות זה, שלפני להגאולות העתידה הגאולה בי� ההפרש בעני�
הניצוצות שאפילו דהיינו, דבר, שו� בגלות יישאר לא העתידה בהגאולה כ� שאי� מה העניני�, כל נגאלו לא זה
העניני�. לכל גאולה שתהיה � גו'" "ושב שנאמר מה וזהו ייגאלו. ה� ג� לגמרי, הטמאות קליפות בג' הנמצאי�

.·È�פע בעבודה.54דובר העניני� כל את לנצל שיש
אדמו"ר וחמי מורי כ"ק במכתב שמצינו וכפי באופ�55� ושאלה בעבודה, שאלה שאלות: שתי ששאל לאחד

לו. נוגע אינו המלאכי� עבודת שאופ� לו כתב הב' השאלה ועל הא', השאלה על רק לו שהשיב � המלאכי� עבודת

בעבודה: האמור העני� ביאור

שהוא מי ג� ולקרב מישראל, ואחת אחד כל ע� לפעול xzeiaיש zegtואחת אחד בכל יש שבאמת כיו� �
אד�" נשמת הוי' "נר להדליקו.56מישראל ואפשר ,

רשעי� ד"נר ומצב במעמד שנמצא מי שלjrci"57ואפילו באופ� הוא שבו אד�" נשמת הוי' שה"נר דהיינו ,
"jrciנ"ע מוהרש"ב אדמו"ר (כביאור נעשה58" אד� בני מעשי ידי שעל נבילה", נעשית עצמה "חתיכה בעני�

"נר זהו סו� כל שסו� כיו� הרי � איסור) להדליקו.ied'מהיתר אפשר ,"

ט.46) פי"ד, ב"ר
וש"נ.47) .56 ס"ע תרצ"ו סה"מ ראה
(48.88 ע' תש"ד סה"ש ב. רמו, ח"ב לקו"ד ראה
ג.49) ל,
הע"י).50) (לגירסת א כט, מגילה
ה.51) וארא תנחומא יד. פ"ה, שמו"ר ראה
ב.52) קטו, זח"ג ראה
וש"נ.53) .53 ע' ח"ה התוועדויות � מנח� תורת ראה

וש"נ.54) .106 ע' ח"ט התוועדויות � מנח� תורת ראה
ואיל�.55) שלה ע' ח"ב שלו אגרות�קודש ראה
פי"ט.56) תניא וראה כז. כ, משלי
החנוכה57) שער אורה שערי וראה יז. כא, איוב כ. כד, ט. יג, ש�

.92 ע' ש� מנח� תורת ג� וראה א. לז, ב. לה,
וראה58) קד). ע' ריש תרס"ה (סה"מ תרס"ה הנערי� ויגדלו ד"ה

העת"ר בשלו� פדה ד"ה קב). ע' עת"ר (סה"מ עת"ר חנוכה נר ד"ה
תשע). ע' ריש ח"ב תער"ב (המש�
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כהני�" "ממלכת ה� ישראל בני כל שהרי � הקברות בבית לכה� מה לטעו�: להתעסק59יכולי� לו ומה ,
אלוקי� גו' ב"ה' הדביקות בו שחסרה היינו מאיר, אינו שבו הוי'" שה"נר אד� עליוmiig"60ע� מה לש� ?

שכזה? למקו� ללכת

זה שבשביל לבררו, כדי אד� אותו ע� שיתעסק שבשעה חושש, הוא � בבורסקי?! למל� מה זה דר� ועל
המתברר בלבושי להתלבש המברר שמצינו61צרי� וכפי כו', ממנו מושפע להיות הוא עלול בבית62� שהעובר

קלט! ריחו הבורסקי

סדר מיט� גיי� דארפ� ("איד� הקב"ה של כמו להיות צרי� ישראל בני של ההנהגה שסדר � זה על ַוהמענה
עמה�": שכינה לאדו� "גלו – אויבערשט�") פו�

שאי� האמיתי המוות שהוא לגמרי, הטמאות קליפות ג' למקו� "לאדו�", ללכת לשכינה לה מה לכאורה,
אויבערשטער דער ("גייט הקב"ה ג� עמה� מצטר� � לאדו� ישראל בני כשגלו כ�, פי על וא� כלל?! חיות בו

כנ"ל. בשלמות, הניצוצות כל יישארו � סו� כל וסו� מיט"), אוי�

ללכת יש � לאדו�" ש"גלה יהודי ישנו כאשר דר�. באותה לנהוג צריכי� ה� שג� לדעת, ישראל בני על
עס ("צי כבודי לפי הוא הדבר הא� � הקברות" בבית לכה� "מה על לא דבר: שו� על לחשוב מבלי עמו,
ישפיע הדבר אי� לחשוש � בבורסקי" למל� "מה על לא ואפילו כבוד"), מיי� פאר איז עס צי מיר, פאר ַַַ�אסט

חשבונות. שו� ללא עמו ללכת יש אלא אי�"), מיט זיי� וועט ("וואס שלו ומצבו מעמדו ָעל

.‚È.עילוי אצלו שיתוס� אלא כמקוד�, בשלמות שיישאר "ושב", בו שיתקיי� בלבד זו שלא לו, מובטח ואז
ובהקדמה:

כדי תחתוני� לעניני� עצמי את להשפיל רוצה ואינני נעלי�, בעניני� ורק א� לעסוק רצוני טוע�: יהודי כאשר
שלו. ומצבו מעמדו מהו לבדוק ויש בדיקה, טעו� עצמו הוא אזי � הזולת ע� להתעסק רצוני אי� ולכ� לברר�,

דוקא אבל כדבעי, ה� ולבו שמוחו היינו, כדבעי, הוא ומצבו מעמדו � נעלי� בעניני� שאמנ� miipiprdיתכ�

mizegtd.נפשו בכל בה� קשור והוא אצלו, כדבעי אינ� �

עסק הוא אלו; עניני� בבירור כלל עסק שלא כיו� נידעריק"), זייער ליגט ("ער תחתוני� בעניני� מונח הוא
שלא אצלו נשארו אלו עניני� ולכ� כלל, עסק לא פחותי� בעניני� אבל הלב, והתעוררות השגה של בעניני� רק

ולבו שמוחו מפני זה הרי � זאת מרגיש שאינו ומה בה�.miqknכדבעי. קשור שהוא ביותר הפחותי� עניניו על

המבואר דר� בא63ועל יודע "איני שאמר זכאי ב� יוחנ� רב� אותי"בדברי מוליכי� (דר�) בו64יזו שהיו א� ,

ז"ל חכמינו עליו שמנו המעלות נמצא65כל היכ� ידע שלא כיו� �mvrdהשכל שכוחות שיתכ� והיינו שלו,
עניני� ע� קשור יהיה העצ� ואילו כדבעי, יהיו xzeiaוהמידות mizegtd.�לצל רחמנא הקליפות בעמקי ,

ואי� לזה, עצה אי� הרי � אודותיו לדעת אפשר אי שלעול� עני� זהו א� דממהֿנפש�: � קשה לכאורה א�
זכאי? ב� יוחנ� רב� חשש ממה כ�, וא� כו'. לעונש מקו�

לנו" ש"הנגלות פי על שא� – הוא העני� הגלויי�,66א� מכוחות למעלה שה� העניני� "הנסתרות", ואילו ,
אלוקינו" "לה' א� כי "לנו" שג�66אינ� כיו� האד�, על אשמה מוטלת ל"הנסתרות" בנוגע ג� כ�, פי על א� ,

עצה. ישנה לזה

הזולת: ע� התעסקות � היא והעצה

בזהירות, הטמאות, קליפות ג' של בעניני� ג� ומתעסק פנימיות, בהתעסקות הזולת ע� עוסק האד� כאשר
לו" מודדי� בה מודד שאד� "במידה אזי � לברר� כדי המתאי� ג�67ובאופ� מוציא והקב"ה ,eze`,מהקליפות

ו.59) יט, יתרו
ספל"ד.60) דר"נ אבות וראה יו"ד. יו"ד, ירמי'
וש"נ.61) .107 ע' לעיל ג� ראה
תתקנ.62) רמז משלי פד. רמז וירא יל"ש טז. פי"ג, משלי מדרש
תורת63) ג� וראה ובכ"מ. סע"ד. נ, (הוספות) ויקרא לקו"ת ראה

ואיל�. 196 ס"ע חי"א .142 ע' ח"ח ,126 ע' ח"ה התוועדויות � מנח�

וש"נ.
ב.64) כח, ברכות
ועוד.65) א. כח, סוכה סע"ב. לא, ר"ה
כח.66) כט, פרשתנו
ב.67) ח, סוטה וברייתא משנה
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את ואפילו דיחידה, ומקי� דחיה המקי� את ה� נשמה), רוח (נפש הפנימיי� כוחותיו את הקב"הmvrdה� מוציא
בשלמות. נשארי� העניני� שכל כ� מהקליפות,

בימינו. במהרה הניצוצות, כל ייפדו שאז העתידה, לגאולה הכנה הוא זה ועני�

***

.„È:בבתיֿהכנסת לחזור נקודה עתה לה� ימסרו � לבתיֿהכנסת ההולכי� אלו שישנ� כיו�
תקופה ה� ימי� שלשה והרי השנה, ראש עד ימי� שלשה ונותרו השנה, ראש שלפני השבת היא זו שבת

שמצינוdpkdשל כפי יו�"68, של ב"שיר אומרי� ולכ� בשבוע, רביעי מיו� מתחיל שבתא" ש"קמי לשבת, בנוגע
נרננה" "לכו הרביעי השנה.69דיו� לראש עצמו את להכי� כדי זמ� די עדיי� שישנו והיינו, ,

השנה. ראש על אפילו מעלתו וגדלה הרחמי�, חודש שהוא אלול, בחודש ה� אלו ימי� שלשה והנה,

.ÂË:�העני וביאור
תורה בלקוטי א�70מבואר כי נכנסי� "אי� אזי מלכותו, בהיכל נמצא המל� שכאשר בשדה, דמל� בהמשל

למוסרה עליו � למל� למסור שברצונו בקשה לו שיש ומי סגולה". ויחידי שבע� המובחרי� זאת ג� וא� ברשות,
שולחי� � מתאימה אינה וא� למל�, המתאימה בקשה זוהי א� ומחליטי� הבקשות את שבודקי� לה"ממוני�",

זה. על הממונה להעבד, ג� או להשר, אותה

אליו. למסור אפשר הבקשות כל את ולא להקב"ה, תמיד לגשת יכולי� הכל שלא � למעלה ג� הוא וכ�

אלה. בקשות לו שימסרו המל� בזיו� זה הרי � נמוכות בקשות אבל להמל�, למסור אפשר � ביותר נעלות בקשות

מונקעס שמואל ר' בפונדק71� היה סליחות אמירת ובזמ� השנה, לראש הזק� לאדמו"ר פע� נסע
שמואל לר' וקרא סליחות, לאמירת הפונדק בעל ק� הסליחות, אמירת זמ� כשהגיע הדר�. באמצע ("קרעטשמע")
מהקב"ה שמבקשי� לו, הסביר וה"ישוב'ניק" סליחות"?, ה� מה "סליחות? שמואל: ר' נענה אליו. להצטר�
לבקש הלילה באמצע קמי� זקני� יהודי� "פע! שמואל: ר' לו ענה וכו'. פרנסה שתהיה טובה, שנה שתהיה

� אוכל"!... לה� שיית� מהקב"ה

"המל� אזי � אלול בחודש כ� שאי� תורהdcyaמה בלקוטי וכמבואר הגבלות, שו� אי� � בשדה ובהיותו ,"
אדמו"ר וחמי מורי כ"ק (ומוסי� כול�72ש"רשאי� את מקבל והוא פניו, ולהקביל לצאת שרוצה מי כל ויכולי�) :

לכול�".בסב שוחקות פני� "מראה מזו, ויתירה יפות", פני� ר

אל ביותר, הנמוכות הבקשות אפילו הבקשות, כל את למסור ונית� "ממוני�", שו� אי� � אלול jlndבחודש

envrלהקביל" הלשו� שזהו � ועצמותו לפנימיותו ,eipt.�המל ועצמות פנימיות היינו, ,"

"באור שהיא אלול, דחודש התשובה עני� חיי�"iptוזהו סו�73מל� אי� ועצמות פנימיות על קאי ש"פני" ,

הוא. ברו�

.ÊËש הוא, תורה, בלקוטי שנתבארה הנ"ל המעלה תוכ� ושאפשרmlekוהנה, בקשותיה�, את לבקש יכולי�
על xacלבקש lk�ג מעלה ג� יש לזה, ונוס� .ote`aדהיינו dnvr:הבקשה, dywada

סו� סו� הרי � שברצונו מה כל ולבקש ממנו, לבקש ואחת אחד כל יכול שאז בשדה", ש"המל� במצב ג�
עדיי� הוא ידעywalצרי� שהמבקש בהכרח הרי � בדיבור או בכתב אופני�: מב' באחד היא שבקשה ומכיו� .

בה. לדבר פני� כל על או לכתוב המדינה, שפת את

ידי על היא אלול דחודש הבקשה אלא זו, הגבלה ג� אי� � אלול בחודש כ� שאי� שה�zeriwzמה ,lew

heyt.כלל שפה בו שאי� ,

בזה המשל את74וכידוע ג� ששכח עד בשבייה, רב זמ� שהיה מל� לצעוקoeylמב� והתחיל lewaהמל�,

ס"ח.68) סרצ"ט או"ח אדה"ז שו"ע וראה סע"א. קו, פסחי�
כג69) יו�" ב"היו� (נעתק ואיל� סע"ב לב, ח"א לקו"ד ראה
כסלו).
ב.70) לב, ראה פ'
ואיל�.71) תלז ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר אגרות�קודש ראה

(72.(285 ע' ה'תש"י .167 ע' ה'ש"ת(סה"מה'ש"ת לבי אמר סד"הל�
טו.73) טז, משלי
טוב74) ש� כתר וראה הבעש"ט. בש� � פ"ע תרל"ז וככה המש�

וש"נ. ואיל�. סקצ"ד בהוספות תשנ"ט) (הוצאת
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את ואפילו דיחידה, ומקי� דחיה המקי� את ה� נשמה), רוח (נפש הפנימיי� כוחותיו את הקב"הmvrdה� מוציא
בשלמות. נשארי� העניני� שכל כ� מהקליפות,

בימינו. במהרה הניצוצות, כל ייפדו שאז העתידה, לגאולה הכנה הוא זה ועני�

***

.„È:בבתיֿהכנסת לחזור נקודה עתה לה� ימסרו � לבתיֿהכנסת ההולכי� אלו שישנ� כיו�
תקופה ה� ימי� שלשה והרי השנה, ראש עד ימי� שלשה ונותרו השנה, ראש שלפני השבת היא זו שבת

שמצינוdpkdשל כפי יו�"68, של ב"שיר אומרי� ולכ� בשבוע, רביעי מיו� מתחיל שבתא" ש"קמי לשבת, בנוגע
נרננה" "לכו הרביעי השנה.69דיו� לראש עצמו את להכי� כדי זמ� די עדיי� שישנו והיינו, ,

השנה. ראש על אפילו מעלתו וגדלה הרחמי�, חודש שהוא אלול, בחודש ה� אלו ימי� שלשה והנה,

.ÂË:�העני וביאור
תורה בלקוטי א�70מבואר כי נכנסי� "אי� אזי מלכותו, בהיכל נמצא המל� שכאשר בשדה, דמל� בהמשל

למוסרה עליו � למל� למסור שברצונו בקשה לו שיש ומי סגולה". ויחידי שבע� המובחרי� זאת ג� וא� ברשות,
שולחי� � מתאימה אינה וא� למל�, המתאימה בקשה זוהי א� ומחליטי� הבקשות את שבודקי� לה"ממוני�",

זה. על הממונה להעבד, ג� או להשר, אותה

אליו. למסור אפשר הבקשות כל את ולא להקב"ה, תמיד לגשת יכולי� הכל שלא � למעלה ג� הוא וכ�

אלה. בקשות לו שימסרו המל� בזיו� זה הרי � נמוכות בקשות אבל להמל�, למסור אפשר � ביותר נעלות בקשות

מונקעס שמואל ר' בפונדק71� היה סליחות אמירת ובזמ� השנה, לראש הזק� לאדמו"ר פע� נסע
שמואל לר' וקרא סליחות, לאמירת הפונדק בעל ק� הסליחות, אמירת זמ� כשהגיע הדר�. באמצע ("קרעטשמע")
מהקב"ה שמבקשי� לו, הסביר וה"ישוב'ניק" סליחות"?, ה� מה "סליחות? שמואל: ר' נענה אליו. להצטר�
לבקש הלילה באמצע קמי� זקני� יהודי� "פע! שמואל: ר' לו ענה וכו'. פרנסה שתהיה טובה, שנה שתהיה

� אוכל"!... לה� שיית� מהקב"ה

"המל� אזי � אלול בחודש כ� שאי� תורהdcyaמה בלקוטי וכמבואר הגבלות, שו� אי� � בשדה ובהיותו ,"
אדמו"ר וחמי מורי כ"ק (ומוסי� כול�72ש"רשאי� את מקבל והוא פניו, ולהקביל לצאת שרוצה מי כל ויכולי�) :

לכול�".בסב שוחקות פני� "מראה מזו, ויתירה יפות", פני� ר

אל ביותר, הנמוכות הבקשות אפילו הבקשות, כל את למסור ונית� "ממוני�", שו� אי� � אלול jlndבחודש

envrלהקביל" הלשו� שזהו � ועצמותו לפנימיותו ,eipt.�המל ועצמות פנימיות היינו, ,"

"באור שהיא אלול, דחודש התשובה עני� חיי�"iptוזהו סו�73מל� אי� ועצמות פנימיות על קאי ש"פני" ,

הוא. ברו�

.ÊËש הוא, תורה, בלקוטי שנתבארה הנ"ל המעלה תוכ� ושאפשרmlekוהנה, בקשותיה�, את לבקש יכולי�
על xacלבקש lk�ג מעלה ג� יש לזה, ונוס� .ote`aדהיינו dnvr:הבקשה, dywada

סו� סו� הרי � שברצונו מה כל ולבקש ממנו, לבקש ואחת אחד כל יכול שאז בשדה", ש"המל� במצב ג�
עדיי� הוא ידעywalצרי� שהמבקש בהכרח הרי � בדיבור או בכתב אופני�: מב' באחד היא שבקשה ומכיו� .

בה. לדבר פני� כל על או לכתוב המדינה, שפת את

ידי על היא אלול דחודש הבקשה אלא זו, הגבלה ג� אי� � אלול בחודש כ� שאי� שה�zeriwzמה ,lew

heyt.כלל שפה בו שאי� ,

בזה המשל את74וכידוע ג� ששכח עד בשבייה, רב זמ� שהיה מל� לצעוקoeylמב� והתחיל lewaהמל�,

ס"ח.68) סרצ"ט או"ח אדה"ז שו"ע וראה סע"א. קו, פסחי�
כג69) יו�" ב"היו� (נעתק ואיל� סע"ב לב, ח"א לקו"ד ראה
כסלו).
ב.70) לב, ראה פ'
ואיל�.71) תלז ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר אגרות�קודש ראה

(72.(285 ע' ה'תש"י .167 ע' ה'ש"ת(סה"מה'ש"ת לבי אמר סד"הל�
טו.73) טז, משלי
טוב74) ש� כתר וראה הבעש"ט. בש� � פ"ע תרל"ז וככה המש�

וש"נ. ואיל�. סקצ"ד בהוספות תשנ"ט) (הוצאת
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heytשצעקה יהודי, של פשוטה צעקה על משל שזהו � מל�") דע� דערנעמט ("עס המל� עד מגעת זו וצעקה ,
למעלה. כביכול ("דערנעמט") מגעת זו

הוא בפשטות עניינ� הרי אלול, דחודש התקיעות ואילו השנה, דראש התקיעות על נאמר זה שעני� וא�
תשובה"75"כדי שיעשו ישראל ה�76להזהיר אלול דחודש שהתקיעות היא, האמת הרי �oiprd eze`התקיעות כמו

השנה" ראש בערב תוקעי� ש"אי� הטע� שהרי � לזה וראייה השנה. שיסבור77דראש השט� לערבב "כדי הוא
השנה" ראש עבר העני�.78שכבר אותו ה� השנה דראש והתקיעות אלול דחודש שהתקיעות מוכח ומזה ,

***

.ÊÈ'ה ל� תפילתי "ואני המנחה בתפלת אומרי� ולכ� רצו�, עת הוא קודש בשבת המנחה תפלת zrזמ�

oevx"79ל"ברוב (גבורה) ד"אלוקי�" העני� את ג� שהופכי� היינו חסד�", ברב "אלוקי� וממשיכי� ,jcqg"80.

מפרשת דיד�, ובנדו� לחברתה, בתורה אחת מפרשה עוברי� שבו � קודש בשבת המנחה בזמ� נוס� ועני�
במנחה. שקורי� ויל�, לפרשת ניצבי�

ויל� בפרשת ז"ל81והנה, חכמינו ואמרו גו'", הזה התורה ספר את "לקוח שהיה82כתיב משה שידע "כיו� :
ספרי י"ג שכתיבת ומוב� בארו�". הניח ואחת שבטי� לי"ב י"ב תורות י"ג כתב עשה.. מה היו� באותו למות לו

נס של עני� הוא – אחד ביו� .83תורה

מועד מבעוד התורה ספרי בכתיבת להתחיל יכול הי' והרי זה? בנס הצור� מהו מוב�: אינו ואז84ולכאורה ,
אחד! ביו� תורה ספרי י"ג כתיבת של בנס צור� היה לא

העני�: וביאור

ז"ל רבותינו שבהיותו85אמרו שכש� � בזה והפירוש ומשמש". עומד כא� א� ומשמש, עומד להל� "מה
להשפיע ומשמש" עומד ההסתלקות) (לאחר כא� "א� למטה, להשפיע ומשמש" "עומד היה הזה בעול� כא�

מרעיתו. לצא�

של בתנועה הוא עומד ההסתלקות שלאחרי שכיו� צור�zeilrאלא יש �zexywzda.ההשפעה את לקבל כדי אליו,
ידי על – היא זו להתקשרות בעצ�.dxezוהדר� עצ� קישור נעשה התורה ידי שעל י) (סעי� לעיל כמבואר ,

דוקא ישראל לבני ונתנ� תורה ספרי הי"ג את רבנו משה כתב ezewlzqdולכ� meiaתהיה זה ידי שעל כדי �
ההסתלקות. לאחר ג� אליו שלה� ההתקשרות

.ÁÈ:לפועל בנוגע � מהאמור ההוראה
רביי� די זי� ("האב� עצמ� את נשיאינו רבותינו הכניסו החסידות בתורת חסידות. ללמוד שצריכי� לדעת ָיש
וברוחניות. בגשמיות ההמשכות כל את אנו מקבלי� זה ידי ועל אליה�, מתקשרי� אנו זה ידי ועל ַאריינגעשטעלט"),

המצוות וקיו� המצוות, קיו� דתורה, גליא לימוד להיות צרי� –xecidaבוודאי החסידות שתורת לזכור יש אבל .
לאעלאה" תרעא להוי'"86"דא השער "זה וברוחניות.87, בגשמיות הנצרכות ההמשכות כל את מקבלי� זה ידי שעל ,

.ËÈ(:אמר צאתו (טר�
תובלו�" ובשלו� תצאו בשמחה לשנה88"כי � תובלו�" "ובשלו� הקודמת, מהשנה � תצאו" בשמחה "כי .

החדשה.

השדה עצי וכל רינה לפניכ� יפצחו והגבעות "ההרי� – ואדרבה ועיכובי�, מניעות שו� יהיו שלא ובאופ�
כ�" יסייעו.88ימחאו המעכבי� הדברי� שג� ,

ש�.75) אדה"ז לשו"ע השלמה רסתקפ"א. או"ח טור
דראש76) להתקיעות ביחס � דאלול שהתקיעות נאמר, זה בעני�

"להתלמד". ענינ� � השנה
הסימ�.77) בסו� ש� השלמה ס"ג. ש� רמ"א
ש�.78) השלמה סקי"ד. ש� מג"א
א.79) קכט, ח"ג א. קנו, ח"ב זהר וראה יד. סט, תהלי�
ח"ב80) קונטרסי� (סה"מ תרצ"ד תפלתי ואני ד"ה וסו� ריש ראה

ואיל�). 162 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד ואיל�). א שיא,
כו.81) לא,

תהלי�82) מדרש הברכה. וזאת פ' דר"כ פסיקתא ט. פ"ט, דב"ר
ועוד. היד). (ולס' לפיה"מ הרמב"� בהקדמת הובא ועוד. א. צ, עה"פ

(83208 ע' חכ"ד לקו"ש ג� וראה ש�. לדב"ר יוס� ע� פי' ראה (
וש"נ. ש�. 15 ובהערה

ש�.84) בלקו"ש הובא ש�. לדב"ר מהרז"ו פי' ג� ראה
סע"ב.85) יג, סוטה
רע"ב.86) יא, רע"א. ח, זח"א
כ.87) קיח, תהלי�
יב.88) נה, ישעי'
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הקודש ללשו� מתורג�

.‡
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הפסוק רש"י1על שואל שבות�" את אלקי� הוי' "ושב

היא: השאלה כוונת שבות�". את והשיב לכתוב לו "היה

לש� (ב) "והשיב", להיכתב היה צרי� "ושב", במקו� (א)

אלקי�" "הוי' נאמר נאמר2מה עתה זה ש3: ,mxebdלaye

" ידי על מדה: כנגד מדה אלקי�", הוי' עד "ושבת zayeהוא

ל" מגיעי� אלקי�)" הוי' מוב�aye(עד מכ� שהפעולה4...". ,

הקדושֿ אלקי�", "הוי' כלפי מכוונת "והשיב", או "ושב",

"רבותינו רש"י: ומשיב כביכול6למדו5ברו�ֿהוא? מכא�,

וכשנגאלי� גלות�, בצרת ישראל ע� שרויה שהשכינה

עמה�". ישוב שהוא לעצמו, גאולה הכתיב

להבי�: יש

שמות בפרשת שהקדושֿברו�7ֿא) רש"י, פירש כבר

"מתו� רבינו למשה נגלה אנכיdpqdהוא עמו "משו� ,"

לראשונה שלומדי� רש"י, כא� אומר אפוא כיצד בצרה".

"o`knוהרי גלות�, בצרת ישראל ע� שורה שהשכינה ,"

שמות? מפרשת כבר ידוע הדבר

מפורש פסוק הוא בצרה" אנכי "עמו צור�8ב) ואי� ,

מ "מכא�", זאת אחרweicללמוד ?9בפסוק

שהקדושֿברו�ֿהוא נאמר אלקי�" הוי' "ושב בפסוק ג)

מ ההדגשהzelbשב את זה בפסוק רש"י מוצא היכ� .

ישראל ע� שרויה זהzxva"שהשכינה מפסוק גלות�"?

שהשכינה לאmdnr10רואי� א� ,dxva mdnrכנאמר ,

צר" לו צרת� "בכל בפסוק או בצרה" אנכי "עמו ?11בפסוק

שרויה "שהשכינה אומר שרש"י לאחר l`xyiד) mr

מוב�mzelbבצרת ,"eil`n�יוצאי ישראל שכאשר ,

עמה� יוצאת השכינה ג� רש"י12מהגלות, צרי� מדוע .

עמה�"? ישוב "וכשנגאלי�... לפרט

(למרות במפורש זאת לציי� רוצה רש"י א� א� ה)

המילי� את לבאר כדי מעצמו), לכאורה, מוב�, שהדבר

אלקי�" הוי' רק13"ושב לומר צרי� היה הוא –

"הכתיב בדבריו כוונתו ומהי עמה�". ישוב "וכשנגאלי�

לעצמו"? גאולה

.·
Í˘Ó‰· È"˘¯ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

לומר, יש "ועוד ואומר: רש"י ממשי� מכ� לאחר

צרי� עצמו הוא כאילו ובקושי, גלויות, קיבו� יו� שגדול

שנאמר כעני� ממקומו, איש איש ממש בידיו אוחז 14להיות

שאר בגלויות וא� ישראל. בני אחד לאחד תלוקטו ואת�

עמו�" בני שבות את ושבתי שנאמר כ�, מצינו .15האומות

להבי�: יש

להביא רש"י צרי� מה לש� ?16פירושי�ipyא)

ג.1) ל, פרשתנו

ג�2) אלא "ושב" תיבת רק לא מעתיק שרש"י מה (א) מוב� ועפ"ז

"הי' בקושייתו שכותב מה (ב) .(33 להערה שוה"ג (וראה שלאחרי' התיבות

והשיב לכתוב jzeayלו z`,לה מסעי לה. י, (בהעלות� בספרי שג� (ובפרט "

" רק אמרו א) כט, (מגילה וגמרא מהaiydeלד) (ג) נאמר"*). hinynyלא

eziiyewa�א – "גו'") בתיבת אפילו רמז� (ולא אלקי�" "הוי' התיבות

שבות�" "את התיבות .odixg`lyשמעתיק

ב.3) ל,

בהפרשה4) שנאמר במה אלקי�".k"ekמאש"כ "הוי' לאח"ז פעמי�

(5.(12 הערה לקמ� ראה (אבל ש�. מגילה ש�. ספרי ראה

"רבותינו6) פי'ecnlמ"ש כי – שבות�"heytdכו'" את ה"א ד"ושב

את שישיב – l`xyiהוא ipa("והשיב" (ולא גו'" "ושב שאומר שבזה אלא .

cnln�עני) עמה�.sqepהכתוב ישוב שהקב"ה (

" כותב שרש"י מה הטע� ג� שזהו aezklוי"ל, el 'id"�שבות את והשיב

" כותב ואינו –`le" ב: כו, תבא בפ' שכותב (וע"ד שבות�" את le`והשיב

"והשיב ש�: ומגילה בספרי שג� ובפרט ראשית". מרמזl`כל כי – נאמר")

" ולכ� "והשיב", ג� כולל ד"ושב" הפי' המסקנא לפי שג� aezklבזה, el 'id

כו'". והשיב

ב.7) ג,

טו.8) צא, תהלי�

(ש�)9) בשמות לרש"י הו"ל – מספיק בצרה" אנכי "עמו הפסוק אי� וא�

כו'". למדנו "מכא� לומר

(10zeighyke.�ש במגלה זה מכתוב הלימוד לשו�

א).11) טז, (תענית הכתובי� ב' על וכדחז"ל ט. סג, ישעי'

כשה�12) עמה�; שכינה גלו – אלו עניני� ב' נלמדי� ש�, ומגילה בספרי

עניני�l`bdlעתידי� ב' שה� משמע ומזה שוני�. מפסוקי� – עמה� שכינה

מה שג� מכיו� עה"ת, בפרש"י אבל ש�). למגילה מהרש"א חדא"ג (ראה שוני�

נלמד גלות� בצרת ישראל ע� שרוי' אחד.o`knששכינה עני� לכאורה זה הרי –

מעצמו13) מוב� עמה�" ישוב כו' ש"וכשנגאלי� כיו� כי הוא, דוחק אבל

הרי גלות�"), בצרת ישראל ע� שרוי' "שהשכינה לפנ"ז רש"י שמפרש (ממה

שבות�".lina`מוב� את והשיב לכתוב לו "הי' קושייתו על התירו� ג�

יב.14) כז, ישעי'

בהמקוצר15) אבל (השל�, ש"ח גו"א. בפי' הראשו�. בדפוס הוא כ�

שבכתוב רש"י, במפרשי העירו וכבר ועוד. הקטע) כל נשמט בחומש הנדפס

(יחזקאל מצרי� שבות את ושבתי מז) מח, (ירמי' מואב שבות ושבתי מצינו:

בני שבות את אשיב עמו�: לבני ובנוגע רש"י; דפוסי בכמה וכ"ה – יד) כט,

ו). מט, (ירמי' עמו�

לפי16) הוא, הפירושי� לב' רש"י שזקוק שמה כא�, לדוד במשכיל

"ושב" נאמר כא� גa'שבכתוב אלקי� הוי' "ושב – גו'"פעמי� וקבצ� ושב ו'

עיי"ש. לישראל". וחד לעצמו "חד מפרש ולכ� –

aye `l`" :miiqn my irqn ixtqa (*jiwl` 'iedel 'id"a df wizrny ,i"yxta k"`yn ."xn`p `l"a `le "'ek `l`"a wizrn el` zeaiz la` .("'ied aye" :jzelrdaae) "

mixfeg mdyk"c oiprd xzei yibcdl icka edfy ,l"i ,"'ek `l`"a ixtqa df siqeny dne ."aezklmdnr dpiky."
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הקודש ללשו� מתורג�
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הפסוק רש"י1על שואל שבות�" את אלקי� הוי' "ושב

היא: השאלה כוונת שבות�". את והשיב לכתוב לו "היה

לש� (ב) "והשיב", להיכתב היה צרי� "ושב", במקו� (א)

אלקי�" "הוי' נאמר נאמר2מה עתה זה ש3: ,mxebdלaye

" ידי על מדה: כנגד מדה אלקי�", הוי' עד "ושבת zayeהוא

ל" מגיעי� אלקי�)" הוי' מוב�aye(עד מכ� שהפעולה4...". ,

הקדושֿ אלקי�", "הוי' כלפי מכוונת "והשיב", או "ושב",

"רבותינו רש"י: ומשיב כביכול6למדו5ברו�ֿהוא? מכא�,

וכשנגאלי� גלות�, בצרת ישראל ע� שרויה שהשכינה

עמה�". ישוב שהוא לעצמו, גאולה הכתיב

להבי�: יש

שמות בפרשת שהקדושֿברו�7ֿא) רש"י, פירש כבר

"מתו� רבינו למשה נגלה אנכיdpqdהוא עמו "משו� ,"

לראשונה שלומדי� רש"י, כא� אומר אפוא כיצד בצרה".

"o`knוהרי גלות�, בצרת ישראל ע� שורה שהשכינה ,"

שמות? מפרשת כבר ידוע הדבר

מפורש פסוק הוא בצרה" אנכי "עמו צור�8ב) ואי� ,

מ "מכא�", זאת אחרweicללמוד ?9בפסוק

שהקדושֿברו�ֿהוא נאמר אלקי�" הוי' "ושב בפסוק ג)

מ ההדגשהzelbשב את זה בפסוק רש"י מוצא היכ� .

ישראל ע� שרויה זהzxva"שהשכינה מפסוק גלות�"?

שהשכינה לאmdnr10רואי� א� ,dxva mdnrכנאמר ,

צר" לו צרת� "בכל בפסוק או בצרה" אנכי "עמו ?11בפסוק

שרויה "שהשכינה אומר שרש"י לאחר l`xyiד) mr

מוב�mzelbבצרת ,"eil`n�יוצאי ישראל שכאשר ,

עמה� יוצאת השכינה ג� רש"י12מהגלות, צרי� מדוע .

עמה�"? ישוב "וכשנגאלי�... לפרט

(למרות במפורש זאת לציי� רוצה רש"י א� א� ה)

המילי� את לבאר כדי מעצמו), לכאורה, מוב�, שהדבר

אלקי�" הוי' רק13"ושב לומר צרי� היה הוא –

"הכתיב בדבריו כוונתו ומהי עמה�". ישוב "וכשנגאלי�

לעצמו"? גאולה

.·
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לומר, יש "ועוד ואומר: רש"י ממשי� מכ� לאחר

צרי� עצמו הוא כאילו ובקושי, גלויות, קיבו� יו� שגדול

שנאמר כעני� ממקומו, איש איש ממש בידיו אוחז 14להיות

שאר בגלויות וא� ישראל. בני אחד לאחד תלוקטו ואת�

עמו�" בני שבות את ושבתי שנאמר כ�, מצינו .15האומות

להבי�: יש

להביא רש"י צרי� מה לש� ?16פירושי�ipyא)

ג.1) ל, פרשתנו

ג�2) אלא "ושב" תיבת רק לא מעתיק שרש"י מה (א) מוב� ועפ"ז

"הי' בקושייתו שכותב מה (ב) .(33 להערה שוה"ג (וראה שלאחרי' התיבות

והשיב לכתוב jzeayלו z`,לה מסעי לה. י, (בהעלות� בספרי שג� (ובפרט "

" רק אמרו א) כט, (מגילה וגמרא מהaiydeלד) (ג) נאמר"*). hinynyלא

eziiyewa�א – "גו'") בתיבת אפילו רמז� (ולא אלקי�" "הוי' התיבות

שבות�" "את התיבות .odixg`lyשמעתיק

ב.3) ל,

בהפרשה4) שנאמר במה אלקי�".k"ekמאש"כ "הוי' לאח"ז פעמי�

(5.(12 הערה לקמ� ראה (אבל ש�. מגילה ש�. ספרי ראה

"רבותינו6) פי'ecnlמ"ש כי – שבות�"heytdכו'" את ה"א ד"ושב

את שישיב – l`xyiהוא ipa("והשיב" (ולא גו'" "ושב שאומר שבזה אלא .

cnln�עני) עמה�.sqepהכתוב ישוב שהקב"ה (

" כותב שרש"י מה הטע� ג� שזהו aezklוי"ל, el 'id"�שבות את והשיב

" כותב ואינו –`le" ב: כו, תבא בפ' שכותב (וע"ד שבות�" את le`והשיב

"והשיב ש�: ומגילה בספרי שג� ובפרט ראשית". מרמזl`כל כי – נאמר")

" ולכ� "והשיב", ג� כולל ד"ושב" הפי' המסקנא לפי שג� aezklבזה, el 'id

כו'". והשיב

ב.7) ג,

טו.8) צא, תהלי�

(ש�)9) בשמות לרש"י הו"ל – מספיק בצרה" אנכי "עמו הפסוק אי� וא�

כו'". למדנו "מכא� לומר

(10zeighyke.�ש במגלה זה מכתוב הלימוד לשו�

א).11) טז, (תענית הכתובי� ב' על וכדחז"ל ט. סג, ישעי'

כשה�12) עמה�; שכינה גלו – אלו עניני� ב' נלמדי� ש�, ומגילה בספרי

עניני�l`bdlעתידי� ב' שה� משמע ומזה שוני�. מפסוקי� – עמה� שכינה

מה שג� מכיו� עה"ת, בפרש"י אבל ש�). למגילה מהרש"א חדא"ג (ראה שוני�

נלמד גלות� בצרת ישראל ע� שרוי' אחד.o`knששכינה עני� לכאורה זה הרי –

מעצמו13) מוב� עמה�" ישוב כו' ש"וכשנגאלי� כיו� כי הוא, דוחק אבל

הרי גלות�"), בצרת ישראל ע� שרוי' "שהשכינה לפנ"ז רש"י שמפרש (ממה

שבות�".lina`מוב� את והשיב לכתוב לו "הי' קושייתו על התירו� ג�

יב.14) כז, ישעי'

בהמקוצר15) אבל (השל�, ש"ח גו"א. בפי' הראשו�. בדפוס הוא כ�

שבכתוב רש"י, במפרשי העירו וכבר ועוד. הקטע) כל נשמט בחומש הנדפס

(יחזקאל מצרי� שבות את ושבתי מז) מח, (ירמי' מואב שבות ושבתי מצינו:

בני שבות את אשיב עמו�: לבני ובנוגע רש"י; דפוסי בכמה וכ"ה – יד) כט,

ו). מט, (ירמי' עמו�

לפי16) הוא, הפירושי� לב' רש"י שזקוק שמה כא�, לדוד במשכיל

"ושב" נאמר כא� גa'שבכתוב אלקי� הוי' "ושב – גו'"פעמי� וקבצ� ושב ו'

עיי"ש. לישראל". וחד לעצמו "חד מפרש ולכ� –

aye `l`" :miiqn my irqn ixtqa (*jiwl` 'iedel 'id"a df wizrny ,i"yxta k"`yn ."xn`p `l"a `le "'ek `l`"a wizrn el` zeaiz la` .("'ied aye" :jzelrdaae) "

mixfeg mdyk"c oiprd xzei yibcdl icka edfy ,l"i ,"'ek `l`"a ixtqa df siqeny dne ."aezklmdnr dpiky."
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מסתפק רש"י אי� מדוע להסביר לכאורה, אפשר,

אלקי�" הוי' "ושב מהמילי� לומר": יש "ועוד של בפירוש

ב כביכול, נמצא, שהוא שלiptlג�zelbמשתמע, הזמ�

כדי17"ושב" גלויות", קיבו� ב"יו� לש� יגיע שהוא ולא ,

לפירוש רש"י זקוק ולכ� ישראל. את מש� להוציא

גלות�..." בצרת ישראל ע� שרויה ,18"שהשכינה

הפירוששל את להביא רש"י צרי� מה לש� מוב�: אי� א�

כ� לפני שאמר בפירוש מסתפק ואינו ," לומר... יש ?19"ועוד

של גאולת� על מדובר כא� בפסוק מדועl`xyiב) .

כ�..." מצינו האומות שאר בגלויות "וא� רש"י ?20מסיי�

שהקדושֿ להוכיח כדי יותר: קשה א� זו שאלה ג)

היה די בנפרד, אחד כל את מהגלות יוציא ברו�ֿהוא

– אחד" לאחד תלוקטו "ואת� המילי� את לצטט לרש"י

רוצה שרש"י להסיק, נית� מכ� ישראל". "בני המילי� ללא

ממקומו" איש איש ממש בידיו "אוחז של שהעני� להדגיש

ישראל" ל"בני ג� קשור

לפי אלקי�", הוי' "ושב כא� בפסוק שמשתמע [כפי

– איש..." איש ממש בידיו "אוחז ה' השני: הפירוש

הוא שהוי' משו� – האלקי�`jiwl"ושב" �jly21,[

בגלויות "וא� מכ� לאחר מיד רש"י אומר אפוא כיצד

כ�..."? מצינו האומות שאר

חשובה מה לש� והבאתo`kד) ההרחבה, כל

וכו'? מהנביאי� ההוכחות

בתוספת רש"י של כוונתו מהי רקynn"22"ה) ולא ,

ואתחנ� לפרשת בפירושו כדבריו ?23"בידיו",

.‚
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ולהסביר להקדי� יש לעיל האמור כל את להבי� כדי

האבות מ� אחד כל לגבי הנאמר שהקדושֿברו�ֿהוא24את ,

הקדושֿ שהנהגת כיו� הוא: בפשטות לכ� ההסבר עמו. היה

ו מהטבע, שלמעלה באופ� היתה האבות ע� mlekברו�ֿהוא

ברו�ֿהוא מהקדושֿ באה שהצלחת� לכ�25ראו מדגישה26,

נמצא שהוא א� על עמ�, היה שהקדושֿברו�ֿהוא התורה,

מתחת" האר� ועל ממעל "בשמי� – מקו� כנאמר27בכל ,28

עמ� היה הוא כלומר, מלא". אני האר� ואת השמי� "את

ielba.וכדומה להצלחת� והביא

ג� ישראל, לגבי ג� רואי�29כ� הכל הגלות: בזמ�

בי� אחת כבשה – עליה� משגיח שהקדושֿברו�ֿהוא

משתמרת והיא זאבי� שהקדוש30ֿשבעי� מוכח ומכא� ,

מצרי�, בגלות ראינו שכבר כפי עמ�, נמצא ברו�ֿהוא

ושורש הראשונה הגלות "והיה31שהיא – הגלויות כל

ובדומהmknr"32אלקי� .jkl– כשנגאלי� ג� הרי ,

".mdnr"שכינה

ב"וגו'", אפילו מרמזו ואינו השני, "ושב" מעתיק אינו שרש"י ממה אבל

ש הראשו�".a'מוכרח ב"ושב ה� הפירושי�

ה"א17) "והשיב") (ולא "ושב שנאמר שמכיו� jzeayובפרט, z`"

" שפירוש "`z[צ"ל, כמו הוא ב"ושב") הנרמז העני� (לפי mrשבות�"

ש לומר מסתבר וא"כ], "jzeay"שבות�". znbec `ed "`"d aye"השבה ,

zelbn"�שבות" שפירוש ס"ל שרש"י נאמר בא� [ובפרט בפני�. לקמ� וראה .

ובכ"מ); ש� ירמי' – נ"� מפשטני – המצודות (כפי' "שבי" מלשו� הוא

דוחק –lecbאבל שווה פי' אי� הסמוכי� ו"שבות�" "ושב" בא� כי הוא,

זה]. מפרש רש"י הי'

(18) האומות שאר בגליות ג� "ושבתי" שנאמר ממה ח"וoi`yאבל שיי�

נמצא עצמו הוא כשאי� ג� שיי� "ושב" שהלשו� מוכח עמה�), ששכינה לומר

להשיב לש� שבא ורק הוא`zב"גלות" לפ"ז שבות�" "את (ופי' שבות�

ולא שבות�).mrכפשוטו,

וג� לאחרונה כותבו השני שפי' – [ועד הראשו� לפי' רש"י שזקוק ומה

" ושבcereבל' ממ"ש כי – הוא [43 הערה להל� ראה – `jiwlי"ל" 'ied,משמע

אלקי ש)"הוי' (לפי – הוא והשיב) (ולא ב"ושב" הנרמז להעני� והריjשהטע� ,"

לקמ� וראה האומות". שאר "בגליות ג� הוא גליות" קיבו� יו� ד"גדול העני�

"עמה�". ולא ישראל" "ע� כותב שרש"י מה יומתק ועפ"ז .21 הערה

לפי19) כי הוא, הראשו� בפירושו מסתפק אינו שרש"י שמה לומר, ואי�

" בכתוב הול"ל זה ישובmrפי' שהקב"ה העני� הא', פי' לפי ג� א) שבות�":

שהכתוב מה רק הוא אבלepcnlnעמה� "ושב", הכתובxwirבלשו� פירוש

ישיב אלקי� שהוי' – ב)`zהוא .(6 הערה (כנ"ל נאמרlirlשבות� יח) (כט,

הרוה ספות "`z"למע� ש�) (רש"י הוא ופירושו המזיד".mr"הצמאה",

" כותב ש� שרש"י `abהמזיד"mrובפרט jxcשל בסגנו� .yecigולא

שגדול20) שמכיו� להוכיח, היא בזה רש"י שכוונת כא�, לדוד במשכיל

בא� ג� "והשיב") (ולא "ושב" לומר שיי� כו', גליות קיבו� היתהl`יו�

מ" הראי' באה זה ועל גלות�. בצרת ישראל ע� שבותizayeהשכינה ipaאת

oenr."�עמה שהשכינה לומר חלילה שיי� לא ש"ודאי א� ,"

רק "ושב" נאמר הי' בא� (ג� מכא� רבותינו למדו אי� קשה: לפ"ז אבל

גלות�? בצרת ישראל ע� שרוי' שהשכינה (16 הערה לעיל ראה – פ"א

לעיל21) (ראה גלות� בצרת ישראל ע� שרוי' ששכינה מכא� שלמדו ומה

ראה – אלקי�" "הוי' הדיוק מוב� י"ל" ה"ועוד לפי שג� א� – (18 הערה

.45 הערה לקמ�

וישלח.22) ר"פ בפרש"י משא"כ

לא.23) ד,

טו.24) כח, ויצא כח. ש�, ג. כו, תולדות כב. כא, וירא

כח.25) ש�, תולדות ש�. וירא

ש�.26) וירא רש"י ראה

שאי�27) עד – כ"כ פשוט והוא לה. ד, ש� פרש"י לט. ד, דברי� ראה

רש"י מוציא ולכ� יד). ד, (בראשית אסתר" ד"ומפני� הפי' לפרש צרי� רש"י

זמ�". "כל ומפרשו – מקו�" "כל מפשוטו ג) כ, (יתרו פני" "על

כד.28) כג, ירמי'

הכתובzellkayא�29) הוצר� שלכ� הבית. כבזמ� כ"כ ניכר אי"ז בזה"ג, ,

ycgl.�ש ופרש"י לא ד, (ואתחנ� בידיו" ב� מלהחזיק – ירפ� "לא אז שג� ,
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של לד)).yecigבסגנו� לה, מסעי טז. טז, אחרי (רש"י
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ירפ�32) "לא ש�) (ואתחנ� כתיב הגליות לשאר בנוגע וג� כא. מח, ויחי

(שזהו בידיו" ב� דיד�).znbecaמלהחזיק שבפרש"י בידיו" "אוחז

zyxt zegiyÎihewlmiavp

" הפסוק למשמעות קשור אינו זה שעני� מוב�, ayeא�

את אלקי� ניסוחjzeayהוי' וכדומה): "עמ�" (ולא "df

היא:"aye"(שה הקדושֿברו�ֿהוא mkzeayשל z`את)

jly zeaydמzelbd] הוא הגאולה שלפני מראה, (laben,

וממילא] הגויי�, בארצות כביכול,yxebnכביכול, ,

כדי33מ"ביתו" בגלות� בניֿישראל ע� הימצאותו א� .

היא זאבי�" "שבעי� מפני ש�jtidlלשמר� נמצא הוא !

בודאיriiqlכדי והוא ב"גלות".`epiלה�,

"שהשכינה אחר, לעני� היא שהכוונה רש"י, אומר לכ�

ישראל ע� נמצא,zxvaשרויה אכ� שהוא גלות�",

אלקי�dxvaכביכול, ה' ב"ושב צור� יש ולכ� גלות�, של

שבות�". את

.„
‡ˆÓ� '‰˘ ÌÈ„ÓÂÏ Ô‡Î ˜ÂÒÙ‰Ó ‡˜Â„

˙ÂÏ‚· Ï‡¯˘È ÌÚ
למדו "רבותינו רש"י דברי מובני� זה ...",o`knלפי

בצרה": אנכי "עמו – לכאורה מפורש, פסוק שיש למרות

יודעי� בצרה" אנכי "עמו שמפני35רק34מהפסוק ,

כשישראל הרי לישראל, הוא הקדושֿברו�ֿ של אהבתו

כביכול לקדושֿברו�ֿהוא, צר ר"ל, בצרה נמצאי�

קו� הסנה", "מתו� למשה נראה הוא ,xwec[ולפיכ�

שהוא להראות, ישראלszzynכדי של �36בצער�

ו"דקירה"]; צער לו גורמי� ר"ל ישראל של צרותיה�

של שצרותיה� העובדה אי�l`xyiא� זאת לו גורמי�

ש של37בגלותed`משמעותה שהצער אלא ,l`xyi�גור

צער .38לו

אלקי�"o`knא� הוי' "ושב בפרשתנו הפסוק מ� ,

"שהשכינה רבותינו גלות�",diexyלומדי� בצרת ישראל ע�

ישראלdnvrשהשכינה ע� ביחד כביכול, .zelba39נמצאת,

.‰
‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰ ˙ÏÂ‡‚ ÌÚ „ÁÈ· Ï‡¯˘È ˙ÏÂ‡‚
הקדושֿברו�ֿ ג� א� השאלה: מתעוררת זה לפי א�

יוציא הוא כיצד כביכול, גלות�", "בצרת נמצא `zהוא

envr�וא וידוע, מוב� והרי הגלות, מ� ישראל ע� ביחד

עצמו" מתיר חבוש ש"אי� זאת, רואה החמש ?40ב�

לעצמו": גאולה הכתיב "וכשנגאלי� רש"י אומר כ� על

הוא לגלות, עצמו את הכניס שהקדושֿברו�ֿהוא azkלפני

של הזמ� יגיע שכאשר במדבר), אחת, פע� היה (וזה

ישראל את כביכול, המגבילי�, לשרי� תהיה לא "נגאלי�",

הקדושֿברו�ֿהוא להתערבואת אפשרות של41, בעני�

" בדבריו רש"י כוונת וזוהי אלקי�". ה' גאולהaizkd"ושב

לעצמו. הגאולה את בתורה "הכתיב" שהוא לעצמו",

הרי לעצמו", גאולה ש"הכתיב שכיו� לחשוב, ייתכ�

עצמו את הקדושֿברו�ֿהוא יוציא הגאולה זמ� יגיע כאשר

– ישראל את יגאל הוא כ� אחר ורק הגלות, מ� תחילה

ישוב "שהוא רש"י מוסי� כ� "ושבmdnrעל שיהיה :"

" – ישראל גאולת ע� ביחד אלקי�" .42שבות�"`zהוי'

ואפילו ישראל, כל של הגלויות קיבו� הושל� לא עוד וכל

ע� שרויה "שכינה הרי – בגלות עדיי� בלבד אחד יהודי

גלות�". בצרת ישראל

.Â
ÂÓˆÚ· ‰"·˜‰ È„È ÏÚ Y ˙ÂÈÂÏ‚ ıÂ·È˜

כיו� אמנ�, מוב�: אינו עדיי� לעיל האמור כל לאחר

בצרת ישראל ע� שרויה הבדלmzelbש"שכינה נגר� "mb

מצרת עצמו את יוציא שהקדושֿברו�ֿהוא בגאולה,

ה לגבי הוא העיקרי החידוש א� אפואzelbהגלות, מדוע .

" – הגאולה לגבי התורה זאת שבות�"?ayeאומרת ...

שבביטוי – לומר" יש "ועוד ואומר רש"י ממשי� לכ�

נוס� לעני� התורה מתכוונת אלקי�" הוי' שקשור43"ושב ,

(ראה33) מוכח זה מלשו� כי – שבות�"* "את ג� רש"י מעתיק שלכ�

ישראל ע� שרוי' "שהשכינה (17 הערה דוגמתzxvaלעיל רק ולא גלות�",

.42 הערה לקמ� וראה מצרי�. גלות גבי שנאמר עמכ�" אלקי� "והי'

אנכ34) דעמו למדנו מכא� לומר ב) ג, (שמות לרש"י א"א בצרהולכ� י

כי –yxetn.ס"א וכנ"ל – בקרא הוא

להצילו".35) עמו "אהי' המצודות כפירוש ש� שי"ל ובפרט

עמה�36) אהי' אני א� בצער, שרויי� "ישראל משה שאמר מה בדוגמת

מק� (רש"י רעבו� בשני לשמש האיסור ועד"ז, יב). יז, בשלח (רש"י בצער"

מצטער שאד� בשעה א) (מו, מסנה' ולהעיר וש"נ). א. יא, תענית וראה נ. מא,

מזרועי. קלני מראשי קלני אומרת לשו� מה שכינה

בצרה"37) אנכי ד"עמו העני� רק למשה הקב"ה רמז מצרי� שבגלות ומה

גלות�, בצרת עמה� ששרוי כזה באופ� בישראל הקב"ה התקשרות כי י"ל –

רק z"nנתחדש ixg`l.

רש"י38) כותב ש�) שמות בפ' (משא"כ כא� שדוקא מה ג� מוב� ועפ"ז

"כביכול".

המל�39) הנמצאelkidaובדוגמת בנו מצרת ע�zelbaומצטער יורד או ,

האסורי�. בבית עמו טוח� שג� או לגלות, בנו

וש"נ.40) ב. ה, ברכות

כ�41) ואחרי .. שנה מאות "ארבע מש"נ יומתק טו,e`viועפ"ז (ל� גו'"

כשמתחיל מא) (יב, בא בפ' ג� ולכ� וכיו"ב. "הוצאתי�" נאמר שבכ"מ א� יגֿיד)

" מסיי� גו'" מק� שלאחריוe`vi"ויהי כבפסוק (ולא צבאות" )."m`ivedl"כל

(42" התיבות רש"י מעתיק זה מטע� שג� שבות�".`zוי"ל,

(43" כותב שלכ� הראשו�, פירוש את שולל אינו l"iאבל cereדבר" (ולא "

בפרש כרגיל – כיו"ב או בכ"מ).אחר" "י

aiyde aezkl el 'id" azek eziiyeway oeikny ,xnel oi` la` (*jzeay z`witqn `iyewd cvn ik ± (2 dxrd lirl d`x) eyexit iptl (jzeay z`) el` zeaiz wizrn k"r ,"

."'eb" ztqeda e` ,"z` aiyde" aezkiy
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את אלקי� ניסוחjzeayהוי' וכדומה): "עמ�" (ולא "df

היא:"aye"(שה הקדושֿברו�ֿהוא mkzeayשל z`את)

jly zeaydמzelbd] הוא הגאולה שלפני מראה, (laben,
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כדי33מ"ביתו" בגלות� בניֿישראל ע� הימצאותו א� .

היא זאבי�" "שבעי� מפני ש�jtidlלשמר� נמצא הוא !

בודאיriiqlכדי והוא ב"גלות".`epiלה�,

"שהשכינה אחר, לעני� היא שהכוונה רש"י, אומר לכ�
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למדו "רבותינו רש"י דברי מובני� זה ...",o`knלפי

בצרה": אנכי "עמו – לכאורה מפורש, פסוק שיש למרות

יודעי� בצרה" אנכי "עמו שמפני35רק34מהפסוק ,

כשישראל הרי לישראל, הוא הקדושֿברו�ֿ של אהבתו

כביכול לקדושֿברו�ֿהוא, צר ר"ל, בצרה נמצאי�

קו� הסנה", "מתו� למשה נראה הוא ,xwec[ולפיכ�

שהוא להראות, ישראלszzynכדי של �36בצער�

ו"דקירה"]; צער לו גורמי� ר"ל ישראל של צרותיה�

של שצרותיה� העובדה אי�l`xyiא� זאת לו גורמי�

ש של37בגלותed`משמעותה שהצער אלא ,l`xyi�גור

צער .38לו

אלקי�"o`knא� הוי' "ושב בפרשתנו הפסוק מ� ,

"שהשכינה רבותינו גלות�",diexyלומדי� בצרת ישראל ע�
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יוציא הוא כיצד כביכול, גלות�", "בצרת נמצא `zהוא

envr�וא וידוע, מוב� והרי הגלות, מ� ישראל ע� ביחד

עצמו" מתיר חבוש ש"אי� זאת, רואה החמש ?40ב�

לעצמו": גאולה הכתיב "וכשנגאלי� רש"י אומר כ� על

הוא לגלות, עצמו את הכניס שהקדושֿברו�ֿהוא azkלפני

של הזמ� יגיע שכאשר במדבר), אחת, פע� היה (וזה

ישראל את כביכול, המגבילי�, לשרי� תהיה לא "נגאלי�",

הקדושֿברו�ֿהוא להתערבואת אפשרות של41, בעני�

" בדבריו רש"י כוונת וזוהי אלקי�". ה' גאולהaizkd"ושב

לעצמו. הגאולה את בתורה "הכתיב" שהוא לעצמו",

הרי לעצמו", גאולה ש"הכתיב שכיו� לחשוב, ייתכ�

עצמו את הקדושֿברו�ֿהוא יוציא הגאולה זמ� יגיע כאשר

– ישראל את יגאל הוא כ� אחר ורק הגלות, מ� תחילה
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" – ישראל גאולת ע� ביחד אלקי�" .42שבות�"`zהוי'

ואפילו ישראל, כל של הגלויות קיבו� הושל� לא עוד וכל

ע� שרויה "שכינה הרי – בגלות עדיי� בלבד אחד יהודי

גלות�". בצרת ישראל
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כיו� אמנ�, מוב�: אינו עדיי� לעיל האמור כל לאחר

בצרת ישראל ע� שרויה הבדלmzelbש"שכינה נגר� "mb

מצרת עצמו את יוציא שהקדושֿברו�ֿהוא בגאולה,

ה לגבי הוא העיקרי החידוש א� אפואzelbהגלות, מדוע .

" – הגאולה לגבי התורה זאת שבות�"?ayeאומרת ...

שבביטוי – לומר" יש "ועוד ואומר רש"י ממשי� לכ�

נוס� לעני� התורה מתכוונת אלקי�" הוי' שקשור43"ושב ,

(ראה33) מוכח זה מלשו� כי – שבות�"* "את ג� רש"י מעתיק שלכ�

ישראל ע� שרוי' "שהשכינה (17 הערה דוגמתzxvaלעיל רק ולא גלות�",

.42 הערה לקמ� וראה מצרי�. גלות גבי שנאמר עמכ�" אלקי� "והי'

אנכ34) דעמו למדנו מכא� לומר ב) ג, (שמות לרש"י א"א בצרהולכ� י

כי –yxetn.ס"א וכנ"ל – בקרא הוא

להצילו".35) עמו "אהי' המצודות כפירוש ש� שי"ל ובפרט

עמה�36) אהי' אני א� בצער, שרויי� "ישראל משה שאמר מה בדוגמת

מק� (רש"י רעבו� בשני לשמש האיסור ועד"ז, יב). יז, בשלח (רש"י בצער"

מצטער שאד� בשעה א) (מו, מסנה' ולהעיר וש"נ). א. יא, תענית וראה נ. מא,

מזרועי. קלני מראשי קלני אומרת לשו� מה שכינה

בצרה"37) אנכי ד"עמו העני� רק למשה הקב"ה רמז מצרי� שבגלות ומה

גלות�, בצרת עמה� ששרוי כזה באופ� בישראל הקב"ה התקשרות כי י"ל –

רק z"nנתחדש ixg`l.

רש"י38) כותב ש�) שמות בפ' (משא"כ כא� שדוקא מה ג� מוב� ועפ"ז

"כביכול".

המל�39) הנמצאelkidaובדוגמת בנו מצרת ע�zelbaומצטער יורד או ,

האסורי�. בבית עמו טוח� שג� או לגלות, בנו

וש"נ.40) ב. ה, ברכות

כ�41) ואחרי .. שנה מאות "ארבע מש"נ יומתק טו,e`viועפ"ז (ל� גו'"

כשמתחיל מא) (יב, בא בפ' ג� ולכ� וכיו"ב. "הוצאתי�" נאמר שבכ"מ א� יגֿיד)

" מסיי� גו'" מק� שלאחריוe`vi"ויהי כבפסוק (ולא צבאות" )."m`ivedl"כל

(42" התיבות רש"י מעתיק זה מטע� שג� שבות�".`zוי"ל,

(43" כותב שלכ� הראשו�, פירוש את שולל אינו l"iאבל cereדבר" (ולא "

בפרש כרגיל – כיו"ב או בכ"מ).אחר" "י

aiyde aezkl el 'id" azek eziiyeway oeikny ,xnel oi` la` (*jzeay z`witqn `iyewd cvn ik ± (2 dxrd lirl d`x) eyexit iptl (jzeay z`) el` zeaiz wizrn k"r ,"

."'eb" ztqeda e` ,"z` aiyde" aezkiy
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dle`blשל שהקיבו� כיו� גלויות: לקיבו� ,lkמ lkישראל

אלקי�", הוי' "ושב נאמר לכ� קשה, הוא גלות� מקומות

הקדושֿכי ידי על נעשית שהיא ניכר קשה כה במשימה

בעצמו. ברו�ֿהוא

.Ê
ÌÈÈÂ‚‰ ıÂ·È˜Â Ï‡¯˘È È�· ıÂ·È˜

א� למקרא: החמש ב� אצל שאלה מתעוררת כא� א�

בקיבו� דוקא מדובר אי� הרי קשה, דבר הוא גלויות קיבו�

כאיש ה� ישראל שכל כיו� ואדרבה: יהודי�, של גלויות

להבדיל,44אחד גויי�, של מקיבוצ� יותר קל קיבוצ� הרי ,

לזה זה קשורי� ,39שאינ�

משו� דוקא "ושב" שיהיה בפסוק מודגש אפוא מדוע

אלקי�"? (הוא) ש"הוי'

המתאי�: הפסוק את דוקא ומביא רש"י מרחיב לכ�

צרי� עצמו הוא כאילו ובקושי, גלויות קיבו� יו� "גדול

שנאמר כעני� ממקומו, איש איש ממש בידיו אוחז להיות

אחד לאחד תלוקטו l`xyiואת� ipa�קיי (שאצל�

ממקומו איש איש של שאר45הליקוט בגלויות וא� (

– עמו�" בני שבות את ושבתי שנאמר כ�, מצינו האומות

אי� (לגביה� לא ותו – בעצמו) ידו על להיות (שצרי�

אחד"). לאחד "תלוקטו נאמר

.Á
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בהשגחה הוא דבר כל להבי�: צרי� עדיי� .zihxtא�

עמו�) בני בגלות (ולדוגמא, האומות" שאר "בגלויות וג�

השגחה שבzihxtיש עמו�, בכללותו, הע� רק לא (כלומר,

א�) אלא `miypמהגלות, el`.�אופ ובאיזה נגאלי� מהע�

האומות" שאר "בגלויות שג� לכאורה, יוצא, שכ�, וכיו�

איש"? איש ממש בידיו "אוחז ברו�ֿהוא הקדושֿ יהיה

החסידות בתורת המבואר לפי יובנו שדברי46הדברי� ,

–47הרמב"� האד� במי� רק פרטית השגחה שקיימת ,

הבעלֿש�ֿטוב לשיטת סותרי� פרטית48אינ� שהשגחה ,

החי ועל הצומח, על הדומ�, על ג� קיימת

קיימי�, העליונה בהשגחה כי �illk ote`aשני ,

"מלובשת" שהיא כפי (ב) בגלוי, שהיא כפי (א) אופני�:

שאי� הרמב"�, דברי וכדומה. הטבע בלבושי בהעל�

אמורי� החי, ועל הצומח על הדומ�, על פרטית השגחה

הגלויה. העליונה ההשגחה לגבי

ממש בידיו "אוחז ישראל אצל דוקא מדוע מוב� זה ולפי

בודאי האומות" שאר "בגלויות שג� א� על איש", איש

השגחה ההשגחהinישנה כי אופ�, ובאיזה ייגאל, מה�

בהעל� היא האומות אצל פרטיי� אנשי� על הקיימת

הטבע דומ�ֿצומחֿחיdnecaבלבושי על שהרי49להשגחה ,

אד�" קרויי� העול� אומות ואי� אד�, קרויי� ,50"את�

פעולה � "ושבתי" או "ושב" על מדובר כאשר ולכ�,

ielbaאשר xkipעלֿידי נעשית שהיא ,`edÎjexaÎyecwd

בעני� "ושבתי" הביטוי להבחי�: יש ו), סעי� בסו� (כדלעיל

ישראל, אצל ואילו האומה. כללות לגבי רק הוא עמו�", "בני

כל אצל שהרי ויהודי, יהודי כל לגבי אמור "ושב" הביטוי

אלקי "הוי' – כפרט יחידjיהודי בלשו� בידיו51", "אוחז –

yi` yi` ynnתלוקטו ...l`xyi ipa cg` cg`l."

פרטית השגחה קיימת ישראל בזמ�cinzאצל ג� ,

להבחי� כדי שכלית בהתבוננות צור� יש אז א� הגלות,

בית שבה מהתקופה בשונה הגלות, חוש� בתו� בכ�

קיי�, הגאולה,המקדש ובזמ�

"בידיו הגאולה לגבי נאמר ואילוynnולכ� העל�, ללא ,"

סתמי. באופ� "בידיו" נאמר – ירפ�" "לא הגלות תקופת לגבי

של הפעולה כי – "ממש" במילה לדיוק ההסבר זהו

קיימת הטבע, בלבושי "מלובשת" כשהיא בידיו", "אוחז

"ממש". לא א� עמו�, בני לגבי ג�

.Ë
Ï‡¯˘È ÏÎ ÂÏ‡‚ÈÈ ¯˘‡Î Y "ÂÓˆÚÏ ‰ÏÂ‡‚"

תורה": של "יינה ועלֿפי

הגלויות שבקיבו� כיו� קשה: עדיי� לעיל האמור לפי

יהודי לכל הקדושֿברו�ֿהוא אצל חשיבות יש ישראל, של

כו.44) מו, ויגש רש"י ראה

כי45) מספיק, אי"ז שמ"מ אלא אלקי�". "הוי' – בבנ"י רק העני�xwirכי

שהקב"ה – "והשיב") (ולא ב"ושב" שנרמז הואenvrמה שבות�, את ישיב

הואzellklבנוגע יחיד, בלשו� שבות�" את אלקי� "הוי' שנאמר [ומה ישראל

שיי� אי� אחד באיש שהרי – שלאח"ז "הפיצ�" וכמו ישראל, ע� לכללות בנוגע

אלא – הוי'llekyהפצה "ושב שנאמר וממה השמי�"], בקצה "נדח� היחיד ג�

jiwl`'ש"הוי לפי הוא "והשיב") (ולא ד"ושב" באופ� תהי' שהגאולה (שמה "

ש(ג�) לומר מוכרח אלקי�"), רקxwir(הוא) הוא ב"ושב מרמז שהכתוב העני�

ש"שכינה הוא ב"ושב" הנרמז העני� שעיקר רש"י מפרש ולכ� ישראל. לגבי

l`xyiשרוי' mrרמז ג� שיש אלא כו'". גלות� לעילsqepבצרת (ראה בהכתוב

בנוגע ,(43 "ayeהערה ± dle`bdl.('ו סעי� לעיל (ראה גו'"

א.46) יג, ד"ח

פי"ז.47) ח"ג מו"נ

ובכ"מ.48) קח. ע' יו� היו� ואיל�. 166 ע' ח"א לקו"ד ראה

אמר של� חזי הוי כי ממחז"ל אדה"ז שאמר ע"ז מוכחת הראי' וידועה

על הצ"צ ברשימות הובאה – ש�) ובפרש"י א סג, (חולי� גו' משפטי�

ואיל�. 65 ע' ח"ז [המתורג�] לקו"ש וראה ז). (לו, התהלי�

פי"ח.49) ש� מו"נ ראה

רע"א.50) סא, יבמות

עמי51) לסופו): (קרוב השלישי בחדש פיסקא דר"כ פסיקתא ראה

מדבר. הדבור
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היהודי ייגאל אשר שעד מוב� שרויהoexg`dכפרט, עדיי� �

שוב מתעוררת כ�, וא� גלות�". "בצרת כביכול, השכינה,

באופ� ישראל את הקדושֿברו�ֿהוא יגאל כיצד השאלה:

"אוחז... `yiשל yi`בידיו "אוחז הוא כאשר והרי :"

בדר� הגלות מ� להוציאו כדי הראשו� היהודי את ממש"

" `zשל aye!?הגלות מ� יחדיו עמו יוצא הוא – שבות�"

ממש בידיו "אוחז נאמר שעליה שהדרגה לומר, הכרחי

שקשורה ופרטית, מצומצמת הארה היא איש" איש

שהארה52ונחלקת אפשרי ולכ� בנפרד. יהודי לכל כביכול, ,

ממש) בידיו אוחז הוא (אשר מסויי� ליהודי שקשורה פרטית,

שרויי� עדיי� אחרי� שיהודי� א�ֿעלֿפי הגלות, מ� תצא

דרגת53בגלות של הגאולה ואילו .xwir54השכינה,zilrpd

ש לאחר רק תהיה – לפרטי� ייגאלו.lkמהתחלקות ישראל

גאולה הכתיב "וכשנגאלי� רש"י לכ� שרומז וכפי

envrl"�כשנגאלי" תהיה (עצמותו), "לעצמו" שהגאולה ,"

כאשר – רבי�) מדגישlk(בלשו� שהוא כפי ייגאלו. ישראל

ה'. סעי� בסו� כדלעיל עמה�", ישוב "שהוא בדבריו

.È
ÏÂÎÈ·Î ,Ì‰ÈÏ‡Ó Y "ÔÈÏ‡‚�˘ÎÂ"

" בדבריו רש"י רומז זה גאולהoil`bpykeלעני� הכתיב

בגלוי יראו ישראל גאולת לגבי לכאורה: שהרי, לעצמו".

כנאמר ה', מאת וכפיyxetnaשהיא רבי�, במקומות

ממש בידיו "אוחז לומר") יש "ועוד (בפירושו רש"י שאומר

(ולא "וכשנגאלי�" במילה מתבטא הוא ומדוע איש", איש

מאליה�? ייגאלו שה� כביכול, המבטאת, "וכשגואל�"),

הוא, לכ� ההסבר

המבואר בקשר55לפי אותה מזכירי� כאשר שהבריאה, ,

" היא הרי אלקי�, היאxa`לש� כאשר א� אלקי�",

אז הרי והנסתר, הנעל� "הוא", לביטוי בקשר מוזכרת

"ציווה ":e`xapeנאמר

יהודי לכל הקשורה אישcxtpaבדרגה ,enewnnאיש

" ידי על הגאולה "אוחז".eiciaמגיעה שה' ניכר ולכ� ,"...

ל גאולה "הכתיב על מדובר כאשר בקשרenvrואילו ,"

בשלימות – "כשנגאלי�" שיהיה יתבר�, ומהותו לעצמותו

ישראל כלל של הדבר56הגאולה נראה זו, בדרגה –

כביכול. מאליה�, כ"נגאלי�",

.‡È
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זה: רש"י בפירוש נרמז נוס� עני�

לעצמו" גאולה הכתיב "וכשנגאלי� של הקיו� אמנ�,

איש ממש בידיו "אוחז של הפעולה שתושל� לאחר יהיה

את תחילה רש"י מביא זאת בכל א� ממקומו", איש

כי בידיו...", "אוחז אומר הוא כ� אחר ורק "וכשנגאלי�..."

של l`xyiהגאולה llk�הגור "אוחז57היא לידי שיביא

איש" איש ממש .58בידיו

רוצה יהודי כאשר ה': בעבודת הוראה רש"י לומד מכ�

את ולעשות להשתדל צרי� הוא הפרטית, מ"גלותו" לצאת

ש כדי בו התלוי מה"גלות".lkכל ייצאו ישראל

המדרגה, בשפל שרוי "הלה" לחשוב: עלול היהודי

עדיי� בשיאjezaונמצא שרוי "הוא" ואילו הגלות,

גאולתו תהיה ומדוע לגאולה, "מוכ�" כבר הוא המעלה,

elyב וקשורה התורהezlefתלויה אומרת כ� על – ?

של "נצבי�" של הדרגה שאפילו הפרשה, בתחילת

"mkiy`x"�את" שמתקיי� לאחר דוקא להגיע יכולה

היו� "חוטבmklekנצבי� אפילו נכללי� וב"כולכ�" ,"

מימי�". ושואב עצי�

נצבי� ש"את� מובטח זה, בסדר מתקדמי� וכאשר

שנצבי� השנה)", (ראש רבא דינא יומא זה – 59היו�

בדי� לשנה60וזוכי� טובה ובחתימה בכתיבה ומתברכי� ,

גאולה שנת כולל ומתוקה, הוי'61טובה "ושב שיקויי� ,

מ� יוציא בעצמו שהקדושֿברו�ֿהוא שבות�", את אלקי�

ישראלlkהגלות בני אחד לאחד תלוקטו ואת� – יהודי

ממש. בקרוב –

(f"kyz i"evp t"y zgiyn)

רפ"ב.52) (תניא ממש" ממעל אלקה "חלק שבכאו"א השנית הנפש וע"ד

ובכ"מ). ס"ז. אגה"ק ש�. הצ"צ הגהות וראה

וכ�53) כו' ישראל לכללות סע"ב): (קה, ס"ד באגה"ק וע"ד מזה, ויתירה

כו'. פרטי ניצו� כל

ש�.54) ובהנסמ� פ"א תשי"א לגני באתי ד"ה ראה

רפ"ד.55) תרצ"א המושלי� יאמרו ע"כ ד"ה ג. יד, שה"ש .n"kaeלקו"ת

רפי"ב.56) היחוה"א דשער כולנה" על "העולה וע"ד

הוא57) "כאילו רש"י כותב איש" "איש גבי שג� מה יומתק envrועפ"ז

ואחד אחד לכל הקב"ה שאהבת הבעש"ט למאמר [נוס� כי – כו'" אוחז

היא איש" ד"איש הגאולה יחיד] לב� זקני� הורי� מאהבת יתירה היא מישראל

דגאולת והאופ� l`xyiההתחלה llk.

(בחי'58) הנשמה עצ� פדיית היא שבתחלה גופא, בכאו"א ג� הוא ועד"ז

ואח"כ איש"); ("איש הגלויי� כחות של – אח"כ מהתחלקות; שלמעלה ציו�)

(שבות לאוה"ע בחיצוניות המשתווי� והגו� הנה"ב של ג� –oenr ipa.(

עמדה".i"yxtוע"ד59) על לעמוד "נצבה. ז) לז, (וישב

צ'.60) ע' יו� בהיו� הבעש"ט תורת ראה

מל�"61) נצב באדו� אי� "ומל� מלשו� – נצבי� בפירוש נכלל זה שג�

ואיל�). א'רא ע' עה"פ אוה"ת (בארוכה ומושל שר – מח) כב, (מ"א
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היהודי ייגאל אשר שעד מוב� שרויהoexg`dכפרט, עדיי� �

שוב מתעוררת כ�, וא� גלות�". "בצרת כביכול, השכינה,

באופ� ישראל את הקדושֿברו�ֿהוא יגאל כיצד השאלה:

"אוחז... `yiשל yi`בידיו "אוחז הוא כאשר והרי :"

בדר� הגלות מ� להוציאו כדי הראשו� היהודי את ממש"

" `zשל aye!?הגלות מ� יחדיו עמו יוצא הוא – שבות�"

ממש בידיו "אוחז נאמר שעליה שהדרגה לומר, הכרחי

שקשורה ופרטית, מצומצמת הארה היא איש" איש

שהארה52ונחלקת אפשרי ולכ� בנפרד. יהודי לכל כביכול, ,

ממש) בידיו אוחז הוא (אשר מסויי� ליהודי שקשורה פרטית,

שרויי� עדיי� אחרי� שיהודי� א�ֿעלֿפי הגלות, מ� תצא

דרגת53בגלות של הגאולה ואילו .xwir54השכינה,zilrpd

ש לאחר רק תהיה – לפרטי� ייגאלו.lkמהתחלקות ישראל

גאולה הכתיב "וכשנגאלי� רש"י לכ� שרומז וכפי

envrl"�כשנגאלי" תהיה (עצמותו), "לעצמו" שהגאולה ,"

כאשר – רבי�) מדגישlk(בלשו� שהוא כפי ייגאלו. ישראל

ה'. סעי� בסו� כדלעיל עמה�", ישוב "שהוא בדבריו

.È
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" בדבריו רש"י רומז זה גאולהoil`bpykeלעני� הכתיב

בגלוי יראו ישראל גאולת לגבי לכאורה: שהרי, לעצמו".

כנאמר ה', מאת וכפיyxetnaשהיא רבי�, במקומות

ממש בידיו "אוחז לומר") יש "ועוד (בפירושו רש"י שאומר

(ולא "וכשנגאלי�" במילה מתבטא הוא ומדוע איש", איש

מאליה�? ייגאלו שה� כביכול, המבטאת, "וכשגואל�"),

הוא, לכ� ההסבר

המבואר בקשר55לפי אותה מזכירי� כאשר שהבריאה, ,

" היא הרי אלקי�, היאxa`לש� כאשר א� אלקי�",

אז הרי והנסתר, הנעל� "הוא", לביטוי בקשר מוזכרת

"ציווה ":e`xapeנאמר

יהודי לכל הקשורה אישcxtpaבדרגה ,enewnnאיש

" ידי על הגאולה "אוחז".eiciaמגיעה שה' ניכר ולכ� ,"...

ל גאולה "הכתיב על מדובר כאשר בקשרenvrואילו ,"

בשלימות – "כשנגאלי�" שיהיה יתבר�, ומהותו לעצמותו

ישראל כלל של הדבר56הגאולה נראה זו, בדרגה –

כביכול. מאליה�, כ"נגאלי�",

.‡È
Ï‡¯˘È ÏÏÎ Ï˘ ‰ÓÈÏ˘ ‰ÏÂ‡‚

זה: רש"י בפירוש נרמז נוס� עני�

לעצמו" גאולה הכתיב "וכשנגאלי� של הקיו� אמנ�,

איש ממש בידיו "אוחז של הפעולה שתושל� לאחר יהיה

את תחילה רש"י מביא זאת בכל א� ממקומו", איש

כי בידיו...", "אוחז אומר הוא כ� אחר ורק "וכשנגאלי�..."

של l`xyiהגאולה llk�הגור "אוחז57היא לידי שיביא

איש" איש ממש .58בידיו

רוצה יהודי כאשר ה': בעבודת הוראה רש"י לומד מכ�

את ולעשות להשתדל צרי� הוא הפרטית, מ"גלותו" לצאת

ש כדי בו התלוי מה"גלות".lkכל ייצאו ישראל

המדרגה, בשפל שרוי "הלה" לחשוב: עלול היהודי

עדיי� בשיאjezaונמצא שרוי "הוא" ואילו הגלות,

גאולתו תהיה ומדוע לגאולה, "מוכ�" כבר הוא המעלה,

elyב וקשורה התורהezlefתלויה אומרת כ� על – ?

של "נצבי�" של הדרגה שאפילו הפרשה, בתחילת

"mkiy`x"�את" שמתקיי� לאחר דוקא להגיע יכולה

היו� "חוטבmklekנצבי� אפילו נכללי� וב"כולכ�" ,"

מימי�". ושואב עצי�

נצבי� ש"את� מובטח זה, בסדר מתקדמי� וכאשר

שנצבי� השנה)", (ראש רבא דינא יומא זה – 59היו�

בדי� לשנה60וזוכי� טובה ובחתימה בכתיבה ומתברכי� ,

גאולה שנת כולל ומתוקה, הוי'61טובה "ושב שיקויי� ,

מ� יוציא בעצמו שהקדושֿברו�ֿהוא שבות�", את אלקי�

ישראלlkהגלות בני אחד לאחד תלוקטו ואת� – יהודי

ממש. בקרוב –

(f"kyz i"evp t"y zgiyn)

רפ"ב.52) (תניא ממש" ממעל אלקה "חלק שבכאו"א השנית הנפש וע"ד

ובכ"מ). ס"ז. אגה"ק ש�. הצ"צ הגהות וראה

וכ�53) כו' ישראל לכללות סע"ב): (קה, ס"ד באגה"ק וע"ד מזה, ויתירה

כו'. פרטי ניצו� כל

ש�.54) ובהנסמ� פ"א תשי"א לגני באתי ד"ה ראה

רפ"ד.55) תרצ"א המושלי� יאמרו ע"כ ד"ה ג. יד, שה"ש .n"kaeלקו"ת

רפי"ב.56) היחוה"א דשער כולנה" על "העולה וע"ד

הוא57) "כאילו רש"י כותב איש" "איש גבי שג� מה יומתק envrועפ"ז

ואחד אחד לכל הקב"ה שאהבת הבעש"ט למאמר [נוס� כי – כו'" אוחז

היא איש" ד"איש הגאולה יחיד] לב� זקני� הורי� מאהבת יתירה היא מישראל

דגאולת והאופ� l`xyiההתחלה llk.

(בחי'58) הנשמה עצ� פדיית היא שבתחלה גופא, בכאו"א ג� הוא ועד"ז

ואח"כ איש"); ("איש הגלויי� כחות של – אח"כ מהתחלקות; שלמעלה ציו�)

(שבות לאוה"ע בחיצוניות המשתווי� והגו� הנה"ב של ג� –oenr ipa.(

עמדה".i"yxtוע"ד59) על לעמוד "נצבה. ז) לז, (וישב

צ'.60) ע' יו� בהיו� הבעש"ט תורת ראה

מל�"61) נצב באדו� אי� "ומל� מלשו� – נצבי� בפירוש נכלל זה שג�

ואיל�). א'רא ע' עה"פ אוה"ת (בארוכה ומושל שר – מח) כב, (מ"א
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.mvnevn xe` - "oinlr lk `lnn" zpigaaäøàää éelb ìáà£¨¦©¤¨¨
dðéàL ,"ïéîìò ìk ááBñ" úðéçaî äéäé íéúnä úiçúaL¤¦§¦©©¥¦¦§¤¦§¦©¥¨¨§¦¤¥¨
Bîk ,úéìëúå ìeáb éìa àìà ,ìeáâe øeòLå íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§§¦§¤¨§¦§§©§¦§

íéøîà éèewìa øàaúpL,"`ipz"d xtq -ïéðò øeàa çî ÷øt ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¤¤¥¦§©
,"ïéîìò ìk ááBñ","zenlerd lk aaeq" -Bîk BòîLîk BðéàL ¥¨¨§¦¤¥§©§¨§
,íBìLå ñç ,ìebòixnbl dlrnl `edy xe` didz ezernyny - ¦©§¨

a `vnp epi`ye xacdnjez,xacdúðéçáa BðéàL àlà¤¨¤¥¦§¦©
,'eëå úeLaìúäyalzn epi`y xe`a `ed xaecnd `l` - ¦§©§§

`ed `l` ,xacd zbixcnl m`zda enevnv ici lr xacd zeinipta

,xaca ezrtyde e`vnid jez dbixcna dlrnl.áèéä íL ïiòå§©¥¨¥¥

ùã÷ä úøâà
ãéúòì íäéúåôåâá åùáìúé úåìòîä íåøá ïåéìòä ò"âá
éôì äðéëùä åéæî úåðäéì äééçúä ïîæá åîå÷éå
ïéîìò ìë àìîî úðéçá àéä ò"âáù éåìéâäå äøàääù
é"ò äâøãîì äâøãîî úåìùìúùä úðéçá àåäù
àéäå á"äåò àøáð ã"åéá ì"æøàîëå íéîåöò íéîåöîö
úìùìúùîä ïåéìòä ïãò úàø÷ðä äàìéò äîëç úðéçá
úéùò äîëçá íìåë ù"îë úåîìåòä ìëá úùáìúîå
äâùää éåìéâ úðéçáá àéä ò"âáå 'åë 'éçú äîëçäå 'åë
úåîùðä âðåòù òãåðë 'éìéã àøåòéù íåôì ãç ìëì
äìâðá æ"äåòá ÷ñòù äøåúä úåãåñ úâùäî àåä ò"âá
øá äáøã àãáåòá 'îâáå çìù 'ô ÷"äåæá àúéàãë
úðéçáî 'éäé î"äçúáù äøàää éåìéâ ìáà .éðîçð
ìåáâå øåòéùå íåöîö úðéçáá äðéàù ïéîìò ìë ááåñ
øåàéá ç"îô à"÷ìá ù"îë úéìëúå ìåáâ éìá àìà
åðéàù àìà å"ç ìåâéò åîë åòîùîë åðéàù ò"ëåñ ïéðò

.áèéä ù"òå 'åëå úåùáìúä 'éçáá
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כג lel` `"k oey`x mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íéàpzäå8íéàéápäå9íeøa ïBéìòä ïãò ïâa äzò íäL , §©©¨¦§©§¦¦¤¥©¨§©¥¤¨¤§§
,úBìònä,zebixcnde -ãéúòì íäéúBôeâa eLaìúé10eîe÷éå , ©©£¦§©§§¥¤¤¨¦§¨

äiçzä ïîæa10.äðéëMä åéfî úBðäìdfd mlera xi`iy - ¦§©©§¦¨¥¨¦¦©§¦¨
dpeilr zelbzd ef didzy ,xnel ixd gxkdd on ,miteba zenypl

zelbzdd xy`n daxda

llbay ,oeilrd ocr obay

zenypdy i`ck df

zepeilrd zebxca ze`vnpd

,oeilrd ocr oba xzeia

lawl ick seba dpyalzz

ziigz onf ly ielibd

wx `edy ielib edfe ,miznd

,mpg cqge dwcv ly oipr

zexxerzdd geka oi` ,oky

dhnljiyndlielib beq

dhnl zexxerzdd ,dfk

"ilk" zpigaa wx `id

zhilwl,dna .df ielib

cizrly ielibd ,`eti`

ielibd on elit` xzei dlrp

xiaqi ?oeilrd ocr obay

:oldl owfd epaxéôì§¦
ïâaL éelbäå äøàääL¤©¤¨¨§©¦¤§©

"ïéîìò ìk àlîî" úðéça àéä ïãò11,zenlerd lk `lnn - ¥¤¦§¦©§©¥¨¨§¦
,`xapd zbxcl zn`zene znvnevnd ziwl`d zeigd -

,`xapa zeinipta zyalzneìzLä úðéça àeäLäâøãnî úeìL ¤§¦©¦§©§§¦©§¥¨
äâøãîìdbixcnn znvnvzne zlylzyne zcxei zeigd - §©§¥¨

,dbixcnl,íéîeöò íéîeöîö éãé ìòmipihwne minvnvnd - ©§¥¦§¦£¦
,ielibd z`e zeigd z`äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe12: §©£©©¥¦§¨¦§¨¨

,"àaä íìBò àøáð ã"eéa",c"ei ze`a `xapy ,ocr ob ,xnelk - §¦§¨¨©¨
,dcewp ly mevnv ixd `id c"ei ze`deäîëç úðéça àéäå§¦§¦©¨§¨

,äàlòeilr dnkg zpiga `id c"ei -'ied my ly c"eid ,oky ,dp ¦¨¨
zexitqd xyrn dpey`xd ,(dpeilr) "d`lir dnkg" lr zfnex

,"zeliv`"d mler lyúàø÷päz`xwp "dnkg" -,"ïBéìòä ïãò" ©¦§¥¥¤¨¤§
,"ocr ob" xewn `ede dlrnl `edy "ocr" -ìzLnäúìL ©¦§©§¤¤

,úBîìBòä ìëa úLaìúîe"dnkg"d zxitqe zpiga - ¦§©¤¤§¨¨¨
,mzeigdle mzeedl zenlerd lka zyalzne zlylzynBîk§

áeúkL13,"'eë úéNò äîëça ílk" :lk zeedzdy ixd - ¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨
,"dnkg"d zpigan `id mi`xapd"'eë äiçz äîëçä"å14,ixd - §©¨§¨§©¤

,zenlerd ly zeigd `id "dnkg"yïãò ïâáe"dnkg"d zpiga - §©¥¤
,déìéc àøeòL íeôì ãç ìëì äâOää éelb úðéçáa àéä- ¦¦§¦©¦©©¨¨§¨©§¦¨¦¥

"dnkg" zpiga ly ziwl`d zeigd ,exeriy itl cg` lkl

,ielib ly ote`a `id ocr oba eli`e ,mlrda `id ,zenlera

zebiyne zepian zenypdy

,zednd zbyda zewl`

ïâa úBîLpä âðòL òãBpk©©¤Ÿ¤©§¨§©
úBãBñ úâOäî àeä ïãò¥¤¥©¨©
íìBòa ÷ñòL äøBzä©¨¤¨©¨¨

,äìâpa äfäocr obae - ©¤©¦§¤
z` biyne oian `ed

,dxezay zeceqdàúéàãk¦§¦¨
aezky enk -øäfa©Ÿ©

çìL úLøt LBãwä15,- ©¨¨¨©§©
xcq x`ean my

epiax dyn ly "`zaizn"d

mb cr ,"riwxc `zaizn"e

mixne zeipwcv miyp ly

,d`iapdàøîbáe16 ©§¨¨
àãáeòaly xetiqa - §§¨

,éðîçð øa äaøcmy - §©¨©©§¨¦
ly oipray ,`xnbd d`ian

dncw zxda" m` wtq

(zwelgn) `zbelt - "zxdal dncw oal xry" e` "oal xryl

mixne` riwxc `zaizne xedh xne` d"awd) riwxc `zaizna

`edy ipngp xa dax - ef zwelgna rixkn in mixne`e ,(`nh

zyxt ,owfd epax ly "dxez ihewl"a .zeld`a cigie mirbpa cigi

xn`n epyi ,rixfz17oipre ef zwelgn oipr hexhexta xiaqnd

ielib `ed ocr obay ielibd ,mipt lk lr .llka riwxc `zaizn

.mvnevn xe` - "oinlr lk `lnn" zpigaaäøàää éelb ìáà£¨¦©¤¨¨
dðéàL ,"ïéîìò ìk ááBñ" úðéçaî äéäé íéúnä úiçúaL¤¦§¦©©¥¦¦§¤¦§¦©¥¨¨§¦¤¥¨
Bîk ,úéìëúå ìeáb éìa àìà ,ìeáâe øeòLå íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§§¦§¤¨§¦§§©§¦§

íéøîà éèewìa øàaúpL,"`ipz"d xtq -ïéðò øeàa çî ÷øt ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¤¤¥¦§©
,"ïéîìò ìk ááBñ","zenlerd lk aaeq" -Bîk BòîLîk BðéàL ¥¨¨§¦¤¥§©§¨§
,íBìLå ñç ,ìebòixnbl dlrnl `edy xe` didz ezernyny - ¦©§¨

a `vnp epi`ye xacdnjez,xacdúðéçáa BðéàL àlà¤¨¤¥¦§¦©
,'eëå úeLaìúäyalzn epi`y xe`a `ed xaecnd `l` - ¦§©§§

`ed `l` ,xacd zbixcnl m`zda enevnv ici lr xacd zeinipta

,xaca ezrtyde e`vnid jez dbixcna dlrnl.áèéä íL ïiòå§©¥¨¥¥

ùã÷ä úøâà
ãéúòì íäéúåôåâá åùáìúé úåìòîä íåøá ïåéìòä ò"âá
éôì äðéëùä åéæî úåðäéì äééçúä ïîæá åîå÷éå
ïéîìò ìë àìîî úðéçá àéä ò"âáù éåìéâäå äøàääù
é"ò äâøãîì äâøãîî úåìùìúùä úðéçá àåäù
àéäå á"äåò àøáð ã"åéá ì"æøàîëå íéîåöò íéîåöîö
úìùìúùîä ïåéìòä ïãò úàø÷ðä äàìéò äîëç úðéçá
úéùò äîëçá íìåë ù"îë úåîìåòä ìëá úùáìúîå
äâùää éåìéâ úðéçáá àéä ò"âáå 'åë 'éçú äîëçäå 'åë
úåîùðä âðåòù òãåðë 'éìéã àøåòéù íåôì ãç ìëì
äìâðá æ"äåòá ÷ñòù äøåúä úåãåñ úâùäî àåä ò"âá
øá äáøã àãáåòá 'îâáå çìù 'ô ÷"äåæá àúéàãë
úðéçáî 'éäé î"äçúáù äøàää éåìéâ ìáà .éðîçð
ìåáâå øåòéùå íåöîö úðéçáá äðéàù ïéîìò ìë ááåñ
øåàéá ç"îô à"÷ìá ù"îë úéìëúå ìåáâ éìá àìà
åðéàù àìà å"ç ìåâéò åîë åòîùîë åðéàù ò"ëåñ ïéðò

.áèéä ù"òå 'åëå úåùáìúä 'éçáá
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כג. קד, יב.14.תהלי� ז, א.15.קהלת א.16.קסג, פו, דרקיע.17.ב"מ במתיבתא מיפלגי קא ד"ה



`lelכד a"k ipy mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול כ"ב שני יו�

,250 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ì"æøàù åäæå,ekw 'nr cr.'åë äçåðî

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå18:ea oi` `ad mlerd" - §¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
oiayei miwicv `l` 'eke dizy `le dlik` `líäéúBøèòå"§©§¥¤

"'eë ïéðäðå íäéLàøa19,,dpikyd eifn -ça àéä äøèòúðé §¨¥¤§¤¡¦£¨¨¦§¦©
éwî,ááBñå óyalzn epi`ye mvnvzn epi`y xe` ,xnelk - ©¦§¥

ezbxcl m`zda zeinipta

`l` ,`xap e` mler lk ly

dhnl cxeid xe` `ed20

siwn `edy ote`a xi`ne

,deeya lkd lràø÷ðå§¦§¨
lî "øúk""úøúBk" ïBL21, ¤¤¦§¤¤

'` miklna `aeny itk -

ozpy zexzekd lr 'f wxt

,micenrl zeyrl dnly

"xzk"a dtqedd efy xyt`

`id - dxhr ,"dxhr" iabl

ziyz" ,y`xd lr ixd

"ft zxhr ey`xl22,

,"mdiy`xa mdizexhre"

- zxzek oeyln xzk eli`e

miznd ziigza cizrl xzkd xe` ieliby oeeike ,micenr lr `ed

zeevn 'fe dxezd ony zeevnd b"ixzy ,zeevnd meiw ici lr ixd `a

j"xz md ,opaxcicenr("xzk" zeize` j"xz) xe`23okly xyt` ,

xzk df ,oky ,micenrl xywa z`aend "zexzek" oeyld `ian `ed

,zeevnd icenr lràeäå`id "xzk"d zpiga -òvîî úðéça §§¦©§ª¨
úøàä øaçîäzelbzde -àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìéöànä ©§©¥¤¨©©©£¦¥¨

,íéìöàpäì"seq oi`" ixd `ed liv`nd ,"zeliv`"d mler ly - §©¤¡¨¦
leab ly oipr ixd `ed llka "mler"y ,"mler"a ixd md milv`pde

zxitqe zpiga `ed ,milv`pd oial liv`nd oia rvennd ixd -

zkiiy xzkd zeipevige ,liv`nl zkiiy xzkd zeinipt ;"xzk"d

liv`nd oia zrvenn `id "xzk"d zpiga jk ici lre ,milv`pl

l` "seq oi` xe`"n jynp "xzk"d ici lr ,xnelk - milv`pl

,"zeliv`"d mler ly milv`pdäfä íìBòa älbúéå øéàé ãéúòìå§¤¨¦¨¦§¦§©¤¨¨©¤
ä ìëìäiçza eîe÷iL íé÷écv,miznd ziigza -ílk Cnòå") §¨©©¦¦¤¨©§¦¨§©¥ª¨
íé÷écö24"'eë25.(.l`xyi ipa lkl dlbzi df cizrly xnelk - ©¦¦

,cala "zeliv`"d mler ly milv`pl zrk jiiyd xe`dy ,ixd

lirl xn`y itk `le ,dfd mlera dhnl `eal cizrl dlbzie xi`i

`ed ,"dnkg"d zpigan ocr oba xi`nd xe`dy ,ocr obl xywa

bixcnl m`zda cg` lkl dbyde ielib zpigaaezxaecn ,oky ,

lylzynd inipt xe`a

dbixcnn mvnvzne

zelbzda `ae dbixcnl

dbixcnl m`zda cg` lkl

elyielibde xe`d ,`l` -

`edy ,miznd ziigz ly

epi` "xzk" ly siwn xe`

mlekl xi`n `l` mvnvzn

zelbzda df didie ,deeya

d zbyda ,dxenbzedn,

itk ,zednd z` mibiyny

di`xd oipra xacdy

d z` mi`exyzednly

lr xn`py itk ,xacd

cizrl26'd ceak dlbpe"

e`xe.zednd zii`x ,"eicgi xya lkíðBøëæ eðéúBaø eøîàL äæå§¤¤¨§©¥¦§¨
äëøáì27,"LBã÷ íäéðôì eøîàiL íé÷écö íéãéúò" :itk - ¦§¨¨£¦¦©¦¦¤Ÿ§¦§¥¤¨

,`ed jexa yecwd iptl "yecw" zrk mixne`yàeä "LBã÷" ék¦¨
äìòî äìòîì àeä ék ,úòãå äâOä øãâa BðéàL ,ìcáî úðéça§¦©ª§¨¤¥§¤¤©¨¨¨©©¦§©§¨©§¨
"àönz ïéàî äîëçä" ék ,ïãò ïâaL úòãå äîëçä úðéçaî¦§¦©©¨§¨¨©©¤§©¥¤¦©¨§¨¥©¦¦¨¥

áéúk28LBãwä øäfa "ïéà" àø÷pä "ïBéìò øúk" úðéça àeä ,29, §¦§¦©¤¤¤§©¦§¨©¦©Ÿ©©¨
,éelb úðéçáa Búøàäå BúòtLäåzbyda ebiydl elkeiy - §©§¨¨§¤¨¨¦§¦©¦

,zedndæ óeâa Laìúz äîLpäLk à÷åc àeäøçà çöå C ©§¨§¤©§¨¨¦§©¥§©§©©©
,äiçzä,ocr obay ,jk xacd recne ,miznd ziigz ixg` - ©§¦¨

`id dnypdykilaxe` z` ieliba biydl dleki `id oi` ,seb

didz dnypdyk ,miznd ziigza `eal cizrl eli`e ,xzkd

recik) seba zyaeln30o"anxd zrck drxkdd31xkyd zilkzy ,

lkez f` `wec ,(miznd ziigz onfa seba dnypl `wec didz

:owfd epiax jk lr xne` ?xzkd xe` z` ieliba biydlõeòð" ék¦¨
ïúlçz,"dlgz"ay xzeia dpeilrd dbixcnd -,à÷åc "ïôBña- §¦¨¨§¨©§¨

ùã÷ä úøâà
ì"æøàù åäæå
úðéçá àéä äøèò 'åë ïéðäðå íäéùàøá íäéúåøèòå

é÷î'éçá àåäå úøúåë ïåùìî øúë àø÷ðå ááåñå ó
íéìöàðäì ä"á ñ"à ìéöàîä úøàä øáçîä òöåîî
åîå÷éù íé÷éãöä ìëì æ"äåòá äìâúéå øéàé ãéúòìå
íéãéúò ì"æøàù äæå .('åë íé÷éãö íìåë êîòå) äééçúá
'éçá àåä ùåã÷ éë ùåã÷ íäéðôì åøîàéù íé÷éãö
äìòîì àåä éë úòãå äâùä øãâá åðéàù ìãáåî
äîëçä éë ò"âáù úòãå äîëçä úðéçáî äìòî

åë÷ïéà àø÷ðä ïåéìò øúë úðéçá àåä áéúë àöîú ïéàî
à÷åã àåä éåìéâ úðéçáá åúøàäå åúòôùäå ÷"äåæá
õåòð éë 'éçúä øçà çöå êæ óåâá ùáìúú äîùðäùë

א.18. יז, ˘ËÈÏ"‡:19.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰� (מקי� בראשיה� (פנימי)".ÂÚÂ„"ועטרותיה� כו' ונהני� ˘ËÈÏ"‡20.עני�) È·¯‰,העיר

" שכ� למעלה, כמו למטה מאיר שהוא לומר אפשר אי למטה, ג� מאיר שהאור שלוÚ"ÎÂÒשלמרות גילוי �ÌÏÂÚ·ויש שווה, והתחתו� העליו�

שונה עני� המדינהÈ¯Ó‚Ïעוד בני כל על המל� התנשאות מתגלה: כ� למע' שהוא כמו הא� �‰ÂÂ˘·בעצמו שהיא לכמו כלל דומה אינו אבל ,

דעצמו)". ובהרגש בגילוי אפילו כ"א בעצמותו ˘ËÈÏ"‡:21.(לא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שתיקה � לי כתר מל' שהוא העני� ולא כא�, נוגע "שזה

בתחלתו)". תער"ב א. סט, במדבר (לקו"ת ד.22.וביטול כא, (קמט,23.תהלי� כט סימ� להל� ונתבארה הובאה הקנה, ב� נחוניה ר' תפלת

ואיל�). כא.24.סע"ב ס, ˘ËÈÏ"‡:25.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�ועמ" בתה"מ וג"ע: תחה"מ מחילוקי זה כי כא� צדיקי�",ÌÏÂÎ"הובא

בג"ע שיהא עד זו למדריגה להגיע א"א "א� להל� אומר שהוא ולמרות וכו'". לקו"ת ב. עג, יתרו תו"א ראה � זוכה הע� כל שלא ג"ע משא"כ

"ועמ� אומר כשהוא שלעיל שליט"א, הרבי הוסי� � �ÌÏÂÎתחלה" ש"כול� רק היא הכוונה והאבותÂ„ÓÚÈצדיקי�" משה אז: ויהיו בתחה"מ,

ו �כו' ופשיטא מימי�. שואב וכו"'.‚Ï„Âעד (בג"ע) שעו"ד לפו� וכאו"א דאז, בהגילויי� זל"ז שבי� ה.26.החילוק מ, עה,27.ישעי' ב"ב

יב.28.ב. כח, ˘ËÈÏ"‡:איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.'"�אי' בהעל� הוא הכתר (ג"ע) נמצאת שהחכ' ˘ËÈÏ"‡:29."במקו� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

ובכ"מ". כו'. והחכמה סע"א: קכא, משפטי� ג.30."ראה טו, צו לקו"ת ג� וראה ציצית. מצות (דרמ"צ) להצ"צ המצוות הגמול.31.ספר בשער

lel` a"k ipy mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dxivi xtqa aezkk32zeciqgd yexit itk ,xacd zernyne33,

zebixcnd enk) "hytznd y`x"dn mb dlrnly "dlgz"dy

"a z`vnp - (zelylzyd ly xzeia zepeilrdseqzbixcna ,`wec "

dbixcndn elit` dlrnl) zelylzydn dlrnly "xzk"d

ly xzeia ddeabd

"dnkg" `idy ,zelylzyd

`idy ,"ziy`x" z`xwpd

.(zelylzydd ziy`x `id

- ?ieliba cxei df okid

,inyb seba - `wec "oteqa"

dnypdyk `wec okly

onfa seba zyaeln didz

f` da dlbzz - diigzd

dnypd geka oi`y ielib ,xzkd xe` ly xzeia dlrpd zelbzdd

oeeik ,df xe` iably cala ef `l :`id dpeekde .elawl ocr oba

.sebl dnyp oia lcad mey eiabl oi` ,zelylzydn dlrnl `edy

cxeid ielib `ed lirl xen`ky ocr ob ly ielibd iabl -

`ed ocr oba dnypl ,sebl dnyp oia lcad miiw - zelylzyda

lekiseba dnypl eli`e ,zelbzdloi`,j` ,zelbzdl leki `ed

mey oi` ,zelylzydn ixnbl dlrnl `edy "xzk"d xe` iabl

lcad- "oteq" `edy ,`wec seba ,daxc` `l` - sebl dnyp oia

,"xzk"d xe` "ozlgz" (`vnp) "uerp" my `wecäNòî óBñ"å§©£¤
.òãBpk ,"'eë älçz äáLçîaa -daygnzlgz" mpyi §©£¨¨§¦¨©©

ae ,"daygnd seq"e "daygnddyrnseq"e "dyrnd zlgz" mpyi

" ixde - "dyrndseq,okly ,daygnd zlgza `ed `wec "dyrn

seba zyaelnd dnyp ici lr zeyrpd `wec zeiyrn zeevn ici lr

xne` `edy itk ,"xzk"d xe` z` mikiynn `wec df ici lr - inyb

mya ze`xwp ixd zeevnd zellke ,dwcvd oipr ici lr o`k

dwcv34zeevn ,oky ,"xzk"d xe` mikiynn zeevn ici lry ,

- daygn ly "dlgz"a opd `wec od - "dyrn seq" ody zeiyrn

mipt lk lr .zenlerd z`ixal "oevx"e "xzk"a dpeekd zilkz

jnre") miwicvl ,oky ,"yecw" miwicvl cizrl exn`i recn xaqen

yecw `edy xe` dlbzie jynei (l`xyi ipa lk - "miwicv mlek

mda didiy xe`d mr envrzi mdy oeeike ,dbydn dlrnle lcaene

."yecw" mnvr md okl - zelbzdaøLôà éà Cà35òébäì ©¦¤§¨§©¦©
,Bæ äâøãîì,zenlerd lk aaeqd xe`d z` zelbzda helwl -ãò §©§¥¨©

äàlò äîëç úðéça âéOäì ,älçz ïãò ïâa àäiLdnkg - ¤§¥§©¥¤§¦¨§©¦§¦©¨§¨¦¨¨
,dpeilr] ('åël"v xWt`36:,déìéc àøeòL íeôk [ãç ìklk - ¤§¨¨©§¦¨¦¥

:`"hily x"enc` w"k ztqed) ,ezbixcne exeriy itk cg`f"g`le

l"fgnk - dxez lh i"r - n"dgza mewi37(,"eäiçî äøBz ìè"å§©¨§©¥
- "ediign dxez lh dxeza wqerd lk" mixne` l"f epinkgy itk -

:`"hily x"enc` w"k ztqed) ,miznd ziigzaf"kg`le

(yEçéNú àéä úBöé÷äå"©£¦¨¦§¦¤
"'åë38.ïéánì éãå ,itky - §©©¥¦

zea` zkqna xaqend39df

oky ,`ad mler lr aqen

weqtd zlgzd40eigi" `id

ipkey eppxe eviwd 'ebe jizn

ik" miiqn okn xg`le ,"xtr

jk lry "jilh zexe` lh

wqerd lk" `xnbd zyxec

ick ixd ."dxez lh" lr `id dpeekdyk ,"ediign dxez xe` dxeza

z` ieliba lawl elkeiy ,miznd ziigza didzy dbixcnl ribdl

oba df iptl didz dnypdy gxkdd on ,"oinlr lk aaeq"d xe`d

zexnl ,dzbixcnle dxeriyl m`zda "dpeilr dnkg" biyze ocr

xe` ,cala "oinlr lk `lnn" zpigaa `id ocr oba dnypd zbydy

ote`a "xzk"d zpiga mb da xi`n ixd ,la` ,(lirl xaqenk) inipt

ly ote`a `l` ,zednd zbydae zelbzda `ly ,"siwn" ly

lkez diigzd onfay ,dnypa gek ozep df xac - "ze`ivnd zrici"

`aenk) zednd zbydae zelbzda "aaeq"d xe`d z` lawl

zyxt "dxez ihewl"a "riwxc `zaizna ibiltin `w" xn`na

,("siwn" ly ote`a ocr oba dnypl xi`n "aaeqd xe`"y ,rixfz

"oinlr lk `lnn" zpigaa `id dnypd zbydy ocr obay ,ixd

"oefn" ly oipr `idy "dxez"d oipr ly zelbzdd my ,(inipt xe`)

"irn jeza jzxeze" ,inipt xe`e41oey`xd wlga 'd wxta `aenk ,

dxi`ny `l` ,"`ipz"d xtq lymbody) zeevnd oiprn dx`d

,cizrle ,(my "`ipz"a `aend itk ,dnypl mitiwne miyeal

lr "oinlr lk aaeq"d xe`n zelbzdd xwir didi miznd ziigza

,zeevnd oipr icimre ici lre"ediign"y - "dxez lh" dxezd oipr

"e`id."jgiyzjzevn dagx" weqtd yxtl owfd epax xfeg ,oldl

" dlnd yxit lirly ,"c`njzevndwcvd zevnl `id dpeekdy "

zevn" z`xwpdj.`ed jexa yecwd ly devnd ,(jly devnd) "

" dlnd yxti zrkdagx,agx ghye ilk `id dwcvd zevny ,"

onfa didzy "seq oi` xe`" ly zelbzdd da yalzdl lkezy

:owfd epiax oeylae .diigzdàéä ,"ãàî Eúåöî äáçø" eäæå§¤§¨¨¦§¨§§Ÿ¦
da Laìúäì ,ãàî áçø çèLå éìk àéäL ,ä÷ãvä úåöî¦§©©§¨¨¤¦§¦§¤©¨¨§Ÿ§¦§©¥¨

ùã÷ä úøâà
'åë äìçú äáùçîá äùòî óåñå à÷åã ïôåñá ïúìçú
ò"âá àäéù ãò åæ äâøãîì òéâäì à"à êà .òãåðë

] ('åë) äàìéò äîëç úðéçá âéùäì äìçúì"ö øùôàìë
úåöé÷äå åäééçî äøåú ìèå äéìéã àøåòéù íåôë [ãç

.ì"ãå 'åë êçéùú àéäàéä ãàî êúåöî äáçø åäæå
ùáìúäì ãàî áçø çèùå éìë àéäù ä÷ãöä úåöî

ז'.32. משנה א' שמו.33.פרק ע' תרס"ו לב.34.המש� סימ� לקמ� פל"ז. ח"א ˘ËÈÏ"‡:35.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�עני מה "לכאורה

מחז"ל מוב� אינו הנ"ל ע"פ לתר�: דבא וי"ל � כא�?! זו הצדקה).·Ó"Îפיסקא מצות � (וכולל בג"ע המצות דשכר סכ"ט) לקמ� ג"כ (וראה

שני� אלפי כמה בג"ע" עתה שה� כו' הצדיקי� "נשמות מוב� אינו כ� � וכו' דהארה" "הארה רק ה"ז אבל ס"ג, לעיל עפמשנ"ת והתירו� �

ומוסי� כו'. א"א א� הבי': להמשי� מוכרח ולזה � (דתחה"מ). להשכר להו ואהני נפק"מ מאי לעיל) כא� �ÂÚ„(שהזכיר ˙Ó"‰Áבי':˙ÒÂ'עני�

שיי� שזהו � מחייהו תורה שטל ע"י Ê‰)בא Ï"ÊÁÓÎ) ÈÂÏ˙Âב כפו�שיהי' ח"ע "בחי' בהשגת ג� תלוי ובמילא בתורה", העוסק "כל סוג

'ÈÏÈ„ ‡¯ÂÚ˘�ומוסי דוקא. בג"ע שזהו "„ÂÚ:'בי תוס' � "È¯Á‡Ïעני� וה"ז � ד"תשיח�" השכר � ח"ע‰È‡תחה"מ (התורה, תשיח�" (דוקא)

דילי' שיעורא בבי'·‚"Úדכפו� שמסיי� ג"כ יומתק עפ"ז .(ÌÂÈÒשמסתייע אלא ע"ע! אפילו) רמזו (ולא הביאו שלא א� גו', תכלה לכל הכתוב:

ורק כנ"ל) � כו' אא"פ (כי תכלה" "כל צ"ל שתחלה דבכתוב, הסדר ג� עי"ז וממתיק � שקדמו אבל‡Ê"Áלהעני� מאד. מצות� לרחבה יבוא

האגרת בי'‡ÔÈבתחלת ענינה שהרי � גו'" תכלה "כל להזכיר דלמטה".‰¯Â·Á˙מקו� הצדקה ˘ËÈÏ"‡:36.שע"י ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�במקו"

חד". כל א. ז. כ"ח. � בחצע"ג הקיפוהו ולכ� � מוב� אינו שלכאורה � ˘ËÈÏ"‡:37.כו' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לעיל ב. קיא, כתובות "ראה

כב.38.ספל"ו". ו, יט.40.ספ"ו.39.משלי כו, ט.41.ישעי' מ, תהלי�



כה lel` a"k ipy mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dxivi xtqa aezkk32zeciqgd yexit itk ,xacd zernyne33,

zebixcnd enk) "hytznd y`x"dn mb dlrnly "dlgz"dy

"a z`vnp - (zelylzyd ly xzeia zepeilrdseqzbixcna ,`wec "

dbixcndn elit` dlrnl) zelylzydn dlrnly "xzk"d

ly xzeia ddeabd

"dnkg" `idy ,zelylzyd

`idy ,"ziy`x" z`xwpd

.(zelylzydd ziy`x `id

- ?ieliba cxei df okid

,inyb seba - `wec "oteqa"

dnypdyk `wec okly

onfa seba zyaeln didz

f` da dlbzz - diigzd

dnypd geka oi`y ielib ,xzkd xe` ly xzeia dlrpd zelbzdd

oeeik ,df xe` iably cala ef `l :`id dpeekde .elawl ocr oba

.sebl dnyp oia lcad mey eiabl oi` ,zelylzydn dlrnl `edy

cxeid ielib `ed lirl xen`ky ocr ob ly ielibd iabl -

`ed ocr oba dnypl ,sebl dnyp oia lcad miiw - zelylzyda

lekiseba dnypl eli`e ,zelbzdloi`,j` ,zelbzdl leki `ed

mey oi` ,zelylzydn ixnbl dlrnl `edy "xzk"d xe` iabl

lcad- "oteq" `edy ,`wec seba ,daxc` `l` - sebl dnyp oia

,"xzk"d xe` "ozlgz" (`vnp) "uerp" my `wecäNòî óBñ"å§©£¤
.òãBpk ,"'eë älçz äáLçîaa -daygnzlgz" mpyi §©£¨¨§¦¨©©

ae ,"daygnd seq"e "daygnddyrnseq"e "dyrnd zlgz" mpyi

" ixde - "dyrndseq,okly ,daygnd zlgza `ed `wec "dyrn

seba zyaelnd dnyp ici lr zeyrpd `wec zeiyrn zeevn ici lr

xne` `edy itk ,"xzk"d xe` z` mikiynn `wec df ici lr - inyb

mya ze`xwp ixd zeevnd zellke ,dwcvd oipr ici lr o`k

dwcv34zeevn ,oky ,"xzk"d xe` mikiynn zeevn ici lry ,

- daygn ly "dlgz"a opd `wec od - "dyrn seq" ody zeiyrn

mipt lk lr .zenlerd z`ixal "oevx"e "xzk"a dpeekd zilkz

jnre") miwicvl ,oky ,"yecw" miwicvl cizrl exn`i recn xaqen

yecw `edy xe` dlbzie jynei (l`xyi ipa lk - "miwicv mlek

mda didiy xe`d mr envrzi mdy oeeike ,dbydn dlrnle lcaene

."yecw" mnvr md okl - zelbzdaøLôà éà Cà35òébäì ©¦¤§¨§©¦©
,Bæ äâøãîì,zenlerd lk aaeqd xe`d z` zelbzda helwl -ãò §©§¥¨©

äàlò äîëç úðéça âéOäì ,älçz ïãò ïâa àäiLdnkg - ¤§¥§©¥¤§¦¨§©¦§¦©¨§¨¦¨¨
,dpeilr] ('åël"v xWt`36:,déìéc àøeòL íeôk [ãç ìklk - ¤§¨¨©§¦¨¦¥

:`"hily x"enc` w"k ztqed) ,ezbixcne exeriy itk cg`f"g`le

l"fgnk - dxez lh i"r - n"dgza mewi37(,"eäiçî äøBz ìè"å§©¨§©¥
- "ediign dxez lh dxeza wqerd lk" mixne` l"f epinkgy itk -

:`"hily x"enc` w"k ztqed) ,miznd ziigzaf"kg`le

(yEçéNú àéä úBöé÷äå"©£¦¨¦§¦¤
"'åë38.ïéánì éãå ,itky - §©©¥¦

zea` zkqna xaqend39df

oky ,`ad mler lr aqen

weqtd zlgzd40eigi" `id

ipkey eppxe eviwd 'ebe jizn

ik" miiqn okn xg`le ,"xtr

jk lry "jilh zexe` lh

wqerd lk" `xnbd zyxec

ick ixd ."dxez lh" lr `id dpeekdyk ,"ediign dxez xe` dxeza

z` ieliba lawl elkeiy ,miznd ziigza didzy dbixcnl ribdl

oba df iptl didz dnypdy gxkdd on ,"oinlr lk aaeq"d xe`d

zexnl ,dzbixcnle dxeriyl m`zda "dpeilr dnkg" biyze ocr

xe` ,cala "oinlr lk `lnn" zpigaa `id ocr oba dnypd zbydy

ote`a "xzk"d zpiga mb da xi`n ixd ,la` ,(lirl xaqenk) inipt

ly ote`a `l` ,zednd zbydae zelbzda `ly ,"siwn" ly

lkez diigzd onfay ,dnypa gek ozep df xac - "ze`ivnd zrici"

`aenk) zednd zbydae zelbzda "aaeq"d xe`d z` lawl

zyxt "dxez ihewl"a "riwxc `zaizna ibiltin `w" xn`na

,("siwn" ly ote`a ocr oba dnypl xi`n "aaeqd xe`"y ,rixfz

"oinlr lk `lnn" zpigaa `id dnypd zbydy ocr obay ,ixd

"oefn" ly oipr `idy "dxez"d oipr ly zelbzdd my ,(inipt xe`)

"irn jeza jzxeze" ,inipt xe`e41oey`xd wlga 'd wxta `aenk ,

dxi`ny `l` ,"`ipz"d xtq lymbody) zeevnd oiprn dx`d

,cizrle ,(my "`ipz"a `aend itk ,dnypl mitiwne miyeal

lr "oinlr lk aaeq"d xe`n zelbzdd xwir didi miznd ziigza

,zeevnd oipr icimre ici lre"ediign"y - "dxez lh" dxezd oipr

"e`id."jgiyzjzevn dagx" weqtd yxtl owfd epax xfeg ,oldl

" dlnd yxit lirly ,"c`njzevndwcvd zevnl `id dpeekdy "

zevn" z`xwpdj.`ed jexa yecwd ly devnd ,(jly devnd) "

" dlnd yxti zrkdagx,agx ghye ilk `id dwcvd zevny ,"

onfa didzy "seq oi` xe`" ly zelbzdd da yalzdl lkezy

:owfd epiax oeylae .diigzdàéä ,"ãàî Eúåöî äáçø" eäæå§¤§¨¨¦§¨§§Ÿ¦
da Laìúäì ,ãàî áçø çèLå éìk àéäL ,ä÷ãvä úåöî¦§©©§¨¨¤¦§¦§¤©¨¨§Ÿ§¦§©¥¨

ùã÷ä úøâà
'åë äìçú äáùçîá äùòî óåñå à÷åã ïôåñá ïúìçú
ò"âá àäéù ãò åæ äâøãîì òéâäì à"à êà .òãåðë

] ('åë) äàìéò äîëç úðéçá âéùäì äìçúì"ö øùôàìë
úåöé÷äå åäééçî äøåú ìèå äéìéã àøåòéù íåôë [ãç

.ì"ãå 'åë êçéùú àéäàéä ãàî êúåöî äáçø åäæå
ùáìúäì ãàî áçø çèùå éìë àéäù ä÷ãöä úåöî

ז'.32. משנה א' שמו.33.פרק ע' תרס"ו לב.34.המש� סימ� לקמ� פל"ז. ח"א ˘ËÈÏ"‡:35.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�עני מה "לכאורה

מחז"ל מוב� אינו הנ"ל ע"פ לתר�: דבא וי"ל � כא�?! זו הצדקה).·Ó"Îפיסקא מצות � (וכולל בג"ע המצות דשכר סכ"ט) לקמ� ג"כ (וראה

שני� אלפי כמה בג"ע" עתה שה� כו' הצדיקי� "נשמות מוב� אינו כ� � וכו' דהארה" "הארה רק ה"ז אבל ס"ג, לעיל עפמשנ"ת והתירו� �

ומוסי� כו'. א"א א� הבי': להמשי� מוכרח ולזה � (דתחה"מ). להשכר להו ואהני נפק"מ מאי לעיל) כא� �ÂÚ„(שהזכיר ˙Ó"‰Áבי':˙ÒÂ'עני�

שיי� שזהו � מחייהו תורה שטל ע"י Ê‰)בא Ï"ÊÁÓÎ) ÈÂÏ˙Âב כפו�שיהי' ח"ע "בחי' בהשגת ג� תלוי ובמילא בתורה", העוסק "כל סוג

'ÈÏÈ„ ‡¯ÂÚ˘�ומוסי דוקא. בג"ע שזהו "„ÂÚ:'בי תוס' � "È¯Á‡Ïעני� וה"ז � ד"תשיח�" השכר � ח"ע‰È‡תחה"מ (התורה, תשיח�" (דוקא)

דילי' שיעורא בבי'·‚"Úדכפו� שמסיי� ג"כ יומתק עפ"ז .(ÌÂÈÒשמסתייע אלא ע"ע! אפילו) רמזו (ולא הביאו שלא א� גו', תכלה לכל הכתוב:

ורק כנ"ל) � כו' אא"פ (כי תכלה" "כל צ"ל שתחלה דבכתוב, הסדר ג� עי"ז וממתיק � שקדמו אבל‡Ê"Áלהעני� מאד. מצות� לרחבה יבוא

האגרת בי'‡ÔÈבתחלת ענינה שהרי � גו'" תכלה "כל להזכיר דלמטה".‰¯Â·Á˙מקו� הצדקה ˘ËÈÏ"‡:36.שע"י ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�במקו"

חד". כל א. ז. כ"ח. � בחצע"ג הקיפוהו ולכ� � מוב� אינו שלכאורה � ˘ËÈÏ"‡:37.כו' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לעיל ב. קיא, כתובות "ראה

כב.38.ספל"ו". ו, יט.40.ספ"ו.39.משלי כו, ט.41.ישעי' מ, תהלי�



`lelכו b"k iyily mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול כ"ג שלישי יו�
אגרתיח ,ekw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úéôé äî áéúë .çé,252 'nr cr.(à"÷ìá ù"îë

úøàä,zelbzde -:áeúkL Bîëe) àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà- ¤¨©¥¨§¤¨
:dpyd y`x heita,("ä÷ãö BLeáì"zlawl yeal `id dwcvy - §§¨¨

,`ed jexa "seq oi` xe`"ìeáb éìa úðéçáa ãéúòì øéàé øLà£¤¨¦¤¨¦¦§¦©§¦§
ípç ãñça úéìëúå,`ed jexa yecwd ly -àúeøòúà"a §©§¦§¤¤¦¨§¦§¨¨

"àzúìczcear ici lr - ¦§©¨
cqg oipra dhnl mc`d

,dwcveCøc" úàø÷pä ,Bæ©¦§¥¤¤
."'älirl xkfpke -

zexnly (zxb`d zligza)

dhnln zexxerzd dpyiy

- dwcvd zcear ici lr

,"mpg cqg" df z`f lka

xac ly ezin`l ,oky

dhnln mc`d zexxerzd

`idy llk jxra dpi`

efk zexxerzd xxerz

ziwl` zelbzd ly dlrnl

df `l` ,efk zlaben izla

`id dwcvde ,mpg cqgilkcalazlawl.ef zelbzde df cqg

ì eäæå,"ãàî" ïBL,"c`n jzevn dagx" -ìeáb éìa àeäL §¤§§Ÿ¤§¦§
.úéìëúåzlawl zilkze leab ila agx ilk `id dwcvd zevny - §©§¦

.zilkze leab ila `idy ziwl`d zelbzddìáàweqtd zlgzd - £¨
:`id "c`n jzevn dagx""äìëz" ,"õ÷ éúéàø ¯ äìëz ìëì"§¨¦§¨¨¦¦¥¦§¨

lî àéä ¯,ïãò ïâaL "Lôpä úBìk" ïBL,uw izi`x jkl ixd - ¦¦§§©¤¤¤§©¥¤
,leabe uw dl yiyøkæpk íeöîöå úéìëúå "õ÷" úðéçáa àéäL¤¦¦§¦©¥§©§¦§¦§©¦§¨

,ìéòì,"oinlr lk `lnn" zpigan `ed ocr oba xi`nd xe`dy - §¥
iel 'x b"dxdl "wgvi iel ihewl"a .mvnevne laben xe` `edy

ly mipiprd zyly yxtn ,epiax w"k ,ly eia` ,od`qxe`ipy wgvi

zepiga zylya mdy ,"mevnv"e "zilkz" ,"uw"xe`doba xi`nd

lkl" ,weqta yexita daezk "uw" dlnd recn xiaqn oke ,ocr

."mevnv"e "zilkz" ly oiprd `le ,"uw izi`x dlkzìëì"e§¨
"äìëzibeq lkl - ¦§¨

,ytpd zelke mirebrbd

zece` o`k xaecny oeeik

mirebrbde ytpd zelk

,recn - `wec ocr obay

" xne` `ed ,`eti`lkl

- ?"dlkzLiL éôì àeä§¦¤¥
úBìòî änëå änk©¨§©¨©£
äæ ïãò ïb úBâøãîe©§§©¥¤¤
íeø ãò äfî äìòîì§©§¨¦¤©
áeúkL Bîk ,úBìònä©©£§¤¨
é"øàäî ñ"Mä éèewìa§¦¥©©¥¨£¦
øîàî Leøôa ì"æ©§¥©£©

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø42: ©¥¦§¨¦§¨¨
,"'åë äçeðî íäì ïéà íéîëç éãéîìz"`le dfd mlera `l - ©§¦¥£¨¦¥¨¤§¨

,`id dpeekdy ,l"fix`d yxtn ,"`ad mleraãéîz íéìBòL¤¦¨¦
,'eë óBñ dì ïéàL äøBzä úâOäa äâøãîì äâøãnîoi`e - ¦©§¥¨§©§¥¨§©¨©©¨¤¥¨

dbixcnn cinz miler md `l` ,zg` dbixcna cenrl dgepn mdl

,dbixcnlíäì äéäiL äiçzä øçà ãò,f` -:'eë äçeðîenk - ©©©©§¦¨¤¦§¤¨¤§¨
zay eleky mei" `xwpd diigzd onf ixg`dgepne"43dlbzi ,oky ,

ly zewlgzd mey ea oi`y ,`ed jexa "seq oi`" zenvrn xe` f`

`l` ,dbixcnl dbixcnn dilr mey f` jiiy `ly ixd ,zebixcn

.`ed jexa "seq oi` xe`" zenvrn bpere dgepn ly oipr df

.çéy) ycew zexb`dy ,minrt dnke dnk lirl xkfed xakoe`bd ipa"

mlekk oaex eazkp ("`ipz"d ixtqn wlgk "ycewd zxb`"a eraw "xagnd

lreta dcearl zexxerzd ipiprk1llek"l xywda dwcvd oipra cgeinae

.l`xyi ux`a dceare dxeza miwqera wifgdl ,"c"ag

ly oipr zece` da xaecny d`xp `l oir zi`xnly zxb` ixd jkl m`zda

oiprd oiay xywd z` `evnl lczydl ie`x ,dwcv ly e` lreta dcear

m`e ,hxta dwcvle llka lreta dcearl ycewd zxb`a xaecn ezece`

zxb`a xaecy dnl ycew zxb` dze` ly jyndd z` mb - ixyt` xacd

diptly zxb`d ixg` ef zxb` xagnd oe`bd ipa eraw okl xy`e ,zncewd2.

beq - 'd zad`a miillk mibeq ipy owfd epax xiaqn i"g oniq ycewd zxb`a

oky ,dil` ribdl mc`d zcear geka oi`e dlrnln d`ad dad` ly cg`

"mibeprza dad`" zbixcne zpiga `id efe ,dlrnln dpzn ly oipr wx `id

da yi ef dad` ,xnelk ,("dpikyd eifn oipdp" my) `ad mler oirn `idy

dweyze oe`nv ly dad` - dad` ly ipy beq .zewl`n beprze d`pd meyn

.ezeppeazde ezcear ici lr ribdl mc`d geka yi dil` ,zewl`l

dtiqen `id dn `linae ,(fi oniq) zncewd zxb`l ef ycewd zxb` zekiiy

ixd :`idy zeidl leki - cgeina dwcvd oipr iable llka lreta dceara

,dwcvd zcear ly zilrpd dlrnd iehia cil `a zncewd ycewd zxb`a

ocr obn mb ,dyrn zrya ,dyerd mc`l zn`a yi ,dwcv zevn ziiyray

dx`d - cala "zexit"d elbzi ocr oba ,oky) diigzd onfn ,`ad mlern mbe

ly xkyd ,"oxw"d dlbzz (diigzd onfa) `ad mlerae ,devnd ly dx`dc

dpad ly oipra eze` "gwi" mc`dy ,zelbzdd oipray .(dnvr devnd

ixd- devnay zewl`d ly zednd z` oian `edy zednd zbyd ly ote`ae

`edy drya mc`l yi oiprd mvr ,j` .`ad mlerae ocr oba wx didi df

("xeaige `zeev" oeyln "devn") jk ici lr xagzn `edy) devnd z` miiwn

zg` dry dti" okly .(devnd deevn ,`ed jexa "seq oi`" zenvr mr

dfd mlera miaeh miyrne daeyzalkn"`ad mler iig3ziiyr mvry ,

nd ly miyrnd ,daeyzd zncwd ici lry) miaeh miyrne daeyzmd zeev

mixi`ne miaeh -4xy`n xzei aeh dfd mlera (lkly zebixcnde zepigad

.`ad mler

ùã÷ä úøâà
øùà (ä÷ãö åùåáì ù"îëå) ä"á ñ"à øåà úøàä äá
íðç ãñçá úéìëúå ìåáâ éìá úðéçáá ãéúòì øéàé
ãàî ïåùì åäæå 'ä êøã '÷ðä åæ àúúìã àúåøòúàá
õ÷ éúéàø äìëú ìëì ìáà .úéìëúå ìåáâ éìá àåäù
'éçáá àéäù ò"âáù ùôðä úåìë ïåùìî àéä äìëú
ùéù éôì àåä äìëú ìëìå ì"ðë íåöîöå úéìëúå õ÷
ãò äæî äìòîì äæ ò"â úåâøãîå úåìòî äîëå äîë
'éôá ì"æéøàäî ñ"ùä éèå÷ìá ù"îë úåìòîä íåø
ãéîú íéìåòù 'åë äçåðî íäì ïéà ç"ú ì"æøàî
'åë óåñ äì ïéàù äøåúä úâùäá äâøãîì äâøãîî

:'åë äçåðî íäì äéäéù 'éçúä øçà ãò

ברכות.42. תמיד.43.סו� מסכת ˘ËÈÏ"‡:1.סו� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�לע להורות נ"ע: ז"ל המחבר הגאו� בני שי' הרבני� הסכמת "וכל'

יעשו�". אשר והמעשה בה ילכו הדר� ˘ËÈÏ"‡:2.ה' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰סה"ש) העניני� סדר ע"פ כ"א שנכתבו הזמ� סדר ע"פ לא נסדרו "כי

."(110 ע' מי"ז.3.תש"ה פ"ד ובכ"מ.4.אבות א. פב, מטות לקו"ת

lel` b"k iyily mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ieliba df oi`e ,jka yg mc`d oi`y ,"mlrd" ly ote`a `ed df lk ,j`

dl` mibeq ipy owfd epax xiaqi - i"g oniq - ef ycewd zxb`a .eytpa

ly ote`a ytpd ybxd) ytpa zelbzd ly oipr ixd `id dad`y ,dad`a

dl yiy zelbzd `ed ("mibeprza dad`") dad` ly cg` beq ,(zelbzd

didzy zelbzdl zekiiy

,miznd ziigza `eal cizrl

miwicv" f` didiy oeeik oky

mdiy`xa mdizexhre miayei

"dpikyd eifn oipdpe5d`pdd ,

dlbziy "devn xkyn" beprzde

dad`" `id ef dad` okl ,f`

mibeprzaoipra deeln dad` ,"

ok` `edy itke ,beprz ly

`ad mler oirn" dfy ,xikfn

eifn) "'ek oipdpy ynn

,dipyd dad`d .(dpikyd

dweyze sqek ly ote`a `idy

weac zeidl dvex `edy)

oirne zelbzd `id ,(zewl`a

miiw my ,ocr obay ielibd

uwa ,dweyze sqek ,"dlkz"

zxb`a xiaqdy itk) leabe

weqtd z` zncewd ycewd6obay oeilkle sqekly ,"uw izi`x dlkz lkl"

z` miiwn `edy drya icedil yiy cala ef `ly ,jk ,(leabe uw yi ocr

ixd dfy (devnd deevn) `ed jexa yecwd mr zexywzdd oipr mvr ,devnd

el didzy mb leki `l` ;mlrd ly ote`azelbzdmb - eytpa jkn

oirn `idy zelbzd (elit`) mbe ,"ocr ob"ay ielibd oirn `idy zelbzddn

.miznd ziigza `eal cizrl ly ielibd

ly oipr `idy "mibeprza dad`"l ribdl leki cg` lk `ly zexnl ,oky

zeciqga ixd xaecn - dlrnln dpzn7sqei onhy "sqkd riab" oipra

mipepia zbixcn - "oinipa"e ,miwicv zbixcn df "sqei"y "oinipa zgzn`a"

zcn" ixd `id "ipepiad zcn"e)lk("mc`8zbixcn `ed "sqkd riab"e ,

"ztqkp seqkp" oeyln "sqk") "mibeprza dad`"9cxei df ixd ,sqeil jiiyd (

epi` envr `edy ,"oinhd" ly ote`a `l` ,(mipepial) oinipal mb minrtl

,"`ipz"d xtq ly oey`xd ewlga c"i wxta xne` owfd epaxy itke ;jkn rcei

"'da miwicv egny" ly dceard lr mby10,oky ,zelczyd zeidl dkixv ,

mby ,jk .wicv znyp ly "xeair" ly ote`a elv` didi dfy zeidl leki

onf lye `ad mler ly zelbzdd oirn `idy "mibeprza dad`" ly dad`d

ly ote` ici lr ef oirn zelbzd icedia didzy zeidl leki - diigzd

.'d zad` ly zeiga zeevn miiwn `edy ,zeevnd meiwa zenily

:áéúkaezk -11:"íéâeðòza äáäà ,zîòp äîe úéôi äî"12.- §¦©¨¦©¨©§§©£¨©©£¦
ici lr ,"mibeprza dad`" ici lr jz` xagzdl znrp dne ziti dn

`ly ,dad`d ly zewiaca beprze d`pd meyn da yiy dad`

ade`dy ote`aytgn`l` ,ea weac zeidl dvexe ad`pd z`

.dad`dne zewiacdn beprz el yie ad`pa weac xak `edyäpä¦¥

éðéî 'áibeqe -,ïä úBáäàj` ,zeaexn zebixcn opyi dad`a - ¦¥©£¥
:miillk mibeq ipy mpyi illk ote`a,"íéâeðòza äáäà" ¯ 'àä̈©£¨©©£¦

úçîN ,äîeöòå äaø äçîNa ,àìôð âðò 'ä ìò âpòúnL eðéäc§©§¤¦§©¥©Ÿ¤¦§¨§¦§¨©¨©£¨¦§©
ãò úeáøò úeîéòð ,íéòðå 'ä áBè ék dîòèa ,dúBìëe Lôpä©¤¤§¨§¨£¨¦§¨¦§¦£¥©

,àéìôäìzenirp `l - §©§¦
dbyd ly zeaixre

ly ote`a `l` ,mibiyny

,dbydn dlrnly ,"`lt"

L ,Lnî àaä íìBò ïéòî¥¥¨©¨©¨¤
miwicv ixd `ad mlera -

mdizexhre miayei

Îe mdiy`xa,'eë ïéðäp- ¤¡¦
,zewl`n mibprzneäæ ìòå§©¤

beprza dad`d ote` lr -

,zewl`n dgnye:áéúk- §¦
aezk53:íé÷écö eçîN"¦§©¦¦
;"'äaepyi miwicvay - ©

dgnye beprzd ote`

,zewl`aíãà ìk àìå§Ÿ¨¨¨
úðéça àéä Bæå ,äæì äëBæ¤¨¤§¦§¦©

àðäk"mzceary mipdk - ©£¨
zpigaa `idàúeòøa¦§¨

LBãwä øäfaL "àaìc13,ly ote`a dzid mipdka dceard - §¦¨¤©Ÿ©©¨
did dfy itk oeilke dweyze sqek ly `evxe xiya `ly ,"i`yg"

ly invr oevx `ed "`alc `zerx"e i`yg ly ote`d ,miield lv`

zeinipt,aldøîàð äæ ìòå14'Bâå äðzî úãBáò" :z` oz` - §©¤¤¡©£©©¨¨§
ly ote`a `id ("mibeprza dad`") dpedkd zpigay - mkzpdk

,dlrnln dpzn"'Bâå áøwä øfäå15.df ,dcear ly df ote`l - §©¨©¨¥§
,dfl jiiy `ed oi` ,oky ,miigd jtid eiabldâéOäì Cøc ïéà ék¦¥¤¤§©¦¨

zòâé" :äéìò ïéìàBML ,äàøiä Bîk ,øNa úòéâé éãé ìò©§¥§¦©¨¨§©¦§¨¤£¦¨¤¨¨©§¨
,"äàøéa òbéúð àlL øNáì éBà"å ,"äàøéa,"d`xi"l ribdl - §¦§¨§§¨¨¤Ÿ¦§©©§¦§¨

äîëç úéLàøa áeúkL Bîk16:äàøéa áéúëe ,"d`xi" iabl - §¤¨§¥¦¨§¨§¦§¦§¨
aezk17:,"'Bâå óñkë äpL÷áz íà"oiaz f` dpytgz mipenhnke - ¦§©§¤¨©¨¤§

,'"d z`xiäëéøvL ãnìî,"d`xi"d -äîeöòå äaø äòéâé §©¥¤§¦¨§¦¨©¨©£¨
.úBøöBà øçà Ntçîkxtq ly oey`xd wlga a"n wxta xkfpk - ¦§©¥©©¨

oi` f`y ,rwxwa oenh i`ceay xve` ytgny in enky ,"`ipz"d

`vnp xve`dy ze`cea ercia ,dxitgd zceara siirzn `ed

xve`l ribiy cr ,xetgl ,ytgl icedi lr jk - dnc`d iwnrna

lk ,mxa .icedi lk ly "ald zpia"a i`cea `vnpy miny z`xi ly

dbixcnd iabl elit`y ,"d`xi" ly oiprl qgia `ed xen`d

jiiy ok mb ,(dpeilr) "d`lir d`xi" ,d`xia xzeia dpeilrd

ribi i`cea `ed dribi ici lr ,oky ,dil` ribdl lczydle rbiizdl

.dil`íãàì úìôBð ,[íéâeðòza äáäà] Bæ äaø äáäà ìáà£¨©£¨©¨©£¨©©£¦¤¤¨¨¨
,dì ïeëéå ïéëiL éìa äìòîlî äéìàîd`a `id ,j` -÷øå Cà ¥¥¤¨¦§©§¨§¦¤¨¦¦©¥¨©§©
,"úeîîBøä úàøé"a òbéúpL øçàdpeilrd dbixcna - ©©¤¦§©©§¦§©¨§

ùã÷ä úøâà
áéúë çé.íéâåðòúá äáäà úîòð äîå úéôé äî

äáäà 'àä ïä úåáäà éðéî 'á äðä
äçîùá àìôð âðåò 'ä ìò âðòúîù åðééäã íéâåðòúá
áåè éë äîòèá äúåìëå ùôðä úçîù äîåöòå äáø
á"äåò ïéòî àéìôäì ãò úåáéøò úåîéòð íéòðå 'ä
àìå 'äá íé÷éãö åçîù áéúë æ"òå 'åë ïéðäðù ùîî
àúåòøá àðäë úðéçá àéä åæå äæì äëåæ íãà ìë

252øæäå 'åâå äðúî úãåáò øîàð æ"òå ÷"äåæáù àáìã
åîë øùá úòéâé é"ò äâéùäì êøã ïéà éë 'åâå áø÷ä
àìù øùáì éåàå äàøéá úòâé äéìò ïéìàåùù äàøéä
äðù÷áú íà äàøéá áéúëå ç"øá ù"îë äàøéá òâééúð
ùôçîë äîåöòå äáø äòéâé äëéøöù ãîìî 'åâå óñëë
[íéâåðòúá äáäà] åæ äáø äáäà ìáà .úåøöåà øçà
äì ïååëéå ïéëéù éìá äìòîìî äéìàî íãàì úìôåð
úéìëúì òéâäå úåîîåøä úàøéá òâééúðù øçà ÷øå êà

א.5. יז, צו.6.ברכות קיט, ב'.7.תהלי� אות המסעות עני� לבאר ד"ה מסעי י"ד.8.לקו"ת ר"פ ח"א ל.9.לעיל לא, צז,10.ויצא תהלי�

ז.11.יב. ז, השירי� ˘ËÈÏ"‡:12.שיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(לאדה"ז תקס"ח בסה"מ (בקיצור באריכות א ח, תולדות תו"א � רבי� "ל'

ב.13. קעז, זח"ג ז.14.ראה יח, מקומו.16.ש�.15.קרח ואיל�.17.צ"ע ד ב, משלי
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ieliba df oi`e ,jka yg mc`d oi`y ,"mlrd" ly ote`a `ed df lk ,j`

dl` mibeq ipy owfd epax xiaqi - i"g oniq - ef ycewd zxb`a .eytpa

ly ote`a ytpd ybxd) ytpa zelbzd ly oipr ixd `id dad`y ,dad`a

dl yiy zelbzd `ed ("mibeprza dad`") dad` ly cg` beq ,(zelbzd

didzy zelbzdl zekiiy

,miznd ziigza `eal cizrl

miwicv" f` didiy oeeik oky

mdiy`xa mdizexhre miayei

"dpikyd eifn oipdpe5d`pdd ,

dlbziy "devn xkyn" beprzde

dad`" `id ef dad` okl ,f`

mibeprzaoipra deeln dad` ,"

ok` `edy itke ,beprz ly

`ad mler oirn" dfy ,xikfn

eifn) "'ek oipdpy ynn

,dipyd dad`d .(dpikyd

dweyze sqek ly ote`a `idy

weac zeidl dvex `edy)

oirne zelbzd `id ,(zewl`a

miiw my ,ocr obay ielibd

uwa ,dweyze sqek ,"dlkz"

zxb`a xiaqdy itk) leabe

weqtd z` zncewd ycewd6obay oeilkle sqekly ,"uw izi`x dlkz lkl"

z` miiwn `edy drya icedil yiy cala ef `ly ,jk ,(leabe uw yi ocr

ixd dfy (devnd deevn) `ed jexa yecwd mr zexywzdd oipr mvr ,devnd

el didzy mb leki `l` ;mlrd ly ote`azelbzdmb - eytpa jkn

oirn `idy zelbzd (elit`) mbe ,"ocr ob"ay ielibd oirn `idy zelbzddn

.miznd ziigza `eal cizrl ly ielibd

ly oipr `idy "mibeprza dad`"l ribdl leki cg` lk `ly zexnl ,oky

zeciqga ixd xaecn - dlrnln dpzn7sqei onhy "sqkd riab" oipra

mipepia zbixcn - "oinipa"e ,miwicv zbixcn df "sqei"y "oinipa zgzn`a"

zcn" ixd `id "ipepiad zcn"e)lk("mc`8zbixcn `ed "sqkd riab"e ,

"ztqkp seqkp" oeyln "sqk") "mibeprza dad`"9cxei df ixd ,sqeil jiiyd (

epi` envr `edy ,"oinhd" ly ote`a `l` ,(mipepial) oinipal mb minrtl

,"`ipz"d xtq ly oey`xd ewlga c"i wxta xne` owfd epaxy itke ;jkn rcei

"'da miwicv egny" ly dceard lr mby10,oky ,zelczyd zeidl dkixv ,

mby ,jk .wicv znyp ly "xeair" ly ote`a elv` didi dfy zeidl leki

onf lye `ad mler ly zelbzdd oirn `idy "mibeprza dad`" ly dad`d

ly ote` ici lr ef oirn zelbzd icedia didzy zeidl leki - diigzd

.'d zad` ly zeiga zeevn miiwn `edy ,zeevnd meiwa zenily

:áéúkaezk -11:"íéâeðòza äáäà ,zîòp äîe úéôi äî"12.- §¦©¨¦©¨©§§©£¨©©£¦
ici lr ,"mibeprza dad`" ici lr jz` xagzdl znrp dne ziti dn

`ly ,dad`d ly zewiaca beprze d`pd meyn da yiy dad`

ade`dy ote`aytgn`l` ,ea weac zeidl dvexe ad`pd z`

.dad`dne zewiacdn beprz el yie ad`pa weac xak `edyäpä¦¥

éðéî 'áibeqe -,ïä úBáäàj` ,zeaexn zebixcn opyi dad`a - ¦¥©£¥
:miillk mibeq ipy mpyi illk ote`a,"íéâeðòza äáäà" ¯ 'àä̈©£¨©©£¦

úçîN ,äîeöòå äaø äçîNa ,àìôð âðò 'ä ìò âpòúnL eðéäc§©§¤¦§©¥©Ÿ¤¦§¨§¦§¨©¨©£¨¦§©
ãò úeáøò úeîéòð ,íéòðå 'ä áBè ék dîòèa ,dúBìëe Lôpä©¤¤§¨§¨£¨¦§¨¦§¦£¥©

,àéìôäìzenirp `l - §©§¦
dbyd ly zeaixre

ly ote`a `l` ,mibiyny

,dbydn dlrnly ,"`lt"

L ,Lnî àaä íìBò ïéòî¥¥¨©¨©¨¤
miwicv ixd `ad mlera -

mdizexhre miayei

Îe mdiy`xa,'eë ïéðäp- ¤¡¦
,zewl`n mibprzneäæ ìòå§©¤

beprza dad`d ote` lr -

,zewl`n dgnye:áéúk- §¦
aezk53:íé÷écö eçîN"¦§©¦¦
;"'äaepyi miwicvay - ©

dgnye beprzd ote`

,zewl`aíãà ìk àìå§Ÿ¨¨¨
úðéça àéä Bæå ,äæì äëBæ¤¨¤§¦§¦©

àðäk"mzceary mipdk - ©£¨
zpigaa `idàúeòøa¦§¨

LBãwä øäfaL "àaìc13,ly ote`a dzid mipdka dceard - §¦¨¤©Ÿ©©¨
did dfy itk oeilke dweyze sqek ly `evxe xiya `ly ,"i`yg"

ly invr oevx `ed "`alc `zerx"e i`yg ly ote`d ,miield lv`

zeinipt,aldøîàð äæ ìòå14'Bâå äðzî úãBáò" :z` oz` - §©¤¤¡©£©©¨¨§
ly ote`a `id ("mibeprza dad`") dpedkd zpigay - mkzpdk

,dlrnln dpzn"'Bâå áøwä øfäå15.df ,dcear ly df ote`l - §©¨©¨¥§
,dfl jiiy `ed oi` ,oky ,miigd jtid eiabldâéOäì Cøc ïéà ék¦¥¤¤§©¦¨

zòâé" :äéìò ïéìàBML ,äàøiä Bîk ,øNa úòéâé éãé ìò©§¥§¦©¨¨§©¦§¨¤£¦¨¤¨¨©§¨
,"äàøéa òbéúð àlL øNáì éBà"å ,"äàøéa,"d`xi"l ribdl - §¦§¨§§¨¨¤Ÿ¦§©©§¦§¨

äîëç úéLàøa áeúkL Bîk16:äàøéa áéúëe ,"d`xi" iabl - §¤¨§¥¦¨§¨§¦§¦§¨
aezk17:,"'Bâå óñkë äpL÷áz íà"oiaz f` dpytgz mipenhnke - ¦§©§¤¨©¨¤§

,'"d z`xiäëéøvL ãnìî,"d`xi"d -äîeöòå äaø äòéâé §©¥¤§¦¨§¦¨©¨©£¨
.úBøöBà øçà Ntçîkxtq ly oey`xd wlga a"n wxta xkfpk - ¦§©¥©©¨

oi` f`y ,rwxwa oenh i`ceay xve` ytgny in enky ,"`ipz"d

`vnp xve`dy ze`cea ercia ,dxitgd zceara siirzn `ed

xve`l ribiy cr ,xetgl ,ytgl icedi lr jk - dnc`d iwnrna

lk ,mxa .icedi lk ly "ald zpia"a i`cea `vnpy miny z`xi ly

dbixcnd iabl elit`y ,"d`xi" ly oiprl qgia `ed xen`d

jiiy ok mb ,(dpeilr) "d`lir d`xi" ,d`xia xzeia dpeilrd

ribi i`cea `ed dribi ici lr ,oky ,dil` ribdl lczydle rbiizdl

.dil`íãàì úìôBð ,[íéâeðòza äáäà] Bæ äaø äáäà ìáà£¨©£¨©¨©£¨©©£¦¤¤¨¨¨
,dì ïeëéå ïéëiL éìa äìòîlî äéìàîd`a `id ,j` -÷øå Cà ¥¥¤¨¦§©§¨§¦¤¨¦¦©¥¨©§©
,"úeîîBøä úàøé"a òbéúpL øçàdpeilrd dbixcna - ©©¤¦§©©§¦§©¨§

ùã÷ä úøâà
áéúë çé.íéâåðòúá äáäà úîòð äîå úéôé äî

äáäà 'àä ïä úåáäà éðéî 'á äðä
äçîùá àìôð âðåò 'ä ìò âðòúîù åðééäã íéâåðòúá
áåè éë äîòèá äúåìëå ùôðä úçîù äîåöòå äáø
á"äåò ïéòî àéìôäì ãò úåáéøò úåîéòð íéòðå 'ä
àìå 'äá íé÷éãö åçîù áéúë æ"òå 'åë ïéðäðù ùîî
àúåòøá àðäë úðéçá àéä åæå äæì äëåæ íãà ìë

252øæäå 'åâå äðúî úãåáò øîàð æ"òå ÷"äåæáù àáìã
åîë øùá úòéâé é"ò äâéùäì êøã ïéà éë 'åâå áø÷ä
àìù øùáì éåàå äàøéá úòâé äéìò ïéìàåùù äàøéä
äðù÷áú íà äàøéá áéúëå ç"øá ù"îë äàøéá òâééúð
ùôçîë äîåöòå äáø äòéâé äëéøöù ãîìî 'åâå óñëë
[íéâåðòúá äáäà] åæ äáø äáäà ìáà .úåøöåà øçà
äì ïååëéå ïéëéù éìá äìòîìî äéìàî íãàì úìôåð
úéìëúì òéâäå úåîîåøä úàøéá òâééúðù øçà ÷øå êà

א.5. יז, צו.6.ברכות קיט, ב'.7.תהלי� אות המסעות עני� לבאר ד"ה מסעי י"ד.8.לקו"ת ר"פ ח"א ל.9.לעיל לא, צז,10.ויצא תהלי�

ז.11.יב. ז, השירי� ˘ËÈÏ"‡:12.שיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(לאדה"ז תקס"ח בסה"מ (בקיצור באריכות א ח, תולדות תו"א � רבי� "ל'

ב.13. קעז, זח"ג ז.14.ראה יח, מקומו.16.ש�.15.קרח ואיל�.17.צ"ע ד ב, משלי



`lelכח c"k iriax mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול כ"ד רביעי יו�

,252 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáäà àéä úéðùäå,fkw 'nr cr.åäòã êéëøã

,`ed jexa yecwd ly ezennex iptn `xi `edy ,"d`xi"ayåixg` - §
- yäpnî âéOäì ìëeiM äî úéìëúì òébä,zennexd z`xin - ¦¦©§©§¦©¤©§©¦¦¤¨

BúîLð úðéça éôì- §¦§¦©¦§¨
yxeyl m`zda cg`y

dbixcnl ribdl leki eznyp

dbixcnl - ipye ,d`xia ef

`ed m` ,ixd ,xzei dpeilr

dpeilrd dbixcnl ribd xak

ay xzeiaegek- ribdl"íéâeðòza äáäà"ä äàa àìénî éæà£©¦¥¨¨¨¨©£¨©©£¦

ì ,äìòîlîøfçì Léà ìL Bkøc" ék ,äàøiä íò ãçéúäìe ïkL ¦§©§¨¦§Ÿ§¦§©¥¦©¦§¨¦©§¤¦§©¥
,"'eëdy` lr -18.íéøîà éèewìa øàaúpL Bîkwlg "`ipz"a - §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦

"n wxt ,oey`xdad`y ,b

d`xie ,"xkf"e "yi`" z`xwp

"'d z`xi dy`" z`xwp19-

:df l"f epizeax xn`n zpeek

lr xfgl yi` ly ekxc"

jxcy ,`id dceara "dy`

."d`xi" dpyiy okid ribdle xfgl `id ef dad` zpiga

úéðMäåipyd beqd -äeàúî LôpäL ,äåàúå äáäà àéä §©¥¦¦©£¨§©£¨¤©¤¤¦§©¨
øøöì ,'äa ä÷áãì äöôçå úáäBàå,xeyw zeidl -øBøöa §¤¤©£¥¨§¨§¨©¦§Ÿ¦§

Báe ,ãàî dì áBè íéäìà úáø÷å ,íéiçä,miwl`d l` daxwa - ©©¦§¦§©¡Ÿ¦¨§Ÿ
,õtçzyecwd l` aexw zeidl wx `ed iniptd dpevxe dvtg - ©§Ÿ

,`ed jexaãàî dì òøå§©¨§Ÿ
ñç Cøaúé epnî ÷çøúäì§¦§©¥¦¤¦§¨¥©
ìL ävçî úBéäì ,íBìLå§¨¦§§¦¨¤

íéðBöéçäî ìæøa- ©§¤¥©¦¦
jtid ody zetilwdn

,dyecwdú÷ñôîepia - ©§¤¤
zewl` oial.íBìLå ñç- ©§¨

mipiprn deedzn efk dvign

ixd ,oeilrd oevx jtid mdy

jk didiy c`na xacd rx

dad`a ,xnelk .melye qg

aexw zeidl dvex `edy

dlelk ,`ed jexa yecwdl

wegx zeidl `ly ,d`xi mb

.zewl`n melye qg

b"dxdl "wgvi iel ihewl"a

wgvi iel 'x 'eke

w"k ,ly eia` ,od`qxe`ipy

zepeyld z` xiaqn ,epiax

ly zepey zebixcna "dwacl"e "dvitg" ,"zade`" ,"de`zn"

"zade`" ,diyra - "de`zn" :zenlerd zrax`a ody itk dnypd

.'eke ,dxivia -,ìàøNé ììk áìa úøzñî àéä Bæ äáäàåly - §©£¨¦§ª¤¤§¥§©¦§¨¥
,l`xyin cg` lk,íéòLøa elôàwxta hexhexta xaqeny itk - £¦¨§¨¦

dpyi ef zxzeqn dad`y ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga h"ie g"i

,miryxa mbäpnîe,zxzeqnd dad`dn -íäì äàa,miryxl - ¦¤¨¨¨¨¤
.äèøçäxn`nk) dxiar ziiyr ixg` miryxa dpyiy dhxgd - ©£¨¨

.ef zxzeqn dad`n d`a - ("dhxg mi`ln miryx" :l"f epinkg

,recn - `ed jexa yecwdl ef dad` mdl yiy ,xacd jk m` ,`l`

:oldl owfd epax jk lr xne` ?miryx md ,`eti`àéäL éðtî Cà©¦§¥¤¦

äìBëé ätìwä éøä ¯ óeba úeìb úðéçáa äîìòðå úøzñî§ª¤¤§¤§¨¨¦§¦©¨©£¥©§¦¨§¨
ìíãàì àéèçnä úeèL çeø eäæå ,äéìò èìL20."zehy gex"d - ¦§Ÿ¨¤¨§¤©§©©£¦¨¨¨

`ed `hgd ici lry yegi `ly ,ef dad` lr dxizqne dqkn

,`ed jexa yecwdn wzipe wgxzn,ïk ìòå,okle -íãàä úãBáò §©¥£©¨¨¨
÷fçúäì ,àéä BðB÷ì§¦§¦§©¥
ìka ätìwä ìò øabúäìe§¦§©¥©©§¦¨©Ÿ

.ìk ìkî,mipiprd lka - ¦ŸŸ
dLøâì älçzî ,eðéäc- §©§¦§¦¨§¨§¨

z` yxbl xac ziy`x

,dtilwd,éøîâì óebäî- ¥©§©§¥
dhily mey dl didz `ly

,sebd ixa` lräáLçnî- ¦©£¨¨
mipipr mey aeygi `ly

dfy ,'d oevx jtid mdy

,dtilw ly oiprøeac- ¦
mixeaic mey xaci `ly

,'d oevx jtid mdyäNòîe©£¤
miyrn mey dyri `ly -

,'d oevx jtid mdyL- ¤
md dl` mipipr dylyçîa§Ÿ©

ìå,íéøáà ç"îøe ïBL- §¨§¨¥¨¦
oeyld ,aeygi `l gendy

`l mixa`de xacz l`

.dtilw ly mipipr mey eyriàéöBäì ïk íb ìëeé Ck øçàå§©©¨©©¥§¦
,ãé ÷æça øéqà øbñnîyalzdl dtilwl dyxi `ly ixg` - ¦©§¥¨¦§Ÿ¤¨

xeq ly mipipra xnyidl ,eteba`le aeygl `ly ,rxn`le xacl

x jtid mdy mipipr) dtilw ly mipipr zeyrlmb lkei ,('d oev

ly mipipra ielba `hazzy ,"zxzeqnd dad`"d z` zelbldyr

aehielba yegl eze` `iaiy xac ,'d zelcba aeygi gendy ,

xeaica zeevn miiwle dxez cenll ef dad`ae ,'dl dad`

,dyrnaeúBéäì ,íéøBaba Baì õénàå ÷æç úBéäì ,eðéäc§©§¦§¨¨§©¦¦©¦¦¦§
Lôpä é÷ìç úBçk ìëa áø éelâa úéìâð úøzñîä äáäàä̈©£¨©§ª¤¤¦§¥§¦©§¨Ÿ¤§¥©¤¤

,eðéäc .óebaL,xnelk -,çnaL äáLçîáe ìëNa øwòä,oky - ¤©§©§¨¦¨§¥¤§©£¨¨¤©Ÿ©

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àìéîî éæà åúîùð úðéçá éôì äðîî âéùäì ìëåéù äî
ãçééúäìå ïåëùì äìòîìî íéâåðòúá äáäàä äàá
.à"÷ìá ù"îë 'åë øæçì ùéà ìù åëøã éë äàøéä íò

úáäåàå äåàúî ùôðäù äåàúå äáäà àéä úéðùäå
íéäìà úáø÷å íééçä øåøöá øåøöì 'äá ä÷áãì äöéôçå
åðîî ÷çøúäì ãàî äì òøå õåôçú åáå ãàî äì áåè
ú÷ñôî íéðåöéçäî ìæøá ìù äöéçî úåéäì å"ç 'úé
åìéôà ìàøùé ììë áìá úøúñåî àéä åæ äáäàå å"ç
àéäù éðôî êà äèøçä íäì äàá äðîîå íéòùøá
äôéì÷ä éøä óåâá úåìâ úðéçáá äîìòðå úøúñåî
íãàì àéèçîä úåèù çåø åäæå äéìò èåìùì äìåëé
ìò øáâúäìå ÷æçúäì àéä åðå÷ì íãàä úãåáò ë"òå
óåâäî äùøâì äìçúî åðééäã ìë ìëî ìëá äôéì÷ä
íéøáà ç"îøå ïåùìå çåîáù î"åã äáùçîî éøîâì
åðééäã ãé ÷æåçá øéñà øâñîî àéöåäì ë"â ìëåé ë"çàå
äáäàä úåéäì íéøåáâá åáì õéîàå ÷æç úåéäì
ùôðä é÷ìç úåçë ìëá áø éåìéâá úéìâð úøúåñîä
ìëùäù çåîáù äáùçîáå ìëùá ø÷éòä åðééäã óåâáù

ב.18. ב, א.19.קידושי� לא, א.20.משלי ג, סוטה

lel` c"k iriax mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`ian - zelbzda `id dad`dyke ,dad`d ielibl ixd xfer lkyd

,mixa`d x`ya dad`d zezn`zdl xacdáBLçé ìëOäL¤©¥¤©§
éà ,Cøaúé àøBaa BúìkNäå BìëN éôk ãéîz ïðBaúéåàeäL C §¦§¥¨¦§¦¦§§©§¨¨©¥¦§¨¥¥¤

ììëa íéiçä éiç,mlera -,èøôa BúîLð éiçå`id dnypd - ©¥©©¦¦§¨§©¥¦§¨¦§¨
yecwde ,mc`d iig ixd

ly miigd `ed jexa

,dnypdïk ìòå,okle - §©¥
úBéäì äeàúéå óñëé¦§Ÿ§¦§©¤¦§
,åéìà áBø÷å Ba ÷eác̈§¨¥¨

óñBkä ïák ,éòáè óñk- Ÿ¤¦§¦§¥©¥
wwezyndãéîz úBéäì¦§¨¦

Là Bîëe ,åéáà ìöà¥¤¨¦§¥
ãéîz äìòîì äìBòä̈¨§©§¨¨¦

.døB÷îì dòáèaitk - §¦§¨¦§¨
wlga h"i wxta xiaqdy

,"`ipz"d xtq ly oey`xd

`idy `ed y`d rahy

dlrnl cinz zkynp

,dyxylãéîúiM äî ìëå§¨©¤©§¦
äæ óñk BìëNa áLçì- ©£Ÿ§¦§Ÿ¤¤

zewwezydef,øabúé äëk̈¨¦§©¥
åéôa íb äæ óñk èMtúéå§¦§©¥Ÿ¤¤©§¦
÷ñòì åéøáà ìëáe§¨¥¨¨©£Ÿ
ä÷áãì ,úBöîe äøBúa§¨¦§§¨§¨

íäa,oci lr -,Lnî 'äa ¨¤©©¨
àLã÷å àúéøBàcéøa--C §©§¨§ª§¨§¦

ãç àlk àeä21.okle ,cg` xac md `ed jexa yecwde dxez ,ik - ª¨©
miiwle dxez cenll ,mixa` x`yae eitae egena ef dad` rityz

.ef dad`a zeevnäæ óñk ìòå,ef dad` lr -:áéúk áø éelâaL §©Ÿ¤¤¤§¦©§¦
aezk -22:,"'Bâå éLôð äàîö",miwl`l -íéîì àîvä íãàk ¨§¨©§¦§§¨¨©¨¥§©¦

.ììk ïéãò âeðòz Bì ïéàåel yi ,epe`nv z` deexn `edyk - §¥©££©¦§¨
jk - wfg oe`nv `l` ,beprz mey el oi` ,`nv ezeida ,j` ;beprz

beprz da yiy dad` `l ,zewl`l oe`nv ly oipr `id ef dad`

dpey`xd dbixcna xacdy itk ,zewl`a zewiac zbyd ick jez

.zewl`l oe`nva xaecn o`k `l` ,"mibeprza dad`" lyíâå23 §©
íéøézòî eðà ,eða úøzñîä Bæ äáäàå äæ óñk ìòep` - ©Ÿ¤¤§©£¨©§ª¤¤¨¨©§¦¦

milltzn,øbñnî dàéöBäì ,eðøæòa úBéäì 'äì,xnelk - ©¦§§¤§¥§¦¨¦©§¥
dze` el ewipriy zekfl mc`d lry oipr dppi` ef dad`y zexnl

dad` ielibe ,l`xyin cg` lka epyi ef dad` mvr oky ,dlrnln

ef dad` lr mb z`f lka - ezeppeazdae ezceara ixd ielz ef

dze` `ivedle dzelbzdl xefriy `ed jexa yecwd l` milltzn

,ielibd l` mlrddnàìå ,dcáì äpnî àìî álä äéäiLå§¤¦§¤©¥¨¥¦¤¨§©¨§Ÿ
dúéáa dúøö ñðkzzxg` dad` mey ala xexyz `ly - ¦¨¥¨¨¨§¥¨

dad`d cbp ody de`ze

,`ed jexa yecwdlàéäL¤¦
`id "dxv"d -íìBò úåàz©£©¨

,äfäcebip `id de`zdy - ©¤
,'d zad`läéäzL ÷ø©¤¦§¤

àéä,cala -úéaä úø÷ò ¦£¤¤©©¦
dhilyd ,ziad zlra -

,ald ly dcigidìLîì¦§Ÿ
äöeçä dLøâìe dúøöa§¨¨¨§¨§¨©¨
äNòîe øeac äáLçnî¦©£¨¨¦©£¤
àlL íâä ,íéðt ìk ìò©¨¨¦£©¤Ÿ

ì ìëeééøîâì dçlL ©§©§¨§©§¥
,Balîmey el didz `ly - ¦¦

ef dad` ,oky ,ala de`z

mda ,"mipepia"a ixd `id

ly de`zd ala zniiw

`ly `l` ,zindad ytpd

daygna dlrzy miyxn

xaqedy itk) dyrne xeaic

wlga a"i wxta dlrnl

,("`ipz"d xtq ly oey`xd

àéä äéäz íéðt ìk ìò©¨¨¦¦§¤¦
,dzøáb úéaä úø÷òì úeãáòå úeìb úðéçáa úøzñî`id - ª§¤¤¦§¦©¨§©§©£¤¤©©¦§¦§¨

" didz zewl`l dad`dy mewnay ,zewl`l dad`ddad`

zxzeqnzindad ytpd ly de`zd didz - zelb zpigaae "

,zelb zpigaae zxzeqnda LnzLäì,de`za -íéøáãì §¦§©¥¨¦§¨¦
,äiúLe äìéëàk ,ãáì dì íéçøëäziwl`d ytpdy icky - ¤§¥¦¨§©©£¦¨§¦¨

lk`i mc`dy gxkdd on ,zeevne dxez miiwl lkeze seba miiwzz

,miinyb mipiprl zindad ytpd oevxa ynzyiy ixd - dzyie

,'d zceare dxez ly mipipra ziwl`d ytpd oevx rval:áéúëãk§¦§¦
aezky enk -24:éëøc ìëa":"eäòc Emikxcd lka -jlyrcz §¨§¨¤¨¥

zece` ,xaecn ,xnelk ,`ed jexa yecwd (l` xeyw didze) z`

dfa didiy ,j` ,mc`d ly miinybd mipiprde mikxcd ,"jikxc"

ytpd ixd zynzyn ,zewl`a zexywzdde zrcd ,"edrc"

"edrc" didiy ick zindad ytpd ly oevxa ziwl`d25.

ùã÷ä úøâà
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éøîâì äçìùì ìëåé àìù íâä ô"ëò î"åãçîî äöåçä
úåãáòå úåìâ 'éçáá úøúñåî àéä äéäú ô"ëò åáìî
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א.21. ס, ח"ב א. כד, זח"א מ22.ראה ג.תהלי� ˘ËÈÏ"‡:23.ב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הגילוי שזה ס"ד מש"כ לתר� � כא� זה להוסי� "מוכרח

לצדקה". שייכות ג� זו בעבודה יש ועפ"ז � וצדקה. תפלה ע"י כ"א התבוננות ע"י לא ו.24.נעשה ג, ˘ËÈÏ"‡:משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

בארוכה". סרל"א או"ח השו"ע ˘ËÈÏ"‡:25."וכפס"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰השייכות מהי המבוארÂ˙Î‰Ï·"עצ"ע ע"פ וי"ל גו'?! יפית מה

ובאופ� והנוע� להיופי הטע� ש� שלכ�„‰ÏÙ‡‰בתו"ח � לאהמ"ס בנוגע (וכ� כא� באגה"ק כמבואר היא שאהב"ת מוב� � גו') ומה גו' (מה

ונוע�)". דיופי ההפלאה בה אי�
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miiwle dxez cenll ,mixa` x`yae eitae egena ef dad` rityz

.ef dad`a zeevnäæ óñk ìòå,ef dad` lr -:áéúk áø éelâaL §©Ÿ¤¤¤§¦©§¦
aezk -22:,"'Bâå éLôð äàîö",miwl`l -íéîì àîvä íãàk ¨§¨©§¦§§¨¨©¨¥§©¦
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beprz da yiy dad` `l ,zewl`l oe`nv ly oipr `id ef dad`
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ef dad` lr mb z`f lka - ezeppeazdae ezceara ixd ielz ef
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,ielibd l` mlrddnàìå ,dcáì äpnî àìî álä äéäiLå§¤¦§¤©¥¨¥¦¤¨§©¨§Ÿ
dúéáa dúøö ñðkzzxg` dad` mey ala xexyz `ly - ¦¨¥¨¨¨§¥¨

dad`d cbp ody de`ze

,`ed jexa yecwdlàéäL¤¦
`id "dxv"d -íìBò úåàz©£©¨

,äfäcebip `id de`zdy - ©¤
,'d zad`läéäzL ÷ø©¤¦§¤

àéä,cala -úéaä úø÷ò ¦£¤¤©©¦
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àlL íâä ,íéðt ìk ìò©¨¨¦£©¤Ÿ

ì ìëeééøîâì dçlL ©§©§¨§©§¥
,Balîmey el didz `ly - ¦¦

ef dad` ,oky ,ala de`z

mda ,"mipepia"a ixd `id

ly de`zd ala zniiw

`ly `l` ,zindad ytpd

daygna dlrzy miyxn

xaqedy itk) dyrne xeaic

wlga a"i wxta dlrnl

,("`ipz"d xtq ly oey`xd

àéä äéäz íéðt ìk ìò©¨¨¦¦§¤¦
,dzøáb úéaä úø÷òì úeãáòå úeìb úðéçáa úøzñî`id - ª§¤¤¦§¦©¨§©§©£¤¤©©¦§¦§¨

" didz zewl`l dad`dy mewnay ,zewl`l dad`ddad`

zxzeqnzindad ytpd ly de`zd didz - zelb zpigaae "

,zelb zpigaae zxzeqnda LnzLäì,de`za -íéøáãì §¦§©¥¨¦§¨¦
,äiúLe äìéëàk ,ãáì dì íéçøëäziwl`d ytpdy icky - ¤§¥¦¨§©©£¦¨§¦¨

lk`i mc`dy gxkdd on ,zeevne dxez miiwl lkeze seba miiwzz

,miinyb mipiprl zindad ytpd oevxa ynzyiy ixd - dzyie

,'d zceare dxez ly mipipra ziwl`d ytpd oevx rval:áéúëãk§¦§¦
aezky enk -24:éëøc ìëa":"eäòc Emikxcd lka -jlyrcz §¨§¨¤¨¥

zece` ,xaecn ,xnelk ,`ed jexa yecwd (l` xeyw didze) z`

dfa didiy ,j` ,mc`d ly miinybd mipiprde mikxcd ,"jikxc"

ytpd ixd zynzyn ,zewl`a zexywzdde zrcd ,"edrc"

"edrc" didiy ick zindad ytpd ly oevxa ziwl`d25.
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óñåë èùôúéå øáâúé äëë äæ óñåë åìëùá áåùçì
ä÷áãì úåöîå äøåúá ÷åñòì åéøáà ìëáå åéôá íâ äæ
óñåë ìòå ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã ùîî 'äá íäá
àîöä íãàë 'åâå éùôð äàîö áéúë áø éåìéâáù äæ
äæ óñåë ìò íâå ììë ïééãò âåðòú åì ïéàå íéîì
úåéäì 'äì íéøéúòî åðà åðá úøúñåîä åæ äáäàå
äðîî àìî áìä äéäéùå øâñîî äàéöåäì åðøæòá
æ"äåò úåàú àéäù äúéáá äúøö ñðëú àìå äãáì
äùøâìå äúøöá ìåùîì úéáä úø÷ò àéä äéäúù ÷ø
éøîâì äçìùì ìëåé àìù íâä ô"ëò î"åãçîî äöåçä
úåãáòå úåìâ 'éçáá úøúñåî àéä äéäú ô"ëò åáìî
íéçøëä íéøáãì äá ùîúùäì äúøáâ úéáä úø÷òì
:åäòã êéëøã ìëá áéúëãë äéúùå äìéëàë ãáì äì

א.21. ס, ח"ב א. כד, זח"א מ22.ראה ג.תהלי� ˘ËÈÏ"‡:23.ב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הגילוי שזה ס"ד מש"כ לתר� � כא� זה להוסי� "מוכרח

לצדקה". שייכות ג� זו בעבודה יש ועפ"ז � וצדקה. תפלה ע"י כ"א התבוננות ע"י לא ו.24.נעשה ג, ˘ËÈÏ"‡:משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

בארוכה". סרל"א או"ח השו"ע ˘ËÈÏ"‡:25."וכפס"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰השייכות מהי המבוארÂ˙Î‰Ï·"עצ"ע ע"פ וי"ל גו'?! יפית מה

ובאופ� והנוע� להיופי הטע� ש� שלכ�„‰ÏÙ‡‰בתו"ח � לאהמ"ס בנוגע (וכ� כא� באגה"ק כמבואר היא שאהב"ת מוב� � גו') ומה גו' (מה

ונוע�)". דיופי ההפלאה בה אי�
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אלול כ"ה חמישי יו�
אגרתיט ,fkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äèåò .èé,254 'nr cr.úåìéöàã øúëå

.èéweqtl zqgizn - hi oniq - ef ycewd zxb`1reci ."dnlyk xe` dher" :2,

.zenler oial "seq oi` xe`" oia rvenn `idy ,dxez zece` xacn df weqty

" ly oipr ixd `ed "seq oi` xe`" ,okyseq oi`ilra md zenlere ,(leab ila) "

drtydde zenlerd zeedzd didz eci lr rvennl miwewf `lina ,leab

- `ed mdipia rvennd .zenlera

.dxezreci ok3on rvenn lky ,

izyn ea dpiidzy gxkdd

yi okl ,oxagn `edy zebixcnd

"xe`" zepigad izy dxeza

`ed dxez ly "xe`" :"dnly"e

ly oipr `idy ,dxezd zeinipt

dkex`" ,(leab ila) seq oi`

"dcn ux`n4`idy "dnly"e ;

yeal`ilb ly oiprd `id -

yiy ,(zilbpd dxezd) dxezc

zekiiy dl yi ,xeriye leab da

epax xiaqn ef zxb`a .zenlerl

mlrda yi dxezc dlbpay owfd

,"xe`" ly xzei dlrpd oiprd

z` xiaqn oke ,dxezd zeinipt

.d`eap ly dbyd oial dxez ly dbyd oia lcadd

."'Bâå äîìOk øBà äèò"xzzqne yalzn xe`dy ,dpeekd - Ÿ¤©©§¨§
shrzn zelbzdn dlrnly dxezd xe`y xiaqi owfd epaxe .yeala

.mlrde yeala yalzneì"æ é"øàä ìL äøBz éèewìa ,äpä¦¥§¦¥¨¤¨£¦©
áúk àø÷iå úLøôe àOú ék úLøt5eðaø äLî úâOä ék , ¨¨©¦¦¨¨¨©©¦§¨¨©¦©¨©Ÿ¤©¥

,äàlò äîëçc úeiîéðt úðéçáa äúéä àì íBìMä åéìò- ¨¨©¨Ÿ¨§¨¦§¦©§¦¦§¨§¨¦¨¨
,dpeilrd dnkgd zeinipt,"úeìéöàc àaà" àø÷pä,oky - ©¦§¨©¨©£¦

,"zeliv`c dnkg"n dlrnl ody zebixcn opyi "d`lir dnkg"a

,yxtn `ede - dnecke oencw mc`c dnkge xzkay dnkg enk

dnkgd zeinipta dzid `l epax dyn zbydy xne` `edy dny

,"zeliv`"n dlrnly dnkgd zebixcnl wx dpeekd oi` ,dpeilrd

dnkg"y itk) "zeliv`"ay dpeilrd dnkgd zeinipta mb `l`

,("zeliv`c `a`" z`xwp "d`lirøúkä úøéôña ïkL ìëå§¨¤¥¦§¦©©¤¤
,äpnî äìòîlL,"dnkg"n -éøà" àø÷pä,"ïétðà Ci`cea ixd - ¤§©§¨¦¤¨©¦§¨£¦©§¦

ly dpiga ixd `ed "oitp` jix`" oky ,dfa dbyd el dzid `ly

leab lra `edy seba zyaelnd dnype ;leab ila zekix` ,"jix`"

,leab ila ly oipr biydl dgeka oi` -íà ék,biyd dyn - ¦¦
íéøBçà úðéçáa,zeipevigd -äîëçcmvre zeiniptd ef oi` - ¦§¦©£©¦§¨§¨

dcixil zekiiy xak dl yiy zeipevigd m` ik ,"dnkg"d zbixcn

,"dnkg"n dhnly zebixcnaúLaìîä6úLaìúnä ,äðéáa- ©§ª¤¤§¦¨©¦§©¤¤
zyalzn "dpia","ïétðà øéòæ" íéàø÷pL úBðBzçz úBøéôñ 'æa§§¦©§¤¦§¨¦§¥©§¦

zecnd ray od el` ,dlabde mevnve zephw ,"xirf" ly oipr -

" mya ze`xwpdzecnitk xak df ,oky ,xeriye "dcn" oeyln ,"

xewn zeidl xeriy lye dcn ly oipra yalzn "seq oi` xe`"y

,zenlerl,äøBzä ãBñ`idy itk (dpeilr) "d`lir dnkg" - ©¨
,dxezd oipr ly ceqd df - zecnd raya ("dpia" ici lr) zcxei

ly mipicde zeklddy

aiig ,leqte xyk ,dxezd

mi`a ,xedhe `nh ,i`kfe

xedhe i`kf ,xyk :zecndn

aiig ,leqt ,cqgd zcnn -

,'eke ,dxeabd zcnn - `nhe

'ã óBñ ãò úèMtúîe¦§©¤¤©
:ïäL ,úBðBzçzä úBøéôñ§¦©©§¤¥

,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöð- ¤©§©§
el` zexitq ,onvr zecnay

m` ik ,zecnd zeinvr opi`

,cqg zecn ly mitprd

cixedl ,zx`tz ,dxeab

,"cqg" zecnd z` ynnle

,"zx`tz" ,"dxeab"íLå§¨
Búàeáð úâOä äúéäly - ¨§¨©¨©§¨

,epax dyn-çöðc úeiîéðt úðéçaî eðéäc ,úeiîéðt úðéçáa¦§¦©§¦¦§©§¦§¦©§¦¦§¤©
,úeëìî-ãBñé-ãBäz` cixedl opipry ,el` zexitqa `wec - §©§

i zepeilrd zexitqdn drtydd"zeliv`"n dhnly zenlera xze

dyn ly d`eapd zbyd dzid ok`e zeidl dleki dzid `wec my -

zexitq zenvre zeinipta epaxel`,-ãBä-çöpî äìòîì ìáà£¨§©§¨¦¤©
íà ék ,úeiîéðta äâOä íeL Bì äúéä àì úeëìî-ãBñé§©§Ÿ¨§¨©¨¨©§¦¦¦¦

íéøBçà úðéçáa,zeipevigd -úLaìîä äîëçc74,äðéaa ¦§¦©£©¦§¨§¨©§ª¤¤©¦¨
,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöðc úeiîéðt CBz úèMtúîe úLaìîä- ©§ª¤¤¦§©¤¤§¦¦§¤©§©§

"mipewize zexrd"a oiivn iaxd .zeinipta dbyd el dzid my wx

ly oiprd lr mrtd cer exfga owfd epax ycgn dn :dl`yd

xn` ixd ;m"idpa zyalznd ,dpiaa yalznd dnkgc miixeg`

z` xikfn owfd epax oi` o`ky oiivl yie ?df iptl xak z`f

dpiaay zeyalzdd `l` ,lirl xkfpk zecnd x`ya zeyalzdd

.cala m"idpaeãBñayxcna xne`y -7:äîëç úBìáBð" §§¨§¨
,"äøBz ¯ äìòîlLdpezgz dbixcna zcxei `idy itk "dnkg" - ¤§©§¨¨

oipr dfy) "dnkg"d zbixcnl `nbece oirnk wx `idy cr ,xzeia

dxezdy ,`id xacd zernyn ixd .dxezd oipr edf - ("zelaep" ly

"zelaep"d m` ik ,(dpeilr) "d`lir dnkg" ly zeinvrd dppi`

zelbzda zcxl leki df wx oky ;"d`lir dnkg" ly zeipevigde

,dxezc dlbp zpiga ,zelbzd ly oipr `idy dxez zpigaa ,dxenb

àéäL`id dxez -,"ïétðà øéòæ" úðéçáaly oipr ,lirl xkfpk - ¤¦¦§¦©§¥©§¦
,leabe mevnve zephw:áéúëãëeaezky enke -8:úà úéàøå" §¦§¦§¨¦¨¤

ùã÷ä úøâà
äèåò èééèå÷ìá äðä .'åâå äîìùë øåà

àùú éë 'ô ì"æéøàä ìù äøåú
úðéçáá äúéä àì ä"òøî úâùä éë áúë àø÷éå 'ôå
ù"ëå 'éöàã àáà àø÷ðä äàìéò äîëçã úåéîéðô
à"ë à"à àø÷ðä äðîî äìòîìù øúëä úøéôñá
úùáìúîä äðéáá úùáåìîä äîëçã íééøåçà 'éçáá
úèùôúîå äøåúä ãåñ à"æ '÷ðù úåðåúçú úåøéôñ 'æá
äúéä íùå î"éäð ïäù úåðåúçúä úåøéôñ 'ã óåñ ãò
úåéîéðô 'éçáî åðééäã úåéîéðô 'éçáá åúàåáð úâùä
äâùä íåù åì äúéä àì î"éäðî äìòîì ìáà .î"éäðã

254úùáåìîä äîëçã íééøåçà 'éçáá à"ë úåéîéðôá
î"éäðã úåéîéðô êåú úèùôúîå úùáåìîä äðéáá
à"æ 'éçáá àéäù äøåú äìòîìù äîëç úåìáåð ãåñá

ב.1. קד, עה"פ.2.תהלי� הצ"צ) (רשימות אור יהל וש"נ.3.ראה ואיל�. 11 ע' חי"ט לקו"ש ˘ËÈÏ"‡:4.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,יא "איוב

˘ËÈÏ"‡:5.ט. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דוקא שנלמד ואי� בל"ת, ממ"ש � באגה"ק כהנ"ל ללמוד אי� היטב ובויקרא".·ˆÛÂ¯È"עיי"ש בכ"ת הנא'

כבפני�.6. שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיק� ותיקוני�" ב"הערות אבל "המלובשת", שלפנינו: ז.7.בתניא פי"ז, כג.8.ב"ר לג, תשא
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ïBâk .ãeçiä úéìëúa àeä§©§¦©¦§
äîëç úøéôñ ,ìLî Cøc¤¤¨¨§¦©¨§¨
,o`k xaecn dzece` -

dìéöàîa úãçéî àéäL¤¦§ª¤¤§©£¦¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
ék ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦¦

àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
Bîk) ãçà Búîëçå§¨§¨¤¨§

,(ìéòì øàaúpL'a wxta - ¤¦§¨¥§¥
,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga a"p wxtaeèMtúîe øéànM äîe©¤¥¦¦§©¥

,úéìëúå ìeáb éìòa íäL ,íéðBzçza ähîì Cøaúé Búîëçî¥¨§¨¦§¨¥§©¨©©§¦¤¥©£¥§§©§¦

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ä"á÷ä éôî àöéù øåáéãå øåáéã ìëá ïëå äðáääå
éøåôéñ ïäå äçëåú éøáã ïä ê"ðúá íéáåúëä íéàéáðì
äìòîìù úåäìà úîëç úðéçá íëåúá ùáåìî úåéùòî
áéúëäå éø÷ä ïéðòî ùåçá äàøðë äðáääå ìëùäî
àåä áéúëäå åðì úéìâðä äðáää éôì àåä éø÷ä éë
äì ïéà äúáéúëë åæ äáéúù äðáääå ìëùäî äìòîì
ùåáì äì ùé äôá äúàéø÷áå äðáää úðéçáá ùåáì
àîìòî ïäù ê"ðúáù úåìåãâ úåéúåàá ïéðòä ïëå
.úåéúåàä øàùë ùåáì éìá éåìéâá íùî úåøéàîå äàìéò

â"éøúá úùáåìîä ä"á úåäìà úîëç 'éçá äðäå
ìë éë äîëçã 'ééøåçà úðéçá íùá '÷ð äøåúä úåöî
úåðåúçúäå úåðåöéçä úåâøãî ïä úåøéôñáù íééøåçà
èùôúäìå ãøéì åìëåéù äî åæ äøéôñáù äìòîá
àéä íéðôä 'éçáå íúåéçäì íéàåøáá ùáìúäì äèîì
úéìëúá ä"á ñ"à äìéöàîá úãçåéîä äîöò äøéôñä
äìéöàîá úãçåéî àéäù äîëç úøéôñ î"ã ïåâë ãåçéä

256ãçà åúîëçå ä"á÷ä éë ãåçéä úéìëúá ä"á ñ"à
'úé åúîëçî èùôúîå øéàîù äîå (ìéòì ù"îë)
ùáìúîå úéìëúå ìåáâ éìòá íäù íéðåúçúá äèîì

ח.25. ו, א.26.ואתחנ� יד, מגילה רפ"ק.27.ראה ב"ר וראה ג. ק, ˘ËÈÏ"‡:28.תהלי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(אור (יהל אוה"ת ב. קכ, "זח"א

עה"פ. לתהלי� ˘Â.29:‡"ËÈÏ˘"�.להצ"צ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."�ש פירש"י עיי� "אבל



`lelלד f"k ycew zay mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,seqe leab mdl yi -Laìúîeíäa"xi`n" oky ,zeinipta - ¦§©¥¨¤
epi` xe`dy ,"siwn" ly ote`a zeidl ixd leki "hytzn"e

cg`zn epi`e ,hytzne xi`n `ed eay xacd jxr itl mvnvzn

xacd jxr itl mvnvzn xe`dy ,ixd `id "zeyalzd" eli`e ,ea

cg`zne yalzn `ed eay

mi`xapd m` ,ixd ,ez`

md ,xe`d yalzn mday

i` ,zilkze leab ilra

xe`dy zeidl ixd xyt`

xe` didi mda yalznd

itk - leab ila zpigaay

dnvr dxitqa xacdy

liv`na zcgein `idy

myke ,cegid zilkza

"seq oi`" `ed liv`ndy

dn ixd ,"leab ila" zpigaa `id dxitqd mb jk ,"leab ila"e

hytzne xi`nyyalznemi`xapa,"íéøBçà" àø÷ð- ¦§¨£©¦
,dnvr dxitqd `le dxitqd ly zeipevigdúðéça ïk íb àø÷ðå§¦§¨©¥§¦©

"úeìéöàaL äiNò"30.zxitq ly zeipevigde "miixeg`"d - £¦¨¤©£¦
zpiga `xwp ("zeliv`" ly dpigad ixd `id "dnkg"y) "dnkg"d

ddiyr.dhnl zcxl dlekiy "zeliv`" ly dpiga - "zeliv`"ay

BúîLða LiL ïBzçzä íãàaL Bîk ,ìLî Cøc ìò ,Leøt¥©¤¤¨¨§¤¨¨¨©©§¤¥§¦§¨
úBcnäå ìëOä úðéça ïäL ,Bfî ähîì Bæ ,úBâøãî 'ä©§¥§©¨¦¤¥§¦©©¥¤§©¦

àéä äNònäå ,äNòîe øeaãå äáLçîedbixcnd -äðBzçzä ©£¨¨§¦©£¤§©©£¤¦©©§¨
,ílëaLdzegt dbixcna `ed "dyrn"a epyiy ytpd ielib - ¤§ª¨

x`ya xy`n daxda

ytpd oci lry zepigad

,dlbznúeiçäL¤©©
äîLpäî èMtúnä©¦§©¥¥©§¨¨
,äNònä çëa Laìîe§ª¨§Ÿ©©©£¤
úeiçä éaâì ïéàk àeä§©¦§©¥©©
Laìîe äpnî èMtúnä©¦§©¥¦¤¨§ª¨

àeäL ,øeacä çëagek - §Ÿ©©¦¤
`ed ,xeaicdéaâì ïéàk§©¦§©¥

äpnî èMtúnä úeiçä- ©©©¦§©¥¦¤¨
,dnypdnLaìîe§ª¨

ìëNå úBcîe äáLçîa,oky ,ytpd mr micgein dl` lk - §©£¨¨¦§¥¤
mr cgeind yeal ,la` ,`id ,ytpl "yeal" `idy daygn elit`

eli`e ,cinz zniiw dnvr ytpdy myk cinz zniiw `ide ,ytpd

xeaica elit` okly) ,ytpdn ,"micxtp miyeal" md dyrne xeaic

"xacln zeygl zre xacl zr" ixd31cxtp "dyrn" ,`teb mdae ,(

,xeaic xy`n ytpdn xzei daxd

ùã÷ä úøâà
'éô 'éöàáù äéùò 'éçá ë"â '÷ðå íééøåçà '÷ð íäá
úåâøãî 'ä åúîùðá ùéù ïåúçúä íãàáù åîë î"ãò
äáùçîå úåãîäå ìëùä 'éçá ïäù åæî äèîì åæ
íìåëáù äðåúçúä àéä äùòîäå äùòîå øåáãå
äùòîä çëá ùáåìîå äîùðäî èùôúîä úåéçäù
çëá ùáåìîå äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåä
äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåäù øåáãä

ìëùå úåãîå äáùçîá ùáåìîå

.30:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'עשי הול"ל ולכאורה שראיתי. בהדפוסי� ובל"ג˘·ÓÎÁ‰"כ"ה דגבול בהחילוק מדבר שכא� אפ"ל ואולי .

דאצי' הא ה"ה דאצי' דבל"ג � זל"ז שבי� והשייכות שבאצי'. מדגיש ולכ� דבריאה, תורה � שלמדתנו דאציל', תורה � תורת� � ואצילות בי"ע �

הספירות". שאר ובי"ע שבש�) (יו"ד חכ' ז.31.הוא ג, קהלת ראה

. . .mei meid

iyily meilel` `kb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,jlie miavp :yneg
.bqÎ`q .dwÎcw :mildz

.ahid y"re Î250Î . . . rcep .fi :`ipz

ipa lkl - cg` l` - 'zi ezewl` mqxtl ytp zxiqna ezcear llba mdxa` oey`xd epia`
dy`e yi` lke ,ezxezae 'da dxedhd dpen`d z` zexecd lk seq cr erxfl ligpdl dkf ,mlerd

.dyecwd dxezd lr mytp xeqnl ferde gkd mdl yi l`xyia

iriax meilel` akb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,jlie miavp :yneg
.eqÎcq .fwÎew :mildz

.'ek dgepn . . . l"fx`y edfe :`ipz

jif orkrhy hip ,mipxtvd z` xiqdl mikixv dgkedl dlgz ik ,zyxec zeciqgd zxez`l]

[xewclocig` `dxteha ik ,[zefg`p mipxtva]fi` j`hy xrcri ,[`id dxiwc lk],`xg` `xhqe dtilw ¨
.zecnl oigend zkynd ,g"`ca dpipr x`eank ,mici zlihp zeidl jixv mipxtvd zlihp xg`e

iying meilel` bkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,jlie miavp :yneg
.hqÎfq .aiwÎgw :mildz

.`"wla Î252Î . . . aizk .gi :`ipz

minkg ly ogaya `ibeqd - dpy `iÎg oak f` `ede - ecnla ,owfd epiax ly epa ,dyn 'x
(i"yx) izxez ecnl :miyexit ipy dfa yiy ,izecn epy my i"ayx xn`na wtzqp (` f"q) oihba
epl dpzipy dxez :ycwa ekxck ,oebipa - xn`e owfd epiax qpkp jk jeza .eheytk izecn e`
`da `de ,md cg` miyexitd ipye ,aehe cqg zn`a md day oiyperd elit` ,zeaeh zecn dlek

`ilz[ielz dfa df]lkk .zeaeh zecn ila dxezl `"`e dxez ila zeaeh zecn zeidl xyt` i` :
.dpy `iÎg liba ezeida v"vdl mb dxw l"pd

iyiy meilel` ckb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,jlie miavp :yneg
.arÎr .giwÎbiw :mildz

.edrc. . . . `id zipyde :`ipz

h`d'n q`ee j`f xrcri oe` ,dxez ` oreerb hxrdrb h`d'n q`ee hx`ee xrcri fi` l`n ©̀¨¨¨¨¨¨
.dkxcd oe` dcear oi` d`xed ` - odrfrb

iytg mebxz

.dkxcde dceara d`xed - e`xy xac lke ,dxez dzid - ernyy dxn` lk ,xara

íåé
ïåùàø
:mildz

cw wxtn

dw wxt cr

bqÎ`q miwxte

íåé
éðù
:mildz

ew wxtn

fw wxt cr

eqÎcq miwxte

íåé
éùéìù
:mildz

gw wxtn

aiw wxt cr

hqÎfq miwxte

íåé
éòéáø
:mildz

biw wxtn

giw wxt cr

arÎr miwxte

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr cr sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyily meil)

ezy`läæ éøä'Chébéì éðzzL úðî ìò £¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦
úîe 'æeæ íéúàîm` ,mipa `laäðúðz` el ¨©¦¥¨§¨

i`pzd z` dniiwy ixd ,zny mcew zernd
e ,`id dyexbedðéàíáiì ä÷e÷æm` mle` ,àì ¥¨§¨©¨¨Ÿ

äðúðmiiwzp `ly oeik ,zne zernd z` el ¨§¨
i`pzdmipa `la zny drya ezy` `id ixd

eä÷e÷æíáiì.meai oicn eig`l `ypdl ±ïaø §¨©¨¨©¨
øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL`id dleki oiicr ¦§¤©§¦¥¥

ici lr hbd z` miiwle meaid on dnvr xehtl
`idyúðúBðzernd z`åéáàìBà åéçàì Bà ¤¤§¨¦§¨¦

íéáBøwä ïî ãçàì,`xnbd zwiicn .ïàk ãò §¤¨¦©§¦©¨
éâéìt àìl`ilnb oa oerny oaxe `nw `pz Ÿ§¦¥

àlà,øîc`nw `pz ±øáñdnr ez`pzday ¤¨§©¨©
oiekzp ,fef miz`n ozzy'éLøBéì àìå éì'jkle . ¦§Ÿ§§©

.lha hbde ,zlren eiyxeil dpizpd oi`øîe± ©
l`ilnb oa oerny iaxøáñlr citwn epi`y , ¨©
`l` el `weec dpizpd'éLøBéì eléôàå éì'jkle ¦©£¦§§©

.lg hbde i`pzd miiwzp eiyxeil dpizpaéleëå§¥

àîìòdyxbl ezpeeky micen mlek mle` - ¨§¨
zyxbzn dpi` i`ce ixdy ,hbd zlaw zryn
xg`l hb oi`y oeik miyxeil zernd ozzyk

zernd zpizp `l` ,dzinàäéîéåä dàðz ¦¨§¨¨£¥
dyw jkle .dzin xg`l s` eniiwl xyt`e

äãeäé áøc àzáeéz. §§¨§©§¨
`xnbd zvxznépî àä ,äãeäé áø Cì øîà̈©¨©§¨¨©¦

àéä éaøoiyexibdy mdn gkeny el` zeziixa ± ©¦¦
,exn`p iax zrck cin milgàðeä áø øîàc§¨©©¨

øîàøîBàk úðî ìò øîBàä ìk ,éaøåéLëòî ¨©©¦¨¨¥©§¨§¥¥©§¨
éîcmiiwziy 'zpn lr' xac legiy xne`d ± ¨¥

xacd legi `ly zyxtzn ezxin` oi` ,i`pzd
miyxtzn eixac `l` ,i`pzd miiwziy cr

xg` i`pzd miiwziy zpn lr 'eiykrn' legiy
.jkdéìò ïðaø éâéìôeminkg eilr miwlege ± §¦¥©¨¨£¥

.i`pzd meiw mr `l` lg xacd oi`y mixaeqe

ïðaøk éøîàc àðàåxaeq dcedi ax ip`e ± ©£¨§¨§¦§©¨¨
,i`pzd meiw mr `l` lg dyrnd oi`y minkgk

zpizp xg`l `l` milg oiyeciwde hbd oi` okle

.zernd
iax zwelgna zxg` dhiy `xnbd d`ian

.opaxeìáaa ïðéåä ék ,àøéæ éaø øîàåxy`k ± §¨©©¦¥¨¦£¥©§¨¤
,laaa iziidïðéøîàmy izxn` ±áø øîàc àä ©§¦¨¨§¨©©

øîBàk úðî ìò øîBàä ìk éaø øîà àðeä¨¨©©¦¨¨¥©§¨§¥
,éîc åéLëòîeéâéìtdéìò ïðaømiwlegye ± ¥©§¨¨¥§¦¥©¨¨£¥

,df xaca minkg eilrY é÷éìñ ékizilr xy`k ¦§¦¦
,myndézçkLàeiz`vn -áéúéc éqà éaøì ©§©§¥§©¦©¦§¨¦
øîà÷åïðçBé éaøc déîMîxaca zwelgn oi`y §¨¨©¦§¥§©¦¨¨

`l` ,dfìkäiax ode minkg od -íéãBî ©Ÿ¦
úðî ìò øîBàa`ed ixdyøîBàkåéLëòî §¥©§¨§¥¥©§¨

éîc.a àlà e÷ìçð àìne`xacd legiy x ¨¥Ÿ¤§§¤¨§
,äúéî øçàìe íBiäîwtq o`k yi opax zrcly ¥©§©©¦¨

ezpeek e` ,zeniy i`pza cin legiy ezpeek m`
,dzin xg`l `l` meid legi `ly ea xefgl

.eiykrn lge i`pz i`ce `ed iax zrcle

המשך ביאור למסכת גיטין ליום שלישי עמ' א'



לה . . .mei meid

iyily meilel` `kb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,jlie miavp :yneg
.bqÎ`q .dwÎcw :mildz

.ahid y"re Î250Î . . . rcep .fi :`ipz

ipa lkl - cg` l` - 'zi ezewl` mqxtl ytp zxiqna ezcear llba mdxa` oey`xd epia`
dy`e yi` lke ,ezxezae 'da dxedhd dpen`d z` zexecd lk seq cr erxfl ligpdl dkf ,mlerd

.dyecwd dxezd lr mytp xeqnl ferde gkd mdl yi l`xyia

iriax meilel` akb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,jlie miavp :yneg
.eqÎcq .fwÎew :mildz

.'ek dgepn . . . l"fx`y edfe :`ipz

jif orkrhy hip ,mipxtvd z` xiqdl mikixv dgkedl dlgz ik ,zyxec zeciqgd zxez`l]

[xewclocig` `dxteha ik ,[zefg`p mipxtva]fi` j`hy xrcri ,[`id dxiwc lk],`xg` `xhqe dtilw ¨
.zecnl oigend zkynd ,g"`ca dpipr x`eank ,mici zlihp zeidl jixv mipxtvd zlihp xg`e

iying meilel` bkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,jlie miavp :yneg
.hqÎfq .aiwÎgw :mildz

.`"wla Î252Î . . . aizk .gi :`ipz

minkg ly ogaya `ibeqd - dpy `iÎg oak f` `ede - ecnla ,owfd epiax ly epa ,dyn 'x
(i"yx) izxez ecnl :miyexit ipy dfa yiy ,izecn epy my i"ayx xn`na wtzqp (` f"q) oihba
epl dpzipy dxez :ycwa ekxck ,oebipa - xn`e owfd epiax qpkp jk jeza .eheytk izecn e`
`da `de ,md cg` miyexitd ipye ,aehe cqg zn`a md day oiyperd elit` ,zeaeh zecn dlek

`ilz[ielz dfa df]lkk .zeaeh zecn ila dxezl `"`e dxez ila zeaeh zecn zeidl xyt` i` :
.dpy `iÎg liba ezeida v"vdl mb dxw l"pd

iyiy meilel` ckb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,jlie miavp :yneg
.arÎr .giwÎbiw :mildz

.edrc. . . . `id zipyde :`ipz

h`d'n q`ee j`f xrcri oe` ,dxez ` oreerb hxrdrb h`d'n q`ee hx`ee xrcri fi` l`n ©̀¨¨¨¨¨¨
.dkxcd oe` dcear oi` d`xed ` - odrfrb

iytg mebxz

.dkxcde dceara d`xed - e`xy xac lke ,dxez dzid - ernyy dxn` lk ,xara

íåé
ïåùàø
:mildz

cw wxtn

dw wxt cr

bqÎ`q miwxte

íåé
éðù
:mildz

ew wxtn

fw wxt cr

eqÎcq miwxte

íåé
éùéìù
:mildz

gw wxtn

aiw wxt cr

hqÎfq miwxte

íåé
éòéáø
:mildz

biw wxtn

giw wxt cr

arÎr miwxte



.לו . .mei meid

zaylel` dkb"yz'd

בהשכמה. התהלי� כל אמירת

� הימי� בשאר אבל לה. ובסמו� לילה חצות אחר � סליחות התוועדות. יו�

הבוקר. באשמורת

נתתי ראה � נצבי� ש"פ � לשביעי וכ� למפטיר מתחילי� נפרדות ויל� נצבי� כאשר

גו'. לפני�

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,jlie miavp :yneg
.drÎbr .c`n jzevn . . . ixy` ,hiw :mildz

.zeliv`c Î254Î . . . dher .hi :`ipz

h"yrad eaxe exen mya n"dd iaxe ixenn izrny yhixfrna izeida :xtiq owfd x"enc`
mikxan zaya ekxan envra d"awd ,dpyd iycgl oey`xd ycgd `edy iriayd ycgd :r"p
aizk ,dpya minrt `i miycgd z` mikxan l`xyi df gkae ,lel` ycgc oexg`d zayd `edy
dede mbxze 'eb meid idie y"nke ,oicd mei `edy dpyd y`x lr i`w meidc ,meid miavp mz`
zay `edy d"x iptly zayae ,oica mikefy epiide ,micnere miniiw miavp mz`e ,`ax `pic mei
ycg mikxan zaya ,d"awd ly ezkxa edfc ,miavp mz` zyxt f` oi`xew ,lel` ycgc oexg`d

.dpyd lk lr l`xyi lkl aeh aexa riaynde rayend `edy iriayd

oey`x meilel` ekb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x 't ,epif`d :yneg
.grÎer .izgky `l . . . dn ,hiw :mildz

.zeize`d ÎgkwÎ . . . oiprd j` :`ipz

:dceara mpipr .dgcd ,dgiln ,'ixy :`ed xeq`d mc epnn `ivedl dlik`l xya xykd xcq
oi` jif orwiiee - 'ixy[a envr zexydl].oebip - dgcd ,zecigi - dgiln ,axd ixac

ipy meilel` fkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,epif`d :yneg
.`tÎhr .clwÎkw :mildz

.lkye Î256Î . . . 'iga dpde :`ipz

xryicxr xrc oi` jie` l`xyi mr xrc ,ux`a cg` ieb l`xyi :owfd epiax ycew ixacn
hk`n l`xyi mr xrc oe` ,zeinyb zeipgex oet hk`n z"iyd ,cg` 'd hin orcpeax`t fi` hlree©©

.zeipgex zeinyb oet

iytg mebxz

dyer l`xyi mre ,zeinyb zeipgexdn dyer z"iyd .cg` 'd mr `ed xeyw ,mlerd zeivx`a mb ,l`xyi mr

.zeipgex zeinybdn

•

íåé
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ראשו� יו� מה? שום על יינם", "סתם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·"È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰àéä ãöék¥©¦

.ïéiä éBbä da øñBàL äòéâpä©§¦¨¤¥¨©©©¦

– האחת יינ�': 'סת� איסור בהגדרת גישות שלוש קיימות

היי� את ואסרו התבוללות, למנוע דהיינו בנותיה�", "משו� גזרו

ובהנאה ב)בשתיה לו, ע"ז חששו(רמב"� מתחילה – השניה .

בשתיה. היי� את ואסרו נכרי�, לבנות יהודי� בי� מתערובת

הגוי שמא ג� חששו זרה, לעבודה יי� ניסו� תופעת גברה כאשר

בהנאה ג� יינ� את ואסרו זרה, לעבודה היי� את (רשב"א,ינס�

הבית) נס�תורת יי� חשש משו� היתה הגזירה – והשלישית .

בנותיה�, משו� א� גזרו לכ� ובנוס� זרה), לעבודה (שנתנס�

החשש וכשנוס� בשתיה, לאסור היה די ניסו� חשש משו� כי

הנאה איסור ג� הוסיפו ב)להתבוללות לח, ע"ז .(ראב"ד

מה�, כהרחקה גויי� של ביי� אמור הדי� אמנ�,

טע� מה אבל מכ�. לבוא שעלולות ומהתוצאות ממסיבותיה�

חול�? לרגע גוי בו שנגע ישראל של יי� ג� אסרו

בנותיה� משו� גזרו כ� על שג� אומרי� פ"ביש ע"ז (רא"ש,

יג) לערו�אות נית� היה הגוי, מגע ג� אוסרי� היו לולא כי .

ישראל, של יי� ע� – יי� שתיית הכוללות – גויי� ע� מסיבות

אסרו לכ� בעינ�. נותרו נוכרי� של ביי� האמורי� החששות וכל

גוי. ע� משותפת יי� שתיית כל למנוע כדי גוי, מגע א�

כדי בו יש זה טע� א) כי: בהנאה? ג� היי� את אסרו ולמה

(משו� בשתייה גוי מגע אסרו בתחילה ב) הנאה. ג� לאסור

נס�). יי� (משו� בהנאה ג� אסרו כ� ואחר בנותיה�),

(miieb ly oii jxr ,ck jxk ,zicenlz dictelwivp` d`x)

שני יו� לעולם בטל אינו יהודי

:È ‰ÎÏ‰ Â"Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰Bì LiL øác̈¨¤¥

.ìèa Bðéà íéôìà änëa ãçà elôà ...ïéøézî©¦¦£¦¤¨§©¨£¨¦¥¨¥

חשוב' ש'דבר גזרו ה"א)חכמי� שבמני�'(פט"ז 'דבר (ש�וכ�

לצדהכ"ו) להקיש נית� ומזה איסורי�. כשאר ברוב יתבטלו לא

ישראל: של מעלת� על מאל� לימוד ולהפיק הקדושה,

שנאמר כמו חשוב' 'דבר הוא ישראל ה)ע� יט, "והיית�(שמות

שבני שמצינו כמו שבמני�' 'דבר וכ� העמי�", מכל סגולה לי

פעמי� עשר נמנו א)ישראל א, במדבר .(רש"י

מכל המעט ה� ישראל שבני א� כי היא, הדברי� משמעות

זאבי�" שבעי� בי� אחת "כבשה ובבחינת תולדותהעמי� (תנחומא

ח"ו.ה) בטלי� אינ� זאת בכל ,

אינו מתירי� לו שיש "דבר כי האומרת שלפנינו ההלכה וא�

ר"ל איסור בדבר נכשל יהודי כאשר ג� זו: ברוח נדרשת בטל"

ש"סופו הוא מובטח כי בטלה, מציאותו ואי� מתירי�" לו "יש �

נידח" ממנו ידח לא כי תשובה, פל"ט)לעשות סו� .(תניא

והרי סופרי�. מדברי גזירות ה� אלו דיני� מזו: יתירה

תורה" מדברי סופרי� דברי ה"ד)"חביבי� פ"א ברכות ,(ירושלמי

אהבה "מבחינת מקורה זו שחביבות החסידות בתורת ומבואר

ג� בתוקפה היא ישראל את הקב"ה אהבת אומרת, זאת רבה",

המקור היא זו ואהבה העול�, אומות בי� בגלות בהיות�

בטל. אינו חשוב') ('דבר שהיהודי ל'גזירה'

(249 ,g"k wlg zegiy ihewl)

שלישי יו� ובודק שוחט

:Â"Î ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ,‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰÷ãa àlL çaè ìk̈©¨¤Ÿ¨©

ïé÷ãBa ¯ Bîöòì da èçLå ,íëç éðôì da èçBML BlL ïékqä©©¦¤¤¥¨¦§¥¨¨§¨©¨§©§§¦

Bîöò ìò CîBqL éôì ,BúBà ïécðî ¯ ä÷eãáe äôé úàöîð íà :dúBà¨¦¦§¥¨¨§¨§©¦§¦¤¥©©§

.da èçLéå ,äîeât äéäúå ,úøçà íòt©©©¤¤§¦§¤§¨§¦§Ÿ¨

בגמרא המפורש מהטע� הרמב"� מתעל� ב)מדוע יז, (חולי�

חכ�"? של כבודו מפני אלא לחכ� סכי� להראות אמרו "לא

הסכי� בבדיקת ענייני� שני יש הרמב"� שלדעת לומר ויש

החכ�: ע"י

כדי כבודו, משו� העיר חכ� ידי על סכי� בדיקת א)

היא. שיפה ולומר הסכי� לבדוק ידו את איש ירי� לא שבלעדיו

הרב את ביזה כאשר רק כי אותו, מנדי� אי� כ� עשה לא א� א�

לנדותו. יש וגינהו,

השוחט על חובה כבודו, על מוחל העיר כשחכ� ג� ב)

על סומכי� ואי� הסכי�, בדיקת דת יודעי לפני סכינו להראות

שמי�. ויראת הדעת ישוב הרבה שצרי� כיוו� עצמו, השוחט

שלא כדי החכ�, לפני סכינו הראה לא א� אותו מנדי� כ� ועל

בדיקתו. על שוב יסמו�

זהירי� וה� השחיטה, על ידועי� אנשי� ממני� כיו� אמנ�

בעצמו לבדוק מצריכ� שאינו לה� מוחל העיר חכ� וג� וזריזי�,

א� ושחיטת�. בדיקת� על לסמו� יכולי� אנו אזי סכינ�, את

שיהיה או ה' ביראת ידועי� השוחטי� שיהיו להזהר צרי�

השחיטה. לפני סכינ� לבדוק שמי� ירא אד� עליה� ממונה

(h"wq `"ew fi ,gi c"ei x"rey t"r)

רביעי יו� בדורנו שבת מחללי דין

:„È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰äãBáòì ãnLî äéä íàå§¦¨¨§ª¨©£¨

éøä . . àéñäøôa úaL ìlçî Bà ,äøæäìáð BúèéçLe ,éBâk àeä ¨¨§©¥©¨§©§¤§¨£¥§§¦¨§¥¨

שבת ולמחלל זרה לעבודה למומר החמורה ההתייחסות

עולי� אינ� ה� נוספי�: בדיני� ביטוי לידי באה בפרהסיא,

ועוד. נס�, יי� יינ� לדוכ�,

בני מאחינו גדול חלק הצער, למרבה האחרוני�, בדורות

עלתה לפיכ� עתה. לעת ומצוות תורה שומרי� אינ� ישראל

האמורי�, בדיני� לגביה� ההלכתי היחס אודות השאלה

בפרהסיא. שבת מחללי בהיות�

בשעת בה להקל נוטי� זו בשאלה הדני� מהפוסקי� כמה



לז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ראשו� יו� מה? שום על יינם", "סתם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·"È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰àéä ãöék¥©¦

.ïéiä éBbä da øñBàL äòéâpä©§¦¨¤¥¨©©©¦

– האחת יינ�': 'סת� איסור בהגדרת גישות שלוש קיימות

היי� את ואסרו התבוללות, למנוע דהיינו בנותיה�", "משו� גזרו

ובהנאה ב)בשתיה לו, ע"ז חששו(רמב"� מתחילה – השניה .

בשתיה. היי� את ואסרו נכרי�, לבנות יהודי� בי� מתערובת

הגוי שמא ג� חששו זרה, לעבודה יי� ניסו� תופעת גברה כאשר

בהנאה ג� יינ� את ואסרו זרה, לעבודה היי� את (רשב"א,ינס�

הבית) נס�תורת יי� חשש משו� היתה הגזירה – והשלישית .

בנותיה�, משו� א� גזרו לכ� ובנוס� זרה), לעבודה (שנתנס�

החשש וכשנוס� בשתיה, לאסור היה די ניסו� חשש משו� כי

הנאה איסור ג� הוסיפו ב)להתבוללות לח, ע"ז .(ראב"ד

מה�, כהרחקה גויי� של ביי� אמור הדי� אמנ�,

טע� מה אבל מכ�. לבוא שעלולות ומהתוצאות ממסיבותיה�

חול�? לרגע גוי בו שנגע ישראל של יי� ג� אסרו

בנותיה� משו� גזרו כ� על שג� אומרי� פ"ביש ע"ז (רא"ש,

יג) לערו�אות נית� היה הגוי, מגע ג� אוסרי� היו לולא כי .

ישראל, של יי� ע� – יי� שתיית הכוללות – גויי� ע� מסיבות

אסרו לכ� בעינ�. נותרו נוכרי� של ביי� האמורי� החששות וכל

גוי. ע� משותפת יי� שתיית כל למנוע כדי גוי, מגע א�

כדי בו יש זה טע� א) כי: בהנאה? ג� היי� את אסרו ולמה

(משו� בשתייה גוי מגע אסרו בתחילה ב) הנאה. ג� לאסור

נס�). יי� (משו� בהנאה ג� אסרו כ� ואחר בנותיה�),

(miieb ly oii jxr ,ck jxk ,zicenlz dictelwivp` d`x)

שני יו� לעולם בטל אינו יהודי

:È ‰ÎÏ‰ Â"Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰Bì LiL øác̈¨¤¥

.ìèa Bðéà íéôìà änëa ãçà elôà ...ïéøézî©¦¦£¦¤¨§©¨£¨¦¥¨¥

חשוב' ש'דבר גזרו ה"א)חכמי� שבמני�'(פט"ז 'דבר (ש�וכ�

לצדהכ"ו) להקיש נית� ומזה איסורי�. כשאר ברוב יתבטלו לא

ישראל: של מעלת� על מאל� לימוד ולהפיק הקדושה,

שנאמר כמו חשוב' 'דבר הוא ישראל ה)ע� יט, "והיית�(שמות

שבני שמצינו כמו שבמני�' 'דבר וכ� העמי�", מכל סגולה לי

פעמי� עשר נמנו א)ישראל א, במדבר .(רש"י

מכל המעט ה� ישראל שבני א� כי היא, הדברי� משמעות

זאבי�" שבעי� בי� אחת "כבשה ובבחינת תולדותהעמי� (תנחומא

ח"ו.ה) בטלי� אינ� זאת בכל ,

אינו מתירי� לו שיש "דבר כי האומרת שלפנינו ההלכה וא�

ר"ל איסור בדבר נכשל יהודי כאשר ג� זו: ברוח נדרשת בטל"

ש"סופו הוא מובטח כי בטלה, מציאותו ואי� מתירי�" לו "יש �

נידח" ממנו ידח לא כי תשובה, פל"ט)לעשות סו� .(תניא

והרי סופרי�. מדברי גזירות ה� אלו דיני� מזו: יתירה

תורה" מדברי סופרי� דברי ה"ד)"חביבי� פ"א ברכות ,(ירושלמי

אהבה "מבחינת מקורה זו שחביבות החסידות בתורת ומבואר

ג� בתוקפה היא ישראל את הקב"ה אהבת אומרת, זאת רבה",

המקור היא זו ואהבה העול�, אומות בי� בגלות בהיות�

בטל. אינו חשוב') ('דבר שהיהודי ל'גזירה'

(249 ,g"k wlg zegiy ihewl)

שלישי יו� ובודק שוחט

:Â"Î ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ,‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰÷ãa àlL çaè ìk̈©¨¤Ÿ¨©

ïé÷ãBa ¯ Bîöòì da èçLå ,íëç éðôì da èçBML BlL ïékqä©©¦¤¤¥¨¦§¥¨¨§¨©¨§©§§¦

Bîöò ìò CîBqL éôì ,BúBà ïécðî ¯ ä÷eãáe äôé úàöîð íà :dúBà¨¦¦§¥¨¨§¨§©¦§¦¤¥©©§

.da èçLéå ,äîeât äéäúå ,úøçà íòt©©©¤¤§¦§¤§¨§¦§Ÿ¨

בגמרא המפורש מהטע� הרמב"� מתעל� ב)מדוע יז, (חולי�

חכ�"? של כבודו מפני אלא לחכ� סכי� להראות אמרו "לא

הסכי� בבדיקת ענייני� שני יש הרמב"� שלדעת לומר ויש

החכ�: ע"י

כדי כבודו, משו� העיר חכ� ידי על סכי� בדיקת א)

היא. שיפה ולומר הסכי� לבדוק ידו את איש ירי� לא שבלעדיו

הרב את ביזה כאשר רק כי אותו, מנדי� אי� כ� עשה לא א� א�

לנדותו. יש וגינהו,

השוחט על חובה כבודו, על מוחל העיר כשחכ� ג� ב)

על סומכי� ואי� הסכי�, בדיקת דת יודעי לפני סכינו להראות

שמי�. ויראת הדעת ישוב הרבה שצרי� כיוו� עצמו, השוחט

שלא כדי החכ�, לפני סכינו הראה לא א� אותו מנדי� כ� ועל

בדיקתו. על שוב יסמו�

זהירי� וה� השחיטה, על ידועי� אנשי� ממני� כיו� אמנ�

בעצמו לבדוק מצריכ� שאינו לה� מוחל העיר חכ� וג� וזריזי�,

א� ושחיטת�. בדיקת� על לסמו� יכולי� אנו אזי סכינ�, את

שיהיה או ה' ביראת ידועי� השוחטי� שיהיו להזהר צרי�

השחיטה. לפני סכינ� לבדוק שמי� ירא אד� עליה� ממונה

(h"wq `"ew fi ,gi c"ei x"rey t"r)

רביעי יו� בדורנו שבת מחללי דין

:„È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰äãBáòì ãnLî äéä íàå§¦¨¨§ª¨©£¨

éøä . . àéñäøôa úaL ìlçî Bà ,äøæäìáð BúèéçLe ,éBâk àeä ¨¨§©¥©¨§©§¤§¨£¥§§¦¨§¥¨

שבת ולמחלל זרה לעבודה למומר החמורה ההתייחסות

עולי� אינ� ה� נוספי�: בדיני� ביטוי לידי באה בפרהסיא,

ועוד. נס�, יי� יינ� לדוכ�,

בני מאחינו גדול חלק הצער, למרבה האחרוני�, בדורות

עלתה לפיכ� עתה. לעת ומצוות תורה שומרי� אינ� ישראל

האמורי�, בדיני� לגביה� ההלכתי היחס אודות השאלה

בפרהסיא. שבת מחללי בהיות�

בשעת בה להקל נוטי� זו בשאלה הדני� מהפוסקי� כמה



לח

`"k - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎg"qyz'd lel` f"k

ראשו� יו�

יא ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

וה��תה‡. �הניה; אס�ר זרה, לעב�דה ��תנ�� ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָיי�
�ה�א �ל הא�כל וכ� ה��רה. מ� ל�קה �ה�א, �ל ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמ���

ל]מ�קרבת אפ��[שמוקרב �ר�ת, א� מ��ר זרה, עב�דה ְֲֲִִִִֵֶָָָָָֹ
"א�ר ��אמר: ל�קה, �ה�א �ל מה� הא�כל � �מלח ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמי�

נסיכ�". יי� י��� יאכל�, זבחימ� ְְְִִֵֵֵֵֶָָֹחלב

זה·. �א��ר וכיו� ל�; ��רב �זבח ל�, ��תנ�� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָיי�
�עב�דה ��אמר �ע�ר, ל� אי� ה�א, זרה עב�דה ֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָמ���

החר�". מ� מא�מה �יד� יד�ק "ולא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹזרה:

נתנ��,‚. לא א� נתנ�� א� י�דעי� אנ� �אי� ה��יי� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹיי�
��תנ��; �יי� �הניה אס�ר � יינ�' 'סת� ה�קרא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוה�א
יינ� מ�ת� וה��תה ה�א. ס�פרי� מ�זרת זה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָודבר

מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� ְְִִִַַַַרביעית,

א�ת�,„. נ�� ��א אס�ר, זה הרי � ה��י �� ���ע יי� ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוכל
י�ראל ��י� למד�, הא זרה. לעב�דה ה��י ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ��ח�בת
�הניה. אס�ר �ה�א יינ�, �סת� �ינ� � ה��י �� ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ��גע

��י�‰. ��גע ��י �ינ�ק וכ� �כ�נה, ��א �יי� ��גע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ��י
ה��יי�, מ� עבדי� ה��קח �הניה. �מ�ר ��ת�ה, אס�ר �ְִִָָ�ֲֲִִִֵַַַַָָָָ
מ�ר �� ���ע� ויי� מנ�כי�, אינ� מ�ד � �טבל� ָ�ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ�מל�
ולא י�ראל, �דתי נהג� לא �עדי� �י על וא� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ��ת�ה,

מ�יה�. זרה עב�דה ְֲִִֶָָָָָ�סקה

.Â,�מל� י�ראל �ר��ת ���לד� ה��י�ת ה�פח�ת ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ�ני
,�� ����ע� ה�י� א�סרי� ה�ד�לי� � טבל� לא ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹועדי�

א�סרי�. אינ� ְְְִִֵַַָוה�ט�י�

.Ê�ארנ�� �מ� מצו�ת �בע עליו ���ל וה�א ���ב, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ר
יי� אצל� �מיחדי� �הניה; �מ�ר ��ת�ה, אס�ר יינ� [לזמ�� ְִִֵָָ�ְְֲֲִִֶַַַָָָ

יי�קצר] אצל� מפקידי� ואי� ארו�], ��י[לזמ� �ל וכ� . ְְְְִִִֵֵֶַַָ
יינ� � ה��מעאלי� א�� �ג�� זרה, עב�דה ע�בד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�אינ�
אבל ה�א�ני�. �ל ה�ר� וכ� �הניה; �מ�ר ��ת�ה, ְְֲֲִֵַַָָָָָ�ְִִָָאס�ר
�הניה. אס�ר יינ� �סת� ה�, זרה עב�דה ע�בדי � ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָה��צרי�

.Áהיה א� � אס�ר �ה�י� זה �עני� ��אמר מק�� ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ�ל
אס�ר ה�א הרי זרה, עב�דה ע�בד �גלל� ה�י� ��אסר ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה��י
אס�ר ה�א הרי זרה, עב�דה ע�בד אינ� וא� ְֲֲֲִֵֵֵַָָָָָָ�הניה;
ע�בד זה הרי סת�, '��י' ��אמר מק�� וכל �לבד. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��ת�ה

זרה. ֲָָָעב�דה

.Ëעל לה�רב �רא�י יי� א�א זרה, לעב�דה מתנ�� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאי�
�ל על וגזר� יינ� סת� על ���זר� זה, �מ�ני ה�ז�ח; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ��י
על א�א �זר� לא �הניה, אס�ר ��היה ה��י �� ���ע ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיי�
��גע י�ראל �ל מב�ל יי� לפיכ�, להתנ��. הרא�י ְִֵֶֶַָָָ�ְְְְִִִִֵַַַַָָָה�י�
אחד; �כ�ס ה��י ע� ל���ת� �מ�ר אס�ר, אינ� � ה��י ��ֵַָ�ְְִִֶַָָ

להחמי� �התחיל ויי� מז�ג, יי� �אבל ���תה ואפ�ר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
נאסר. ,�� נגע ֱִֶַָָא�

.Èמעט י�ראל �יי� נתערב �א� ה�ערב, �א�ני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָה�ר�

ה�א הרי ל�ז�ח, רא�י ואינ� ה�איל � �א�ר מעט א� ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ�ב�
ה��י. ע� ל���ת� �מ�ר מתנ��; ואינ� ��כר א� ְִִַָ�ְְְִֵֵֵַָָ�ְִ�מב�ל

.‡È���וי מ��דר� ה��יי�? יי� יאסר [ניגר]מאימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
� ��ת ה�א עדי� א�א ל��ר, ירד ��א �י על א� ֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָֹה�י�;
��א ��ת, ה�כרי ע� ��רכי� אי� לפיכ�, אס�ר; זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרי
�ת מ��� ל�קחי� ואי� �פ�ת. היה ואפ�� וינ��, �יד� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָי�ע
וה��גי� החרצ�י� ע� מערב ה�י� �עדי� �י על וא� ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹ�ר�כה,

ל��ר. ירד ְַַָֹולא

.·Èעל ע�מד י�ראל והרי ,�� נגע ולא ה�י� ��ר� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנכרי
��ת�ה. אס�ר זה הרי � �חבית ���ס� ה�א וי�ראל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ��יו,

.‚È�נס יי� ��ע�ה מ�ני �הניה, אס�ר ��יי� �ל ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחמ�
�י על א� � �חבית ענבי� ��רס �היה ��י ��חמי�. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקד�
היה נס�; יי� מ��� ח���י� אי� ידיו, ��י על צ� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ה�י�

ה��י� מ� ענבי�]א�כל וכסאתי�,[שבה� �סאה וה�תיר , ְְְְִִִִִִֵַַַָָ
אינ� הענבי�, על מנ�ז �ה�י� �י על א� � ל�ת ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ�זרק�

נס�. יי� ֵֶֶֶע��ה

.„È�ני� �ל �הניה אס�רי� � ��יי� �ל וה��גי� ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָהחרצ�י�
ולא יב�� �בר � חד� ע�ר �ני� �לאחר חד�; ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹע�ר
�ל �מרי� וכ� �אכילה. �מ�רי� לחל�חית, �ה� ְְֲִִִֵֶַָָָ�ְְֲִִֶַָָנ�ארה
לא �הרי מ�רי�, חד� ע�ר �ני� לאחר � ��ב�� ֲִֵֶָֹ�ְְְִֵֶֶַַַָָָֹיי�

וכאדמה. �עפר ה� והרי יי�, ריח �ה� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָנ�אר

.ÂË� יינ� ה��יי� �ה� �הכניס� וקנק�יה� ה��יי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנ�ד�ת
עד א� חד�, ע�ר �ני� ��י�נ� עד יי�, לת�כ� ל�� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאס�ר

לא�ר �עליה�[לכבש�]��חזיר� ה�פת ��תר�ה עד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
ימי�[מהחו�] �ל�ה מי� לת�כ� ���� עד א� ��ח��, א� ,ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

לעת מעת �ל אחרי� מי� �מחלי� ה�י� �מערה לעת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָמעת
��ה�, ה�לי� �הי� �י� ה�מי�; ��ל�ת �עמי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�ל�ה
וא� יינ�. �ה� והכניס� א�ת� ו�אל� י�ראל �ל �הי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ�י�
��ת�ה. אס�ר זה הרי א�ת�, ��טהר קד� יי� לת�כ� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנת�

.ÊËציר א� �כר לת�כ� ל�� דגי�]�מ�ר מ�ריס[של א� �ְְִִֵֵָָָָ
דגי�] ה�י�[שומ� ל�� �מ�ר לכל��; צרי� ואינ� ִִֵַַָ�ְְִִִֵָָמ�ד,

��רפ�. �ה�לח ה��ריס, א� ה�יר ���� אחר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלת�כ�

.ÊÈ�נ�ת � ה��יי� מ� מז�תי� �אינ� חד�י� �לי� ִִִֵַָ�ְֲִִֵֵֵֶַַָָה��קח
וא� נס�; יי� �ה� נתנ� ��א ח��� ואינ� מ�ד, יי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלת�כ�
�לי וכ� חד�י�. �ה� �י על וא� מדיח�, � מז�תי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ�ְָהי�
�� �ח��� �לי �ג�� לק���, מכ�ס� ואי� נס� יי� �� ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָ��תנ�

וד��. �מי�, מ�כ�כ� � �ה� וכ��צא ה���� ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָא�

.ÁÈ�� ל���ת אס�ר ה��י, �� ��תה חר� �ל ��ס ְְִֵֶֶֶֶַָָָוכ�
��בר מ�ר, ��לי�ית ��נ�ה; רא��נה צחצ�חי�ע� הלכ� ְְִִִִַַָָ�ְְְֵֶַָָָ

�ה��צרי� �דר� �אבר מצ�ה �היה וה�א ;��� ְְְִֶֶֶֶַָָ�ְְִֶֶַַָָה�י�
הדחה. צרי� חר�, �ל אבל מז�ת; �היה א� ֲֲִֶֶֶָָָָָ�ְִֶָָע��י�,

.ËÈאבר� ה��עי� חר� במתכת]�לי [מצופי� ְְִֵֶֶַָָ
א� אד�י�, א� לבני�, הי� א� � נס� �יי� �ה� �������ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ�ִ
�ה� מ�ני אס�רי�, � יר�י� הי� וא� מ�רי�; � ְֲִִִֵֵֶ�ְְִִָָ�ְִֹ�חרי�
לבני�, �י� � חר� �ל מג�ה מק�� �ה� י� וא� ְִֵֶֶֶֶָ�ְְְִִֵֶָָ��לעי�.
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רש"י דברי יסוד על וזאת אלה. יהודי� להרחיק לא כדי הצור�,

א) ה, הסיבה(חולי� זרה. עבודה כעובד נחשב שבת שהמחלל ,

הקב"ה של במעשיו כופר הוא שבכ� משו� המיוחדת, לחומרה

בראשית. במעשה הקב"ה שבת שלא שקר, ומעיד

שבת במחלל רק זו חומרה קיימת מדוע ג� לבאר נית� זה לפי

`iqdxtaהנעשית מזו בחומרתה פחותה בצנעה עבירה וכי ;

כי להניח נית� בסתר, שבת מחללי� שכאשר אלא, בפרהסיא?

של ביטוי משו� בכ� ואי� וכיו"ב, כספי לח� עקב נעשה הדבר

לא בלבו א� א� הרי בגלוי, נעשה הדבר כאשר א� ח"ו. כפירה

בקב"ה. ככפירה המעשה נראה הרואי� לעיני לכפור, התכוו�

כלל בדר� באי� אינ� בדורנו הנעשי� השבת חילולי

ההורי� מבית כהרגל נעשי� אלא בקב"ה, מכפירה כתוצאה

נעשה הדבר כאשר א� כי יוב�, האמור לאור יהודי. חינו� והעדר

היא המטרה כאשר התוק�, במלוא נגד� למחות אי� בפרהסיא

שבשמי�. לאבינו לקרב�

(bl ,` g"e` dyn zexb`)

חמישי יו� להכשירה חוזרת שנתרפאה טריפה האם

:„-‚ ˙ÂÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰äàø ìL íBàä äáwð¦§¨¨¤¥¨

Cezç íB÷îa äáwð íàå ;äôøè ,dzîúBñ ïôcL ét ìò óà ¯©©¦¤Ÿ¤©§¨§¥¨§¦¦§¨¦§¦

á÷pä íB÷î íúqLa ?íéøeîà íéøác äna .äøLk ..dlL úBðeàä̈¤¨§¥¨©¤§¨¦£¦§¤¨©§©¤¤

:ïâî Bðéà ,íöòì á÷pä Cîñð íà ìáà ;øNa ,úBðeàaL¤¨¨¨£¨¦¦§©©¤¤§¤¤¥¥¥

הרי וקשה: להכשרה. ולחזור להתרפא יכולה שטריפה מכא�

ב)בגמרא סח, טריפה"(חולי� בשדה "ובשר מהפסוק (שמותלמדו

ל) היתר"!כ, לה אי� שוב שנטרפה "כיו� –

ליישב: ויש

הר"� א)כתב יא, בשו�(חולי� תקנה לה כשאי� היא שטריפה

שייסת� שאפשר נקב יש שוי�. הנקבי� כל שאי� אלא עני�,

שאי נקב ויש טריפה, אינה מלכתחילה תקנה, לו שיש וכיו�

איזה בקיאי� אנו שאי� וכיו� נטרפת. הבהמה ובו שייסת� אפשר

שמתחילתו הוברר נסת� וא� נקב, כל מספק אוסרי� נסת�, נקב

טריפה. היתה לא

ז)הרא"ש סי' פ"ד א)והרשב"א(חולי� עו, אי�(ש� שטריפה סוברי�

אינה מלכתחילה אד� בידי תקנה לה יש וא� אד�, בידי תקנה לה

באברי� ונקבי� רפואה, לה שתהא אפשר שמי� בידי אבל טריפה,

ותתרפא שייסתמו אפשר סכ"א)מסוימי� כח סי' אדה"ז שו"ת .(ראה

היינו בתורה, האמורה טריפה המחלקי�: שאי�dqexcויש ,

המקור וה"ג). ה"א פ"ה לעיל רמב"� (ראה במציאות רפואה לה

"כיו� חכמי� דרשו עליו טריפה", בשדה "ובשר מהפסוק לכ�

ובכלל� טריפות שאר ואילו היתר". לה אי� שוב daewpשנטרפה

חוזרת אד�), בידי או (מאליה נתרפאה וא� רפואה לה� יש

ב�ג)להכשרה ע' חכ"א אג"ק .(ע"פ

שישי יו� הרפואה מדע מול חז"ל דברי

:‚È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰ïäL eøîàå eðnL elà ïëå§¥¥¤¨§¨§¤¥

ïðéà ïúö÷nL eðéãéaL äàeôøä éëøcî äàøiL ét ìò óàå ,äôøè§¥¨§©©¦¤¥¨¤¦©§¥¨§¨¤§¨¥¤¦§¨¨¥¨

:íéîëç eðnL äî àlà Eì ïéà ¯ ïäî äéçzL øLôàå ,ïéúéîî§¦¦§¤§¨¤¦§¤¥¤¥§¤¨©¤¨£¨¦

רפואה, לה� שאי� השונות המחלות סוגי את לנו מסרו חז"ל

ע� הדורות, במרוצת כטרפה. הבהמה מוגדרת ובעקבותיה�

מחלות; מאות� לחלק פתרונות נמצאו הרפואה, עול� התפתחות

לכ�? ההלכתית ההתייחסות מהי

אי� כי כ�, על משיב הרשב"א בעני�: גישות מספר קיימות

של מקרה ובכל חז"ל, מדברי כל�שהוא שינוי שהתרחש להאמי�

הרי – הרפואה חכמת לבי� חז"ל מדברי לנו הידוע בי� סתירה

הרופאי� בידי היא צח)שטעות א, הרשב"א .(שו"ת

אחרת: שסובר נראה שלנו בהלכה הרמב"� מלשו� בר�,

נקבע דינ� כ'טרפה' חז"ל ידי על שהוגדרו המחלות אות�

לחיות, עשויה הבהמה שבידינו הרפואה שבדרכי א� על לדורות,

הטריפות שדיני מסיני, למשה מהלכה נמסר כ� מקו� מכל

שבאותו מחלה כל כלומר: אז. קיי� שהיה המצב פי על ייקבעו

כאשר א� לדורות, טרפה איסור יוצרת – ודאי למוות גרמה הזמ�

הרפואה. בתורת התקדמות או החיי�, בעלי בטבע שינוי יחול

(el ,b c"ei dyn zexb`)

קודש שבת ? הקן' 'שילוח מצוות חלה מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚"È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰..íéðaä ìò íà ç÷Blä©¥©¥©©¨¦

."íéðaä ìò íàä çwú àì" :øîàpL ,íàä úèéçL ìò ä÷Bì¤©§¦©¨¥¤¤¡©Ÿ¦©¨¥©©¨¦

הק�'? 'שילוח מצוות לקיי� להשתדל צרי� הא�

דעה יט)ישנה הל' משנה' 'כס� לקיי�(ראה חובה כל שאי� הסוברת

על ועבר במקרה אלא הא�", את תשלח "שלח המצוה את

הציפור, את ולקח הבני�", על הא� את תיקח "לא של הלאו

את יבטל ובכ� תשלח") ("שלח הא� את לשלח עליו שומה

לעשה" שניתק "לאו וככל הבאה)הלאו, ההלכה לדייק(ראה יש וכ� .

היא שהמצוה שחיטה, להלכות בפתיחתו הרמב"� בלשו� ג�

הא� הבני�".`m"לשלח על לקחה

הרשב"א כותב זה יח)מטע� ח"א, מצות(שו"ת על לבר� שאי�

לאחר ורק היות בעבירה', הבאה 'מצוה היא זו כי הק�' 'שילוח

תשלח". "שלח מצות עליו תחול תיקח" "לא על שיעבור

האחרוני� אחד כתב זה סמ� טז)ועל לב, יו"ד הד"ט (עיקרי

הא�, את לשלח חייב אינו ציפור... ק� וראה בדר� ש"ההול�

ולהניחה". לדרכו ליל� ורשאי

יאיר' ה'חוות בש� החיד"א הביא אחרת סו)שיטה שאמנ�(סי' ,

חלות שלפני מכיו� זו, מצוה לקיי� כדי להתאמ� חיוב אי�

אד� נתקל א� זאת, כל ע� תשלח". "שלח מצות חלה לא הלאו

הבני�. את ולקחת הא� את לשלח הוא חייב ציפור בק�

זו מצוה לקיי� להשתדל שצרי� היא האריז"ל דעת (עדותג�

לה) סי' .ביהוס�

הורה תיקח" "לא של הלאו על מלעבור להימנע וכדי

לעצמו, בה לזכות יתכוו� לא הציפור לקיחת שבעת האריז"ל,

הלאו על עובר אינו זה שבאופ� המצוה, קיו� לש� יקחנה אלא

ז�ח) רצ"ב, יו"ד יוס� .(ברכי
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וה��תה‡. �הניה; אס�ר זרה, לעב�דה ��תנ�� ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָיי�
�ה�א �ל הא�כל וכ� ה��רה. מ� ל�קה �ה�א, �ל ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמ���

ל]מ�קרבת אפ��[שמוקרב �ר�ת, א� מ��ר זרה, עב�דה ְֲֲִִִִֵֶָָָָָֹ
"א�ר ��אמר: ל�קה, �ה�א �ל מה� הא�כל � �מלח ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמי�

נסיכ�". יי� י��� יאכל�, זבחימ� ְְְִִֵֵֵֵֶָָֹחלב

זה·. �א��ר וכיו� ל�; ��רב �זבח ל�, ��תנ�� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָיי�
�עב�דה ��אמר �ע�ר, ל� אי� ה�א, זרה עב�דה ֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָמ���

החר�". מ� מא�מה �יד� יד�ק "ולא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹזרה:

נתנ��,‚. לא א� נתנ�� א� י�דעי� אנ� �אי� ה��יי� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹיי�
��תנ��; �יי� �הניה אס�ר � יינ�' 'סת� ה�קרא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוה�א
יינ� מ�ת� וה��תה ה�א. ס�פרי� מ�זרת זה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָודבר

מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� ְְִִִַַַַרביעית,

א�ת�,„. נ�� ��א אס�ר, זה הרי � ה��י �� ���ע יי� ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוכל
י�ראל ��י� למד�, הא זרה. לעב�דה ה��י ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ��ח�בת
�הניה. אס�ר �ה�א יינ�, �סת� �ינ� � ה��י �� ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ��גע

��י�‰. ��גע ��י �ינ�ק וכ� �כ�נה, ��א �יי� ��גע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ��י
ה��יי�, מ� עבדי� ה��קח �הניה. �מ�ר ��ת�ה, אס�ר �ְִִָָ�ֲֲִִִֵַַַַָָָָ
מ�ר �� ���ע� ויי� מנ�כי�, אינ� מ�ד � �טבל� ָ�ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ�מל�
ולא י�ראל, �דתי נהג� לא �עדי� �י על וא� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ��ת�ה,

מ�יה�. זרה עב�דה ְֲִִֶָָָָָ�סקה

.Â,�מל� י�ראל �ר��ת ���לד� ה��י�ת ה�פח�ת ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ�ני
,�� ����ע� ה�י� א�סרי� ה�ד�לי� � טבל� לא ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹועדי�

א�סרי�. אינ� ְְְִִֵַַָוה�ט�י�

.Ê�ארנ�� �מ� מצו�ת �בע עליו ���ל וה�א ���ב, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ר
יי� אצל� �מיחדי� �הניה; �מ�ר ��ת�ה, אס�ר יינ� [לזמ�� ְִִֵָָ�ְְֲֲִִֶַַַָָָ

יי�קצר] אצל� מפקידי� ואי� ארו�], ��י[לזמ� �ל וכ� . ְְְְִִִֵֵֶַַָ
יינ� � ה��מעאלי� א�� �ג�� זרה, עב�דה ע�בד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�אינ�
אבל ה�א�ני�. �ל ה�ר� וכ� �הניה; �מ�ר ��ת�ה, ְְֲֲִֵַַָָָָָ�ְִִָָאס�ר
�הניה. אס�ר יינ� �סת� ה�, זרה עב�דה ע�בדי � ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָה��צרי�

.Áהיה א� � אס�ר �ה�י� זה �עני� ��אמר מק�� ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ�ל
אס�ר ה�א הרי זרה, עב�דה ע�בד �גלל� ה�י� ��אסר ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה��י
אס�ר ה�א הרי זרה, עב�דה ע�בד אינ� וא� ְֲֲֲִֵֵֵַָָָָָָ�הניה;
ע�בד זה הרי סת�, '��י' ��אמר מק�� וכל �לבד. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��ת�ה

זרה. ֲָָָעב�דה

.Ëעל לה�רב �רא�י יי� א�א זרה, לעב�דה מתנ�� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאי�
�ל על וגזר� יינ� סת� על ���זר� זה, �מ�ני ה�ז�ח; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ��י
על א�א �זר� לא �הניה, אס�ר ��היה ה��י �� ���ע ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיי�
��גע י�ראל �ל מב�ל יי� לפיכ�, להתנ��. הרא�י ְִֵֶֶַָָָ�ְְְְִִִִֵַַַַָָָה�י�
אחד; �כ�ס ה��י ע� ל���ת� �מ�ר אס�ר, אינ� � ה��י ��ֵַָ�ְְִִֶַָָ

להחמי� �התחיל ויי� מז�ג, יי� �אבל ���תה ואפ�ר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
נאסר. ,�� נגע ֱִֶַָָא�

.Èמעט י�ראל �יי� נתערב �א� ה�ערב, �א�ני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָה�ר�

ה�א הרי ל�ז�ח, רא�י ואינ� ה�איל � �א�ר מעט א� ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ�ב�
ה��י. ע� ל���ת� �מ�ר מתנ��; ואינ� ��כר א� ְִִַָ�ְְְִֵֵֵַָָ�ְִ�מב�ל

.‡È���וי מ��דר� ה��יי�? יי� יאסר [ניגר]מאימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
� ��ת ה�א עדי� א�א ל��ר, ירד ��א �י על א� ֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָֹה�י�;
��א ��ת, ה�כרי ע� ��רכי� אי� לפיכ�, אס�ר; זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרי
�ת מ��� ל�קחי� ואי� �פ�ת. היה ואפ�� וינ��, �יד� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָי�ע
וה��גי� החרצ�י� ע� מערב ה�י� �עדי� �י על וא� ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹ�ר�כה,

ל��ר. ירד ְַַָֹולא

.·Èעל ע�מד י�ראל והרי ,�� נגע ולא ה�י� ��ר� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנכרי
��ת�ה. אס�ר זה הרי � �חבית ���ס� ה�א וי�ראל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ��יו,

.‚È�נס יי� ��ע�ה מ�ני �הניה, אס�ר ��יי� �ל ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחמ�
�י על א� � �חבית ענבי� ��רס �היה ��י ��חמי�. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקד�
היה נס�; יי� מ��� ח���י� אי� ידיו, ��י על צ� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ה�י�

ה��י� מ� ענבי�]א�כל וכסאתי�,[שבה� �סאה וה�תיר , ְְְְִִִִִִֵַַַָָ
אינ� הענבי�, על מנ�ז �ה�י� �י על א� � ל�ת ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ�זרק�

נס�. יי� ֵֶֶֶע��ה

.„È�ני� �ל �הניה אס�רי� � ��יי� �ל וה��גי� ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָהחרצ�י�
ולא יב�� �בר � חד� ע�ר �ני� �לאחר חד�; ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹע�ר
�ל �מרי� וכ� �אכילה. �מ�רי� לחל�חית, �ה� ְְֲִִִֵֶַָָָ�ְְֲִִֶַָָנ�ארה
לא �הרי מ�רי�, חד� ע�ר �ני� לאחר � ��ב�� ֲִֵֶָֹ�ְְְִֵֶֶַַַָָָֹיי�

וכאדמה. �עפר ה� והרי יי�, ריח �ה� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָנ�אר

.ÂË� יינ� ה��יי� �ה� �הכניס� וקנק�יה� ה��יי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנ�ד�ת
עד א� חד�, ע�ר �ני� ��י�נ� עד יי�, לת�כ� ל�� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאס�ר

לא�ר �עליה�[לכבש�]��חזיר� ה�פת ��תר�ה עד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
ימי�[מהחו�] �ל�ה מי� לת�כ� ���� עד א� ��ח��, א� ,ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

לעת מעת �ל אחרי� מי� �מחלי� ה�י� �מערה לעת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָמעת
��ה�, ה�לי� �הי� �י� ה�מי�; ��ל�ת �עמי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�ל�ה
וא� יינ�. �ה� והכניס� א�ת� ו�אל� י�ראל �ל �הי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ�י�
��ת�ה. אס�ר זה הרי א�ת�, ��טהר קד� יי� לת�כ� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנת�

.ÊËציר א� �כר לת�כ� ל�� דגי�]�מ�ר מ�ריס[של א� �ְְִִֵֵָָָָ
דגי�] ה�י�[שומ� ל�� �מ�ר לכל��; צרי� ואינ� ִִֵַַָ�ְְִִִֵָָמ�ד,

��רפ�. �ה�לח ה��ריס, א� ה�יר ���� אחר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלת�כ�

.ÊÈ�נ�ת � ה��יי� מ� מז�תי� �אינ� חד�י� �לי� ִִִֵַָ�ְֲִִֵֵֵֶַַָָה��קח
וא� נס�; יי� �ה� נתנ� ��א ח��� ואינ� מ�ד, יי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלת�כ�
�לי וכ� חד�י�. �ה� �י על וא� מדיח�, � מז�תי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ�ְָהי�
�� �ח��� �לי �ג�� לק���, מכ�ס� ואי� נס� יי� �� ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָ��תנ�

וד��. �מי�, מ�כ�כ� � �ה� וכ��צא ה���� ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָא�

.ÁÈ�� ל���ת אס�ר ה��י, �� ��תה חר� �ל ��ס ְְִֵֶֶֶֶַָָָוכ�
��בר מ�ר, ��לי�ית ��נ�ה; רא��נה צחצ�חי�ע� הלכ� ְְִִִִַַָָ�ְְְֵֶַָָָ

�ה��צרי� �דר� �אבר מצ�ה �היה וה�א ;��� ְְְִֶֶֶֶַָָ�ְְִֶֶַַָָה�י�
הדחה. צרי� חר�, �ל אבל מז�ת; �היה א� ֲֲִֶֶֶָָָָָ�ְִֶָָע��י�,

.ËÈאבר� ה��עי� חר� במתכת]�לי [מצופי� ְְִֵֶֶַָָ
א� אד�י�, א� לבני�, הי� א� � נס� �יי� �ה� �������ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ�ִ
�ה� מ�ני אס�רי�, � יר�י� הי� וא� מ�רי�; � ְֲִִִֵֵֶ�ְְִִָָ�ְִֹ�חרי�
לבני�, �י� � חר� �ל מג�ה מק�� �ה� י� וא� ְִֵֶֶֶֶָ�ְְְִִֵֶָָ��לעי�.
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�אי� לי, ויראה ��לעי�. �ה� מ�ני אס�רי�, � יר�י� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ�ְֵ�י�
לק��� �ה� ����ס� א�א זמ�ה�בר לטווח היי� [אחסו� ְְְִִֶֶֶַָָָָ

�מ�רי�,ארו�] מדיח� � לק��� �ה� ��ס� לא א� אבל ;ְְְֲִִִִֶָָָֹ�ִָ
חר�. �ל ה� ֲִֵֶֶֶַואפ��

.Î�אב �ל �ת א� ה��י, �ה� ��ר� ע� ו�ל אב� �ל ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�ת
�מי� מדיח� � �ה� �ר� ��א �י על א� ה��י ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ���ת�
�ה� היתה וא� �ה�. וד�ר� פעמי�, אר�עה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�באפר
ה�י�. מק�י� לאו, וא� ל�י�; האפר מק�י� ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָלחל�חית,

.‡Î�ע �ל �ת א� ה��י, �� ��ר� מז�תת אב� �ל ֵֶֶֶֶַַַָָ�ְֶֶֶַ�ת
ה�פת. את לקל� צרי� � �� �ר� ��א �י על א� ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזפ�תה
ימי� �ל�ה מי� �� נת� א� חד�, ע�ר �ני� י�נ� ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹוא�
יתר חמ�רה ה�ת תהיה לא לקל�; צרי� אינ� � לעת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹמעת

מ�ד. לה�יר� א�א יקל�, נאמר לא ה�נק�י�; ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמ�

.·Îאס�ר ה�פת, את ��ל� �י על א� � חר� �ל ִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ�ת
וא� ה�פת. ��ר�ה עד �א� א�ת� ��ח� עד מ�ד, �� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלדר�
��ארנ�. �מ� מ�רת � ימי� �ל�ה מי� �� נת� א� ְְֵֶֶֶַ�ְְִִִַַָָָָָֹי�נ�

.‚Îל[מסננת]מ��רת� היתה א� � ��יי� �ל יי� �ל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ
מי�נ� ,�� �ל היתה וא� ;�� �מ���ר מדיח� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�ער,
�לי וכ� מ�יר�. ק�רי�, �� י� וא� חד�; ע�ר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ�ני�
א� � יי� �ה� ���רכי� מ�פיפ�ת �ה�, וכ��צא וה�צי� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָחל�
�ז� ז� אח�ז�ת הי� וא� מדיח�; �חבלי�, �פ�רי� ְְְֲֲִִִִַָָָָָהי�
�מנ�ב�, פעמי� אר�עה �במי� �אפר מדיח� ק�ה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ס���
�ני� מי�נ� �פ���, �פ�ר�ת הי� וא� �ה�; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ�מ����

מ�יר�. ק�רי�, �ה� י� וא� חד�; ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹע�ר

.„Î�מטהרי �יצד נס�, יי� ה�כרי �ה� ��ר� ה�ת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ�לי
ה��י� ה��ראלי? �ה� ��דר� �די עלא�ת� [שמניחי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

לדריכה]והעד�י�הענבי�] טיט וה��לבי�[גושי ְְֲִִַָָָ
העקלי�[מטאטאי�] מדיח�. עזר], ו�ל[כלי נסרי� �ל ְְְֲִִִֶֶָָָָ

�יפה[קנבוס]�צ��� �ל מנ�ב�. במי�], גדל ו�ל[עשב ְְְְִִֶֶַָָ
� מ�ד לטהר� רצה וא� חד�; ע�ר �ני� מי�נ� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ�מי,
�חת מ�יח� א� זיתי�, �מי ח�לט� א� �ר�תחי�, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָמגעיל�
��י� ר�דפי� ��ימיו �מעי� א� מק�חי� ��ימיו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָצ��ר

י�ר�. �� ואחר �ע�ת, ְ�ְְֵֶַַָָע�רה

.‰Î�ל�קחי הי� לי�ראל, ��� י�ראל אר� �היתה ְְְִִֵָָָ�ְְְִִֵֶֶֶַָָָ�זמ�
לאר�, �בח�צה ל�; ח���י� ואי� מ��ראל, אד� מ�ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָה�י�

מאד א�א מ��ראל, אד� מ�ל ל�קחי� הי� �החזקלא � ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹ�ְַ
א�א מק�� �כל יי� ל�קחי� אי� ה�ה, �ב�מ� ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ�כ�ר�ת.
�ג וחתיכת וה�בינה ה��ר וכ� �כ�ר�ת; �החזק ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָ�ֵֶָָמאד�

��ארנ�. �מ� סימ�, �� ְְִֵֵֶֶַָָ�אי�

.ÂÎ,�זמ �בכל מק�� �כל ה�ית �על אצל ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָה�תארח
מ�ר זה הרי � �ג וחתיכת �בינה א� ��ר א� יי� ל� ָ�ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוהביא
י�דע א�א מ�יר� �אינ� �י על א� עליו, ל�אל צרי� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואינ�
מדק�ק ולא ��ר �אינ� החזק וא� �לבד. יה�די ְְְְֵֵֵֶַַָֹ�ְְְִִִֶַ�ה�א
ונתארח עבר וא� אצל�; להתארח אס�ר א��, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�דברי�
��עיד עד �יו, על יי� ��תה ולא ��ר א�כל אינ� � ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאצל�

עליה�. ��ר אד� ֲֵֵֶָָָל�
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���ע‡. ה�א ה�י�? ה��י �� �א�סר ה�גיעה היא ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�יצד
�ה�, לנ�� ��ר�� אבריו ��אר �י� �יד� �י� עצמ�, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ��י�
קד� יד� את ותפס� לחבית, יד� ��ט א� אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוי�כ��.
��צא עד מ�מ�ה החבית �פתח� יניד�, ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ���ציא�,
�לי אחז א� וכ� ה�י�. נאסר לא � מ�ד� למ�ה וירד ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹה�י�
ה�לי, הג�י� ��א �י על א� � ו�כ�כ� יי�, �ל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ�ת�ח

ה�י�. נאסר � ��י� נגע ְֱִִֶַַַַַַָֹולא

��א·. �י על א� � ה�י� ויצק והג�יה� יי�, �ל �לי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹנטל
�כ�� ולא הג�י�, מ�ח�. ה�י� �א �הרי נאסר; ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ�כ��,

מ�ר. � נגע ָ�ְַָֹולא

יי�‚. לת�כ� צק וי�ראל ��רקע, ה�לי א�חז �היה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנכרי
ה�י�. נאסר ה�לי, ה��י נדנד וא� מ�ר; ה�י� �ִַַ�ְְְֱִִִִֵֶַַַַַָ

וא�„. למק��, מ�ק�� ה��י לטלטל� מ�ר � סת�� ְְְְְִַַַָָָ�ְִָ�לי
נ�ד העביר ה����. �ר� זה �אי� מתנדנד; �ה�י� �י ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַעל
�י� � �יד� ה��ד �י א�חז וה�א למק��, מ�ק�� יי� ְְְִִִֵֵֶַַָָָ�ל
�ה�י� �י על וא� מ�ר, � חסר א� מלא ה��ד ְִִֶַַַַָ�ֵֵֶַָָָָ�היה
י�ע ��א אס�ר יי�, מלא �ת�ח חר� �לי העביר ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמתנדנד.

�כ�כ�. �� א� א�א מ�ר חסר, היה וא� ;��ְִֵָָָ�ְְִִֵֶָָ

�הניה‰. מ�ר ה�י� הרי � לזה נת��� ולא ��י�, ��גע ֲַָָָ�ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ��י
יד� �ה��יט א� יי�, �ל נ�ד על ��פל �ג�� �יצד? ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�לבד.

יי�. ונמצאת �מ� �היא מנת על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָלחבית

.Âנגע ולא ה�איל � כ�נה �לא ��י �ל מ�ח� ה�י� ְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹ�א
�ל �לי �הג�י� �ג�� �יצד? ��ת�ה. מ�ר זה הרי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ�ֲִֵֶַַ��י�,
� �מ� א� �כר �ה�א מד�ה וה�א אחר, לכלי ויצק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָיי�

מ�ר. זה ָ�ֲֵֶהרי

.Ê�יד �פ�ט יי�, לב�� לחנ�ת א� לבית ה��י ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָנכנס
ואי� נת���, ליי� �הרי אסר�; � ��י� ונגע מח��, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ��ה�א

כ�נה. �לא נ�גע ְֵֶַַָָֹזה

.Á�וחבק ה��י וקד� לאר��, ��ס�קה [הידקחבית ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ
מ�רבאצבעותיו] זה הרי � החר�י� ית�רד� ��א ָ�ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹ�די

�די העלי�� ��דק ותפס לרח��, נס�קה א� אבל ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�הניה;
�ח� על ה�י� אי� �הרי ��ת�ה, מ�ר זה הרי � י�ל ְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ�ֲִֵֶֶֹֹ��א

��י. ֶ�ל

.Ëדד�� א� מת, מ�� והעל�ה� יי� �ל לב�ר ��פל ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָ��י
�ה�יז א� �קנה, ה�י� �� ��� וה�רעהה��ר ה�ב�ב את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

�די הר�תחת החבית �י על מט�ח �היה א� �קנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעליו
הרי � ל��ר �חמת� �זרק� חבית ��טל א� הרתיחה, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ��נ�ח
�הניה. אס�ר ה�י� חי, ה��י עלה וא� �לבד; �הניה מ�ר ְְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָָָ�ֶזה

.È,ה�קב מ� ה�קק ונ�מט �צ��, נקב �היה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָחבית
� ה�י� יצא ��א �די ה�קב, �מק�� אצ�ע� ה��י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹוה�יח
ה�קב, ו��חת אס�ר; ה�קב, עד החבית ��רא� ה�י� ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ�ל

��ת�ה. ְִִָָ�מ�ר

.‡Èפ�פה� א�[קשית]מינקת מ��כת א�ת� �ע��י� ְִִֵֶֶֶֶֶַָָ
��חבית ה�י� לת�� רא�� �ה�יח �ה�, וכ��צא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹזכ�כית
לירד ה�י� והתחיל ה�י� �מצ� לחבית, ח�� האחר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוהרא�
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�י על אצ�ע� וה�יח ה��י �בא �מיד, �ע��י� ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ�דר�
��חבית: ה�י� �ל נאסר � מ�ירד ה�י� �מנע ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָה�ינקת
מ�ח�. �בא ה�ל ונמצא יד�, ל�לי ונגרר י�צא היה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹ�ה�ל

.·Èל� נאסר � ��יי� יי� �� ��� �לי לת�� יי� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָהמערה
ה���ק הע��ד �הרי העלי��, ���לי מח�ר[הקילוח]ה�י� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

לפיכ� ה�ח���; ���לי ה�י� �בי� העלי�� ���לי ה�י� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ�י�
נפיצה ינ�� � ��יד� �לי לת�� לג�י [שפיכותה��דד ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

זריקהקטועות] יזרק ח��ר[התזה]א� נ��ק יהיה ��א �די , ְְְְִִִִִֵֶֶָֹֹ
העלי��. ��לי ���אר מה עליו ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹויאסר

.‚È����ה �קצה י� א� � לנכרי �� ��דד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמ���
יי� מתעכב]ע�בת מהיי� שחלק ��[מקו� ימ�ד לא � ְִִֶֶַַֹֹ

אס�ר. זה הרי הדיח, לא וא� וינ�ב; ��דיח�� עד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלי�ראל,

.„È�מ� מ���, י�צאי� חטמי� �ני �מי� ל� ��� ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָ�לי
י�ראל, �יד יי� מלא �היה ל�די�, �ה� ���טלי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָה�לי�
ו��תה מ�צ� וה��י זה מחט� ו��תה מ�צ� י�ראל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹוהיה
ה��ראלי ��ק�י� וה�א מ�ר. זה הרי � ה�ני ְְְְִִִֵֶַַָ�ֲִֵֵֵֶֶַֹמחט�
ה�י� יחזר � ה��י ����פסק ��תה; ה��י ועדי� ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַֹֹֹויפסק,
�א �הרי ,�� ���אר מה �ל ויאסר ל�לי �חט� ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ���אר

מ�ח�. ִִַַֹה�י�

.ÂË�ה�י �ל אסר � �מינקת החבית מ� ה�י� ��צ� ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ��י
�מציצת�, ��ינקת �עלה ה�י� יחזר ����פסק, ;���ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ה�ל. ויאסר לחבית, ְְֱִִֶֶַָֹֹֹוי�ל

.ÊË��מ�ק יי� ��י י�ראל ע� מעביר �היה ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנכרי
מ��� הפליג� אפ�� � ל�מר� אחריה� ה�ל� וה�א ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָלמק��,
וא�מרי�: עליה�, �אימת� מ�ר�ת; א�� הרי מיל, ְְֲִֵֵֶֶָָ�ְֲִֵֵֵ�די
ואני 'לכ� לה�: אמר וא� א�תנ�'. ויראה לפנינ� יצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'ע�ה
ה�ד �י ��פ�ח� �די מעיניו נתע�מ� א� � אחריכ�' ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאב�א
��ת�ה; אס�ר ��� ה�י� הרי ות�ב, א�ת� ויגיפ� ְִִָָ�ְְְְְֲִִִֵַַַָָֹויחזר�

מ�ר. מ��, �ח�ת ָ�ְִִֵָוא�

.ÊÈי�צא �ה�א �י על א� � �חנ�ת� נכרי ה��יח ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָוכ�
מפליג, �ה�א מ�דיע� וא� מ�ר; ה�י� ,��� ה��� �ל ְְִִִֶַָ�ִַַ�ְְִַָָונכנס
וכ� ��ת�ה. אס�ר ה�י� � ות�ב וי�� ��פ�ח �די ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹו�הה
לעיר ונכנס ה��יי�, ע� �ספינה א� �קר�� יינ� ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָה��יח

צר מפליג,לע��ת �ה�א ה�דיע� וא� מ�ר; ה�י� � ויצא �� ְְֲִַַַָָָ�ְְִִִֶַָָ
וכל ��ת�ה. אס�ר ה�י� � ות�ב וי�� ��פ�ח �די ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹו�הה
אפ�� � �פת�ח�ת אבל סת�מ�ת; �חב��ת הא��, ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָה�ברי�
אס�ר. ה�י� מפליג, �ה�א �ה�דיע� מאחר �הה, ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

.ÁÈעל �ת�ח יי� וה�יח ה��י, ע� א�כל �היה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָי�ראל
ה��לפקי על �ת�ח ויי� יי�]ה�לח� להנחת �[מעמד ויצא , ַ�ְְְְְִִַַַַָָָָ

ל�: אמר וא� מ�ר; ה��לפקי ו�על אס�ר, ה�לח� ְִַָָ�ְְְְִֶַַָָ�ֶַַ�על
אס�ר. ���ית ה�ת�ח ה�י� �ל � ��תה' ְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ'מזג

.ËÈה�נסת �בית �פ�ה ק�ל ו�מע ה�כרי, ע� ��תה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
יז�ר 'ע�ה א�מר: �ה�כרי מ�ר; ה�ת�ח, ה�י� א� � ְְִִֵֶַַָָָֹ�ְִַַַַַָָָויצא
אינ� זה �לפי �יינ�'; נ�גע א�תי וימצא �מהרה ויב�א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָה�י�

�לבד. ��פניו מה א�א נאסר ואי� מ�ק�מ�, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָזז

.Î�ניה� ויצא� אחת, �חצר �רי� �הי� וי�ראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנכרי
ה�תח, וסגר ה��י וחזר הס�ד, א� חת� לרא�ת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�בהלה
ה��ראלי ��בית ה�ת�ח ה�י� הרי � י�ראל �א �� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָואחר

ה��ראלי נכנס ��בר �עת על א�א ה��י סגר ��א ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ�ה�ר�;
קדמ�. �ה�א ל� וכמד�ה �ח��, אד� נ�אר ולא ְֶֶָ�ְְְְְִִֵַַָָֹלבית�

.‡Îחב��ת והי� אחד, �בית ��י ו�ל י�ראל �ל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָיי�
�ל נאסר � �עד� ה�לת ונעל ל�ית, ה��י ונכנס ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָ�ת�ח�ת,
אח�רי הע�מד מ��� ��ס��ל ��לת, ח��� י� וא� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָה�י�.
מ�ר�ת, הח��� ��נגד החב��ת �ל � �נג�� ור�אה ָ�ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָה�תח
א�ת�. הר�אה מ� מפחד �הרי אס�רי�; ה�דדי� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָו���

.·Î�י� ונח�א ה��י �ברח ,�� וכ��צא ארי �אג א� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוכ�
'��א א�מר: �ה�א מ�ר; ה�י� � ה�ת�ח�ת ֵֶֶָָ�ְִִֶַַַָהחב��ת

��א�ע'. א�תי ר�אה וה�א �א�, נח�א אחר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָי�ראל

.‚Îלג�י וי� �ת�ח�ת, חב��תיו �הי� יי� �ל ְְְִִֵֶֶַָָָָא�צר
ה��נ�ק �א�ת� אחר�ת משות�]חב��ת ה��י[מחס� ונמצא , ְְְְֲִִֵַַָָָ

���מצא נבהל א� � ה�ת�ח�ת י�ראל חב��ת �י� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָע�מד
���ח�� ��ת�ה; מ�ר ה�י� הרי �ג�ב, עליו ְְִִִֶַָָ�ְְְֲִִֵַַַַָָָונת�ס
הרי א�א �ג�ב נת�ס לא וא� לנ��. �נאי ל� אי� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹויראת�,
� החב��ת �י� ה�מצא ותינ�ק אס�ר. ה�י� ,�� ��טח ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָה�א

מ�ר. ה�י� �ל ,�� �בי� �� ָ�ִֵֵַַָָָ�י�

.„Îהחב��ת �ל � �ל�� �ר� למדינה ��כנס ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָ�ד�ד
�ב�עת מ�ר�ת. �סת�מ�ת, אס�ר�ת; ��חנ��ת, ְִַָ�ְֲ�ְֲֶַַה�ת�ח�ת
וא�� א�� ועבר, ��דינה ה�ד�ד ��ט א� � ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמלחמה

לנ��. �נאי לה� �אי� מ�ני ְְְִֵֵֵֶֶַַָָ�מ�ר�ת,

.‰Îמלוה ל� י� א� � יי� �ל ה��ר �צד ע�מד ��מצא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ��י
יד� ��לח ,�� �ס ���� מ�ני אס�ר; זה הרי ה�י�, א�ת� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעל

��ת�ה. מ�ר ה�י� מלוה, עליו ל� אי� וא� ְִִָָ�ְְְִִִֵֵַַַָָָ�מנ��.

.ÂÎ�אימת� מ�ר, ה�י� � י�ראל �ל �מס�ה ��יה ֵֶָָָ�ְְִִִִֵֶַַָָָָז�נה
יינ� � ��יי� �מס�ת י�ראלית ז�נה אבל ת�ע; ולא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעליה
מ�ע��. ��א �� נ�געי� �ה� מ�ני אס�ר, �כליה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ��פניה

.ÊÎה �בית ה�מצא �די��י יי� לחל�חית �� י� א� � �ת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָ
ה��[להרטיב]לבלל ��בלל עד מסוגלתה��, [שהכ� ְְִִֶַַַַַֹֹ

וינ�ב;להרטיב] ה�ת, �ית �ל להדיח צרי� � �נ�ה ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָלכ�
יתרה. הרחקה וז� �לבד, ה�ת מדיח � לאו ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָוא�

.ÁÎ��ר� עיר �נגד נמצאת א� � �נהר ��פה ָ�ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָחבית
אס�רה. ��יי�, �ר�� עיר �נגד �הניה; מ�רת ֲִָָ�ְֲִֶֶֶֶֶַָָ�ְִֵָי�ראל,

.ËÎ�� ונמצא� י�ראל, �� ה�י� מ�כרי רב �הי� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹמק��
לב�� ה��כרי� ��ר� �לי� וה� יי�, מלאי� �ד�לי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�לי�
��תח�ה חבית �הניה. מ�רי� א�� הרי � ה�י� �ה� ְֲִִֶַָָָָָָ�ְֲִִֵֵֶַַָֹלכנס
��ת�ה. מ�ר ה�י� י�ראל, העיר ��בי רב א� � ְִִָָ�ְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ��בי�

יג ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

�מלאה�‡. ��י, �ל �חצר� �ית ��כר א� �ית ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָה��קח
�י על א� חצר, �א�ת� �ר ה��ראלי היה א� � ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָיי�
�מיד מפחד �ה��י מ�ני מ�ר; ה�י� �ת�ח, ְְִִֵֵֶַַָָ�ִֶֶַַַַַָ�ה�תח
�ת�� א�תי וימצא �תא�� לבית� י�נס 'ע�ה ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָוא�מר:
��ס�ר עד יצא לא � אחרת �חצר דר היה וא� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�ית�'.
��א ח��� ואינ� �יד�; והח�ת� ה�פ�ח ויהיה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה�ית,

ה�ית. ויפ�ח ה��י ְְְִִֵַַַַַיז��

�יד·. ה�פ�ח וה�יח ��גר א� ה�תח, סגר ולא ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹיצא
ונ��; ה��י נכנס ��א ��ת�ה, אס�ר ה�י� הרי � ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָה��י
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�י על אצ�ע� וה�יח ה��י �בא �מיד, �ע��י� ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ�דר�
��חבית: ה�י� �ל נאסר � מ�ירד ה�י� �מנע ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָה�ינקת
מ�ח�. �בא ה�ל ונמצא יד�, ל�לי ונגרר י�צא היה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹ�ה�ל

.·Èל� נאסר � ��יי� יי� �� ��� �לי לת�� יי� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָהמערה
ה���ק הע��ד �הרי העלי��, ���לי מח�ר[הקילוח]ה�י� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

לפיכ� ה�ח���; ���לי ה�י� �בי� העלי�� ���לי ה�י� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ�י�
נפיצה ינ�� � ��יד� �לי לת�� לג�י [שפיכותה��דד ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

זריקהקטועות] יזרק ח��ר[התזה]א� נ��ק יהיה ��א �די , ְְְְִִִִִֵֶֶָֹֹ
העלי��. ��לי ���אר מה עליו ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹויאסר

.‚È����ה �קצה י� א� � לנכרי �� ��דד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמ���
יי� מתעכב]ע�בת מהיי� שחלק ��[מקו� ימ�ד לא � ְִִֶֶַַֹֹ

אס�ר. זה הרי הדיח, לא וא� וינ�ב; ��דיח�� עד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלי�ראל,

.„È�מ� מ���, י�צאי� חטמי� �ני �מי� ל� ��� ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָ�לי
י�ראל, �יד יי� מלא �היה ל�די�, �ה� ���טלי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָה�לי�
ו��תה מ�צ� וה��י זה מחט� ו��תה מ�צ� י�ראל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹוהיה
ה��ראלי ��ק�י� וה�א מ�ר. זה הרי � ה�ני ְְְְִִִֵֶַַָ�ֲִֵֵֵֶֶַֹמחט�
ה�י� יחזר � ה��י ����פסק ��תה; ה��י ועדי� ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַֹֹֹויפסק,
�א �הרי ,�� ���אר מה �ל ויאסר ל�לי �חט� ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ���אר

מ�ח�. ִִַַֹה�י�

.ÂË�ה�י �ל אסר � �מינקת החבית מ� ה�י� ��צ� ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ��י
�מציצת�, ��ינקת �עלה ה�י� יחזר ����פסק, ;���ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ה�ל. ויאסר לחבית, ְְֱִִֶֶַָֹֹֹוי�ל

.ÊË��מ�ק יי� ��י י�ראל ע� מעביר �היה ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנכרי
מ��� הפליג� אפ�� � ל�מר� אחריה� ה�ל� וה�א ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָלמק��,
וא�מרי�: עליה�, �אימת� מ�ר�ת; א�� הרי מיל, ְְֲִֵֵֶֶָָ�ְֲִֵֵֵ�די
ואני 'לכ� לה�: אמר וא� א�תנ�'. ויראה לפנינ� יצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'ע�ה
ה�ד �י ��פ�ח� �די מעיניו נתע�מ� א� � אחריכ�' ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאב�א
��ת�ה; אס�ר ��� ה�י� הרי ות�ב, א�ת� ויגיפ� ְִִָָ�ְְְְְֲִִִֵַַַָָֹויחזר�

מ�ר. מ��, �ח�ת ָ�ְִִֵָוא�

.ÊÈי�צא �ה�א �י על א� � �חנ�ת� נכרי ה��יח ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָוכ�
מפליג, �ה�א מ�דיע� וא� מ�ר; ה�י� ,��� ה��� �ל ְְִִִֶַָ�ִַַ�ְְִַָָונכנס
וכ� ��ת�ה. אס�ר ה�י� � ות�ב וי�� ��פ�ח �די ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹו�הה
לעיר ונכנס ה��יי�, ע� �ספינה א� �קר�� יינ� ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָה��יח

צר מפליג,לע��ת �ה�א ה�דיע� וא� מ�ר; ה�י� � ויצא �� ְְֲִַַַָָָ�ְְִִִֶַָָ
וכל ��ת�ה. אס�ר ה�י� � ות�ב וי�� ��פ�ח �די ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹו�הה
אפ�� � �פת�ח�ת אבל סת�מ�ת; �חב��ת הא��, ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָה�ברי�
אס�ר. ה�י� מפליג, �ה�א �ה�דיע� מאחר �הה, ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

.ÁÈעל �ת�ח יי� וה�יח ה��י, ע� א�כל �היה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָי�ראל
ה��לפקי על �ת�ח ויי� יי�]ה�לח� להנחת �[מעמד ויצא , ַ�ְְְְְִִַַַַָָָָ

ל�: אמר וא� מ�ר; ה��לפקי ו�על אס�ר, ה�לח� ְִַָָ�ְְְְִֶַַָָ�ֶַַ�על
אס�ר. ���ית ה�ת�ח ה�י� �ל � ��תה' ְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ'מזג

.ËÈה�נסת �בית �פ�ה ק�ל ו�מע ה�כרי, ע� ��תה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
יז�ר 'ע�ה א�מר: �ה�כרי מ�ר; ה�ת�ח, ה�י� א� � ְְִִֵֶַַָָָֹ�ְִַַַַַָָָויצא
אינ� זה �לפי �יינ�'; נ�גע א�תי וימצא �מהרה ויב�א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָה�י�

�לבד. ��פניו מה א�א נאסר ואי� מ�ק�מ�, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָזז

.Î�ניה� ויצא� אחת, �חצר �רי� �הי� וי�ראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנכרי
ה�תח, וסגר ה��י וחזר הס�ד, א� חת� לרא�ת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�בהלה
ה��ראלי ��בית ה�ת�ח ה�י� הרי � י�ראל �א �� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָואחר

ה��ראלי נכנס ��בר �עת על א�א ה��י סגר ��א ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ�ה�ר�;
קדמ�. �ה�א ל� וכמד�ה �ח��, אד� נ�אר ולא ְֶֶָ�ְְְְְִִֵַַָָֹלבית�

.‡Îחב��ת והי� אחד, �בית ��י ו�ל י�ראל �ל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָיי�
�ל נאסר � �עד� ה�לת ונעל ל�ית, ה��י ונכנס ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָ�ת�ח�ת,
אח�רי הע�מד מ��� ��ס��ל ��לת, ח��� י� וא� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָה�י�.
מ�ר�ת, הח��� ��נגד החב��ת �ל � �נג�� ור�אה ָ�ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָה�תח
א�ת�. הר�אה מ� מפחד �הרי אס�רי�; ה�דדי� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָו���

.·Î�י� ונח�א ה��י �ברח ,�� וכ��צא ארי �אג א� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוכ�
'��א א�מר: �ה�א מ�ר; ה�י� � ה�ת�ח�ת ֵֶֶָָ�ְִִֶַַַָהחב��ת

��א�ע'. א�תי ר�אה וה�א �א�, נח�א אחר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָי�ראל

.‚Îלג�י וי� �ת�ח�ת, חב��תיו �הי� יי� �ל ְְְִִֵֶֶַָָָָא�צר
ה��נ�ק �א�ת� אחר�ת משות�]חב��ת ה��י[מחס� ונמצא , ְְְְֲִִֵַַָָָ

���מצא נבהל א� � ה�ת�ח�ת י�ראל חב��ת �י� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָע�מד
���ח�� ��ת�ה; מ�ר ה�י� הרי �ג�ב, עליו ְְִִִֶַָָ�ְְְֲִִֵַַַַָָָונת�ס
הרי א�א �ג�ב נת�ס לא וא� לנ��. �נאי ל� אי� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹויראת�,
� החב��ת �י� ה�מצא ותינ�ק אס�ר. ה�י� ,�� ��טח ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָה�א

מ�ר. ה�י� �ל ,�� �בי� �� ָ�ִֵֵַַָָָ�י�

.„Îהחב��ת �ל � �ל�� �ר� למדינה ��כנס ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָ�ד�ד
�ב�עת מ�ר�ת. �סת�מ�ת, אס�ר�ת; ��חנ��ת, ְִַָ�ְֲ�ְֲֶַַה�ת�ח�ת
וא�� א�� ועבר, ��דינה ה�ד�ד ��ט א� � ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמלחמה

לנ��. �נאי לה� �אי� מ�ני ְְְִֵֵֵֶֶַַָָ�מ�ר�ת,

.‰Îמלוה ל� י� א� � יי� �ל ה��ר �צד ע�מד ��מצא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ��י
יד� ��לח ,�� �ס ���� מ�ני אס�ר; זה הרי ה�י�, א�ת� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעל

��ת�ה. מ�ר ה�י� מלוה, עליו ל� אי� וא� ְִִָָ�ְְְִִִֵֵַַַָָָ�מנ��.

.ÂÎ�אימת� מ�ר, ה�י� � י�ראל �ל �מס�ה ��יה ֵֶָָָ�ְְִִִִֵֶַַָָָָז�נה
יינ� � ��יי� �מס�ת י�ראלית ז�נה אבל ת�ע; ולא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעליה
מ�ע��. ��א �� נ�געי� �ה� מ�ני אס�ר, �כליה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ��פניה

.ÊÎה �בית ה�מצא �די��י יי� לחל�חית �� י� א� � �ת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָ
ה��[להרטיב]לבלל ��בלל עד מסוגלתה��, [שהכ� ְְִִֶַַַַַֹֹ

וינ�ב;להרטיב] ה�ת, �ית �ל להדיח צרי� � �נ�ה ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָלכ�
יתרה. הרחקה וז� �לבד, ה�ת מדיח � לאו ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָוא�

.ÁÎ��ר� עיר �נגד נמצאת א� � �נהר ��פה ָ�ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָחבית
אס�רה. ��יי�, �ר�� עיר �נגד �הניה; מ�רת ֲִָָ�ְֲִֶֶֶֶֶַָָ�ְִֵָי�ראל,

.ËÎ�� ונמצא� י�ראל, �� ה�י� מ�כרי רב �הי� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹמק��
לב�� ה��כרי� ��ר� �לי� וה� יי�, מלאי� �ד�לי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�לי�
��תח�ה חבית �הניה. מ�רי� א�� הרי � ה�י� �ה� ְֲִִֶַָָָָָָ�ְֲִִֵֵֶַַָֹלכנס
��ת�ה. מ�ר ה�י� י�ראל, העיר ��בי רב א� � ְִִָָ�ְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ��בי�

יג ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

�מלאה�‡. ��י, �ל �חצר� �ית ��כר א� �ית ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָה��קח
�י על א� חצר, �א�ת� �ר ה��ראלי היה א� � ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָיי�
�מיד מפחד �ה��י מ�ני מ�ר; ה�י� �ת�ח, ְְִִֵֵֶַַָָ�ִֶֶַַַַַָ�ה�תח
�ת�� א�תי וימצא �תא�� לבית� י�נס 'ע�ה ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָוא�מר:
��ס�ר עד יצא לא � אחרת �חצר דר היה וא� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�ית�'.
��א ח��� ואינ� �יד�; והח�ת� ה�פ�ח ויהיה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה�ית,

ה�ית. ויפ�ח ה��י ְְְִִֵַַַַַיז��

�יד·. ה�פ�ח וה�יח ��גר א� ה�תח, סגר ולא ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹיצא
ונ��; ה��י נכנס ��א ��ת�ה, אס�ר ה�י� הרי � ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָה��י
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זה מפ�ח לי 'אחז ל�: אמר וא� .�� ה��ראלי אי� ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�הרי
א�א ה�ית �מירת ל� מסר ��א מ�ר, ה�י� � �אב�א' ְִִֶֶַַַַָָָֹ�ִֶַַַָעד

ה�פ�ח. ְְִֵַַַַ�מירת

��היה‚. �די �טהרה, יינ� ל� לדר� לי�ראל ��כר ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹנכרי
� ��י �ל �בית� ה�י� והיה מ���, וי�ח�ה� לי�ראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�מ�ר
ה�י� � חצר �א�ת� �ר ה�י� ���מר זה י�ראל היה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָא�
וא� וי�צא. נכנס וה��מר �ת�ח �ה�תח �י על וא� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�מ�ר,
�י על וא� אס�ר, ה�י� � אחרת �חצר �ר ה��מר ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה
��י �ל �ה�י� ��יו� י�ראל; �יד והח�ת� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ�ה�פ�ח
'ויהי ויאמר: ל�ית, �לה�נס לז�� מפחד אינ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹ�בר��ת�,

מ��י'. י�ח� לא �י ידע� א� ְְִִִִִֵֶָֹמה,

למ�ר„. ה�ע�ת מ��� ��תק�ל לי�ראל ה��י �תב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאפ��
מר��ת לה�ציא� יכ�ל ה��ראלי ואי� ה�איל � יי� �ה� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָל�
א�א ואס�ר, ��י �ל ה�א הרי ה�ע�ת, ל� ���� עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָה��י
להי�ת צרי� ה��מר ואי� �חצר. �� �ר ה��מר היה ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָא�
�י� ��ארנ�, �מ� וי�צא נכנס א�א �מיד, �מ��ר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָי��ב

אחר. ��י �ר��ת �י� ה�י�, �על ְְִִִֵֵַַַַַ�ר��ת

א�‰. הר�י�, �ר��ת מ�ח ��י �ל ה�ה�ר זה יי� ְִִַָָ�ִֶֶַַָָָהיה
� ו�בי� ה�לכי� וי�ראל הר�י�, לר��ת ה�ת�ח ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָ�בית

ה��י. �ר��ת נכנס לא �עדי� ְְֲִִִֶַַַָֹ�מ�ר,

.Âהרי � �ר�ת �� �אי� �י על א� ודקל וח���, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָוא��ה,
אינ� ,�� ה�מצא וג�י �� יי� וחבית הר�י�; �ר��ת ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָא��
הר�י�. לר��ת �פת�ח ה�א הרי ל��, ה�ת�ח �בית ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָא�סר�.

.Êפסיפס� החל�קה חלקית]חצר זה[מחיצה �צד וג�י ְְְֲִֵֵֶַַָָָ
א �צד למעלהוי�ראל י�ראל גג �היה ג�י� �ני וכ� חר, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

�סיפס �יניה� וי� זה �צד זה �הי� א� למ�ה, ה��י ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוגג
ח��� אינ� � י�ראל לחלק מ�עת ה��י ��ד �י על א� �ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

טהר�ת. מ��� ולא נס�, יי� ְְִִֵֶֶָֹמ���

.Á� ��יי� �יד סת�� �כלי יינ� להפקיד לי�ראל ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ�מ�ר
'ח�ת� ה�קרא ה�א וזה סימני�; �ני �� ל� ��היה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָוה�א
מה�ק �אינ� �כלי החבית סת� �יצד? ח�ת�'. ָ�ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ�ת��
אחד; ח�ת� זה הרי � �טיט וטח אד�, �ל ���תמי� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָ�דר�
�ת�� ח�ת� זה הרי � מ�מעלה עליו וטח מה�ק, �לי ְְְְֲִֵֶַָָָָָָ�ְְִָָהיה
קצה הפ� אחד; ח�ת� זה הרי ה��ד, �י צר א� וכ� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָח�ת�.
וכ� ח�ת�. �ת�� ח�ת� זה הרי עליו, וצר לת�כ� ה��ד ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ�י
ה� הרי אד�, �ל �ר� �ה� מ�ברי� ����ה ���י ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ל
�ני. ח�ת� זה הרי ה��ירה, א� וה�יחה אחד; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ח�ת�

.Ëאס�ר זה הרי � אחד �ח�ת� ��י �יד הפקיד ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָוא�
זוית. קר� ל� ��חד וה�א �הניה; �מ�ר ְֲִִֵֶֶֶַָָָָ�ְִִָ��ת�ה,

.È�אחרי �ברי� ע� �ערב� יי� א� וה�כר, מב�ל, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ�ְִַיי�
וכל והחלב, וה�בינה, החמ�, וכ� ו�מ�, �ב� ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ג��
צרי� אינ� � ��י �יד �הפקיד� ס�פרי�, מ�ברי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָ�א��ר�
ה�י� אבל ;��� �לבד אחד ח�ת� א�א ח�תמ�ת, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ�ני
��יי� �יד �הפקיד� סימ�, �ה� �אי� �ג וחתיכת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוה��ר

ח�תמ�ת. �ני צריכי� �ְְִִֵָ

.‡Èה�א� ��נ� יי� �עני� �אמרנ� מק�� ��ל לי, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיראה
ה��י �� ��גע נגיעה צד מ�ני �הניה, �מ�ר ��ת�ה ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ�ְִִָָאס�ר
א��ר� היה א� אבל זרה; עב�דה ע�בד ה��י ��היה �ְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָ

��גע י�מעאלי �ג�� זרה, עב�דה ע�בד �אינ� ��י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�גלל
זה הרי � החבית �י על ��פח א� �כ�נה, ��א ��נ� ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�יי�

�זה. ���צא �ל וכ� ��ת�ה. ְְִִֵֵֶַָָָֹ�מ�ר

.·È��ע ��לח� א� ���ב, �ר �יד יי� ה�פקיד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאבל
זה הרי � ���ב �ר �חצר �ת�ח �ית� �ה�יח א� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהפליג,
��ל לי יראה וז���, ח��� �ל ח�� ��ל ��ת�ה; ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאס�ר
נאסר �ר��ת�, ה�י� ונע�ה ה�איל � �� �וי� ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָָָה��יי�

�ני�. �ל על ְִִִַָָָ��ת�ה

.‚È�א�ת ואסר� �לל, נ��� א��ר �ה� �אי� �ברי� ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָי�
ה��י ימזג לא ה�: וא�� ה����; מ� להרחיק �די ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֹחכמי�
ה�י� ל�ק יב�א ��א ה��ראלי, ��יד ה�י� לת�� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹה�י�
לדר� יב�א ��א ל�ת, ענבי� ה��י י�לי� ולא ה�י�; ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹלת��
מ�לי ה�י� ��ריק ��עה ל��ראלי יס�ע ולא ל�ע; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹא�
מ�ח�. �א ה�י� ונמצא ה��י �יד ה�לי י�יח ��א ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹלכלי,
מ�ר. � ענבי� הביא א� ה�י�, מזג א� ע��, ס�ע ָ�ְֲִִִִִִֵֵַַַַָָוא�

.„Èמ�ר� ��נ�; יי� �ל �חבית ה��י ��ריח מ�ר ָ�ְִִִֶֶֶַַַָָָָ�ְֵוכ�
א��ר �� �זה ואי� נס�, יי� �ל �חבית להריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָלי�ראל

מ��. �� �אי� לפי �ל��, הריח �אי� �ְְִֵֵֵֶֶַַָָ

.ÂËעבר א� �הניה, אס�ר �ה�א �בר ��ל �ארנ�, ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָ�בר
ותקרבת �מ���יה, זרה, מעב�דה ח�� � מ�רי� �מיו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ�ְָָָ�מכר�
להי�ת יינ�, �סת� חכמי� והחמיר� ל�; ��תנ�� ויי� ,���ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
��י לפיכ�, זרה. לעב�דה ��תנ�� יי� �דמי אס�רי� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�מיו

אס�ר. �כר� �יי�, ע�� לע��ת י�ראל את ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ��כר

.ÊËכר�� א� יי�, עליו להביא החמ�ר את ה��כר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכ�
ל�, נתנ� מע�ת א� אס�ר; �כר� � יי� �� להביא ְְְְִִִִַָָָָָָָָספינה
א� �לי� א� �ס�ת ��כר� ל� נתנ� וא� ה�לח; לי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָי�ליכ�
.�� להנ�ת ��א �די האפר ויק�ר א�ת� י�ר� זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹ�ר�ת,

.ÊÈ�יי �ל לגי� עליו וה�יח עליו, לר�ב חמ�ר לג�י ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹ�כר
מ�ר �כר� � נס� יי� ��י ל��ר �כר� מ�ר; �כר� �ְָ�ְְְֵֵֵֶֶַַָָָ�ָ

�תפלה. ��מעט מ�ני �רכה, עליו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָותב�א

.ÁÈחב��ת מאה לי 'העבר ל�: ואמר ה��על את ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָה��כר
�כר� � יי� מה� אחת ונמצאת �ר�ט�ת', �מאה �כר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ל

אס�ר. ����ָ

.ËÈ,'פר�טה� חבית �פר�טה חבית לי 'העבר ל�: ְְֲִִִִִֵַַָָָָָאמר
�ל חב��ת �כר � יי� �ל חב��ת �יניה� ונמצא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוהעביר,

מ�ר. �כר� ��אר אס�ר, ָ�ְְִַָָָיי�

.Î,�כר�� יי� �ל חבית ��י לה� ��לח י�ראל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�א�ני
מ��כנסה וא� �מיה'; את לנ� ��' ל�: ��אמר� ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ�מ�ר

אס�ר. ְִָָלר��ת�,

.‡Îמכר� ה��י הל� � מנה �ג�י נ��ה �היה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָי�ראל
מ�ר. זה הרי � �מיה� ל� והביא נס�, ויי� ��� זרה ָ�ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָעב�דה
עב�דה �אמ�ר עד לי 'המ�� ��מ�ר: קד� ל� אמר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹוא�
יינ� סת� �ה�א �י על א� � ל�' ואביא ��י יי� א� ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָזרה
ר�צה �ה��ראלי מ�ני אס�ר; זה הרי ל�, והביא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�מכר

ח�ב�. מ��� ���רע �די ְְִִִֵֶֶַָ�ק��מ�,

.·Îה�ר אי� � לחלק �בא� ��פי�, �הי� וג�י �ר ְִֵֵַַָָֹ�ְְֵֵֶָוכ�
א�ה מע�ת, ואני זרה עב�דה א�ה 'טל ל��י: ל�מר ֲֲִַַַַַָָָָָָָֹיכ�ל
�נגד�. ���ל �די �ק��מ�, ר�צה �הרי �ר�ת'; ואני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹיי�

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ל�: ל�מר ה�ר יכ�ל � ��י אביה� את ��ר�� וג�י �ר ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָאבל
�ר�ת'; ואני יי� א�ה מע�ת, ואני זרה עב�דה א�ה ֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹ'טל
וא� לס�ר�. יחזר ��א �די ה�ר, �יר�ת �הק�� ה�א ְְְֲִֵֵֶַַַֹֹ�ִֵֵֶַקל

אס�ר. ה�ר, לר��ת ְִִֵֶַָָמ��א�

.‚Îסק� � לג�י יינ� ��כר מחיר]י�ראל ��א[קבע עד ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ
�מ���� �ע��, סמכה ����סק מ�רי�; �מיו ל�, ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ�ַָָָמדד
��עת נמצא � �� ���ע עד נע�ה אינ� נס� ויי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקנה,
�מיו ה�מי�, �סק ��א עד ל� מדד מ�ר. היה ִֶַַַַָָָָָָֹ�ְִָָָמכירה
ונמצא ,���� �י על א� �ע�� סמכה לא �הרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאס�רי�;
�נגיעת�, ה�י� ונאסר ל�ח, �ע�� סמכה לא עדי� ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹ���גע

יינ�. סת� �מ�כר זה ְְֲֵֵֵֶַָָוהרי

.„Î;�לכלי ה��ראלי ���דד אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ��ה
� ה��י ��יד י�ראל לכלי א� ה��י, לכלי מדד א� ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָאבל
לקח ולא מדד וא� ימ�ד. �� ואחר ה�מי� את ל�ח ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹצרי�
ל�לי, �����יע אס�רי�; �מיו ��סק, �י על א� � ְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ�מי�

יינ�. �סת� ְֱִֵֶָָָנאסר

.‰Î�ל' ה��י: לפ�על� ואמר ��י, לחנוני �ינר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָה��ת�
ח��� זה הרי � ל�' מח�ב ואני החנוני, מ� ואכל ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ��תה
וה�קה�. נס�, יי� ל� ��נה �מי ��ה יי�; י��ה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ��א
י�ראל לחנוני �ינר ��ת� �ג�� אס�ר, ��ביעית זה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�כנגד
מח�ב ואני ואכל 'ל� ה��ראלי: לפ�על� ואמר האר�, ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹע�

א מע�ר, �אינ� �בר ה��על אכל וא� ס�ר.ל�'; ְְִֵֵֶַַָָָ�ָָ

.ÂÎ�א זה', �דינר ��ת� 'אכל� לה�: אמר א� ְְְֲִִִֶֶַָָָָאבל
א� � ��רע' ואני החנוני מ� עלי ��ת� 'אכל� לה�: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�אמר
זה הרי �ע��ד�, נתיחד ולא ה�איל ����ע�ד, �י ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹעל
�ביעית, מ��� ולא נס�, יי� מ��� לא ח��� ואינ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶָֹֹ�מ�ר;

מע�ר. מ��� ְֲִֵַֹולא

.ÊÎפי� �מיו מה� ול�קח לע�, יינ� מח�ק �היה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמל�
ז�ז, מאתי� ל� 'הא לג�י: אד� יאמר אל � ��רצה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹמה
��תב� ה�י� ה��י ���ח �די ה�ל�', �א�צר �ח�י ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוה�נס
'הא ל�: א�מר אבל ל�ל�; ה�מי� ה��י וי�� י�ראל, ���ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הא�צר'. מ� �מ�טני ז�ז, מאתי� ְְִִִֵַַָָָל�

.ÁÎ�יי א�ת� למ�ר מ�ר לאנס�, י�ראל �ל �יינ� ��גע ְִִַָֹ�ְְְְִֵֵֶֶַָָָ��י
לה�יק� ה��י זה ��ת��� ��יו� לב��; �אסר� ה��י ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלא�ת�
ל���; �ח�ב �רפ�, א� ���ר� �מ� זה הרי � יינ� ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹולאסר
ה�כירה. �מי לא הה�ק, �מי מ��� ���קח ה�מי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹונמצא�

שני יו�

יד ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

�י�‡. �ינ�ני, �כ�ית �ע�ר� � ����רה מאכל�ת א��רי ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ל
�ארנ�, �כבר �מי�; �ידי למיתה �י� לכרת �י� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָלמלק�ת
ל�קה. מאכל, על �מי� �ידי מיתה א� �רת המח�ב ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ְֶַָ��ל

ה�.·. מ�יני למ�ה הלכה ה�ע�רי�, �ל ע� זה ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹו�ע�ר
אינ� אבל האס�ר, מ�בר �ה�א �ל לאכל ה��רה מ� ְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹואס�ר
מ��ע�ר, �ח�ת �ה�א �ל אכל וא� ��ית; על א�א ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָל�קה

מר��ת. מ�ת א�ת� ְִַַַַמ�י�

��בי�‚. מה אבל ה��י�; �י� מ�ל ח�� �אמרנ�, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ��ית
�כ�ית. גר�נ� נהנה �הרי ��לע, למה מצטר� ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחניכי�

זית חצי א�ת� ואכל וחזר והקיא�, זית �חצי אכל ְְֱֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָאפ��
ה�ר�� הנאת על א�א הח��ב �אי� ח�ב; � �הקיא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעצמ�

האס�ר. מ�בר ְִִַַָָָָ�כ�ית

�ה�יח�„. �ה�, וכ��צא ונ�תר ���ל א� נבלה א� חלב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��ית
���מי� וה�יח� חזר �ט�ר; הא�כל� � ונתמעט ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָ�ח�ה
מ��ית �ח�ת היה מלק�ת. א� �רת עליו ח�בי� ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָונת�ח,
עליו. ל�קי� ואי� אס�ר, � ��ית על ועמד ונת�ח ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ��ח�ה,

זה‰. מצטרפי� אי� ����רה א��רי� ��ל �ארנ�, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�בר
וא��רי טרפה, ��ר ע� נבלה מ��ר ח�� � לכ�ית זה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָע�
�קמחי� תב�אה, מיני חמ�ה �מק�מ�. ��ת�אר� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָָנזיר
לא��ר �י� לכ�ית, מצטרפי� ה�ל � ��ה� וה�צק�ת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��ה�,
לא��ר �י� העמר, מ�פני חד� לא��ר �י� �פסח, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹחמ�

�תר�מ�ת. �ני ְֲִֵֵַמע�ר

.Â�מצטר � �מע�ר�ת �תר�מה הח�ב ��ל לי, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיראה
��מה? זה למה הא אחד; �� �ה�א מ�ני �טבל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלכ�ית
מצטרפי� �ה� ה�בי, ונבלת ה�ה ונבלת ה��ר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָלנבלת

��ארנ�. �מ� ְְְִֵֶַַַלכ�ית

.Ê�א�ת מח�בי� אי� � אס�ר מ�בר �ד�לה אכילה ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָהא�כל
לכל אחד ח��ב א�א �כזית, �זית �ל על �רת א� ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמלק�ת
�ל על אכילה ��עת �� מתרי� העדי� הי� וא� ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהאכילה;

והת התראה �ל על ח�ב �כזית, �י�זית על וא� ראה, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָ
הפסיק. ולא אחת אכילה ְְֲִִִִֶַַָֹ�היא

.Á,�האס�רי מ�אכל�ת מאחד �חר�ל א� ��ע�רה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָהא�כל
�י� ��ית, �ה�לי� עד וכ� �חר�ל, ואכל וחזר מעט ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָו�הה
אכילת �די ס�� ועד מ�ח�ה �הה א� � �מזיד �י� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָ���גג
מלק�ת א� �רת ח�ב ה�א והרי ה�ל, יצטר� � �יצי� ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹ�ל�
מ�ה יתר �הה וא� אחת. �בת ��ית �אכל �מ� קר��, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָא�
אכל א�א �יניה�, �הה ��א �י על א� � ס�� ועד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמ�ח�ה
�יתר א�א ��ית ה�לי� ולא ה�איל � �חר�ל אחר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ�חר�ל

�פט�ר. מצטרפי� אינ� �רס, אכילת ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָמ�די

.Ë�א מעט, מעט יינ� סת� �ל רביעית ה��תה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָוכ�
מעט, מעט �גמא� החלב את א� �פסח החמ� את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ�המחה
ס�� ועד מ�ח�ה �הה א� � מעט מעט ה�� מ� ��תה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָא�
מצטרפי�. אי� לאו, וא� מצטרפי�; רביעית, �ת�ת ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָ�די

.È�א�ת ��אכל עד עליה� ח�ב אינ� האס�רי�, האכלי� ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�ל
��א לפי ה�ר�, וכלאי �חלב מ��ר ח�� הנאה; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ�ר�
אחרת �ל��� אכילת� א��ר ה�ציא א�א אכילה, �ה� ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָנאמר
��א ואפ�� א�ת� לאסר הק��, �בל��� ���ל �ל��� �ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹ

הניה. ֲֶֶָָ�ר�

.‡Èעד ח� ��ה�א �גמא� החלב את �המחה הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�יצד?
�ברי� �ערב א� חי, חלב �אכל א� מ���, �ר�נ� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��כוה
�ל קדרה לת�� א� נס� יי� לת�� ולענה רא� �ג�� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹמרי�
אחר האס�ר אכל �אכל א� מרי�, ��ה� ואכל� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנבלה
וא� �ט�ר; זה הרי � אד� מאכל �בטל והבאי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�הסריח
�לאי �יי� א� �חלב ��ר �ל קדרה �ת�� מר �בר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָערב

ח�ב. � ואכל� ֲֶֶַַַָָה�ר�

.·È�א �ח�ק �ר� האס�ר�ת מ�אכל�ת מאכל ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָהא�כל
ה�איל � האכילה לג�� נת��� ��א �י על א� � ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ�מתע�ק
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ל�: ל�מר ה�ר יכ�ל � ��י אביה� את ��ר�� וג�י �ר ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָאבל
�ר�ת'; ואני יי� א�ה מע�ת, ואני זרה עב�דה א�ה ֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹ'טל
וא� לס�ר�. יחזר ��א �די ה�ר, �יר�ת �הק�� ה�א ְְְֲִֵֵֶַַַֹֹ�ִֵֵֶַקל

אס�ר. ה�ר, לר��ת ְִִֵֶַָָמ��א�

.‚Îסק� � לג�י יינ� ��כר מחיר]י�ראל ��א[קבע עד ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ
�מ���� �ע��, סמכה ����סק מ�רי�; �מיו ל�, ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ�ַָָָמדד
��עת נמצא � �� ���ע עד נע�ה אינ� נס� ויי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקנה,
�מיו ה�מי�, �סק ��א עד ל� מדד מ�ר. היה ִֶַַַַָָָָָָֹ�ְִָָָמכירה
ונמצא ,���� �י על א� �ע�� סמכה לא �הרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאס�רי�;
�נגיעת�, ה�י� ונאסר ל�ח, �ע�� סמכה לא עדי� ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹ���גע

יינ�. סת� �מ�כר זה ְְֲֵֵֵֶַָָוהרי

.„Î;�לכלי ה��ראלי ���דד אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ��ה
� ה��י ��יד י�ראל לכלי א� ה��י, לכלי מדד א� ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָאבל
לקח ולא מדד וא� ימ�ד. �� ואחר ה�מי� את ל�ח ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹצרי�
ל�לי, �����יע אס�רי�; �מיו ��סק, �י על א� � ְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ�מי�

יינ�. �סת� ְֱִֵֶָָָנאסר

.‰Î�ל' ה��י: לפ�על� ואמר ��י, לחנוני �ינר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָה��ת�
ח��� זה הרי � ל�' מח�ב ואני החנוני, מ� ואכל ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ��תה
וה�קה�. נס�, יי� ל� ��נה �מי ��ה יי�; י��ה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ��א
י�ראל לחנוני �ינר ��ת� �ג�� אס�ר, ��ביעית זה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�כנגד
מח�ב ואני ואכל 'ל� ה��ראלי: לפ�על� ואמר האר�, ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹע�

א מע�ר, �אינ� �בר ה��על אכל וא� ס�ר.ל�'; ְְִֵֵֶַַָָָ�ָָ

.ÂÎ�א זה', �דינר ��ת� 'אכל� לה�: אמר א� ְְְֲִִִֶֶַָָָָאבל
א� � ��רע' ואני החנוני מ� עלי ��ת� 'אכל� לה�: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�אמר
זה הרי �ע��ד�, נתיחד ולא ה�איל ����ע�ד, �י ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹעל
�ביעית, מ��� ולא נס�, יי� מ��� לא ח��� ואינ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶָֹֹ�מ�ר;

מע�ר. מ��� ְֲִֵַֹולא

.ÊÎפי� �מיו מה� ול�קח לע�, יינ� מח�ק �היה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמל�
ז�ז, מאתי� ל� 'הא לג�י: אד� יאמר אל � ��רצה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹמה
��תב� ה�י� ה��י ���ח �די ה�ל�', �א�צר �ח�י ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוה�נס
'הא ל�: א�מר אבל ל�ל�; ה�מי� ה��י וי�� י�ראל, ���ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הא�צר'. מ� �מ�טני ז�ז, מאתי� ְְִִִֵַַָָָל�

.ÁÎ�יי א�ת� למ�ר מ�ר לאנס�, י�ראל �ל �יינ� ��גע ְִִַָֹ�ְְְְִֵֵֶֶַָָָ��י
לה�יק� ה��י זה ��ת��� ��יו� לב��; �אסר� ה��י ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלא�ת�
ל���; �ח�ב �רפ�, א� ���ר� �מ� זה הרי � יינ� ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹולאסר
ה�כירה. �מי לא הה�ק, �מי מ��� ���קח ה�מי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹונמצא�

שני יו�

יד ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

�י�‡. �ינ�ני, �כ�ית �ע�ר� � ����רה מאכל�ת א��רי ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ל
�ארנ�, �כבר �מי�; �ידי למיתה �י� לכרת �י� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָלמלק�ת
ל�קה. מאכל, על �מי� �ידי מיתה א� �רת המח�ב ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ְֶַָ��ל

ה�.·. מ�יני למ�ה הלכה ה�ע�רי�, �ל ע� זה ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹו�ע�ר
אינ� אבל האס�ר, מ�בר �ה�א �ל לאכל ה��רה מ� ְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹואס�ר
מ��ע�ר, �ח�ת �ה�א �ל אכל וא� ��ית; על א�א ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָל�קה

מר��ת. מ�ת א�ת� ְִַַַַמ�י�

��בי�‚. מה אבל ה��י�; �י� מ�ל ח�� �אמרנ�, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ��ית
�כ�ית. גר�נ� נהנה �הרי ��לע, למה מצטר� ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחניכי�

זית חצי א�ת� ואכל וחזר והקיא�, זית �חצי אכל ְְֱֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָאפ��
ה�ר�� הנאת על א�א הח��ב �אי� ח�ב; � �הקיא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעצמ�

האס�ר. מ�בר ְִִַַָָָָ�כ�ית

�ה�יח�„. �ה�, וכ��צא ונ�תר ���ל א� נבלה א� חלב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��ית
���מי� וה�יח� חזר �ט�ר; הא�כל� � ונתמעט ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָ�ח�ה
מ��ית �ח�ת היה מלק�ת. א� �רת עליו ח�בי� ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָונת�ח,
עליו. ל�קי� ואי� אס�ר, � ��ית על ועמד ונת�ח ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ��ח�ה,

זה‰. מצטרפי� אי� ����רה א��רי� ��ל �ארנ�, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�בר
וא��רי טרפה, ��ר ע� נבלה מ��ר ח�� � לכ�ית זה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָע�
�קמחי� תב�אה, מיני חמ�ה �מק�מ�. ��ת�אר� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָָנזיר
לא��ר �י� לכ�ית, מצטרפי� ה�ל � ��ה� וה�צק�ת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��ה�,
לא��ר �י� העמר, מ�פני חד� לא��ר �י� �פסח, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹחמ�

�תר�מ�ת. �ני ְֲִֵֵַמע�ר

.Â�מצטר � �מע�ר�ת �תר�מה הח�ב ��ל לי, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיראה
��מה? זה למה הא אחד; �� �ה�א מ�ני �טבל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלכ�ית
מצטרפי� �ה� ה�בי, ונבלת ה�ה ונבלת ה��ר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָלנבלת

��ארנ�. �מ� ְְְִֵֶַַַלכ�ית

.Ê�א�ת מח�בי� אי� � אס�ר מ�בר �ד�לה אכילה ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָהא�כל
לכל אחד ח��ב א�א �כזית, �זית �ל על �רת א� ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמלק�ת
�ל על אכילה ��עת �� מתרי� העדי� הי� וא� ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהאכילה;

והת התראה �ל על ח�ב �כזית, �י�זית על וא� ראה, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָ
הפסיק. ולא אחת אכילה ְְֲִִִִֶַַָֹ�היא

.Á,�האס�רי מ�אכל�ת מאחד �חר�ל א� ��ע�רה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָהא�כל
�י� ��ית, �ה�לי� עד וכ� �חר�ל, ואכל וחזר מעט ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָו�הה
אכילת �די ס�� ועד מ�ח�ה �הה א� � �מזיד �י� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָ���גג
מלק�ת א� �רת ח�ב ה�א והרי ה�ל, יצטר� � �יצי� ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹ�ל�
מ�ה יתר �הה וא� אחת. �בת ��ית �אכל �מ� קר��, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָא�
אכל א�א �יניה�, �הה ��א �י על א� � ס�� ועד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמ�ח�ה
�יתר א�א ��ית ה�לי� ולא ה�איל � �חר�ל אחר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ�חר�ל

�פט�ר. מצטרפי� אינ� �רס, אכילת ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָמ�די

.Ë�א מעט, מעט יינ� סת� �ל רביעית ה��תה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָוכ�
מעט, מעט �גמא� החלב את א� �פסח החמ� את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ�המחה
ס�� ועד מ�ח�ה �הה א� � מעט מעט ה�� מ� ��תה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָא�
מצטרפי�. אי� לאו, וא� מצטרפי�; רביעית, �ת�ת ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָ�די

.È�א�ת ��אכל עד עליה� ח�ב אינ� האס�רי�, האכלי� ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�ל
��א לפי ה�ר�, וכלאי �חלב מ��ר ח�� הנאה; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ�ר�
אחרת �ל��� אכילת� א��ר ה�ציא א�א אכילה, �ה� ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָנאמר
��א ואפ�� א�ת� לאסר הק��, �בל��� ���ל �ל��� �ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹ

הניה. ֲֶֶָָ�ר�

.‡Èעד ח� ��ה�א �גמא� החלב את �המחה הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�יצד?
�ברי� �ערב א� חי, חלב �אכל א� מ���, �ר�נ� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��כוה
�ל קדרה לת�� א� נס� יי� לת�� ולענה רא� �ג�� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹמרי�
אחר האס�ר אכל �אכל א� מרי�, ��ה� ואכל� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנבלה
וא� �ט�ר; זה הרי � אד� מאכל �בטל והבאי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�הסריח
�לאי �יי� א� �חלב ��ר �ל קדרה �ת�� מר �בר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָערב

ח�ב. � ואכל� ֲֶֶַַַָָה�ר�

.·È�א �ח�ק �ר� האס�ר�ת מ�אכל�ת מאכל ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָהא�כל
ה�איל � האכילה לג�� נת��� ��א �י על א� � ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ�מתע�ק
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והניה אכילה; �ל לעצמ� ��ת��� �מי ח�ב ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָונהנה,
א� � הא��רי� מ�ל �א��ר �רח� �על לאד� ל� ְְְִִִִִַַָָָָָָָָה�אה

מ�ר. נת���, לא וא� אס�ר; ָ�ְְְִִִֵֵַַָֹנת���,

.‚È;ח�ב � הרעב מ�ני א� לתאב��, אס�ר מאכל ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָהא�כל
א��ר דבר א�א �אכל מה ל� ואי� ��ד�ר ��עה היה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹוא�

נפ��ת. ס�נת מ�ני מ�ר, זה הרי �ֲֵֶ�ְְִֵַַָָָ

.„Èר�� א� קד� ��ר �ג�� אס�ר, מאכל �הריחה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ע�רה
�ע��, נתי�בה א� ה�רק. מ� א�ת� מאכילי� � ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָחזיר
וא� מ��ע�ר. �ח�ת �ח�ת א�ת� מאכילי� לאו, וא� ְְֲִִִִִִַַָָָָָמ�טב;
�ע��. ��תי�ב עד א�ת� מאכילי� �ע��, נתי�בה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלא

.ÂË�� וכ��צא חמ� �� ��� �בר �הריח ה�ריא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכ�
�ע�רה. �ינ� ה�פ�, את ��ערערי� ָָ�ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָמ�ברי�

.ÊËלמ�ס� �אחז� חזק]מי �ברי�[רעב א�ת� מאכילי� � ֲִֶָ�ְְֲִִִַָ
ה��ר, �בר על מח�רי� ואי� עיניו; ��א�ר� עד מ�ד, ָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהאס�רי�
א� �ח�ה; ה�ל ה�ל א�ת� �מאכילי� ��מצא. ממהרי� ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָא�א

החמ�ר. א�ת� מאכילי� לאו, וא� ;��� עיניו, ְֲִִִִֵֵֶַַָָָהאיר�

.ÊÈנבלה א�ת� מאכילי� � �נבלה טבל לפנינ� הי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�יצד?
�ספיח נבלה �מיתה; �ה�בל מאכילי��ח�ה, � �ביעית י ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

�מ� ס�פרי�, מ�ברי �א��ר� �ביעית, ספיחי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָא�ת�
� ��ביעית טבל וי�בל; �מיטה �הלכ�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָ��ת�אר
אפ�ר אי א� � �תר�מה טבל �ביעית; א�ת� ְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָמאכילי�
�תר�מה. קד�� �אינ� טבל א�ת� מאכילי� ה�בל, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלת��

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.ÁÈ�הי א� א�א א��ר, על חל א��ר �אי� �ארנ�, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ�בר
א��ר א� מ�סי�, א��ר �היה א� �אחת, �אי� הא��רי� ְְִִִִִִֵֶַַָָָָ�ני
חמ� עליו ול�קה אחד ��ית א�כל י� לפיכ� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ��לל;
.�� ��תק�צ� א��רי� �חמ�ה �� �התר� וה�א, � ְְְְֲִִִִִֶֶַַָ�ְַמלק��ת
ה�ק��י�, מ� ���תר חלב ��ית �אכל טמא �ג�� ְִָ�ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�יצד?
א�כל �מ��� חלב, א�כל מ��� ל�קה � ה���רי� ְִִִִֵֵֵֶֶַ�י��
�אכל טמא �מ��� ה���רי�, �י�� א�כל �מ��� ְִִִִֵֵֶַַָָָנ�תר,

�מעל. ה�ד� מ� ��הנה �מ��� ֱִִֶֶֶֶַַָָֹֹקד�,

.ËÈהיה ז� ��המה א��ר? על א��ר �א� חל ְְִִֵֶַָָָָָָָול�ה
חל�� נאסר � הק�י�� �הניה. �מ�ר �אכילה אס�ר ְְֱֲִִֶֶַַָָָָָ�ְֲִֶַָָָחל��
א��ר עליו נ�ס� הניה, א��ר �� ���ס� �מ��� ֲֲִִִֶַַַָָָָָָ�הניה,
להדי�ט; ואס�ר ל�ב�� מ�ר זה חלב היה ועדי� ְְְֶַַָָָ�ֲִִֵֶֶַַָָָָקד�י�.
להדי�ט. נאסר ל�ב��, א��ר �� ���ס� מ��� � נ�תר ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָנע�ה
נטמא �חל��; ואס�ר �המה �ב�ר מ�ר היה ה�ה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָ�ְֵֶַָָָוהא�כל
י�� �א החלב. על א��ר ל� נ�ס� �ב�ר�, א� נאסר �ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ
�ח�י�, א� ��אסר �מ��� האכלי�, �ל �לל � ִ�ְֱֳִִִִֶֶַַַַָָָָה���רי�

�זה. ���צא �ל וכ� זה. �חלב א��ר� ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹנ�ס�

טו ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

מינ�,‡. ��אינ� מי� � מ�ר �דבר ��תערב אס�ר ְִִֵֶָ�ְְִֵֶָָָָָָ�בר
טעמ�, על לעמד אפ�ר �אי �מינ� �מי� טע�; ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹ�נ�ת�

�רב. ְִֵָֹי�טל

ה�ל·. ונ��ח ה�ריסי�, לת�� ��פל ה�לי�ת חלב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ�יצד?
הרי חלב, טע� �ה� נמצא לא א� ה�ריסי�: את ט�עמי� �ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מ���, �ה� והיה חלב טע� �ה� נמצא וא� מ�רי�; ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�ֵא��

היה ולא טעמ� �ה� נמצא ה��רה; מ� אס�רי� א�� ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהרי
ס�פרי�. מ�ברי אס�רי� א�� הרי מ���, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָ�ה�

�כל‚. ��ית החלב מ� �היה �ג�� מ���? ה�א ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�יצד
הא�� ה�ריסי� מ� אכל א� ה�ערבת. מ� �יצי� ְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ�ל�
ל�קה; החלב, מ� ��ית �ה� וי� ה�איל � �יצי� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ��ל�
� �יצי� מ�ל� �ח�ת אכל �מ���. הא��ר טע� ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�הרי
היה לא א� וכ� מ�בריה�. מר��ת מ�ת א�ת� ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹמ�י�
�ה� ��� �י על א� � �יצי� �ל� �כל ��ית ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ��ערבת
מר��ת. מ�ת א�א ל�קה אינ� ה�דרה, �ל ואכל חלב ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָטע�

היה„. א� � ה�ל ונ��ח האליה לחלב �לי�ת חלב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנפל
מ� מ�ר ה�ל הרי ה�לי�ת, �חלב ��ני� האליה ִָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹחלב
�ל חתיכ�ת ���י ��תערבה נבלה חתיכת אפ�� ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָה��רה;
ה�ל � ס�פרי� מ�ברי אבל ה��רה. מ� מ�ר ה�ל ְְֲִִִִֵַַָָָֹ�ְַָֹ�ח�טה,
יהיה ולא מע�ט�, מעצ� האס�ר �בר ��אבד עד ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאס�ר,

��ת�אר. �מ� ע�מדת, �עינ� ח��ב ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָ�בר

מע�ט�?‰. �עצ� ויאבד האס�ר, �בר יתערב ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹ�בכ�ה
וי� ���י�, ��ע�ר� �בר י� חכמי�: ��תנ� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ��ע�ר

�מאתי�. ��ע�ר� וי� �מאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָ��ע�ר�

.Âא��רי �י� � ����רה א��רי� ��ל למד, ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנמצאת
��תערב� הניה, א��רי �י� �רת, א��רי �י� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָמלק�ת,

ה �מינ��מאכל מי� טע�; �נ�ת� מינ�, ��אינ� מי� � ��ר ְֲַַָ�ְְְִִִִֵֵֶַַָ
א� �מאה א� ���י� �ע�ר� ה�ע�, על לעמד אפ�ר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�אי
וח�� זרה, עב�דה חמרת מ�ני נס�, מ�י� ח�� ְְֲַָָָ�ְְִִִֵֵֶֶַָ�מאתי�;
�כל �מינ� א�סרי� זה, �מ�ני לת�נ�; אפ�ר �הרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמ�בל,

הא��רי�. ��אר טע� �נ�ת� �מינ�, ו��א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ה�,

.Ê�יי �ל חב��ת ��ה עליה ��פל נס� יי� ט�ת ִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�יצד?
��תערב טבל יי� �ל ��ס וכ� ��ת�אר; �מ� אס�ר, ה�ל �ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
�מע�ר�ת �ר�מה ��פרי� עד טבל, ה�ל � ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹ�חב��ת

�מק�מ�. ��ת�אר �מ� ל�ערבת ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹהרא�יי�

.Áכל� �מינ� נתערב� �א� �י על א� � �ביעית ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ�ר�ת
ת�רה; א��רי �כלל אינ� � טע� �נ�ת� �מינ� ו��א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�ה�א,
ה�ערבת �ל לאכל ח�ב א�א אס�רה, ה�ערבת א�ת� ֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ�אי�

�מק�מ�. ��ת�אר �מ� �ביעית, ְְְְִִִִֵֶַָ�ְִ�קד�ת

.Ë�אינ ת�רה, מא��רי �ה�א �י על א� � �פסח ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָחמ�
�הרי לע�ל�, אס�רה ה�ערבת �אי� לפי א��; ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�כלל�ת
��ארנ�. �מ� מ�רת, ה�ערבת �ל �היה ה�סח ְְֵֶֶֶַ�ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹלאחר
�מינ�. ��א �י� �מינ� �י� �ה�א, �כל א�סר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹלפיכ�

.Èמ�פני �י�נה ��תערבה חד�ה לתב�אה ה�י� ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָוה�א
��אחר מ�ירי�, ל� י� �הרי �ה�א, �כל א�סרת � ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהעמר
היה ואפ�� מ�ירי�, ל� ��� �בר �ל וכ� ה�ל. י�ר ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ�ֶָֹהעמר
לא � ט�ב �י�� ונ�לד מקצה א��ר �ג�� מ�בריה�, ְְְֶָֹ�ְְִִִִֵֶא��ר�
אינ� אלפי� �כ�ה אחד אפ�� א�א �ע�ר, חכמי� �� ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָנתנ�
�ני �מע�ר הק�� �ג�� ,�� ���ר �ר� י� �הרי ְְֲִֵֵֵֶַַָ�ֲֵֵֵֶֶֶֶָ�טל;

�ה�. ְֵֶַָוכ��צא

.‡È,�ה� וכ��צא וד�, וחלב, ה�ר�, וכלאי הערלה, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל
ה�ר �ר� �ה� �אי� �ע�ר, �ה� חכמי� נתנ� � �ר�מ�ת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָוכ�

אד�. ְָָָלכל

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.·Èנתערב א� מ�ירי�, ל� ��� �בר �אפ�� לי, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה
ל� ��� זה יהיה לא מ�ר; � טע� נת� ולא מינ� ְִֵֶֶֶָֹ�ְְִֵֶַַַָֹ��אינ�
כ� �י על וא� לת�נ�; אפ�ר �הרי מ�בל, חמ�ר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמ�ירי�
חמ� על �תמ� ואל ��ארנ�. �מ� טע�, �נ�ת� �מינ� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ��א
,�� החמיר� לפיכ� מחמצת", "�ל אסרה �ה��רה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�פסח,

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.‚Èתר�מת� ה�ר�מה, חכמי�: ��תנ� ה�ע�רי� ה� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָוא��
ע�לי� � וה���רי� והח�ה, �מאה;[בטלי�]מע�ר, �אחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

לח� �ל �ר�סה וכ� זה. ע� זה �מצטרפי� להרי�, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָוצרי�
�יצד? �מאה. �אחד ע�לי� ח�י�, �ל �ר�ס�ת לת�� ְִִֵֵֶַָָ�ְְִֶַָה�ני�
למאה ��פלה מ���, סאה א� מא��, מאחד קמח ְְֵֶָָָָ�ְְִֵֵֵֶֶַָָָסאה
סאה ה�ל מ� מרי� � ה�ל ונתערב ח�י�, �ל קמח ְְְִִִִֵֵַַָָֹֹ�ְֶֶַָסאה
נפלה אד�; לכל מ�ר וה�אר ��פלה, סאה �נגד ְְָָָָָָ�ְְְְְֶֶֶַַַָָָָאחת

מד�ע. ה�ל נע�ה מ�אה, ָ�ְְֲִֵַַָָָֹלפח�ת

.„È,�מאתי� �אחד ע�לי� � ה�ר� וכלאי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהערלה
רביעית �יצד? להרי�. צרי� ואינ� זה; ע� זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָ�מצטרפי�
הרביעית �היתה א� ה�ר�, �לאי א� ערלה יי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ל
יי� �ל רביע��ת מאתי� לת�� ��פלה מ�ניה�, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמצטרפת
לפח�ת נפלה �ל��; להרי� צרי� ואינ� מ�ר, ה�ל �ַֹ�ְְְְְִִֵָָָָָָ

�הניה. אס�ר ה�ל ֲִִַַַָָָָֹמ�אתי�,

.ÂËל צרי� וכלאיול�ה ערלה ירי� ולא ה�ר�מה, הרי� ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹ
�אי� �ר�מה �ל לפיכ�, �הני�; ממ�� �ה�ר�מה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹה�ר�?

ה�ליסי� �ר�מת �ג�� עליה, מק�ידי� [תאני�ה�הני� ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹ
להרי�.גרועות] צרי� אינ� � ��אד�� ��ע�רי� ְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָוהחר�בי�

.ÊË�ה� מ�ני ה�ר�? וכלאי ערלה �ע�ר �פל� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָול�ה
�תר�מ�ת? מאה �ע�ר על סמכ� ול�ה �הניה. ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָאס�רי�
��אמר: ה�ל, �מק��ת מ�אה אחד מע�ר �ר�מת ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ�הרי
מרי� �א�ה '�בר חכמי�: אמר� מ���"; מק��� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ"את

מק���'. לת�כ�, חזר א� � ְְְִִֶַַָמ���

.ÊÈ�קצי� ��ר �ג�� ,��� ����רה א��רי� ְְְִַָָ�ְִִֶַָָ�אר
�יצד? ���י�. �ע�ר� � �ה� וכ��צא וד� וחלב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�רמ�י�
האליה, מחלב ��ית ��י� לת�� ��פל �לי�ת חלב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ��ית
נפל א� וכ� אס�ר. ה�ל מ��י�, לפח�ת נפל מ�ר; ְְִִִִֵַַַָָָָָֹ�ַֹה�ל
וכ� �ע�רה. ��י� �מ� �� ��היה צרי� חלב, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ��ע�רה
�ל לקדרה ��פל ה��ה �יד �ל ��� וכ� א��רי�. ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְְִִִֵָ��אר
ה�ני�; מ� ה�יד ��� ואי� ���י�, א�ת� מ�ערי� � ְִִִַַַָ�ְְְֲִִִֵַָָ��ר
��ארנ�, �מ� מ�בריה�, ה��ה �יד ���� �י על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ�ְִֶַַוא�
�א��רי �� החמיר� עצמ�, �פני �ר�ה ה��ה וגיד ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָה�איל
�אי� א�סר, ואינ� �� מ�ערי� אי� � עצמ� וה�יד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָת�רה.

טע�. �נ�ת� ְְִִֵַַ�גידי�

.ÁÈחל� הבהמה]אבל �[שד ה��ר ע� ��ת��ל ְְֲִִֵֶַַָָָָ
�מ� מ�בריה�, וה�חל ה�איל ה�ני�; מ� �כחל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָ���י�,

��ע�ר�. הק�� ְְִֵֵֵֶַ��ארנ�,

.ËÈ�יצי� ע� ���לקה אפר�ח, �� ��מצא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�יצה
ה� הרי והיא, ואחת ��י� ע� היתה א� � ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ�ַה��ר�ת
�היא מ�ני ה�ל; נאסר� �לבד, ��י� ע� היתה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�מ�ר�ת;

��ע�ר�. וה�סיפ� �� ה�ר ע�� עצמ�, �פני ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ�ר�ה

.Îלא טה�ר, ע�� �יצי ע� ���לקה טמא ע�� �יצת ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹאבל
ע�� �יצת ��תערבה א� א��, ע� א�� טר� וא� א�ת�; ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאסרה
���י�. �ע�ר� � אחר�ת �יצי� ע� טרפה �יצת א� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָטמא

.‡Î�ה��ר �הרי ��י�? �ע�ר על חכמי� סמכ� ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָ�מ�י�
והיא האיל; מ�אר מ��י� אחד ה�ר�ע, והיא נזיר, ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמאיל
ה�ה� "ולקח ��אמר: א�ת�, א�סרת ואינ� ע�� ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמת��לת

האיל". מ� ��לה ה�ר�ע ְְִִֵֶַַַָָאת

.·Îהיה� קדרה �ג�� ��תערב�, אחר ודבר �מינ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָמי�
ונמחה ה�לי�ת, חלב לת�כ� ונפל �גריסי�, אליה חלב ��ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ואת האליה חלב את ר�אי� � אחד ��� ונע�ה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה�ל
ה�לי�ת חלב �מ�ערי� אחד, ��� ה� �א�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָה�ריסי�
אי �הרי מ�ר, � מ��י� אחד היה א� �באליה; ֲִֵֶָ�ְְִִִִִִֶַַָָָָָ��ריסי�

ה�ע�. על לעמד �א� ְֲֶַַַַַָָֹאפ�ר

.‚Îוכלאי �מאה, ל�ער� ��תערב� לתר�מ�ת ה�י� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָוה�א
�מאתי�. א�ת� ל�ער ערלה א� ְְְִֵֶֶַַַָָָָה�ר�

.„Î,מאה� �י� ���י�, �י� � הא��רי� �כל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָ����ערי�
��דרה ��� �בכל �ב�בלי� ��רק מ�ערי� � �מאתי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ�י�
אמ�� לפי הא��ר, ��פל מאחר קדרה ��לעה ְַ�ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�במה
�צמצ��. ��לעה מה על לעמד אפ�ר אי �הרי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹה�עת;

.‰Î,ל�� וא� לכ�ח�ה. ��רה, �ל א��רי� לב�ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאס�ר
ה�ל. ואסר� חכמי�, א�ת� קנס� כ�, �י על וא� מ�ר. זה ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹ�ֲֵֶהרי
על א�א ז� �ערבת א�סרי� אי� קנס, �ה�א ��יו� לי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹויראה
מ�ר. ה�ל � לאחרי� אבל הא��ר, ���ל הע�בר ָ�ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹזה

.ÂÎ,סאה מאה לת�� ערלה �ל סאה ��פלה הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�יצד?
�די ויצר�, אחרת סאה מאה יביא לא � ה�ל נאסר ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ�הרי
מ�ר. ה�ל כ�, וע�ה עבר וא� �מאתי�; �אחד ָ�ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ��עלה
לכ�ח�ה. הא��ר מב�לי� � �בריה� �ל �א��ר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאבל

.ÊÎ�ונת ע��, ��ר �� ��� לקדרה ��פל חלב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�יצד?
��בטל עד אחר, ע�� ��ר עליו מר�ה � ��דרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָטע�

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַַַַָֹה�ע�.

.ÁÎדבר� טעמ� האס�ר �בר נת� �א� �ארנ�, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָ�בר
��ה��יח�. אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�ל. נאסר ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹ�ַה��ר,
זה הרי טעמ�, והפסיד ל��ר האס�ר זה �ג� א� ְְֲֲִִֵֶַָ�ֲִֶַַָָָָאבל
�ג� א� אבל ס��; ועד מ�ח�ה ��ג� ��היה וה�א ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ�מ�ר;
�י על א� ��ח�ה, ה��יח א� לה��יח, וס�פ� ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָ��ח�ה,

אס�ר. זה הרי � לפ�� ְֲִֵֶֶָֹ���פ�

.ËÎר�מ�ת� המערב היה א� ה�ערבת? את יטע� ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ�מי
נ�ר ה�ר�מה טע� היה א� ה�ה�. א�ת� ט�ע� הח�י�, ְִִִֵֵַַַַָָָָָֹ�ִַע�

מד�ע ה�ל חולי�]� תרומה �ר�מ�ת[תערובת �בהלכ�ת . ְַֹ�ְְְִָ
המד�ע. �י� ָ�ְְִִֵַָית�אר

.Ïוכלאי ערלה ויי� נס�, יי� א� �חלב, ��ר היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָוא�
��ת��ל �רמ�י� �קצי� ��ר א� לדב�, ��פל� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�ר�
על וס�מכי� ה��י, א�ת� ט�ע� � �ה� וכ��צא ה�רק, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָע�
טע�, �� 'י� �אמר: א� טע�', �� 'אי� אמר: א� ִִֵֵֶַַַַַַָָ�יו.
יהיה ��א וה�א מ�ר; ה�ל � �גמ�' והרי ה�א רע ְְִֶֶָֹ�ְֲִֵַַַַַָֹ�מ�ע�
� לטע� ��י �� אי� וא� ��ארנ�. �מ� לה��יח, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹס�פ�
�מאתי�. א� �מאה א� ���י� ��ע�ר�, א�ת� ְְְְְֲִִִִִֵַַָָמ�ערי�
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.·Èנתערב א� מ�ירי�, ל� ��� �בר �אפ�� לי, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה
ל� ��� זה יהיה לא מ�ר; � טע� נת� ולא מינ� ְִֵֶֶֶָֹ�ְְִֵֶַַַָֹ��אינ�
כ� �י על וא� לת�נ�; אפ�ר �הרי מ�בל, חמ�ר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמ�ירי�
חמ� על �תמ� ואל ��ארנ�. �מ� טע�, �נ�ת� �מינ� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ��א
,�� החמיר� לפיכ� מחמצת", "�ל אסרה �ה��רה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�פסח,

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.‚Èתר�מת� ה�ר�מה, חכמי�: ��תנ� ה�ע�רי� ה� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָוא��
ע�לי� � וה���רי� והח�ה, �מאה;[בטלי�]מע�ר, �אחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

לח� �ל �ר�סה וכ� זה. ע� זה �מצטרפי� להרי�, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָוצרי�
�יצד? �מאה. �אחד ע�לי� ח�י�, �ל �ר�ס�ת לת�� ְִִֵֵֶַָָ�ְְִֶַָה�ני�
למאה ��פלה מ���, סאה א� מא��, מאחד קמח ְְֵֶָָָָ�ְְִֵֵֵֶֶַָָָסאה
סאה ה�ל מ� מרי� � ה�ל ונתערב ח�י�, �ל קמח ְְְִִִִֵֵַַָָֹֹ�ְֶֶַָסאה
נפלה אד�; לכל מ�ר וה�אר ��פלה, סאה �נגד ְְָָָָָָ�ְְְְְֶֶֶַַַָָָָאחת

מד�ע. ה�ל נע�ה מ�אה, ָ�ְְֲִֵַַָָָֹלפח�ת

.„È,�מאתי� �אחד ע�לי� � ה�ר� וכלאי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהערלה
רביעית �יצד? להרי�. צרי� ואינ� זה; ע� זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָ�מצטרפי�
הרביעית �היתה א� ה�ר�, �לאי א� ערלה יי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ל
יי� �ל רביע��ת מאתי� לת�� ��פלה מ�ניה�, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמצטרפת
לפח�ת נפלה �ל��; להרי� צרי� ואינ� מ�ר, ה�ל �ַֹ�ְְְְְִִֵָָָָָָ

�הניה. אס�ר ה�ל ֲִִַַַָָָָֹמ�אתי�,

.ÂËל צרי� וכלאיול�ה ערלה ירי� ולא ה�ר�מה, הרי� ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹ
�אי� �ר�מה �ל לפיכ�, �הני�; ממ�� �ה�ר�מה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹה�ר�?

ה�ליסי� �ר�מת �ג�� עליה, מק�ידי� [תאני�ה�הני� ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹ
להרי�.גרועות] צרי� אינ� � ��אד�� ��ע�רי� ְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָוהחר�בי�

.ÊË�ה� מ�ני ה�ר�? וכלאי ערלה �ע�ר �פל� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָול�ה
�תר�מ�ת? מאה �ע�ר על סמכ� ול�ה �הניה. ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָאס�רי�
��אמר: ה�ל, �מק��ת מ�אה אחד מע�ר �ר�מת ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ�הרי
מרי� �א�ה '�בר חכמי�: אמר� מ���"; מק��� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ"את

מק���'. לת�כ�, חזר א� � ְְְִִֶַַָמ���

.ÊÈ�קצי� ��ר �ג�� ,��� ����רה א��רי� ְְְִַָָ�ְִִֶַָָ�אר
�יצד? ���י�. �ע�ר� � �ה� וכ��צא וד� וחלב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�רמ�י�
האליה, מחלב ��ית ��י� לת�� ��פל �לי�ת חלב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ��ית
נפל א� וכ� אס�ר. ה�ל מ��י�, לפח�ת נפל מ�ר; ְְִִִִֵַַַָָָָָֹ�ַֹה�ל
וכ� �ע�רה. ��י� �מ� �� ��היה צרי� חלב, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ��ע�רה
�ל לקדרה ��פל ה��ה �יד �ל ��� וכ� א��רי�. ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְְִִִֵָ��אר
ה�ני�; מ� ה�יד ��� ואי� ���י�, א�ת� מ�ערי� � ְִִִַַַָ�ְְְֲִִִֵַָָ��ר
��ארנ�, �מ� מ�בריה�, ה��ה �יד ���� �י על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ�ְִֶַַוא�
�א��רי �� החמיר� עצמ�, �פני �ר�ה ה��ה וגיד ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָה�איל
�אי� א�סר, ואינ� �� מ�ערי� אי� � עצמ� וה�יד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָת�רה.

טע�. �נ�ת� ְְִִֵַַ�גידי�

.ÁÈחל� הבהמה]אבל �[שד ה��ר ע� ��ת��ל ְְֲִִֵֶַַָָָָ
�מ� מ�בריה�, וה�חל ה�איל ה�ני�; מ� �כחל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָ���י�,

��ע�ר�. הק�� ְְִֵֵֵֶַ��ארנ�,

.ËÈ�יצי� ע� ���לקה אפר�ח, �� ��מצא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�יצה
ה� הרי והיא, ואחת ��י� ע� היתה א� � ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ�ַה��ר�ת
�היא מ�ני ה�ל; נאסר� �לבד, ��י� ע� היתה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�מ�ר�ת;

��ע�ר�. וה�סיפ� �� ה�ר ע�� עצמ�, �פני ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ�ר�ה

.Îלא טה�ר, ע�� �יצי ע� ���לקה טמא ע�� �יצת ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹאבל
ע�� �יצת ��תערבה א� א��, ע� א�� טר� וא� א�ת�; ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאסרה
���י�. �ע�ר� � אחר�ת �יצי� ע� טרפה �יצת א� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָטמא

.‡Î�ה��ר �הרי ��י�? �ע�ר על חכמי� סמכ� ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָ�מ�י�
והיא האיל; מ�אר מ��י� אחד ה�ר�ע, והיא נזיר, ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמאיל
ה�ה� "ולקח ��אמר: א�ת�, א�סרת ואינ� ע�� ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמת��לת

האיל". מ� ��לה ה�ר�ע ְְִִֵֶַַַָָאת

.·Îהיה� קדרה �ג�� ��תערב�, אחר ודבר �מינ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָמי�
ונמחה ה�לי�ת, חלב לת�כ� ונפל �גריסי�, אליה חלב ��ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ואת האליה חלב את ר�אי� � אחד ��� ונע�ה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה�ל
ה�לי�ת חלב �מ�ערי� אחד, ��� ה� �א�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָה�ריסי�
אי �הרי מ�ר, � מ��י� אחד היה א� �באליה; ֲִֵֶָ�ְְִִִִִִֶַַָָָָָ��ריסי�

ה�ע�. על לעמד �א� ְֲֶַַַַַָָֹאפ�ר

.‚Îוכלאי �מאה, ל�ער� ��תערב� לתר�מ�ת ה�י� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָוה�א
�מאתי�. א�ת� ל�ער ערלה א� ְְְִֵֶֶַַַָָָָה�ר�

.„Î,מאה� �י� ���י�, �י� � הא��רי� �כל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָ����ערי�
��דרה ��� �בכל �ב�בלי� ��רק מ�ערי� � �מאתי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ�י�
אמ�� לפי הא��ר, ��פל מאחר קדרה ��לעה ְַ�ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�במה
�צמצ��. ��לעה מה על לעמד אפ�ר אי �הרי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹה�עת;

.‰Î,ל�� וא� לכ�ח�ה. ��רה, �ל א��רי� לב�ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאס�ר
ה�ל. ואסר� חכמי�, א�ת� קנס� כ�, �י על וא� מ�ר. זה ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹ�ֲֵֶהרי
על א�א ז� �ערבת א�סרי� אי� קנס, �ה�א ��יו� לי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹויראה
מ�ר. ה�ל � לאחרי� אבל הא��ר, ���ל הע�בר ָ�ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹזה

.ÂÎ,סאה מאה לת�� ערלה �ל סאה ��פלה הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�יצד?
�די ויצר�, אחרת סאה מאה יביא לא � ה�ל נאסר ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ�הרי
מ�ר. ה�ל כ�, וע�ה עבר וא� �מאתי�; �אחד ָ�ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ��עלה
לכ�ח�ה. הא��ר מב�לי� � �בריה� �ל �א��ר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאבל

.ÊÎ�ונת ע��, ��ר �� ��� לקדרה ��פל חלב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�יצד?
��בטל עד אחר, ע�� ��ר עליו מר�ה � ��דרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָטע�

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַַַַָֹה�ע�.

.ÁÎדבר� טעמ� האס�ר �בר נת� �א� �ארנ�, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָ�בר
��ה��יח�. אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�ל. נאסר ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹ�ַה��ר,
זה הרי טעמ�, והפסיד ל��ר האס�ר זה �ג� א� ְְֲֲִִֵֶַָ�ֲִֶַַָָָָאבל
�ג� א� אבל ס��; ועד מ�ח�ה ��ג� ��היה וה�א ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ�מ�ר;
�י על א� ��ח�ה, ה��יח א� לה��יח, וס�פ� ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָ��ח�ה,

אס�ר. זה הרי � לפ�� ְֲִֵֶֶָֹ���פ�

.ËÎר�מ�ת� המערב היה א� ה�ערבת? את יטע� ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ�מי
נ�ר ה�ר�מה טע� היה א� ה�ה�. א�ת� ט�ע� הח�י�, ְִִִֵֵַַַַָָָָָֹ�ִַע�

מד�ע ה�ל חולי�]� תרומה �ר�מ�ת[תערובת �בהלכ�ת . ְַֹ�ְְְִָ
המד�ע. �י� ָ�ְְִִֵַָית�אר

.Ïוכלאי ערלה ויי� נס�, יי� א� �חלב, ��ר היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָוא�
��ת��ל �רמ�י� �קצי� ��ר א� לדב�, ��פל� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�ר�
על וס�מכי� ה��י, א�ת� ט�ע� � �ה� וכ��צא ה�רק, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָע�
טע�, �� 'י� �אמר: א� טע�', �� 'אי� אמר: א� ִִֵֵֶַַַַַַָָ�יו.
יהיה ��א וה�א מ�ר; ה�ל � �גמ�' והרי ה�א רע ְְִֶֶָֹ�ְֲִֵַַַַַָֹ�מ�ע�
� לטע� ��י �� אי� וא� ��ארנ�. �מ� לה��יח, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹס�פ�
�מאתי�. א� �מאה א� ���י� ��ע�ר�, א�ת� ְְְְְֲִִִִִֵַַָָמ�ערי�



ipyמו mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‡Ï�א�ת מ�ערי� � לחמ� א� ל�כר ��פל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹעכ�ר
�בחמ� ��כר טעמ� ��א ח���י� �אנ� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹ���י�;
מ�ר, � לדב� א� ל�מ� א� ליי� נפל א� אבל ָ�ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָמ��יח.
צריכי� א�� ��ל � ��ג� ��עמ� מ�ני טע�; נת� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָואפ��

טעמ�. �מפסיד מסריח� וזה מב�מי�, ְְְֲִִִֶַַַָָָ�ְְִָלהי�ת�

.·Ïמ�צה אפ�� לאכל אס�ר �חל��, א�ת� ��לה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָֹ�די
�� ונ�ת� מ��יח� וה�א �אבריו, נבלע �החלב � ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָאזנ�
ולא �לי�ת, חלב �� היה ולא �ח�� היה א� לפיכ�, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹטע�.
עד וא�כל, ק�ל� � מ��י� �אחד מעט א�א קרב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָחלב
ק�ל� � ��� ה��ה �גיד ��לא� יר� וכ� לחלב. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ���יע
��לא� �המה וכ� �מ�ליכ�. ל�יד, מ�יע �ה�א עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוא�כל
האס�ר�ת קר�מ�ת ולא ח�טי� לא מ��ה הסיר ולא ְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֹֹ�למה
�מ�ליכ�; ח�תכ� אס�ר, לדבר ���יע וכיו� וא�כל, ק�ל� �ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

�ה�. ל�ער �די טע�, �נ�ת� �גידי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָ�אי�

.‚Ïהמה� א� נבלה ��ר ע� �ח�טה ��ר צ�לי� ְְְְְִִֵֵֵַַָָָאי�
וא� �זה; זה נ�געי� �אי� �י על וא� אחד, �ת��ר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאה
הר�ה �מנה האס�רה היתה ואפ�� מ�ר, זה הרי � ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָ�ְֲֵֶָָצלא�
עצמ� א�א א�סר ואי� א�סר, אינ� �הריח רזה, ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְַוה��רת

א��ר. ִֶ�ל

.„Ïהרי � �ח�טה ��ר ע�� ��בלל מליח נבלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ��ר
��ר �ג�� נבלעת ה�בלה ��מצית מ�ני נאסר, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָזה
על ולא ה�ע� על לא �א� לעמד אפ�ר ואי ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹֹֹה�ח�טה,
�פל �ג ע�� ��בלל מליח טמא �ג ��ר וכ� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָה�ע�ר.
טה�ר ה�ליח היה א� אבל ציר�; מ�ני נאסר ְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָָָטה�ר,
מ� ��לע �ה�פל ה�ליח, נאסר לא � טמא �ג ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוה�פל
אס�ר, ה�ל ציר � טה�ר �ג ע� ��ב�� טמא �ג ְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹה�ליח.

ה�ה�ר. מ� מ�אתי� אחד ה�מא היה �� א� ִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָא�א

טז ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

האס�ר‡. ��בר חכמי� ��תנ� הא�� ה�ע�רי� ְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ�ל
מח�� האס�ר ה�בר היה ���א � ה��ר �מינ� ְְֵֶַַָָָָָָָֹ�ְְִִֵֶַָ��תערב
ולא �ה�א �מ�ת ע�מד �ה�א ח��ב �בר א� מת�ל, ְְְֵֵֶֶַָָָֹא�
מת�ל א� מח�� היה א� אבל ה��ר; ��בר ונדמע ְְֲִֵֵַַָָָָ�ְְְִִֵַַַָָָנתערב

�ה�א. �כל א�סר � ח��ב �בר ְֵֶָָָָא�

ע�ת·. לת�� ��פל �ר�מה �ל ח�י� �ל �א�ר ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ�יצד?
��� הע�ה ז� הרי � לח�� �די �� וי� ח�י�, �ל ָ�ְְְֲִִֵֵֵֵַָָ�ִִֶח�י�
וי� ח�י�, לקדרת ��פל� �ר�מה �ל �בלי� וכ� ְִֵ�ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ�ְמד�ע;
על וא� מד�ע, ה�ל � הח�י� מ�י� וה� לת�ל, �די ְַַָ�ְִַֹ�ְְְִִֵֵֵֶַַָ�ה�
�לאי �ל �א�ר וכ� מאל�. אחד ה�בלי� א� �ה�א�ר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�י
� ה�דרה לת�� ערלה �ל �בלי� א� הע�ה, לת�� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָה�ר�

�הניה. אס�ר ֲַַָָָֹה�ל

�בעה‚. � �ה�א �כל �מינ� א�סר �ה�א ח��ב ְְְִִֵֶֶָָָָָ�בר
בד� ור��ני פר�, אג�זי ה�: וא�� מקומות]דברי�; ,[שמות ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶָָָ

�רדי� וחלפ�ת סת�מ�ת, א�ר�ב,[סלק]וחב��ת וקלסי , ְְְְְְְְִִִֵַַָָ
ה�ית. �על �ל וכ�ר�ת יונית, ְְְִִִֶַַַַַַָָ�דלעת

ונתערב„. ערלה, �היה בד� מר��ני אחד ר��� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ�יצד?
חבית וכ� �הניה; אס�ר ה�ל � ר��ני� אלפי� ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹ�כ�ה
�כ�ה ��תערבה ה�ר�, �לאי א� ערלה יי� �ל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָסת�מה

�אר וכ� �הניה. אס�רי� ה�ל � סת�מ�ת חב��ת ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָֹאלפי�
דברי�. ְְִִַָָה�בעה

א�‰. ח�ה א� �המה ��ר �ל א� נבלה, �ל חתיכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכ�
� חתיכ�ת אלפי� �כ�ה ��תערבה ה�מאי�, �ג א� ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָע��
י�ער �� ואחר חתיכה, א�ת� ��ג�י� עד אס�ר ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹה�ל
האס�ר ה�בר הרי הג�יה�, לא �א� ���י�; ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹה�אר
מת��ד �הרי אצל�, ח��בה והחתיכה נ���ה; ולא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹע�מד

הא�רחי�. לפני ��ְְִִֵָָ

.Â�ח�י �ל א� �חלב, ��ר �ל �חתיכה ה�י� ִ�ְְֲִִֶֶַַָָָָָוה�א
�מ� �הניה, מ�בריה� אס�רי� ה� �הרי �עזרה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ���חט�
��ג�י� עד �ה�, �כל א�סרי� � �חיטה �הלכ�ת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��ת�אר
� ה��ר ע� א� ה�ידי� ע� ��ת��ל ה��ה �יד וכ� ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָא�ת�.
�נ�ת� ��ידי� �אי� מ�ר, וה�אר מג�יה� ���יר�, ְִִֵֵֶַָ�ְְְְִִִֶַַַַָ�זמ�
�פני �ר�ה �ה�א מ�ני אס�ר; ה�ל מ�יר�, אינ� וא� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹטע�.

�ה�א. �כל וא�סר ח��ב ה�א הרי ְְְֲֵֵֶַָָעצמ�,

.Ê,�לפיכ �טלי�; ואינ� ה� ח��בי� ח�י�, �עלי �ל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָוכ�
�אל� ער�פה ועגלה �ורי�, �אל� ��תערב ה�סקל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ��ר
�טר א� צ��רי�, �אל� ה�ח�טה מצרע צ��ר א� ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹעגל�ת,
�אר אבל �הניה. אס�רי� ��� � חמ�רי� �אל� ְֲֲֲִַָָָָָ�ְֲֲִֶֶחמ�ר
��ע�ר�. ע�לי� א�� הרי ל�נ�ת, ��ר�� �י על א� � ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָה�ברי�

.Áתערבה�� ה�ר� מ�לאי ירק �ל אג�ה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�ֲֵַ�יצד?
�מאתי� ��תערב ערלה �ל אתר�ג א� אג��ת, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ�ְֲִַָ�מאתי�

�זה. ���צא �ל וכ� מ�ר. ה�ל � ְֵֵֶַָָֹ�ְִֶַֹאתר�גי�

.Ë�מ מק�� �ני אצל ח��ב �ה�א �בר ��ל לי, ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָיראה
�א�ת� י�ראל �אר� בד� ור��ני פר� אג�זי �ג�� ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָה�ק�מ�ת,
�א�ת� ח�יב�ת� לפי �ה�א, �כל א�סר �ה�א � ְְְְֲִִִֵֶֶַַָה�מ�י�
�כל א�סרי� �ה� א�א א��, הז�ר� ולא זמ�; �בא�ת� ְְְְִֵֵֶֶָָ�ְְְַָֹמק��
��אר �ה� ���צא לכל ה�י� וה�א מק��, �כל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ה�
מ�בריה�. הא�� א��רי� ��ל ה�א �ר�ר ודבר ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָמק�מ�ת.

.È�ר��ני ל�ני ה�את, ה�ערבת מ� אחד ר��� ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹנפל
לר��ני� אחד ר��� ה�ל�ה מ� ונפל בד�, מר��ני ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאחרי�
�ל הר��� �הרי מ�רי�, האחרי� א�� הרי � ֲִִֵֶֶָָ�ֲֲֲִִֵֵֵֵָאחרי�
ה�ערבת מ� נפל וא� �רב; �טל הרא��נה ְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ�ערבת
�רב, �טל נאמר לא אס�רי�; ��� לאל�, ר��� ְֱֲִֵֶַָָֹֹ�ְִִֶֶָָהרא��נה
ה�נ�ה ה�ערבת מ� י�ל �א� � ספק� ספק לה�יר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹא�א

�זה. ���צא �ל וכ� א�סר. אינ� אחר, ְְֵֵֵֵֵֶַַָָֹלמק��

.‡Èערלה אג�ז מ�ני ��� ��אסר� א�� אג�זי� ְְֱִֵָָָ�ְְְֱִִֵֶֶֶַנת��ע�
ונתח�כ� החב��ת, ונת��ח� הר��ני�, נת�רד� א� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ��יניה�,
יעל� א�� הרי � ��אסר� אחר ה��ר�ת ונת�רס� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָה�ל�עי�,
�כלל ��ד�כה נבלה לחתיכת ה�י� וה�א �מאתי�; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�אחד

���י�. ע�לה �היא �מ�ה, ה�ל ונע�ה ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹהחתיכ�ת

.·Èלפצע הר��ני�,[לרסק]ואס�ר �לפרד האג�זי�, ְְְֱִִִִֵַָָָָֹ
�מאתי� �אחד ��על� �די ��אסר�, אחר החב��ת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹולפ�ח
ק�נסי� כ�, ע�ה וא� לכ�ח�ה; א��ר מב�לי� �אי� �ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

��ארנ�. �מ� עליו וא�סרי� ְְְְִֵֶַָָא�ת�

.‚È��לת ��פל� �ר�מה ו�ל ה�ר� �לאי �ל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ�א�ר
�ב�ניה� לח��, �די �זה ולא לח�� �די �זה לא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהע�ה,
לי�ראל אס�רה ע�ה א�ת� � לח�� �די ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ���צטרפ�

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ה�ר� �לאי ו�ל �ר�מה �ל �בלי� וכ� ל�הני�. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ��מ�רת
�ב�ניה� לת�ל, �די מה� �אחד ולא ה�דרה, לת�� ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ��פל�
�בר �הרי לי�ראל, אס�רה קדרה א�ת� � לת�ל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ�די

לכהני�. �מ�רת ��ל�; לה� ְֲִֶֶֹ�ְִֶָָָָהאס�ר

.„È�א אחד, מ�י� �מ�ת �ל�ה א� �ני� �ה� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�בלי�
וכ� ולאסר, לת�ל מצטרפי� � אחד מ�� מיני� ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ�ל�ה
ה�איל � �ע�רי� �ל ��א�ר ח�י� �ל �א�ר �יצד? ְְְְִִִִֵֵֶֶַַלח��.
הרי א�א מינ�, ו�אינ� �מי� אינ� ה�א, אחד �א�ר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָו��
�ל �ע�ה לח�� �די �ה� ל�ער �מצטרפי� אחד; �מי� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָה�
לח�� �די א� ח�י�, טע� �ניה� טע� היה א� ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָח�י�,
�ע�רי�. טע� �ניה� טע� היה א� �ע�רי�, �ל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ�ע�ה

.ÂËנהר�ת �ל �ר�ס �ג�� �יצד? אחד מ�י� �מ�ת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ל�ה
מה� אחד ��כל �י על א� � ��ה �ל וכר�ס אפר �ל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוכר�ס
לת�ל. מצטרפי� אחד, מי� וה� ה�איל � עצמ� �פני ��ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

.ÊË�א �ר�מה �ל �א�ר לת�כ� ��פל מח�צת ְְְֶֶֶֶַָָָ�ְִָע�ה
לת�כ� ��פל� מת�לת קדרה וכ� ה�ר�, �לאי �ל ְְֶֶֶָָ�ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָ�א�ר
א� � ה�ר� �לאי �ל א� ערלה �ל א� �ר�מה �ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ�בלי�
�ב�בלי� מ�ה, הע�ה היתה א�� לח�� �די ��א�ר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָי�

� היתה א�� ה�דרה לת�ל וא��די אס�ר; ה�ל הרי � פלה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
�אחד �ר�מה ��ע�ר�, יעל� � �לח�� לת�ל �די �ה� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאי�

�מאתי�. �אחד ה�ר� וכלאי וערלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�מאה,

.ÊÈ?יצד� ה�ר�. �לאי ואת הערלה את מעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�ר�מה
נפל �� ואחר ח�י�, ות�עי� לת�עה ��פלה �ר�מה ְִַַַָָ�ְְְְְְְִִִֶָָָָָסאה
�א� אי� � ה�ר� �לאי �ל א� ערלה �ל סאה חצי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹל�ל
�אחד עלה �הרי ה�ר�; �לאי א��ר ולא ערלה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹא��ר

�ר�מה. ה�אתי� ��קצת �י על וא� ְְְִִִִֶַַַַַָָָָ�מאתי�,

.ÁÈ?יצד� ה�ר�מה. את מעלי� ה�ר� וכלאי הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכ�
לע�רי� ��פל� ה�ר� �לאי �ל א� ערלה �ל סאה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמאה
�מאה; אל� ע�רי� ה�ערבת �ל נע�ת ח�י�, �ל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�ֶֶֶאל�
הרי � �ר�מה �ל �סאה סאה מאתי� לכל נפל �� ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָואחר
�י על וא� �מאה, �אחד ה�ר�מה ותעלה מ�ר: ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ�ַֹה�ל
ה�ר�. �לאי א� ערלה א�ת� ה�עלי� ה�אה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ��קצת

.ËÈאת ה�ר� וכלאי ה�ר�, �לאי את מעלה הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוכ�
הערלה. את והערלה ה�ר�, �לאי את ה�ר� וכלאי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהערלה,
��פל� ה�ר� �לאי �ל א� ערלה �ל סאה מאתי� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�יצד?
�סאה סאה מאתי� לכל נפל �� ואחר ח�י�, אל� ְְְְִִַַַַָָָָָָ�ְְִֶֶַָלאר�עי�
��טל ��יו� מ�ר; ה�ל � ה�ר� �לאי �ל א� ערלה ֵֶֶַָָָ�ְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ�ל

ה��רי�. �ח�י� ה�ל נע�ה �ח�ה, ��פל ִָ�ִַ�ְְֲִִֶַַַָָָָֹהא��ר

.Î,�אחרי� נתערב י�ר�; ערלה, �קל�י ��בע� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�גד
�פת ערלה, �קל�י ���ל� �ב�יל �מאתי�. �אחד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָיעלה
ה�ב�יל י�ר� � ה�ר� �כלאי א� ערלה �קל�י ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�אפי�
יעל� �אחרי�, נתערב� �ה�; נ�רת הנית� �הרי ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוה�ת,

�מאתי�. ְִֶַָָ�אחד

.‡Îה�יט מלא �� �ארג �גד זרת]וכ� ��בע�[שישית ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ
�מאתי�. �אחד יעלה � ה�א איזה יד�ע ואי� ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ערלה,
�מאתי�; �אחד יעל� � ה�ר �ס�ני ערלה ס�ני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנתערב�

�רב. י�טל � צבע �מי צבע ְְִֵֵֵֶֶַַָֹמי

.·Î�חד �י� ה�ר�, �בכלאי ערלה �קל�י �ה�יק� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ���ר
��ל וא� ה�ר; �עצי א�ת� יח� �� ואחר י�צ�, � י�� ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�י�
�הניה; אס�ר זה הרי � �ב�יל �י� �ת �י� ���צ�, קד� ��ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
הא�, �ל את �ר� ��ב�יל. א� ��ת א��ר עצי �בח ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָי�
מ�ר, זה הרי � ���ר �ל �ח�� אפה א� ��ל �� ָ�ֲֵֶֶַ�ְְִֵַַָָָואחר

לה�. הלכ� א��ר עצי ְֲֲִֵֵֶֶָָ�הרי

.‚Îה��צר ���ל� �צל�ח��ת �קדר�ת וכ�ס�ת ְְְְְִִֵֵֶַָָקער�ת
האס�ר �בר �הרי �הניה, אס�רי� א�� הרי � ערלה ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָ�קל�י

חר�. א�ת� ע�ה ֲֶֶַָָָָָ�הניה

.„Î;מ�רת ערלה, עצי �ל גחלי� ��י על ���ל� ֶֶ�ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ת
��ער�ת. �ה� �י על א� א��ר�, הל� � �חלי� ��ע�� ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�יו�
�בעצי ה�ר�, �כלאי א� ערלה �קל�י א�ת� ���ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקדרה
��ר�; וזה ��ה �י על וא� אס�ר, ה�ב�יל הרי � ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָה�ר
עצי �א� לא עדי� א��ר, עצי מחמת ��ת��לה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ���עה
�א��ר. �מקצת� ה�ר �עצי ה���ל מקצת ונמצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהה�ר;

.‰Îער�גה וכ� �נטיע�ת, ��תערבה ערלה �ל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָנטיעה
מ� לכ�ח�ה ל�קט זה הרי � �ער�ג�ת ה�ר� �לאי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�ל

הי א� �מאתי�ה�ל: וער�גה נטיע�ת, �מאתי� נטיעה תה ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָֹ
הרי מ�ה, �פח�ת הי� וא� מ�ר; ה�לקט �ל הרי � ְְֲִִֵֶָָָ�ְֲֲִֵַָָער�ג�ת
והיה לכ�ח�ה, ללקט ל� ה�יר� ול�ה אס�ר. ה�לקט ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָֹ�ל
ה�טיעה וי�ציא ��טריח עד ה�ל ל� �א�סרי� ה�י� ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹמ�
�רמ� א�סר אד� �אי� חזקה, �ה�בר האס�רה? ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוהער�גה

מ�ציא�. היה י�דע� היה וא�� אחת, ְְְִִִִַַָָָָָָָ�נטיעה

.ÂÎקרבת� �קבת א� ערלה, ��י ��ר� �בינה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹה�עמיד
אס�רה ז� הרי � ��יי� �ל יי� �חמ� א� זרה, ְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָֹעב�דה
�י על וא� מינ�, ��אינ� מי� �ה�א �י על א� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ�הניה;
וה�א ה��ר, ה�א האס�ר ה�בר �הרי � �ה�א �ל ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ה�א

�בינה. א�ת� ְִֶָָָָ�ע�ה

.ÊÎ;�רפ��� ��ה� ה�ר�ת �י� ה�ר�, וכלאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהערלה
ה��קי�. ל�ר� אפ�ר �אי מ�ני י�בר�, ��ה� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוה��קי�

.ÁÎה�ל � ה�י� ע� ��תערב זרה לעב�דה ��תנ�� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיי�
�ברי� ��ה �אמרנ�. �מ� �ה�א, �כל �הניה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָאס�ר
אבל נס�; יי� �ל ט�ה על ה��ר ה�י� ��ה�רק ֲִֵֶֶֶַָָָ�ְֲִִֶַַַַאמ�רי�?

מ�לצ�ל נס� יי� ערה �[כלי]א� יי� �ל ה��ר לת�� קט� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מ� ערה �טל. רא��� רא��� ,��� ה��� �ל ערה ִִִֵֵָָ�ֲִֵַָָאפ��
ל��ר האס�ר מ� א� לאס�ר, ה��ר מ� �ערה �י� � ָ�ִַָָָָָ�ִִֵֵֶֶַָָהחבית
�ד�ל. החבית מ�י ה��רד �הע��ד מ�ני אס�ר, ה�ל �ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.ËÎ,ה�א� �כל א�סר זה הרי � �יי� יינ� סת� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנתערב
��� האס�ר ה�י� �מי ול�קח לג�יי�, ��� וי�כר ְְְִִֵֵֶַַַָָ�ְְִִִֵָָ��ת�ה;
א� וכ� ה�ע�ת. ��אר ויהנה ה�לח, לי� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�מ�ליכ�
אס�רי� ה�ל � החב��ת �י� נס� יי� �ל חבית ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנתערבה
לי� חבית א�ת� �מי וי�לי� �הניה; �מ�רי� ְְְֲִִִֵַָָָָָָ�ְִִָ��ת�ה,
יינ�. סת� �ל �חבית וכ� לג�י. ה�ל ���מ�ר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹה�לח,

.Ïמ�ני טע�, �נ�ת� � �מי� יי� א� �יי�, ��תערב� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָמי�
���פל אמ�רי�? �ברי� ��ה מינ�. ��אינ� מי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�ה�
נפל א� אבל האס�ר; ה��קה לת�� ה��ר ְְֲִֶַַַָָָָָ�ְֶַַַה��קה
רא��� רא��� � ה��ר ה��קה לת�� האס�ר ִִָ�ְְְֶֶַַַַַָָה��קה
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ה�ר� �לאי ו�ל �ר�מה �ל �בלי� וכ� ל�הני�. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ��מ�רת
�ב�ניה� לת�ל, �די מה� �אחד ולא ה�דרה, לת�� ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ��פל�
�בר �הרי לי�ראל, אס�רה קדרה א�ת� � לת�ל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ�די

לכהני�. �מ�רת ��ל�; לה� ְֲִֶֶֹ�ְִֶָָָָהאס�ר

.„È�א אחד, מ�י� �מ�ת �ל�ה א� �ני� �ה� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�בלי�
וכ� ולאסר, לת�ל מצטרפי� � אחד מ�� מיני� ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ�ל�ה
ה�איל � �ע�רי� �ל ��א�ר ח�י� �ל �א�ר �יצד? ְְְְִִִִֵֵֶֶַַלח��.
הרי א�א מינ�, ו�אינ� �מי� אינ� ה�א, אחד �א�ר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָו��
�ל �ע�ה לח�� �די �ה� ל�ער �מצטרפי� אחד; �מי� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָה�
לח�� �די א� ח�י�, טע� �ניה� טע� היה א� ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָח�י�,
�ע�רי�. טע� �ניה� טע� היה א� �ע�רי�, �ל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ�ע�ה

.ÂËנהר�ת �ל �ר�ס �ג�� �יצד? אחד מ�י� �מ�ת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ל�ה
מה� אחד ��כל �י על א� � ��ה �ל וכר�ס אפר �ל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוכר�ס
לת�ל. מצטרפי� אחד, מי� וה� ה�איל � עצמ� �פני ��ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

.ÊË�א �ר�מה �ל �א�ר לת�כ� ��פל מח�צת ְְְֶֶֶֶַָָָ�ְִָע�ה
לת�כ� ��פל� מת�לת קדרה וכ� ה�ר�, �לאי �ל ְְֶֶֶָָ�ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָ�א�ר
א� � ה�ר� �לאי �ל א� ערלה �ל א� �ר�מה �ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ�בלי�
�ב�בלי� מ�ה, הע�ה היתה א�� לח�� �די ��א�ר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָי�

� היתה א�� ה�דרה לת�ל וא��די אס�ר; ה�ל הרי � פלה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
�אחד �ר�מה ��ע�ר�, יעל� � �לח�� לת�ל �די �ה� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאי�

�מאתי�. �אחד ה�ר� וכלאי וערלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�מאה,

.ÊÈ?יצד� ה�ר�. �לאי ואת הערלה את מעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�ר�מה
נפל �� ואחר ח�י�, ות�עי� לת�עה ��פלה �ר�מה ְִַַַָָ�ְְְְְְְִִִֶָָָָָסאה
�א� אי� � ה�ר� �לאי �ל א� ערלה �ל סאה חצי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹל�ל
�אחד עלה �הרי ה�ר�; �לאי א��ר ולא ערלה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹא��ר

�ר�מה. ה�אתי� ��קצת �י על וא� ְְְִִִִֶַַַַַָָָָ�מאתי�,

.ÁÈ?יצד� ה�ר�מה. את מעלי� ה�ר� וכלאי הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכ�
לע�רי� ��פל� ה�ר� �לאי �ל א� ערלה �ל סאה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמאה
�מאה; אל� ע�רי� ה�ערבת �ל נע�ת ח�י�, �ל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�ֶֶֶאל�
הרי � �ר�מה �ל �סאה סאה מאתי� לכל נפל �� ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָואחר
�י על וא� �מאה, �אחד ה�ר�מה ותעלה מ�ר: ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ�ַֹה�ל
ה�ר�. �לאי א� ערלה א�ת� ה�עלי� ה�אה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ��קצת

.ËÈאת ה�ר� וכלאי ה�ר�, �לאי את מעלה הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוכ�
הערלה. את והערלה ה�ר�, �לאי את ה�ר� וכלאי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהערלה,
��פל� ה�ר� �לאי �ל א� ערלה �ל סאה מאתי� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�יצד?
�סאה סאה מאתי� לכל נפל �� ואחר ח�י�, אל� ְְְְִִַַַַָָָָָָ�ְְִֶֶַָלאר�עי�
��טל ��יו� מ�ר; ה�ל � ה�ר� �לאי �ל א� ערלה ֵֶֶַָָָ�ְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ�ל

ה��רי�. �ח�י� ה�ל נע�ה �ח�ה, ��פל ִָ�ִַ�ְְֲִִֶַַַָָָָֹהא��ר

.Î,�אחרי� נתערב י�ר�; ערלה, �קל�י ��בע� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�גד
�פת ערלה, �קל�י ���ל� �ב�יל �מאתי�. �אחד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָיעלה
ה�ב�יל י�ר� � ה�ר� �כלאי א� ערלה �קל�י ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�אפי�
יעל� �אחרי�, נתערב� �ה�; נ�רת הנית� �הרי ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוה�ת,

�מאתי�. ְִֶַָָ�אחד

.‡Îה�יט מלא �� �ארג �גד זרת]וכ� ��בע�[שישית ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ
�מאתי�. �אחד יעלה � ה�א איזה יד�ע ואי� ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ערלה,
�מאתי�; �אחד יעל� � ה�ר �ס�ני ערלה ס�ני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנתערב�

�רב. י�טל � צבע �מי צבע ְְִֵֵֵֶֶַַָֹמי

.·Î�חד �י� ה�ר�, �בכלאי ערלה �קל�י �ה�יק� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ���ר
��ל וא� ה�ר; �עצי א�ת� יח� �� ואחר י�צ�, � י�� ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�י�
�הניה; אס�ר זה הרי � �ב�יל �י� �ת �י� ���צ�, קד� ��ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
הא�, �ל את �ר� ��ב�יל. א� ��ת א��ר עצי �בח ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָי�
מ�ר, זה הרי � ���ר �ל �ח�� אפה א� ��ל �� ָ�ֲֵֶֶַ�ְְִֵַַָָָואחר

לה�. הלכ� א��ר עצי ְֲֲִֵֵֶֶָָ�הרי

.‚Îה��צר ���ל� �צל�ח��ת �קדר�ת וכ�ס�ת ְְְְְִִֵֵֶַָָקער�ת
האס�ר �בר �הרי �הניה, אס�רי� א�� הרי � ערלה ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָ�קל�י

חר�. א�ת� ע�ה ֲֶֶַָָָָָ�הניה

.„Î;מ�רת ערלה, עצי �ל גחלי� ��י על ���ל� ֶֶ�ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ת
��ער�ת. �ה� �י על א� א��ר�, הל� � �חלי� ��ע�� ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�יו�
�בעצי ה�ר�, �כלאי א� ערלה �קל�י א�ת� ���ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקדרה
��ר�; וזה ��ה �י על וא� אס�ר, ה�ב�יל הרי � ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָה�ר
עצי �א� לא עדי� א��ר, עצי מחמת ��ת��לה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ���עה
�א��ר. �מקצת� ה�ר �עצי ה���ל מקצת ונמצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהה�ר;

.‰Îער�גה וכ� �נטיע�ת, ��תערבה ערלה �ל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָנטיעה
מ� לכ�ח�ה ל�קט זה הרי � �ער�ג�ת ה�ר� �לאי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�ל

הי א� �מאתי�ה�ל: וער�גה נטיע�ת, �מאתי� נטיעה תה ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָֹ
הרי מ�ה, �פח�ת הי� וא� מ�ר; ה�לקט �ל הרי � ְְֲִִֵֶָָָ�ְֲֲִֵַָָער�ג�ת
והיה לכ�ח�ה, ללקט ל� ה�יר� ול�ה אס�ר. ה�לקט ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָֹ�ל
ה�טיעה וי�ציא ��טריח עד ה�ל ל� �א�סרי� ה�י� ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹמ�
�רמ� א�סר אד� �אי� חזקה, �ה�בר האס�רה? ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוהער�גה

מ�ציא�. היה י�דע� היה וא�� אחת, ְְְִִִִַַָָָָָָָ�נטיעה

.ÂÎקרבת� �קבת א� ערלה, ��י ��ר� �בינה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹה�עמיד
אס�רה ז� הרי � ��יי� �ל יי� �חמ� א� זרה, ְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָֹעב�דה
�י על וא� מינ�, ��אינ� מי� �ה�א �י על א� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ�הניה;
וה�א ה��ר, ה�א האס�ר ה�בר �הרי � �ה�א �ל ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ה�א

�בינה. א�ת� ְִֶָָָָ�ע�ה

.ÊÎ;�רפ��� ��ה� ה�ר�ת �י� ה�ר�, וכלאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהערלה
ה��קי�. ל�ר� אפ�ר �אי מ�ני י�בר�, ��ה� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוה��קי�

.ÁÎה�ל � ה�י� ע� ��תערב זרה לעב�דה ��תנ�� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיי�
�ברי� ��ה �אמרנ�. �מ� �ה�א, �כל �הניה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָאס�ר
אבל נס�; יי� �ל ט�ה על ה��ר ה�י� ��ה�רק ֲִֵֶֶֶַָָָ�ְֲִִֶַַַַאמ�רי�?

מ�לצ�ל נס� יי� ערה �[כלי]א� יי� �ל ה��ר לת�� קט� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מ� ערה �טל. רא��� רא��� ,��� ה��� �ל ערה ִִִֵֵָָ�ֲִֵַָָאפ��
ל��ר האס�ר מ� א� לאס�ר, ה��ר מ� �ערה �י� � ָ�ִַָָָָָ�ִִֵֵֶֶַָָהחבית
�ד�ל. החבית מ�י ה��רד �הע��ד מ�ני אס�ר, ה�ל �ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.ËÎ,ה�א� �כל א�סר זה הרי � �יי� יינ� סת� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנתערב
��� האס�ר ה�י� �מי ול�קח לג�יי�, ��� וי�כר ְְְִִֵֵֶַַַָָ�ְְִִִֵָָ��ת�ה;
א� וכ� ה�ע�ת. ��אר ויהנה ה�לח, לי� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�מ�ליכ�
אס�רי� ה�ל � החב��ת �י� נס� יי� �ל חבית ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנתערבה
לי� חבית א�ת� �מי וי�לי� �הניה; �מ�רי� ְְְֲִִִֵַָָָָָָ�ְִִָ��ת�ה,
יינ�. סת� �ל �חבית וכ� לג�י. ה�ל ���מ�ר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹה�לח,

.Ïמ�ני טע�, �נ�ת� � �מי� יי� א� �יי�, ��תערב� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָמי�
���פל אמ�רי�? �ברי� ��ה מינ�. ��אינ� מי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�ה�
נפל א� אבל האס�ר; ה��קה לת�� ה��ר ְְֲִֶַַַָָָָָ�ְֶַַַה��קה
רא��� רא��� � ה��ר ה��קה לת�� האס�ר ִִָ�ְְְֶֶַַַַַָָה��קה
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מעט וי�רד מריק �היה קט�, מ�לצ�ל ���רק וה�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�טל;
א� נעבדי�, �הי� �ג�� אס�רי�? ה�י� יהי� והיא� ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָמעט.

זרה. עב�דה ְֲִֶָָָֹ�קרבת

.‡Ï,ח�ה� מי� �ל קית�� לת�כ� ��פל יי� �ל ְְִִִִֶֶֶַַַָָ��ר
�א�� הה�ר יי� את ר�אי� � נס� יי� לת�כ� נפל �� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָואחר
רא�יי� א� נס�: יי� ע� �ה� מ�ערי� ��פל� וה�י� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאינ�,
�מב�לי� עליו רבי� ה�י� הרי � נס� יי� א�ת� טע� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלבטל

מ�ר. ה�ל והרי ָ�ֲֵַַֹא�ת�,

.·Ïמ�ר�ת וה� ידיח�, � הענבי� על ��פל נס� ָ�ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיי�
�י� י��, ה�י� �היה �י� � מב�ע�ת הי� וא� ִֵֵֶַַָָָָָ�ְְֲִִַָָ�אכילה;
אס�ר�ת א�� הרי �ענבי�, טע� נת� א� � חד� ֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ�היה

�אכילה. מ�ר�ת א�� הרי לאו, וא� ֲִַָָ�ְֲֲִֵֵַָָָ�הניה;

.‚Ï�ה�י� מ�ני מ�ר�ת, א�� הרי � תאני� ��י על ְִִֵֶַַָ�ְֲִֵֵֵֵַַַָנפל
ה�אני�. �טע� ְְִֵֵַַַ��ג�

.„Ïאס�ר�ת א�� הרי � הח�י� על ��פל נס� ֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָיי�
יחזר ��א לג�י, ימ�ר� ולא �הניה. �מ�ר�ת ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָֹֹ�ֲִַָ�אכילה,

א ט�ח� ע��ה? �יצד א�א לי�ראל. וע��הוימ�ר� �ת�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
��א �די י�ראל, �פני ��א ל��יי� �מ�כר� �ת, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמה�
�מ� אס�רה, ��יי� �ת �הרי � ה��י מ� י�ראל א�ת� ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָי�ח�
מ�ני טע�? �נ�ת� הח�י� את ��דקי� אי� ול�ה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ��ת�אר.

�ה�. נבלע וה�י� ��אב�ת, ְְֲִִֵֶֶַַָָ�ה�

.‰Ïכל� א�סר � �כר חמ� לת�� ונפל �החמי�, נס� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיי�
��תערב ויי� ה�. חמ� ��ניה� �מינ�; �ה�א מ�ני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ�ה�א,
� לחמ� יי� ��פל �י� ליי� חמ� ��פל �י� החמ�, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹע�

טע�. �נ�ת� א�ת� ְְֲִֵַַַמ�ערי�

שלישי יו�
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��ר‡. א� נבלה ��ר �� ��ת��ל חר� �ל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָקדרה
�א�ת� �ח�טה ��ר �� יב�ל לא � �רמ�י� ְְְְְְִִֵַַָָָָֹ�קצי�
�� ��ל אס�ר; ה�ב�יל ��ר, מי� �� ��ל וא� ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָה���.

טע�. �נ�ת� אחר, ְִֵֵַַַמי�

ה�איל·. �לבד, י�מ� �ת קדרה א�א ��רה אסרה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹולא
ס�פרי�, �מ�ברי ��דרה; ��בלע ה��� נפ�� לא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ�ְֲִִַַַַֹועדי�
י�ני� חר� �לי ל�קחי� אי� לפיכ� לע�ל�. �� יב�ל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלא
�קער�ת, קדר�ת �ג�� �ח�י�, �ה� ������� ה��יי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמ�
�ה� �ב�ל לקח, וא� �אבר; ��עי� הי� ואפ�� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָלע�ל�,

מ�ר. ה�ב�יל � והלאה �ני ָ�ְְִִִֵַַָָָמ���

מ�כ�ת‚. מ�לי ה��יי�, מ� סע�דה ת�מי� �לי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָה��קח
� ע�ר �ל �ה� נ���� ��א �ברי� � זכ�כית ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ�כלי
�ה� לאכל מ�רי� יהי� �� ואחר מקוה, �מי ֱִֶֶָָֹ�ְְְְְִִִֵֶַַַָָמט�יל�
��ס�ת �ג�� צ�נ�, ידי על �ה� ������ �דברי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָול���ת.
�דברי� מ�רי�. וה� �מט�יל�, מדיח� � וקית�נ�ת ְִִָָ�ְְְְְִִִִֵַָָ�צל�ח��ת
וקמקמ�סי� י�ר�ת �ג�� ח�י�, ידי על �ה� ������ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ�ְְִ
�דברי� מ�רי�. וה� �מט�יל�, מגעיל� � ח�י� ְִִָָ�ְְְְִִִֵֵַַַַָָ�מח�י
� ואס�לא�ת ���די� �ג�� הא�ר, ידי על �ה� ������ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מ�רי�. וה� �מט�יל� קל�ת�, ����ר עד �א�ר ִָ�ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמל�נ�

י�רה„. נ�ת� מגעיל�? י�רה[סיר]�יצד לת�� קט�ה ְְְִֵֵַַַָָָָ

ה�ט�ה, על ��צ�פ� עד מי� עליה �ממ�א ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�ד�לה,
על מ�י� � �ד�לה י�רה היתה וא� יפה; יפה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָ�מר�יח�
על ה�י� ��צ�פ� עד מי� �ממ�א� טיט, א� �צק ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ�פת�
א� הר�יח, ��א עד �ה� ������ וכ�� �מר�יח. ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ�ְְְִַַָָ�פת�,
מ�ר; � הט�יל ��א ועד הל�י�, ��א ועד הדיח, ��א ָ�ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹֹעד
��ארנ�. �מ� ה�א, לפג� טע� נ�ת� ��ה� ה��� ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ֶַָ��ל

מ�‰. ה�לקחי� ה�ע�דה �לי ��ט�ילי� ז� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָטבילה
טמאה לעני� אינ� � ��ת�ה לאכילה י�ר� �� ואחר ְָ�ְְְְֲִִִֵַַָָָ�ְִַַַָה��יי�,
א�ר �בר "�ל � ל� ורמז ס�פרי�. מ�ברי א�א ְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָוטהרה,
למד�, ה�מ�עה �מ�י וטהר"; �א� �עביר� �א� ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֹיבא
מידי לא ג�יי�, גע�לי מידי �טהרת� א�א מד�ר ְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�אינ�
הא�; ידי על א�א ע�לה �אינ� טמאה ל� �אי� ְְֵֵֵֶֶַָָָָָ�ְְֵֶָ�טמאה;
מת, וטמאת מ�מאת�; ע�לי� �טבילה ה�מאי�, ְֵַ�ְְָָ�ְְְִִִִִֵַָָוכל
ג�יי�. �ע�לי לעני� א�א �לל א� �� ואי� �טבילה. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�ה�יה
טהרה ל� 'ה�ס� חכמי�: אמר� "וטהר", ��ת�ב ְְְֲֳִֵֵֵֶָָָָָָָוכיו�

ג�יי�'. מ�ע�לי לה�יר� �א� עברת� ְֲִִִִֵֵַַַָָָאחר

.Âסע�דה �ל מ�כ�ת �לי א�א ז�, �טבילה ח�ב� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלא
����� א� ה��יי�, מ� ה��אל אבל ה��יי�; מ� ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָה�לקחי�

מ �לי אצל� ואינ�ה��י מל��, א� מר�יח א� מדיח � �כ�ת ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ
מדיח � אבני� �לי א� ע� �לי לקח א� וכ� להט�יל. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָצרי�
החד�י�, חר� �לי וכ� להט�יל. צרי� ואינ� מר�יח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָא�
�כלי ה� הרי �אבר, ה��עי� אבל להט�יל; צרי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָאינ�

טבילה. �צריכי� ְְִִִַָָמ�כ�ת

.Êא�ר� מל�נ� � ה��יי� מ� ס�י� א�[באש]ה��קח , ְְִִִֵַַַַַָָ
�� �אי� יפה ס�י� היתה וא� .��� �רחי� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמ�חיז�
�עמי�, ע�רה ק�ה �קרקע נעצ� א� ל� �י � ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ�גימ�ת
יפה �היתה א� �גימ�ת, �� הי� וא� צנ��; �� ְְְְְִִֵֶָָָָָָָוא�כל
מ�חיז� א� מל�נ� � �� ל�חט א� ח�י� �� לאכל ְְְְְֱִִִֶַַַָָָָָָֹֹורצה
ה�חיטה; מק�� מדיח ��טהר�ה, קד� �� �חט .����ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מ��ח. זה הרי קל�, ָ�ְְֲִֵֶַָוא�

.Á,�דיח�� עד �� י�חט לא � טרפה �� ��חט ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹס�י�
�גדי�. �ל �בלי�ת מק�ח� א� �צ�נ�; ְְְְְֲִִִֵֶַָָָאפ��

.Ëעל וא� חכמי�; א�ת� אסר� אחרי�, �ברי� �� ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָוי�
להתרחק �די עליה� �זר� ה��רה, מ� ע�ר לא��ר� �אי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�י
לידי ויב�א� י�ראל, �ה� יתערב� ��א עד � ה��יי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמ�
�מק�� ואפ�� ע�ה�, ל���ת אסר� ה�: וא�� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָחתנ�ת;
���ליה�, א� ��� לאכל ואסר� נס�; ליי� לחש ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹ�אי�

לגע�ליה�. לחש �אי� �מק�� ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹואפ��

.Èי� על וא� ��יי�, �ל �מס�ה אד� י��ה לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ�יצד?
מ�ליו ה��תה �היה א� נאסר, �אינ� מב�ל יי� ֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ְִֶַ�ה�א
��תי� ואי� מ�ר. י�ראל, ה�ס�ה רב היה וא� ְִֵָ�ְְְְִִִֵַַָָָָֹלב��;
�ה�; וכ��צא וה�אני� ה�מרי� מ� �ע��י� ��ה� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�כר
ה�כר הביא א� אבל מכירת�, �מק�� א�א אס�ר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָואינ�
אצל�. יסעד ��א ה�זרה, �ע�ר מ�ר; ,�� ו�תה� ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ְְֵָָָלבית�

.‡È�ל���ת מ�ר �ה�, וכ��צא ר��ני� ויי� ���חי� ְִָָ�ְְִִִֵֵֵֶַַָיי�
צ��קי�, יי� עליו. �זר� לא � מצ�י �אינ� �בר מק��; ְְִִֵֵֶָָָָָָָָֹ�כל

�מתנ��. �יי� ה�א ְְֲִִֵֵַַהרי

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.·È�ק�י�� מק�מ�ת י� ��יי�, �ת �אסר� �י על ְְְִִִִֵֶֶַַַָא�
�� �אי� �מק�� ה��י, ה�ח��� מ� �ת ול�קחי� ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ��בר
�ת אבל ה�חק. �עת �היא מ�ני �ב�דה, י�ראל; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנח���
ה�זרה �ע�ר להקל; �� ���רה מי �� אי� ב�י�, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�עלי
אצל�. לסעד יב�א ב�י�, �עלי �ת יאכל וא� חתנ�ת, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹמ���

.‚Èהדליק� א� י�ראל, �� ואפה ה���ר את ה��י ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהדליק
י�ראל �בא ה��י ואפה ה��י �הדליק א� ��י, ואפה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָי�ראל
�מלאכת ונ���� ה�איל � לא� �ב�� א� מעט הא� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָונער
ה���ר לת�� ע� א�א זרק לא ואפ�� מ�רת; ז� הרי ְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹ�ֲֵַַה�ת,
�ה�ת ה�ר להי�ת א�א ה�בר �אי� ,��� ה�ת �ל ה�יר �ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אס�רה. ֲֶֶָָ��ה�

.„È�רי�י� א� �ב� א� חלב א� יי� לנ� ���ל [סוג��י ְְִִִִֵֶַַָָָ
�פרי] חי �ה�א �מ�ת ה�אכל �בר מ�ל �א�� וכ��צא ,ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָ

�מ�ת נאכל �אינ� �בר על א�א �זר� ולא מ�רי�. א�� ְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�ֲֵֵהרי
��ל� א� וירק�ת; �ביצה �פל ודג ��ר �ג�� חי, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ�ה�א
�ב��ל� ע�� י�ראל נ���� ולא ס��, ועד מ�ח�ה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹה��י

ג�יי�. ���לי מ��� אס�רי�, א�� הרי �ֲֲִִִִֵֵֵ

.ÂËב� �לח���ה על ע�לה �ה�א �דבר אמ�רי�? רי� ְְֲִִֶֶֶַַָָָ�ְַ
וכ��צא ודגי� �ביצי� ��ר �ג�� ה�ת, את �� לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמלכי�
�� לאכל מלכי� �לח� על ע�לה �אינ� �בר אבל ְְֱִֶַָֹ�ֲֵֶֶֶַָָָָ�ה�;
�י על א� � ��יי� א�ת� ��לק� ��רמ�סי� �ג�� ה�ת, ְְְִִִֶֶַַַַָָאת
�ה�; ���צא �ל וכ� מ�רי�. א�� הרי ח�י�, נאכלי� ְִֵֵֶַָָֹ�ֱֲִִֵֵֵֶֶַָָ�אינ�
אצל� ה��י יז�נ� ��א חתנ�ת, מ��� ה�זרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹ�ע�ר
את �� לאכל מלכי� �לח� על ע�לה �אינ� ודבר ְְֱִֶֶַָֹ�ְְִֵֶֶַָָָ�סע�דה,

עליו. חבר� את מז�� אד� אי� ְֲֵֵֵֶַַַָָָָה�ת,

.ÊË�מ� ה� הרי ��י, א� י�ראל ��לח� קט�י� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ�גי�
מ�רי�. ,�� אחר ��י צלי� וא� ���ל; מקצת ִָ�ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ��ת��ל�
� ���� �י� ��ח�ה �י� ���ל�, מעט י�ראל ���ל� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכל
הא� ��י על קדרה א� ��ר ה��י ה�יח א� לפיכ�, ְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ�מ�ר;
י�ראל �ה�יח א� ��דרה, והגיס ���ר י�ראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוה��

מ�ר. זה הרי � ה��י ָ�ְֲֵֶַַָוגמר

.ÊÈלאכילה �הכ�יר� עד �ע�נ�, �פר�ת ��י, ��לח� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ג
והמע�� ז�, �גזרה �ר�תח אינ� מליח מ�רי�; א�� הרי �ֲֵֵ�ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ�ָ
�זר� ולא מ�רי�, � ��יי� �ל קלי�ת וכ� �מב�ל. ְְִָָֹ�ְְִֵֶָָ�ְִֵאינ�

ה�לי�ת. על חבר� מז�� אד� �אי� ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָעליה�;

.ÁÈ�א�ת ���לקי� �ה�, וכ��צא ועד�י� ואפ�ני� ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָ��לי�
ג�יי�, ���לי מ��� אס�רי� � א�ת� �מ�כרי� ְֲִִִִִִֵַָה��יי�
�מ��� �ר�רת; מ��� מלכי� �לח� על �ע�לי� ְְְִִִֶֶַַָ�ְִֶַָ�מק��
א� ה��ר, ע� א�ת� יב�ל� ��א מק��, �כל ג�יי�, ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ�ע�לי
א�ת� ���לי� ה�פ�ני� וכ� ��ר. �� ���ל� ְִִֶָָ�ְְְִִֵֵֶַָָָָ�קדרה

ג�יי�. �ע�לי מ��� א� אס�רי� ��מ�, ְֲִִִִִֵֶֶַַה��יי�

.ËÈ?יצד� מ�ר. זה הרי לב��ל, נת��� ולא ���ל ֵַָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַֹ��י
�� ונת��ל� החציר, להעביר �די �אג� א�ר �ה�ית ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָ��י
על ע�לי� �ה� �מק�� ואפ�� מ�רי�, א�� הרי � ְֲִִִֵֶַַָָ�ֲֲִֵֵָחגבי�
להעביר הרא� חר� א� וכ� �ר�רת; מ��� מלכי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ��לח�
��צל� אזני� רא�י �מ� ה�ל��לי� מ� לאכל מ�ר � ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ�ֵַָה�ער

חריכה. ְֲִִַָ��עת

.Î�מת�קי הי� א� � ��יי� א�ת� ��לק� ְְְִִִִֶָָָָ�מרי�

ה���ל, �מתק� מרי� הי� וא� מ�רי�; א�� הרי ְְִִִִִַָָָָ�ְֲִִֵֵָָמ�ח�ת�,
אס�רי�. א�� הרי �ינ�נ�י�, הי� אס�רי�; א�� ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵָהרי

.‡Îזה הרי �חמ�, �י� �מי� �י� ���� עד�י� �ל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹקלי
��י�, א�ת� ���י� ��ע�רי� ח�י� �ל קלי אבל ְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאס�ר;

מ�ר. זה ָ�ֲֵֶהרי

.·Îע�מד זה הרי � �א�סר� �מי מ�ר; ��יי�, �ל ְֲִֵֵֶֶָ�ִֶֶֶ�מ�
�ה�יר�ה�; �י� �ית �י על �המרה מ�ני �ד�ל, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ�חטא
מ�ני לא נאסר ואינ� מ�ר; זה הרי ה�מ�, נת��ל ְְֱִֵֵֶָָֹ�ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַואפ��
מ�ני ולא חי, �ה�א �מ�ת ��אכל מ�ני ג�יי�, ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ���לי
�מסריח�. ה�מ� את ��ג� �ה��ר מ�ני ג�יי�, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ע�לי

.‚Îמיני מ��� וע�� ��ת��ל, ��יי� �ל �ב� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָוכ�
זה. מ�ע� מ�ר � ִֶַַָ�ְִָמתיקה

.„Î��תמרי�]�ס �י�[פסולת ח�י�, �ה�ח�� ��יי� �ל �ְִִֵֶֶַַָ
טע� ���ת� מ�ני מ�ר, � קט�ה �י�רה �י� �ד�לה ְִֵֵֶַַָ�ְְְְֵַָָָָ�י�רה
יי�, א� חמ� לת�כ� לתת �ר�� �אי� �ב�י� וכ� ה�א. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפג�
� הא�צר מ� ��אי� ה�ב��י� וחגבי� ה�ב��י�, זיתי� ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָא�

��ז�פ �כב�י� חגבי� אבל אס�רי�;מ�רי�. יי�, עליה� י� �ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
אס�רי�. � �כר חמ� ואפ�� חמ�, עליה� מז�פי� הי� א� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹוכ�

.‰Îמ�ני ��יי�? �ל �כר חמ� אסר� מה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹ�מ�ני
מ�ר. הא�צר, מ� ה�לקח לפיכ� יי�; �מרי לת�כ� ָ�ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ���ליכי�

.ÂÎדג]ה��ריס יי�,[שמ� לת�כ� לתת ��ר�� �מק�� � ְְְְִֵֶַַַָָָָ
מ�רי� וכזה מ�ר. ה��ריס, מ� יקר ה�י� היה וא� ְִֶָָ�ְְִִִַַַָָָָָָאס�ר;
אס�ר �בר ה��יי� �� ערב� ��א ל� �ח���י� �בר ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ�כל
מערב אבל מפסיד; �הרי ���ל, ה�קר מערב אד� �אי� �ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

לה���ר. �די ��קר, ְְְִֵֵַַַָָה��ל

.ÊÎע�ה� א� אס�ר�ת, מ�אכל�ת אחד �אכל ֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָקט�
לפי להפרי��, עליו מצ�י� �י� �ית אי� � ���ת ְְְִִִַָָ�ְְְִֵֵַָָָמלאכה
מעצמ�; ��ע�ה אמ�רי�? �ברי� ��ה �עת. �� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�אינ�
�א��ר� דברי� ואפ�� אס�ר, � ��די� להאכיל� ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָאבל
�מ�עד, ��ת �ח��ל להר�יל� אס�ר וכ� ס�פרי�. ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָמ�ברי

�ב�ת. מ��� �ה� �דברי� ְְֲִִִִֵֶַָואפ��

.ÁÎ,�ה�ט את להפרי� מצ�י� �י� �ית �אי� �י על ְְִִֶַַָָ�ְִִֵֵֶַַא�
�קד�ה לח�כ� �די � �להפרי�� �� לגער אביו על ָ�ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹמצוה

וג�'. �ר��" �י על ל�ער "חנ� ��אמר: ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָֹ�פרי�ה,

.ËÎ�אד �ני רב ��פ� �מ�קי� מאכל�ת חכמי� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹואסר�
א� קיא �ה� ��תערב �מ�קי� מאכל�ת �ג�� מה�, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָקהה
ול���ת לאכל אסר� וכ� �ה�; וכ��צא סר�חה ולחה ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָֹצ�אה
�לי �ג�� מה�, מתא�ננת אד� �ל ��פ�� ה��אי� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�כלי�

ס�רי� �ל זכ�כית �כלי ה��א ד�]בית �ה�[מקיזי ���רעי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
�ה�; וכ��צא ה�� ְֵֶֶַַָָאת

.Ï�כלי ��י ועל מזהמ�ת, �ידי� לאכל אסר� ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹוכ�
את ���צ� "אל �כלל א��, �ברי� ��ל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ�ְמלכלכי�;
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� א��, מאכל�ת והא�כל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנפ�תיכ�".

.‡Ï�ד�לי� �י� �לל, נקביו את ���הה לאד� אס�ר ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכ�
מ��� �כלל זה הרי � נקביו ה��הה וכל קט�י�; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�י�
ויתח�ב עצמ�, על ��ביא רעי� חלאי� על יתר ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָנפ��,
�די מז�ני�, �ע�י� עצמ� להר�יל ל� רא�י א�א ְִֵָ�ְְְְְְְִִִֶַַַָָ�נפ��.

נפ��. י��� ולא אד�, בני �פני יתרחק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ��א
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.·È�ק�י�� מק�מ�ת י� ��יי�, �ת �אסר� �י על ְְְִִִִֵֶֶַַַָא�
�� �אי� �מק�� ה��י, ה�ח��� מ� �ת ול�קחי� ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ��בר
�ת אבל ה�חק. �עת �היא מ�ני �ב�דה, י�ראל; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנח���
ה�זרה �ע�ר להקל; �� ���רה מי �� אי� ב�י�, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�עלי
אצל�. לסעד יב�א ב�י�, �עלי �ת יאכל וא� חתנ�ת, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹמ���

.‚Èהדליק� א� י�ראל, �� ואפה ה���ר את ה��י ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהדליק
י�ראל �בא ה��י ואפה ה��י �הדליק א� ��י, ואפה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָי�ראל
�מלאכת ונ���� ה�איל � לא� �ב�� א� מעט הא� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָונער
ה���ר לת�� ע� א�א זרק לא ואפ�� מ�רת; ז� הרי ְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹ�ֲֵַַה�ת,
�ה�ת ה�ר להי�ת א�א ה�בר �אי� ,��� ה�ת �ל ה�יר �ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אס�רה. ֲֶֶָָ��ה�

.„È�רי�י� א� �ב� א� חלב א� יי� לנ� ���ל [סוג��י ְְִִִִֵֶַַָָָ
�פרי] חי �ה�א �מ�ת ה�אכל �בר מ�ל �א�� וכ��צא ,ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָ

�מ�ת נאכל �אינ� �בר על א�א �זר� ולא מ�רי�. א�� ְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�ֲֵֵהרי
��ל� א� וירק�ת; �ביצה �פל ודג ��ר �ג�� חי, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ�ה�א
�ב��ל� ע�� י�ראל נ���� ולא ס��, ועד מ�ח�ה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹה��י

ג�יי�. ���לי מ��� אס�רי�, א�� הרי �ֲֲִִִִֵֵֵ

.ÂËב� �לח���ה על ע�לה �ה�א �דבר אמ�רי�? רי� ְְֲִִֶֶֶַַָָָ�ְַ
וכ��צא ודגי� �ביצי� ��ר �ג�� ה�ת, את �� לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמלכי�
�� לאכל מלכי� �לח� על ע�לה �אינ� �בר אבל ְְֱִֶַָֹ�ֲֵֶֶֶַָָָָ�ה�;
�י על א� � ��יי� א�ת� ��לק� ��רמ�סי� �ג�� ה�ת, ְְְִִִֶֶַַַַָָאת
�ה�; ���צא �ל וכ� מ�רי�. א�� הרי ח�י�, נאכלי� ְִֵֵֶַָָֹ�ֱֲִִֵֵֵֶֶַָָ�אינ�
אצל� ה��י יז�נ� ��א חתנ�ת, מ��� ה�זרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹ�ע�ר
את �� לאכל מלכי� �לח� על ע�לה �אינ� ודבר ְְֱִֶֶַָֹ�ְְִֵֶֶַָָָ�סע�דה,

עליו. חבר� את מז�� אד� אי� ְֲֵֵֵֶַַַָָָָה�ת,

.ÊË�מ� ה� הרי ��י, א� י�ראל ��לח� קט�י� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ�גי�
מ�רי�. ,�� אחר ��י צלי� וא� ���ל; מקצת ִָ�ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ��ת��ל�
� ���� �י� ��ח�ה �י� ���ל�, מעט י�ראל ���ל� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכל
הא� ��י על קדרה א� ��ר ה��י ה�יח א� לפיכ�, ְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ�מ�ר;
י�ראל �ה�יח א� ��דרה, והגיס ���ר י�ראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוה��

מ�ר. זה הרי � ה��י ָ�ְֲֵֶַַָוגמר

.ÊÈלאכילה �הכ�יר� עד �ע�נ�, �פר�ת ��י, ��לח� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ג
והמע�� ז�, �גזרה �ר�תח אינ� מליח מ�רי�; א�� הרי �ֲֵֵ�ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ�ָ
�זר� ולא מ�רי�, � ��יי� �ל קלי�ת וכ� �מב�ל. ְְִָָֹ�ְְִֵֶָָ�ְִֵאינ�

ה�לי�ת. על חבר� מז�� אד� �אי� ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָעליה�;

.ÁÈ�א�ת ���לקי� �ה�, וכ��צא ועד�י� ואפ�ני� ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָ��לי�
ג�יי�, ���לי מ��� אס�רי� � א�ת� �מ�כרי� ְֲִִִִִִֵַָה��יי�
�מ��� �ר�רת; מ��� מלכי� �לח� על �ע�לי� ְְְִִִֶֶַַָ�ְִֶַָ�מק��
א� ה��ר, ע� א�ת� יב�ל� ��א מק��, �כל ג�יי�, ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ�ע�לי
א�ת� ���לי� ה�פ�ני� וכ� ��ר. �� ���ל� ְִִֶָָ�ְְְִִֵֵֶַָָָָ�קדרה

ג�יי�. �ע�לי מ��� א� אס�רי� ��מ�, ְֲִִִִִֵֶֶַַה��יי�

.ËÈ?יצד� מ�ר. זה הרי לב��ל, נת��� ולא ���ל ֵַָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַֹ��י
�� ונת��ל� החציר, להעביר �די �אג� א�ר �ה�ית ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָ��י
על ע�לי� �ה� �מק�� ואפ�� מ�רי�, א�� הרי � ְֲִִִֵֶַַָָ�ֲֲִֵֵָחגבי�
להעביר הרא� חר� א� וכ� �ר�רת; מ��� מלכי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ��לח�
��צל� אזני� רא�י �מ� ה�ל��לי� מ� לאכל מ�ר � ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ�ֵַָה�ער

חריכה. ְֲִִַָ��עת

.Î�מת�קי הי� א� � ��יי� א�ת� ��לק� ְְְִִִִֶָָָָ�מרי�

ה���ל, �מתק� מרי� הי� וא� מ�רי�; א�� הרי ְְִִִִִַָָָָ�ְֲִִֵֵָָמ�ח�ת�,
אס�רי�. א�� הרי �ינ�נ�י�, הי� אס�רי�; א�� ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵָהרי

.‡Îזה הרי �חמ�, �י� �מי� �י� ���� עד�י� �ל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹקלי
��י�, א�ת� ���י� ��ע�רי� ח�י� �ל קלי אבל ְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאס�ר;

מ�ר. זה ָ�ֲֵֶהרי

.·Îע�מד זה הרי � �א�סר� �מי מ�ר; ��יי�, �ל ְֲִֵֵֶֶָ�ִֶֶֶ�מ�
�ה�יר�ה�; �י� �ית �י על �המרה מ�ני �ד�ל, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ�חטא
מ�ני לא נאסר ואינ� מ�ר; זה הרי ה�מ�, נת��ל ְְֱִֵֵֶָָֹ�ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַואפ��
מ�ני ולא חי, �ה�א �מ�ת ��אכל מ�ני ג�יי�, ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ���לי
�מסריח�. ה�מ� את ��ג� �ה��ר מ�ני ג�יי�, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ע�לי

.‚Îמיני מ��� וע�� ��ת��ל, ��יי� �ל �ב� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָוכ�
זה. מ�ע� מ�ר � ִֶַַָ�ְִָמתיקה

.„Î��תמרי�]�ס �י�[פסולת ח�י�, �ה�ח�� ��יי� �ל �ְִִֵֶֶַַָ
טע� ���ת� מ�ני מ�ר, � קט�ה �י�רה �י� �ד�לה ְִֵֵֶַַָ�ְְְְֵַָָָָ�י�רה
יי�, א� חמ� לת�כ� לתת �ר�� �אי� �ב�י� וכ� ה�א. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפג�
� הא�צר מ� ��אי� ה�ב��י� וחגבי� ה�ב��י�, זיתי� ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָא�

��ז�פ �כב�י� חגבי� אבל אס�רי�;מ�רי�. יי�, עליה� י� �ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
אס�רי�. � �כר חמ� ואפ�� חמ�, עליה� מז�פי� הי� א� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹוכ�

.‰Îמ�ני ��יי�? �ל �כר חמ� אסר� מה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹ�מ�ני
מ�ר. הא�צר, מ� ה�לקח לפיכ� יי�; �מרי לת�כ� ָ�ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ���ליכי�

.ÂÎדג]ה��ריס יי�,[שמ� לת�כ� לתת ��ר�� �מק�� � ְְְְִֵֶַַַָָָָ
מ�רי� וכזה מ�ר. ה��ריס, מ� יקר ה�י� היה וא� ְִֶָָ�ְְִִִַַַָָָָָָאס�ר;
אס�ר �בר ה��יי� �� ערב� ��א ל� �ח���י� �בר ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ�כל
מערב אבל מפסיד; �הרי ���ל, ה�קר מערב אד� �אי� �ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

לה���ר. �די ��קר, ְְְִֵֵַַַָָה��ל

.ÊÎע�ה� א� אס�ר�ת, מ�אכל�ת אחד �אכל ֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָקט�
לפי להפרי��, עליו מצ�י� �י� �ית אי� � ���ת ְְְִִִַָָ�ְְְִֵֵַָָָמלאכה
מעצמ�; ��ע�ה אמ�רי�? �ברי� ��ה �עת. �� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�אינ�
�א��ר� דברי� ואפ�� אס�ר, � ��די� להאכיל� ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָאבל
�מ�עד, ��ת �ח��ל להר�יל� אס�ר וכ� ס�פרי�. ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָמ�ברי

�ב�ת. מ��� �ה� �דברי� ְְֲִִִִֵֶַָואפ��

.ÁÎ,�ה�ט את להפרי� מצ�י� �י� �ית �אי� �י על ְְִִֶַַָָ�ְִִֵֵֶַַא�
�קד�ה לח�כ� �די � �להפרי�� �� לגער אביו על ָ�ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹמצוה

וג�'. �ר��" �י על ל�ער "חנ� ��אמר: ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָֹ�פרי�ה,

.ËÎ�אד �ני רב ��פ� �מ�קי� מאכל�ת חכמי� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹואסר�
א� קיא �ה� ��תערב �מ�קי� מאכל�ת �ג�� מה�, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָקהה
ול���ת לאכל אסר� וכ� �ה�; וכ��צא סר�חה ולחה ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָֹצ�אה
�לי �ג�� מה�, מתא�ננת אד� �ל ��פ�� ה��אי� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�כלי�

ס�רי� �ל זכ�כית �כלי ה��א ד�]בית �ה�[מקיזי ���רעי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
�ה�; וכ��צא ה�� ְֵֶֶַַָָאת

.Ï�כלי ��י ועל מזהמ�ת, �ידי� לאכל אסר� ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹוכ�
את ���צ� "אל �כלל א��, �ברי� ��ל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ�ְמלכלכי�;
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� א��, מאכל�ת והא�כל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנפ�תיכ�".

.‡Ï�ד�לי� �י� �לל, נקביו את ���הה לאד� אס�ר ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכ�
מ��� �כלל זה הרי � נקביו ה��הה וכל קט�י�; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�י�
ויתח�ב עצמ�, על ��ביא רעי� חלאי� על יתר ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָנפ��,
�די מז�ני�, �ע�י� עצמ� להר�יל ל� רא�י א�א ְִֵָ�ְְְְְְְִִִֶַַַָָ�נפ��.

נפ��. י��� ולא אד�, בני �פני יתרחק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ��א
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.·Ïיתרה וטהרה קד�ה מביא � א�� �דברי� ה�זהר ְְֳֵָָָָ�ְְְְִִִִֵֵַָָָוכל
��אמר: ה�א, �ר�� ה�ד�� ל�� נפ�� �ממרק ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָלנפ��,

אני". קד�� �י קד�י�, והיית� ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָֹ"והתק����

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

dhigW zFkld¦§§¦¨
���י� ע�ה, מצו�ת �ל� � מצו�ת חמ� �כלל� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹי�
�� ואחר ל�חט (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹמצו�ת
(ג) אחד; �י�� �נ� ואת א�ת� ל�חט ��א (ב) ְְְְִֶֶֶַָֹֹֹיאכל;
(ה) ה�ני�; על הא� ל�ח ��א (ד) וע��; ח�ה �� ְִִֵֶַַַַַַָָָָֹלכ��ת
א�� מצו�ת �בא�ר ה�ני�. על לקח� א� הא�, ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָל��ח

א��. ְִִֵָ�פרקי�

א ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ח�ה‡. �המה ��ר לאכל �רצה מי ���חט ע�ה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמצות
ואח �מ�אנ�",וע��, מ�קר� "וזבח� ��אמר: יאכל, �� ר ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ואת ה�בי את יאכל �א�ר "א� מ��: �על �בכ�ר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָונאמר
לעני� �בהמה �ח�ה למד�, הא � �אכל��" �� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהא�ל,
ע�� א� ח�ה ציד יצ�ד "א�ר א�מר: ה�א �בע�� ְְֲִֵֵֶַָָָ�חיטה;
הע�� �� ��פיכת מל�ד �מ�", את ו�פ� � יאכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָא�ר

הח�ה. �� ְִִַַַַָ��פיכת

ה��חט·. לפיכ�, היא. אחת �כ��, �חיטה ְִִֵַַַָָ�ְְְְִִָוהלכ�ת
ק��נ� 'א�ר �ח�ה: מבר� ע�� א� ח�ה א� ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ�המה
���גג �י� �ר�, לא וא� ה�חיטה'; על וצ�נ� ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ�מצו�תיו
�ל ה�ח�טה, מ� לאכל ואס�ר מ�ר. ה��ר � �מזיד ְְֱִֶַָָָָֹ�ְִֵֵַָָ�י�
� נפ�� ��צא קד� מ��ה והא�כל מפר�סת. �היא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹזמ�
ה��"; על תאכל� "לא �כלל ה�א והרי תע�ה, �לא ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹֹֹע�בר
��צא קד� �חיטה אחר מ��ה לח�� �מ�ר ל�קה. ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�ְֵֶואינ�
עד �מ�יח� יפה, יפה �מדיח� יפה יפה �מ�לח� ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָנפ��,

יאכל��. �� ואחר ְְֶֶַַָָֹ��מ�ת;

היא‚. אספת� א�א �חיטה, צריכי� אינ� � וחגבי� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ�גי�
לה�, י�חט �בקר "הצא� א�מר: ה�א הרי א�ת�; ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה��רת
לה�" �מצא לה�, יאס� ה�� �גי �ל את א� לה�; ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ�מצא
"אס� נאמר: �בחגבי� וצא�; �קר ��חיטת �גי� אספת �ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
�ת�� מאליה� מת� א� לפיכ� לב��. �אספה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהחסיל",

ח�י�. לאכל� �מ�ר מ�רי�; ְְִַָָָ�ִָ�ִַַה�י�,

א�ת�,„. לפר� צרי� � סת� ���רה האמ�רה ז� ְְְֲִִֵַָָָָָָָָזביחה
�ע�ר ה�א וכ�ה ��חטי�, ה�המה מ� מק�� �איזה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ�לידע
והיכ� ��חטי�, �מתי ��חטי�, �בר �באיזה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָה�חיטה,
את ה�פסידי� ה�ברי� ה� �מה ��חטי�, וכיצד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָ��חטי�,
צ�נ� הא��, ה�רכי� �ל ועל ה��חט. ה�א �מי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָה�חיטה,
� צ�ית� �א�ר �מ�אנ� מ�קר� "וזבח� ואמר: ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹ���רה
�ה�, צ�ה �ה על הא�� ה�ברי� ��ל ��ערי�", ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָואכל�
�מ� 'מצוה', ה�קראת �היא �ה, ��על ��רה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ��אר

זה. ח��ר �תח�ת ְְִִִֵֶֶַַ��ארנ�

ה��אר‰. וכל ה��אר, ה�א � החי מ� ה�חיטה ְְְִִַַַַַַַָָָָמק��
ה�ק�� מ�ח�ת � ���ט �יצד? ל�חיטה. ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ��ר

ויתחיל ���עיר מק�� עד מתק��, א�ת� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ���ח�תכי�
�רצי� �רצי� מק��[מחוספס]להי�ת ה�א זה � �כר� ְְְְְִִִֵֶָָָ

���ט. ְִֵֶַַָה�חיטה

.Â��ר�' ה�קרא ה�א וזה זה, מ�ק�� למעלה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ�חט
� מעי� �ני מ�ח�ת וה�א זה, מ�ק�� למ�ה א� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה��ט',
ל�חיטה רא�י �אינ� ה��ט �ר�� ו�ע�ר �ס�לה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�חיטת�
אצ�ע�תיו; ���י ��אחז �די וח�ה, �בהמה � ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלמעלה

וקטנ�. �דל� לפי ה�ל ְְְְְִַָָֹ�בע��,

.Ê,למ�ה� ��בע מ���י ��נה? �חיטה מק�� ה�א ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָואיזה
זה � לרע�ת צ�אר� ה�המה ���מ�� הראה �נ� רא� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעד
ה�ה ה�ק�� ��נגד וכל ��נה. ה�חיטה מק�� ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹה�א

'צ�אר'. נקרא ְִִַַָָמ�ח��,

.Áא�ס� א� הר�ה, צ�אר� �מ�כה עצמ� ה�המה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאנסה
�מק�� ו�חט למעלה, �מ�כ� ה�ימני� את ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָה��חט
��א ���ט א� ��נה ה�חיטה ונמצאת ���אר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�חיטה

נבלה. ספק ז� הרי � �חיטה ְְְְֲִִֵֵֵָָ�מק��

.Ë�מ �חט וא� ה��אר; �אמצע ���חט ה��חט ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוצרי�
�ני ה�חיטה? �ע�ר ה�א ��רה.וכ�ה �חיטת� ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָה�דדי�,

��חתכ�ה�ימ המע�ה ה�חיטה � וה��ט ה�נה �ה� ני� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ְֵֶָָ
וא� ה��חט; ית��� ולזה �ע��, �י� �בהמה �י� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�ניה�
� �בח�ה �בהמה ה�ני� ורב �ע��, מה� אחד רב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ�חט

��רה. ְְִֵָָ�חיטת�

.È�חיטת� � �בהמה ה�ני, וחצי ��� האחד ְְֲִִִִֵֵַַָָ�ֶַָָָ�חט
�חט ��א �י על א� � זה �ל ור�� זה �ל ר�� ִֶֶֶַַַָֹ�ְֶֶ�ְָ�ס�לה.
ז� הרי ה�ערה, �ח�ט חצי� על יתר א�א מה� אחד ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמ�ל
ה�א. ר�� �מ�ה�, חצי� על יתר ��חט �יו� �ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��רה;

.‡È,��ע� אפ�� � זה �ל וחצי� זה �ל חצי� ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָ�חט
�ס�ק חצי� �היה קנה �ס�לה. על[פגו�]�חיטת� ו�חט , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ

ל�חט �התחיל �י� � לרב וה�לימ� מעט החת�� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹמק��
�חת� ה��י� את �הכניס �י� �חת�, �פגע ה�ל� ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ��ק��

��רה. �חיטת� � לרב ְְְְְִִִֵָָֹוה�לימ�

.·È;ה�חיטה לאחר ה�ימני� לב�ק צרי� ה��חט, ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ�ל
נבלה, ז� הרי � ��ב�ק קד� הרא� ונח�� �דק, לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹוא�

�מהיר; זריז ה��חט היה ֲִִִֵַַָָָָואפ��

.‚Èו�אי� ���דע עד אס�רה, �ח�יה �המה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ��ל
��רה. �חיטה ְְְֲִִֵֶָָָ���חטה

.„È,מ�כת �ל �ס�י� �י� ��ל, ��חטי�? �בר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ�באיזה
�צר מחודדת]�י� �קר�מית[אב� �י� �זכ�כית, �י� [צדו], ְְְִִִִֵֵֵֹ

וה�א, הח�תכי�; מ�ברי� �ה� וכ��צא האג�, קנה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ�ל
�ל� �מ� היה א� אבל �ג�; ב� יהיה ולא חד �יה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ��היה

קט�[שקע] ה�ל� היה ואפ�� ,�� ���חטי� �בר �ל ֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָ�ְ�ח��
�ס�לה. �חיטת� � ְְְִֵָָ�י�תר

.ÂËחט� וא� ;�� י�חט לא אחת, מר�ח ה�ל� ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהיה
��רה. �חיטת� ,�� נ�רת ה�גימה �אי� הר�ח ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ר�

.ÊË�� ��� תר�י� ולא �ה�לכה, ���דק ס�י� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�יצד?
א� � �ג� �� ��� �ר�י� �הבאה, א�ת� �כ��חזיר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ג�,
וא� ��רה; �חיטת� הביא, ולא ה�לכה �ר� �� ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ�חט

�ס�לה. �חיטת� ְְִִֵָָהביא,
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.ÊÈ� �ג� �� ואי� �נח�, וי�רדת ע�לה �היא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָס�י�
� ח�ה ואינ� חלק, ��יה וס�י� לכ�ח�ה. �� ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ��חטי�
�ה�לי� �י על וא� ;�� ��חטי� �ג�, �� ואי� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָה�איל
��רה. �חיטת� � ��חט� עד ה��� �ל �� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוהביא

.ÁÈ�מ�ע א�א חלקה אינ� והרי �ה�חזה, ח�ה ְֲֲֲֵֵֶַַָָָָָָָ�ְִֶַַָוס�י�
ואי� ה�איל � �אצ�ע מס��� �ה�א ה��לת רא� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ�מ�ע

.�� ��חטי� �ג�, ��ְֲִָָָ

.ËÈוהרי צ�ר�, א� צר, ��צ� א� ,�� א� קנה, ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹה��ל�
��רקע, נעצ� וא� �ה�. ��חטי� � �ג� �ה� ואי� ח�י� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�
��רה. �חיטת� �חט, וא� נע�צי�; ��ה� �ה� י�חט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹלא

.Îעקר�� קד� �ר�ת�, מ�ח�ת מח�רי� ��ה� �ה� ְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹ�ְְֵֶֶַָָ�חט
�ג�. �ה� �אי� �י על וא� �ס�לה, �חיטת� � ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָא�ת�

.‡Î� �ה� ו�חט ח�י�, ��י� �� ��� �המה לחי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקח
אחת ��� אבל �מ�ל; �ה� מ�ני �ס�לה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ�חיטת�
�היא �י על וא� לכ�ח�ה, �� ��חט � ��חי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָה�ב�עה

.�� ְָקב�עה

.·Î�ס�י ��רה. �חיטת� � �� ו�חט �א�ר, ה��י� ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָל��
ה�פה ��ד י�חט לא � יפה ה�ני וצ�� מ�ל, אחד ����ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
� �חט וא� האחר. ��ד י�חט ��א �זרה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלכ�ח�ה;

��רה. �חיטת� �חט, ה�פה �ב�ד ְְִִֵֶַַַַָָָָה�איל

.‚Îמ�ד� זה �מ�ד �ח��, ה��י� ��ב�ק צרי� ִִֶַַָ�ְְִִִֵֶַַַָֹה��חט
אצ�ע�, ��ר על �מביא� מ�ליכ� ��דק�? וכיצד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָזה.
�יה �ה� ר�ח�תיה, מ�ל� צ�רנ�, על �מביא� ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ�מ�ליכ�
�� ואחר �לל; �ג� �� יהיה ��א �די � צדדי� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ��ני

.�� ְִָֹי�חט

.„Î�ג� �� מצא �א� � ה�חיטה אחר �� לב�ק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹוצרי�
נפ�מה, �ע�ר ��א נבלה; ספק ז� הרי ה�חיטה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחר
ה��חט לפיכ�, �חט. �ג�מה �ס�י� ה�ימני� ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�כ��חט
אחת �ל �י� לב�ק צרי� ר�י�, ע�פ�ת א� ר��ת ְְִִִֵֵַַַַָָֹ�המ�ת
ה��י� ונמצאת �אחר�נה �בדק �דק, לא �א� ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹואחת;

הרא��נה. ואפ�� נבל�ת, ספק ה�ל � ְְְֲִִֵֵַַָָָֹ�ג�מה

.‰Î,חיטה� אחר �דק� ולא ,�� ו�חט ה��י� ְְְְִִַַַַַַָָָָָָֹ�דק
�מצא� �דק� �� ואחר �ה�, וכ��צא ע� א� עצ� �� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָו��ר
�דבר ��פ�מה ה��י� �חזקת ��רה, �חיטת� � ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ג�מה
�אבדה א� �דק�, ולא �� ��ע א� וכ� ;�� ���ר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹק�ה

��רה. �חיטת� � יב�ק ��א עד ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹה��י�

.ÂÎלפני �� ���חט ��� ה��י� �דק ��א ט�ח ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ל
יפה נמצאת א� א�ת�: ��דקי� � לעצמ� �� ו�חט ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָחכ�,
אחרת, �ע� עצמ� על ���מ� לפי א�ת�, מנ�י� � ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָ�בד�קה
מעבירי� � �ג�מה נמצאת וא� ;�� וי�חט �ג�מה, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹותהיה

טרפה. �ה�א ��חט ��ר �ל על �מכריזי� ְְִִֵֶֶַַַָָָָָא�ת�,

.ÊÎוה�א �ה�א; �ל ?�� ���חט ה��י� אר� ה�א ְִֵֶֶֶַַַָָָֹ��ה
האזמל רא� �מ� ��חט, ואינ� ���קב �ק �בר יהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ��א

.�� וכ��צא ְֵַַָָה�ט�

.ÁÎוה�א ��ילה; �י� ���� �י� זמ�, �כל ��חטי�? ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ�מתי
�חט וא� �ע�ה; מה ��ראה �די ע��, אב�קה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ��היה

��רה. �חיטת� ְְֲִֵֵָָָָ�אפלה,

.ËÎעל א� � ���גג ���ת א� ה���רי� �י�� ְְְִִֵֵַַַַַָה��חט

מלק�ת מתח�ב א� �נפ�� מתח�ב היה מזיד, היה �א�� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�י
��רה. �חיטת� � ה���רי� י�� ְְִִִֵַַָָעל

ב ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�אי�‡. העזרה; מ� ח�� ל�חט, מ�ר מק�� ְֲִִֵֶָָָָֹ�ְָָ�כל
� הח�י� אבל �לבד; מז�ח קד�י א�א �עזרה ִ�ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ��חטי�
וכ� ע��. �י� ח�ה �י� �המה �י� �עזרה, ל�חט� ְְְֲֲֵֵֵֵֵַָָָָָָָָאס�ר
א�ר ה�ק�� מ�� ירחק "�י �אוה: �ב�ר א�מר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָה�א
א�א �אוה, ��ר ��חטי� �אי� למד�, הא � ה'" ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָיבחר

ה'; �חר א�ר ל�ק�� ֲֶַַָָח��

�כל·. לאכל� ���ר ה�א ל�ק��, ח�� ���חט ְְְָָָ�ְְִֶֶֶַַָוזה
טה�ר, ה��ר א�ת� � �עזרה ח�י� ה��חט אבל ֲִַָָָָָָ�ְֲִֵַַָָה�ערי�.
א�ת�, וק�ברי� ;�� וכ��צא �חלב �ב�ר �הניה ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָואס�ר

�� לאכילת א� לרפ�אה, �חט אפ�� אס�ר; א�ואפר� יי�, ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָ
וג�י והמע�ר, �עזרה, ה��חר אבל לכלבי�. ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלהאכיל
ח�ה �המה וה��חט טרפה, ונמצאת וה��חט ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ��חט,
�הניה. מ�רי� ��� א�� הרי � �עזרה ה�מאי� ֲִַָָָ�ָ�ְֲֲִֵֵֵַָָָָוע��

אס�ר‚. � הח�י� �ל א�א �לבד, וח�ה �המה ִָ�ְְְְִֵֶַַַָָָָֹולא
וכ��צא �פת �ר�ת א� �ח�טה ��ר אפ�� לעזרה, ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָלהכניס�
�דברי� ��הי�. �אכילה מ�רי� והכניס�, עבר א� ְְֲִִִֶַָָָָ�ְְִִִֶַָָָ�ה�;
א� �עזרה, ח�י� ה��חט וכל ה�. ק�לה �ברי ,��� ֲִָָָ�ְְִֵֵֵַַָָָָ�ֵא��
א�ת� מ�י� � �עזרה ���חט� ח�י� מ��ר ��ית ְֲֲִִִֶַָָָ�ְִִֵַַַָהא�כל

מר��ת. ְַַַמ�ת

נ�חטה„. א� � ח�י�' �ולד� �למי�, ז� '�המה ְֲִִִָ�ְְְִֵֵָָָָָהא�מר:
א�ת� ל�חט יכ�ל �אינ� לפי �אכילה, מ�ר ולד� ְְֲִִִֵֶַָָָָֹ�ְֲָָָָָ�עזרה,

מק��. ְִָ�רח�ק

'ע�בד‰. יאמר�: ��א �נהר�ת, י�י� לת�� ��חטי� ְְְֲִִֵֵֶַָָֹאי�
מלא לכלי י�חט ולא ל�י�'; �מקריב ונראה זה, ה�א ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹמי�
�חט'. ה�י� �ת�� ��ראה 'ל��רה יאמר�: ��א ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמי�,
�ר� ��� � ה��ה לת�� ולא ה�לי�, לת�� לא י�חט ֵֶֶֶָ�ְְְְְִִֵַַֹֹֹֹולא

��רה. �חיטת� �חט, וא� זרה. עב�דה ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָע�בדי

.Âנראית ה��רה �אי� עכ�רי�, מי� מלא לכלי ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ��חטי�
לא �ב��ק ל��ה; י�רד וה�� ל��ה, ח�� ��חט וכ� ַָֹ�ְֵַַָָ�ְֵֵֶַָ�ה�.
���ק ל��ה �חט וא� ה�יני�; את יח�ה ��א ,�� ַָ�ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָיע�ה
מי� ��א אחריו, ��ב�ק� עד מ�חיטת� לאכל אס�ר �ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
ה�פ� על ��תת וה�� ה�פינה, �פ� על ל�חט �מ�ר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹ�ה�א.

ה�לי�. ��י על ל�חט �מ�ר ל�י�; ְִִֵֵַַַָֹ�ְִֵַַוי�רד

.Ê�מביא� ה��י� �מ�לי� ה��אר, מ�תח ��חטי�? ְֲִִִִֵֵַַַַַַָָ�יצד
�היתה �י� רב�צה ה�המה �היתה �י� ���חט; ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעד
הרי � ו�חט מ�מ�ה �יד� וה��י� �ער�� ואחז ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָע�מדת,

��רה. ְֵָז�

.Áעד עליה ה��אר והעביר ��תל ה��י� את ְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנע�
ה�המה צ�אר ��היה וה�א � ��רה �חיטת� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ���חט,
מ� למעלה �המה צ�אר היה �א� למעלה; וס�י� ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָלמ�ה,
ותחת� ��פ�, �כבד ה�המה �רד ��א � ה�ע�צה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה��י�
��ת�אר. �מ� �חיטה, ז� ואי� והבאה, ה�לכה ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ�לא
ה��י� מ� למעלה צ�אר� �היה �י� � ע�� היה א� ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָלפיכ�,

��רה. �חיטת� מ��ה, למ�ה א� ְְְְִִֵֶַַָָָָָה�ע�צה,
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.ÊÈ� �ג� �� ואי� �נח�, וי�רדת ע�לה �היא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָס�י�
� ח�ה ואינ� חלק, ��יה וס�י� לכ�ח�ה. �� ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ��חטי�
�ה�לי� �י על וא� ;�� ��חטי� �ג�, �� ואי� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָה�איל
��רה. �חיטת� � ��חט� עד ה��� �ל �� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוהביא

.ÁÈ�מ�ע א�א חלקה אינ� והרי �ה�חזה, ח�ה ְֲֲֲֵֵֶַַָָָָָָָ�ְִֶַַָוס�י�
ואי� ה�איל � �אצ�ע מס��� �ה�א ה��לת רא� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ�מ�ע

.�� ��חטי� �ג�, ��ְֲִָָָ

.ËÈוהרי צ�ר�, א� צר, ��צ� א� ,�� א� קנה, ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹה��ל�
��רקע, נעצ� וא� �ה�. ��חטי� � �ג� �ה� ואי� ח�י� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�
��רה. �חיטת� �חט, וא� נע�צי�; ��ה� �ה� י�חט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹלא

.Îעקר�� קד� �ר�ת�, מ�ח�ת מח�רי� ��ה� �ה� ְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹ�ְְֵֶֶַָָ�חט
�ג�. �ה� �אי� �י על וא� �ס�לה, �חיטת� � ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָא�ת�

.‡Î� �ה� ו�חט ח�י�, ��י� �� ��� �המה לחי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקח
אחת ��� אבל �מ�ל; �ה� מ�ני �ס�לה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ�חיטת�
�היא �י על וא� לכ�ח�ה, �� ��חט � ��חי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָה�ב�עה

.�� ְָקב�עה

.·Î�ס�י ��רה. �חיטת� � �� ו�חט �א�ר, ה��י� ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָל��
ה�פה ��ד י�חט לא � יפה ה�ני וצ�� מ�ל, אחד ����ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
� �חט וא� האחר. ��ד י�חט ��א �זרה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלכ�ח�ה;

��רה. �חיטת� �חט, ה�פה �ב�ד ְְִִֵֶַַַַָָָָה�איל

.‚Îמ�ד� זה �מ�ד �ח��, ה��י� ��ב�ק צרי� ִִֶַַָ�ְְִִִֵֶַַַָֹה��חט
אצ�ע�, ��ר על �מביא� מ�ליכ� ��דק�? וכיצד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָזה.
�יה �ה� ר�ח�תיה, מ�ל� צ�רנ�, על �מביא� ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ�מ�ליכ�
�� ואחר �לל; �ג� �� יהיה ��א �די � צדדי� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ��ני

.�� ְִָֹי�חט

.„Î�ג� �� מצא �א� � ה�חיטה אחר �� לב�ק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹוצרי�
נפ�מה, �ע�ר ��א נבלה; ספק ז� הרי ה�חיטה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחר
ה��חט לפיכ�, �חט. �ג�מה �ס�י� ה�ימני� ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�כ��חט
אחת �ל �י� לב�ק צרי� ר�י�, ע�פ�ת א� ר��ת ְְִִִֵֵַַַַָָֹ�המ�ת
ה��י� ונמצאת �אחר�נה �בדק �דק, לא �א� ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹואחת;

הרא��נה. ואפ�� נבל�ת, ספק ה�ל � ְְְֲִִֵֵַַָָָֹ�ג�מה

.‰Î,חיטה� אחר �דק� ולא ,�� ו�חט ה��י� ְְְְִִַַַַַַָָָָָָֹ�דק
�מצא� �דק� �� ואחר �ה�, וכ��צא ע� א� עצ� �� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָו��ר
�דבר ��פ�מה ה��י� �חזקת ��רה, �חיטת� � ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ג�מה
�אבדה א� �דק�, ולא �� ��ע א� וכ� ;�� ���ר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹק�ה

��רה. �חיטת� � יב�ק ��א עד ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹה��י�

.ÂÎלפני �� ���חט ��� ה��י� �דק ��א ט�ח ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ל
יפה נמצאת א� א�ת�: ��דקי� � לעצמ� �� ו�חט ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָחכ�,
אחרת, �ע� עצמ� על ���מ� לפי א�ת�, מנ�י� � ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָ�בד�קה
מעבירי� � �ג�מה נמצאת וא� ;�� וי�חט �ג�מה, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹותהיה

טרפה. �ה�א ��חט ��ר �ל על �מכריזי� ְְִִֵֶֶַַַָָָָָא�ת�,

.ÊÎוה�א �ה�א; �ל ?�� ���חט ה��י� אר� ה�א ְִֵֶֶֶַַַָָָֹ��ה
האזמל רא� �מ� ��חט, ואינ� ���קב �ק �בר יהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ��א

.�� וכ��צא ְֵַַָָה�ט�

.ÁÎוה�א ��ילה; �י� ���� �י� זמ�, �כל ��חטי�? ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ�מתי
�חט וא� �ע�ה; מה ��ראה �די ע��, אב�קה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ��היה

��רה. �חיטת� ְְֲִֵֵָָָָ�אפלה,

.ËÎעל א� � ���גג ���ת א� ה���רי� �י�� ְְְִִֵֵַַַַַָה��חט

מלק�ת מתח�ב א� �נפ�� מתח�ב היה מזיד, היה �א�� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�י
��רה. �חיטת� � ה���רי� י�� ְְִִִֵַַָָעל

ב ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�אי�‡. העזרה; מ� ח�� ל�חט, מ�ר מק�� ְֲִִֵֶָָָָֹ�ְָָ�כל
� הח�י� אבל �לבד; מז�ח קד�י א�א �עזרה ִ�ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ��חטי�
וכ� ע��. �י� ח�ה �י� �המה �י� �עזרה, ל�חט� ְְְֲֲֵֵֵֵֵַָָָָָָָָאס�ר
א�ר ה�ק�� מ�� ירחק "�י �אוה: �ב�ר א�מר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָה�א
א�א �אוה, ��ר ��חטי� �אי� למד�, הא � ה'" ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָיבחר

ה'; �חר א�ר ל�ק�� ֲֶַַָָח��

�כל·. לאכל� ���ר ה�א ל�ק��, ח�� ���חט ְְְָָָ�ְְִֶֶֶַַָוזה
טה�ר, ה��ר א�ת� � �עזרה ח�י� ה��חט אבל ֲִַָָָָָָ�ְֲִֵַַָָה�ערי�.
א�ת�, וק�ברי� ;�� וכ��צא �חלב �ב�ר �הניה ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָואס�ר

�� לאכילת א� לרפ�אה, �חט אפ�� אס�ר; א�ואפר� יי�, ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָ
וג�י והמע�ר, �עזרה, ה��חר אבל לכלבי�. ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלהאכיל
ח�ה �המה וה��חט טרפה, ונמצאת וה��חט ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ��חט,
�הניה. מ�רי� ��� א�� הרי � �עזרה ה�מאי� ֲִַָָָ�ָ�ְֲֲִֵֵֵַָָָָוע��

אס�ר‚. � הח�י� �ל א�א �לבד, וח�ה �המה ִָ�ְְְְִֵֶַַַָָָָֹולא
וכ��צא �פת �ר�ת א� �ח�טה ��ר אפ�� לעזרה, ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָלהכניס�
�דברי� ��הי�. �אכילה מ�רי� והכניס�, עבר א� ְְֲִִִֶַָָָָ�ְְִִִֶַָָָ�ה�;
א� �עזרה, ח�י� ה��חט וכל ה�. ק�לה �ברי ,��� ֲִָָָ�ְְִֵֵֵַַָָָָ�ֵא��
א�ת� מ�י� � �עזרה ���חט� ח�י� מ��ר ��ית ְֲֲִִִֶַָָָ�ְִִֵַַַָהא�כל

מר��ת. ְַַַמ�ת

נ�חטה„. א� � ח�י�' �ולד� �למי�, ז� '�המה ְֲִִִָ�ְְְִֵֵָָָָָהא�מר:
א�ת� ל�חט יכ�ל �אינ� לפי �אכילה, מ�ר ולד� ְְֲִִִֵֶַָָָָֹ�ְֲָָָָָ�עזרה,

מק��. ְִָ�רח�ק

'ע�בד‰. יאמר�: ��א �נהר�ת, י�י� לת�� ��חטי� ְְְֲִִֵֵֶַָָֹאי�
מלא לכלי י�חט ולא ל�י�'; �מקריב ונראה זה, ה�א ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹמי�
�חט'. ה�י� �ת�� ��ראה 'ל��רה יאמר�: ��א ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמי�,
�ר� ��� � ה��ה לת�� ולא ה�לי�, לת�� לא י�חט ֵֶֶֶָ�ְְְְְִִֵַַֹֹֹֹולא

��רה. �חיטת� �חט, וא� זרה. עב�דה ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָע�בדי

.Âנראית ה��רה �אי� עכ�רי�, מי� מלא לכלי ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ��חטי�
לא �ב��ק ל��ה; י�רד וה�� ל��ה, ח�� ��חט וכ� ַָֹ�ְֵַַָָ�ְֵֵֶַָ�ה�.
���ק ל��ה �חט וא� ה�יני�; את יח�ה ��א ,�� ַָ�ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָיע�ה
מי� ��א אחריו, ��ב�ק� עד מ�חיטת� לאכל אס�ר �ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
ה�פ� על ��תת וה�� ה�פינה, �פ� על ל�חט �מ�ר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹ�ה�א.

ה�לי�. ��י על ל�חט �מ�ר ל�י�; ְִִֵֵַַַָֹ�ְִֵַַוי�רד

.Ê�מביא� ה��י� �מ�לי� ה��אר, מ�תח ��חטי�? ְֲִִִִֵֵַַַַַַָָ�יצד
�היתה �י� רב�צה ה�המה �היתה �י� ���חט; ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעד
הרי � ו�חט מ�מ�ה �יד� וה��י� �ער�� ואחז ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָע�מדת,

��רה. ְֵָז�

.Áעד עליה ה��אר והעביר ��תל ה��י� את ְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנע�
ה�המה צ�אר ��היה וה�א � ��רה �חיטת� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ���חט,
מ� למעלה �המה צ�אר היה �א� למעלה; וס�י� ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָלמ�ה,
ותחת� ��פ�, �כבד ה�המה �רד ��א � ה�ע�צה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה��י�
��ת�אר. �מ� �חיטה, ז� ואי� והבאה, ה�לכה ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ�לא
ה��י� מ� למעלה צ�אר� �היה �י� � ע�� היה א� ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָלפיכ�,

��רה. �חיטת� מ��ה, למ�ה א� ְְְְִִֵֶַַָָָָָה�ע�צה,
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.Ë�הביא א� הביא�, ולא ה��י� את וה�לי� ְְֱֱִִִִֵֶַַַָָֹה��חט
עד והביא ה�לי� ��רה; �חיטת� � ��חט� ה�ליכ�, ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹולא
הביא, ולא ה�לי� ��רה. �חיטת� � וה�יז� הרא� ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹ�חת�
א� �לבד, �ה�לכה הרא� את וה�יז ה�לי�, ולא הביא ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹא�
מ��ארי צ�ארי� �ני �מלא ���י� י� א� � �לבד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹ�הבאה
�חט �ס�לה. �חיטת� לאו, וא� ��רה; �חיטת� ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָה��חט,

��רה. �חיטת� �אחד, רא�י� ְְְְִִֵֵֶָָָָ�ני

.Èמ�ד ו�ני זה מ�ד אחד אפ�� �ס�י�, �אחז� ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ�ני�
�אחז� �ני� וכ� ��רה. �חיטת� � ו�חט� �נג��, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאחר
� ���אר מק�מ�ת ��ני �אחד ו�חט� ס�יני�, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ�ני
ר��, א� �לבד ה��ט זה �חט ואפ�� ��רה; �ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�חיטת�
ז� �חיטה הרי � ר�� א� ה�נה אחר �מק�� �חט ְֲִֵָ�ְְִֵֵֶַַַַָָָוה�ני
וכ� אחד. �מק�� ��� ה�חיטה �אי� �י על וא� ְְֵֶָָָ�ְְְִִֵֵֶַַַָָ��רה,

�ק�למ�ס הע��יה בשיפוע]�חיטה חתו� ��חיטה[הקנה , ְְְְֲִִָָָָ
�מסרק ישר]הע��יה לא זג'. ב'זיג ��רה.[חתו� � ְְְֲֵֵַָָָ

.‡Èחט� אפ�� א�א ��נה; צריכה הח�י� �חיטת ְֲִִִֶַַָָָָָ�ְִֵַַאי�
��תל לנעצ� ס�י� ��רק א� �ח�ק, �ר� א� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�מתע�ק,
�מק�מ� �רא�י וה�חיטה ה�איל � �הליכת� ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָו�חטה

��רה. ז� הרי ְְֲִֵֵָָו�ע�ר�,

.·Èת�ל�לה�� ���ר א� קט�, א� ��טה א� חר� ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ�,
א�ת� ר�אי� ואחרי� ��חט� רעה, ר�ח �אחז�� �מי ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�ע��,
��פלה ס�י� אבל ��רה. ז� הרי � �תקנ� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ה�חיטה
�ס�לה, ז� הרי �דר��, ��חטה �י על א� � ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָו�חטה
�י על וא� אד�, ה��בח ��היה עד � "וזבח�" ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ��אמר:

ל�חיטה. מת��� ְְִִִֵֵֶַָ�אינ�

.‚È,�� קב�עה ה��י� �היתה ע� �ל א� אב� �ל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ל�ל
�נג�� ה�המה א� הע�� צ�אר ו�� ה�ל�ל, את אד� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוס�ב
ה�י� וא� ��רה. ז� הרי � ה�ל�ל �סביבת ���חט ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָעד
���ב ��עה �נג�� ה��אר ו�� ה�ל�ל, את המס�בי� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָה�

�טר וא� �ס�לה; ז� הרי � ה�י�[שיחרר]ונ�חט את אד� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ז� הרי � �סביבת� ו�חט ה�ל�ל, את וס�ב� ��א� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָעד
אמ�רי�? �ברי� ��ה �א. אד� מ�ח �הרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ��רה,
�נ�ה מ�ביבה אבל אד�; �� מ�ח �היא רא��נה ְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ�סביבה
�הליכת�. ה�י� מ�ח א�א האד� מ�ח אינ� ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ�לאחריה,

.„È��ל י�י�, ל�� �בע�ת, ל�� הרי�, ל�� ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָה��חט
א�א לעבד� נת��� ��א �י על א� � מד�ר�ת ל�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנהר�ת,
הרי ה��יי�, �א�מרי� הבאי מ�ברי �� וכ��צא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלרפ�אה
מ�ל א� ה��, מ�ל ל�� �חט א� אבל �ס�לה; ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָ�חיטת�
אס�רה ז� הרי � �ה� וכ��צא �למ�ל�ת לכ�כבי� א� ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָההר,

זרה. עב�דה �קרבת �כל ְְֲֲִֶַָָָָָָֹ�הניה,

.ÂË�א זרה, לעב�דה �מ� לזרק ה�המה את ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹה��חט
���מדי� אס�רה; ז� הרי � זרה לעב�דה חל�� ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָלהקטיר
��ח�בה �פני�, ה�ד�י� מ�ח�בת �ח�י�, �ח�� ְֲֲֳִִִִִֶֶֶַַַָָָ�ְֲַַָָמח�בה
ה�ק��י�. �ס�לי �הלכ�ת ��ת�אר �מ� �ה�, ��סלת ְִָ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�ז�

.ÊË�א זרה, לעב�דה �מ� לזרק ח�ב �� ואחר ְְְֲִַַַַָָָָָָָָָֹ�חט�
��א מ�פק, אס�רה ז� הרי � זרה לעב�דה חל�� ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלהקטיר

�חט. �ז� �במח�בה �ח�ת� על ה�כיח ְְֲִִַַַַָָָָָס�פ�

.ÊÈ� �מ�ת� ונ�דרי� ��תנ�בי� קד�י� ל�� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָה��חט

ל�� �חט �ח��; קד�י� ���חט ��ה �ס�לה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ�חיטת�
��רה. �חיטת� �נדבה, �נדר �אי� �אינ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָקד�י�

.ÁÈ��ל �למי�, ל�� ע�לה, ל�� ה��חט ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָ�יצד?
וה�סח ה�איל �ס�לה; �חיטת� � �סח ל�� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ��דה,
��מה ה�א הרי ��רצה, עת �כל ה�נה �כל א�ת� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמפרי�
ו�אי, א�� ל�� ח�את, ל�� �חט וה��ב. ה��ר ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָלדבר
� �מ�רה ל�� מע�ר, ל�� �כ�ר, ל�� �ל�י, א�� ְְְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָל��

��רה. ְְִֵָָ�חיטת�

.ËÈ� 'לח�אתי' ואמר: ו�חט ח�את, מח�ב ְְְִַַַַָָָָָ�ְָָהיה
ואמר: ו�חט �ית�, �ת�� קר�� ל� היה �ס�לה; ְְְְְְִֵַַָָָָָָָָ�חיטת�
.�� המיר �הרי �ס�לה, �חיטת� � זבחי' �מ�רת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָ'ל��

.Îי�ל ע�לת ל�� ��חטה 'ז�הא�ה ואמרה: דת, ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָ
�נדר �אה י�לדת ע�לת �אי� ��רה; �חיטת� � ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָלע�לתי'
ח���י� ואי� �ע�לה; ��תח�בה י�לדת אינ� והרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�נדבה,
ה��חט אבל ל�. י� ק�ל ה��לת ��ל ה�ילה, ��א ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָל�
�ס�לה, �חיטת� � נזיר �אינ� �י על א� � נזיר ע�לת ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָל��

ה�דרי�. מ� נדר ה�זיר�ת ְְִִִִֶֶֶַַַָ�ע�ר

.‡Îבר� ל�� נת��� אחד ו��חטי�, ���י� א�חזי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ני�
��נה ל� היתה לא וה�ני אס�רה, �חיטת� ל� ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ה��חט
ז� הרי � ל� להת��� ה��ר �בר ל�� נת��� ואפ�� ְְֲִֵֵַָ�ְְְֲִִֵֵַַַָָָ�לל,
מה� האחד והת��� זה, אחר זה �חט א� וכ� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ס�לה;
��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה ��סל. � ה�ס�ל �בר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָל��
אינ� � ��פ�ת �� ל� אי� א� אבל ��פ�ת; �� ֵָָ�ֲִֵָָָ�ָל�
�אי� ,��� �אינ� �בר א�סר מ��ראל אד� �אי� ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאס�רה,

לצער�. א�א ְֲֶַַָָָ��נת�

.·Îלכל מת��� �ה�כרי �י על א� � לנכרי ��חט ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָי�ראל
למח�בת א�א ח���י� �אי� ��רה; �חיטת� ��רצה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמה
��חט נכרי לפיכ�, ה�המה. �על למח�בת לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹה��בח,
��ת�אר. �מ� נבלה, �חיטת� � קט� היה אפ�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָלי�ראל,

רביעי יו�

ג ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

הלכ�ת‡. וע�ר ה�חיטה, את מפסידי� דברי� ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָחמ�ה
חלדה, �ה�ה, ה�: וא�� מה�; אחת מ�ל לה�הר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ�חיטה

וע��ר. הגרמה, ְְְִַָָָָ�רסה,

קד�·. יד� והג�י� ל�חט, �התחיל הרי �יצד? ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ�ה�ה
�אנס �י� �מזיד, �י� ���גג �י� ו�הה, ה�חיטה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ��גמר
א� � ה�חיטה את וגמר אחר א� ה�א וחזר �רצ��, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�י�
�חיטת� וי�חט, ויר�יצ�ה ה�המה את ��ג�י� �די ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�הה
��רה. �חיטת� זה, מ�די �ח�ת �הה וא� ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ�ס�לה;

�המה‚. ��ג�י� �די �ה�ה �ע�ר ��ה, �המה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיתה
��ג�יה�ה �די ��ה, היתה וא� וי�חט; ויר�יצ�ה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ��ה
��ה �המה ��ג�י� �די �בע��, וי�חט. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹויר�יצ�ה

וי�חט. ְְְְִִֶַָֹויר�יצ�ה

מעט,„. ו�הה מעט ו�חט וחזר מעט, ו�הה מעט ְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָ�חט
ה�ה�ה, �ע�ר אחת �פע� �הה ולא ה�חיטה, ��מר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹעד
�ה�ה �ע�ר מ��� יצטר� ה�ה��ת זמ� �ל ���ח�ב ְִִָָ�ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹאבל
ויר�יצ�ה ��ג�יה�ה �די �הה א� וכ� נבלה. ספק ז� הרי �ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

���חט �די לא �לבד, ה�ימני� מע�ט �מ� ���חט ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹ�כדי
נבלה. ספק ז� הרי � �מ�רה ְְְְֲִֵֵֵָָָ�חיטה

�י‰. על א� � �בהמה ה�ני� רב א� �ע��, אחד רב ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ�חט
מ�רת; ז� הרי � ה�ימני� חתיכת וגמר וחזר ה���, חצי ֶֶ�ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ��הה
ה�ח�טה. ��ר �מח�� זה הרי ��ע�ר, �� ���חט ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמאחר

.Â� מר�ה זמ� ו�הה מע�ט�, א� חצי� לב�� ��נה ֶ�ְְְְְִֶֶַַַַָָָָ�חט
א� אבל �ל��. �כ� ואי� ה�חיטה, וג�מר ח�זר זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָהרי
��ע�ר ו�הה �ה�א, �ל ���ט ���ב א� ה�נה, רב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�חט
�חיטה ��חט �י� �התחיל, ה�חיטה וגמר �חזר �י� �ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
א� �הע�� מ�ני �ס�לה; ז� הרי � אחר �מק�� ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָ�מ�רה
�מ�ה� ה��ט ���ב א� ,��� ה�נה רב ��פסק ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹה�המה

��ת�אר. �מ� �� מ�עלת ה�חיטה ואי� נבלה, �ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

.Ê�א� � �לל �ע�� ��נה �ה�ה �אי� ל�, נת�אר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָה�ה
�כ�חזר �חיטת�, נגמרה �בר ו�הה, ה�נה רב ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ�חט
ו�הה, ה�נה מע�ט �חט וא� ה�א; ��ר מח�� ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָוגמר,
מ��� נאסרת �אינ� ��רצה, זמ� �ל ו��חט ח�זר זה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָהרי

ה�נה. רב ���סק עד ְִֵֵֶֶַַָָָֹנבלה

.Á�א ה��ט נ�ב א� י�דע ואינ� ,�� ו�הה הע�� ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�חט
�מ�יח� אחר, �מק�� לב�� ה�נה ו��חט ח�זר � נ�ב ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלא
ט�ת �� נמצאת לא א� מ�פני�: ה��ט �ב�דק ��מ�ת, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעד

�כ�רה. נ�ב, ��א �יד�ע ,��ְְִֵֶַַָָָֹ

.Ëכחולדה]חלדה מסתתרת �הכניס[הסכי� �ג�� �יצד? ְְֲִִֵֶַָָ
העלי�� ה�ימ� ��סק �י� � לסימ� סימ� �י� ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה��י�
� �חיטה �ר� �ה�א למ�ה ה�ח��� ��חט �י� ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה,

�ס�לה. ז� ְֲֵָהרי

.È�ה�ימני �ני ו�חט הע�ר, �חת ה��י� את ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהכניס
��רס א� מס��, צמר �חת ה��י� את �החליד א� ֶַָָ�ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָ�דר��,
� ה�טלית �חת ו�חט ה��אר ועל ה��י� על ְְְְִִִַַַַַַַַַַַַָָמטלית
�חט א� וכ� נבלה; ספק ז� הרי �ל�יה, ה��י� ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָה�איל
� �החלדה ��א ה�חיטה וגמר �החלדה, ה�ימני� ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמע�ט

נבלה. ספק ז� ְְֲֵֵֵָהרי

.‡Èלח�]�רסה על[הפעלת �ס�י� �ה�ה �ג�� �יצד? ְְְִִֵֶַַַָָָ
�לא אחת �בת ה�ימני� וחת� �סי�, ���י� �דר� ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹה��אר
למ�ה ודחק ה��אר, על ה��י� �ה�יח א� והבאה, ְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָה�לכה
�ס�לה. ז� הרי � ה�ימני� �חת� עד ק��ת א� צנ�� ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ�ח�ת�

.·Èלמעלה,[הסטה]הגרמה ��נה ה��חט זה �יצד? ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָ
�ס�� י� ח�י� �ני �כמ� ל�חיטה; רא�י �אינ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ�מק��
א� � הח�י� �ת�� �חט �ד�לה. �ט�עת למעלה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָה�נה
�חט �הרי ��רה, ז� הרי למעלה, �ה�א �ל מה� ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��ר
ל�חיטה; הרא�י ה�ק�� מ� וה�א �למ�ה, ��בע ְְְִִִִִַַַָָָָָמ���י
ז� הרי מה�, למעלה �חט א�א �ל�� מה� ��ר לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוא�

�פס�לה. ְְֶֶָ�מגרמת

.‚È�א �דרסה וה�לי� ה�ני�, רב א� האחד רב ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹ�חט
�רא�י. ה�ע�ר נ�חט �הרי ��רה, ז� הרי � ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�הגרמה
��רה; ז� הרי � �לי�י� �ני ו�חט �לי�, ��ח�ה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָהגרי�
� האחר�� �לי� ו�חט וחזר �לי�, והגרי� �לי�, ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָ�חט
�לי� והגרי� וחזר �לי�, ו�חט �לי�, הגרי� ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָ��רה.

��לי� �י� החליד, א� �רס וא� �ס�לה. ז� הרי � ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָהאחר��
�ס�לה. ז� הרי � האמצעי ��לי� �י� ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָהרא���

.„È�א ה�נה, והיא ה�ר�רת, ��עקרה �ג�� �יצד? ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָע��ר
� �חיטה �מר קד� �ניה� א� מה� אחד ונ�מט ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹה��ט,
�� ואחר ר��, א� �ע�� אחד �חט א� אבל נבלה; ז� ְַַָ�ְְֲֲִֵֵֶַָָָָהרי

��רה. �חיטת� � ה�ני ה�ימ� ְְְִִִִֵֵַַַָָָנ�מט

.ÂË� ה�ני את �חט �� ואחר מה�, אחד ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנ�מט
�מ�ט, ה�ני ונמצא מה�, אחד �חט �ס�לה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�חיטת�
הרי � �חיטה אחר א� נ�מט, �חיטה קד� א� יד�ע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹואי�

נבלה. ספק ְְֵֵָז�

.ÊËאי��� ��רה, ז� הרי � �מ�ט ה�ח�ט ה�ימ� ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָנמצא
מ�ל�ל היה �חיטה, קד� נעקר �א�� נעקר; �חיטה ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר

י�חט. ְִֵָֹולא

.ÊÈ�יד� ה�ימני� �פס ���א אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ��ה
הע��ר, אחר ���חט אפ�ר ו�חט, �פס� א� אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ���חט;
נבלה. ספק ז� הרי ��ח�טה, �מ�טה נמצאת א� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָ�לפיכ�

.ÁÈ,נבלה ז� הרי � '�ס�לה' ��חיטה �אמרנ� מק�� ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ�ל
�אי� נבלה; א�כל מ��� ל�קה ��ית, מ��ה אכל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוא�
�מ� צ�ה, �א�ר ��רה �חיטה א�א נבלה מידי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ�ציא
ספק ה�א הרי ��חיטה, ��ס��ק ספק וכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ��ארנ�.

מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� מ��ה, והא�כל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָנבלה;

.ËÈראה�� עד ע��, וחלל� ��� יר� ���ל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�המה
ונחלקה חצי� ��ח�� �מי נבלה ז� הרי � ���ר�� ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחסרה
נ��רה א� וכ� .�� מ�עלת ה�חיטה ואי� ��פ�ת, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָל�ני
��פסק א� �דג, מ��� ��קרעה א� ע��, ��ר ורב ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמפרקת
הרא�י �מק�� �ה�א �כל ה��ט ���ב א� ה�נה, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹרב
.�� מ�עלת ה�חיטה ואי� מח�י�, נבלה ז� הרי � ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָל�חיטה

הא��. ה�ברי� �כל הע��, ואחד ה�המה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָואחד

.Î;�לב וה�נימי אד�, החיצ�� � ל��ט ל� י� ע�ר�ת ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�ני
�ה�א �כל �ניה� נ�ב� ��רה. �לבד, מה� האחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנ�ב
���חטה �בי� נבלה; ז� הרי ל�חיטה, הרא�י ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ�מק��
ה�חיטה אי� � אחר �מק�� ���חטה �י� ה�קב, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�מק��

נבלה. זה, �נגד ��א זה �ניה� נ�ב� ;�� ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹמ�עלת

.‡Î,��ל� ה�ר�� אי� � �סתמ� קר�� �� ועלה ה��ט, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָנ�ב
ספק ז� הרי � ���ט ע�מד ק�� נמצא ��היה. נק�ב ה�א ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהרי
ואינ� ה�קב, �מק�� קר�� ועלה ה��ט נ�ב ��א ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנבלה,
ל�, ח���י� אי� � ���ט לאר�� ה��� נמצא א� אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָנראה;

�מיד. ה��צי� א�כל�ת ה�ד�ר��ת ה�המ�ת ְְְִִִִֵֶַַַָָֹ�רב

.·Î?יצד� מ�פני�. א�א מ�ח��, �דיקה ל� אי� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָו�ט
נק�ב. �היה �יד�ע ,�� ט�ת עליו נמצא א� �ב�דק: ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָה�פכ�

.‚Î,ל�חיטה הרא�י �מק�� חלל� רב ��פסק ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ�ר�רת
� קט�י� נקבי� נ�בה �א�ר. נ�בה א� וכ� נבלה; ז� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָהרי
וא� לר��; מצטרפי� ה� ח�ר��, �ה� �אי� נקבי� ְִָ�ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָא�
א� וכ� לכא�ר. מצטרפי� ה� ח�ר��, �ה� ��� ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָנקבי�
�א�� �ל � �בע�� לכא�ר. מצטרפת רצ�עה, מ��ה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹנ�לה
על �מ�יח� ח�ר��, �ה� ��� ה�קבי� א� הרצ�עה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמק�ל
��רה. לאו, וא� נבלה; ר��, את ח�פה א� � ה�נה ְְְִֵֵָָָ�ִִֶֶֶַָ�י
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���חט �די לא �לבד, ה�ימני� מע�ט �מ� ���חט ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹ�כדי
נבלה. ספק ז� הרי � �מ�רה ְְְְֲִֵֵֵָָָ�חיטה

�י‰. על א� � �בהמה ה�ני� רב א� �ע��, אחד רב ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ�חט
מ�רת; ז� הרי � ה�ימני� חתיכת וגמר וחזר ה���, חצי ֶֶ�ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ��הה
ה�ח�טה. ��ר �מח�� זה הרי ��ע�ר, �� ���חט ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמאחר

.Â� מר�ה זמ� ו�הה מע�ט�, א� חצי� לב�� ��נה ֶ�ְְְְְִֶֶַַַַָָָָ�חט
א� אבל �ל��. �כ� ואי� ה�חיטה, וג�מר ח�זר זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָהרי
��ע�ר ו�הה �ה�א, �ל ���ט ���ב א� ה�נה, רב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�חט
�חיטה ��חט �י� �התחיל, ה�חיטה וגמר �חזר �י� �ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
א� �הע�� מ�ני �ס�לה; ז� הרי � אחר �מק�� ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָ�מ�רה
�מ�ה� ה��ט ���ב א� ,��� ה�נה רב ��פסק ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹה�המה

��ת�אר. �מ� �� מ�עלת ה�חיטה ואי� נבלה, �ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

.Ê�א� � �לל �ע�� ��נה �ה�ה �אי� ל�, נת�אר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָה�ה
�כ�חזר �חיטת�, נגמרה �בר ו�הה, ה�נה רב ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ�חט
ו�הה, ה�נה מע�ט �חט וא� ה�א; ��ר מח�� ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָוגמר,
מ��� נאסרת �אינ� ��רצה, זמ� �ל ו��חט ח�זר זה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָהרי

ה�נה. רב ���סק עד ְִֵֵֶֶַַָָָֹנבלה

.Á�א ה��ט נ�ב א� י�דע ואינ� ,�� ו�הה הע�� ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�חט
�מ�יח� אחר, �מק�� לב�� ה�נה ו��חט ח�זר � נ�ב ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלא
ט�ת �� נמצאת לא א� מ�פני�: ה��ט �ב�דק ��מ�ת, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעד

�כ�רה. נ�ב, ��א �יד�ע ,��ְְִֵֶַַָָָֹ

.Ëכחולדה]חלדה מסתתרת �הכניס[הסכי� �ג�� �יצד? ְְֲִִֵֶַָָ
העלי�� ה�ימ� ��סק �י� � לסימ� סימ� �י� ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה��י�
� �חיטה �ר� �ה�א למ�ה ה�ח��� ��חט �י� ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה,

�ס�לה. ז� ְֲֵָהרי

.È�ה�ימני �ני ו�חט הע�ר, �חת ה��י� את ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהכניס
��רס א� מס��, צמר �חת ה��י� את �החליד א� ֶַָָ�ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָ�דר��,
� ה�טלית �חת ו�חט ה��אר ועל ה��י� על ְְְְִִִַַַַַַַַַַַַָָמטלית
�חט א� וכ� נבלה; ספק ז� הרי �ל�יה, ה��י� ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָה�איל
� �החלדה ��א ה�חיטה וגמר �החלדה, ה�ימני� ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמע�ט

נבלה. ספק ז� ְְֲֵֵֵָהרי

.‡Èלח�]�רסה על[הפעלת �ס�י� �ה�ה �ג�� �יצד? ְְְִִֵֶַַַָָָ
�לא אחת �בת ה�ימני� וחת� �סי�, ���י� �דר� ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹה��אר
למ�ה ודחק ה��אר, על ה��י� �ה�יח א� והבאה, ְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָה�לכה
�ס�לה. ז� הרי � ה�ימני� �חת� עד ק��ת א� צנ�� ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ�ח�ת�

.·Èלמעלה,[הסטה]הגרמה ��נה ה��חט זה �יצד? ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָ
�ס�� י� ח�י� �ני �כמ� ל�חיטה; רא�י �אינ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ�מק��
א� � הח�י� �ת�� �חט �ד�לה. �ט�עת למעלה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָה�נה
�חט �הרי ��רה, ז� הרי למעלה, �ה�א �ל מה� ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��ר
ל�חיטה; הרא�י ה�ק�� מ� וה�א �למ�ה, ��בע ְְְִִִִִַַַָָָָָמ���י
ז� הרי מה�, למעלה �חט א�א �ל�� מה� ��ר לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוא�

�פס�לה. ְְֶֶָ�מגרמת

.‚È�א �דרסה וה�לי� ה�ני�, רב א� האחד רב ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹ�חט
�רא�י. ה�ע�ר נ�חט �הרי ��רה, ז� הרי � ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�הגרמה
��רה; ז� הרי � �לי�י� �ני ו�חט �לי�, ��ח�ה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָהגרי�
� האחר�� �לי� ו�חט וחזר �לי�, והגרי� �לי�, ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָ�חט
�לי� והגרי� וחזר �לי�, ו�חט �לי�, הגרי� ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָ��רה.

��לי� �י� החליד, א� �רס וא� �ס�לה. ז� הרי � ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָהאחר��
�ס�לה. ז� הרי � האמצעי ��לי� �י� ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָהרא���

.„È�א ה�נה, והיא ה�ר�רת, ��עקרה �ג�� �יצד? ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָע��ר
� �חיטה �מר קד� �ניה� א� מה� אחד ונ�מט ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹה��ט,
�� ואחר ר��, א� �ע�� אחד �חט א� אבל נבלה; ז� ְַַָ�ְְֲֲִֵֵֶַָָָָהרי

��רה. �חיטת� � ה�ני ה�ימ� ְְְִִִִֵֵַַַָָָנ�מט

.ÂË� ה�ני את �חט �� ואחר מה�, אחד ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנ�מט
�מ�ט, ה�ני ונמצא מה�, אחד �חט �ס�לה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�חיטת�
הרי � �חיטה אחר א� נ�מט, �חיטה קד� א� יד�ע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹואי�

נבלה. ספק ְְֵֵָז�

.ÊËאי��� ��רה, ז� הרי � �מ�ט ה�ח�ט ה�ימ� ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָנמצא
מ�ל�ל היה �חיטה, קד� נעקר �א�� נעקר; �חיטה ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר

י�חט. ְִֵָֹולא

.ÊÈ�יד� ה�ימני� �פס ���א אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ��ה
הע��ר, אחר ���חט אפ�ר ו�חט, �פס� א� אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ���חט;
נבלה. ספק ז� הרי ��ח�טה, �מ�טה נמצאת א� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָ�לפיכ�

.ÁÈ,נבלה ז� הרי � '�ס�לה' ��חיטה �אמרנ� מק�� ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ�ל
�אי� נבלה; א�כל מ��� ל�קה ��ית, מ��ה אכל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוא�
�מ� צ�ה, �א�ר ��רה �חיטה א�א נבלה מידי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ�ציא
ספק ה�א הרי ��חיטה, ��ס��ק ספק וכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ��ארנ�.

מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� מ��ה, והא�כל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָנבלה;

.ËÈראה�� עד ע��, וחלל� ��� יר� ���ל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�המה
ונחלקה חצי� ��ח�� �מי נבלה ז� הרי � ���ר�� ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחסרה
נ��רה א� וכ� .�� מ�עלת ה�חיטה ואי� ��פ�ת, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָל�ני
��פסק א� �דג, מ��� ��קרעה א� ע��, ��ר ורב ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמפרקת
הרא�י �מק�� �ה�א �כל ה��ט ���ב א� ה�נה, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹרב
.�� מ�עלת ה�חיטה ואי� מח�י�, נבלה ז� הרי � ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָל�חיטה

הא��. ה�ברי� �כל הע��, ואחד ה�המה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָואחד

.Î;�לב וה�נימי אד�, החיצ�� � ל��ט ל� י� ע�ר�ת ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�ני
�ה�א �כל �ניה� נ�ב� ��רה. �לבד, מה� האחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנ�ב
���חטה �בי� נבלה; ז� הרי ל�חיטה, הרא�י ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ�מק��
ה�חיטה אי� � אחר �מק�� ���חטה �י� ה�קב, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�מק��

נבלה. זה, �נגד ��א זה �ניה� נ�ב� ;�� ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹמ�עלת

.‡Î,��ל� ה�ר�� אי� � �סתמ� קר�� �� ועלה ה��ט, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָנ�ב
ספק ז� הרי � ���ט ע�מד ק�� נמצא ��היה. נק�ב ה�א ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהרי
ואינ� ה�קב, �מק�� קר�� ועלה ה��ט נ�ב ��א ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנבלה,
ל�, ח���י� אי� � ���ט לאר�� ה��� נמצא א� אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָנראה;

�מיד. ה��צי� א�כל�ת ה�ד�ר��ת ה�המ�ת ְְְִִִִֵֶַַַָָֹ�רב

.·Î?יצד� מ�פני�. א�א מ�ח��, �דיקה ל� אי� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָו�ט
נק�ב. �היה �יד�ע ,�� ט�ת עליו נמצא א� �ב�דק: ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָה�פכ�

.‚Î,ל�חיטה הרא�י �מק�� חלל� רב ��פסק ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ�ר�רת
� קט�י� נקבי� נ�בה �א�ר. נ�בה א� וכ� נבלה; ז� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָהרי
וא� לר��; מצטרפי� ה� ח�ר��, �ה� �אי� נקבי� ְִָ�ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָא�
א� וכ� לכא�ר. מצטרפי� ה� ח�ר��, �ה� ��� ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָנקבי�
�א�� �ל � �בע�� לכא�ר. מצטרפת רצ�עה, מ��ה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹנ�לה
על �מ�יח� ח�ר��, �ה� ��� ה�קבי� א� הרצ�עה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמק�ל
��רה. לאו, וא� נבלה; ר��, את ח�פה א� � ה�נה ְְְִֵֵָָָ�ִִֶֶֶַָ�י
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.„Îנס��� �די צדדיה מ�ני מפ�� נקב ה�ר�רת ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ�ְְְִֶֶֶֶַַָנ�בה
נ���ר לא אפ�� � לאר�� נס�קה נבלה; � לרח�� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹא�ר
�מ�ה� למעלה מ�ה� א�א ל�חיטה �� הרא�י ה�ק�� ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמ�

��רה. ְְֵַָָלמ�ה,

.‰Î�א נ�בה �חיטה קד� א� יד�ע ואי� ���בה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�ר�רת
�מד�י� אחר, �מק�� ע�ה א�ת� נ�קבי� � �חיטה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָאחר
מחליה א�א מד�י� ואי� מ�רת. ל�, נדמה א� ל�קב: ְָ�ְְִֵֵֶֶֶַָ�ְִִֶֶֶֶֶַַה�קב
מ�ט�ה לא אבל לקט�ה; מ�ט�ה א� �ד�לה, לחליה ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹ�ְְָ�ד�לה
חלי�ת חלי�ת ה�נה ��ל לקט�ה; מ�ד�לה ולא ְ�ְ�ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹלגד�לה
ור�ה מ��יה� קט�ה אחת חליה וחליה חליה �ל �בי� .ה�א, ֵָ�ְְָ�ְָ�ְְְְִֵֶַַַַָָָ

ד ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

את‡. ה�פסידי� דברי� חמ�ה י�דע �אינ� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָי�ראלי
ו�חט ��ארנ�, �חיטה מהלכ�ת �ה� וכ��צא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָה�חיטה
ולא ה�א לא מ�חיטת�, לאכל אס�ר � עצמ� לבי� ְְְְֱִִֵֵֶַָָֹֹֹ�ינ�
��ית, מ��ה והא�כל נבלה; לספק קר�בה ז� והרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָאחרי�.

מר��ת. מ�ת א�ת� ְִַַַַמ�י�

�חיטה·. �עמי� וחמ�ה אר�עה �פנינ� �חט ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָואפ��
נכ�נה עצמ� לבי� �ינ� ��חט ז� �חיטה והרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָ��רה,
�ברי� י�דע ואינ� ה�איל מ��ה; לאכל אס�ר � ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�גמ�רה
�ג�� י�דע, אינ� וה�א ה�חיטה ��פסיד אפ�ר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָה�פסידי�,
�א��, וכ��צא �ג�מה �ס�י� י�חט א� ידרס א� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ���הה

��נת�. ְַָָֹ�לא

�ינ�‚. י�חט לא זה הרי � �חיטה הלכ�ת ���דע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹי�ראל
ר��ת �עמי� חכ� �פני ���חט עד לכ�ח�ה, עצמ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלבי�
עצמ�, לבי� �ינ� �ח�ה �חט וא� וזריז; רגיל ��היה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעד

��רה. ְְִֵָָ�חיטת�

��ע�ה„. עד חכ� �פני ו�חט �חיטה, הלכ�ת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה��דע
��חטי� ה�מחי� וכל 'ממחה'; ה�קרא ה�א � ְֲִִ�ְְֶַָ�ְִִַָָרגיל
א�� הרי ממחי�, הי� א� � ועבדי� נ�י� ואפ�� ְֲִֵֵ�ְְֲֲִִִִִַַַָָָָלכ�ח�ה.

לכ�ח�ה. ְְֲִִַָ��חטי�

.‰� ��חט� �ע�� ��ת�ל�לה ו���ר וקט� ��טה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָחר�
יקלקל� ��א �עת, �ה� �אי� מ�ני �ס�ל; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�חיטת�
א�ת� וראה ה��דע, �פני �חט� א� לפיכ� ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָ��חיטת�;

��רה. �חיטת� � �הג� ְְֲִֵֶֶַָָָָֹ��חט�

.Â� עצמ� לבי� �ינ� ��חט אצלנ� יד�ע �אינ� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמי
�חיטה, הלכ�ת ע�רי י�דע נמצא א� א�ת�; ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָ��אלי�

��רה. ְְִֵָָ�חיטת�

.Êולא ל�, והל� ��חט מרח�ק י�ראלי �ראינ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהרי
הא�מר וכ� מ�רת; ז� הרי � י�דע אינ� א� י�דע א� ְֵֵֶֶָ�ְֲִֵֵֵֵַַַָידענ�
ואי� �ח�טה, ה�המה �מצא לי', ��חט 'צא ְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹל�ל�ח�:
�רב מ�רת; ז� הרי � אחר א� �חט� �ל�ח� א� ֶֶֶֹ�ְְֲִֵֵַַָָָיד�ע

ה�. ממחי� �חיטה, אצל ְִֵ�ְְִִֵֶַָה�צ�יי�

.Á,מ�ר � ��ית � �ח�ט �מצא� �רנג�ל, א� �די ל� ָ�ְְְְִִַַַַָָָאבד
� ���ק מצא� ה�; ממחי� �חיטה, אצל ה�צ�יי� ְְִֵַָ�ְְִִֵֶֶַָֹ�רב
�א��ה מצא� א� וכ� ה�ל�. �לפיכ� נתנ�ל ��א ְְְְִֵַַָָָ�ְְִִֵֶַָָָאס�ר,

אס�ר. ִֶַַָ���ית,

.Ë��ודע ו��מע, מבי� ה�א והרי �����ק, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַ�ממחה

הרי ��מע, �אינ� מי וכ� לכ�ח�ה; ��חט זה הרי � ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָנכ�נה
��חט. ֵֶזה

.È�אחרי �� א� א�א לכ�ח�ה, י�חט לא � ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹה��מה
��רה. �חיטת� �חט, וא� א�ת�; ְְְִִִֵַָָָר�אי�

.‡È�ס�י� י�ראל �פני ��חט �י על א� � ��חט ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנכרי
אכילת� על ול�קה נבלה; �חיטת� � קט� היה ואפ�� ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָיפה,
מאחר מ�בח�"; ואכל� ל�, "וקרא ��אמר: ה��רה, ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמ�
ואינ� אס�ר; ��בח� למד א�ה מ�בח�, יאכל ��א ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�הזהיר

�חיטה. הלכ�ת י�דע �אינ� לי�ראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ��מה

.·Èע�בד �אינ� ��י �אפ�� � ��בר �דר� �ד�ל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָוגדר
נבלה.ע �חיטת� זרה, ְְֲִֵָָָָָב�דה

.‚È�א י�ראל, וגמר ה�ימני�, מע�ט ל�חט ה��י ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָֹהתחיל
ל�חיטה י�נ� �ס�לה; � ה��י וגמר י�ראל, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�התחיל
א�ת� ע��ה �אינ� �בר ה��י �חט אבל ס��. ועד ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָמ�ח�ה
הרי � י�ראל וגמר �לבד, ה�ר�רת חצי ��חט �ג�� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנבלה,

��רה. ְֵָז�

.„È� ממחה �היה העבר�ת, מ� לעברה מ��ד ְֶ�ֲֲִֵֵֶַָָָָָ�ְְִֵָי�ראל
את לב�ק ��ר י�ראל וצרי� לכ�ח�ה; ��חט זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהרי
מ�ני � �� ל�חט זה למ��ד י�נ�ה �� ואחר ְְִִֵֶָָֹ�ְְְִִִֶַַַַָָה��י�,
לעב�דה מ��ד היה וא� לב�ק. ט�רח �אינ� ֲַָָ�ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�חזקת�
ה��פר וה�א מי�, א� �פרהסיא, ��ת מח�ל א� ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָזרה,
הרי � ���בה �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ר�נ� �במ�ה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ���רה

נבלה. ��חיטת� �ג�י, ְְְִֵָָה�א

.ÂËרה�� �ל העבר�ת מ� �עברה לעד�ת �ס�ל �ה�א ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
�אינ� ממחה; היה א� עצמ�, לבי� �ינ� ��חט זה הרי �ְְֲִֵֵֵֵֶַָָ�ְֵֶֶ
�ל על היא חזקה ��� � אס�ר �בר וא�כל מ�ר �בר ְֲִֵֶַָָָָָָָ�ִַַָָמ�יח

מה�. הר�עי� ואפ�� ְְֲִִִֵֵֶַָָָי�ראל,

.ÊË�וה�י��סי ה�ד�קי� המתיוני�א�� שייסדו [כיתות ְְְִִֵַַַ
בתושבע"פ] אחריה�שכופרי� ה��עי� וכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָותלמידיה�,

וא� אס�רה. �חיטת� � �ה ��על ���רה מאמיני� ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�אינ�
א�א �חיטת� א��ר �אי� מ�רת; ז� הרי �פנינ�, ְִִֵֶֶֶֶָָָ�ְֲֲֵֵָָ�חט�
�ת�רת מאמיני� אינ� וה� ��חיטת�, יקלקל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ��א

קלקלנ�'. 'לא ל�מר נאמני� אינ� לפיכ� ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹ�חיטה;

.ÊÈ,�הח�י ��חיטת נצט�� לא ��ד�ר, י�ראל ִ�ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ��הי�
נ�חרי� הי� בידי�]א�א וא�כלי�,[קורעי� ��חטי� א� ְְֲֲִִִֶָָ

לא ל�חט, הר�צה ��ל ��ד�ר, ונצט�� ה��יי�. ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ��אר
י�ראל, מ�ית אי� "אי� ��אמר: �למי�, א�א ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹי�חט
א�ר למע� וג�', מ�עד אהל �תח ואל וג�' ��ר י�חט ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַֹא�ר
הר�צה אבל וג�'; לה'" �למי� זבחי וזבח� וג�' ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָיביא�

וא�כל. נ�חר היה ��ד�ר, ולאכל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָֹֹלנחר

.ÁÈלבד� ��ד�ר א�א לד�ר�ת, נ�הגת אינ� ז� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ�מצוה
�אסר לאר�, �����נס� ,�� ונצט�� ה�חירה. ה�ר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�עת
וי�חט� ��חיטה; א�א ח�י� יאכל� ולא ה�חירה, ְְְֲִִִִֶָָ�ְְְֲִֵֶַָֹֹעליה�
ה' ירחיב "�י ��אמר: לעזרה, ח�� לע�ל� מק�� ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָ�כל
ה' נת� א�ר �מ�אנ� מ�קר� וזבח� וג�', �בל� את ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָֹ�ְֱֶֶֹאלהי�
ואחר ל�חט לד�ר�ת, ה��הגת ה�צוה היא וז� וג�'. ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָֹל�"

יאכל. ��ַָֹ
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�ה�רפה‡. מאכל�ת, א��רי �הלכ�ת �ארנ� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ�בר
"טרפה", נאמר ולא למ�ת; ה��טה היא ���רה ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָֹהאמ�רה
�� וכ��צא ארי ��רפ� �ג�� � �הוה ה�ת�ב ���ר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹא�א

מתה. לא ועדי� ְֲִֵַַָָָֹ��בר�,

�ח�ב·. ל� יארע� �א� אחרי�, חלאי� �� ְְֱֲֳִִִֵֵֵֵֶֶָָָָוי�
טרפ�ת מיני ��מ�נה מ�יני; למ�ה הלכה וה� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹטרפה,
חסרה, נק�בה, �ר�סה, ה�: וא�� �סיני, למ�ה ל� ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹנאמר�

��ב�רה. נפ�לה, קר�עה, �ס�קה, ְְְְְָָָָָנט�לה,

���רה‚. �פר�� ל� ואי� ה�איל הלכה, ���� �י על ְְְֲִֵֵַָָָָ�ִֶַַא�
החמי �ר�סה, �א�א �דר�סה ��ס��ק ספק וכל ,�� ר� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

מ�רי�, ספק�ת �ה� י� טרפ�ת, מיני �בעה ��אר ִָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָאס�ר;
��ת�אר. ְְִֵֶָ�מ�

וידרס„. ה�המה �� וכ��צא הארי ��טר� ה�א � ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹה�ר�סה
ואי� הע��. על �ה� וכ��צא וה��ר ה�� ידרס א� �יד�, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעליה
�בבהמה �לבד; לארי א�א ��ה, �בח�ה ��ה �בהמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ�ריסה
� �טלאי� �בגדיי� �למעלה. ה�אב מ� ��ה, �בח�ה ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ��ה
�ריסה. לה� י� �ה�, וכ��צא �נמ�ה ו��על חת�ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאפ��

�אר‰. אבל �ד�ל; �ע�� ואפ�� �ריסה, ל� י� � ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָה��
ל� ואי� ��מ�ה�, �ע�� �ריסה ל� י� � ה��רסי� ְְְְִִֵֵֶַָָע�פ�ת

מ���. גד�ל �ה�א �ע�� ְְִִֶֶָָ�ריסה

.Âל� �ריסה ל� אי� � וכלב �ע�פ�ת; �ריסה לחל�ה ְְְְְִִֵֶֶָָָָ�ְְֵוי�
�ריסה ל� י� � וה�� וח�ה. �בהמה ולא �ע�� לא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹע�ר,

החלל. לבית �צ�רניו ���ב וה�א �טלאי�, ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹ�גדיי�

.Ê�אי � �רגליו אבל ה��ר�, �יד א�א �ריסה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָאי�
אי� � ��� אבל �צ�ר�, א�א �ריסה ואי� ל�. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹח���י�
�ב�דקי� החלל; �ית עד נ�ב �� א� א�א ל�, ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָח���י�
�ריסה ואי� �נקיבת�. ��טרפת האברי� מ� אחד נ�ב ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ��א
צ�רניו ונ���ע� ה��רס נפל א� אבל ה��ר�, �כ�נת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָא�א
א� אבל מח�י�, א�א �ריסה ואי� �ריסה. ז� אי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ��טר�,
מ��ה צ�רניו �מט ולא ��ר�סה, יד� ועדי� ונהרג ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ�רס

ל�. ח���י� אי� � מ�ת� אחר ְִֵֶַַָא�א

.Á'�ל 'ח���י� �אמרנ� מק�� �ל ה�ר�סה? �י� ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוכיצד
ה�ר� מ�� ��� החלל �ל �ב�דקי� ה�טר�, את ��חטי� �ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ולא טרפ�ת, מיני מ�ל �למה ��� נמצאת א� ה�דקד; ְְְִִֵֵֵָָָֹ�ְְִִֵַַָֹעד
�� נמצא וא� מ�רת; ז� הרי � ה�ריסה ר�� �� ְְִִֶֶָָ�ְְֲִִֵֶַָָָֹנמצא

ה��רה. מ� ואס�רה טרפה, ז� הרי � ה�ריסה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹר��

.Ëנגד� ה��ר ��אדי� ה�א ה�ריסה? ר�� ה�א ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאיזה
��ע�ה עד מעי�, �ני �נגד ה��ר נ��ק וא� מעי�; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ני
ה��ר א�ת� ר�אי� � הח��רה מ� ג�רד� �הר�פא ְִִֵֶַַַַָָָָָָ���ר

�טרפה. חסר, ְְִֵֵָָ�א��

.È�דריסת� טרפה; � מ��אדימ� ��ימני�, �רס ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָוא�
טרפה. �ריסה, מחמת �ה�א �ל �ה� �האדי� �יו� ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�מ�ה�:

.‡È.ו�אית �דר�סה ���דק, עד אס�רה �ר�סה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָספק
אחד �ל �ג�� צ�ר� ונמצא �ורי�, לבי� ��כנס ארי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�יצד?
��תל '��א א�מרי�: ואי� �רס�, ארי ��א ח���י� � ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמה�
וה�א הע�פ�ת, לבי� ��כנס נמ�ה א� ��על וכ� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָנתח��'.

היה א� אבל �רס; ��א ח���י� � מקרקרי� וה� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ��תק
מקרקרי�. ה� �מ�הימת� מ�ראת� מקרקרי�, וה� נ�ה� ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָה�א
�תק א� וכ� רגז�; נח ה�ה מה�, אחד רא� קטע א� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכ�

מקרקרי�. הי� ה�יק, �א�� ח���י�; אי� וה�, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָה�א

.·È�א לכא�, נכנס לא א� ט�ר� לכא� ��כנס ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹספק
מ� אינ� א� ה��רפי� מ� זה א� נ�דע ולא ��כנס ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַֹ�ראינ�ה�
העצי�, לבי� ��כנס ע�� וכ� ל�; ח���י� אי� � ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָה��רפי�
אי� � צ�אר� א� ,�� מנ�� ורא�� ויצא ה�ני�, לבי� ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹא�
נ�ק'. �עצי� '��א א�מרי�: א�א נטר�, ��א ל� ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָח���י�

חמישי יו�
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אחד‡. נ�ב �א� ה�, אברי� ע�ר אחד �יצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנק�בה
ה��ט, �ר�� ה�: וא�� טרפה; � �מ�ה� חלל� לבית ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמה�
�קני וה�רה, ,��� ה�נה ע� וה�ב הרא�, מח �ל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�קר��

והמס�ס וה�רס, וה�בה, הכרס]ה�בד, �בית[חלקי , ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָ
.��� ה�נה ע� והראה וה��י�, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָה��ס�ת,

מ�·. ה�ק�� ו�ה�א �ע�ר�, �ארנ� �בר � ה��ט ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�ר��
לחלל� נ�ב א� למעלה; ל�חיטה רא�י �אינ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה��ט

טרפה. ְְֵֶַָ�מ�ה�,

ה�מ��‚. העלי�� נ�ב א� ��רא�, ל�ח י� קר�מ�ת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ�ני
ה�מ�� ה�ח��� נ�ב וא� מ�רת; ז� הרי � �לבד ְְִִֶֶַַַַָ�ְֲִֵֶֶַָלעצ�
וה�א ל�דרה, לה��� ה�ח �מ��תחיל טרפה. � ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹל�ח
אחר; �י� לקר�מ� יהיה � הער� �ח�ת �ה� ל��לי� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמח��

מ�ר. ל��לי�, ח�� נ�ב ָ�ְִִִַַוא�

��רה;„. � ק�� וה�ר�� נתמע�, א� ���ב עצמ� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹה�ח
טרפה. ���נג, א� ��י� נ��� ְְְִִִֵַַַַַָוא�

�י�‰. ���מאל �ד�ל לחלל �י� חלל�, לבית ���ב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה�ב
ולא ה�ב ��ר נ�ב א� אבל טרפה; � ���מי� קט� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלחלל
ה�ד�ל ה�זרק וה�א ה�ב, �קנה מ�ר. � לחלל� ְְְִֵֵַַַָָָ�ֲִִַַָה�יע
לחלל� נ�ב א� ��ב, ה�א הרי � לראה מ��� ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ���צא

טרפה. � ְְֵֶַָ�מ�ה�

.Â��נס לא וא� מ�רת; � ס�תמ�� וכבד ���בה, ְְִִֶֶַֹ�ְְְִֵֶַָָָָָמרה
טרפה. ל�בד, סמ�� �ה�א �י על א� � ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָה�קב

.Êרעינה[גרגיר]נ�יה� �מ� היתה א� � ��רה ��מצאת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
חד רא�� היה וא� מ�רת; חד, רא�� �אי� �מרה ְִֶֶַָָָֹ�ְֵֶֶַָָָֹ�ל
וזה ���כנסה; א�ת� נ�בה �הרי אס�רה; ה�ית, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�גרעינת

ה��ה. �י �הגלד מ�ני ה�קב, יראה ְִַַַָ�ְִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ��א

.Á�א � מת��ל ה�� ��ה� ה�זרקי� וה� ה�בד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָקני
��מצאת מחט לפיכ�, טרפה; �מ�ה�, מה� אחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנ�ב
החד ה�צה והיה �ד�לה מחט היתה א� � ה�בד ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ�ח���
הרא� היה וא� ���כנסה; ���בה �יד�ע לפני�, ���ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
�מ�רת. הלכה', סמפ�נ�ת '�ר� א�מרי�: � לפני� ֶֶ�ְְְְִִִִֶֶֶָָָֹהעגל

.Ëני�� מ�ני � טרפה היא הרי קט�ה, מחט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהיתה
ה�ד�ל ��מפ�� נמצאת וא� נ�בה; �ו�אי ח�י�, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָרא�יה
ה�אכל נכנס ��� ��אמצע� הרחב ה�נה וה�א ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ���בד,
מ�רת. �התליע, �בד �ב�ר מ�רת; ז� הרי � ֶֶ�ְְִִֵֶֶֶַַָ�ֲֵֵַָל�בד
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ה ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�ה�רפה‡. מאכל�ת, א��רי �הלכ�ת �ארנ� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ�בר
"טרפה", נאמר ולא למ�ת; ה��טה היא ���רה ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָֹהאמ�רה
�� וכ��צא ארי ��רפ� �ג�� � �הוה ה�ת�ב ���ר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹא�א

מתה. לא ועדי� ְֲִֵַַָָָֹ��בר�,

�ח�ב·. ל� יארע� �א� אחרי�, חלאי� �� ְְֱֲֳִִִֵֵֵֵֶֶָָָָוי�
טרפ�ת מיני ��מ�נה מ�יני; למ�ה הלכה וה� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹטרפה,
חסרה, נק�בה, �ר�סה, ה�: וא�� �סיני, למ�ה ל� ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹנאמר�

��ב�רה. נפ�לה, קר�עה, �ס�קה, ְְְְְָָָָָנט�לה,

���רה‚. �פר�� ל� ואי� ה�איל הלכה, ���� �י על ְְְֲִֵֵַָָָָ�ִֶַַא�
החמי �ר�סה, �א�א �דר�סה ��ס��ק ספק וכל ,�� ר� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

מ�רי�, ספק�ת �ה� י� טרפ�ת, מיני �בעה ��אר ִָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָאס�ר;
��ת�אר. ְְִֵֶָ�מ�

וידרס„. ה�המה �� וכ��צא הארי ��טר� ה�א � ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹה�ר�סה
ואי� הע��. על �ה� וכ��צא וה��ר ה�� ידרס א� �יד�, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעליה
�בבהמה �לבד; לארי א�א ��ה, �בח�ה ��ה �בהמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ�ריסה
� �טלאי� �בגדיי� �למעלה. ה�אב מ� ��ה, �בח�ה ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ��ה
�ריסה. לה� י� �ה�, וכ��צא �נמ�ה ו��על חת�ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאפ��

�אר‰. אבל �ד�ל; �ע�� ואפ�� �ריסה, ל� י� � ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָה��
ל� ואי� ��מ�ה�, �ע�� �ריסה ל� י� � ה��רסי� ְְְְִִֵֵֶַָָע�פ�ת

מ���. גד�ל �ה�א �ע�� ְְִִֶֶָָ�ריסה

.Âל� �ריסה ל� אי� � וכלב �ע�פ�ת; �ריסה לחל�ה ְְְְְִִֵֶֶָָָָ�ְְֵוי�
�ריסה ל� י� � וה�� וח�ה. �בהמה ולא �ע�� לא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹע�ר,

החלל. לבית �צ�רניו ���ב וה�א �טלאי�, ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹ�גדיי�

.Ê�אי � �רגליו אבל ה��ר�, �יד א�א �ריסה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָאי�
אי� � ��� אבל �צ�ר�, א�א �ריסה ואי� ל�. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹח���י�
�ב�דקי� החלל; �ית עד נ�ב �� א� א�א ל�, ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָח���י�
�ריסה ואי� �נקיבת�. ��טרפת האברי� מ� אחד נ�ב ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ��א
צ�רניו ונ���ע� ה��רס נפל א� אבל ה��ר�, �כ�נת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָא�א
א� אבל מח�י�, א�א �ריסה ואי� �ריסה. ז� אי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ��טר�,
מ��ה צ�רניו �מט ולא ��ר�סה, יד� ועדי� ונהרג ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ�רס

ל�. ח���י� אי� � מ�ת� אחר ְִֵֶַַָא�א

.Á'�ל 'ח���י� �אמרנ� מק�� �ל ה�ר�סה? �י� ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוכיצד
ה�ר� מ�� ��� החלל �ל �ב�דקי� ה�טר�, את ��חטי� �ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ולא טרפ�ת, מיני מ�ל �למה ��� נמצאת א� ה�דקד; ְְְִִֵֵֵָָָֹ�ְְִִֵַַָֹעד
�� נמצא וא� מ�רת; ז� הרי � ה�ריסה ר�� �� ְְִִֶֶָָ�ְְֲִִֵֶַָָָֹנמצא

ה��רה. מ� ואס�רה טרפה, ז� הרי � ה�ריסה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹר��

.Ëנגד� ה��ר ��אדי� ה�א ה�ריסה? ר�� ה�א ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאיזה
��ע�ה עד מעי�, �ני �נגד ה��ר נ��ק וא� מעי�; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ני
ה��ר א�ת� ר�אי� � הח��רה מ� ג�רד� �הר�פא ְִִֵֶַַַַָָָָָָ���ר

�טרפה. חסר, ְְִֵֵָָ�א��

.È�דריסת� טרפה; � מ��אדימ� ��ימני�, �רס ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָוא�
טרפה. �ריסה, מחמת �ה�א �ל �ה� �האדי� �יו� ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�מ�ה�:

.‡È.ו�אית �דר�סה ���דק, עד אס�רה �ר�סה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָספק
אחד �ל �ג�� צ�ר� ונמצא �ורי�, לבי� ��כנס ארי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�יצד?
��תל '��א א�מרי�: ואי� �רס�, ארי ��א ח���י� � ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמה�
וה�א הע�פ�ת, לבי� ��כנס נמ�ה א� ��על וכ� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָנתח��'.

היה א� אבל �רס; ��א ח���י� � מקרקרי� וה� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ��תק
מקרקרי�. ה� �מ�הימת� מ�ראת� מקרקרי�, וה� נ�ה� ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָה�א
�תק א� וכ� רגז�; נח ה�ה מה�, אחד רא� קטע א� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכ�

מקרקרי�. הי� ה�יק, �א�� ח���י�; אי� וה�, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָה�א

.·È�א לכא�, נכנס לא א� ט�ר� לכא� ��כנס ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹספק
מ� אינ� א� ה��רפי� מ� זה א� נ�דע ולא ��כנס ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַֹ�ראינ�ה�
העצי�, לבי� ��כנס ע�� וכ� ל�; ח���י� אי� � ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָה��רפי�
אי� � צ�אר� א� ,�� מנ�� ורא�� ויצא ה�ני�, לבי� ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹא�
נ�ק'. �עצי� '��א א�מרי�: א�א נטר�, ��א ל� ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָח���י�

חמישי יו�

ו ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

אחד‡. נ�ב �א� ה�, אברי� ע�ר אחד �יצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנק�בה
ה��ט, �ר�� ה�: וא�� טרפה; � �מ�ה� חלל� לבית ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמה�
�קני וה�רה, ,��� ה�נה ע� וה�ב הרא�, מח �ל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�קר��

והמס�ס וה�רס, וה�בה, הכרס]ה�בד, �בית[חלקי , ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָ
.��� ה�נה ע� והראה וה��י�, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָה��ס�ת,

מ�·. ה�ק�� ו�ה�א �ע�ר�, �ארנ� �בר � ה��ט ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�ר��
לחלל� נ�ב א� למעלה; ל�חיטה רא�י �אינ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה��ט

טרפה. ְְֵֶַָ�מ�ה�,

ה�מ��‚. העלי�� נ�ב א� ��רא�, ל�ח י� קר�מ�ת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ�ני
ה�מ�� ה�ח��� נ�ב וא� מ�רת; ז� הרי � �לבד ְְִִֶֶַַַַָ�ְֲִֵֶֶַָלעצ�
וה�א ל�דרה, לה��� ה�ח �מ��תחיל טרפה. � ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹל�ח
אחר; �י� לקר�מ� יהיה � הער� �ח�ת �ה� ל��לי� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמח��

מ�ר. ל��לי�, ח�� נ�ב ָ�ְִִִַַוא�

��רה;„. � ק�� וה�ר�� נתמע�, א� ���ב עצמ� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹה�ח
טרפה. ���נג, א� ��י� נ��� ְְְִִִֵַַַַַָוא�

�י�‰. ���מאל �ד�ל לחלל �י� חלל�, לבית ���ב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה�ב
ולא ה�ב ��ר נ�ב א� אבל טרפה; � ���מי� קט� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלחלל
ה�ד�ל ה�זרק וה�א ה�ב, �קנה מ�ר. � לחלל� ְְְִֵֵַַַָָָ�ֲִִַַָה�יע
לחלל� נ�ב א� ��ב, ה�א הרי � לראה מ��� ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ���צא

טרפה. � ְְֵֶַָ�מ�ה�

.Â��נס לא וא� מ�רת; � ס�תמ�� וכבד ���בה, ְְִִֶֶַֹ�ְְְִֵֶַָָָָָמרה
טרפה. ל�בד, סמ�� �ה�א �י על א� � ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָה�קב

.Êרעינה[גרגיר]נ�יה� �מ� היתה א� � ��רה ��מצאת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
חד רא�� היה וא� מ�רת; חד, רא�� �אי� �מרה ְִֶֶַָָָֹ�ְֵֶֶַָָָֹ�ל
וזה ���כנסה; א�ת� נ�בה �הרי אס�רה; ה�ית, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�גרעינת

ה��ה. �י �הגלד מ�ני ה�קב, יראה ְִַַַָ�ְִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ��א

.Á�א � מת��ל ה�� ��ה� ה�זרקי� וה� ה�בד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָקני
��מצאת מחט לפיכ�, טרפה; �מ�ה�, מה� אחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנ�ב
החד ה�צה והיה �ד�לה מחט היתה א� � ה�בד ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ�ח���
הרא� היה וא� ���כנסה; ���בה �יד�ע לפני�, ���ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
�מ�רת. הלכה', סמפ�נ�ת '�ר� א�מרי�: � לפני� ֶֶ�ְְְְִִִִֶֶֶָָָֹהעגל

.Ëני�� מ�ני � טרפה היא הרי קט�ה, מחט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהיתה
ה�ד�ל ��מפ�� נמצאת וא� נ�בה; �ו�אי ח�י�, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָרא�יה
ה�אכל נכנס ��� ��אמצע� הרחב ה�נה וה�א ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ���בד,
מ�רת. �התליע, �בד �ב�ר מ�רת; ז� הרי � ֶֶ�ְְִִֵֶֶֶַַָ�ֲֵֵַָל�בד
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.È.מ�רת � ה�קב את ס�ת� טה�ר וחלב ���בה, ֶֶ�ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָקבה
א�ת�, ס�ת� �אכילה ה��ר החלב א� �ה��ר נקב �ל ֲִֵַָָ�ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָוכ�
,��� ה�ב �על וה�יס ה�ב, מחלב ח�� מ�ר; זה �ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�ֲֵֶהרי
ה�אכל אברי �י� ה�ב�לת ה�ט� ��אמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָוה�חיצה
�ראה �� ואחר א�ת� ���רעי� והיא ה��ימה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואברי
ה�ב� ה�ק�� וה�א ה�בד', 'טר�� ה�קראת והיא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהראה,
אי� א�� �אברי� � האחר�� ה�עי וחלב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��אמצע�,
אינ� מה�, �אחד ��ס�� ונקב ק�י�; �ה� לפי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמג�י�,

� ��נג�� ח�ה וחלב ס�ת�,�סת��. אינ� � אס�ר בהמה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מ�ר. �ה�א �י על ָ�ִֶַַא�

.‡È,�א�ת ��ס�� �בר ל� ואי� טרפה, � ���ב ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ר�
���ב ה��ס�ת �בית המס�ס וכ� אס�ר. �עליו החלב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�הרי
חלל לת�� מה� אחד נ�ב וא� טרפה; � לח�� מה� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחד

מ�רת. ֶֶ�ֲֵחבר�,

.·Èנ�בה וא� ��רה. ה��ס�ת, �ית �עבי ��מצאת ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָמחט
מפ�� לצד]נקב ונמצאת[מצד ה��ס�ת, �ית חלל לת�� ְֶֶ�ְְְֲִֵֵַַָ

נ�ב; �חיטה קד� ���אי טרפה, � ה�קב �מק�� �� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹט�ת
אחר ��א � מ�רת ז� הרי ה�קב, �מק�� �� אי� א� ֶֶֶַַָ�ְֲֲִִֵֵֶֶַָָאבל

ונ�בה. ה�חט, �חקה ְְְֲִִַַַַָָָָה�חיטה

.‚Èל� קרט �ג�� מעיה, �ני ���קב �בר �הלעיט� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ�המה
חרי�]חל�ית צמח סוג של ���אי[שר� טרפה, � �� וכ��צא ְְְִִֵֵֶַַַָ

אחד �ל ��דק. נ�קב, אינ� ספק נ�קב ספק היה וא� ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָנ�קב;
ה�קראי� וה� �ה�, ס�בבת ה�אכל ��סלת ה�עי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמ�ני
לפני� ז� �מ�פי� מל�פי� מה� וי� טרפה. � ���ב ְִִִָ�ִָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ'��י�',
ה� וא�� ��כר�, נח� �מ� �ע��ל, מ�� לפני� וז� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָמ��

ה��ה' 'הדר המעיי�]ה�קראי� מה�[צינורות אחד נ�ב א� � ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
לו]לחבר� הסמו� מעי עליו.[לעבר מג� חבר� �הרי ��רה, , ְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָ

.„È�ז �אי� טרפה, � ס�תמ�� ולחה ���ב� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�מעי�
וכ��צא ��י א� �לב א� זאב ��א מעי� �ני ע�מדת. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָסתימה
�� ��לי� � �ה�יח� אחר נק�בי� ה� והרי �נטל�, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ה�
נמצא� נ�ב'. נקב �מק�� '��א א�מרי�: ואי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָ��מ�רת,
�חיטה אחר א� נ�ב� �חיטה קד� א� נ�דע ולא ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֹנק�בי�,
ה�קב היה א� ל�: �מד�י� אחר, נקב �ה� נ�קבי� �ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
קד� ���י, �יניה� היה וא� ��רה; �מ�ת�, ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהרא���
� ה�פק �נקב ה�די� מ�מ�� וא� �טרפה. נ�ב, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�חיטה
ע�רכי�. �� ואחר ל�, ��ד�י� ��קב למ�מ� צרי� ��ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

.ÂË�וא מ�רת. � נ�ב� ולא לח��, ��צא� מעי� ְִֶֶ�ְְְְִִֵֵֶַַָֹ�ני
אפ�ר �אי טרפה; � נ�ב� ��א �י על א� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹנתה�כ�,

ח�ה. ואינ� ��תה�כ�, אחר �הי� �מ�ת ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָ��חזר�

.ÊËוה�א ע���, �� ואי� �וה �ה�א האחר�� ְְְֲִִֵֶֶַַָָה�עי
ה�רכי�, ע�רי �י� �ב�ק וה�א הערוה, מ� �� י�צא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�הרעי
��אר טרפה �מ�ה�, נ�ב א� � 'חלחלת' ה�קרא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹה�א
אבל ה�ט�. לחלל ���ב אמ�רי�? �ברי� ��ה ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָה�עי�.
מ��� נ�ל ואפ�� מ�ר; �ירכי�, ה�ב�ק ��ק�� נ�ב ֲִִִֶַַָ�ְִִִֵַַַַַָָא�
�מ� ���ר, מאר�� �����ר וה�א מ�ר, � ��� ה�בק ְְְְְִֵֵֶַָָ��ְֶֶַמק��

אצ�ע�ת. ְְֶַַָאר�ע

.ÊÈית� ולא מס�ס, ולא �ר�, לא ל� אי� � ְְְֵֵֵָָֹֹֹהע��
ה�רפ�ת וכל וקרקב�. זפק �נג�� ל� י� אבל ְְְְֵַָָ�ְְְֲֵֶֶֶַָָה��ס�ת;

�מ�ה�, ��� ���ב וזפק וע��. ח�ה �בהמה ה�, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ו�ת
ה��ט ע� ���תח זה זפק? �ל ג�� ה�א ואיזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָטרפה;
מ�ר. ���ב, ה�פק �אר אבל צ�אר�. הע�� ָ�ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָ���ארי�

.ÁÈ,ר�� �מ� אד� החיצ�� � ��רקב� י� �יסי� ְְְִַָָָָֹ�ְִִֵֵַ�ני
��נקב� עד מ�ר, � זה �לא זה נ�ב ע�ר. �מ� לב� ְִֶַָָ�ְְְְִִִֶֶַַָָֹוה�נימי
מ�ר. זה, �נגד ��א זה �ניה� נ�ב� וא� �מ�ה�; ָ�ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹ�ניה�

.ËÈ�לפיכ� �מ�ה�; ��קיבת� האברי� מ� אינ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָה�ח�ל,
�ע�ר ��� ל�קב י� א�א �כלל�, חכמי� א�ת� מנ� ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלא
וה�ני עבה האחד רא�� ה�ח�ל, �יצד? �כ��. �וה ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ְֵֶֶָ�אינ�
מפ��, נקב העבה �רא� נ�ב א� ה����. �בר�ת ָ�ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ק,
�ח�יו נ�אר א� � מפ�� �אינ� נקב נ�ב וא� ְְִִַַָָ�ְְְִִֵֵֶֶֶַָטרפה.
�מפ�� ה�א הרי מ�ה, �ח�ת מ�ר; זהב, �ל �ינר ָ�ְֲִִֵֶָָ�ֳִִֶָָָָ�עבי

��רה. ה�ק נ�ב א� אבל ְְֲִִֵֵַַַָָָ�טרפה,

.Î�� � טרפה �מ�ה� נ�ב �א� �� �אמרנ� אבר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ל
��ברא �י� �יד, א� �חלי ���ל �י� טרפה; ,��� נ�ל ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ִִַא�
טרפה, � אבר מא�ת� אברי� ��ני נברא א� וכ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָחסר.
ה�עי� מ� אחד נ�ל �יצד? ח��ב. ה�א �נט�ל ה�תר ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ��ל
וכ� טרפה; � �בהמה �י� �ע�� �י� �ה�, וכ��צא ה�רה ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָא�
וכ� טרפה. � מעי� �ני �ני א� מרר�ת ��י �ה� נמצא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָא�
�ני� ��מצא� א� ה�ח�ל, נ�ל א� אבל �ה�. ���צא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�ל

ה�נ�יי�. מ�לל �אינ� מ�רת, ��ְְִִֵֶֶֶַַ

.‡Îה�תר ה�א � ה�המה �� ���ר� ה�תר ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָה�עי
זה �צד זה מעי� �ני �ני ��מצא� עד ס�פ�, ועד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָמ�ח�ת�
�ענ� י�צא ה�עי �היה א� הע��; �מעי ס��, ועד ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָמ�ח�ה
א� אבל �בהמה. �י� �ע�� �י� מב�ל, ה�א והרי ה�ד, ְְְֲִִֵֵֵָָָ�ֲִֵַַַמ�
והרי רא�יו, מ�ני אחד ונע�ה ה�עי, ע� ונתערב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחזר
יתר. �א� ואי� מ�רת, ז� הרי � �אמצע מב�לי� ְֵֵֶֶָָ�ְְֲִֵֶַָָ�ְֵֶ�ניה�

ז ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

זה,‡. �לא זה נ�ב א� הראה, על י� קר�מ�ת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�ני
ה�ר�� נגלד אפ�� טרפה. �ניה�, נ�ב� וא� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ�מ�רת;
החזה מ� ���ב וה�נה מ�רת. ל�, והל� ��� ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָ�ְַָ�ְֶָהעלי��
רא�י �אינ� ה�ק�� וה�א טרפה, � �מ�ה� ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָ�למ�ה

למ�ה. ��נה ְְִִֶַַָָָל�חיטה,

נ�בה·. �� ואחר ה�נה, �ל ו�חט ��חיטה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהתחיל
ה�איל טרפה, ז� הרי � ה�חיטה �מר �� ואחר ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהראה,

�זה. ���צא �ל וכ� �חיטה; �מר קד� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹונ�בה

טרפה;‚. � לחבר� אפ�� ���ב, ראה מ�מ��ני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאחד
אינ� � ה�קב ונס�� ���ה קר�� ועלה ���בה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוראה
ס�תמ��, ��פ� �י על א� � ראה �ל הא�� נ�בה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ל��.
וה�א ,��� הא�נ�ת ח��� �מק�� נ�בה וא� ְְְְְִִִִֵֶָָָָטרפה;

��רה. � עליו �ר�בצת ְֵֶֶֶַָָָָה�ק��

��א�נ�ת,„. ה�קב מק�� ���ת� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ��ה
היה וא� מג�; אינ� לעצ�, ה�קב נסמ� א� אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��ר;

מ�רת. �בב�ר, �עצ� �ב�ק הא�נ�ת ֶֶ�ְְֶֶֶֶָָָָנקב

�העלת‰. �י� ל�פ�, סמ�כה ��מצאת ראה �ל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהא��
ל�[פטריות]צמחי� ח���י� � צמחי� העלת ��א �י� ְְְֱִִִֵֶֶָָָָֹ

ה�פ�, מ� א�ת� מפרקי� ?�� ע��י� וכיצד נ�בה. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ��א
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��פ� ונמצא נק�בה, נמצאת וא� ��קב. ��א �� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹונזהרי�
�חיטה 'אחר וא�מרי�: ���ה ��לי� � ה�קב �מק�� ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָמ�ה
�יד�ע � ��פ� מ�ה אי� וא� ה��ה'; מ� ���פרקה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹנ�בה,

�טרפה. �חיטה, קד� היה �ראה זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹ��קב

.Âהר�ח �אי� �ה�א, �ל אט�� מק�� �� ��מצא ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהראה
וכיצד �טרפה. �נק�בה, ז� הרי � נת�ח ואינ� �� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנכנסת

נפיחה:��ד ��עת נת�ח ��א ה�ק�� ק�רעי� א�ת�? קי� ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹ
נכנסה לא ה�חה ��חמת מ�רת, � לחה �� נמצאת ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ�ְִִֵֵָא�
מעט עליו נ�תני� � לחה �� נמצאת לא וא� הר�ח. ��ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ
נתנדנד א� א�ת�: ונ�פחי� �ה�, וכ��צא �נ� א� �ב� א� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרק
ל��. נכנסת הר�ח �אי� טרפה, � לאו וא� ��רה; �ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

.Êנ�ר א� � א�ת� ����פחי� הברה �� ���מע ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָראה
�ב� א� רק עליו מ��יבי� ההברה, ��מע ����� ֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה�ק��
וא� �טרפה. נק�בה, �היא �יד�ע � נתנדנד א� :�� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכ��צא
ונ�פחי� ���רי�, �מי� א�ת� מ��יבי� � ה�ק�� נ�ר ְְְְִִִִִִַַָָָֹלא
��ר�� �יד�ע לאו, א� טרפה; ה�י�, �ק�ק א� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָא�ת�:

�נהג והר�ח ���ב, �לבד �ני[חודרת]ה�ח��� �י� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
נפיחה. ��עת �ממה ק�ל �� י�מע זה �מ�ני ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָה�ר�מ�ת,

.Á�א�ת ���פחי� ראה ��ל �יד�: יהיה �ד�ל ע�ר ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָזה
נקב. מ�ל �למה היא הרי � ה�י� יבק�ק ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�פ��רי�,

.Ë�ל� ק�� ��� העלי�� �קר�� �קית��, ����כה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָראה
נ��ח�, ולא �מק�מ� ע�מדי� ה�מ��נ�ת א� � נקב ְְְְְִִִִִֶֶַָֹֹ�לא
ע��י�? �יצד טרפה. אחד, סמ��� אפ�� נ��ח וא� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ��רה;
�אבר ��ע �ה�א �כלי א�ת� ו��פכי� א�ת�, ְְְְְִִִִֶַָָָָנ�קבי�

חלקה] במתכת ח�טי�[מצופה �� נראה א� :�� ְְִִִֵֶַָוכ��צא
� לאו וא� �טרפה; ה�מ��נ�ת, ����ק� �יד�ע � ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָלבני�

�כ�רה. ����ק, ה�א �לבד הראה ְְְִִֵֵֶַַָָָ��ר

.È�הי א� � אבע��ע�ת אבע��ע�ת �� ��מצא� ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָראה
�דב� ה�מ�כת לחה א� ז�י�, מי� א� ר�ח, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָמלאי�
ז� הרי � �אב� אפ�� וק�ה יב�ה לחה א� ,�� ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוכ��צא
א� סר�חי� מי� א� סר�חה, לחה �ה� נמצאת וא� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ�מ�רת;
א�ת�, �ב�דק ה�חה �כ���ציא טרפה. ז� הרי � ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָעכ�רי�
טרפה. נק�ב, נמצא א� ��ח�יה; ה�מ��� לב�ק ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹצרי�

.‡È� לז� ז� סמ�כ�ת אבע��ע�ת �ני ב� ��מצא� ְְְְְֲִֵֵֶַָָָראה
לה� ואי� �יניה�, נקב ��� הר�ה קר�ב �ה�בר ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטרפה;
האחת: נ�קבי� � ���י� ונראית אחת היתה �דיקה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�ר�
טרפה. לאו, וא� �מ�רת; היא אחת האחרת, ל� �פכה ְְִֵֶֶָָ�ְִִֶֶַַַָָָָא�

.·Èמצאת�� �ג�� �יצד? טרפה. ��תמסמסה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהראה
חתיכ�ת. חתיכ�ת ות�ל �חת� א�ת�, �כ���לי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֹ�למה,
ממ�מ�ת, ה��ח ��ד �מק�� נק�בה ��מצאת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָראה
אחר נ�בה ה��ח 'מ�ד וא�מרי�: �יד� ות�לי� ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ�מ�רת;
קד� א� יד�ע ואי� אחר, �מק�� ה�קב נמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�חיטה'.
אחר נקב �� נ�קבי� � �חיטה אחר א� נ�ב ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ�חיטה

ביניה�]�מד�י� מעי�.[משווי� �בני �ע��י� ��� , ְְְִִִִֵֵֵֶַַ

.‚Èהמה� �ל לראה ��ה �המה �ל מראה מד�י� ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואי�
�אחד נקב נמצא לג�ה. �מ��ה לד�ה מ��ה א�א ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ��ה,
'נ�ב א�מרי�: ואי� טרפה; ז� הרי האבע��ע�ת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָֹמ�

נ�ר. ה�בר �אי� ונער�', אחר ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹאבע��ע

.„Èיצא לא א� א�ת�: נ�פחי� �ראה, ��מצאת ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹמחט
נכנסה, סמ��נ�ת �ר� ה�חט ��את �יד�ע � ר�ח ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמ��ה
�� ונמצא נפיחה, קד� הראה נתח�כה וא� נ�בה. ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹולא

���כנסה.ה ���בה קר�ב �ה�בר אס�רה, ז� הרי � �חט ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.ÂËהראה והרי ויצאה, ונ�בה �ראה, �היתה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ��לעת
ה�חיטה �אחר חזקת� מ�רת; ז� הרי � �ת�לעת ְְִֶֶֶֶַַַָָָ�ְְֲֵַַָנק�בה

�� י� ותצא. מראה[במציאות]��ב נ���ה �א� מרא�ת, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
�א�ת� �נק�ב; ה�א הרי � הרע ה�ראה לא�ת� ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָהאבר
ח��ב, ה�א �מת זה, למראה מראיו �����ה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָה��ר
א�מר: ה�א וכ� מצ�י. אינ� עינ� ה�ה�� ה��ר א�ת� ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ�כא��
� חי" ��ר �� הרא�ת "�בי�� ��את", חי ��ר ְְְִֵֵַַַַָָָָָ"�מחית

חי. אינ� �����ה, ה��ר ��אר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמ�לל,

.ÊË� מקצת� �י� ��� מראה �י� מראיה, ������ ְִֵָָָ�ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָראה
מ�רת. ,��� נ���ית אפ�� ה��ר, ל�ראה נ���ית ֶֶ�ָ�ְֲִִֵַָ�ְְִִֵֶַַַַא�
טרפה; �ה�א, �ל אפ�� � האס�ר ל�ראה נ���ית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוא�

��ארנ�. �מ� ח��ב, ה�א �נקב האס�ר ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�ה�ראה

.ÊÈחרה� ה�: וא�� �ראה, י� אס�ר�ת מרא�ת ְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָֹוחמ�
יר�ה א� שוני�]�די�, גווני� כולל תלמוד בלשו� �עי�['ירוק' ְְִ�ְֵָ

חריע �עי� א� �יצה, חלמ�� �עי� א� א�[כרכו�]ה���ת, , ְְְְִֵֵֵֶַַָָ
ה�גדי�, �� ���בעי� ה�מח ה�א � וחריע ה��ר. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ�מראה

ליר�קה. ונ�ט�ת מעט אד��ת ל�ער�ת ��מה ְְִַָ�ְְֲִֶָוה�א

ÁÈחר��ת �עי� א�ת�[ענפי�]נמצאת א�סרי� � �קל �ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָ
� הא�� ה�רא�ת וכל האס�ר. ל�ראה קר�ב ��ה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמ�פק,
א� �יד�; �� �ממרס א�ת� ���פחי� עד �ה�, א�סרי� ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָאי�
אס�רה. �עינ�, עמדה וא� מ�רת; ה��ר, ל�ראה ְְְֲִֵֶֶָָָָ�ָ�ְְִֵֶַַַַנ���ית

.ËÈ,כחל� �חרה ה�: וא�� ,�� י� מ�ר�ת מרא�ת ְְְֵֵֵַָָָֹֹ�ְְַַַאר�ע
ואפ�� ה�בד. �מראה א� אד�ה, א� �חציר, יר�ה ְְֲִֵֵַַַָָ�ְֲִָָ�ְא�
מאר�ע נק��ת, נק��ת טלאי�, טלאי� ��� הראה ְֵַַ�ְ�ְְְִִָָָ�ְֵָָָָהיתה

מ�רת. ז� הרי � א�� ֶֶ�ְֲֵֵַמרא�ת

.Îלא�ר ��פל א�[לאש]ע�� �בד� א� ל�� וה�ריק , ְְִִֵֶַָָ
ז� הרי � �ה�א �כל ,��� ה�עי� האדימ� א� ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָ�קרקבנ�,
�ה�ריק�, והאד�י� �האדימ�, ה�ר�י� ��ל ִִֶ�ְֱֲִִֶֶָ�ְְֵֶַָָטרפה:
וה�א �טרפה. ���ל�, �מי ה� הרי � �ע�� הא�ר, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָמחמת
�ממרסי� מעט, א�ת� ���לקי� אחר זה �מראה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָ��עמד�

ֶָ�ה�.[משפשפי�]

.‡Î�א מעיו, בני �מראה ��� �בד ��מצאת ע�� ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ�ל
�ליקה אחר ����י� ועמד� מעיו, �ני �אר ������ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
�ני ונחמר� לא�ר ��פל �יד�ע � ��ארנ� �מ� ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�מריסה,
��א ע�� �ל מעי� �ני א�א ע�ד, ולא �טרפה. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמעיו,
� האד�י� וה�ריק� נ���� �כ���לק� ���י, �ה� ִ�ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָנמצא
ה��ט וכ� �טרפה. מעיו, �ני ונחמר� לא�ר ��פל ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�יד�ע
�ע�� �י� אד�, וה�נימי לב� ��� החיצ�� הע�ר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ��מצא

�טרפה. אינ�, �א�� זה הרי � �בהמה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָ�י�

ח ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

טרפה;‡. מנינ�, חסר �א� ה�, אברי� �ני �יצד? ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָחסרה
א�נ�ת וחמ� והרגלי�. הראה, ה�: ל�[אוזניי�]וא�� י� ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָ

�ניו, �נגד ראה �פני �יד� אד� א�ת� ���תלה � ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָלראה
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��פ� ונמצא נק�בה, נמצאת וא� ��קב. ��א �� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹונזהרי�
�חיטה 'אחר וא�מרי�: ���ה ��לי� � ה�קב �מק�� ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָמ�ה
�יד�ע � ��פ� מ�ה אי� וא� ה��ה'; מ� ���פרקה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹנ�בה,

�טרפה. �חיטה, קד� היה �ראה זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹ��קב

.Âהר�ח �אי� �ה�א, �ל אט�� מק�� �� ��מצא ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהראה
וכיצד �טרפה. �נק�בה, ז� הרי � נת�ח ואינ� �� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנכנסת

נפיחה:��ד ��עת נת�ח ��א ה�ק�� ק�רעי� א�ת�? קי� ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹ
נכנסה לא ה�חה ��חמת מ�רת, � לחה �� נמצאת ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ�ְִִֵֵָא�
מעט עליו נ�תני� � לחה �� נמצאת לא וא� הר�ח. ��ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ
נתנדנד א� א�ת�: ונ�פחי� �ה�, וכ��צא �נ� א� �ב� א� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרק
ל��. נכנסת הר�ח �אי� טרפה, � לאו וא� ��רה; �ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

.Êנ�ר א� � א�ת� ����פחי� הברה �� ���מע ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָראה
�ב� א� רק עליו מ��יבי� ההברה, ��מע ����� ֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה�ק��
וא� �טרפה. נק�בה, �היא �יד�ע � נתנדנד א� :�� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכ��צא
ונ�פחי� ���רי�, �מי� א�ת� מ��יבי� � ה�ק�� נ�ר ְְְְִִִִִִַַָָָֹלא
��ר�� �יד�ע לאו, א� טרפה; ה�י�, �ק�ק א� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָא�ת�:

�נהג והר�ח ���ב, �לבד �ני[חודרת]ה�ח��� �י� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
נפיחה. ��עת �ממה ק�ל �� י�מע זה �מ�ני ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָה�ר�מ�ת,

.Á�א�ת ���פחי� ראה ��ל �יד�: יהיה �ד�ל ע�ר ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָזה
נקב. מ�ל �למה היא הרי � ה�י� יבק�ק ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�פ��רי�,

.Ë�ל� ק�� ��� העלי�� �קר�� �קית��, ����כה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָראה
נ��ח�, ולא �מק�מ� ע�מדי� ה�מ��נ�ת א� � נקב ְְְְְִִִִִֶֶַָֹֹ�לא
ע��י�? �יצד טרפה. אחד, סמ��� אפ�� נ��ח וא� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ��רה;
�אבר ��ע �ה�א �כלי א�ת� ו��פכי� א�ת�, ְְְְְִִִִֶַָָָָנ�קבי�

חלקה] במתכת ח�טי�[מצופה �� נראה א� :�� ְְִִִֵֶַָוכ��צא
� לאו וא� �טרפה; ה�מ��נ�ת, ����ק� �יד�ע � ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָלבני�

�כ�רה. ����ק, ה�א �לבד הראה ְְְִִֵֵֶַַָָָ��ר

.È�הי א� � אבע��ע�ת אבע��ע�ת �� ��מצא� ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָראה
�דב� ה�מ�כת לחה א� ז�י�, מי� א� ר�ח, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָמלאי�
ז� הרי � �אב� אפ�� וק�ה יב�ה לחה א� ,�� ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוכ��צא
א� סר�חי� מי� א� סר�חה, לחה �ה� נמצאת וא� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ�מ�רת;
א�ת�, �ב�דק ה�חה �כ���ציא טרפה. ז� הרי � ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָעכ�רי�
טרפה. נק�ב, נמצא א� ��ח�יה; ה�מ��� לב�ק ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹצרי�

.‡È� לז� ז� סמ�כ�ת אבע��ע�ת �ני ב� ��מצא� ְְְְְֲִֵֵֶַָָָראה
לה� ואי� �יניה�, נקב ��� הר�ה קר�ב �ה�בר ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטרפה;
האחת: נ�קבי� � ���י� ונראית אחת היתה �דיקה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�ר�
טרפה. לאו, וא� �מ�רת; היא אחת האחרת, ל� �פכה ְְִֵֶֶָָ�ְִִֶֶַַַָָָָא�

.·Èמצאת�� �ג�� �יצד? טרפה. ��תמסמסה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהראה
חתיכ�ת. חתיכ�ת ות�ל �חת� א�ת�, �כ���לי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֹ�למה,
ממ�מ�ת, ה��ח ��ד �מק�� נק�בה ��מצאת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָראה
אחר נ�בה ה��ח 'מ�ד וא�מרי�: �יד� ות�לי� ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ�מ�רת;
קד� א� יד�ע ואי� אחר, �מק�� ה�קב נמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�חיטה'.
אחר נקב �� נ�קבי� � �חיטה אחר א� נ�ב ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ�חיטה

ביניה�]�מד�י� מעי�.[משווי� �בני �ע��י� ��� , ְְְִִִִֵֵֵֶַַ

.‚Èהמה� �ל לראה ��ה �המה �ל מראה מד�י� ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואי�
�אחד נקב נמצא לג�ה. �מ��ה לד�ה מ��ה א�א ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ��ה,
'נ�ב א�מרי�: ואי� טרפה; ז� הרי האבע��ע�ת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָֹמ�

נ�ר. ה�בר �אי� ונער�', אחר ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹאבע��ע

.„Èיצא לא א� א�ת�: נ�פחי� �ראה, ��מצאת ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹמחט
נכנסה, סמ��נ�ת �ר� ה�חט ��את �יד�ע � ר�ח ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמ��ה
�� ונמצא נפיחה, קד� הראה נתח�כה וא� נ�בה. ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹולא

���כנסה.ה ���בה קר�ב �ה�בר אס�רה, ז� הרי � �חט ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.ÂËהראה והרי ויצאה, ונ�בה �ראה, �היתה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ��לעת
ה�חיטה �אחר חזקת� מ�רת; ז� הרי � �ת�לעת ְְִֶֶֶֶַַַָָָ�ְְֲֵַַָנק�בה

�� י� ותצא. מראה[במציאות]��ב נ���ה �א� מרא�ת, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
�א�ת� �נק�ב; ה�א הרי � הרע ה�ראה לא�ת� ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָהאבר
ח��ב, ה�א �מת זה, למראה מראיו �����ה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָה��ר
א�מר: ה�א וכ� מצ�י. אינ� עינ� ה�ה�� ה��ר א�ת� ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ�כא��
� חי" ��ר �� הרא�ת "�בי�� ��את", חי ��ר ְְְִֵֵַַַַָָָָָ"�מחית

חי. אינ� �����ה, ה��ר ��אר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמ�לל,

.ÊË� מקצת� �י� ��� מראה �י� מראיה, ������ ְִֵָָָ�ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָראה
מ�רת. ,��� נ���ית אפ�� ה��ר, ל�ראה נ���ית ֶֶ�ָ�ְֲִִֵַָ�ְְִִֵֶַַַַא�
טרפה; �ה�א, �ל אפ�� � האס�ר ל�ראה נ���ית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוא�

��ארנ�. �מ� ח��ב, ה�א �נקב האס�ר ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�ה�ראה

.ÊÈחרה� ה�: וא�� �ראה, י� אס�ר�ת מרא�ת ְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָֹוחמ�
יר�ה א� שוני�]�די�, גווני� כולל תלמוד בלשו� �עי�['ירוק' ְְִ�ְֵָ

חריע �עי� א� �יצה, חלמ�� �עי� א� א�[כרכו�]ה���ת, , ְְְְִֵֵֵֶַַָָ
ה�גדי�, �� ���בעי� ה�מח ה�א � וחריע ה��ר. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ�מראה

ליר�קה. ונ�ט�ת מעט אד��ת ל�ער�ת ��מה ְְִַָ�ְְֲִֶָוה�א

ÁÈחר��ת �עי� א�ת�[ענפי�]נמצאת א�סרי� � �קל �ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָ
� הא�� ה�רא�ת וכל האס�ר. ל�ראה קר�ב ��ה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמ�פק,
א� �יד�; �� �ממרס א�ת� ���פחי� עד �ה�, א�סרי� ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָאי�
אס�רה. �עינ�, עמדה וא� מ�רת; ה��ר, ל�ראה ְְְֲִֵֶֶָָָָ�ָ�ְְִֵֶַַַַנ���ית

.ËÈ,כחל� �חרה ה�: וא�� ,�� י� מ�ר�ת מרא�ת ְְְֵֵֵַָָָֹֹ�ְְַַַאר�ע
ואפ�� ה�בד. �מראה א� אד�ה, א� �חציר, יר�ה ְְֲִֵֵַַַָָ�ְֲִָָ�ְא�
מאר�ע נק��ת, נק��ת טלאי�, טלאי� ��� הראה ְֵַַ�ְ�ְְְִִָָָ�ְֵָָָָהיתה

מ�רת. ז� הרי � א�� ֶֶ�ְֲֵֵַמרא�ת

.Îלא�ר ��פל א�[לאש]ע�� �בד� א� ל�� וה�ריק , ְְִִֵֶַָָ
ז� הרי � �ה�א �כל ,��� ה�עי� האדימ� א� ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָ�קרקבנ�,
�ה�ריק�, והאד�י� �האדימ�, ה�ר�י� ��ל ִִֶ�ְֱֲִִֶֶָ�ְְֵֶַָָטרפה:
וה�א �טרפה. ���ל�, �מי ה� הרי � �ע�� הא�ר, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָמחמת
�ממרסי� מעט, א�ת� ���לקי� אחר זה �מראה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָ��עמד�

ֶָ�ה�.[משפשפי�]

.‡Î�א מעיו, בני �מראה ��� �בד ��מצאת ע�� ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ�ל
�ליקה אחר ����י� ועמד� מעיו, �ני �אר ������ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
�ני ונחמר� לא�ר ��פל �יד�ע � ��ארנ� �מ� ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�מריסה,
��א ע�� �ל מעי� �ני א�א ע�ד, ולא �טרפה. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמעיו,
� האד�י� וה�ריק� נ���� �כ���לק� ���י, �ה� ִ�ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָנמצא
ה��ט וכ� �טרפה. מעיו, �ני ונחמר� לא�ר ��פל ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�יד�ע
�ע�� �י� אד�, וה�נימי לב� ��� החיצ�� הע�ר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ��מצא

�טרפה. אינ�, �א�� זה הרי � �בהמה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָ�י�

ח ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

טרפה;‡. מנינ�, חסר �א� ה�, אברי� �ני �יצד? ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָחסרה
א�נ�ת וחמ� והרגלי�. הראה, ה�: ל�[אוזניי�]וא�� י� ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָ

�ניו, �נגד ראה �פני �יד� אד� א�ת� ���תלה � ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָלראה
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�מ� מ��ה ימי� �בצד ה�מאל. מ� ���י� ה�מי� מ� ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹ�ל�
�פני �יס �מ� ל� וי� הא�נ�ת, �צד ואינ� קט�ה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹאז�
ה�קראת היא � ה�ט�ה ז� ואז� ה�יס; �ת�� והיא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹעצמ�,
לפיכ�, ה�ני�. מ� ואינ� לורד, ��מה �היא מ�ני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ'ור�ה',
�המ�ת י� �ר��: היא ��� מ�רת, � ה�רד נמצאת לא ְְִֵֵֶֶֶַָָ�ְִִֵֶֶַֹא�
נק�בה נמצאת וא� �ה�. ��צא לא �המ�ת וי� �ה�, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ��צא
טרפה. ז� הרי ה�קב, את ס�ת� ��� �ה�יס �י על א� �ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

��י�·. א� ה�מאל מ� אחת ונמצאת הא�נ�ת, מני� ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹחסר
ה�ר�ה, וזאת ��י� ��מי� נמצא� וא� טרפה; � ה�מי� ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹמ�

מ�רת. ז� ֶֶ�ֲֵהרי

מ�‚. ���י� ה�מאל מ� �ל� ונמצא� הא�נ�ת, ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֹנתח�פ�
�מאל �צד ה�ל� ע� ה�רד �היתה א� ורד, �לא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹה�מי�

ה�מי�. מ�ד חסרה �הרי טרפה; ז� הרי �ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ

�צד„. היתרה האז� היתה א� �מנינ�, הא�נ�ת ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹנ��ספ�
וא� מ�רת. � ה�ב לע�ת �ה�א הראה מ�פני א� ְִֶֶ�ֵַַ�ְְִִֵֵֶָָָהא�נ�ת,
טרפה, ז� הרי � ה�לע�ת לע�ת �ה�א ��� על ְְֲֵֵַַָָ�ְְֶַַָָָהיתה
אבל הדס, �ל עלה �מ� ��היה וה�א �חסר; ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�ה�תר

�מ�רת. אז�, אינ� � מ�ה ֶֶ�ִֵֶֶָָֹ�ח�ת

מ�רת;‰. ל�, ה�מ�כה �חבר�� �ב�קה ��מצאת ֶֶ�ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹאז�
רא��נה ��סמכה �ג�� ה�דר, על ��א נסמכ� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹוא�

טרפה. � ְְִִִֵָל�לי�ית

.Â�י��� נרא�ת ואינ� אחת, �א�נה הא�נ�ת ��י ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָנמצא�
�ע�ר�, �י� הדס, �ל עלה �מ� �יניה� היה א� � ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ב�ק�ת
מ�רת; � �ב�ק�ת �ה� ���ר �די �ס�פ�, �י� �אמצע�, ֶֶ�ְֵֶַ�ְְְְֵֵֵֶֶָָָ�י�

�טרפה. חסרה, ז� הרי � לאו ְְֲֲִֵֵֵָָָוא�

.Ê� אזני� ח��� ל� ואי� ער�ג�ת, ��י ��� ְְְֲִִֵֵַָָָ�ְִֵנמצאת
� נ�בה ��א �י על א� הראה, ��� חסר א� וכ� ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹטרפה.
נמצא א� לפיכ�, �טרפה. הא�נ�ת, מני� �חסר �מי ז� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי

���ר� עד יב�, מק�� זה[יתפורר]מ��ה הרי � ���ר� ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
�ה�א. �ל היה ואפ�� �טרפה, ְְֲִֵֵֶַָָָָָ�חסר

.Á� �קל �ל חר��ת ע�ר �מ� נפ�חה ��מצאת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָראה
ו��א �ג�פ�, מ��ה ��ספת ��� מ�פק; א�ת� ְְֶָָָ�ְְִִֵֶֶֶָָא�סרי�

��ני�. �אמר� �מ� �ח�ר��, ���� ְְְְִִֶֶֶַַַָָָה��ספת

.Ë��� הראה �צמקה עד ויראה, ��חדה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָה�המה
�ג�� �מי�, �ידי �חדה א� � יב�ה להי�ת ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָוקרבה
מ�רת; � �זה וכ��צא זיקי� ראת א� רע� ק�ל ֶֶ�ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ��מעה
אחרת �המה לפניה ��חט� �ג�� אד�, �ידי �חדה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָוא�

�טרפה. �חסרה, ז� הרי � �זה ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָוכ��צא

.Èמעת �מי� הראה את מ��יבי� א�ת�? ��דקי� ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�יצד
���רי� �מי� א�ת� מ��יבי� ה�ר, זמ� היה א� ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלעת;
י��נ� ��א �די ונ�זלי� מ��� מתמ�י� ה�י� �אי� ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹ�בכלי
צ�נ� �מי� א�ת� מ��יבי� הח�, זמ� היה וא� ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹ�מהרה,
חזרה א� קרי�. ���אר� �די מ��� מתמ�י� �ה�י� ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�בכלי
� חזרה לא וא� �מ�רת; �מי�, �ידי ז� הרי � ְְִֶֶָָֹ�ְֲִִִִֵֵַָָָלבר�ת�

�טרפה. היא, אד� ְִִֵֵָָָ�ידי

.‡È�וכ טרפה; �ר�ת�, מ�ח�ת רגל חסרה �היתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�המה
הי� א� אבל ה�א. �חסר ה�תר ��ל רגל, יתרה היתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָא�
ה�ד נח�� א� לפיכ� מ�רת; � אחת יד א� ידי�, �ל� ְְִִֶֶֶַַָָ�ִַַַָָָָֹל�

האר��ה מ� � הרגל נח�� מ�רת. העצמות]���, [חיבור ֶָ�ְְִֶֶֶֶֶַַָָ�ָ
�איז� מ�רת. �למ�ה, האר��ה מ� טרפה; ְֵֶֶ�ְַָָ�ְְְְִֵַַָָָ�למעלה,
ל���. ה�מ�� ה�ר� ס�� �היא �אר��ה אמר�? ִֵֶַַַָָָ�ְְַָָָ�ְַאר��ה

.·È�א ��� יצא א� � האר��ה מ� למעלה העצ� �ִָָָ�ְְְְִִֶֶַַַָָָנ��ר
היה וא� �טרפה; ונפל, ��ח�� �מי זה הרי לח��, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ר��
����ר עצ� �ל ה�פ� ורב עבי� רב ח�פה הע�ר א� ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹה��ר
והל� ����ר העצ� מקצת נפל ואפ�� מ�רת, ז� הרי �ֲֵ�ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

�ב�ר. ח��בי� אינ� הר�י�, וגידי� ְְֲִִִִֵַָָָָל�.

.‚Èחיבור]צמת למעלה[מקו� �בח�ה ��המה ה� ה�ידי�, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
�ל�ה וה� ה�המה; ה��חי� �� ���לי� ��ק�� העקב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמ�
��תחיל� �מ�ק�� ��י�. ��ני� עבה, אחד � לבני� ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ�ידי�
להתא�� ויתחיל� מה� ה�ב� ��ס�ר עד �לבני�, ק�י� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוה�
ע�רה �� �אר� והיא ה�ידי�, צמת היא � ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹ�להתר��

���ר. ְְֶָאצ�ע�ת

.„È�מ �ח�ת� �ידי�; ע�ר ��ה �ע��, א�� �ידי� ְְְִִִִִִִִֵַָָָָָ�מני�
�ה�א הרגל ס�� עד יתרה, מאצ�ע ��מ�ה ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהענב

ק�ק�י�. ְְִִַַַַק�ק�י�

.ÂË;טרפה ה�ידי�, צמת �מק�� רגליה ��ח�כ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�המה
ה�ידי� מ�מת למעלה �חת� '�יצד ותאמר: �תמ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואל
העלי�נה, האר��ה מ� למעלה ��חת� עד מ�רת, ְֶָָָ�ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ְִוהיא
אס�רה'? ה�ידי�, �צמת למ�ה �חת� וא� ��ארנ�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�מ�
נאסרה לא ותמ�ת; �מ�א� ותחיה, מ�א� �חת� ���רפ�ת �ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
מ�ני א�א זה, מ�ק�� רגל חת�כת �היא מ�ני ז� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�המה
��ת�אר. �מ� ה�רפ�ת, מ�לל �חתיכת� ה�ידי�, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��ח�כ�

.ÊË,טרפה נ�ל� �א� ה�, אברי� �ל�ה �יצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹנט�לה
ה�: וא�� ח�ר��; �י� ולא נקב �י� �ה� �אי� �י על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹוא�

העלי��. �לחי וה�בד, ה�ידי�, ְְְִִִֵֶֶַַָָֹצמת

.ÊÈ,��הע וכ� רגליה, ��ח�כ� �ה�המה �ארנ�, ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�כבר
��ח�כ� מ�ני א�א טרפה נע�� לא � ה�ידי� צמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ�מק��
� ק�מת והרגל לב��, ה�ידי� נח�כ� א� לפיכ�, ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָה�ידי�;

ה�ידי�. צמת נ�לה �הרי ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹטרפה,

.ÁÈהרי� מ�רת, � לב�� העבה האחד ��המה ֲֵֶֶֶ�ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָנח��
האחד �הרי מ�רת, � ה��י� �ני� נח�כ� �ני�; ֲֵֶֶֶֶָָ�ְְְְְֲִִִִֶַַַַנ�אר�
א�א ה�מה, �ל נ�לה לא והרי מ�ניה�, �ד�ל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעבה
צרי� ואי� טרפה; מה�, אחד �ל �ל ר�� נח�� ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ�ְִֶַָמע�ט�.

.��� נ�ל� א� ,��� ��ח�כ� ָ�ְִָ�ְְֶֶַל�מר

.ËÈ,ע�ר ה��ה מ� אחד �ל ר�� נח�� אפ�� � ִִֶֶַָָָָ�ְֲִֶַָ�בע��
ְֵָטרפה.

.Î.ידיה ��ח�כ� �בהמה מ�ר, � ��יו �����ר� ְְְִֵֶֶֶָָָָ�ְְְִֶַַָוע��

.‡Îית�� מ��ה נ���ר וא� טרפה; ,��� ���לה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ�ְִֵֶָָ�בד
מ�רת. ז� הרי � מרה �מק�� וכ�ית ,�� �ל�יה �היא ֶֶ�ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ��ק��

ה�בד ��ר��נ�ל�לה מערה היא והרי ���[בהסתעפות], ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ה�רה �מק�� ,�� �ל�יה �היא מק�� מ��ה נ�ל מ�רת; ��ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

טרפה. �ה�א, �מ�ת ק�� ���אר �י על א� �ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

.·Îהיא� ��ק�� וכ�ית מרה, �מק�� ��ית �� ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָנ�אר
א� �כא�, �מעט �כא� מעט מפ�ר היה אבל ,�� ְְְְַַָָָ�ְְֲָָָָ�ל�יה

מר�ד זה[רקוע]�היה הרי � �רצ�עה אר� �היה א� , ְֶָָ�ְֲִֵֶֶָָָָָֹ
אס�רה. �היא לי ויראה ְֲִִֵֵֶֶָָָספק;

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‚Î� ה�ח��� נ�ל א� אבל טרפה; ���ל, העלי�� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָלחי
מ�רת. ז� הרי � נעקר� ולא ה�ימני�, מק�� עד ��גמ� ֶֶ�ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹ�ג��

.„Î�א �� � טרפה חסר היה �א� �� ��אמר אבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכל
אינ� � טרפה נ�ל א� �� ��אמר אבר אבל טרפה. ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנ�ל,
חסרה נבראת א� אבל אבר; א�ת� נח�� א� א�א ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָנאסרת
נמצאת ,�� �אמר לא �א� מ�רת; ז� הרי אבר, ְִִֵֵֶֶֶַֹֹ�ֲֵֵֶא�ת�
נ�ל �א� �� ��אמר אבר וכל היא. אחת וה�ט�לה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחסרה
נברא, ולא �ר�ת� מ�ח�ת חסר א� וחמר קל � ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�מ�רת

מ�רת. ֶֶ�ִֶ�היא

.‰Î�א הרח�, �ית וה�א ,��� הא� ���לה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�המה
�כליה נבראת א� לפיכ�, מ�רת. ז� הרי � ה�לי�ת ְְְְִִִִֵֶֶָָ�ְְֲִֵֶַָ���ל�
מ�רת. ה�ליה, נ�בה א� וכ� מ�רת; �לי�ת, ��ל� א� ֶֶ�ְְְִִִֵֶֶַָָ�ְְַַָָֹאחת

.ÂÎ�א מ�רת, �חסרה א� ���לה �ה�ליה �י על ִֶֶ�ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָא�
עד �בג�ה �פ�ל, עד �ד�ה והקטינה �י�תר, קט�ה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָנמצאת
��ע�ה וה�א ה�ליה, לקתה א� וכ� טרפה. � ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�ענבה
�אחז �א� ימי�, אחר �הבאי� ה�ת �ב�ר ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ��ר�
��ת�� ה�ב� עד זה חלי וה�יע וי�ל, יתמסמס ְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ�מקצת�,
א� לחה, ��ליה נמצאת א� וכ� טרפה. ז� הרי � ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָה�ליה
א� עכ�רי� מי� ב� ��מצא� א� סר�חה, �אינ� �י ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָעל
ז�י�, מי� �� נמצא� א� אבל טרפה; ז� הרי � ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָסר�כי�

מ�רת. ז� ֶֶ�ֲֵהרי

שישי יו�

ט ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

את‡. הח�פה הע�ר ��פסק ה�דרה ח�ט �יצד? ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ס�קה
נס�ק א� אבל ה�פ�; רב ���סק �בלבד טרפה, � ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹה�ח
ה�דרה, נ��רה א� וכ� מ�רת. � נ�ב א� לאר��, ְְְְִִִֵֶֶַָָ�ְְִַָָהע�ר
הח�ט, ��ת�� ה�ח נתמע� א� ,��� הח�ט נפסק ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹולא

מ�רת. ז� הרי ק��, וע�ר� ה�איל � ֶֶ�ְְְְֲִִֵֵַַָונתנדנד

���צא·. עד ��מ�ס, ���נג א� ��י� ונ��� ה�ח ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹ�המר�
אינ� וא� טרפה; ז� הרי � ע�מד אינ� ���עמיד� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָהח�ט

אס�רה. ספק ז� הרי �ב��, מ�ני לעמד ְְְֲֲֲִֵֵֵַָָָֹיכ�ל

ל��לי�‚. מח�� �ח�ת� ה�דרה? ח�ט ה�א היכ� ְְִִִֵֵַַַָָָעד
אחריה י�אר ��א �נ�ה, �ר�ה ס�� עד הער�, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ��תח�ת

האליה. לתח�ת ה�מ�כה �לי�ית �ר�ה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָא�א

�זה„. זה �ב�קי� עצמ�ת �ל�ה ה� א��, �ר���ת ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹו�ל�
�י� עד �ע��, ה�דרה וח�ט �דרה; �ל מחלי�ת ְְְְִִֵֶַַָָָ�ְֵַָלמ�ה
על מ��יחי� אי� � א�� מ�ק�מ�ת למ�ה אבל ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָהאג�י�.
ה�ח. ��מר� �י� ע�ר� ��פסק �י� ל��, ה�מ�� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהח�ט

וה�א‰. ה�ר�, רב את הח�פה ��ר �יצד? ְְְֵֵֶֶַַַַָָֹקר�עה
��ר נקרע א� � ה�ר� יצא י�רע �א� ה�ט� מ� ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָה�ק��
��ראית, עד ל�ר� ה�רע ה�יע ��א �י על א� טרפה; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹזה,
טרפה. � נ�ל א� ה�ה, ה��ר עבי רב ��קרע �יו� ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹא�א
�המה היתה וא� טפח; אר� �אר��? ה�רע �ע�ר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכ�ה
על א� � ה�ר� את הח�פה ה��ר אר� רב ונקרע ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹקט�ה
ר��. ונקרע ה�איל טרפה, � טפח ה�רע �אר� �אי� ָ�ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ�י

.Âיתר[נחת�]נק�ר היה א� � �אר� א� �ע��ל, ה�ה ה��ר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ז� �צד ז� תמרה �רעיני �ל�ה �� ���נס �די וה�א ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמ�סלע,
טפח. על יעמד זה, קרע י�תח �א� טרפה; ז� הרי � ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ�דחק

.Ê�א �יד ��קרע �י� ,��� �עליה הע�ר ��פ�ט ְְִֵֶַָ�ְְִֵֶֶֶַָָָָ�המה
היא וז� טרפה, ז� הרי � ע�ר �לא ��ר ונמצא ְְְְְֲֳִִִֵֵָָָָָֹ�חלי,
�ני על סלע רחב הע�ר מ� נ�אר וא� '�ל�דה'. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹה�קראת
רא�י על סלע ורחב ה���ר, על סלע ורחב ה�דרה, ְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ�ל
�ני �ל מעל סלע �רחב נ�ל וא� מ�רת; ז� הרי � ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�ֲֵֵֶָָאבריה
�ל ��אר אבריה, רא�י מעל א� ה���ר, מעל א� ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה�דרה,
א�ת�. ���ירי� לי ויראה ספק, זה הרי � ק�� ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהע�ר

.Á��ב� מ�ק�� ה�המה ��פלה הרי �יצד? ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָנפ�לה
הרי � מאבריה אבר ונתר�ק יתר, א� טפחי� ע�רה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ��בה�
ויהל� האבר ��תר�צ� הר��ק? ה�א וכיצד טרפה. ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָז�
�י על א� � ותאר� צ�רת� ���סד עד ה�פילה, ְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָמחמת
א� וכ� טרפה. ז� הרי � נ��ר ולא נס�ק, ולא נ�ב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ��א
טרפה. � מאבריה אבר ור�� �מ�ה, א� �אב� א�ת� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָה�ה

ה���. ��חלל �אברי� אמר�? אברי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�איזה

.Ë;�ל ח���י� אי� הלכה, א� � ה�ג מ� ��פלה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ�המה
עצמ�, מחמת קפצה ל�. ח���י� הלכה, ולא עמדה ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹוא�
אי� � למ�ה �מצא� למעלה, ה�יח� ל�; ח���י� ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָאי�

נפלה. ��א ל� ְְִֶָָָָח���י�

.È�נפל לה�; ח���י� אי� זה, את זה המנ�חי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָזכרי�
� רגליה מגררת �היתה �המה וכ� לה�. ח���י� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלאר�,
נפסק ��א א� אבריה, נתר�ק� ��א ל� ח���י� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאי�

�דר�. �ל ְִֶַָהח�ט

.‡Èלאח�רי א�ת� �מ�ליכי� ה�לאי� ���נבי� ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ��בי�
�אי� מ�ני אברי�, ר��ק מ��� לה� ח���י� אי� � ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָה�יר
החזיר�� וא� י���ר�. ��א �כ�נה א�א א�ת� ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמ�ליכי�
מחמת לה�; ח���י� יראה, מחמת � ל�יר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָוה�ליכ��
להחזיר� ��ת��ני� מ�ני לה�; ח���י� אי� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ���בה,

�ה�לכת�. וי�הר� ְְְְֲִִֵַָָָָ�למי�,

.·È�הר�יצ�ה� אותו]��ר על[שהפילו א� � ל�חיטה ְְִִִִֶַַָ
א�ת�, ���ילי� �עת ק�ל ל� ��� �ד�לה נפילה ��פל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�י
עד �מתח�ק ��רקע, צ�רניו ���ע� מ�ני ל�; ח���י� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָאי�

לאר�. ִֶֶַַָָ���יע

.‚È,�זנב �ל�י ה��ה ל� והלכה רא�� על ה�המה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹה�ה
א�ת� ה�ה ואפ�� רא��, �ל�י ל� והלכה זנב� על ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹא�
���ה י� וא� ל�; ח���י� אי� � ה�דרה �ל על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�מ�ה
ה��ה רא� ה�יע וא� ל�; ח���י� � חלי�ת ְְְִִִִֶַַַָֹ�ְ�חלי�ת

ה� א� וכ� ל�. ח���י� � ה�דרה ה�דרהלמקצת לרחב � ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹ
ל�. ח���י� �ְִָ

.„È�ח�י �ל �רי �ג�� ק�ה, �בר ��י על ��ח�ט ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָע��
אברי�; לר��ק ח���י� � �ה� וכ��צא �קדי� �ל ק�ה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�א�
וה�ב� �פ�לה �ס�ת �ג�� ר�, �בר ��י על נח�ט ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָוא�

ל�. ח���י� אי� � �ה� וכ��צא ְְְִֵֵֵֶֶַָָוהאפר

.ÂË�כנ� א� � ונתח�ט צידה, ��עת �דבק �נפיו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנד�ק�
כנפיו ���י נאחז וא� ל�; ח���י� אי� נאחז, ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחד

ל�. ח���י� �ג�פ�, ְְְְִִֵַונתח�ט
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.‚Î� ה�ח��� נ�ל א� אבל טרפה; ���ל, העלי�� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָלחי
מ�רת. ז� הרי � נעקר� ולא ה�ימני�, מק�� עד ��גמ� ֶֶ�ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹ�ג��

.„Î�א �� � טרפה חסר היה �א� �� ��אמר אבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכל
אינ� � טרפה נ�ל א� �� ��אמר אבר אבל טרפה. ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנ�ל,
חסרה נבראת א� אבל אבר; א�ת� נח�� א� א�א ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָנאסרת
נמצאת ,�� �אמר לא �א� מ�רת; ז� הרי אבר, ְִִֵֵֶֶֶַֹֹ�ֲֵֵֶא�ת�
נ�ל �א� �� ��אמר אבר וכל היא. אחת וה�ט�לה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחסרה
נברא, ולא �ר�ת� מ�ח�ת חסר א� וחמר קל � ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�מ�רת

מ�רת. ֶֶ�ִֶ�היא

.‰Î�א הרח�, �ית וה�א ,��� הא� ���לה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�המה
�כליה נבראת א� לפיכ�, מ�רת. ז� הרי � ה�לי�ת ְְְְִִִִֵֶֶָָ�ְְֲִֵֶַָ���ל�
מ�רת. ה�ליה, נ�בה א� וכ� מ�רת; �לי�ת, ��ל� א� ֶֶ�ְְְִִִֵֶֶַָָ�ְְַַָָֹאחת

.ÂÎ�א מ�רת, �חסרה א� ���לה �ה�ליה �י על ִֶֶ�ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָא�
עד �בג�ה �פ�ל, עד �ד�ה והקטינה �י�תר, קט�ה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָנמצאת
��ע�ה וה�א ה�ליה, לקתה א� וכ� טרפה. � ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�ענבה
�אחז �א� ימי�, אחר �הבאי� ה�ת �ב�ר ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ��ר�
��ת�� ה�ב� עד זה חלי וה�יע וי�ל, יתמסמס ְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ�מקצת�,
א� לחה, ��ליה נמצאת א� וכ� טרפה. ז� הרי � ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָה�ליה
א� עכ�רי� מי� ב� ��מצא� א� סר�חה, �אינ� �י ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָעל
ז�י�, מי� �� נמצא� א� אבל טרפה; ז� הרי � ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָסר�כי�

מ�רת. ז� ֶֶ�ֲֵהרי

שישי יו�

ט ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

את‡. הח�פה הע�ר ��פסק ה�דרה ח�ט �יצד? ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ס�קה
נס�ק א� אבל ה�פ�; רב ���סק �בלבד טרפה, � ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹה�ח
ה�דרה, נ��רה א� וכ� מ�רת. � נ�ב א� לאר��, ְְְְִִִֵֶֶַָָ�ְְִַָָהע�ר
הח�ט, ��ת�� ה�ח נתמע� א� ,��� הח�ט נפסק ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹולא

מ�רת. ז� הרי ק��, וע�ר� ה�איל � ֶֶ�ְְְְֲִִֵֵַַָונתנדנד

���צא·. עד ��מ�ס, ���נג א� ��י� ונ��� ה�ח ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹ�המר�
אינ� וא� טרפה; ז� הרי � ע�מד אינ� ���עמיד� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָהח�ט

אס�רה. ספק ז� הרי �ב��, מ�ני לעמד ְְְֲֲֲִֵֵֵַָָָֹיכ�ל

ל��לי�‚. מח�� �ח�ת� ה�דרה? ח�ט ה�א היכ� ְְִִִֵֵַַַָָָעד
אחריה י�אר ��א �נ�ה, �ר�ה ס�� עד הער�, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ��תח�ת

האליה. לתח�ת ה�מ�כה �לי�ית �ר�ה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָא�א

�זה„. זה �ב�קי� עצמ�ת �ל�ה ה� א��, �ר���ת ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹו�ל�
�י� עד �ע��, ה�דרה וח�ט �דרה; �ל מחלי�ת ְְְְִִֵֶַַָָָ�ְֵַָלמ�ה
על מ��יחי� אי� � א�� מ�ק�מ�ת למ�ה אבל ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָהאג�י�.
ה�ח. ��מר� �י� ע�ר� ��פסק �י� ל��, ה�מ�� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהח�ט

וה�א‰. ה�ר�, רב את הח�פה ��ר �יצד? ְְְֵֵֶֶַַַַָָֹקר�עה
��ר נקרע א� � ה�ר� יצא י�רע �א� ה�ט� מ� ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָה�ק��
��ראית, עד ל�ר� ה�רע ה�יע ��א �י על א� טרפה; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹזה,
טרפה. � נ�ל א� ה�ה, ה��ר עבי רב ��קרע �יו� ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹא�א
�המה היתה וא� טפח; אר� �אר��? ה�רע �ע�ר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכ�ה
על א� � ה�ר� את הח�פה ה��ר אר� רב ונקרע ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹקט�ה
ר��. ונקרע ה�איל טרפה, � טפח ה�רע �אר� �אי� ָ�ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ�י

.Âיתר[נחת�]נק�ר היה א� � �אר� א� �ע��ל, ה�ה ה��ר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ז� �צד ז� תמרה �רעיני �ל�ה �� ���נס �די וה�א ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמ�סלע,
טפח. על יעמד זה, קרע י�תח �א� טרפה; ז� הרי � ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ�דחק

.Ê�א �יד ��קרע �י� ,��� �עליה הע�ר ��פ�ט ְְִֵֶַָ�ְְִֵֶֶֶַָָָָ�המה
היא וז� טרפה, ז� הרי � ע�ר �לא ��ר ונמצא ְְְְְֲֳִִִֵֵָָָָָֹ�חלי,
�ני על סלע רחב הע�ר מ� נ�אר וא� '�ל�דה'. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹה�קראת
רא�י על סלע ורחב ה���ר, על סלע ורחב ה�דרה, ְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ�ל
�ני �ל מעל סלע �רחב נ�ל וא� מ�רת; ז� הרי � ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�ֲֵֵֶָָאבריה
�ל ��אר אבריה, רא�י מעל א� ה���ר, מעל א� ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה�דרה,
א�ת�. ���ירי� לי ויראה ספק, זה הרי � ק�� ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהע�ר

.Á��ב� מ�ק�� ה�המה ��פלה הרי �יצד? ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָנפ�לה
הרי � מאבריה אבר ונתר�ק יתר, א� טפחי� ע�רה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ��בה�
ויהל� האבר ��תר�צ� הר��ק? ה�א וכיצד טרפה. ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָז�
�י על א� � ותאר� צ�רת� ���סד עד ה�פילה, ְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָמחמת
א� וכ� טרפה. ז� הרי � נ��ר ולא נס�ק, ולא נ�ב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ��א
טרפה. � מאבריה אבר ור�� �מ�ה, א� �אב� א�ת� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָה�ה

ה���. ��חלל �אברי� אמר�? אברי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�איזה

.Ë;�ל ח���י� אי� הלכה, א� � ה�ג מ� ��פלה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ�המה
עצמ�, מחמת קפצה ל�. ח���י� הלכה, ולא עמדה ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹוא�
אי� � למ�ה �מצא� למעלה, ה�יח� ל�; ח���י� ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָאי�

נפלה. ��א ל� ְְִֶָָָָח���י�

.È�נפל לה�; ח���י� אי� זה, את זה המנ�חי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָזכרי�
� רגליה מגררת �היתה �המה וכ� לה�. ח���י� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלאר�,
נפסק ��א א� אבריה, נתר�ק� ��א ל� ח���י� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאי�

�דר�. �ל ְִֶַָהח�ט

.‡Èלאח�רי א�ת� �מ�ליכי� ה�לאי� ���נבי� ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ��בי�
�אי� מ�ני אברי�, ר��ק מ��� לה� ח���י� אי� � ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָה�יר
החזיר�� וא� י���ר�. ��א �כ�נה א�א א�ת� ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמ�ליכי�
מחמת לה�; ח���י� יראה, מחמת � ל�יר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָוה�ליכ��
להחזיר� ��ת��ני� מ�ני לה�; ח���י� אי� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ���בה,

�ה�לכת�. וי�הר� ְְְְֲִִֵַָָָָ�למי�,

.·È�הר�יצ�ה� אותו]��ר על[שהפילו א� � ל�חיטה ְְִִִִֶַַָ
א�ת�, ���ילי� �עת ק�ל ל� ��� �ד�לה נפילה ��פל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�י
עד �מתח�ק ��רקע, צ�רניו ���ע� מ�ני ל�; ח���י� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָאי�

לאר�. ִֶֶַַָָ���יע

.‚È,�זנב �ל�י ה��ה ל� והלכה רא�� על ה�המה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹה�ה
א�ת� ה�ה ואפ�� רא��, �ל�י ל� והלכה זנב� על ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹא�
���ה י� וא� ל�; ח���י� אי� � ה�דרה �ל על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�מ�ה
ה��ה רא� ה�יע וא� ל�; ח���י� � חלי�ת ְְְִִִִֶַַַָֹ�ְ�חלי�ת

ה� א� וכ� ל�. ח���י� � ה�דרה ה�דרהלמקצת לרחב � ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹ
ל�. ח���י� �ְִָ

.„È�ח�י �ל �רי �ג�� ק�ה, �בר ��י על ��ח�ט ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָע��
אברי�; לר��ק ח���י� � �ה� וכ��צא �קדי� �ל ק�ה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�א�
וה�ב� �פ�לה �ס�ת �ג�� ר�, �בר ��י על נח�ט ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָוא�

ל�. ח���י� אי� � �ה� וכ��צא ְְְִֵֵֵֶֶַָָוהאפר

.ÂË�כנ� א� � ונתח�ט צידה, ��עת �דבק �נפיו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנד�ק�
כנפיו ���י נאחז וא� ל�; ח���י� אי� נאחז, ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחד

ל�. ח���י� �ג�פ�, ְְְְִִֵַונתח�ט
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.ÊËמ��ה ק�מת� מלא �ט א� � ה�י� �ני על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹנח�ט
�ט א� אבל ל�. ח���י� אי� ה�י�, לע�ת ְֲִִִֵַַַָָ�ְְְַָלמעלה
ה�י� ��א ל�, ח���י� � ה�י� ה��� ע� למ�ה ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָמ�עלה
על ��ה�כי� לק� א� לתב� קד� וא� א�ת�; ה��ליכי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָה�
ל�. ח���י� ואי� עצמ�, מחמת �ט זה הרי � ה�י� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָ��י

.ÊÈל�חט מ�ר � ל�' ח���י� 'אי� �אמרנ� מק�� ְִָֹ�ְְִֵֶַָָָָ�ל
מק�� וכל אבר. נתר�ק ��א לב�ק צרי� ואינ� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמ�ד,
�ל �נגד לב�ק צרי� �חט�, א� � ל�' 'ח���י� ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹ�אמרנ�
טרפה �� מצא א� ה�ר�: עד הרא� מ�דקד ��� ְְִִֵֵַַָָָָָָָֹֹ�ֶָָהחלל
��פני� האברי� מ� אבר ��תר�ק א� ��נינ�, ה�רפ�ת ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמ�
מ� אבר נתר�ק אפ�� טרפה. ז� הרי � צ�רת� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָונפסדה
ז� הרי � �כלי�ת טח�ל �ג�� ��רה, נ�ל� �א� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָהאברי�
מ�רת. ז� הרי נתר�ק, �א� � הרח� מ�ית ח�� ֶֶ�ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָטרפה;

.ÁÈ�וקנה]וה�ימני �אי�[ושט �כא�, �דיקה צריכי� אינ� ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ
א�ת�. ממעכת ְְִֶֶַַָָה�פילה

.ËÈעד א�ת�, ל�חט אס�ר � עמדה ולא ה�ג מ� ְְְְִִַַַָָָָָָֹֹנפלה
ז� הרי זה, זמ� �ת�� �חט� וא� לעת; מעת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ���הה
�דיקה צריכה לעת, מעת אחר א�ת� �כ���חט ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָטרפה.

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.Î�א �המה, ��רס�� א� הע��, על �רגל� ��רס מי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוכ�
לעת; מעת א�ת� מ�הי� � מפר�ס ה�א והרי ל�תל, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ��רפ�
��ארנ�. �דר� א�ת� �ב�דקי� א�ת�, ��חטי� �� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָואחר

.‡Îמחמת ��א ואפ�� טרפה, � ר�� ���ל�ל� ְֲֲִֵֵֶַַָָֹ�ְְִִִֶַָסימני�
אבל ל�חיטה. רא�יי� אינ� �הרי נתק�ל�, א� וכ� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנפילה;
�אי� מ�רת; ז� הרי � ה�חי מ� ה��ט �ר�� רב נפרק ֵֶֶֶ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַֹא�

��ארנ�. �מ� ל�חיטה, רא�י ְְְְִִֵֶַַַַָָה�ר��

י ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

וצלע�ת‡. צלע�תיה; רב �����ר� ה�א �יצד? ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ�ב�רה
נ���ר� מ�א�. ע�רה ואחת מ�א� ע�רה אחת ה� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה�המה,
מ�א� ואחת מ�א� ע�רה אחת א� מ�א�, ו�� מ�א� ��ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ה�דרה. מ�ל �ל מחצי� �����ר� וה�א טרפה; �ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

צלע�ת·. הי� א� � מ�א� ו�� מ�א� �� ְְְְִִִִֵֵַָָָָנ���ר�
�ה� �י על א� לאו, וא� טרפה; מח, �ה� ��� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ד�ל�ת
א� וכ� מ�רת. � ה�דרה �ל�י �����ר� �י על וא� ְִֵֶֶ�ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹרב,
אחת, צלע אפ�� נעקרה וא� טרפה; צלע�תיה, רב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנעקר�
וכ� טרפה. ז� הרי � �� �ק�עה �ה�לע ע�� חלית� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ�ֲִַוחצי
החלי�ת מ� היתה אפ�� � אחת חליה ה�דרה מ� נעקרה ְ�ְְֲִִַַַָָָ�ְְִִִֶֶַָָא�

ה�סל מ� טרפה.��מ�ה ז� הרי צלע�ת, �ה� �אי� י� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

א�‚. � ה�� מ� ויצא מע�ר�, ��� ה�ר� ���מט ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�המה
על ���צא�ת ה�� ��עצ� היתר�ת וה� ניביו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנתא�ל�
לא וא� טרפה; ז� הרי � א�ת� וא�חז�ת ה�כר ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹהעצ�

מ�רת. ֶֶ�ְְִַנתא�ל�,

�נפ�„. נ�מט טרפה. � ירכ� נ�מט א� �ע��, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָוכ�
��דקי� �לפיכ� ;��� הראה נ�בה ��א ח���י� � ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָמע�ר�
� מע�ר� יד� ���מטה �בהמה יאכל. �� ואחר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹא�ת�,

ל�. ח���י� ואי� ְְִֵֶֶָ�מ�רת,

�י‰. על א� � �סלע מ��ה ���ל ח�ה א� �המה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ��ל�לת
�ה� ��� נקבי� נ�בה וא� טרפה; ה�ר��, נ�ב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ��א

לכסלע. מצטרפי� ��� ְְְִִִֶַָָ�ִָח�ר��,

.Âח�ס�� �ל�לת טרפה,[נמע�]וכ� � ה�פ� ורב �בה� רב ְֵ�ְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
רב נח�ס �ל��. מ��ה חסר ולא �ל� �ה�ר�� �י על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹא�
רב והרי ה�פ� רב ��ח�ס א� ק��, ה�פ� רב והרי ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ�בה�

א�ת�. �א�סרי� לי ויראה ספק; ז� הרי � ק�� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�בה�

.Ê�א �ל�ל��, עצ� נ�ב א� � א�זי� �ג�� מי�, �ל ְְַָ�ְִִִִֶֶֶַַַָע��
ר�. ��ר�מ� מ�ני טרפה; מח, �ל קר�� נ�ב ��א �י ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹעל
א� �אב� ���� א� רא��, על חל�ה �ה��� ה���ה ְְִֶֶֶַַָֹ�ִֶַַַָָע��
�יו לת�� יד� מכניס א� ונ�ע�, ה�קב �צד יד� מ�יח � ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ�ע�
���ב �יד�ע � ה�קב מ� ה�ח יצא א� למעלה: ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוד�חק

מ�ר. לאו, וא� �טרפה; ָ�ְְְִֵַָָה�ר��,

.Á�א מצ�נת, א� מע�נת, �היתה א� ,�� �אחז� ֶֶ�ְֶֶ�ְְְֲֵֶֶָָָָָָ�המה
� הרעי� מי� ��תת א� ה�המה, את �ה�רג ס� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�אכלה
���כ� א� האד�, את �ה�רג ס� אכלה מ�רת; ז� ְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�ֲֵהרי
מ��� ואס�רה טרפה, מ��� מ�רת � �� וכ��צא ְֲִִֵֶֶַָָ�ְֵַָָנח�

נפ��ת. ְַַָָס�נת

.Ëואפ�ר ����רט�, ה�נ�י�ת ה�רפ�ת �ל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָנמצא�
סדר על ה�, וא�� �בעי�; � וח�ה �בהמה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ���צא�
ה��ט; �ר�� נ�ב (ב) �ר�סה; (א) זה: �ח��ר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ��ת�אר�
נ�ב (ה) עצמ�; ה�ח נתמסמס (ד) מח; �ל קר�� נ�ב ְְְְִִִֵֶַַַַַַַֹֹ(ג)
(ח) ה�רה; נ�בה (ז) ה�ב; קנה נ�ב (ו) חלל�; לבית ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָה�ב
(יא) ה�ר�; נ�ב (י) ה�בה; נ�בה (ט) ה�בד; קני ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָנ�ב�
(יד) מעיה; נ�ב� (יג) ה��ס�ת; �ית נ�ב (יב) המס�ס; ְְִִִֵֵֶַַַַָנ�ב
(טז) �עבי�; ה�ח�ל נ�ב (טו) ונהפכ�; לח��, ה�עי� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָיצא�
ה�בה; חסרה (יח) מרר�ת; ��י נמצא� (יז) ה�רה; ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָחסרה
�ני נמצא� (כא) ה�ר�; חסר (כ) קב�ת; ��י נמצא� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָ(יט)
מס�סי�; �ני נמצא� (כג) המס�ס; חסר (כב) ְְְְְְִִִֵֵֵַָ�ר�י�;
(כו) כ�ס�ת; ��י �ני נמצא� (כה) ה��ס�ת; �ית חסר ְְְִֵֵֵֵַָָ(כד)
(כח) מעי�; בני �ני נמצא� (כז) ה�עי�; מ� אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָחסר
רא�י �אינ� �מק�� למ�ה, ה�נה נ�ב (כט) הראה; ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנ�בה
לחבר�; אפ�� ראה, מסמ��ני סמ��� נ�ב (ל) ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָל�חיטה;
מ�מ��ני סמ��� נ��ק (לב) הראה; מ� מק�� נאט� ְְֱִִִִִֵֵֶַָָָ(לא)
ב� נמצא� (לד) �ראה; סר�חה לחה נמצאת (לג) ְְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָהראה;
נתמסמסה (לו) עכ�רי�; מי� ב� נמצא� (לה) סר�חי�; ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָמי�
�מראיו; ה��ט נה�� (לח) מראיה; נ���� (לז) ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהראה;
הא�נ�ת; נתח�פ� (מ) הא�נ�ת; מ�ני� הראה חסרה ְְְְִִִֵַַָָָָָָ(לט)
לא�נה א�נה נסרכה (מב) מ���; הא�נ�ת ה�תיר� ְְְִִִַָָָָָ(מא)
(מד) אזני�; ח��� �לא הראה נמצאת (מג) �סדר�; ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹ��א

נמצ (מו) ��פ�; מקצת יב� (מה) הראה; מקצת אתחסר ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָ
אד�; מ�חד הראה צמקה (מז) וע�מדת; נפ�חה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהראה
(מט) ��ח��; �י� �ר�ת� מ�ח�ת �י� רגל, חסרה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ(מח)
נ�לה (נא) ה�ידי�; צמת נ�לה (נ) רגל; יתרה �היתה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹא�
�י�תר; �הקטינה �ליה (נג) העלי��; לחי נ�ל (נב) ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָה�בד;
(נו) לחה; �� ��מצאת �ליה (נה) ��קתה; �ליה ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ(נד)
סר�חי�; �אינ� �י על א� עכ�רי�, מי� ב� ��מצא� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ�ליה
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ח�ט נפסק (נח) סר�חי�; מי� ב� ��מצא� �ליה ְְְְְִִִִִֶַַָָ(נז)
(ס) ונתמסמס; ה�דרה, ח�ט מח נמר� (נט) ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹה�דרה;
הע�ר נגלד (סא) ה�ר�; את הח�פה ה��ר רב ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹנקרע
נ�ל�ל� (סג) מ�פילה; אבריה נתר�ק� (סב) ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�עליה;
רב נעקר� (סה) צלע�תיה; רב נ���ר� (סד) ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹה�ימני�;
נעקרה (סז) �חלית�; אחת צלע נעקרה (סו) ְְֶֶָָָ�ְְְֵֶֶֶַַַָָָצלע�תיה;
חסרה (סט) מע�ר�; ה�ר� נ�מט (סח) אחת; ְְְִִֵֵַַַַָָָָָ�חליה

ונתר�צ�. ה�ל�לת, רב נח�ס (ע) �סלע; ְְְִֵֶֹ�ְְְֶֶֶַַַֹֹ�ַה�ל�לת

.Èהח�ה ואת ה�המה את �א�סרי� חלי ה�בעי� ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָא��
וכל �מ��טיו. מה� אחד �ל נת�אר �בר טרפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָמ���
לע�� ה�צ�יי� �אברי� �ע�� ���צא מה� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�אפ�ר
מ�רפ�ת ח�� � ה�א אחד �בע�� ��המה �ינ� ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ�בהמה,
אי� �הע�� מ�ני הראה; ו��א�נ�ת ו���ח�ל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ���ליה,
יד�ע. מני� ל� אי� י�צא, וא� ��המה; א�נ�ת ח��� ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָל�
�טרפ�ת �המה; �טח�ל ואינ� ענב, �מ� עגל הע�� ְְְְְְִֵֵֵֵָָָָֹ�טח�ל
�די ��המה חכמי� א�ת� מנ� לא � ו���ח�ל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ���ליה
�הקטינה לכליה נתנ� לא �לפיכ� �ע��, �נגד� ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹ��היה

�זה. ���צא �ל וכ� �ע��. ְִֵֵֶַָָֹ�ע�ר

.‡Èי� על וא� ה�המה, על יתר �ע��, י� טרפ�ת ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָ���י
בני מראי ������ ע�� ה�: וא�� האברי�; א�ת� ל� ���ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

רא��. עצ� ���ב ה�י� וע�� הא�ר, מחמת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמעיו

.·Èארע�� ��ל �לל; א�� טרפ�ת על לה�סי� ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָואי�
ה��ר�ת חכמי ��נ� מא�� ח�� לע�� א� לח�ה א� ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָלבהמה
אפ�ר � י�ראל דיני ��י עליה� והס�ימ� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהרא��ני�,
לחי�ת. ס�פ� �אי� הרפ�אה מ�ר� לנ� נ�דע ואפ�� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ��חיה,

.‚Èראה�� �י על וא� טרפה, �ה� ואמר� ��נ� א�� ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכ�
ואפ�ר ממיתי�, אינ� ��קצת� ��ידינ� הרפ�אה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמ�רכי
��אמר: חכמי�, ��נ� מה א�א ל� אי� � מה� ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ��חיה

י�ר��". א�ר ה��רה �י ֲִֶַַָ"על

.„Èחזקת� ה�א והרי הא��, ה�רפ�ת ���דע ט�ח ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�ל
�זה ואי� ולמ�ר, לעצמ� ולב�ק ל�חט ל� מ�ר � ְְְְְְְְִִִֵֶַָָֹֹֹ�ְַ��ר�ת
�עד�ת� הניה ל� י� �י� �א��רי�, נאמ� אחד �עד ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָח��;
מ��ח ��ר ל�קחי� �אי� �ארנ�, �כבר ל�. אי� ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ�י�
י�ראל �אר� א� לאר�, �ח�צה לעצמ� �ב�דק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ���חט
טרפה יצאת וא� ממחה. היה �� א� א�א ה�ה, ְְְִֵֶָָָ�ְִֵֶֶַַַָָָ��מ�
ח�זר ואינ� א�ת�; �מעבירי� א�ת�, מנ�י� � יד� ְְֲִִִִֵֵַַַַָמ�חת
ויחזיר א�ת�, מ�ירי� �אי� למק�� ��ל� עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָלכ�ר�ת�
ח��ב. �ממ�� לעצמ� טרפה י�ציא א� ח��ב, �דבר ְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָאבדה

יא ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

טרפה‡. ספק �ה� ���לד ע�� א� ח�ה א� �המה ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ל
א� הלכה, ולא ��פלה �המה �ג�� � א�� ְְְְְְִֵֵֵֶָָָָָֹמ�רפ�ת
�ני �נגד ה��ר האדי� א� יד�ע ואי� ח�ה �יד ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��טרפה
א� יד�ע ואי� �ל�ל�� ��ח�סה א� האדי�, לא א� ְְְִֵַָָָ�ְְֱִִֵֶֶֶַָֹמעי�
ו�הה זכר היה א� � א�� �דברי� וכ��צא מע�ט�, א� ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָ�ר��

�ל�נ ��אר �למה �חזקת ז� הרי חד�, ע�ר י� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
�זכר, � �בע�� ��לד. עד נקבה, היתה וא� ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָה�המ�ת;

�ל ה�יצי� �ל ��לד עד �בנקבה, חד�; ע�ר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ני�
ותלד. �נ�ה טעינה ותטע� הרא��נה, ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹטעינה

��א·. זה, זמ� �ת�� לג�י ז� טרפה ספק למ�ר ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹואס�ר
לי�ראל. ְְְְִִֵֶָָימ�ר�ה

ח���י�‚. ואי� ה�, �ריאי� �חזקת וע�� ח�ה �המה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ל
�חיטה ����חט� לפיכ�, טרפה. �ה� י� ��א ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלה�
מ� אחת �ה� י� ��א �דיקה צריכי� אינ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��רה,
�בר לה� ���לד עד � ה�ר �חזקת ה� הרי א�א ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָה�רפ�ת,
�לבד. �בר א�ת� על ��דקי� �� ואחר ל�, ְְְְִִִֶַַַַָָָ�ח���י�

הראה„. את ��דקי� ע��, �ל ה�� ���מט �ג�� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�יצד?
נתר�ק� ��א א�ת� ��דקי� ה�המה, נפלה נ�בה; ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ��א
�ל קר�� נ�ב ��א ��דקי� הרא�, עצ� נתר�צ� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאבריה;
�ה� וכ��צא רמח א� ח� �� נזרק א� ק�� א�ת� ה�ה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמח;
�ל �נגד �דיקה �צריכה ל�, ח���י� לחלל�, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָונכנס
וכ� �נקיבת�. ���ר� האברי� מ� אחד נ�ב ��א ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהחלל,

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

�מ�‰. סרכ�ת, ��מצא� א� צמחי�, �העלת ראה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָלפיכ�,
לטר�� א� ל�ב �הי� א� ול�פ�, מ��ה �ל�יי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹח�טי�
א� וכ� �דיקה; �צריכה נ�בה ��א ל� ח���י� � ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָה�בד
סמ��� נ�ב ��א ח���י� � לחה מלא אבע��ע ב� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָנמצא

�דיקה. וצרי� ְְְִִֶַָָָ��ח�יו,

.Âל�יה� הראה נמצאת �א� ז�, �ר� על היה ה�י� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמ�
א� ול�פ�, ראה �ל הא� מ� הי� א� � ח�טי� �מ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�סרכ�ת
ה�רכה, את �ח�תכי� � ה�בד לטר�� א� ל�ב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�הי�
נמצאת א� �פ��רי�: א�ת� ונ�פחי� הראה, את ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָ�מ�ציאי�
�למה, היא הרי ה�י�, נת�ע�ע לא וא� טרפה; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹנק�בה,
נ�ב ��א א� נקב, �מק�� היתה לא ז� וסרכא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ��מ�רת,
ולא ,�� �ה�רה מי ראינ� לא �מע�ל� �לבד. העלי�� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹקר��

.�� �� �ע��י� מק�� ְִֶַָָָ�מענ�

.Êחכמי מ�ברי ה�ראי� ה�ברי� ה� �א�� �י על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָוא�
את ����חטי� � ה�א �� �י�ראל ה���ט ה�נהג ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ�למ�ד,
�בד, �ל ה�ר�� את ק�רעי� הח�ה, את א� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�המה
�ל�יה נמצאת לא א� �מק�מ�: הראה את ְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ�ב�דקי�
ול��ר ראה מאזני מאז� סרכא ��מצאת א� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ�סרכא,
��ר �י� ה�לע�ת ��י� ��ר �י� רביצת�, ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ�מק��
מ� א� ה�דר, על לאז� מאז� סרכא ��מצאת א� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ��חזה,

א�ת�. מ�ירי� א�� הרי � ל� ה�מ�כה לאז� ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהא�

.Á��מק לאיזה ראה �ל הא� מ� י�צא ח�ט נמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָוא�
א�ת�. א�סרי� � ה�ערה �ח�ט היה ואפ�� ,�����ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ

.Ë��לטר א� ל�ב, מ��� ח�ט הראה מ� היה א� ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוכ�
מ� הח�ט �היה �י� � ל�ר�ה א� ה�ב, לכיס א� ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָה�בד,
�ח�ט היה ואפ�� האז�, מ� �היה �י� ראה, �ל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהא�
�ב�קה ��מצאת ור�ה וכ� א�ת�. א�סרי� � ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָה�ערה
וח�ט א�ת�. א�סרי� � לכיס� מ��ה י�צא ח�ט א� ְְְְִִִִֵֶָָָָ�כיס�,

א�ת�. א�סרי� ה�דר, על ��א לאז� מאז� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹה��צא

.Èל��ר האז� מ� סרכא מצא� א� ��נהג� מק�מ�ת, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹי�
וה ���לע�ת, א�ת�.ולעצ� א�סרי� � ���יה� �ב�קה �רכא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
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ח�ט נפסק (נח) סר�חי�; מי� ב� ��מצא� �ליה ְְְְְִִִִִֶַַָָ(נז)
(ס) ונתמסמס; ה�דרה, ח�ט מח נמר� (נט) ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹה�דרה;
הע�ר נגלד (סא) ה�ר�; את הח�פה ה��ר רב ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹנקרע
נ�ל�ל� (סג) מ�פילה; אבריה נתר�ק� (סב) ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�עליה;
רב נעקר� (סה) צלע�תיה; רב נ���ר� (סד) ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹה�ימני�;
נעקרה (סז) �חלית�; אחת צלע נעקרה (סו) ְְֶֶָָָ�ְְְֵֶֶֶַַַָָָצלע�תיה;
חסרה (סט) מע�ר�; ה�ר� נ�מט (סח) אחת; ְְְִִֵֵַַַַָָָָָ�חליה

ונתר�צ�. ה�ל�לת, רב נח�ס (ע) �סלע; ְְְִֵֶֹ�ְְְֶֶֶַַַֹֹ�ַה�ל�לת

.Èהח�ה ואת ה�המה את �א�סרי� חלי ה�בעי� ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָא��
וכל �מ��טיו. מה� אחד �ל נת�אר �בר טרפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָמ���
לע�� ה�צ�יי� �אברי� �ע�� ���צא מה� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�אפ�ר
מ�רפ�ת ח�� � ה�א אחד �בע�� ��המה �ינ� ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ�בהמה,
אי� �הע�� מ�ני הראה; ו��א�נ�ת ו���ח�ל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ���ליה,
יד�ע. מני� ל� אי� י�צא, וא� ��המה; א�נ�ת ח��� ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָל�
�טרפ�ת �המה; �טח�ל ואינ� ענב, �מ� עגל הע�� ְְְְְְִֵֵֵֵָָָָֹ�טח�ל
�די ��המה חכמי� א�ת� מנ� לא � ו���ח�ל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ���ליה
�הקטינה לכליה נתנ� לא �לפיכ� �ע��, �נגד� ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹ��היה

�זה. ���צא �ל וכ� �ע��. ְִֵֵֶַָָֹ�ע�ר

.‡Èי� על וא� ה�המה, על יתר �ע��, י� טרפ�ת ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָ���י
בני מראי ������ ע�� ה�: וא�� האברי�; א�ת� ל� ���ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

רא��. עצ� ���ב ה�י� וע�� הא�ר, מחמת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמעיו

.·Èארע�� ��ל �לל; א�� טרפ�ת על לה�סי� ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָואי�
ה��ר�ת חכמי ��נ� מא�� ח�� לע�� א� לח�ה א� ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָלבהמה
אפ�ר � י�ראל דיני ��י עליה� והס�ימ� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהרא��ני�,
לחי�ת. ס�פ� �אי� הרפ�אה מ�ר� לנ� נ�דע ואפ�� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ��חיה,

.‚Èראה�� �י על וא� טרפה, �ה� ואמר� ��נ� א�� ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכ�
ואפ�ר ממיתי�, אינ� ��קצת� ��ידינ� הרפ�אה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמ�רכי
��אמר: חכמי�, ��נ� מה א�א ל� אי� � מה� ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ��חיה

י�ר��". א�ר ה��רה �י ֲִֶַַָ"על

.„Èחזקת� ה�א והרי הא��, ה�רפ�ת ���דע ט�ח ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�ל
�זה ואי� ולמ�ר, לעצמ� ולב�ק ל�חט ל� מ�ר � ְְְְְְְְִִִֵֶַָָֹֹֹ�ְַ��ר�ת
�עד�ת� הניה ל� י� �י� �א��רי�, נאמ� אחד �עד ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָח��;
מ��ח ��ר ל�קחי� �אי� �ארנ�, �כבר ל�. אי� ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ�י�
י�ראל �אר� א� לאר�, �ח�צה לעצמ� �ב�דק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ���חט
טרפה יצאת וא� ממחה. היה �� א� א�א ה�ה, ְְְִֵֶָָָ�ְִֵֶֶַַַָָָ��מ�
ח�זר ואינ� א�ת�; �מעבירי� א�ת�, מנ�י� � יד� ְְֲִִִִֵֵַַַַָמ�חת
ויחזיר א�ת�, מ�ירי� �אי� למק�� ��ל� עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָלכ�ר�ת�
ח��ב. �ממ�� לעצמ� טרפה י�ציא א� ח��ב, �דבר ְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָאבדה

יא ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

טרפה‡. ספק �ה� ���לד ע�� א� ח�ה א� �המה ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ל
א� הלכה, ולא ��פלה �המה �ג�� � א�� ְְְְְְִֵֵֵֶָָָָָֹמ�רפ�ת
�ני �נגד ה��ר האדי� א� יד�ע ואי� ח�ה �יד ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��טרפה
א� יד�ע ואי� �ל�ל�� ��ח�סה א� האדי�, לא א� ְְְִֵַָָָ�ְְֱִִֵֶֶֶַָֹמעי�
ו�הה זכר היה א� � א�� �דברי� וכ��צא מע�ט�, א� ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָ�ר��

�ל�נ ��אר �למה �חזקת ז� הרי חד�, ע�ר י� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
�זכר, � �בע�� ��לד. עד נקבה, היתה וא� ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָה�המ�ת;

�ל ה�יצי� �ל ��לד עד �בנקבה, חד�; ע�ר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ני�
ותלד. �נ�ה טעינה ותטע� הרא��נה, ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹטעינה

��א·. זה, זמ� �ת�� לג�י ז� טרפה ספק למ�ר ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹואס�ר
לי�ראל. ְְְְִִֵֶָָימ�ר�ה

ח���י�‚. ואי� ה�, �ריאי� �חזקת וע�� ח�ה �המה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ל
�חיטה ����חט� לפיכ�, טרפה. �ה� י� ��א ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלה�
מ� אחת �ה� י� ��א �דיקה צריכי� אינ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��רה,
�בר לה� ���לד עד � ה�ר �חזקת ה� הרי א�א ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָה�רפ�ת,
�לבד. �בר א�ת� על ��דקי� �� ואחר ל�, ְְְְִִִֶַַַַָָָ�ח���י�

הראה„. את ��דקי� ע��, �ל ה�� ���מט �ג�� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�יצד?
נתר�ק� ��א א�ת� ��דקי� ה�המה, נפלה נ�בה; ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ��א
�ל קר�� נ�ב ��א ��דקי� הרא�, עצ� נתר�צ� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאבריה;
�ה� וכ��צא רמח א� ח� �� נזרק א� ק�� א�ת� ה�ה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמח;
�ל �נגד �דיקה �צריכה ל�, ח���י� לחלל�, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָונכנס
וכ� �נקיבת�. ���ר� האברי� מ� אחד נ�ב ��א ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהחלל,

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

�מ�‰. סרכ�ת, ��מצא� א� צמחי�, �העלת ראה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָלפיכ�,
לטר�� א� ל�ב �הי� א� ול�פ�, מ��ה �ל�יי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹח�טי�
א� וכ� �דיקה; �צריכה נ�בה ��א ל� ח���י� � ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָה�בד
סמ��� נ�ב ��א ח���י� � לחה מלא אבע��ע ב� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָנמצא

�דיקה. וצרי� ְְְִִֶַָָָ��ח�יו,

.Âל�יה� הראה נמצאת �א� ז�, �ר� על היה ה�י� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמ�
א� ול�פ�, ראה �ל הא� מ� הי� א� � ח�טי� �מ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�סרכ�ת
ה�רכה, את �ח�תכי� � ה�בד לטר�� א� ל�ב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�הי�
נמצאת א� �פ��רי�: א�ת� ונ�פחי� הראה, את ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָ�מ�ציאי�
�למה, היא הרי ה�י�, נת�ע�ע לא וא� טרפה; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹנק�בה,
נ�ב ��א א� נקב, �מק�� היתה לא ז� וסרכא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ��מ�רת,
ולא ,�� �ה�רה מי ראינ� לא �מע�ל� �לבד. העלי�� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹקר��

.�� �� �ע��י� מק�� ְִֶַָָָ�מענ�

.Êחכמי מ�ברי ה�ראי� ה�ברי� ה� �א�� �י על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָוא�
את ����חטי� � ה�א �� �י�ראל ה���ט ה�נהג ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ�למ�ד,
�בד, �ל ה�ר�� את ק�רעי� הח�ה, את א� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�המה
�ל�יה נמצאת לא א� �מק�מ�: הראה את ְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ�ב�דקי�
ול��ר ראה מאזני מאז� סרכא ��מצאת א� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ�סרכא,
��ר �י� ה�לע�ת ��י� ��ר �י� רביצת�, ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ�מק��
מ� א� ה�דר, על לאז� מאז� סרכא ��מצאת א� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ��חזה,

א�ת�. מ�ירי� א�� הרי � ל� ה�מ�כה לאז� ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהא�

.Á��מק לאיזה ראה �ל הא� מ� י�צא ח�ט נמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָוא�
א�ת�. א�סרי� � ה�ערה �ח�ט היה ואפ�� ,�����ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ

.Ë��לטר א� ל�ב, מ��� ח�ט הראה מ� היה א� ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוכ�
מ� הח�ט �היה �י� � ל�ר�ה א� ה�ב, לכיס א� ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָה�בד,
�ח�ט היה ואפ�� האז�, מ� �היה �י� ראה, �ל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהא�
�ב�קה ��מצאת ור�ה וכ� א�ת�. א�סרי� � ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָה�ערה
וח�ט א�ת�. א�סרי� � לכיס� מ��ה י�צא ח�ט א� ְְְְִִִִֵֶָָָָ�כיס�,

א�ת�. א�סרי� ה�דר, על ��א לאז� מאז� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹה��צא

.Èל��ר האז� מ� סרכא מצא� א� ��נהג� מק�מ�ת, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹי�
וה ���לע�ת, א�ת�.ולעצ� א�סרי� � ���יה� �ב�קה �רכא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
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�מע�ט ה��ירי�. מ� ואני, הא�סרי�; מ� זצ"ל, מרי ְְֲִִִִִִִִַַַַָָָוא�א
א�סר. ואני לב��; �עצ� נד�קה אפ�� מ�ירי� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָמק�מ�ת

.‡È;נקב �� י� ��א הראה, את ���פחי� מק�מ�ת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָוי�
���ר� �בר נ�לד לא �הרי נ�פחי�, אי� ה�ק�מ�ת ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹורב
א� א�א �ב�ערב, �ספרד ראה נפחנ� לא �מע�ל� ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלח��.

ל�. �ח���י� �בר לנ� ְִֶַָָָנ�לד

.·Èי� על א�א ה�י�, �י על אינ� � ��� א�� ִִִֵֶַַַָָָ�ְִֵָ�דברי�
ע��, ��דק �מי �מענ� לא �מע�ל� ��ארנ�. �מ� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�נהג,

ח��. ל� נ�לד א� ֲִֶַָָא�א

.‚È�וקד ה�ט�, את וקרע ה�המה, את ��חט ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמי
והל� הראה את ונטל ��י, א� �לב �א הראה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ��ב�ק
היתה נק�בה '��א א�מרי�: ואי� מ�רת; זה הרי � ְְְְִֵֶֶֶָָָָ�ֲֵֶל�
א��ר; מחזיקי� �אי� � היתה' �ב�קה ��א א� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָהראה,
�כ�� �טרפה. �מה ���דע עד ה�ר, �חזקת ז� הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָא�א
לא �� �ה�, וכ��צא �ל�דרה מח לקר�� ח���י� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ�אי�
מצ�י, �אינ� ��בר מנהג; �זה ואי� �אבדה. לראה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָנח��

מנהג. �� ְִֵָאי�

.„È,דק��� קד� הראה את וה�ציא ה��ראלי א� ה��י ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�א
י�דעי� אנ� �אי� �י על וא� א�ת�, נ�פחי� � ק�מת היא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי

ה�נהג. ���ט מ�ני הי�; לא א� צמחי� �� הי� ְְְִִִִִֵַָָָָָֹא�

.ÂËהראה מ� מדל�ל�ת סרכ�ת ימצא� �א� מק�מ�ת, ְִֵָָָ�ְְְְְִִִֵֶי�
א�סרי� � ל�ק�� ולא ל�פ� לא �ב�ק�ת �אינ� �י על א� �ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
�ל לממ�נ� וא��ד ה�א, �ד�ל הפסד זה ודבר ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָא�ת�.
ולא �ספרד, ולא �צרפת זה נהג� לא �מע�ל� ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹי�ראל.
נ�פחי� א�א זה, �מנהג לנהג רא�י ואי� ��ערב. זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנ�מע
מ�רת. ז� הרי ה�קב, מ� �למה נמצאת א� � �לבד ֶֶ�ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָא�ת�
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מ�ר‡. ה��ר � אחד �י�� �נ� ואת א�ת� ָ�ְְְֵֶֶַַָָָה��חט
לא �נ� ואת "את� ��אמר: ל�קה, וה��חט ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ�אכילה,
�חיטת על א�א ל�קה ואינ� אחד". �י�� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָת�חט�
ו�חט חבר� �בא מ�ניה�, אחד �חט א� לפיכ� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאחר��;

ל�קה. חבר� � ה�ני ֲִֵֵֶֶַאת

זמ�,·. �בכל מק�� �כל נ�הג � �נ� ואת א�ת� ְְְְְִֵֶַָָָא��ר
מק��י� �י� ה�אכלי� מק��י� �י� �במק��י�, ְִָ�ְֱִִֵֶַָָ�ְִֵָ�ְִ�ְ�ח�י�
וה�ני �עזרה ��חט הרא��� לפיכ�, נאכלי�; ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�אינ�
�ניה� �הי� �י� � �עזרה וה�ני �ח�� הרא��� א� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ח��,
ואחד ח�י� מה� אחד �היה �י� קד�י�, �ניה� א� ְִֶָ�ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�ח�י�
�נ�. ואת א�ת� מ��� ל�קה אחר��, ��חט זה � ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָקד�י�

�לבד,‚. ��חיטה א�א נ�הג �נ� ואת א�ת� א��ר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָאי�
הא��ר; ה�א �ניה� ��חיטת � ת�חט�" "לא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ��אמר:
ה�ני. ל�חט מ�ר �יד�, נתנ�ל א� הרא��� נחר א� ְִִֵַָֹ�ְְֲִִִֵַַָָָָאבל
�ט�ר. � �יד� נתנ�ל א� ה�ני, ונחר הרא��� �חט א� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכ�

הרא���„. את עצמ� לבי� �ינ� ��חט� וקט� ��טה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחר�
�חיטה. �חיטת� �אי� אחריה�, ה�ני את ל�חט מ�ר ��ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ספק‰. ה�א והרי הרא���, את אס�רה��חט � נבלה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָ
ל�קה; אינ� �חט, וא� ה�ני; ְְִִִֵֵֶַַָֹל�חט

.Â,�לפיכ �חיטה. �מ� לאכילה, רא�יה �אינ� ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָ�חיטה
ה�סקל ��ר א� טרפה א� �עזרה ח�י� ��חט ְְֲִִֵַָָָָָ�ִֶַָרא���
�בא זרה, לעב�דה ��חט א� אד�ה, �פרה ער�פה ֲֶַַָָָָָָ�ְְֲֲֶָָָָועגלה
�חט א� וכ� ל�קה. זה הרי � ה�ני את ו�חט ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאחר��
ה� והרי ה�ני, ו�חט האחר�� �בא האחד, את ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרא���
אד�ה �רה א� ער�פה ועגלה ה�סקל ��ר א� �עזרה ָ�ְְְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָ�ח�י�

ל�קה. זה הרי �ֲֵֶֶ

.Ê,�נ� ואת א�ת� מ��� �ט�ר � זרה לעב�דה ְְְֲִֶַָָָָָ�חט�
�נ� ואת א�ת� מ��� �� התר� וא� �נפ��; נתח�ב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַ�הרי

ל�קה. � זרה עב�דה מ��� �� התר� ְְֲִִֶָָָֹולא

.Áטה�רה �בהמה א�א נ�הג �נ� ואת א�ת� א��ר ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָאי�
ת�חט� לא �נ� ואת את� � �ה א� "ו��ר ��אמר: ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַֹֹ�לבד,
העז, על ��א צבי �יצד? �כלאי�. ונ�הג אחד". ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�י��
אס�ר � ה�ב�ה על ה�א עז אבל ל�קה. � �בנ� העז ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָו�חט
�בנ� �רה ל�קה; אינ� �חט וא� �נ�, ואת א�ת� ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹל�חט

�בנ�. צב�ה לא ��רה, ְְְִָָָָָֹאסרה

.Ëאת ו�חט ,�� וילדה נקבה, ה�את ה�ב�ה �ת ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהיתה
ה�א �לאי� וכ� ל�קה; � �נ� ואת ה�ב�ה �ת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה�קבה
ע� מעז �י� העז, ע� מ�ב� �י� עז, �מ�י� �ב� ִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָמ�י�

�נ�. ואת א�ת� מ��� ל�קה � ְְְִִֶֶַָה�ב�ה

.È�וא ה�א. מא�� אבר ע�ר, � המע�רת את ל�חט ְִִֵֵֶָ�ֶֶ�ְְִֶַָֹ�מ�ר
והפריס �חיטת�, אחר חי הע�ר ה�רקע[נעמד]יצא על ָָָ�ְְְְִִִַַַַַַַָָָ

ל�קה. אינ� �חט, וא� אחד; �י�� א�ת� ��חטי� אי� �ְְֲִִֵֵֶֶַָָ

.‡È.ו�אי �נ� ��ה ��קב�ת, נ�הג �נ� ואת א�ת� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָא��ר
�י�� �ניה� ��חטי� אי� � ו�אי אביו ה�א ��ה נ�דע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָוא�
נ�הג א� ספק �ה�בר ל�קה, אינ� � �חט וא� ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד;

נ�הג. אינ� א� ְִֵֵַָ��כרי�

.·Èל�קה � בניה �ני �חט �� ואחר ה�רה, את ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָה��חט
ל�קה � �חט� �� ואחר בניה, �ני �חט מלק��ת; ְְְֵֶֶַַַָָָָָָ�ְְֵַ��י
��י�; ל�קה � ��� �� ואת ��� ואת �חט� ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָאחת;
ל�קה � ה�ת את �חט �� ואחר ,��� �� ואת ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�חט�

אחר. �י� ה�א �י� ֵֵֵַַַאחת;

.‚È�בא� ה�ת, וזה הא� זה בהמ�ת, ��י ��קח� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ני�
למחר. ימ�י� וה�ני רא���; י�חט רא���, ��קח זה � ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלדי�
למחר. עד הרא��� וימ�י� זכה; ו�חט, ה�ני קד� ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָוא�

.„È�צרי לחבר� �המה ה��כר ��נה, �רקי� ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ�באר�עה
לאחר א�� א� ��� מכר�י '�בר ל�: ול�מר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָלה�דיע�
עד י�חט ולא האחר��, זה ��מ�י� �די � ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ���חט�ה'
י�� וערב חג, �ל האחר�� ט�ב י�� ערב ה�: וא�� ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמחר;
ה�נה. רא� וערב עצרת, וערב �סח, �ל הרא��� ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹט�ב

.ÂËאחר�נה� ��קח זה ��ראה אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ה
��חט �ה�א �חזקת� � ה��� �ס�� והיה לקנ�ת, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָנח�ז
��א � לה�דיע� צרי� אינ� ,���� רוח היה א� אבל ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָע�ה;

למחר. א�א י�חט ְְִֶָָָֹֹלא

.ÊË�ל ה�ת ואת לחת�, הא� את צרי�וה��כר � �ה ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
�זה. ���צא �ל וכ� ��חטי�. אחד �י�� ���אי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלה�דיע�,

.ÊÈאחר ה�ל� ה��� �נ�, ואת �א�ת� האמ�ר אחד ְְְֵֶֶַַַָָָי��
לא רביעי, ליל �תח�ת רא��� ��חט הרי �יצד? ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹה�ילה.
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הרא��� �חט א� וכ� חמי�י; ליל �ח�ת עד ה�ני ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹי�חט
ליל �תח�ת ה�ני ��חט ה�מ��ת, �י� קד� רביעי י�� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ�ס��
י�חט לא חמי�י, ליל �ל ה�מ��ת �י� רא��� �חט ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹֹחמי�י.
ל�קה. אינ� חמי�י, �י�� �חט וא� ��י; ליל עד ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָה�ני

יג ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�אכילה;‡. מ�ר ה��ר � ��חט� ה�ני�, על א� ֲִַָָ�ְִֵֵַַַַַָָָָָה��קח
על הא� ת�ח "לא ��אמר: הא�, �חיטת על ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹול�קה
��ח� וא� ל�קה. ����ח�ה, קד� מתה א� וכ� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה�ני�".

�ט�ר. ��קח�, ְֶַַָָָאחר

לק��·. ח�ב � לע�ה ���קה תע�ה לא מצות �ל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכ�
ל�קה. ק�מ�, לא וא� ;��� ְְֲִִֵֶֶָֹע�ה

מ�חת‚. ��רחה א� ו��ח�, מ�ד� הא� וחט� אחד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ�א
עד � ���ח" "��ח ��אמר: ל�קה, � מ�ע�� ��א ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹיד�

.��� ע�ה ק�� לא והרי מעצמ�, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ����ח

�ע��,„. ��א �די אג�יה וק�� ה�ני�, על א� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנטל
עד אצל� א�ת� �מ�הה מר��ת; מ�ת א�ת� מ�י� � ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָו��ח�
�רחה א� לזה, קד� מתה וא� �מ��ח�. �נפיה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ��ג�ל�

.��� ע�ה ק�� לא �הרי ל�קה, � ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָֹואבדה

��ח�‰. �מפריח�. �כנפיה א�חז הא�? מ��ח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוכיצד
ח�ב � �עמי� וחמ�ה אר�עה אפ�� וחזרה, ו��ח� ְְְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָָָוחזרה

���ח". "��ח ��אמר: ְְֱֵֵֶֶַַַַַַַל��ח,

.Â� ה�ני�' את �מ��ח הא� את נ�טל 'הריני ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהא�מר:
הא�". את ���ח "��ח ��אמר: הא�, ל��ח ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָח�ב

.Ê�הא חזרה �� ואחר ל��, והחזיר� ה�ני� את ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלקח
� א�ת� וצד וחזר הא�, את ��ח מ���ח. �ט�ר � ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליה�
אינ� והיא א�ת� לצ�ד א�א ��רה אסרה לא מ�ר; זה ְְִֵֶָָָָָָָָֹ�ֲֵֶהרי
��א עליה� מרחפת �היא ה�ני� ��ביל לפרח, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹיכ�לה
א� אבל האפר�חי�"; על רבצת "והא� ��אמר: � ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹי�קח�

מ�ר. � וצד� וחזר יד�, מ�חת ָ�ְְִִַַַָָָָָה�ציא�

.Á,��מז �אינ� טה�ר �ע�� א�א נ�הג אינ� הא� ָ�ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָ���ח
��אמר: � ��ר�ס ���נ� וע�פ�ת ועל�ה ��ב� י�ני ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ג��
א�זי� �ג�� המז��, אבל לפני�"; צ��ר ק� י�רא ְִַָָ�ְְֲִִִֵֶַַָָָ"�י

ל��ח. ח�ב אינ� � ��ית ���נ� וי�ני� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָותרנג�לי�

.Ë�יצי� א� לא��, צריכי� �אינ� מפריחי� אפר�חי� ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָהי�
קילקול]מ�זר�ת או חריגות בגלל מה� בוקע אפרוח �[שאי� ָ

�ביצי� א�� הרי � טרפ�ת האפר�חי� הי� ל��ח; ח�ב ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָאינ�
מ���ח. �פט�ר ְִֵַַָָמ�זר�ת,

.Èטמא ע�� מ���ח; �ט�ר ה��, על ר�ב� ��צא� ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָזכר
�יצי על ר�ב� טה�ר ע�� א� טה�ר, ע�� �יצי על ֵֵֵֵֵֵַַָָר�ב�

מ���ח. �ט�ר � טמא ְִֵֵַַָָע��

.‡È� טה�רי� וה� מינ�, �אינ� �יצי� על ר�בצת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה
הא� היתה ל�קה. אינ� ��ח, לא וא� מ��ח; זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהרי

ל��ח�. ח�ב ְְְֵַַָָָטרפה,

.·Èח�ב ���ח�ה, קד� ה�� �ת�� סימני� מקצת ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�חט
ל�קה. אינ� ��ח, לא וא� ְְִִֵֵֶַַַֹל��ח;

.‚È;ל��ח ח�ב ,��� נ�גע�ת �נפיה א� � מעפעפת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיתה
א� מטלית היתה מ���ח. �ט�ר נ�גע�ת, הי� לאו ְְְְְִִִֵַַַָָָָָוא�
וא� מ��ח; זה הרי ה��, �בי� �נפיה �י� ח�צצ�ת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�נפי�

ל�קה. אינ� ��ח, ִֵֶַֹלא

.„È,��העלי ��דר נ�גע�ת �כנפיה ביצי�, סדרי �ני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהי�
�יצי� ותח�יה� מ�זר�ת, �יצי� על ר�בצת �היתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָא�
ה�� על ה�כר �היה א� א�, ��י על א� �היתה א� ְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיפ�ת,
לקח, וא� י�ח; לא זה הרי � ה�כר על ר�בצת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהא�

ל�קה. אינ� ��ח, לא וא� ְְִִֵֵֶַַַֹי��ח;

.ÂË�ואינ ה�יצי�, �י� א� האפר�חי� �י� י��בת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה
ה��, �צד היתה א� וכ� מ���ח; �ט�ר � �ה� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנ�געת

מ���ח. �ט�ר � מ��� ��� נ�גע�ת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�כנפיה

.ÊËל� ר�אי�: � �יניה� וה�� איל�, ב�י �ני על ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהיתה
ל��ח. ח�ב ה��, על ��ל ה��י� י�טל� ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ�א��

.ÊÈ� אחת �יצה על א� אחד, אפר�ח על ר�בצת ְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיתה
בעלי ��י על א� ה�י�, �ני על ק� ה��צא ל��ח. ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָח�ב
ולא ביצי�" א� "אפרחי� נאמר לא ל��ח; ח�ב � ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹח�י�
�הוה. ה�ת�ב ���ר א�א האר�", על א� ע� "�כל ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנאמר

.ÁÈ;�עליה ר�בצת �הא� זמ� �ל ��יצי� לז��ת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאס�ר
האפר�חי� על א� ה�יצי� על ר�בצת היתה אפ�� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלפיכ�,
��� חצר�; ל� קנתה ולא מז�ני�, אינ� � ו��בכ� ְְְֲִֵֵָָָֹ�ְְְֲִֵַָָ�על�ת�
חצר� ל� �ז�ה לא �� לאחרי�, �ה� לז��ת יכ�ל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�אינ�

ל��ח. ח�ב �לפיכ� ְְִֵֶַַַָָָ�ה�;

.ËÈאת �ה� לטהר ואפ�� ה�ני�, על א� ל�ל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאס�ר
לא וא� ל��ח; ח�ב לקח, וא� מצוה. �היא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהמצרע
ולא וע�ה, תע�ה לא את ��חה ע�ה �אי� � ל�קה ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹ��ח,

ע�ה. ��חה ֲֲֵֵֶע�ה

.Îה�א והרי מ�ד� �פרח ה�ית, לבדק ע�� ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָה�ק�י�
ל�קח � ה�יצי� על א� האפר�חי� על ר�ב� �מצא� ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָמ�יר�,
נ�הג הא� ���ח �אי� גז�ר; לידי �מביא� ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹה�ל,
.��� א�� ואי� ל�", ��ח ה�ני� "ואת ��אמר: ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְ�מק��י�,

.‡Îה�א� מ�ני מ���ח, �ט�ר � ה�פ� את �הרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָע��
א�ת�. לד�� �י� לבית להביא� ְֲִִֵֶַָ�ְמצ�ה

יד ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

וע��‡. טה�רה ח�ה �חיטת �� לכ��ת ע�ה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָמצות
יאכל, א�ר ע�� א� ח�ה ציד יצ�ד "א�ר ��אמר: ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטה�ר,
קד� לבר� ח�ב לפיכ� �עפר"; וכ�ה� �מ�, את ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹו�פ�
ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��כ�ה:

ה��'. ���י על וצ�נ� ְְְִִִַַָָָ�מצו�תיו,

נאמר·. לא מז��; �ב�אינ� �מז�� נ�הג ה�� ֱֶַָֹ�ְְֵֶָ�ְִִֵַָ���י
� א�א יצ�ד" נ�הג"א�ר ואינ� �ח�י� ונ�הג הוה. ְְֲֵֶֶֶַָָֹ�ְִֵֵ

וא� ה�ית; �דק קד�י �י� מז�ח קד�י �י� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ְ�מק��י�,
לכ��ת. ח�ב אינ� ��חט�, ְְֵַַַָָָָעבר

את‚. הק�י� א� הק�י�� �� ואחר ע�� א� ח�ה ְְְִִִִֶַַַַָָָָ�חט
לכ��ת. ח�ב � ְַַַָָה��

ספק„. �היא �ר�ה וכ� וח�ה, מ�המה ה�א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�לאי�
לח�לה ה��חט מבר�. ואינ� לכ��ת, צרי� � ח�ה א� ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�המה
א� �לאי� ה��חט וכ� ה��ת; לאחר לכ��ת ח�ב ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָ���ת,

ט�ב. י�� לאחר �מ� מכ�ה ט�ב, �י�� ְְְֵֶַַַָָספק

�רכה‰. מבר� � אחד �מק�� ח�ה �מיני ע�פ�ת ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָה��חט
לכ��. אחד וכ��י ָ�ְְִֶַַָאחת,
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הרא��� �חט א� וכ� חמי�י; ליל �ח�ת עד ה�ני ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹי�חט
ליל �תח�ת ה�ני ��חט ה�מ��ת, �י� קד� רביעי י�� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ�ס��
י�חט לא חמי�י, ליל �ל ה�מ��ת �י� רא��� �חט ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹֹחמי�י.
ל�קה. אינ� חמי�י, �י�� �חט וא� ��י; ליל עד ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָה�ני
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�אכילה;‡. מ�ר ה��ר � ��חט� ה�ני�, על א� ֲִַָָ�ְִֵֵַַַַַָָָָָה��קח
על הא� ת�ח "לא ��אמר: הא�, �חיטת על ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹול�קה
��ח� וא� ל�קה. ����ח�ה, קד� מתה א� וכ� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה�ני�".

�ט�ר. ��קח�, ְֶַַָָָאחר

לק��·. ח�ב � לע�ה ���קה תע�ה לא מצות �ל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכ�
ל�קה. ק�מ�, לא וא� ;��� ְְֲִִֵֶֶָֹע�ה

מ�חת‚. ��רחה א� ו��ח�, מ�ד� הא� וחט� אחד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ�א
עד � ���ח" "��ח ��אמר: ל�קה, � מ�ע�� ��א ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹיד�

.��� ע�ה ק�� לא והרי מעצמ�, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ����ח

�ע��,„. ��א �די אג�יה וק�� ה�ני�, על א� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנטל
עד אצל� א�ת� �מ�הה מר��ת; מ�ת א�ת� מ�י� � ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָו��ח�
�רחה א� לזה, קד� מתה וא� �מ��ח�. �נפיה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ��ג�ל�

.��� ע�ה ק�� לא �הרי ל�קה, � ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָֹואבדה

��ח�‰. �מפריח�. �כנפיה א�חז הא�? מ��ח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוכיצד
ח�ב � �עמי� וחמ�ה אר�עה אפ�� וחזרה, ו��ח� ְְְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָָָוחזרה

���ח". "��ח ��אמר: ְְֱֵֵֶֶַַַַַַַל��ח,

.Â� ה�ני�' את �מ��ח הא� את נ�טל 'הריני ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהא�מר:
הא�". את ���ח "��ח ��אמר: הא�, ל��ח ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָח�ב

.Ê�הא חזרה �� ואחר ל��, והחזיר� ה�ני� את ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלקח
� א�ת� וצד וחזר הא�, את ��ח מ���ח. �ט�ר � ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליה�
אינ� והיא א�ת� לצ�ד א�א ��רה אסרה לא מ�ר; זה ְְִֵֶָָָָָָָָֹ�ֲֵֶהרי
��א עליה� מרחפת �היא ה�ני� ��ביל לפרח, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹיכ�לה
א� אבל האפר�חי�"; על רבצת "והא� ��אמר: � ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹי�קח�

מ�ר. � וצד� וחזר יד�, מ�חת ָ�ְְִִַַַָָָָָה�ציא�

.Á,��מז �אינ� טה�ר �ע�� א�א נ�הג אינ� הא� ָ�ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָ���ח
��אמר: � ��ר�ס ���נ� וע�פ�ת ועל�ה ��ב� י�ני ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ג��
א�זי� �ג�� המז��, אבל לפני�"; צ��ר ק� י�רא ְִַָָ�ְְֲִִִֵֶַַָָָ"�י

ל��ח. ח�ב אינ� � ��ית ���נ� וי�ני� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָותרנג�לי�

.Ë�יצי� א� לא��, צריכי� �אינ� מפריחי� אפר�חי� ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָהי�
קילקול]מ�זר�ת או חריגות בגלל מה� בוקע אפרוח �[שאי� ָ

�ביצי� א�� הרי � טרפ�ת האפר�חי� הי� ל��ח; ח�ב ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָאינ�
מ���ח. �פט�ר ְִֵַַָָמ�זר�ת,

.Èטמא ע�� מ���ח; �ט�ר ה��, על ר�ב� ��צא� ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָזכר
�יצי על ר�ב� טה�ר ע�� א� טה�ר, ע�� �יצי על ֵֵֵֵֵֵַַָָר�ב�

מ���ח. �ט�ר � טמא ְִֵֵַַָָע��

.‡È� טה�רי� וה� מינ�, �אינ� �יצי� על ר�בצת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה
הא� היתה ל�קה. אינ� ��ח, לא וא� מ��ח; זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהרי

ל��ח�. ח�ב ְְְֵַַָָָטרפה,

.·Èח�ב ���ח�ה, קד� ה�� �ת�� סימני� מקצת ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�חט
ל�קה. אינ� ��ח, לא וא� ְְִִֵֵֶַַַֹל��ח;

.‚È;ל��ח ח�ב ,��� נ�גע�ת �נפיה א� � מעפעפת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיתה
א� מטלית היתה מ���ח. �ט�ר נ�גע�ת, הי� לאו ְְְְְִִִֵַַַָָָָָוא�
וא� מ��ח; זה הרי ה��, �בי� �נפיה �י� ח�צצ�ת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�נפי�

ל�קה. אינ� ��ח, ִֵֶַֹלא

.„È,��העלי ��דר נ�גע�ת �כנפיה ביצי�, סדרי �ני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהי�
�יצי� ותח�יה� מ�זר�ת, �יצי� על ר�בצת �היתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָא�
ה�� על ה�כר �היה א� א�, ��י על א� �היתה א� ְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיפ�ת,
לקח, וא� י�ח; לא זה הרי � ה�כר על ר�בצת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהא�

ל�קה. אינ� ��ח, לא וא� ְְִִֵֵֶַַַֹי��ח;

.ÂË�ואינ ה�יצי�, �י� א� האפר�חי� �י� י��בת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה
ה��, �צד היתה א� וכ� מ���ח; �ט�ר � �ה� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנ�געת

מ���ח. �ט�ר � מ��� ��� נ�גע�ת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�כנפיה

.ÊËל� ר�אי�: � �יניה� וה�� איל�, ב�י �ני על ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהיתה
ל��ח. ח�ב ה��, על ��ל ה��י� י�טל� ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ�א��

.ÊÈ� אחת �יצה על א� אחד, אפר�ח על ר�בצת ְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיתה
בעלי ��י על א� ה�י�, �ני על ק� ה��צא ל��ח. ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָח�ב
ולא ביצי�" א� "אפרחי� נאמר לא ל��ח; ח�ב � ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹח�י�
�הוה. ה�ת�ב ���ר א�א האר�", על א� ע� "�כל ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנאמר

.ÁÈ;�עליה ר�בצת �הא� זמ� �ל ��יצי� לז��ת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאס�ר
האפר�חי� על א� ה�יצי� על ר�בצת היתה אפ�� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלפיכ�,
��� חצר�; ל� קנתה ולא מז�ני�, אינ� � ו��בכ� ְְְֲִֵֵָָָֹ�ְְְֲִֵַָָ�על�ת�
חצר� ל� �ז�ה לא �� לאחרי�, �ה� לז��ת יכ�ל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�אינ�

ל��ח. ח�ב �לפיכ� ְְִֵֶַַַָָָ�ה�;

.ËÈאת �ה� לטהר ואפ�� ה�ני�, על א� ל�ל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאס�ר
לא וא� ל��ח; ח�ב לקח, וא� מצוה. �היא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהמצרע
ולא וע�ה, תע�ה לא את ��חה ע�ה �אי� � ל�קה ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹ��ח,

ע�ה. ��חה ֲֲֵֵֶע�ה

.Îה�א והרי מ�ד� �פרח ה�ית, לבדק ע�� ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָה�ק�י�
ל�קח � ה�יצי� על א� האפר�חי� על ר�ב� �מצא� ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָמ�יר�,
נ�הג הא� ���ח �אי� גז�ר; לידי �מביא� ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹה�ל,
.��� א�� ואי� ל�", ��ח ה�ני� "ואת ��אמר: ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְ�מק��י�,

.‡Îה�א� מ�ני מ���ח, �ט�ר � ה�פ� את �הרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָע��
א�ת�. לד�� �י� לבית להביא� ְֲִִֵֶַָ�ְמצ�ה

יד ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

וע��‡. טה�רה ח�ה �חיטת �� לכ��ת ע�ה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָמצות
יאכל, א�ר ע�� א� ח�ה ציד יצ�ד "א�ר ��אמר: ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטה�ר,
קד� לבר� ח�ב לפיכ� �עפר"; וכ�ה� �מ�, את ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹו�פ�
ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��כ�ה:

ה��'. ���י על וצ�נ� ְְְִִִַַָָָ�מצו�תיו,

נאמר·. לא מז��; �ב�אינ� �מז�� נ�הג ה�� ֱֶַָֹ�ְְֵֶָ�ְִִֵַָ���י
� א�א יצ�ד" נ�הג"א�ר ואינ� �ח�י� ונ�הג הוה. ְְֲֵֶֶֶַָָֹ�ְִֵֵ

וא� ה�ית; �דק קד�י �י� מז�ח קד�י �י� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ְ�מק��י�,
לכ��ת. ח�ב אינ� ��חט�, ְְֵַַַָָָָעבר

את‚. הק�י� א� הק�י�� �� ואחר ע�� א� ח�ה ְְְִִִִֶַַַַָָָָ�חט
לכ��ת. ח�ב � ְַַַָָה��

ספק„. �היא �ר�ה וכ� וח�ה, מ�המה ה�א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�לאי�
לח�לה ה��חט מבר�. ואינ� לכ��ת, צרי� � ח�ה א� ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�המה
א� �לאי� ה��חט וכ� ה��ת; לאחר לכ��ת ח�ב ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָ���ת,

ט�ב. י�� לאחר �מ� מכ�ה ט�ב, �י�� ְְְֵֶַַַָָספק

�רכה‰. מבר� � אחד �מק�� ח�ה �מיני ע�פ�ת ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָה��חט
לכ��. אחד וכ��י ָ�ְְִֶַַָאחת,
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.Âח�ב ד�, מראה �� י� א� � �מי� ��תערב ��ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
�ד� א� �יי� נתערב מ�כ��ת. �ט�ר לאו, וא� ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָלכ��ת;
��ראה אפ�ר א� מי�: ה� �א�� א�ת� ר�אי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�המה,
ח�ב מי�, היה א�� זה ��ע�ר לכ��ת� �ח�ב ה�� ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמראה

מ�כ��ת. �ט�ר לאו, וא� ה�ל; ְְְִִַַַָָֹלכ��ת

.Ê���� �נ�ה. �ע� לכ��ת� ח�ב אינ� � ונת��ה ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָ��ה�
הר�ח, ����� אחר ונת��ה חזר לכ��ת; צרי� אינ� ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהר�ח,

לכ��ת. ְַַָח�ב

.Á,ה�א א�א �� �� אי� א� � ה��י� ו�על ה��תז ��ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
לכ��ת�. ְַַָח�ב

.Ëח�ב נ�ר, ר��מ� א� � ��רקע ה�� ונבלע ְְְִִִִַַַַַַַָָָָ�חט
הר�ח, ����� �מי זה הרי � נ�ר ר��מ� אי� וא� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָלכ��ת;

מ�כ��ת. ְִַָ�פט�ר

.È,לאכילה הרא�יה �חיטה �� על א�א �כ��י ח�ב ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאי�
טרפה, ונמצאת ה��חט לפיכ�, יאכל"; "א�ר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ��אמר:
��גמר ע�� א� ח�ה ה��חט א� �עזרה, ח�י� ה��חט ְֲִִֵֶַַַָָָָ�ֵַא�
מ�כ��ת. �ט�ר � �יד� ונתנ�לה וה��חט לסקילה, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ�ינ�
ח�בי� אינ� עצמ�, לבי� �ינ� ��חט� וקט� ��טה חר� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוכ�

�חיטת�. �� ְְִַַָָלכ��ת

.‡Èזבל� �בגבסי�, �סיד, �עפר, מכ�י� מכ�י�? ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ��ה
אבני� �ב�חיקת לכת��, צרי� ה��צר �אי� �ק �בח�ל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ק,

חר�י� �בנסרת ��ה, ���� �ל �בנערת [נגרי�]וחר�י�, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
וחרסית �בלבנה א��[טיט]��ה, ��ל ��ת��; �מג�פה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

� �אבני� ��ה� א� �לי, עליו �פה א� אבל ה�. עפר ְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָָָמי�
"�עפר". ��אמר: ���י, זה ֱִֵֶֶֶֶַָָאי�

.·È�וס��י וקמח �ס, �בח�ל �ס, �זבל מכ�י� אי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָלפיכ�
ח�� עפר; מי� א�� �אי� לפי � מ�כ�ת �לי ��חיקת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ�מ�רס�,
'עפר', ��קרא מ�ני ,�� ��כ�י� �לבד ה�הב ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמ�חיקת
לעפר". �ק א�ר "עד ונאמר: ל�", זהב "ועפרת ְְְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��אמר:

.‚Èבכחל� ה�ב��, �יח וה�א ��יח�ר, [צבעמכ�י� ְְְְְִִִִַַַַָֹ
ה�סילי�איפור] �בנקרת ריחיי�], �י�[פסולת �באפר, , ְְְְִִִֵֵֶַַ

� ���ר� ��ר אפר אפ�� �גדי�, אפר �י� עצי� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאפר
�עפר לכ��ת �מ�ר הח�את"; �רפת "מעפר נאמר: ְֲַַַָ�ְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָ�הרי

ה��חת. ִִַַַעיר

.„È,י�חט �� ואחר למ�ה, עפר ���� צרי� ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹה��חט
�עפר. ויכ�ה �כלי י�חט לא אבל �עפר; יכ�ה �� ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹואחר

.ÂË;"וכ�ה "ו�פ� ��אמר: ��כ�ה, ה�א � ��חט ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ�מי
�פני מצוה ��� לכ��ת�; ח�ב � אחר וראה� ��ה�, לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוא�

לב��. ���חט �ל�יה ואינ� ְְְְֵֵַַַָָָעצמ�,

.ÊË�א �ס�י� א� �יד�, א�א �רגל�, יכ�ה לא ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹ�כ��כ�ה,
�ז�י�ת ויהי� ��צו�ת, ��י�� מנהג ינהג ��א �די � ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹ�כלי
���ה למי א�א מצו�ת, �ל לעצמ� ה�ב�ד �אי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליו;
נר א�ת� וער� �ח��, מ�מ�� וה�ילנ� ה�א, �ר�� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ה�
וכ� ה��ר; נתיב�ת לה�ר�ת וא�ר ה�ע�י�, לי�ר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹלי�ראל

לנתיבתי". וא�ר �בר�, לרגלי "נר א�מר: ְְְְְִִִִֵֵֶַָָה�א

�מני� �די. �עזרת חמי�י, ספר נגמר �ס�ע�. רחמנא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ�רי�
�יאה, א��רי הלכ�ת וחמ�י�: �ל�ה זה, ספר �ל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�רקי�
�בעה אס�ר�ת, מאכל�ת הלכ�ת �רקי�; וע�רי� ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָ�ני�
�רקי�. ע�ר אר�עה �חיטה, הלכ�ת �רקי�; ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָע�ר

�
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.‡� והמית� �ע�, א� �אב� �זד�� חבר� את ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָה��ה
רא�י א� עליו, �ה�ה� �מק�� ,�� �ה�ה� �בר ְִִִִֶֶָָָָָָָָא�מדי�
��אמר: רא�י, אינ� א� זה, �אבר להמית חפ� ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָא�ת�
א�ר יד ע� �כלי א� ה�ה�... �� ימ�ת א�ר יד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ"�אב�
��מה ואינ� להמית. �די �� ��היה עד ה�ה�", �� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָימ�ת

ירכ�; על למ�ה� ל�� על ְְִֵֵֵַַַַמ�ה�

מק��·. �א�מדי� מ�א� ,"�� ימ�ת "א�ר ונאמר ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָה�איל
�� ה��ה, �מק�� �� �ה�ה החפ� �א�מדי� ��� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה��ה.
���ערי� מ�א� יד", "�אב� ��אמר: � הה�יה �ח ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא�מדי�
א��ת ��י �רח�ק �חבר� אב� ז�רק ד�מה אינ� ה�ד; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאת
יתר; �ח� יהיה ע�ר ��רח�ק ע�ר, �רח�ק �� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹלז�רק
א�ה, מאה �רח�ק לז�רק ע�ר �רח�ק ז�רק ד�מה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואינ�

הה�יה. �ח יתמעט �י�תר ה�ק�� ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ��רח�ק

וכח‚. הה�רג, �ח �מ�ערי� עצמ�; ה��ה מ�ערי� ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹוכ�
�ריא א� ח��, א� חזק א� קט�, א� �ד�ל ה�א א� � ֱִִֶַַָָָָָָָָה�הרג
"�� ימ�ת "א�ר ��אמר: �זה, ���צא �ל וכ� ח�לה, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָא�

ס��תיה. �ל מ�ערי� זה, �ל מיתת� �ְֲִִִֶֶֶַָָָ

"וא�„. ��אמר: � �ע�ר ��רה ל� נתנה לא ברזל, ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹ�לי
וה�א �מחט; ואפ�� ה�א", ר�צח ו�מת, ה�ה� ברזל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹ�כלי
�ה�; וכ��צא ס�י� א� ���ד א� מחט �מ� חד ל� ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹ��היה

�ע�ת ה�ה� א� א�מדי�[גוש]אבל ,�� וכ��צא �רזל �ל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
הע�. א� האב� �א�מדי� �דר� ְְִֵֶֶֶֶֶָָָא�ת�

�יד�‰. �ה�ה� �ג�� והמית�, �לי �לא חבר� את ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹה��ה
נגפ� א� �רגל� �ח[הכהו]א� מ�ערי� � והמית� �רא�� ְְְְְֱֲִִֶַַַָֹֹ

חבר� ��ח� ד�מה אינ� ה��ה; �מק�� ה�הרג, וכח ְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹה��ה,
ואינ� �ח�; �כל �רגל� �� לב�עט מ�ה��אצ�ע�, ד�מה ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָֹ

את ה��ה ח�� ד�מה ואינ� מתניו; על למ�ה� ל��, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל
ח�לה. א� ח�� ה��ה חזק לבריא החזק, ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָה�ריא

.Â�ה�ה �איבה "א� ��אמר: א��? �כל ���ערי� ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�מ�י�
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��אמר �י על א� ה��ה"; י�מת מ�ת � ו�מת ְֱִֶֶֶַַַַַַַָָֹביד�,
מ�לל, � "�איבה" הה�יה להי�ת ה�ת�ב הצרי� ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ"�יד�",

הה�יה. �ח ְֲִֶַַַַָָֹ���ערי�

.Ê�מ�ערי � ומת ונפל ה�ג, מרא� חבר� את ה��ח� ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכ�
�� ��מה �אינ� ה�דח�; וכח מעליו, �ה�יל� ה�ק�� ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�ב�
ה�ק��? �ב� ���ערי� �מ�י� ��פל. לגד�ל ��פל ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹי�מ�
מק�� ��ל לי, ויראה יה�פ��". ��נאה "וא� ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ��אמר:
�מ� להמית, �די �� אי� � טפחי� ע�רה �גבה� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָ�אי�

�המה. לעני� �ב�ר ְְְְְִֵֶַָָ�אמר�

.Á��ג� �ה�ה� א� �ע�, א� �אב� חבר� את ה��ה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
עפר מלא �סל א� וגפרית, מלח �ל �ג�� א� אדמה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ל
ימ�ת "א�ר ��אמר: �בלה, �ל �פלח ואפ�� צר�ר�ת, ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָא�
��מית. ה�א וה�בד להמית. רא�י �ה�א �ל � "��ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

.Ë�א�מדי הא�, לת�� א� ה�י� לת�� חבר� את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָה��ח�
וא� �י�; �ית מ�יתת �ט�ר מ��, לעל�ת יכ�ל א� ְֲִִִִִִֵַַָָָא�ת�:

�ב� א� וכ� ח�ב. לעל�ת, יכ�ל ממנועליו[לח�]אינ� [ומנע ְֲִֵֵַַַָָָָָ
�חלצאת] �� נ�אר ��א עד הא�, �ת�� א� ה�י� ְְְִִֵֶַַַַַָֹֹ�ת��

��ח�ה. ה��ח� ה�א �אינ� �י על א� ח�ב, � ומת ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלעל�ת
�ה�יח� עד וחטמ� חבר� �י על יד� למ�יח ה�י� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָוה�א
א� ���ה וה�יח� ��פת� א� לחי�ת, יכ�ל ואינ� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמפר�ר
מ��� ��נע עד מק�� עליו ��נה א� ��ת, עד ִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ח�ה
א� ��ת, עד עליו וע�� �בית למערה �הכניס� א� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהר�ח,
�המית� עד נר עליו והדליק �י� �ל לבית ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ�הכניס�
�יד�. �חנק� �מי ��ה עליו, נהרג א�� �כל � ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָההבל

.È�א ��ת, עד �רעב וה�יח� חבר� את ה��פת ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאבל
ל��, לב�א הח�ה א� ה��ה ���� �מק�� וה�יח� ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ��פת�

��רע א� �יגית, עליו ��פה א� והמית��, [הסיר]�באה ֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
ה�עזיבה את מקור]עליו ומת התיקרה ��[טיח �ה�י� א� , ֲִִִֶֶַַָָָ

� נח� א� �לב �� ��ה א� ל�מר צרי� ואי� ה�ח�, ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאת
ר�צח, ה�א והרי א�ת�; ממיתי� �י� �ית אי� א�� ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָ�כל

�מי� ��.[הקב"ה]וד�ר� מ��� ��ר� ְִִֵֵֶָָ

.‡Èר��� ס�� �� והיה לב�ר, חבר� את ה��ח� ַָ�ְְְֲֵֵֵֶַָָָוכ�
�יד� �ריס והיה ח�, �� ��רק א� עליו, לעל�ת ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ��כ�ל
� ה�ריס את והסיר ה��� את וס�ק אחר �בא עליו, ְְִִֵֶַָ�ְְִֵֵֵֶַַָָָָלהג�
עצמ� ה��ח� היה אפ�� �י�. �בית נהרגי� אינ� ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ניה�
�י�; �ית מ�יתת �ט�ר � ה��� את וס�ק �חזר ִִִֵַָָ�ְִֵֶֶַַָה�א

.�� מ��� ְְִִֶָָונדר�

.·Èצר�ר לאח�ריה[אב�]ה��רק האב� וחזרה �כתל, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
א�� וכ� �אה. היא ���ח� �י�; �ית מיתת ח�ב � ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהרגה
א��ת, אר�ע �ת�� � והרג� �ה� �התר� �כ��ר ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָ���חקי�
� א�ה מאה לס�� אפ�� א��ת, לאר�ע ח�� ְְְְֲִִֵַַַַָָ�ט�רי�;

��ארנ�. �מ� להמית, �די �� ��� וה�א ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָח�בי�;

.‚È.ח�ב � והרגה לצדדי� והלכה למעלה, אב� ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָזרק
והצי� לברח, יכ�ל �אינ� �מק�� וה�יח� חבר�, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹה��פת
מ�ח ��מ�ת וה�א עליו; נהרג זה הרי � ומת מי�, ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעליו

מ�ע�יו. ה�א ֲִִַַָָרא���

שני יו�

ד ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

מ�יתת‡. �ט�ר � זה את והרג זה, את להרג ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹה�ת���
מקלט ערי �אי� לפי ה�ל�ת; �מ� ה��ל�מי�, �מ� �י�, ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ית
לת�� אב� ה��רק לפיכ�, ��ת�אר. �מ� א�ת�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָק�לט�ת
�י�. �ית מ�יתת �ט�ר � מה� אחד והרג מ��ראל, ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעדה

�די·. ��לי היה ולא מתניו, על חבר� לה��ת ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹנת���
�די �� והיה ל��, על האב� ל� והלכה מתניו, על ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָלהמית
והיה ל��, על לה��ת� ��ת��� א� ומת, ל��, על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלהמית
ולא מתניו, על האב� ל� והלכה ל��, על להמית �די ��ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
�ית מ�יתת �ט�ר � ומת מתניו, על להמית �די �� ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָהיה
נת��� א� אבל ��לה. �כ�נה הה�רג �אי� ג�לה; ואינ� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�י�,
והלכה מתניו, על להמית �די �� והיה מתניו, על ְְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָלה��ת�
�זה. ���צא �ל וכ� נהרג. זה הרי � ומת ל��, על ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹל�

א�מדי�‚. �ה�, וכ��צא �אגר�� א� �אב� חבר� את ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָה��ה
ונפטר; דברי� חמ�ה נ�ת� לח�י�, אמד�ה� א� ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָא�ת�:

והכ�יד ה��ה, חלה �[חוליו]ואפ�� ה��ה מחמת �מת ֲִַַָָ�ְְֲִִֵֵֶַַַָ
ה��ה את א�סרי� � למיתה אמד�ה� וא� �ט�ר. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָהרי
וא� ה��ה. יהרג מת, א� לזה; �ממ�יני� מ�ד, ה�הר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�בית
��אר רגליו על ���ק והל� �למה, רפ�אה ונתר�א ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהקל,

ונפטר. דברי�, חמ�ה ה��ה מ��� � ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָה�ריאי�

וה�א„. ��ה�� אינ� � מ�ענ��" "על ���רה ��אמר ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָזה
לה�� יכ�ל למ�ת ה��טה �אפ�� אחר, על א� ה��ה על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנ�ע�
על מה�� ��היה א�א "מ�ענ��", נאמר לא ה��ענת; ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹעל

עליו. לה�ע� אחר �ח צרי� יהיה ולא �ח�, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹמ�ענת

מ�א�‰. �לאחר �היה, מ�ה והקל למיתה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאמד�ה�
�ני אמד א�ת� א�מדי� ואי� נהרג; זה הרי � ומת ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹהכ�יד

ל�בר. �רגלי� ְְִֵֵֶֶַַַָָ��הקל,

.Â�י� � ומת מקל�ת, �ע�ר אד� בני ע�רה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָה��ה�
�ט�רי� ��� �אחת, �ה��ה� �י� זה, אחר �זה ְִָ�ְִִֵֶֶֶֶַַַַָ�ה��ה�
אחד ��היה עד אד�", נפ� "�ל ��אמר: �י�, �ית ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמ�יתת
א� �ני� ��חפ�ה� למי ה�י� וה�א ה�פ�. �ל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ�הרג
ויצא י��בי� ר�י� �הי� א� ה�י�, לת�� �ני� ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ��ב��ה�

�ט�רי�. ��� � והרג מ�יניה� ְִָ�ְִֵֵֵֶַָח�

.Ê�אי מה� אחת וכל זה, אחר זה אב� ע�רה ב� ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזרק�
�די �� וי� �אחר�נה, אב� אחד וזרק להמית, �די ��ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
��גמר ר�צח עליו. נהרג האחר�� זה הרי � ומת ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלהמית
��� � מה� ה�א מי נ�דע ולא �אחרי�, ונתערב ָ�ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹ�ינ�,
אחרי� �ר�צחי� ��תערב �ינ�, נגמר ��א ור�צח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ�ט�רי�.
�ינ� ��מרי� �אי� ה�יתה; מ� �ט�רי� ��� � �ינ� ְְִִִִִֵֶַָָ�ְִִֶַָ��גמר

וא�סרי� �פניו; א�א אד� ���.[במאסר]�ל את ְְְִֶֶֶָָָָָ�ָ

.Á,אחת� א�ת� ר�אי� העדי� הי� ולא נפ��ת, ְְְִִֵֵַַַָָָֹהה�רג
עדי� �ני �פני �הרג א� האחד, אחר האחד ראה� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָא�א
הכח�� ולא ��דיק�ת העדי� �הכח�� א� התראה, ְֲ�ְְְֲִִֵַָֹ�ְְֶַָָֹ�לא
לכ�ה א�ת� ��נסי� הרצחני�, א�� �ל � ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ�חקיר�ת

��צר� עד לח� �מי� צר לח� א�ת� [יתכווצו]�מאכילי� ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
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��אמר �י על א� ה��ה"; י�מת מ�ת � ו�מת ְֱִֶֶֶַַַַַַַָָֹביד�,
מ�לל, � "�איבה" הה�יה להי�ת ה�ת�ב הצרי� ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ"�יד�",

הה�יה. �ח ְֲִֶַַַַָָֹ���ערי�

.Ê�מ�ערי � ומת ונפל ה�ג, מרא� חבר� את ה��ח� ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכ�
�� ��מה �אינ� ה�דח�; וכח מעליו, �ה�יל� ה�ק�� ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�ב�
ה�ק��? �ב� ���ערי� �מ�י� ��פל. לגד�ל ��פל ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹי�מ�
מק�� ��ל לי, ויראה יה�פ��". ��נאה "וא� ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ��אמר:
�מ� להמית, �די �� אי� � טפחי� ע�רה �גבה� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָ�אי�

�המה. לעני� �ב�ר ְְְְְִֵֶַָָ�אמר�

.Á��ג� �ה�ה� א� �ע�, א� �אב� חבר� את ה��ה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
עפר מלא �סל א� וגפרית, מלח �ל �ג�� א� אדמה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ל
ימ�ת "א�ר ��אמר: �בלה, �ל �פלח ואפ�� צר�ר�ת, ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָא�
��מית. ה�א וה�בד להמית. רא�י �ה�א �ל � "��ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

.Ë�א�מדי הא�, לת�� א� ה�י� לת�� חבר� את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָה��ח�
וא� �י�; �ית מ�יתת �ט�ר מ��, לעל�ת יכ�ל א� ְֲִִִִִִֵַַָָָא�ת�:

�ב� א� וכ� ח�ב. לעל�ת, יכ�ל ממנועליו[לח�]אינ� [ומנע ְֲִֵֵַַַָָָָָ
�חלצאת] �� נ�אר ��א עד הא�, �ת�� א� ה�י� ְְְִִֵֶַַַַַָֹֹ�ת��

��ח�ה. ה��ח� ה�א �אינ� �י על א� ח�ב, � ומת ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלעל�ת
�ה�יח� עד וחטמ� חבר� �י על יד� למ�יח ה�י� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָוה�א
א� ���ה וה�יח� ��פת� א� לחי�ת, יכ�ל ואינ� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמפר�ר
מ��� ��נע עד מק�� עליו ��נה א� ��ת, עד ִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ח�ה
א� ��ת, עד עליו וע�� �בית למערה �הכניס� א� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהר�ח,
�המית� עד נר עליו והדליק �י� �ל לבית ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ�הכניס�
�יד�. �חנק� �מי ��ה עליו, נהרג א�� �כל � ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָההבל

.È�א ��ת, עד �רעב וה�יח� חבר� את ה��פת ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאבל
ל��, לב�א הח�ה א� ה��ה ���� �מק�� וה�יח� ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ��פת�

��רע א� �יגית, עליו ��פה א� והמית��, [הסיר]�באה ֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
ה�עזיבה את מקור]עליו ומת התיקרה ��[טיח �ה�י� א� , ֲִִִֶֶַַָָָ

� נח� א� �לב �� ��ה א� ל�מר צרי� ואי� ה�ח�, ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאת
ר�צח, ה�א והרי א�ת�; ממיתי� �י� �ית אי� א�� ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָ�כל

�מי� ��.[הקב"ה]וד�ר� מ��� ��ר� ְִִֵֵֶָָ

.‡Èר��� ס�� �� והיה לב�ר, חבר� את ה��ח� ַָ�ְְְֲֵֵֵֶַָָָוכ�
�יד� �ריס והיה ח�, �� ��רק א� עליו, לעל�ת ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ��כ�ל
� ה�ריס את והסיר ה��� את וס�ק אחר �בא עליו, ְְִִֵֶַָ�ְְִֵֵֵֶַַָָָָלהג�
עצמ� ה��ח� היה אפ�� �י�. �בית נהרגי� אינ� ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ניה�
�י�; �ית מ�יתת �ט�ר � ה��� את וס�ק �חזר ִִִֵַָָ�ְִֵֶֶַַָה�א

.�� מ��� ְְִִֶָָונדר�

.·Èצר�ר לאח�ריה[אב�]ה��רק האב� וחזרה �כתל, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
א�� וכ� �אה. היא ���ח� �י�; �ית מיתת ח�ב � ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהרגה
א��ת, אר�ע �ת�� � והרג� �ה� �התר� �כ��ר ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָ���חקי�
� א�ה מאה לס�� אפ�� א��ת, לאר�ע ח�� ְְְְֲִִֵַַַַָָ�ט�רי�;

��ארנ�. �מ� להמית, �די �� ��� וה�א ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָח�בי�;

.‚È.ח�ב � והרגה לצדדי� והלכה למעלה, אב� ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָזרק
והצי� לברח, יכ�ל �אינ� �מק�� וה�יח� חבר�, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹה��פת
מ�ח ��מ�ת וה�א עליו; נהרג זה הרי � ומת מי�, ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעליו

מ�ע�יו. ה�א ֲִִַַָָרא���

שני יו�

ד ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

מ�יתת‡. �ט�ר � זה את והרג זה, את להרג ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹה�ת���
מקלט ערי �אי� לפי ה�ל�ת; �מ� ה��ל�מי�, �מ� �י�, ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ית
לת�� אב� ה��רק לפיכ�, ��ת�אר. �מ� א�ת�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָק�לט�ת
�י�. �ית מ�יתת �ט�ר � מה� אחד והרג מ��ראל, ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעדה

�די·. ��לי היה ולא מתניו, על חבר� לה��ת ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹנת���
�די �� והיה ל��, על האב� ל� והלכה מתניו, על ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָלהמית
והיה ל��, על לה��ת� ��ת��� א� ומת, ל��, על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלהמית
ולא מתניו, על האב� ל� והלכה ל��, על להמית �די ��ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
�ית מ�יתת �ט�ר � ומת מתניו, על להמית �די �� ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָהיה
נת��� א� אבל ��לה. �כ�נה הה�רג �אי� ג�לה; ואינ� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�י�,
והלכה מתניו, על להמית �די �� והיה מתניו, על ְְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָלה��ת�
�זה. ���צא �ל וכ� נהרג. זה הרי � ומת ל��, על ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹל�

א�מדי�‚. �ה�, וכ��צא �אגר�� א� �אב� חבר� את ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָה��ה
ונפטר; דברי� חמ�ה נ�ת� לח�י�, אמד�ה� א� ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָא�ת�:

והכ�יד ה��ה, חלה �[חוליו]ואפ�� ה��ה מחמת �מת ֲִַַָָ�ְְֲִִֵֵֶַַַָ
ה��ה את א�סרי� � למיתה אמד�ה� וא� �ט�ר. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָהרי
וא� ה��ה. יהרג מת, א� לזה; �ממ�יני� מ�ד, ה�הר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�בית
��אר רגליו על ���ק והל� �למה, רפ�אה ונתר�א ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהקל,

ונפטר. דברי�, חמ�ה ה��ה מ��� � ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָה�ריאי�

וה�א„. ��ה�� אינ� � מ�ענ��" "על ���רה ��אמר ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָזה
לה�� יכ�ל למ�ת ה��טה �אפ�� אחר, על א� ה��ה על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנ�ע�
על מה�� ��היה א�א "מ�ענ��", נאמר לא ה��ענת; ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹעל

עליו. לה�ע� אחר �ח צרי� יהיה ולא �ח�, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹמ�ענת

מ�א�‰. �לאחר �היה, מ�ה והקל למיתה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאמד�ה�
�ני אמד א�ת� א�מדי� ואי� נהרג; זה הרי � ומת ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹהכ�יד

ל�בר. �רגלי� ְְִֵֵֶֶַַַָָ��הקל,

.Â�י� � ומת מקל�ת, �ע�ר אד� בני ע�רה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָה��ה�
�ט�רי� ��� �אחת, �ה��ה� �י� זה, אחר �זה ְִָ�ְִִֵֶֶֶֶַַַַָ�ה��ה�
אחד ��היה עד אד�", נפ� "�ל ��אמר: �י�, �ית ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמ�יתת
א� �ני� ��חפ�ה� למי ה�י� וה�א ה�פ�. �ל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ�הרג
ויצא י��בי� ר�י� �הי� א� ה�י�, לת�� �ני� ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ��ב��ה�

�ט�רי�. ��� � והרג מ�יניה� ְִָ�ְִֵֵֵֶַָח�

.Ê�אי מה� אחת וכל זה, אחר זה אב� ע�רה ב� ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזרק�
�די �� וי� �אחר�נה, אב� אחד וזרק להמית, �די ��ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
��גמר ר�צח עליו. נהרג האחר�� זה הרי � ומת ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלהמית
��� � מה� ה�א מי נ�דע ולא �אחרי�, ונתערב ָ�ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹ�ינ�,
אחרי� �ר�צחי� ��תערב �ינ�, נגמר ��א ור�צח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ�ט�רי�.
�ינ� ��מרי� �אי� ה�יתה; מ� �ט�רי� ��� � �ינ� ְְִִִִִֵֶַָָ�ְִִֶַָ��גמר

וא�סרי� �פניו; א�א אד� ���.[במאסר]�ל את ְְְִֶֶֶָָָָָ�ָ

.Á,אחת� א�ת� ר�אי� העדי� הי� ולא נפ��ת, ְְְִִֵֵַַַָָָֹהה�רג
עדי� �ני �פני �הרג א� האחד, אחר האחד ראה� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָא�א
הכח�� ולא ��דיק�ת העדי� �הכח�� א� התראה, ְֲ�ְְְֲִִֵַָֹ�ְְֶַָָֹ�לא
לכ�ה א�ת� ��נסי� הרצחני�, א�� �ל � ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ�חקיר�ת

��צר� עד לח� �מי� צר לח� א�ת� [יתכווצו]�מאכילי� ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
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��ר�� עד �ע�רי�, א�ת� מאכילי� �� ואחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמעיה�,
החלי. מ�בד ְִִִֶַַַֹֹנבקעת

.Ë;�י� �ית מית�ת מח�בי ל�אר זה �בר ע��י� ְִִֵֵ�ְְְִִֵֶָָָואי�
מיתה ח�ב אינ� וא� א�ת�, ממיתי� � מיתה נתח�ב א� ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָאבל
מ�פיכ�ת חמ�רי� ע�נ�ת ��� �י על �א� א�ת�; ��טרי� �ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַ
�מי�. ��פיכ�ת ע�ל� �ל י��ב� ה�חתת �ה� אי� ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�מי�,
��ת ח��ל א� ערי�ת ל�מר צרי� ואי� זרה, עב�דה ְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָאפ��
��י� מעבר�ת ה� הע�נ�ת �א�� �מי�; ��פיכ�ת אינ� �ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ
מעבר�ת �מי� �פיכ�ת אבל ה�א, �ר�� לה�ד�� ְְֲֲִִֵֵַָָָָָָאד�
ה�א הרי זה, ע�� �יד� ��� מי וכל חבר�. לבי� ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ��ינ�
�נגד �ק�לי� ימיו �ל �ע�ה ה�צו�ת �ל ואי� �מ�ר, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָר�ע
ע�ק "אד� ��אמר: � ה�י� מ� א�ת� י�יל� ולא זה, �ְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹע��
זרה, עב�דה ע�בד מאחאב �למד צא וג�'". נפ� ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָ�ד�
ע�נ�תיו �כ��ס�ר� כאחאב"; היה לא "רק :�� נאמר ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�הרי
�ח�ב� ע�� ל� נמצא לא הר�ח�ת, אלהי לפני ְְְֱִִִֵֵֶָָָָֹֹ�ְ�זכ��תיו
דמי א�א �נגד� ��ק�ל אחר �בר �� היה ולא ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ�ליה
ר�ח זה ה'", לפני ו�עמד הר�ח, "ו�צא ��אמר: ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹנב�ת,
הר�ע ה�א והרי ��כל". וג� "�פ�ה ל�: ונאמר ְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָנב�ת;

ס�ב א�א �יד�, הרג �יד�.[גר�]לא לה�רג וחמר קל ; ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

.Èהע��ה א� מ��ראל, זרה עב�דה ע�בדי וה� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָה�יני�,
להכעיס, �עטנז לב� א� נבלה אכל אפ�� להכעיס, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָעבר�ת
�ב�ב�אה ���רה ���פרי� וה� והא�יק�ר�סי�, מי�, זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהרי
�סי� להרג� �ח �יד� י� וא� להרג�; מצוה � ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָֹמ��ראל
עד �עליל�ת עליה� יב�א לאו, וא� ה�רג; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ�פרהסיה,
וה��� לבאר, ��פל מה� אחד ראה �יצד? הריגת�. ָ�ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ��ס�ב
טר�ד אני 'הרי ל�: וא�מר ה���, �מס�ק ק�ד� � ְֲֲִֵֵָָ�ְְֵֵֵַַַ��אר
א��. �דברי� וכ��צא ל�'. ואחזיר�� ה�ג מ� �ני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָלה�ריד

.‡Èור�עי מלחמה, �ביניה� �ינינ� �אי� ה��יי� ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָאבל
לה� מס�בי� אי� � �ה� וכ��צא מ��ראל ד�ה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָבהמה
אחד �ראה �ג�� למ�ת; נט� א� לה�יל� ואס�ר ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָה�יתה.
על תעמד "לא ��אמר: מעלה�, אינ� � ל�� ��פל ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹמה�

רע�. זה ואי� רע�", ��ְֵֵֵֶֶֶַ

.·Èהע�מד עבר�ת �על �י�ראל אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ��ה
��קר� ד�ה בהמה ר�עי �ג�� �מיד, �� ו��נה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ�ר�ע�

�על[זלזלו] י�ראל אבל �א�ל��. ה�לכי� וה� ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ�גזל,
עבר�ת ע��ה א�א �מיד, �ר�ע� ע�מד �אינ� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָעבר�ת
לה�יל�, מצוה � לתאב�� נבל�ת א�כל �ג�� עצמ�, ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָלהנית

�מ�. על לעמד ְֲַַָָֹואס�ר

שלישי יו�

ה ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

מ�דינה‡. ��לה � ��גגה הה�רג ��[מעיר]�ל �הרג ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
�� "וי�ב ��אמר: להגל�ת�, ע�ה �מצות מקלט, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלערי
�פר ל�ח ��א �י� �ית והזהר� ה�ד�ל". ה�ה� מ�ת ְֲִִֵֶֶַֹֹ�ְֵַַַָֹעד

נפשו] ��אמר:[פדיו� �עיר�, לי�ב �די ��גגה הר�צח ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמ�
מקלט�". עיר אל לנ�ס כפר ת�ח� ְְְִִִֶֶָָֹֹ"ולא

מ�ד;·. ה�הרג מת �� א� א�א ��לה, ��גגה הר�צח ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאי�
למיתה, �אמד�ה� �י על א� ��גגה, �� חבל א� ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל

עצמ�, מיתת את קרב ה�א ��א ג�לה; אינ� � ומת ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוחלה
�ני �ל �� �חט אפ�� והרג�ה�. �ח��רה נכנסה הר�ח ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָא�

וושט]ה�ימני� יד�.[קנה על ג�לה אינ� � מעט ועמד , ְְִִֵֶַַַַָָָ
הר�ח �אי� �מק�� ��חט� א� �לל, �ר�ס לא א� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלפיכ�,
וכ� ��לה. זה הרי � �י� �ל סת�� �ית �ג�� ,�� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמנ�בת

�זה. ���צא ֵֶַָָ�ל

���ב‚. �ר את א� העבד את ��גגה �הרג [גויי�ראל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מצוות] ז' אתשקיבל ��גגה �הרג העבד וכ� ��לה. �ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

���ב �ר את �הרג ���ב �ר וכ� ���ב, �ר את א� ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָי�ראל
ול�ר י�ראל "לבני ��אמר: ��לה, � ��גגה העבד את ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָא�

�ת�כ�". ְְַָָול���ב

�ה�א„. �י על א� � ��גגה י�ראל את �הרג ���ב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ר
���ב �ר וכ� לע�ל�. מ�עד אד� נהרג; זה הרי ְְֱֲֵֵֵֵֶֶָָָָָָ��גג,
הרי להרג�, ���ר �ע�� על �עלה מ�ני ���ב �ר ְְֲֵָָ�ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�הרג
וג�י להרג�. ונת��� ה�איל עליו, ונהרג למזיד, קר�ב ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָזה
א�ת�, ק�לט�ת מקלט ערי אי� � ��גגה ה��י את ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ�הרג

י�ראל". "לבני ְְֱִִֵֵֶֶַָ��אמר:

�הרג‰. האב וכ� ��לה. ��גגה, אביו את �הרג ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָה��
אמ�רי�? �ברי� ��ה יד�; על ��לה ��גגה, �נ� ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָאת
א�נ�ת מל�ד� �היה א� ל��ד, ��עת ��א ָ�ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹ��הרג�

י�ר א� אבל ל�. צרי� �אינ� �די[הכה]אחרת �נ� את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
�ט�ר. � ומת א�נ�ת, א� חכמה א� ��רה ֵָָָ�ְְְַָָָלל�ד�

.Âה�ה� �י� �ית �ל�ח א� �למיד�, את ה��ה הרב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכ�
�ט�רי� � ��גגה והמית� ל�י�, מ�ב�א ה�מנע �י� �על ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַָָָָאת
האב יצא הר��ת; לדברי עצי�", "לחטב ��אמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמ�ל�ת,
�י� �ית ��ל�ח �למיד�, את הר�דה והרב �נ�, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָה��ה

ה�צוה. ע��ת ��עת והרג� �גג� �הרי �ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

.Ê;מקלט לערי מק�ימי� מזיד ואחד ��גג אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��ח�ה,
א�ת� �מביאי� ��לחי� �� �הרג העיר א�ת� �ל �י� ְְִִִִִֵֶֶַָָָָ�בית
ולקח� עיר�, זקני "ו�לח� ��אמר: � א�ת� ודני� ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָמ��,
��אמר: א�ת�, ממיתי� � מיתה ��תח�ב מי מ��". ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹאת�
א�ת�, ��טרי� � ��פטר מי ה��"; �אל �יד את� ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ"ונתנ�
מי ה��"; �אל מ�ד הרצח את העדה "וה�יל� ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ��אמר:
"וה�יב� ��אמר: למק�מ�, א�ת� מחזירי� � �ל�ת ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ��תח�ב

מקלט�". עיר אל העדה ְִִֵֶָָָֹאת�

.Á�ל מ�סרי� א�ת�, תלמידי[שומרי�]����יבי� �ני ְְְְְִִִִֵֵֶַ
ה�� ��אל יהרג�� ��א הנרצח]חכמי�; של משפחתו [קרוב ְֲִֵֶֶַַַָָָ

דמי�; ��פכי מנהג �� �נהג� 'אל לה�: וא�מרי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ��ר�;
ליד�'. מע�ה �א ְְֲֵֶַָָ���גג

.Ëעיר לתח�� ח�� ה�� ��אל �הרג� ��גגה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָר�צח
אחד י. מות", מ��ט אי� "ול� ��אמר: �ט�ר, � ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָמקלט�
�הר א� מקלט, לעיר ���נס קד� ��ר� ג�הה�רג� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

מקלט�, לעיר נכנס א�ת�. ���מרי� ה�ני� ע� ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ�חזירת�
למיתה, עצמ� ה�יר זה הרי � �זד�� לתח�מ� ח�� ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָויצא
ח�בי� אי� � אד� �ל הרג� וא� להרג�; ה�� לג�אל ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ�ר��ת

."�� ל� "אי� ��אמר: ֱֵֶֶַָָָעליו,

.‡È,�הה�רג �ל � ��גגה מקלט� עיר לתח�� ח�� ְְְְִִִִַָָָָָָיצא

iriax mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

�ת�� הרג� יד�; על ��לה � אד� �אר �י� ה�� ��אל ְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָ�י�
עליו. נהרג זה הרי � ה�� ג�אל אפ�� מקלט�, עיר ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ�ח��

.·Èק�לט מקלט]ה�ז�ח כעיר �ה�רג[מציל נאמר �הרי � ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַ
�הה�רג מ�לל למ�ת", ��ח�� מז�חי "מע� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ�זד��:
�קלט� ��גגה, הה�רג לפיכ�, ��ז�ח. נהרג אינ� ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ��גגה
�מי עליו, נהרג זה הרי � ה�� ��אל �� והרג� ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמז�ח,

מקלט�. עיר �ת�� ְְֲִִֶָָ�הרג�

.‚È;לבד� הע�למי� �ית מז�ח �ל ג�� א�א ק�לט ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאי�
�אינ� �ה� א� זר, אבל �יד�. ועב�דה �ה�, א�א ק�לט ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹואינ�
על היה ולא ע�בד �היה א� ��הרג, ��עה עב�דה ְְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹע�בד
נקלט. אינ� � �קרנ�תיו א�חז א� ל�ז�ח, סמ�� א�א ���ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

.„Èא�א ;�� א�ת� מ�יחי� אי� ה�ז�ח, ��לט� מי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכל
�ברי� ��ה מקלט. לעיר א�ת� �מגלי� ��מרי�, ל� ְְְְְְִִִִִִֶַַָָמ�סרי�
��א ה�ל� מ� ��חד מי אבל �ל�ת. �מח�ב ֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹ�ְֲִִאמ�רי�?
�ה�ראת יהרג�ה� ��א �י� מ�ית א� ה�לכ�ת, �די� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹיהרג��
זה הרי � זר היה ואפ�� ל�, ונסמ� ל�ז�ח �ברח ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�עה,
א�א לע�ל�, למ�ת ה�ז�ח מעל א�ת� ל�קחי� ואי� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָנ��ל;
והתראה, �מ�רה �עד�ת �י� �ית מיתת נתח�ב �� ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָא�

�מיד. �י� בית הר�גי �ל ְֲִִִֵֵָָָ��אר

רביעי יו�

ו ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

כ�נה:‡. �לא הה�רגי� ה� ְְְִֵַַָָָֹֹ�ל�ה

.·:�� ��אמר ה�א וזה �מ�רה, והעלמה ��גגה ה�רג ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָי�
�מ� וי�צל, מקלט לערי ��גלה � ודינ� צדה". לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ"וא�ר

ְֵֶַ��ארנ�.

וה�א‚. לאנס; קר�בה ה�גגה ותהיה ��גגה, ה�רג ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹוי�
�לא מארע זה �מיתת �רב[נדיר]��ארע מצ�י �אינ� , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

וא� ה�ל�ת; מ� �ט�ר �ה�א � ודינ� אד�. �ני ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹמארע�ת
עליו. נהרג ה��, ג�אל ֱֲֵֶַָָָָָהרג�

וה�א„. לזד��; קר�בה ה�גגה ותהיה ��גגה, ה�רג ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָוי�
נזהר. ולא לה�הר ל� �היה א� ��יעה, �מ� ��בר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ��היה
מכ�רת �ל�ת אי� חמ�ר, �ע�נ� מ�ני ��לה; �אינ� � ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָודינ�
א�א ק�לט�ת �אינ� א�ת�, ק�לט�ת מקלט ערי ואי� ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָל�;
�כל ה�� ��אל מצא� א� לפיכ�, �לבד. �ל�ת ְְְְִִִֵַַַָָָָָ�ְַהמח�ב

�ט�ר. � והרג� ֲַָָָמק��,

וכ�‰. ה��. מ��אל עצמ� וי�מר י�ב זה? �ע�ה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ�מה
וכ��צא התראה, �לא א� אחד, �עד �הרג� הרצחני� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�ל
א�� יהי� לא �מי�; לה� אי� ה��, ��אל הרג� א� � ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ�ה�

כ�נה. �לא מהה�רג ְֲִֵֵַַָָֹחמ�רי�

.Âה��תר א� והרג, הר�י� לר��ת אב� ה��רק ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�יצד?
ונ הר�י� לר��ת ��תר��תל� �י� � והמיתה אב� פלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ואינ� למזיד, קר�ב זה הרי � ��ילה ��תר� �י� ,����ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ואחר לע�� ל� היה �הרי היא, ��יע�ת ��� מ�ני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנקלט;

יס�ר. א� יזרק ��ְְִִָֹֹ

.Ê� �מיד �� מצ�יי� הר�י� א� � ��ילה לא��ה ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָסתר�
מצ�יי� הר�י� אי� וא� נקלט; ואינ� למזיד, קר�ב זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָהרי

ה�ל�ת. מ� �פט�ר לאנס, קר�ב זה הרי � �לל ��ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹ

.Á�ואינ ��ילה, �� לה�נ�ת ע��יה הא��ה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָהיתה
ונפלה ,�� וי�ב אד� ונקרה ,���� �� לה�נ�ת ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָָע��יה
אחר וא� ��לה. זה הרי � ומת סתירה ��עת אב� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעליו
זה הרי � ומת עליו ונפלה וי�ב זה �א האב�, ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ��פלה

ה�ל�ת. מ� ִַָָ�ט�ר

.Ëה�ה ה�ציא מ�ד� ��צאת ואחר האב�, את ה��רק ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכ�
את "�מצא ��אמר: ה�ל�ת, מ� �ט�ר � וק�ל� רא�� ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹאת

עצמ�. ל�מציא �רט ְְְִֵֵַַַָרעה�",

.Èלא "וה�א ��אמר: נקלט, אינ� � ��גגה �הרג ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה��נא
��נא? ה�א ואיזה למזיד. קר�ב �ה�א חזקת� ל�"; ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָא�יב
נכנס א� וכ� האיבה; מ�ני ימי� �ל�ה ע�� ��ר ��א ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹזה
א� �ג�פ�, ��חפ� א� ��גגה, �� והמית� זוית ְְְְֱִִִֶֶֶֶָָָָָלקר�

לזרק של]��ת��� א�[אמות]��י�[למרחק אר�ע, וזרק ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹ
זה את להרג ��ת��� א� להרג, ���ר �ע�� על ְֲֲִֵֶֶֶַַַָֹֹ�ְֶֶַַָָ�עלה
ונמצא �המה א� ��י להרג נת��� אפ�� זה, את ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוהרג
נקלטי�. ואינ� למזיד, קר�בי� א�� �ל הרי � ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָֹי�ראל

.‡Èעל� והרג� �ר��ת, ��א ה�ית �על לחצר ְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַַָָֹה�כנס
את יבא "וא�ר ��אמר: ה�ל�ת, מ� �ט�ר � ��גגה ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹה�ית
ל��, לה�נס ל�הרג ר��ת ��� �ער מה � ב�ער" ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָרעה�
�ר��ת, ��א ה��ר לחנ�ת ה�כנס לפיכ�, .�� ���צא �ל ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹא�
מ�ל�ת; �ט�ר � ומת �ניו, על ל� וטפחה �קעת, ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָונ�זה

��לה. זה הרי �ר��ת, נכנס ְְְֲִִִֵֶֶַוא�

.·Èהחבית את ��לה �היה ל�ג,[מהבור]מי להעל�ת� ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ע�לה �היה א� והרגתה�, חבר� על ונפלה החבל ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָונפסק
�מ� ��ה ה�ל�ת; מ� �ט�ר � והרג� חבר� על ונפל ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָ�ְ�ס��,
א�א הע�י�, �רב להי�ת ה�ר�ב דבר זה �אי� ה�א, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאנ�ס
ונפלה החבית, את מ�ל�ל היה א� אבל ה�א. �לא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�מ�
והרג�, חבר� על ונפל �ס��, י�רד היה והרגתה�, חבר� ְֲֲֵַַַָָָ�ְְֲֲֵֵַַַָָָעל

מע�ל הגג]היה טיח חבר�[מחליק על ונפלה ��ע�ילה, ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָ
�ר� ���ל ו�מת", עליו, "ו��ל ��אמר: ��לה, � ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹוהרגתה�
ודבר לה�ק, הע�י� �רב מצ�י נפילה �ר� �הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹנפילה.
�מהרה; למ�ה לירד ה�בד טבע �הרי להי�ת, ה�א ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקר�ב
� ירידה ��עת יפה מע�יו ות�� עצמ� זרז ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוה�איל

�זה. ���צא �ל וכ� ְְִֵֵֶֶַָָיגלה.

.‚Èפיס��� יד� והג�י� מק�ב �היה גדולה]קצב [סכי� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
� ע��י� �ה��בי� �דר� העצ� ל��ר והחזיר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלאח�ריו,
וירידה מ�פניו הג�הה �היא �ה�לכה, ��מ�ת ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ�ל
�היא �חזרה, ��מ�ת וכל עליו; ג�לה אינ� � ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמאח�ריו
� ה�לל: זה ��לה. � לפניו וירידה מאח�ריו לעל�ה ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ג�לה; אינ� ירידת�, �דר� ��א ��לה; ירידת�, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹ��דר�

ג�לה. אינ� על�ה, צר� �היא �ירידה ֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹואפ��

.„Èליבה� ונ�מטה �ס��, ע�לה היה [מדריגה]�יצד? ְֵֶַָָ�ְְְְִִָָָ
וכ� ה�ל�ת. מ� �ט�ר � והמיתה ונפלה רגל�, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמ�חת
�היתה א� אחר, לצד ל� והלכה זה, �צד לזרק ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹה�ת���
ונפלה ועמד מע�ל�, �� ה�יר ולא �חיק� ל� מ�חת ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ�ֶֶאב�
מ� �ט�רי� א�� �ל � ��גגה �הרג ה��מה וכ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוהמיתה,

לאנס. קר�ב �ה� מ�ני ְְִֵֵֶֶַָָֹה�ל�ת,

.ÂËונפלה ועמד ��כח�, �� וה�יר �חיק� אב� ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָהיתה
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�ת�� הרג� יד�; על ��לה � אד� �אר �י� ה�� ��אל ְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָ�י�
עליו. נהרג זה הרי � ה�� ג�אל אפ�� מקלט�, עיר ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ�ח��

.·Èק�לט מקלט]ה�ז�ח כעיר �ה�רג[מציל נאמר �הרי � ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַ
�הה�רג מ�לל למ�ת", ��ח�� מז�חי "מע� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ�זד��:
�קלט� ��גגה, הה�רג לפיכ�, ��ז�ח. נהרג אינ� ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ��גגה
�מי עליו, נהרג זה הרי � ה�� ��אל �� והרג� ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמז�ח,

מקלט�. עיר �ת�� ְְֲִִֶָָ�הרג�

.‚È;לבד� הע�למי� �ית מז�ח �ל ג�� א�א ק�לט ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאי�
�אינ� �ה� א� זר, אבל �יד�. ועב�דה �ה�, א�א ק�לט ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹואינ�
על היה ולא ע�בד �היה א� ��הרג, ��עה עב�דה ְְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹע�בד
נקלט. אינ� � �קרנ�תיו א�חז א� ל�ז�ח, סמ�� א�א ���ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

.„Èא�א ;�� א�ת� מ�יחי� אי� ה�ז�ח, ��לט� מי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכל
�ברי� ��ה מקלט. לעיר א�ת� �מגלי� ��מרי�, ל� ְְְְְְִִִִִִֶַַָָמ�סרי�
��א ה�ל� מ� ��חד מי אבל �ל�ת. �מח�ב ֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹ�ְֲִִאמ�רי�?
�ה�ראת יהרג�ה� ��א �י� מ�ית א� ה�לכ�ת, �די� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹיהרג��
זה הרי � זר היה ואפ�� ל�, ונסמ� ל�ז�ח �ברח ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�עה,
א�א לע�ל�, למ�ת ה�ז�ח מעל א�ת� ל�קחי� ואי� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָנ��ל;
והתראה, �מ�רה �עד�ת �י� �ית מיתת נתח�ב �� ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָא�

�מיד. �י� בית הר�גי �ל ְֲִִִֵֵָָָ��אר

רביעי יו�

ו ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

כ�נה:‡. �לא הה�רגי� ה� ְְְִֵַַָָָֹֹ�ל�ה

.·:�� ��אמר ה�א וזה �מ�רה, והעלמה ��גגה ה�רג ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָי�
�מ� וי�צל, מקלט לערי ��גלה � ודינ� צדה". לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ"וא�ר

ְֵֶַ��ארנ�.

וה�א‚. לאנס; קר�בה ה�גגה ותהיה ��גגה, ה�רג ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹוי�
�לא מארע זה �מיתת �רב[נדיר]��ארע מצ�י �אינ� , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

וא� ה�ל�ת; מ� �ט�ר �ה�א � ודינ� אד�. �ני ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹמארע�ת
עליו. נהרג ה��, ג�אל ֱֲֵֶַָָָָָהרג�

וה�א„. לזד��; קר�בה ה�גגה ותהיה ��גגה, ה�רג ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָוי�
נזהר. ולא לה�הר ל� �היה א� ��יעה, �מ� ��בר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ��היה
מכ�רת �ל�ת אי� חמ�ר, �ע�נ� מ�ני ��לה; �אינ� � ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָודינ�
א�א ק�לט�ת �אינ� א�ת�, ק�לט�ת מקלט ערי ואי� ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָל�;
�כל ה�� ��אל מצא� א� לפיכ�, �לבד. �ל�ת ְְְְִִִֵַַַָָָָָ�ְַהמח�ב

�ט�ר. � והרג� ֲַָָָמק��,

וכ�‰. ה��. מ��אל עצמ� וי�מר י�ב זה? �ע�ה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ�מה
וכ��צא התראה, �לא א� אחד, �עד �הרג� הרצחני� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�ל
א�� יהי� לא �מי�; לה� אי� ה��, ��אל הרג� א� � ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ�ה�

כ�נה. �לא מהה�רג ְֲִֵֵַַָָֹחמ�רי�

.Âה��תר א� והרג, הר�י� לר��ת אב� ה��רק ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�יצד?
ונ הר�י� לר��ת ��תר��תל� �י� � והמיתה אב� פלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ואינ� למזיד, קר�ב זה הרי � ��ילה ��תר� �י� ,����ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ואחר לע�� ל� היה �הרי היא, ��יע�ת ��� מ�ני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנקלט;

יס�ר. א� יזרק ��ְְִִָֹֹ

.Ê� �מיד �� מצ�יי� הר�י� א� � ��ילה לא��ה ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָסתר�
מצ�יי� הר�י� אי� וא� נקלט; ואינ� למזיד, קר�ב זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָהרי

ה�ל�ת. מ� �פט�ר לאנס, קר�ב זה הרי � �לל ��ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹ

.Á�ואינ ��ילה, �� לה�נ�ת ע��יה הא��ה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָהיתה
ונפלה ,�� וי�ב אד� ונקרה ,���� �� לה�נ�ת ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָָע��יה
אחר וא� ��לה. זה הרי � ומת סתירה ��עת אב� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעליו
זה הרי � ומת עליו ונפלה וי�ב זה �א האב�, ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ��פלה

ה�ל�ת. מ� ִַָָ�ט�ר

.Ëה�ה ה�ציא מ�ד� ��צאת ואחר האב�, את ה��רק ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכ�
את "�מצא ��אמר: ה�ל�ת, מ� �ט�ר � וק�ל� רא�� ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹאת

עצמ�. ל�מציא �רט ְְְִֵֵַַַָרעה�",

.Èלא "וה�א ��אמר: נקלט, אינ� � ��גגה �הרג ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה��נא
��נא? ה�א ואיזה למזיד. קר�ב �ה�א חזקת� ל�"; ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָא�יב
נכנס א� וכ� האיבה; מ�ני ימי� �ל�ה ע�� ��ר ��א ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹזה
א� �ג�פ�, ��חפ� א� ��גגה, �� והמית� זוית ְְְְֱִִִֶֶֶֶָָָָָלקר�

לזרק של]��ת��� א�[אמות]��י�[למרחק אר�ע, וזרק ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹ
זה את להרג ��ת��� א� להרג, ���ר �ע�� על ְֲֲִֵֶֶֶַַַָֹֹ�ְֶֶַַָָ�עלה
ונמצא �המה א� ��י להרג נת��� אפ�� זה, את ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוהרג
נקלטי�. ואינ� למזיד, קר�בי� א�� �ל הרי � ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָֹי�ראל

.‡Èעל� והרג� �ר��ת, ��א ה�ית �על לחצר ְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַַָָֹה�כנס
את יבא "וא�ר ��אמר: ה�ל�ת, מ� �ט�ר � ��גגה ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹה�ית
ל��, לה�נס ל�הרג ר��ת ��� �ער מה � ב�ער" ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָרעה�
�ר��ת, ��א ה��ר לחנ�ת ה�כנס לפיכ�, .�� ���צא �ל ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹא�
מ�ל�ת; �ט�ר � ומת �ניו, על ל� וטפחה �קעת, ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָונ�זה

��לה. זה הרי �ר��ת, נכנס ְְְֲִִִֵֶֶַוא�

.·Èהחבית את ��לה �היה ל�ג,[מהבור]מי להעל�ת� ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ע�לה �היה א� והרגתה�, חבר� על ונפלה החבל ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָונפסק
�מ� ��ה ה�ל�ת; מ� �ט�ר � והרג� חבר� על ונפל ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָ�ְ�ס��,
א�א הע�י�, �רב להי�ת ה�ר�ב דבר זה �אי� ה�א, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאנ�ס
ונפלה החבית, את מ�ל�ל היה א� אבל ה�א. �לא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�מ�
והרג�, חבר� על ונפל �ס��, י�רד היה והרגתה�, חבר� ְֲֲֵַַַָָָ�ְְֲֲֵֵַַַָָָעל

מע�ל הגג]היה טיח חבר�[מחליק על ונפלה ��ע�ילה, ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָ
�ר� ���ל ו�מת", עליו, "ו��ל ��אמר: ��לה, � ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹוהרגתה�
ודבר לה�ק, הע�י� �רב מצ�י נפילה �ר� �הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹנפילה.
�מהרה; למ�ה לירד ה�בד טבע �הרי להי�ת, ה�א ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקר�ב
� ירידה ��עת יפה מע�יו ות�� עצמ� זרז ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוה�איל

�זה. ���צא �ל וכ� ְְִֵֵֶֶַָָיגלה.

.‚Èפיס��� יד� והג�י� מק�ב �היה גדולה]קצב [סכי� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
� ע��י� �ה��בי� �דר� העצ� ל��ר והחזיר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלאח�ריו,
וירידה מ�פניו הג�הה �היא �ה�לכה, ��מ�ת ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ�ל
�היא �חזרה, ��מ�ת וכל עליו; ג�לה אינ� � ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמאח�ריו
� ה�לל: זה ��לה. � לפניו וירידה מאח�ריו לעל�ה ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ג�לה; אינ� ירידת�, �דר� ��א ��לה; ירידת�, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹ��דר�

ג�לה. אינ� על�ה, צר� �היא �ירידה ֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹואפ��

.„Èליבה� ונ�מטה �ס��, ע�לה היה [מדריגה]�יצד? ְֵֶַָָ�ְְְְִִָָָ
וכ� ה�ל�ת. מ� �ט�ר � והמיתה ונפלה רגל�, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמ�חת
�היתה א� אחר, לצד ל� והלכה זה, �צד לזרק ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹה�ת���
ונפלה ועמד מע�ל�, �� ה�יר ולא �חיק� ל� מ�חת ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ�ֶֶאב�
מ� �ט�רי� א�� �ל � ��גגה �הרג ה��מה וכ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוהמיתה,

לאנס. קר�ב �ה� מ�ני ְְִֵֵֶֶַָָֹה�ל�ת,

.ÂËונפלה ועמד ��כח�, �� וה�יר �חיק� אב� ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָהיתה
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ל� �היתה מ�לל "��גגה", ��אמר: ��לה, � ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוהמיתה
נ�מט ��לה. זה הרי � והרג מ���, ה�רזל נ�מט ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָידיעה.
זה �אי� מ�ני ג�לה, אינ� � ה�ת��ע הע� מ� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָה�רזל
אב� ה��רק וכ� אנס. �מ� ונמצא �ח�, מ�ח א�א ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹמ�ח�
והרג�ה� �ינ�ק, על ה�מרי� מ� ונפל �מרי�, לה�יל ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָלתמר
�זה ���צא �ל וכ� �ח�. מ�ח �אי� �ה� מ�ני �ט�ר, �ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ה���ת. ְִִַָמ�אר

חמישי ,יו�

זהלכֹות ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¦§¥©§¦©¤¤¤¤

��אמר:‡. ע��, ר�� מגלי� מקלט, לעיר ��לה ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָ�למיד
�מב��יה חכמה �עלי וח�י ��חיה, �די ל� ע�ה � ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"וחי"
מגלי� ��לה, הרב וכ� ח��בה. �מיתה � תלמ�ד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ�לא

ע��. ְִִָי�יבת�

�מע�ה·. לז�נ�; ח�ב ר�� אי� � מקלט לעיר ��לה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעבד
לז�נ�; ח�ב �על� � מקלט לעיר ��לת א�ה לר��. ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָידיו
א�א �מז�נ�תי�', ידי� מע�ה '�אי ל�: ל�מר יכ�ל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָואינ�

ל�. מס�יקי� הי� �� ְִִִֵַָָא�

.‚� ��גלה קד� �מת להגל�ת�, �ינ� ��גמר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹר�צח
ק�ברי� מקלט, �עיר ��ת ור�צח ל��; עצמ�תיו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָמ�ליכי�
עצמ�ת מ�ליכי� ה�ד�ל, ה�ה� ��מ�ת �בעת .�� ְְִִֵֵֶַַַָָָֹא�ת�

אב�תיו. לקברי מ�� ְְֲִִֵֵַָָָהר�צח

אחד„. ���מ�ת � מקלט �ערי ה��כני� ה�ו�� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ�אר
��אמר: ה�ח��, �ת�� ולא �עיר נק�ר אינ� ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹמה�,
לח�י� � ח�ת�" �לכל ולרכ�� לבהמ�� יהי� ְְִַַָָָֹ�ְְְְְְְִִִִֵֶֶָ"�מגר�יה�

לקב�רה. ולא ְְְִִָֹנ�נ�,

מ�כ�נה‰. �� ��לה � מקלט� �עיר ��גגה �הרג ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָר�צח
�מדינת� �הרג לוי �ב� העיר. מ� י�צא ואינ� ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָל�כ�נה,

����[בעירו] לפי ה�ו��, מערי אחרת למדינה ��לה �ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�ָ
�ברח ה�ו��, מערי ח�� הרג וא� ��ת�אר; �מ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָק�לט�ת,

ק�לטת�. זה הרי � ְְֲִֵֶָלעיר�

.Â:אמר�� � ק�לטת אינ� רצחני�, �ר�� מקלט ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ�ְִִֶָעיר
��ו� ולא �בריו", את ההיא העיר זקני �אזני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ"וד�ר

זקני� �� �אי� עיר וכ� לדבריו. אינ�[דייני�]�בריה� � ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ
ההיא". העיר "זקני ��אמר: ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָק�לטת,

.Êיאמר � לכ�ד� העיר אנ�י ורצ� מקלט, לעיר ��לה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹר�צח
מה�. יק�ל � כ�' �י על 'א� ל�: אמר� אני'; 'ר�צח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלה�:

.Áלדבר ואפ�� לע�ל�, מקלט� מעיר י�צא אינ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָה��לה
ואפ�� נפ��ת; עד�ת �י� ממ�� עד�ת �י� לעד�ת, א� ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָמצוה

ה�יס מ�ד לה�יל א� �עד�ת�, נפ� מ�ד[צבא]לה�יל , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַ
י�ראל �ל ואפ�� ה��לת. �מ�ד ה�לקה, מ�ד ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹה�הר,
מ�� י�צא אינ� � צר�יה �� �י�אב לת��עת� ְְְְִִִִֵֵֶָָָָצריכי�
עצמ� ה�יר יצא, וא� ה�ד�ל. ה�ה� ��מ�ת עד ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹלע�ל�,

��ארנ�. �מ� ְְְִֵֶַָלמיתה,

.Ëה�ר�ה ואחד ה��חה, ��מ� ה���ח �ד�ל �ה� ֶ�ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד
הע�בד ה�ד�ל ה�ה� ואחד ה�ה�[כעת]�בגדי�, ואחד , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

אבל הר�צח. את מחזיר ��ת, מאר�ע�� אחד �ל � ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�עבר
הדי�ט. �כה� �ה�א מ�ני מחזיר, אינ� מלחמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמ��ח

.È,ד�ל� �ה� �� היה ולא לגל�ת �ינ� ��גמר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹר�צח
�ד�ל וכה� אחר, �ד�ל �ה� �� היה ולא �ד�ל �ה� ְְְֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹֹוהה�רג
ואינ� ��לי�, א�� הרי � אחר �ד�ל �ה� �� היה ולא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ�הרג

לע�ל�. מקלט מעיר ְְְִִִֵָָי�צאי�

.‡È�קד ה�ד�ל ה�ה� מת �� ואחר לגל�ת, �ינ� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹנגמר
נגמר ��א עד וא� ה�ל�ת. מ� �ט�ר זה הרי � הר�צח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��גלה
נגמר �� ואחר �ח�יו, אחר �ה� �מ�� ה�ד�ל, ה�ה� מת ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹ�ינ�
�פניו. �ינ� ��גמר �ני �ל �מיתת� ח�זר זה הרי � ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ינ�

.·È�� א� �ר��ה �� ה�ד�ל ה�ה� ונמצא �ינ�, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹנגמר
�ד�ל, �ה� �לא �ינ� נגמר �כא�� �ה�ה, �טלה � ְְְִִִֵַָָֹֹ�ְְֲָָָחל�צה

לע�ל�. מ�� י�צא ְְִֵֵָָואינ�

.‚Èה�א הרי ה�ד�ל, ה�ה� מ�ת אחר לעיר� ��ב ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹר�צח
��בר עליו, נהרג � ה�� ��אל הרג� וא� אד�; �ל ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ��אר

�גל�ת�. ל� ְְִֵַָנת��ר

.„È�� �היה ל�ררה ח�זר אינ� ל�, ��ת��ר �י על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוא�
�באה ה�איל ימיו, �ל מ�ד�ת� מ�רד ה�א הרי א�א ִָָָָָָ�ְְֲִֵֶָָָלע�ל�,

יד�. על ה�ד�לה ז� ְַַַָָָָ��לה

.ÂË�י� �ית מיתת ח�ב �זד��, �אביו �הח�בל �י על ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָא�
��גגה, �א�� א� �אביו חבל א� אד�, �אר הה�רג ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָ�מ�
נפ� לה�רג א�א �ל�ת ��רה ח�בה ��א �ל�ת; ח�ב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינ�

��ארנ�. �מ� �לבד, ��גגה ְְְְִִֵֶַַָָָָאד�

שישי יו�
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ערי�‡. "�ל�� ��אמר: מקלט, ערי להפרי� ע�ה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמצות
י�ראל. �אר� א�א נ�הג�ת מקלט ערי ואי� ל�"; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ב�יל

ה�ר��,·. �עבר ר�נ� מ�ה הב�יל �ל� הי�: ערי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹו��
�נע�. �אר� יה��ע הב�יל ְְֶֶַַַ�ְְְִִָֹו�ל�

.‚� ��� ��ב�ל� עד ק�לטת, מקלט מערי אחת ָ�ְְ�ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָאי�
מ�ה וה�דיענ� לכ�". �היינה מקלט ערי ��" ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ��אמר:
��ב�ל� עד ק�לט�ת, ה�ר�� ��עבר �ל� �אי� ְְ�ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹר�נ�,
�באה 'ה�איל אמר: הב�יל�? ול�ה �נע�. ��אר� ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ל�

אק�מ�ה'. לידי, ְְְֲִִֶַָָָמצוה

ה��יח,„. ה�ל� א���ימי על אחר�ת �ל� מ�סיפי� ֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ה�ל� על ערי�, �ל� ע�ד ל� "ויספ� ��אמר: ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹה��,
וה�דמ�ני, וה�נ�י ה�יני �ערי א�ת�? מ�סיפי� והיכ� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהא�ה".
נכ���; לא ועדי� �רית, עליה� אבינ� לאברה� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ��כרת
�בל� את אלהי� ה' ירחיב "וא� ���רה: נאמר ְ�ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹועליה�
לתת ��ר א�ר האר� �ל את ל� ונת� לאב�תי�, נ��ע ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�א�ר
הא�ה". ה�ל� על ערי�, �ל� ע�ד ל� ויספ� ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹלאב�תי�,

לכ��‰. �י� �ית מקלט,[ליישר]וח�בי� לערי ה�רכי� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ
וכל מכ��ל �ל מה� �מסירי� �להרחיב�; א�ת� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ�לת��

�ל לא ��ר� מ�יחי� ואי� �יא[גבעה]��לה, [בקעה]ולא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
את לע�ב ��א �די ��ר עליו ע��י� א�א נהר, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹולא
ערי �ר� ורחב ה�ר�". ל� "�כי� ��אמר: ל��, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹה��רח
�'מקלט' א��ת. ���י� מ�ל�י� �ח�ת אי� ְְְְִִִִִֵַַָָָֹמקלט,
הרצחני� ���יר� �די �רכי�, �ר�ת על �ת�ב היה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ'מקלט'

ל��. ְְְִָויפנ�
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.Â�מ�ציאי �י� �ית �נה, �כל �אדר ע�ר ְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָ�חמ�ה
��תקלקל, ��צא�ה� מק�� וכל ה�רכי�; לת�� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ל�חי�
עליה� מעלה זה, �דבר ��תר�ל� �י� �בית א�ת�. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמת�ני�

�מי�. �פכ� �א�� ְְִִַָָָה�ת�ב

.Ê�מ��חי מקלט[מודדי�]וכ� מערי ועיר עיר �ל �י� ְְְִִִִֵֵֵֵָָָָ
��אמר: � ��וה מ����ת ��הי� עד הפר�ת�, ְֱֶֶֶַָָ�ְְְְִִִֶַַַָָָ�תח�ת

ארצ�". �ב�ל את ו���� ה�ר�, ל� ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָ"�כי�

.Áולא קט��ת, עיר�ת לא א�ת� ע��י� אי� � מקלט ְְְֲִִֵֵַָָָָֹֹערי
א�ת� מ��יבי� ואי� �ינ�נ��ת. עיר�ת א�א �ד�לי�, ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ�ר�י�
מי�, �� אי� וא� ה�י�; �במק�� �וקי�, במק�� ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָא�א
במק�� א�א א�ת� מ��יבי� ואי� מי�. לת�כ� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָמכניסי�
נתמעט� עליה�; מ�סיפי� אכל�סיה�, נתמעט� ְְֲֲִִִֵֵֶֶַ�ְְֲִִַ�אכל�סי�.
ואי� וי�ראלי�. לו�� �הני� לת�כ� מכניסי� ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹדי�ריה�,

מצ�ד�ת �ת�כ� חיות]��ר�י� �ת�כ�[לציד מפ�ילי� ואי� , ְְְְְְִִִֵַָָ
.�� מצ�יה ה�� ��אל רגל תהיה ��א �די ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹחבלי�,

.Ëמקלט עיר מה� אחת וכל ק�לט�ת, ה�ו�� ערי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ל
�ל עיר, ���י� אר�עי� ��נ� "ועליה� ��אמר: ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהיא,
ה�י�� עיר"; ��מנה אר�עי� � ל�ו�� ��נ� א�ר ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹהערי�

לקלט. לז� ז� ��� ְִָָֹ�ַָה�ת�ב

.È�בי� למקלט, �הב�ל� מקלט ערי �י� י� הפר� ְְְְִֵָ�ְְִֵֵֵֵֶֶַָָ�מה
��א �י� לדעת �י� ק�לט�ת מקלט �ערי ה�ו��? ערי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�אר
אי� ה�ו��, ערי ��אר נקלט; �ה� ונכנס ה�איל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלדעת,
נ�ת� אינ� מקלט, �ערי ה�ר ור�צח לדעת. א�א ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָק�לט�ת
ה�ית. לבעל �כר נ�ת� ה�ו��, ערי ��אר וה�ר �ית�; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ�כר

.‡Èה�א� איל� �מ�ה. ק�לט �ח�מ� ה��לטת, עיר ְִִֵֶֶֶַָָָָָ�ל
� ל�ח�� ח�� נ�טה ונ�פ� מקלט, ערי �ח�� �ת�� ְְְְְִֵֵֶַָָע�מד
ונ�פ� ל�ח��, ח�� ע�מד היה נקלט; ה���, �חת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמ���יע

לע�ר� מ���יע � ה�ח�� לת�� נקלט.[גזעו]נ�טה , ְְְְִִִִֶֶַַַָָ
אי� ק�לט, �ה�ח�� �י על וא� עליו. נהרג ,�� ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָוהה�רג�

� "וי�ב ��אמר: ,�� �ר �תח�מ�.הר�צח ולא � "� ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹ

קודש שבת

ט ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

נ�פל‡. ��מצא ה�ה�[מושל�]הר�ג מי נ�דע ולא �אר�, ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
�י� מ�ית זקני� חמ�ה וי�צאי� �מק�מ�, א�ת� מ�יחי� �ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָ
ו�פטי�", זקני� "ויצא� ��אמר: ��יר��לי�, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹה�ד�ל

החלל ��ביב�ת הערי� אל מ��� אפ��[ההרוג]�מ�דדי� . ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָ
� ה�ר�בה �היא �ו�אי יד�ע �ה�בר ז�, עיר �צד ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָנמצא

למ�ד. ְְִִָֹמצוה

את·. ק�ברי� � ה�ר�בה העיר ונ�דעה ���דדי�, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָאחר
�י� �בית למק�מ�. יר��לי� זקני וח�זרי� �מק�מ�, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָה�הרג
א�ת� אנ�י מ�ל �קר עגלת מביאי� העיר א�ת� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ל
וזה �חזקה, ��ט� �ה�א נחל אל א�ת� �מ�רידי� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהעיר;

���רה. האמ�ר "אית�" ֵַָָָָה�א

�ק�פיס‚. �� א�ת� גדולה]וע�רפי� מאח�ריה.[סכי� ְְְֲִִֵֶָָָ
ה� אפ�� העיר, זקני �ל ע� העיר, א�ת� �ל �י� ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָ�בית
�ל עריפת� �מק�� ,�� ידיה� את ר�חצי� ה�ל � ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמאה
לא "ידינ� ה�ד�: �ל��� ה�חל �ת�� �� וא�מרי� ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹעגלה.

בא ��א �ל�מר, רא�"; לא ועינינ� ה�ה, ה�� את ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�פכ�
ראינ�ה� ולא מז�נ�ת; �לא �פטרנ�ה� ה�ה, ה�הרג ְְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָֹֹלידינ�
ה�ד�: �ל��� א�מרי� וה�הני� לויה. �לא ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹֹוה�חנ�ה�
נקי �� ��� ואל ה', �דית, א�ר י�ראל לע�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ"��ר
ה�א �ר�� וה�ד�� לה�. וה�לכי� י�ראל", ע�� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ�קרב

ה��". לה� "ונ��ר ��אמר: ה��, על ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמכ�ר

מק�די�„. ואי� ���ה, מדק�קי� החלל, מ� ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ����דדי�
�ל[מזלזלי�] �י� �ית �� ��� לעיר א�א מ�דדי� ואי� .��ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

יר��לי� �אי� ליר��לי�, מ�דדי� ואי� ��ל�ה; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹע�רי�
ונאמר: ל�בטי�, נתח�קה ��א לפי ער�פה, עגלה ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמביאה

לר���". ל� נ�ת� אלהי� ה' א�ר ְְְֱֲֲִֵֶֶָָָָֹ"�אדמה

.‰� �י� �ית �� �אי� לעיר א� ליר��לי�, קר�ב ְְִִִִִֵֵֶַָָָָנמצא
ל�. ה�מ�כ�ת העיר�ת �אר אל �מ�דדי� א�ת�, ְְְֲִִִֶַַָָָָמ�יחי�

ל�פר סמ�� אי�[גבול]נמצא � ��יי� �� ��� לעיר א� , ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
��יי�. �הרג�ה� �חזקת זה �הרי ע�ר, �ל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָמ�דדי�

.Â�הע ��ני� �זמ� א�א מביאה, ה�ר�בה העיר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאי�
א�� הי� א� אבל מ��ה; הרח�קה העיר מני� �מ� ���ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
אחר ה�לכי� � מ��ה ה�ר�בה אנ�י על מר�י� ְְְִִִֵֶַַַַַָָ�ְְֶָָ��רח�קה

העגלה; מביאי� והמר�י� ְְִִִֶָָ�ְְַָֹהרב,

.Êאחר וה�לכי� ה��רה, מ� הרב אחר �ה�לכי� �י על ְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹא�
עד�. הרב � ֵַָָֹֹה�ר�ב

.Á��מכ ה�הרג ז�[בדיוק]נמצא ואנ�י עיר�ת, ��י �י� ְְֱִֶַָָ�ְְְֲֵֵֵַָָ
ויתנ� ���פ�ת, אחת עגלה יביא� � ��וה ז� ְְַָ�ְְְְְִֵֶֶַַַָָָ�אנ�י
נתנ� וא�� ��ה�, היא הרי ה�ר�בה, היא ז� 'א� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹויאמר�:
היא הרי ה�ר�בי�, ה� א�� וא� מ�נה; חלק� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלה�
אפ�ר �אי לפי מ�נה'; חלק� לה� נתנ� וא�� ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ��ה�,

אד�.יק][לדילצמצ� �ידי ואפ�� , ְְֲִִֵֵַַָָ

.Ë,אחד �מק�� ג�פ� נמצא מחטמ�. מ�דדי�? ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָמהיכ�
וק�ברי� הרא�, אצל ה��� מ�ליכי� � אחר �מק�� ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹורא��
אצל ��פ� מ�ליכי� � מצוה מת �ל וכ� �מק�מ�. ְְְִִִִֵֵֵֶָָא�ת�

�מק�מ�. ונק�ר ְְְִִָֹרא��,

.Èל� �ל מחטמ� מ�דדי� זה, �צד זה ר�י� מתי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצא�
לכ��, קר�בה אחת עיר היתה וא� מה�; ואחד ָ�ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד
מ�דדי� זה, ��י על זה נמצא� .��� על אחת עגלה ְְְִִֵֶֶַַָ�ְְִֶַַַָָמביאה

מ�חי�. �ה� �מ�ת העלי�� ִָ�ְְִֵֶֶָמ�

.‡È,מפר�ר ולא חנ�ק לא � חלל" י�צא "�י ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹֹנאמר:
"נ�פל" �גל. טמ�� לא � "�אדמה" 'חלל'. נקרא זה ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�אי�
"לא ה�י�. �ני על צ� לא � "��דה" �איל�. �ל�י לא �ְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ע�רפי�; הי� לא נ�דע, א� הא � ה�ה�" מי ְִִִִַַָָָֹנ�דע

.·Èראה א�[את]אפ�� עבד, אפ�� � אחד עד הה�רג ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
לפיכ�, ע�רפי�. הי� לא � �עברה לעד�ת �ס�ל א� ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹא�ה,

ער�פה. עגלה �טלה �גל�י, הרצחני� ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָמ�ר��

.‚Èאחד ועד הה�רג', את 'ראיתי א�מר: אחד ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעד
�ברי� ��ה ע�רפי�. הי� � ראית' 'לא ל�: ואמר ְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹהכחי��
'אני אחד: אמר א� אבל �אחת. �ניה� ���א� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאמ�רי�?
וא� זה, לעני� ��ני� נאמ� זה הרי � הה�רג' את ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָראיתי
אי� � ראית' 'לא ל�: ואמר והכחי�� אחד עד �� אחר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�א

ע�רפי�. ואי� האחר��, �ברי על ְְְְֲִִִִֵֵַַַָמ��יחי�
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.Â�מ�ציאי �י� �ית �נה, �כל �אדר ע�ר ְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָ�חמ�ה
��תקלקל, ��צא�ה� מק�� וכל ה�רכי�; לת�� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ל�חי�
עליה� מעלה זה, �דבר ��תר�ל� �י� �בית א�ת�. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמת�ני�

�מי�. �פכ� �א�� ְְִִַָָָה�ת�ב

.Ê�מ��חי מקלט[מודדי�]וכ� מערי ועיר עיר �ל �י� ְְְִִִִֵֵֵֵָָָָ
��אמר: � ��וה מ����ת ��הי� עד הפר�ת�, ְֱֶֶֶַָָ�ְְְְִִִֶַַַָָָ�תח�ת

ארצ�". �ב�ל את ו���� ה�ר�, ל� ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָ"�כי�

.Áולא קט��ת, עיר�ת לא א�ת� ע��י� אי� � מקלט ְְְֲִִֵֵַָָָָֹֹערי
א�ת� מ��יבי� ואי� �ינ�נ��ת. עיר�ת א�א �ד�לי�, ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ�ר�י�
מי�, �� אי� וא� ה�י�; �במק�� �וקי�, במק�� ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָא�א
במק�� א�א א�ת� מ��יבי� ואי� מי�. לת�כ� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָמכניסי�
נתמעט� עליה�; מ�סיפי� אכל�סיה�, נתמעט� ְְֲֲִִִֵֵֶֶַ�ְְֲִִַ�אכל�סי�.
ואי� וי�ראלי�. לו�� �הני� לת�כ� מכניסי� ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹדי�ריה�,

מצ�ד�ת �ת�כ� חיות]��ר�י� �ת�כ�[לציד מפ�ילי� ואי� , ְְְְְְִִִֵַָָ
.�� מצ�יה ה�� ��אל רגל תהיה ��א �די ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹחבלי�,

.Ëמקלט עיר מה� אחת וכל ק�לט�ת, ה�ו�� ערי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ל
�ל עיר, ���י� אר�עי� ��נ� "ועליה� ��אמר: ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהיא,
ה�י�� עיר"; ��מנה אר�עי� � ל�ו�� ��נ� א�ר ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹהערי�

לקלט. לז� ז� ��� ְִָָֹ�ַָה�ת�ב

.È�בי� למקלט, �הב�ל� מקלט ערי �י� י� הפר� ְְְְִֵָ�ְְִֵֵֵֵֶֶַָָ�מה
��א �י� לדעת �י� ק�לט�ת מקלט �ערי ה�ו��? ערי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�אר
אי� ה�ו��, ערי ��אר נקלט; �ה� ונכנס ה�איל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלדעת,
נ�ת� אינ� מקלט, �ערי ה�ר ור�צח לדעת. א�א ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָק�לט�ת
ה�ית. לבעל �כר נ�ת� ה�ו��, ערי ��אר וה�ר �ית�; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ�כר

.‡Èה�א� איל� �מ�ה. ק�לט �ח�מ� ה��לטת, עיר ְִִֵֶֶֶַָָָָָ�ל
� ל�ח�� ח�� נ�טה ונ�פ� מקלט, ערי �ח�� �ת�� ְְְְְִֵֵֶַָָע�מד
ונ�פ� ל�ח��, ח�� ע�מד היה נקלט; ה���, �חת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמ���יע

לע�ר� מ���יע � ה�ח�� לת�� נקלט.[גזעו]נ�טה , ְְְְִִִִֶֶַַַָָ
אי� ק�לט, �ה�ח�� �י על וא� עליו. נהרג ,�� ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָוהה�רג�

� "וי�ב ��אמר: ,�� �ר �תח�מ�.הר�צח ולא � "� ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹ

קודש שבת

ט ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

נ�פל‡. ��מצא ה�ה�[מושל�]הר�ג מי נ�דע ולא �אר�, ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
�י� מ�ית זקני� חמ�ה וי�צאי� �מק�מ�, א�ת� מ�יחי� �ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָ
ו�פטי�", זקני� "ויצא� ��אמר: ��יר��לי�, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹה�ד�ל

החלל ��ביב�ת הערי� אל מ��� אפ��[ההרוג]�מ�דדי� . ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָ
� ה�ר�בה �היא �ו�אי יד�ע �ה�בר ז�, עיר �צד ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָנמצא

למ�ד. ְְִִָֹמצוה

את·. ק�ברי� � ה�ר�בה העיר ונ�דעה ���דדי�, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָאחר
�י� �בית למק�מ�. יר��לי� זקני וח�זרי� �מק�מ�, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָה�הרג
א�ת� אנ�י מ�ל �קר עגלת מביאי� העיר א�ת� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ל
וזה �חזקה, ��ט� �ה�א נחל אל א�ת� �מ�רידי� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהעיר;

���רה. האמ�ר "אית�" ֵַָָָָה�א

�ק�פיס‚. �� א�ת� גדולה]וע�רפי� מאח�ריה.[סכי� ְְְֲִִֵֶָָָ
ה� אפ�� העיר, זקני �ל ע� העיר, א�ת� �ל �י� ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָ�בית
�ל עריפת� �מק�� ,�� ידיה� את ר�חצי� ה�ל � ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמאה
לא "ידינ� ה�ד�: �ל��� ה�חל �ת�� �� וא�מרי� ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹעגלה.

בא ��א �ל�מר, רא�"; לא ועינינ� ה�ה, ה�� את ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�פכ�
ראינ�ה� ולא מז�נ�ת; �לא �פטרנ�ה� ה�ה, ה�הרג ְְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָֹֹלידינ�
ה�ד�: �ל��� א�מרי� וה�הני� לויה. �לא ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹֹוה�חנ�ה�
נקי �� ��� ואל ה', �דית, א�ר י�ראל לע�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ"��ר
ה�א �ר�� וה�ד�� לה�. וה�לכי� י�ראל", ע�� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ�קרב

ה��". לה� "ונ��ר ��אמר: ה��, על ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמכ�ר

מק�די�„. ואי� ���ה, מדק�קי� החלל, מ� ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ����דדי�
�ל[מזלזלי�] �י� �ית �� ��� לעיר א�א מ�דדי� ואי� .��ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

יר��לי� �אי� ליר��לי�, מ�דדי� ואי� ��ל�ה; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹע�רי�
ונאמר: ל�בטי�, נתח�קה ��א לפי ער�פה, עגלה ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמביאה

לר���". ל� נ�ת� אלהי� ה' א�ר ְְְֱֲֲִֵֶֶָָָָֹ"�אדמה

.‰� �י� �ית �� �אי� לעיר א� ליר��לי�, קר�ב ְְִִִִִֵֵֶַָָָָנמצא
ל�. ה�מ�כ�ת העיר�ת �אר אל �מ�דדי� א�ת�, ְְְֲִִִֶַַָָָָמ�יחי�

ל�פר סמ�� אי�[גבול]נמצא � ��יי� �� ��� לעיר א� , ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
��יי�. �הרג�ה� �חזקת זה �הרי ע�ר, �ל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָמ�דדי�

.Â�הע ��ני� �זמ� א�א מביאה, ה�ר�בה העיר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאי�
א�� הי� א� אבל מ��ה; הרח�קה העיר מני� �מ� ���ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
אחר ה�לכי� � מ��ה ה�ר�בה אנ�י על מר�י� ְְְִִִֵֶַַַַַָָ�ְְֶָָ��רח�קה

העגלה; מביאי� והמר�י� ְְִִִֶָָ�ְְַָֹהרב,

.Êאחר וה�לכי� ה��רה, מ� הרב אחר �ה�לכי� �י על ְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹא�
עד�. הרב � ֵַָָֹֹה�ר�ב

.Á��מכ ה�הרג ז�[בדיוק]נמצא ואנ�י עיר�ת, ��י �י� ְְֱִֶַָָ�ְְְֲֵֵֵַָָ
ויתנ� ���פ�ת, אחת עגלה יביא� � ��וה ז� ְְַָ�ְְְְְִֵֶֶַַַָָָ�אנ�י
נתנ� וא�� ��ה�, היא הרי ה�ר�בה, היא ז� 'א� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹויאמר�:
היא הרי ה�ר�בי�, ה� א�� וא� מ�נה; חלק� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלה�
אפ�ר �אי לפי מ�נה'; חלק� לה� נתנ� וא�� ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ��ה�,

אד�.יק][לדילצמצ� �ידי ואפ�� , ְְֲִִֵֵַַָָ

.Ë,אחד �מק�� ג�פ� נמצא מחטמ�. מ�דדי�? ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָמהיכ�
וק�ברי� הרא�, אצל ה��� מ�ליכי� � אחר �מק�� ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹורא��
אצל ��פ� מ�ליכי� � מצוה מת �ל וכ� �מק�מ�. ְְְִִִִֵֵֵֶָָא�ת�

�מק�מ�. ונק�ר ְְְִִָֹרא��,

.Èל� �ל מחטמ� מ�דדי� זה, �צד זה ר�י� מתי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצא�
לכ��, קר�בה אחת עיר היתה וא� מה�; ואחד ָ�ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד
מ�דדי� זה, ��י על זה נמצא� .��� על אחת עגלה ְְְִִֵֶֶַַָ�ְְִֶַַַָָמביאה

מ�חי�. �ה� �מ�ת העלי�� ִָ�ְְִֵֶֶָמ�

.‡È,מפר�ר ולא חנ�ק לא � חלל" י�צא "�י ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹֹנאמר:
"נ�פל" �גל. טמ�� לא � "�אדמה" 'חלל'. נקרא זה ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�אי�
"לא ה�י�. �ני על צ� לא � "��דה" �איל�. �ל�י לא �ְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ע�רפי�; הי� לא נ�דע, א� הא � ה�ה�" מי ְִִִִַַָָָֹנ�דע

.·Èראה א�[את]אפ�� עבד, אפ�� � אחד עד הה�רג ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
לפיכ�, ע�רפי�. הי� לא � �עברה לעד�ת �ס�ל א� ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹא�ה,

ער�פה. עגלה �טלה �גל�י, הרצחני� ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָמ�ר��

.‚Èאחד ועד הה�רג', את 'ראיתי א�מר: אחד ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעד
�ברי� ��ה ע�רפי�. הי� � ראית' 'לא ל�: ואמר ְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹהכחי��
'אני אחד: אמר א� אבל �אחת. �ניה� ���א� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאמ�רי�?
וא� זה, לעני� ��ני� נאמ� זה הרי � הה�רג' את ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָראיתי
אי� � ראית' 'לא ל�: ואמר והכחי�� אחד עד �� אחר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�א

ע�רפי�. ואי� האחר��, �ברי על ְְְְֲִִִִֵֵַַַָמ��יחי�
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.„È�ואמר והכחי��ה� האחד, �העיד אחר �ני� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ�א�
את ז� ה�כחי��ת עד��ת ���י ה� הרי � ראית' 'לא ְִֶַַ�ְֲִִֵֵֵֵָָֹל�:
וא�ה הה�רג', את 'ראיתי א�מרת: א�ה וע�רפי�. ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָז�,
הי� � ראית' 'לא ל�: וא�מרת א�ת� מכח�ת ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחרת
ז�. אחר ז� ��א� �י� �אחת, ��יה� ��א� �י� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָע�רפי�,
� ראית�' 'לא לה�: א�מר ואחד 'ראינ�', א�מרי�: ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ�ני�
'לא ל�: א�מרי� ��ני� 'ראיתי', א�מר: אחד ע�רפי�; ְְְִִִִִֵֵֶַָָֹאי�

ע�רפי�. הי� � ְִִָָָראית'

.ÂË�א ��רי� �ל��� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ��ה

���י הה�רג', 'ראיתי אחד: עד אמר א� אבל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ס�לי�.
ע�רפי�. אי� � ראית' 'לא ל�: א�מרי� פס�לי� �ני א� ְְְְִִִִִֵֵָָָֹנ�י�

.ÊË,'הה�רג 'ראינ� א�מרי�: פס�לי� �ני א� נ�י� ְְְְִִִִֵֵֵַָָ��י
�אפ�� ע�רפי�; � ראית�' 'לא וא�מר: מכחי�� אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹועד
� ��� את מכחי� אחד ועד פס�לי�, מאה א� נ�י� ָ�ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָמאה

אחד. ועד אחד �עד א�� ְְֲֵֵֵֵֶֶָָהרי

.ÊÈ,'הה�רג 'ראינ� א�מרי�: פס�לי� �ל�ה א� נ�י� ְְְִִִִֵַָָָָֹֹ�ל�
� ראית�' 'לא א�מרי�: פס�לי� אר�עה א� נ�י� ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹואר�ע
מק��. �כל ה�ני� רב אחר ה�� �פס�לי�, ה�לל: זה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹע�רפי�.

�
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� הקפ"א מ�אכלה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַֹ
לאאתֿה�רפ טרפה ��דה "�ב�ר אמר�: וה�א ה, ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
l)תאכל�" ,ak zeny)ֿמה� ה�א ה�ת�ב ��ט , ְְֵַַַָֹ

��כל�א my)�הז�יר� mihtyn zyxt)וה�א , ְְְְִִִֶַָ
�הוה ה�ת�ב "��ר iptnאמר�: "dcy" azk) ְִֵֶַַָָָֹ

(xzeia ize`ivnd `edyה�המ�ת �רב מק�� ,ְְֵֶַֹ
(mkxc)ק�לה� �א אבל gq.)לה�ר�": oileg) ְְֲִֵַָָָָָ

�א�ר �� זה לפס�ק ���(zizkld zernyn lra) ְֵֵֶֶַָ
�לפיכ� � ה�א טרפה" ��דה "�ב�ר ה�א: ְְְִֵֶַָָָָָָוכ�
��צא �יו� ��לֿ��ר �זה, ��נת� �אכל��. ְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹלא
קד�י ��ר �ג�� �טרפה, נע�ה למחיצת� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָח��
קד�י� ��ר א� לעזרה, ח�� יצא א� ְֲִִִַָָָָָָָָָקד�י�
א� ה�סח ��ר א� לח�מה, ח�� יצא א� ְִִִֶַַַַַָָָק�י�
אתֿיד�, הע�ר ה�ציא א� א� לחב�רה, ח�� ֶָָ�ֲִִַָָָָיצא

מח�י� ד' �פרק ��ת�אר ��לֿס�גי(gq.)�מ� � ְְְִֵֵֶֶֶָ�ִֵֶָ
�זית מה� והא�כל טרפה, נקראי�: א�� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ��ר
נקרא: מ�ֿהחי ��ר �� וכ� מ�ֿה��רה ְְִִִֵֶַַַַָָָָל�קה

ח�י� �בגמרא ל�קה. � והא�כל� (aw:)טרפה ְְְְִֵֶָָָָ�ִ
זה � תאכל� לא טרפה ��דה "�ב�ר ְְֵֵֶֶַָָָָָֹֹאמר�:
נכ�ל �כבר מ�ֿה�רפה". �ב�ר מ�ֿהחי ְְְִִִֵַַַַָָָָָָ��ר

��פניה ע� ז� �מצוה tw)ה�או dyrz `l)�� ְְְִִֶֶַַָָָָ
לא �טרפה "נבלה ��הני�: אמר� וה�א ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָֹֹֹ��הני�,

לטמאהֿב�" g)יאכל ,ak `xwie)לאו �ה� וכפל , ְְְֶַַָָָָָָֹ
הע�� ח�את לאכ�ל א�ת� צ�ה �ה�ת�ב מ�ני ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָזה,

ה�ליקה oxetva)והיא dy`x wlnpy)וה�ליקה , ְְְְִִִַַָָ
והיה נבלה; א�א �חיטה אינ� �ח�י� ספק ְְְִִֵֵֶָָָָָָ�ְִֵַָ�לי
אפ�� ה�ליקה אכילת לה� ���רת �דע�נ� ְֲֲִִִֶֶֶַַָָ�ְְֵֶֶַע�לה
לפיכ� �ס�לה, לכלֿ�חיטה ה�י� וה�א ְְְְְִִִִַָָָָ�ְ�ח�י�
�אזהרה י�ראל �כלל נ�ארי� �ה� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�אר
על נ�ס� חכמי� �ר�� וכ� �טרפה, נבלה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָָמ�אכ�ל
מעני� �אי� זה, מ�ס�ק עליו �העיר� אחר ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ�י�

להז�יר� זה d`nehמאמרנ� iabl mitqep mipic) ְְֲִֵֶַַָ
(:an dcpae :w oilegaהח�ה א� ה�המה אבל .ְֲֵַַַָָָ

ה���ת �אחת ��למד� ה�רפ�ת אחת �ה� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָ���לד�
(opaxc dtxhe ,oda zyxcp dxezdy)�אכילת ֲֲִֵָָהרי

�חיטה וה��חט� �רא�י, נ�חטה אפ�� ְְְֲֲֲֲִִִַָָָָָָאס�רה,
מ�ר�נ� ל�קה � מ��ר� ואכל ea��רה xfge) ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

(cid xtqa m"anxdה�רפ�ת ל� נת�אר� �כבר .ְְְְֲִֵַָָ
אחר�� �פרק וג� זה �בפרק מח�י�. ג' ְְְֲִֶֶֶֶֶַַ�ְֵֶֶ�פרק
��ע �יני נת�אר� מ�כ�ר�ת א' �בפרק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ�מ��ת

ז� למצוה ��דמ� א�� Î`rwמצות dyrz `l) ְְְְִִֵֶָָֹ
(`tw.

� הקפ"ב מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
אבר מ��� ��ח��� וה�א החי, מ� (mly)אבר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַ
�בר�ת� האבר מא�ת� ונאכל חי (edyk`��ה�א ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

mixeqi` x`yay zexnl Ð zenvre micib mb likn

(xyal mitxhvn `lר�� �� היה ואפ�� ְֲִִַַָָָָ�זית,
�� על והאזהרה ל�קה. הא�כל� � ְְְֶֶַַָָָָָָ�לֿ�ה�א
ע�ֿה��ר" ה�פ� "ולאֿתאכל אמר�: ְְִִֶֶַַַָָָֹֹהיא

(bk ,ai mixac)ספרי �ל��� ,(my d`x zyxt): ְְִֵ
מ�ֿ אבר זה � ע�ֿה��ר ה�פ� ִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ"לאֿתאכל

ipy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

ח�י� �גמרא נת�אר וכ� אמר�:(aw:)החי". ו�� , ְְְִִֵַַָָָָ�ְְִָָ
ח�ב � מ�ֿהחי �ב�ר מ�ֿהחי אבר ִִֵֶַַַַַַָָָָ"אכל
ה�או לאוי�. �ני �ה� לפי �ר���: ְְְִִִֵֵֵֶַַָָ��י�".
�ה�א ע�ֿה��ר" ה�פ� "לאֿתאכל ִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהאחד:
טרפה ��דה "�ב�ר ה�ני: וה�או האבר, ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָא��ר
�מ� מ�ֿהחי, ��ר א��ר �ה�א תאכל�" ְִִֵֶַַָָֹֹלא

tw`)��ארנ� dyrz `l)�עני� ה�או נכ�ל �כבר . ְְְְְִִֵֶַַַָָָ
�אסר� לנח יתע�ה אמר� וה�א אחר �ל��� ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹזה
לא �מ� �נפ�� "א�ֿ��ר מ�ֿהחי: אבר ְְִֵֶַַַַָָָָָֹעליו

c)תאכל�" ,h ziy`xa). ֵֹ

� הקפ"ד מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
לא "וכלֿ�� יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְִֶֶַַָָָָֹאתֿה��,

ek)תאכל�" ,f `xwie)ה�� ה�או �� נכ�ל �כבר . ְְְִַַַָָָֹ
"�לֿאכליו ואמר: �כרת �ה�א �פר� ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ�עמי�.

ci)י�רת" ,fi my)גג�� ה�א וא� מזיד: ה�א א� . ְִִִִֵֵֵָ
מצוה �יני נת�אר� �כבר קב�עה. ח�את מביא �ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ

מ�רת�ת. ה' �פרק ְְִֵֶֶז�

� הקפ"ה מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
��ר "�לֿחלב יתע�ה: אמר טה�רה �המה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחלבי

תאכל�" לא ועז bk)וכ�ב ,f my)נכ�ל �זה וג� , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
אמ�רי�? �ברי� ��ה �רת �פר�� �� וענ� ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָה�או
ח�את ח�ב � ��גג ה�א וא� מזיד: ה�א ְִִִֵֵַַָָא�
ז' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָקב�עה.

.(bv.)מח�י� ֵ�ִ

� הקפ"ג מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
�ניֿ יאכל� לא "עלֿ�� אמר�: וה�א ה��ה, ְְְְִֵֵֶַַָָֹֹ�יד

ה��ה" אתֿ�יד bl)י�ראל ,al ziy`xa): ְִִֵֶֶַָָ
�אכל א� �לֿ�ה�א, ה�א ואפ�� ,��� ֲִֶֶַַָָ�ְְָוהא�כל�
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ל�קה. � �זית ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָמ���

מח�י�. ז' ִ�ְֵֶֶ�פרק

שני יו�

.ÂÙ˜ .ÊÙ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
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� הקפ"ז מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
ע�ד אמר� וה�א �חלב, bk)��ר zenyl sqepa): ְְְָָָָָ
א��" �חלב �די fk)"לאֿתב�ל ,cl zeny)�פע� ְְְֲִִֵֵַַַַֹ

�בגמרא האכילה. א��ר �� �ה��נה � ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָ�נ�ה
���ל�(ciw.)ח�י� על ל�קה �חלב ��ר אמר�: �ְְִִֶַָָָָָ

מ��ת �בגמרא אכילת�. על אמר�:(k`:)ול�קה ְְְֲִִֶַַָָָָ
� ואכל� ט�ב �י�� �חלב ה��ה �יד ְְְֲִֵֶַַַַָָָָ"המב�ל
�יד, א�כל מ��� ל�קה מלק��ת: חמ� ִִֵֶ�ְֵֶַָל�קה

�יד מב�ל מ��� ixdeול�קה Ð dlik`a xeq`y) ְְִִֵֶַ
(aehÎmeia jxevl `ly leya df���מ ול�קה ,ְִֶ

��ר א�כל מ��� ול�קה �חלב, ��ר ְְְִֵֵֶַָָָָָָמב�ל
"א�יק אמר�: ו�� הבערה". מ��� ול�קה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָ�חלב,

(oipnd on ,hnyd)וע�ל oipnl)הבערה sxv ,qpkde) ְְֵַַָָ
"וא�ריה� מהכא: ואזהר�י� הק��", ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעצי
אלהיכ�" לה' �� לאֿתע��� �א� ְְֱֲִֵֵֵֶַַָֹֹ��רפ��

(cÎb ,ai mixac)�ח�י �בגמרא .(my)להכי" אמר�: ְִָָ�ְְִֵָָ
���ל �ל��� לאכילה רחמנא (jklא�ק� ְְֲֲִִִֵַַַָָָ

(leya ly oeyla dlik`d xeq`a dxezd d`hazd,

לקי" נ�י אאכילה לקי �א���ל היכי (cnll�י ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
(dlik`d lr dwel jk leyiad lr dwely myky.

מ�סחי� ב' �חלב:(dk.)�בפרק ��ר על אמר� ְְְְִִֶֶַָָָָָָ
�ג�פ� אכילה רחמנא �י� �תב לא ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָ"להכי

(xg` mewnn z`f micnele)למימרא .(epcnll) ְְֵָ
זאת. �זכ�ר הנאת�". �ר� ��א אפ�� עליו ְֲֲִִֶֶֶֶָָָָֹֹ���קי�
לא �עדי� �ד�ל �לל על להעיר לי רא�י ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹוכא�
�די "לאֿתב�ל יתע�ה: �אמר� וה�א, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹהז�ר�יו

�עמי� �ל� ���רה נכ�ל א��" ck,�חלב zeny) ְְֲִִִֵַַָָָָֹ
(`k ,ci mixac .ek ,cl .hiה�מ�עה מע�יקי ואמר� .ְְְְִֵַַָָ
�� י� מה� אמר�(rnyn)��לֿלאו נפרד. לעני� ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ

(mihtyn zyxt `zlikn)וחד אכילה לא��ר "חד :ְְֲִִַַָ
ל�ק�ה ואפ�ר ���ל". לא��ר וחד הנאה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָלא��ר

א��ר מנית ל�ה ול�מר: עלי אכילת�להק��ת ְְְֲִִִַַַָָָָָָ
הנאת� א��ר מנית ולא מצות ��י ���ל� ְְְְֲִִִִִֵָָָָֹֹוא��ר
אי� הנאה �א��ר ה�ק�ה ידע �לי�ית? ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמצוה
וא��ר �ה�א לפי עצמ�, �פני מצוה למנ�ת� ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָרא�י

מ�יני מי� �האכילה �יו� אחד עני� (`cgאכילה ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
(ikxcnבר� �איזה יתע�ה �אמר� לפי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָההנאה.

ההנאה, מדגמ�ת �גמא א�א אינ� יאכל ְֲַָָ�ְִָ�ֵֵֵֶֶָָֹ��א
�ז�לת�, ולא �אכילה לא �� נהני� �אי� ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹוה��נה

אמר� k`:)וה�א migqt)לא ��אמר: "�לֿמק�� ְְֱֶֶַָָָָֹ
ואחד אכילה א��ר אחד � �אכל� לא ְְֲִִֶֶַָָָֹֹֹ�אכל,
ה�ת�ב ל� ��פרט עד �מ�מע, הנאה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָא��ר

(d`pda xzeny)ת�אר�� ��בלה" ��רט ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�דר�
א�רֿ��ערי� "ל�ר אמר�: וה�א ,�� ההנאה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָה�ר

לנכרי" מכר א� ואכל� k`)��נ�ה ,ci my)לפי� . ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹ
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ח�י� �גמרא נת�אר וכ� אמר�:(aw:)החי". ו�� , ְְְִִֵַַָָָָ�ְְִָָ
ח�ב � מ�ֿהחי �ב�ר מ�ֿהחי אבר ִִֵֶַַַַַַָָָָ"אכל
ה�או לאוי�. �ני �ה� לפי �ר���: ְְְִִִֵֵֵֶַַָָ��י�".
�ה�א ע�ֿה��ר" ה�פ� "לאֿתאכל ִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהאחד:
טרפה ��דה "�ב�ר ה�ני: וה�או האבר, ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָא��ר
�מ� מ�ֿהחי, ��ר א��ר �ה�א תאכל�" ְִִֵֶַַָָֹֹלא

tw`)��ארנ� dyrz `l)�עני� ה�או נכ�ל �כבר . ְְְְְִִֵֶַַַָָָ
�אסר� לנח יתע�ה אמר� וה�א אחר �ל��� ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹזה
לא �מ� �נפ�� "א�ֿ��ר מ�ֿהחי: אבר ְְִֵֶַַַַָָָָָֹעליו

c)תאכל�" ,h ziy`xa). ֵֹ

� הקפ"ד מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
לא "וכלֿ�� יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְִֶֶַַָָָָֹאתֿה��,

ek)תאכל�" ,f `xwie)ה�� ה�או �� נכ�ל �כבר . ְְְִַַַָָָֹ
"�לֿאכליו ואמר: �כרת �ה�א �פר� ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ�עמי�.

ci)י�רת" ,fi my)גג�� ה�א וא� מזיד: ה�א א� . ְִִִִֵֵֵָ
מצוה �יני נת�אר� �כבר קב�עה. ח�את מביא �ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ

מ�רת�ת. ה' �פרק ְְִֵֶֶז�

� הקפ"ה מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
��ר "�לֿחלב יתע�ה: אמר טה�רה �המה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחלבי

תאכל�" לא ועז bk)וכ�ב ,f my)נכ�ל �זה וג� , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
אמ�רי�? �ברי� ��ה �רת �פר�� �� וענ� ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָה�או
ח�את ח�ב � ��גג ה�א וא� מזיד: ה�א ְִִִֵֵַַָָא�
ז' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָקב�עה.

.(bv.)מח�י� ֵ�ִ

� הקפ"ג מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
�ניֿ יאכל� לא "עלֿ�� אמר�: וה�א ה��ה, ְְְְִֵֵֶַַָָֹֹ�יד

ה��ה" אתֿ�יד bl)י�ראל ,al ziy`xa): ְִִֵֶֶַָָ
�אכל א� �לֿ�ה�א, ה�א ואפ�� ,��� ֲִֶֶַַָָ�ְְָוהא�כל�
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ל�קה. � �זית ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָמ���

מח�י�. ז' ִ�ְֵֶֶ�פרק

שני יו�
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� הקפ"ז מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
ע�ד אמר� וה�א �חלב, bk)��ר zenyl sqepa): ְְְָָָָָ
א��" �חלב �די fk)"לאֿתב�ל ,cl zeny)�פע� ְְְֲִִֵֵַַַַֹ

�בגמרא האכילה. א��ר �� �ה��נה � ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָ�נ�ה
���ל�(ciw.)ח�י� על ל�קה �חלב ��ר אמר�: �ְְִִֶַָָָָָ

מ��ת �בגמרא אכילת�. על אמר�:(k`:)ול�קה ְְְֲִִֶַַָָָָ
� ואכל� ט�ב �י�� �חלב ה��ה �יד ְְְֲִֵֶַַַַָָָָ"המב�ל
�יד, א�כל מ��� ל�קה מלק��ת: חמ� ִִֵֶ�ְֵֶַָל�קה

�יד מב�ל מ��� ixdeול�קה Ð dlik`a xeq`y) ְְִִֵֶַ
(aehÎmeia jxevl `ly leya df���מ ול�קה ,ְִֶ

��ר א�כל מ��� ול�קה �חלב, ��ר ְְְִֵֵֶַָָָָָָמב�ל
"א�יק אמר�: ו�� הבערה". מ��� ול�קה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָ�חלב,

(oipnd on ,hnyd)וע�ל oipnl)הבערה sxv ,qpkde) ְְֵַַָָ
"וא�ריה� מהכא: ואזהר�י� הק��", ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעצי
אלהיכ�" לה' �� לאֿתע��� �א� ְְֱֲִֵֵֵֶַַָֹֹ��רפ��

(cÎb ,ai mixac)�ח�י �בגמרא .(my)להכי" אמר�: ְִָָ�ְְִֵָָ
���ל �ל��� לאכילה רחמנא (jklא�ק� ְְֲֲִִִֵַַַָָָ

(leya ly oeyla dlik`d xeq`a dxezd d`hazd,

לקי" נ�י אאכילה לקי �א���ל היכי (cnll�י ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
(dlik`d lr dwel jk leyiad lr dwely myky.

מ�סחי� ב' �חלב:(dk.)�בפרק ��ר על אמר� ְְְְִִֶֶַָָָָָָ
�ג�פ� אכילה רחמנא �י� �תב לא ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָ"להכי

(xg` mewnn z`f micnele)למימרא .(epcnll) ְְֵָ
זאת. �זכ�ר הנאת�". �ר� ��א אפ�� עליו ְֲֲִִֶֶֶֶָָָָֹֹ���קי�
לא �עדי� �ד�ל �לל על להעיר לי רא�י ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹוכא�
�די "לאֿתב�ל יתע�ה: �אמר� וה�א, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹהז�ר�יו

�עמי� �ל� ���רה נכ�ל א��" ck,�חלב zeny) ְְֲִִִֵַַָָָָֹ
(`k ,ci mixac .ek ,cl .hiה�מ�עה מע�יקי ואמר� .ְְְְִֵַַָָ
�� י� מה� אמר�(rnyn)��לֿלאו נפרד. לעני� ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ

(mihtyn zyxt `zlikn)וחד אכילה לא��ר "חד :ְְֲִִַַָ
ל�ק�ה ואפ�ר ���ל". לא��ר וחד הנאה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָלא��ר

א��ר מנית ל�ה ול�מר: עלי אכילת�להק��ת ְְְֲִִִַַַָָָָָָ
הנאת� א��ר מנית ולא מצות ��י ���ל� ְְְְֲִִִִִֵָָָָֹֹוא��ר
אי� הנאה �א��ר ה�ק�ה ידע �לי�ית? ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמצוה
וא��ר �ה�א לפי עצמ�, �פני מצוה למנ�ת� ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָרא�י

מ�יני מי� �האכילה �יו� אחד עני� (`cgאכילה ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
(ikxcnבר� �איזה יתע�ה �אמר� לפי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָההנאה.

ההנאה, מדגמ�ת �גמא א�א אינ� יאכל ְֲַָָ�ְִָ�ֵֵֵֶֶָָֹ��א
�ז�לת�, ולא �אכילה לא �� נהני� �אי� ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹוה��נה

אמר� k`:)וה�א migqt)לא ��אמר: "�לֿמק�� ְְֱֶֶַָָָָֹ
ואחד אכילה א��ר אחד � �אכל� לא ְְֲִִֶֶַָָָֹֹֹ�אכל,
ה�ת�ב ל� ��פרט עד �מ�מע, הנאה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָא��ר

(d`pda xzeny)ת�אר�� ��בלה" ��רט ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�דר�
א�רֿ��ערי� "ל�ר אמר�: וה�א ,�� ההנאה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָה�ר

לנכרי" מכר א� ואכל� k`)��נ�ה ,ci my)לפי� . ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹ
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וא��ר אכילה א��ר למנ�ת רא�י אי� ה�ה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָה�לל
מצות ��י א�ת� מנינ� וא�� מצות, ��י ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹֹהנאה
�� �� לע��ת ח�בי� היינ� אז �י �חלב ְְֲִִִֵַַַָָָָָָָ�ב�ר
�כלֿאחד ��הא ה�ר�, �בכלאי �בערלה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�חמ�
�פני מצוה הנאה א��ר ה�צות, אר�ע ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹמא��
ה�או א�א נמנה ולא �א�� ��פל וכיו� ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעצמ�.
הנאה א��ר זה �בכלל �לבד אכילת� �א��ר ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָָ��א
�חלב. �ב�ר �� נפל �� � �אמרנ� הע�ר ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָ�פי
�אפ�ר והיא, �לבד אחת �אלה �א� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנ�ארה
מא��ר מ�ב� הנאה �א��ר �יו� ל�מר: ֲִִֵֵֵֶַָָָָָלא�מר
ל�ה �� א� ה�ל��, עליה� ��אר� �מ� ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָאכילה
�די �חלב �ב�ר �לי�י ללאו ה�ת�ב ְְְְְְִִֵַַָָָָָָ�הצר�
לזה: ה���בה ��ארנ�? �מ� הנאת�, ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָלאס�ר
ל��� �חלב �ב�ר נאמר ��א �יו� לכ� ְְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָֹ�ֶ�הצר�
וההנאה, האכילה �אסר ����� �אכל" ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ"לא
הנאה. לא��ר אחד לאו לכ��ל הצר� ְְְֲִִֶַָָָָ�ְִָ�לפיכ�
רחמנא �תב לא ��גלל� ה�ע� הז�רנ� ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹ�כבר
�� ��ז�ר ��לֿמה לפי �חלב, �ב�ר ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָאכילה
א� אבל �אכילת�: ��הנה עד ח�ב אינ� ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאכילה
��ה�א �אכל� א� הא��רי� אחד �בלע �יו ְֲִִִֶֶַַַַָָָָ�תח
��עת �מכאיב� �ר�נ� ���וה עד ו��ר� ְְְְִִִֵֶֶַַַַָח�
ז�לתי �ט�ר. זה הרי � �זה: וכ��צא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ�ליעת�
לא ואפ�� אכילת� על ח�ב �ה�א �חלב, ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָֹ�ב�ר

�הז�יר� �מ� ,�� dk:)נהנה migqt)לאי� וכ� , ְְְְֱִִִֵֵֶֶָ
לק�� ��באר �מ� xeriyה�ר�, Ð bvw dyrz `l) ְְְֵֶֶֶַַָָ

(wכבר� א�ת�. �זכ�ר הא�ה �לֿה�ללי� והב� ,ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
מח�י�. ח' �פרק ז� מצוה �יני ִ�ְְְֲִִִֵֵֶֶָָנת�אר�

� הקפ"ו מ�ב�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִֵַַ
�די "לאֿתב�ל יתע�ה: אמר� וה�א �חלב, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ��ר

א��" hi)�חלב ,bk zeny)ל�קה � והמב�ל� , ְְְֲִֵֶַַַ
�כ�ה ��ת�אר �מ� אכל�, ��א ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹא�ֿעלֿ�י

��למ�ד. ְְַַמק�מ�ת

� הקפ"ט מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
��ה י�� עב�ר קד� חד�ה, מ�ב�אה הע��י ְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָֹלח�

�ניס� d`eazdnע�ר xnerd z` miaixwn f`y) ְִָָָ
(dycgdוכרמללא וקלי "ולח� יתע�ה: וה�אאמר� ,ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ
ci)תאכל�" ,bk`xwie).זית�ל�קה� והא�כלמ��� ְְְִִֵֶֶַָֹ

� ות�עי� מאה ה��לימה ְְְְִִִִֵַַַָָָה�צוה
קלי מ�אכ�ל �הזהרנ� dielwהאזהרה d`eaz) ְֶַָָָ�ְְֱִִֶַָ

(dlik` jxevlה�� י�� עב�ר קד� חד�ה ְֲֲִֶָָָָֹ�ב�אה
וקלי "ולח� יתע�ה: אמר� וה�א �ניס�, ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָע�ר
ל�קה. � �זית מ��� והא�כל תאכל�". לא ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹוכרמל

� הקצ"א מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
d`ln�רמל ;da`a `idyk dielw ,zleaiy ixbxb) ְֶַ

(dixibxba�החד(dycg d`eazn)��י עב�ר קד� ֲֶֶָָֹ
"ולח� יתע�ה: אמר� וה�א �ניס�, ע�ר ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָ��ה
�כבר ה�ה". ה��� עדֿעצ� תאכל� לא וכרמל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹוקלי

�אמר� ל��נ� לנ� d.)קד� zezixk)�לח "אכל : ְְְֶֶַַָָָָָָ
�בארנ� ואחד". �לֿאחד על ח�ב � וכרמל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָקלי
מ�ֿה�ללי� ה��יעי ��לל �א�ר �כלית ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָאתֿזה

(miyxeyd)למאמר עליו(xtql)�הק�מנ� ע�� זה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
מ�נח�ת ז' �פרק החד� �יני נת�אר� �כבר .��ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָ

(.r)וח�ה �מע�ר�ת ��ביעית מק�מ�ת ְְְְְִִִַַַַָָ�בכ�ה
(` dpyn ` wxt).

� הקצ"ב מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
eizepyאתֿהערלה ylya oli`d zexit) ְֶָָָ
(zepey`xd�לכ יהיה �ני� "�ל� אמר�: וה�א ,ְְְִִֶֶָָָָֹ

יאכל" לא bk)ערלי� ,hi my)זית� מ��� והא�כל , ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
�מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ל�קה. �ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
הלכה לאר� �ח�צה הערלה אכילת וא��ר ְְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָָָערלה.
�אר� ה�א ה��רה ל��� אבל מ�יני: ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹלמ�ה

�לבד. ְְִִֵָָי�ראל
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� הקצ"ג מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
ה�ר� cvl�לאי erxfpy d`eaz ipin) "e`lkp"y) ְִֵֶֶַ

(miptbֿ��" �ה�: יתע�ה אמר� וה�א �לבד, (ְְְְִִֶֶֶַָָָ
ה�רע" המלאה h)�ק�� ,ak mixac)ק�לה� �בא , ְְְִֵֶַַַַַָָָָ

(.ehw oileg),"�א ��ֿ��קד � "��ֿ�ק�� :ְִֵֶֶַַ
ל� קד� �כבר �ה�. להנ�ת �אס�ר ְְְֵֶֶַַָָָָָ�ל�מר:

(g llk seqa xak epncwd)��לֿמק� ְַָָָה�לל:
מצות א�א אינ� � ואל �� ה�מר, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ��אמר:

מ�סחי� ב' �בפרק ��אמר�:(ck:)לאֿתע�ה. , ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָֹ
�ר� א�א עליה� ל�קי� אי� ����רה ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ"�לֿא��רי�
לא אכילת� ��אסרה �לֿ�בר �ל�מר: � ְְֱֲֲִֶֶַָָָָָָָָֹהנאת�"
אמר� � �כ� נהנה א� א�א אכילת� על ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָיתח�ב
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ה�ר� �כלאי מ�די� ה�ל א��י: "אמר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹאחרֿ��:
מאי הנאת�. �ר� ��א אפ�� עליה� ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ���קי�
ֿ��" �כתיב: אכילה, �ה� �תיב �לא ְְְְֲֲִִִִֶַָָָטעמא?
�יני נת�אר� �כבר א�". ��קד �� � ְְְֲִִִֵֵֶַַָָ�ק��
ח�בה אינ� היא וג� �לאי�. �מ�כת ז� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמצוה
י�ראל. אר� �ל ה�ר� �כלאי א�א ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמ�ֿה��רה

� הקנ"ג מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
�ר�מה מ��� הפר�� ��א ה�בר וה�א ְְְִֶָ�ְֶֶֶַַָָֹה�בל,
אתֿ יח�ל� "ולא יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְְִֶֶַַַַָֹ�מע�ר�ת,

לה'" א�רֿירימ� את י�ראל �ני ak,קד�י `xwie) ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ
(ehח�ב � טבל א�כל �ל�מר: זה, על הע�בר ,ְֵֵֶֶֶַַַָָ

�א�: �אמר מ�ה �� על הרמז �מי�. �ידי ִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמיתה
"ואתֿ ��ר�מ�ת: ואמר אתֿקד�י", יח�ל� ְְְְְְְֵֶֶַַַָָֹ"ולא

תמ�ת�" ולא תח�ל� לא בניֿי�ראל (xacnaקד�י ְְְְְְִֵֵֵַָָָֹֹ
(al ,gi�וילי ,("deey dxfb"a micnel)ח��ל ח��ל ְִִֵָ

�ל��� ��ארנ�. �מ� מיתה, עו� �היא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹמ�ר�מה
סנהדרי� �ה�א(bt.)�מרא טבל לא�כל "מ�י� : ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

�ני אתֿקד�י "ולאֿיח�ל� ��אמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹ�מיתה?
ל�ר� �עתידי� � לה' א�רֿירימ� את ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָי�ראל

(laha ,xnelk)ח��ל ויל� מד�ר" ה�ת�ב ,ְְִֵֵַַָָ
�א�� ל�ר�" "�עתידי� �אמר� רצ� ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָמ�ר�מה.
להרי� עתידי� �ה� קד�י� יח�ל� לא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹאמר:
א�רֿירימ� "את יתע�ה: אמר� וה�א לה', ְְְֲִִֵֶֶַַָָָא�ת�
אמר: זה �ס�ק ואחרי עתיד, �ל��� ְְֲִִֵֶַַַָָָלה'"
אתֿקד�יה�" �אכל� א�מה עו� א�ת� ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ"וה�יא�

,ak `xwie)(fhמ��ת �בגמרא ,(:fh)יכ�ל" אמר�: ְְִַָָָָ
מ��� ה�ר� ��א ה�בל על א�א ח�בי� יהי� ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלא
נ�לה ולא �ד�לה �ר�מה מ��� נ�לה ְְְְְִִִִֶָָָָָָֹ�לֿע�ר;
מע�ר ולא רא��� מע�ר מע�ר, �ר�מת ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַֹמ���

מ�י�? עני מע�ר ואפ�� �למ�ד(miaiigy)�ני ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָ
וג�'" ��ערי� לאכל "לאֿת�כל ai,ל�מר: mixac) ְְֱִֶֶַַָֹֹ

(fi"�ו�בע ב�ערי� "ואכל� א�מר: ה�א �לה�� ,ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
(ai ,ek my)מע�ר �א� א� עני מע�ר �ה�� מה ,ְְֲִַַַַַַַָָָ

�לֿזה אבל לאכל". ��כל לא רחמנא: ואמר ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹעני,
�תר�מה א�א אינ� מיתה עו� א�ל� ְְְֲִִֵֶַָָָָֹלמלק�ת.
מע�ר �הא�כל לפי מע�ר, �תר�מת ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָ�ד�לה
ח�ב � מע�ר �ר�מת מ��� ��פר� קד� ְְֲִֵֶַַַַָ�ִֶֶֹרא���
א�ת� �צ�ת� ללו�� יתע�ה אמר� וה�א ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹמיתה,

מ�ֿה�ע�ר מע�ר xyrn)להפרי� znexz): ְְֲֲִִֵֵַַַַ
תמ�ת�", ולא תח�ל� לא בניֿי�ראל ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ"ואתֿקד�י

�טבל�. רא��� מע�ר אכילת על לאו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָ��ה
�מ�כת ��ת�אר �מ� מיתה, עליו ח�בי� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�לפיכ�
קד� טבל �הא�כל מ�לֿזה: ה��צא ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ�מאי.
� מע�ר �תר�מת �ד�לה �ר�מה מ��� ְְְְֲִֵֶַַַָָ�ֶ��פר�
יח�ל� "ולא ��אמר: מ�ה ואזהר�י� מיתה, ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָֹח�ב
ז�; �מצוה ��ארנ� �מ� י�ראל", בני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָאתֿקד�י
הפר�ת קד� ה�ר�מ�ת הפר�ת אחר טבל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹוהא�כל
מ"�אֿ ואזהר�י� מלק�ת. ח�ב � ְְְְְִֵַַַַַַַָָֹ�לֿה�ע�ר�ת
ואל זה �זכ�ר �גנ�". מע�ר ��ערי� לאכל ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹת�כל
�כ�ה ה�בל �יני נת�אר� �כבר .�� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ�טעה
מע�ר�ת. �מ�כת �תר�מ�ת �מאי �מ�כת ְְְְְֶֶֶֶַַַַַמק�מ�ת

� הקצ"ד מ����תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
אבל �פר��, �ר�ר �ס�ק �� נאמר לא וזה נס�, ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹיי�
יאכל� זבחימ� חלב "א�ר זרה: �עב�דה ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנאמר

נסיכ�" יי� gl)י��� ,al my)�א אס�ר זבח מה . ְְִִֵֶַַָָָ
ול�קי� �הנאה אס�ר �ה�א י�דע וא�ה אס�ר. ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָיי�
על והראיה �כלֿה�למ�ד. �מפרס� �מ� ְְְְְַַַָָָָָ�ְְֶָָעליו,
נמנה ו�ה�א �א�ריתא מא��רי נס� יי� ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָהי�ת
עב�דה �גמרא אמר� לאֿתע�ה, מצות ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹמ�לל

�רויה�(br:)זרה �אמרי לקי� ורי� י�חנ� "ר�י : ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
(mixne` mdipy)�י� ����רה �לֿא��רי� :ִִֵֶַָָ

(eaxrzpy)� �מינ� ��א �י� (dxq`p�מינ� ְְִִֵֶָָֹ
(zaexrzd�טע enrh�נ�ת� ozp xeqi`dyk) ְֵַַ
(zaexrza� �במינ� נס� ויי� מ�בל ח�� ,ְְְִִֵֶֶֶֶָ

הרי טע�". �נ�ת� � �מינ� ו��א ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ�מהֿ�ה�א,
וג� ��רה. �ל מא��רי� נס� ��י� �ר�רה ראיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָז�

`)�ספרי ,`k xacna)הת�ר�ר�ת אפ� ��הז�יר� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַֹ
אמר�: מ�אב, �נ�ת אל לזנ�ת ���י� ְְְְְִִִִֵֶָָָי�ראל
מ�י� אצל� יי� מלא וה�רצ�ר נכנס ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ"וה�א
לי�ראל ��י� �ל יי� נאסר לא ועדי� � ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהע��ני�
�אמר �מ�ה וג�'". ����ה רצ�נ� ל�: אמרה �ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ
�אחרֿ�� ספק �לי מ�מע נאסר" לא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ"ועדי�

אמר� אבל fi:)נאסר. zay)ע�ר �מנה �כלל ְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹ
��זר� יינ�(minkg)�בר epn���לל� df llkay) ְְִֵֶֶָָָָָָ
(miieb oii�אמר �� וכ� ,(:aq dxf dcear)אני�" : ְְֵֵַָָָ

ר�נ�" �י� �אחמר� נס� `elיי� zenewnny) ְְֵֵֶֶַַָָָ
(opaxcn wx xeqi` `edy ,dxe`kl ,rnynהרי �ֲֵ

יינ� סת� �זה l`��נת� m` mb miieb ly oii mzq) ְֵֶַַָָָָָ
(dxf dcearl jqpp�נס יי� אבל עצמ�: נס� יי� לא ,ְֲֵֵֶֶֶֶַָֹ

אמר� ידע� והרי מ�ֿה��רה: אס�ר ה�א ְְְֲִֵַַַַָָָָָָעצמ�
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ה�ר� �כלאי מ�די� ה�ל א��י: "אמר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹאחרֿ��:
מאי הנאת�. �ר� ��א אפ�� עליה� ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ���קי�
ֿ��" �כתיב: אכילה, �ה� �תיב �לא ְְְְֲֲִִִִֶַָָָטעמא?
�יני נת�אר� �כבר א�". ��קד �� � ְְְֲִִִֵֵֶַַָָ�ק��
ח�בה אינ� היא וג� �לאי�. �מ�כת ז� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמצוה
י�ראל. אר� �ל ה�ר� �כלאי א�א ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמ�ֿה��רה

� הקנ"ג מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
�ר�מה מ��� הפר�� ��א ה�בר וה�א ְְְִֶָ�ְֶֶֶַַָָֹה�בל,
אתֿ יח�ל� "ולא יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְְִֶֶַַַַָֹ�מע�ר�ת,

לה'" א�רֿירימ� את י�ראל �ני ak,קד�י `xwie) ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ
(ehח�ב � טבל א�כל �ל�מר: זה, על הע�בר ,ְֵֵֶֶֶַַַָָ

�א�: �אמר מ�ה �� על הרמז �מי�. �ידי ִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמיתה
"ואתֿ ��ר�מ�ת: ואמר אתֿקד�י", יח�ל� ְְְְְְְֵֶֶַַַָָֹ"ולא

תמ�ת�" ולא תח�ל� לא בניֿי�ראל (xacnaקד�י ְְְְְְִֵֵֵַָָָֹֹ
(al ,gi�וילי ,("deey dxfb"a micnel)ח��ל ח��ל ְִִֵָ

�ל��� ��ארנ�. �מ� מיתה, עו� �היא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹמ�ר�מה
סנהדרי� �ה�א(bt.)�מרא טבל לא�כל "מ�י� : ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

�ני אתֿקד�י "ולאֿיח�ל� ��אמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹ�מיתה?
ל�ר� �עתידי� � לה' א�רֿירימ� את ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָי�ראל

(laha ,xnelk)ח��ל ויל� מד�ר" ה�ת�ב ,ְְִֵֵַַָָ
�א�� ל�ר�" "�עתידי� �אמר� רצ� ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָמ�ר�מה.
להרי� עתידי� �ה� קד�י� יח�ל� לא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹאמר:
א�רֿירימ� "את יתע�ה: אמר� וה�א לה', ְְְֲִִֵֶֶַַָָָא�ת�
אמר: זה �ס�ק ואחרי עתיד, �ל��� ְְֲִִֵֶַַַָָָלה'"
אתֿקד�יה�" �אכל� א�מה עו� א�ת� ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ"וה�יא�

,ak `xwie)(fhמ��ת �בגמרא ,(:fh)יכ�ל" אמר�: ְְִַָָָָ
מ��� ה�ר� ��א ה�בל על א�א ח�בי� יהי� ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלא
נ�לה ולא �ד�לה �ר�מה מ��� נ�לה ְְְְְִִִִֶָָָָָָֹ�לֿע�ר;
מע�ר ולא רא��� מע�ר מע�ר, �ר�מת ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַֹמ���

מ�י�? עני מע�ר ואפ�� �למ�ד(miaiigy)�ני ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָ
וג�'" ��ערי� לאכל "לאֿת�כל ai,ל�מר: mixac) ְְֱִֶֶַַָֹֹ

(fi"�ו�בע ב�ערי� "ואכל� א�מר: ה�א �לה�� ,ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
(ai ,ek my)מע�ר �א� א� עני מע�ר �ה�� מה ,ְְֲִַַַַַַַָָָ

�לֿזה אבל לאכל". ��כל לא רחמנא: ואמר ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹעני,
�תר�מה א�א אינ� מיתה עו� א�ל� ְְְֲִִֵֶַָָָָֹלמלק�ת.
מע�ר �הא�כל לפי מע�ר, �תר�מת ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָ�ד�לה
ח�ב � מע�ר �ר�מת מ��� ��פר� קד� ְְֲִֵֶַַַַָ�ִֶֶֹרא���
א�ת� �צ�ת� ללו�� יתע�ה אמר� וה�א ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹמיתה,

מ�ֿה�ע�ר מע�ר xyrn)להפרי� znexz): ְְֲֲִִֵֵַַַַ
תמ�ת�", ולא תח�ל� לא בניֿי�ראל ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ"ואתֿקד�י

�טבל�. רא��� מע�ר אכילת על לאו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָ��ה
�מ�כת ��ת�אר �מ� מיתה, עליו ח�בי� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�לפיכ�
קד� טבל �הא�כל מ�לֿזה: ה��צא ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ�מאי.
� מע�ר �תר�מת �ד�לה �ר�מה מ��� ְְְְֲִֵֶַַַָָ�ֶ��פר�
יח�ל� "ולא ��אמר: מ�ה ואזהר�י� מיתה, ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָֹח�ב
ז�; �מצוה ��ארנ� �מ� י�ראל", בני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָאתֿקד�י
הפר�ת קד� ה�ר�מ�ת הפר�ת אחר טבל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹוהא�כל
מ"�אֿ ואזהר�י� מלק�ת. ח�ב � ְְְְְִֵַַַַַַַָָֹ�לֿה�ע�ר�ת
ואל זה �זכ�ר �גנ�". מע�ר ��ערי� לאכל ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹת�כל
�כ�ה ה�בל �יני נת�אר� �כבר .�� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ�טעה
מע�ר�ת. �מ�כת �תר�מ�ת �מאי �מ�כת ְְְְְֶֶֶֶַַַַַמק�מ�ת

� הקצ"ד מ����תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
אבל �פר��, �ר�ר �ס�ק �� נאמר לא וזה נס�, ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹיי�
יאכל� זבחימ� חלב "א�ר זרה: �עב�דה ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנאמר

נסיכ�" יי� gl)י��� ,al my)�א אס�ר זבח מה . ְְִִֵֶַַָָָ
ול�קי� �הנאה אס�ר �ה�א י�דע וא�ה אס�ר. ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָיי�
על והראיה �כלֿה�למ�ד. �מפרס� �מ� ְְְְְַַַָָָָָ�ְְֶָָעליו,
נמנה ו�ה�א �א�ריתא מא��רי נס� יי� ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָהי�ת
עב�דה �גמרא אמר� לאֿתע�ה, מצות ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹמ�לל

�רויה�(br:)זרה �אמרי לקי� ורי� י�חנ� "ר�י : ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
(mixne` mdipy)�י� ����רה �לֿא��רי� :ִִֵֶַָָ

(eaxrzpy)� �מינ� ��א �י� (dxq`p�מינ� ְְִִֵֶָָֹ
(zaexrzd�טע enrh�נ�ת� ozp xeqi`dyk) ְֵַַ
(zaexrza� �במינ� נס� ויי� מ�בל ח�� ,ְְְִִֵֶֶֶֶָ

הרי טע�". �נ�ת� � �מינ� ו��א ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ�מהֿ�ה�א,
וג� ��רה. �ל מא��רי� נס� ��י� �ר�רה ראיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָז�

`)�ספרי ,`k xacna)הת�ר�ר�ת אפ� ��הז�יר� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַֹ
אמר�: מ�אב, �נ�ת אל לזנ�ת ���י� ְְְְְִִִִֵֶָָָי�ראל
מ�י� אצל� יי� מלא וה�רצ�ר נכנס ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ"וה�א
לי�ראל ��י� �ל יי� נאסר לא ועדי� � ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהע��ני�
�אמר �מ�ה וג�'". ����ה רצ�נ� ל�: אמרה �ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ
�אחרֿ�� ספק �לי מ�מע נאסר" לא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ"ועדי�

אמר� אבל fi:)נאסר. zay)ע�ר �מנה �כלל ְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹ
��זר� יינ�(minkg)�בר epn���לל� df llkay) ְְִֵֶֶָָָָָָ
(miieb oii�אמר �� וכ� ,(:aq dxf dcear)אני�" : ְְֵֵַָָָ

ר�נ�" �י� �אחמר� נס� `elיי� zenewnny) ְְֵֵֶֶַַָָָ
(opaxcn wx xeqi` `edy ,dxe`kl ,rnynהרי �ֲֵ

יינ� סת� �זה l`��נת� m` mb miieb ly oii mzq) ְֵֶַַָָָָָ
(dxf dcearl jqpp�נס יי� אבל עצמ�: נס� יי� לא ,ְֲֵֵֶֶֶֶַָֹ

אמר� ידע� והרי מ�ֿה��רה: אס�ר ה�א ְְְֲִֵַַַַָָָָָָעצמ�



ycewעד zay ,iyiy mei ,iying mei ,iriax mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

(:l dxf dcear)ל�ה�" :(ibeq)יינ�ת(mixeq`) ְֵָֹ
��רקי� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָה�".

זרה. �עב�דה ֲֲִַַָָָָהאחר�ני�

� הקמ"ו ל�חטה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָֹ
�� ו�אי� מ���, נאכל ואחרֿ�� וע�� ח�ה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�המה
יתע�ה: אמר� וה�א �לבד. ��חיטה א�א ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהכ�ר
צ�ית�" �א�ר וג�' �מ�אנ� מ�קר� ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ"וזבח�

(`k ,ai mixac)ספרי �ל��� ,(d`x zyxt)�וזבח" : ְְְְִֵַָָ
��חיטה. ח�י� א� ��חיטה מק��י� מה �ָ�ְְִִִַָָ�ְִִִָ
ה�נה על מ�ה ��צט�ה מל�ד � צ�ית� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�א�ר

(dniypd xepv)ה��ט oefnd)ועל xepv)רב ועל ְְֵֶַַַֹ
��המה" �ני� רב ועל �ע�� aexאחד hgy m`y) ְְְְִֵֶַַַָָֹ

exzed Ð dndaa mdipy aex e` ,sera mdn cg`d

(dlik`lֿוכל ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֵָָָָ
מ�כת �ל�מר: ל�, המיחדת ���כ�א ְֶֶֶֶַַָ�ְְְִֶֶַַַָָהלכ�תיה

ִ�ח�י�.

רביעי ,יו�

.‡˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הק"א מ��ח�טה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ

�ח�י�, �י� ��ד�י� �י� אחד �י�� �בנ� ִ�ְְְֳִֵֵֵֶַַָָָָ�המה
ת�חט� לא ואתֿ�נ� "את� יתע�ה: אמר� ְְְְְְֲִִֶֶַָֹֹוה�א

אחד" dk)�י�� ,ak `xwie)� ו�חט �עבר �מי . ְְִֶֶַַָָָ
�פרק ��למ�ת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָל�קה.

מח�י�. ִ�ֵה'

חמישי ,יו�

.ÊÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקמ"ז ה��ה�צוה �כ��י ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

יתע�ה: אמר� וה�א הח�ה, א� הע�� �חיטת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ�עת
�עפר" וכ�ה� אתֿ�מ� bi)"ו�פ� ,fi `xwie)כבר� . ְְְִֶֶַָָָָָָ

מח�י�. ו' �פרק ז� מצוה �יני ִ�ְְְֲִִִֵֵֶֶָָנת�אר�

שישי ,יו�

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הש"ו מ�קחתה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַַַָ

והאפר�חי�, הא� ,��� ק�ֿהע�� את ציד ְְִֵֶָָ�ְִִֶַַַָ��עת
עלֿה�ני�" הא� "לאֿת�ח יתע�ה: אמר� ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹוה�א

(e ,ak mixac):�אמר וה�א לע�ה נ�ק זה ולאו .ְְְֲִֵֶַַָָ
אתֿהא�" ���ח f)"��ח my)א�� וכלֿזמ� . ְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹ

��� ע�ה ק�� ולא lkeiי��ח `ly avn xvepy) ְְֲִֵֵֵֶַַָֹ
(miiwl� ����ח�ה קד� הא� ��תה �ג�� ,ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ח�י� �ס�� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ִ�ְְְְֲִִִֵֶָָָל�קה.
(glw scn).

קודש שבת

.ÁÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקמ"ח ����חה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָ

אתֿהא� ���ח "��ח יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה��,
ל�" ��ח f)ואתֿה�ני� ,ak mixac)�נת�אר �כבר . ְְְֲִִִֶַַָָָָ

מח�י�. אחר�� �פרק ��למ�ת ז� מצוה ִ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ�יני

�

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr fr sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyiy meil)

dywn .zyxebn ef ixd dxivg jeza e` dzia

,`xnbddøöçxvg dy`l didzy jiiy ji` - £¥¨
minkg epwz ixde ,xvg oipwa da dpwzylky

äMà äúðwM äîdìòa äð÷lraly ,xnelk ©¤¨§¨¦¨¨¨©£¨
oeike ,zexit zlik`l diqkpa yeniy zekf yi
ezeyxn hbd `vi `l ,`id ely xvgdy

.xvg oipwa dpew ji`e ,dzeyxl

,`xnbd zvxzn,øæòìà éaø øîàxaecn ¨©©¦¤§¨¨
dì áúBëadi`eyip xg`l lradíéøáãe ïéc' §¥¨¦§¨¦

éñëða éì ïéà,'Cewlgn envr wliq jkae ¥¦¦§¨©¦
.ixnbl dly xvgde diqkpa

`xnbd dywnéåä éàî éëä dì áúk éëå ,- §¦¨©¨¨¦©£¥
,diqkpn envr wlql liren df cvikàéðúäå, §¨©§¨

Bøéáçì øîBàä- ,dcya enr szey `edyïéc ¨¥©£¥¦

å ,Bæ äãN ìò éì ïéà íéøáãexn`y e`éì ïéà §¨¦¥¦©¨¤§¥¦
å ,da ÷ñòxn`y e`àì ,äpîéä ú÷leñî éãé ¥¤¨§¨¦§¤¤¥¤¨Ÿ
.íeìk øîàlr zrwtp mc` ly ezelra oi`y ¨©§

,['weliq'] dcya wlg dvex epi`y xne`y ici

.dxikn e` dpzn oebk dyrn zeyrl jixv `l`
il oi` mixace oic' zxin` dliren ji` ok m`e
ezekf z` riwtdl [weliq oeyl `edy] 'jiqkpa

.dcya
`xnbd zvxzn,éàpé éaø éác éøîà ,xaecny ¨§¥§¥©¦©©

äñeøà dãBòå dì áúBëaoic' dl azky §¥¨§¨£¨
dqex` dcera xak 'jiqkpa il oi` mixace
mc` dkfy mcewe ,diqkpa dkf `l oiicry
oeyla zicizrd ezekfn wlzqdl leki miqkpa

`ly xac dpwn mc` oi`y s`e .`nlra weliq

envr wlql leki epi`y oicd `ede mlerl `a

envr wlql leki mewn lkn ,mlera `ly xacn
,ezy` iqkpa zicizrd ezekfnàðäk áøãëå§¦§©©£¨

oiicry miqkpa eziikf repnl leki mc`y xn`y

mlerl e`a `läàaä äìçð ,àðäk áø øîàc ,§¨©©©£¨©£¨©¨¨
øçà íB÷nî íãàì Bìopaxc dyexi ,xnelk §¨¨¦¨©¥

licadl ,dzen xg`l ezy` zyexi oebk]

[`ziixe`c `idy eia` zyexinäðúî íãà ,¨¨©§¤
äéìò,da dkfy mcew.äpLøé àlLlekiy ixd ¨¤¨¤Ÿ¦¨¤¨

zekfl `ed cizry miqkpn envr wlql mc`

.oda
,`pdk ax ixacl mrh ozil `xnbd dtiqen
xac ly oexqg jka oi`e envr wlql leki recn

,mlerl `a `lyàáøãëe,øîBàä ,àáø øîàc §§¨¨§¨©¨¨¨¥

המשך ביאור למסכת גיטין ליום שישי עמ' א'



עה zea` iwxtl mixe`ia

` dpyn d wxt

ïî òøtäì àlà ,úBàøaäì ìBëé ãçà øîàîa àìäå ,øîBì ãeîìz äîe .íìBòä àøáð úBøîàî äøNòa©£¨¨©£¨¦§¨¨¨©©§©©£Ÿ§©£©¤¨¨§¦¨§¤¨§¦¨©¦
àøápL íìBòä úà ïéîi÷nL íé÷écvì áBè øëN ïzìå ,úBøîàî äøNòa àøápL íìBòä úà ïéãaànL íéòLøä̈§¨¦¤§©§¦¤¨¨¤¦§¨©£¨¨©£¨§¦¥¨¨©©¦¦¤§©§¦¤¨¨¤¦§¨

:úBøîàî äøNòa©£¨¨©£¨

ycew zegiyn zecewp

המקשי� נמצא1יש להבראות" יכול אחד ש"במאמר מכיו� :

ויחיד; אחד מאמר של לכוחו שווה העול� של האמיתי ערכו כי
עלֿפי והעונש השכר נמדדי� אפוא (כפיעשרהמדוע מאמרות

רוצה הוא "א� � המקשי� ובלשו� בפועל)? נברא שהעול�
על ולא הרשע על מוטל הדבר אי� במאמרי� להרבות

הצדיק"?!

העני�: ביאור

אי� להבראות", יכול אחד במאמר "והלא המשנה דברי את
בפועל, שג� אלא בוצעה, ולא שנדחתה כאפשרות אות� לפרש
ג�ֿיחד הכוחות שני של צירו� בו יש נברא, אכ� שהעול� כפי

אחד" "במאמר נבראה2� � אחד" ב"מאמר מאמרות". ו"בעשרה
החומר הראשו�"מציאות "החומר זהו מאי�; יש קיי�3, שהוא

מאמרות" ב"עשרה זאת לעומת כול�. הנבראי� בכל בשווה
יצירה בספר כמבואר וצירופי�, חילופי� ספור אי� )4(הכוללי�

ונברא.צורתנבראה נברא בכל השונה הנבראי�,

בזולתו: שאי� מעלה יש הללו הכוחות משני אחד בכל

בעניני ו"מתלבשי�" לפרטי� נחלקי� מאמרות" "עשרה
ומוגבלת, מצומצמת אלוקית דרגה שזוהי וא� השוני�, הבריאה

"חודרת" שהיא בכ� היא העול�.מציאותלתו�מעלתה

בהיותו היא אחד" ה"מאמר של מעלתו גיסא, לאיד�
אלוקי אור מבטא והוא הבריאה מגדרי מוגבללמעלה בלתי

בעול�. מהתלבשות שלמעלה

אלוקות � אמיתית שלמות נוצרת יחדיו העניני� שני בצירו�
ומשפיעה החודרת אחד"), ("מאמר מהעול� בתו�שלמעלה

מאמרות"). ("עשרה הנבראי� ופרטי העול� גדרי
(538 עמ' ב. כר� ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

המפרשי�: הקשו

להטיב", הטוב ו"טבע הטוב, עצ� הוא הקב"ה הרי א)
באופ� במיוחד העול� את ברא שהקב"ה יתכ� כיצד א�ֿכ�

הרשעי�"? מ� "להיפרע כדי מסויי�

אחד במאמר העול� את לברוא הקב"ה יכול אמנ� א� ב)
מדוע מאמרות), בעשרה לבוראו בחר כלשהי שמסיבה (אלא
זוז השווה כלי שקנה ראוב� והלא זו, בטענה הרשעי� מ� ייפרע
זוז אלא לו משל� שמעו� אי� שמעו�, וגנבו זוזי� בעשרה אחד

נאמר וכבר א�ֿכ�5אחד; שניה�", דבר יבוא האלוקי� "עד
בעשרה שנברא העול� איבוד על הרשעי� יתחייבו מדוע

מאמרות?

לעיל) נתבאר שכבר מה על (בנוס� אלה קושיות לתר� ויש

משנתנו: דברי על בחסידות המובא עלֿפי

הרמב"� ביאר מאמרות" "בעשרה המשנה דברי את דהנה,
רק בראשית) (בפרשת נזכרת "ויאמר" שהמילה א�ֿעלֿפי כי
נמי "בראשית כי מאמרות עשרה ישנ� זאת בכל פעמי�, תשע

הוא" למעלה6מאמר הוא "בראשית" שמאמר בחסידות ומוסבר .
לכ� הסיבה זו "מחשבה". בדרגת והוא הדיבור מבחינת

ש מה הוא ענינו כי "ויאמר" כתוב לא עלהשב"בראשית"

גשמיבמחשבה עול� שיתהווה בכדי א� העול�. את לברוא
"דיבור" צרי� היה ועלֿכ� ב"מחשבה" להישאר היה איֿאפשר
אחד במאמר "והלא באומרה המשנה כוונת אפוא זוהי ממש.
העול� בריאת ה"יכולת", שבדרגת כלומר, להבראות"; יכול

"בראשית". � אחד "מאמר" עלֿידי נתהוותה אכ�

� והלא.." לומר תלמוד "ומה המשנה בשאלת הפירוש זהו
על המחשבה? בבחינת ולא הדיבור בבחינת העול� נברא מדוע

תשובתה. את המשנה משיבה כ�

בי� ההבדל את ולבאר להקדי� יש המשנה, תשובת להבנת
הוא דיבור � העני� נקודת הנפש. בכוחות למחשבה, דיבור
מחשבה, הזולת. ע� הקשר בשביל הוא ועיקרו לאד� "חיצוני"

לבושל והיא עצמו, לאד� שייכת "פנימית", היא זה, עומת
הנפש. ע� המאוחד

אלוקה" אחזה בבחינת7"מבשרי נברא העול� היה אילו :

והיתה הקב"ה, ע� ומאוחד קשור העול� היה בלבד, מחשבה
של מציאותו שבפועל העובדה בפשיטות. אלקות בו נרגשת
נברא שהעול� מפני היא מאלקות כנפרדת נראית העול�

("ויאמר"). דיבור בבחינת

כו'": להיפרע "כדי � המשנה דברי תוכ� א�ֿכ� זהו

כל אזי מחשבה, בבחינת אחד", "במאמר העול� נברא אילו
היו לא ג� וממילא בעול� קיי� היה לא ה"בחירה" רעיו�
עלֿכ� ועונש. שכר של העני� לכל מקו� היה ולא "רשעי�"

("בעשרה דיבור בבחינת העול� שתהיהמאמרותנברא כדי ,("
הרשעי�.. מ� "להיפרע יהיה אפשר וממילא לאד� "בחירה"

לצדיקי�". טוב שכר ולית�

כי לומר אי� ג�ֿיחד: השאלות שתי יתיישבו זה לפי
"מאמר (רק) הוא העול� של האמיתי עתהאחד"שוויו" שכ� ,"

אכ� הוא הרי "דיבור" בבחינת העול� משנברא בפועל, כי מוב�
" הראשונה,עשרה"שווה" השאלה מתורצת כ� כמו מאמרות".

אלא הרשעי� ע� להחמיר המשנה כוונת אי� המבואר לאור שכ�
שכר. ולתת להעניש האפשרות לעצ�

(473 ע' התש"נ השיחות (ספר

שער2).מדרשֿשמואל1). פרדס (ראה בפועל ג� באה שהיכולת אלא היכולת, בדרגת רק לא הוא להבראות" יכול אחד "במאמר והפירוש

ג). פרק בראשית.3).יא פרשת תחילת רמב"� א.4).ראה פרק והאמונה היחוד ח.5).שער כב, כא,6).משפטי� מגילה א. לב, ראשֿהשנה

כו.7).ב. יט, איוב

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr fr sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyiy meil)

dywn .zyxebn ef ixd dxivg jeza e` dzia

,`xnbddøöçxvg dy`l didzy jiiy ji` - £¥¨
minkg epwz ixde ,xvg oipwa da dpwzylky

äMà äúðwM äîdìòa äð÷lraly ,xnelk ©¤¨§¨¦¨¨¨©£¨
oeike ,zexit zlik`l diqkpa yeniy zekf yi
ezeyxn hbd `vi `l ,`id ely xvgdy

.xvg oipwa dpew ji`e ,dzeyxl

,`xnbd zvxzn,øæòìà éaø øîàxaecn ¨©©¦¤§¨¨
dì áúBëadi`eyip xg`l lradíéøáãe ïéc' §¥¨¦§¨¦

éñëða éì ïéà,'Cewlgn envr wliq jkae ¥¦¦§¨©¦
.ixnbl dly xvgde diqkpa

`xnbd dywnéåä éàî éëä dì áúk éëå ,- §¦¨©¨¨¦©£¥
,diqkpn envr wlql liren df cvikàéðúäå, §¨©§¨

Bøéáçì øîBàä- ,dcya enr szey `edyïéc ¨¥©£¥¦

å ,Bæ äãN ìò éì ïéà íéøáãexn`y e`éì ïéà §¨¦¥¦©¨¤§¥¦
å ,da ÷ñòxn`y e`àì ,äpîéä ú÷leñî éãé ¥¤¨§¨¦§¤¤¥¤¨Ÿ
.íeìk øîàlr zrwtp mc` ly ezelra oi`y ¨©§

,['weliq'] dcya wlg dvex epi`y xne`y ici

.dxikn e` dpzn oebk dyrn zeyrl jixv `l`
il oi` mixace oic' zxin` dliren ji` ok m`e
ezekf z` riwtdl [weliq oeyl `edy] 'jiqkpa

.dcya
`xnbd zvxzn,éàpé éaø éác éøîà ,xaecny ¨§¥§¥©¦©©

äñeøà dãBòå dì áúBëaoic' dl azky §¥¨§¨£¨
dqex` dcera xak 'jiqkpa il oi` mixace
mc` dkfy mcewe ,diqkpa dkf `l oiicry
oeyla zicizrd ezekfn wlzqdl leki miqkpa

`ly xac dpwn mc` oi`y s`e .`nlra weliq

envr wlql leki epi`y oicd `ede mlerl `a

envr wlql leki mewn lkn ,mlera `ly xacn
,ezy` iqkpa zicizrd ezekfnàðäk áøãëå§¦§©©£¨

oiicry miqkpa eziikf repnl leki mc`y xn`y

mlerl e`a `läàaä äìçð ,àðäk áø øîàc ,§¨©©©£¨©£¨©¨¨
øçà íB÷nî íãàì Bìopaxc dyexi ,xnelk §¨¨¦¨©¥

licadl ,dzen xg`l ezy` zyexi oebk]

[`ziixe`c `idy eia` zyexinäðúî íãà ,¨¨©§¤
äéìò,da dkfy mcew.äpLøé àlLlekiy ixd ¨¤¨¤Ÿ¦¨¤¨

zekfl `ed cizry miqkpn envr wlql mc`

.oda
,`pdk ax ixacl mrh ozil `xnbd dtiqen
xac ly oexqg jka oi`e envr wlql leki recn

,mlerl `a `lyàáøãëe,øîBàä ,àáø øîàc §§¨¨§¨©¨¨¨¥

המשך ביאור למסכת גיטין ליום שישי עמ' א'
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ak ryedihiÎ`

áëà:äMðî ähî éöçìå éãbìå éðáeàøì òLBäé àø÷é æàáíäéìà øîàiå ¨µ¦§¨´§ª½©¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−©¥¬§©¤«©Ÿ́¤£¥¤½
à ízøîL ízàéìB÷á eòîLzå äåäé ãáò äLî íëúà äeö øLà-ìk ú ©¤´§©§¤½¥µ¨£¤´¦¨´¤§¤½Ÿ¤−¤´¤§Ÿ̈®©¦§§´§¦½

:íëúà éúéeö-øLà ìëìâíBiä ãò íéaø íéîé äæ íëéçà-úà ízáæò-àì §¬Ÿ£¤¦¦−¦¤§¤««Ÿ£©§¤´¤£¥¤À¤µ¨¦´©¦½©−©´
:íëéäìà äåäé úåöî úøîLî-úà ízøîLe äfäãäåäé çéðä äzòå ©¤®§©§¤¾¤¦§¤¾¤¦§©−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§©À̈¥¦̧©§Ÿ̈³

õøà-ìà íëéìäàì íëì eëìe eðt äzòå íäì øac øLàk íëéçàì íëéäìà¡«Ÿ¥¤Æ©«£¥¤½©«£¤−¦¤´¨¤®§©¿̈§Á§¸¨¤¹§¨«¢¥¤À¤¤Æ¤Æ
øLà íëúfçà|:ïcøiä øáòa äåäé ãáò äLî íëì ïúðä÷ø|ãàî eøîL £ª©§¤½£¤´¨©´¨¤ÀŸ¤Æ¤´¤§Ÿ̈½§¥−¤©©§¥«©´¦§´§ÀŸ

äáäàì äåäé-ãáò äLî íëúà äeö øLà äøBzä-úàå äåönä-úà úBNòì©«£¸¤©¦§¨´§¤©¨»£¤´¦¨´¤§¤»Ÿ¤´¤«¤§Ÿ̈¼§Â©«£Â̈
ìå åéëøc-ìëa úëììå íëéäìà äåäé-úàBãáòìe Ba-ä÷áãìe åéúåöî øîL ¤§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹§¨¤¯¤§¨§¨¨²§¦§¬Ÿ¦§Ÿ−̈§¨§¨®§¨§¾

:íëLôð-ìëáe íëááì-ìëaå:íäéìäà-ìà eëìiå íçlLéå òLBäé íëøáéå §¨§©§¤−§¨©§§¤«©§¨«§¥−§ª®©©§©§¥½©¥«§−¤¨«¢¥¤«
æéöçìå|øáòî íäéçà-íò òLBäé ïúð Béöçìe ïLaa äLî ïúð äMðîä èáL §©«£¦´¥´¤©§©¤À¨©´Ÿ¤»©¨¨¼§¤§À¨©³§ªÆ©Æ¦£¥¤½§¥¬¤

(éø÷ øáòa):íëøáéå íäéìäà-ìà òLBäé íçlL ék íâå äné ïcøiäçøîàiå §¥¬¤©©§¥−¨®¨§Â©¦´¦§¨¯§ª²©¤¨«¢¥¤−©§¨§¥«©¸¤
óñëa ãàî-áø äð÷îáe íëéìäà-ìà eáeL íéaø íéñëða øîàì íäéìà£¥¤¹¥ÀŸ¦§¨¦̧©¦¹³¤¨«¢¥¤Æ§¦§¤´©§½Ÿ§¤̧¤
íëéáéà ììL e÷ìç ãàî äaøä úBîìNáe ìæøááe úLçðáe áäæáe§¨¹̈¦§¯¤§©§¤²¦§¨−©§¥´§®Ÿ¦§²§©¬«Ÿ§¥¤−

:íëéçà-íòèéöçå ãâ-éðáe ïáeàø-éða eëìiå eáLiå|éða úàî äMðîä èáL ¦£¥¤«©¨ª´©¥«§¿§¥«§¥̧§¥¹̈©«£¦´¥´¤©«§©¤À¥¥Æ§¥´
íúfçà õøà-ìà ãòìbä õøà-ìà úëìì ïòðk õøàa-øLà äìMî ìàøNé¦§¨¥½¦¦−Ÿ£¤§¤´¤§¨®©¨¤¹¤¤¤´¤©¦§À̈¤¤³¤£ª¨¨Æ

:äLî-ãéa äåäé ét-ìò dá-eæçàð øLàéøLà ïcøiä úBìéìb-ìà eàáiå £¤´«Ÿ£½̈©¦¬§Ÿ̈−§©Ÿ¤«©¨ÆŸÆ¤§¦´©©§¥½£¤−
ïcøiä-ìò çaæî íL äMðîä èáL éöçå ãâ-éðáe ïáeàø-éðá eðáiå ïòðk õøàa§¤´¤§¨®©©¦§´§¥«§¥´§¥¿̈©«£¦´¥Á¤Á©«§©¤̧¨³¦§¥Æ©Æ©©©§¥½

:äàøîì ìBãb çaæîàéãâ-éðáe ïáeàø-éðá eðá-äpä øîàì ìàøNé-éðá eòîLiå ¦§¥¬©¨−§©§¤«©¦§§¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¦¥«¨´§¥«§¥´§¥¿̈
i"yx

(Ê).Ú˘Â‰È ÌÁÏ˘ ÈÎ Ì‚Âשבט לחצי
וגד: ראוב� בני את שלח כאשר המנשה,

(Á).ÌÎÈÁ‡ ÌÚויש גד. ובני ראוב� בני

‡ÌÎÈÁפותרי�: ÌÚאת לשמור שנשארו ,

הירד� את עברו ולא והט�, הנשי� ע� הערי�
בבזה: חלק נטלו ה� ג� החלוצי�, ע�

cec zcevn
(·).‰Âˆ ישראל‡˘¯ בני לפני חלוצי� שתעברו

מנוחה:‰�ÁÈ.(„)למלחמה: מקו� לה� ÂÎÏÂ.נת� Â�Ù
וכו': ולכו מכא�, Ó‡„.(‰)פנו Â¯Ó˘ א�¯˜ א�
ה': ממשכ� ‰Ó�˘‰.(Ê)תרחיקו Ë·˘ ÈˆÁÏÂ�ית בזה

ובני ראוב� בני ע� המנשה שבט חצי רק היה למה טע�
˘ÌÁÏ.גד: ÈÎ Ì‚Âכאשר לה� דבר זאת וג� לומר, רצה

שלאחריו: במקרא הנאמר הדבר והוא מנשה:‡Ì‰ÈÏ.(Á)שלח� שבט ולחצי גד ולבני ראוב�, .לבני ÌÎÈÁ‡ ÌÚ
והרכוש: והט� הנשי� לשמור הירד� בעבר נשארו אשר ÔÚ�Î.(È)ה� ı¯‡· המערבי‡˘¯ הירד� בשפת לומר, רצה

oeiv zcevn
(„)ÁÈ�‰:מנוחה מלשו� .(Á)ÌÈÒÎ�·ידוע הלשו� זה .

וכלי� וכס� זהב בה כלול לברכה זכרונ� רבותינו בדברי
וכ� וכו', יח)ומקנה ה ונכס(קהלת .ÂÓÏ˘·Â˙י�:עושר

כשב: מכבש כמו שלמה, משמלה ויתהפ� ובבגדי�,
(È)ÏÚ:אצל .

ak wxt ryedi - mi`iap

ïcøiä úBìéìb-ìà ïòðk õøà ìeî-ìà çaænä-úà äMðîä èáL éöçå©«£¦Á¥̧¤©«§©¤¹¤©¦§¥À©¤Æ¤´¤§©½©¤§¦Æ©©§¥½
:ìàøNé éða øáò-ìàáéäìL ìàøNé-éða úãò-ìk eìäwiå ìàøNé éða eòîLiå ¤¥−¤§¥¬¦§¨¥«©¦§§−§¥´¦§¨¥®©¦¨̧£¹¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¦½Ÿ

:àávì íäéìò úBìòìâéãâ-éða-ìàå ïáeàø-éða-ìà ìàøNé-éðá eçìLiå ©«£¬£¥¤−©¨¨«©¦§§¸§¥«¦§¨¥¹¤§¥«§¥¯§¤§¥¨²
:ïäkä øæòìà-ïa ñçðét-úà ãòìbä õøà-ìà äMðî-èáL éöç-ìàå§¤£¦¬¥«¤§©¤−¤¤´¤©¦§¨®¤¦«§−̈¤¤§¨¨¬©Ÿ¥«

ãéìàøNé úBhî ìëì áà úéáì ãçà àéNð ãçà àéNð Bnò íéàNð äøNòå©«£¨¨³§¦¦Æ¦½¨¦̧¤¹̈¨¦³¤¨Æ§¥´½̈§−Ÿ©´¦§¨¥®
:ìàøNé éôìàì änä íúBáà-úéa Làø Léàååèïáeàø-éða-ìà eàáiå §¦̧¯Ÿ¥«£¨²¥−¨§©§¥¬¦§¨¥«©¨¹Ÿ¤§¥«§¥¯

:øîàì ízà eøaãéå ãòìbä õøà-ìà äMðî-èáL éöç-ìàå ãâ-éða-ìàå§¤§¥¨²§¤£¦¬¥«¤§©¤−¤¤´¤©¦§¨®©§©§¬¦−̈¥«Ÿ
æèìk eøîà äk|ìàøNé éäìàa ízìòî øLà äfä ìònä-äî äåäé úãò ´Ÿ¨«§º´Ÿ£©´§Ÿ̈À¨«©©³©©¤Æ£¤³§©§¤Æ¥«Ÿ¥´¦§¨¥½
ì:äåäéa íBiä íëãøîì çaæî íëì íëúBðáa äåäé éøçàî íBiä áeL¨´©½¥©«£¥−§Ÿ̈®¦§«§¤³¨¤Æ¦§¥½©¦§¨§¤¬©−©«Ÿ̈«
æéîäâpä éäéå äfä íBiä ãò epnî eðøähä-àì øLà øBòt ïåò-úà eðì-èòó ©§©Æ̈Æ¤£´Ÿ§½£¤³«Ÿ¦©©Æ§Æ¦¤½©−©´©¤®©§¦¬©¤−¤

:äåäé úãòaçéíBiä eãøîz ízà äéäå äåäé éøçàî íBiä eáLz ízàå ©«£©¬§Ÿ̈«§©¤Æ¨ª´©½¥©«£¥−§Ÿ̈®§¨À̈©¤º¦§§³©Æ
:óö÷é ìàøNé úãò-ìk-ìà øçîe äåäéaèéíëúfçà õøà äàîè-íà Càå ©«Ÿ̈½¨¾̈¤¨£©¬¦§¨¥−¦§«Ÿ§©̧¦§¥¹̈¤´¤£ª©§¤À

eðëBúa eæçàäå äåäé ïkLî íL-ïëL øLà äåäé úfçà õøà-ìà íëì eøáò¦§¸¨¤¹¤¤̧¤£ª©³§Ÿ̈Æ£¤³¨«©¨Æ¦§©´§Ÿ̈½§¥¨«£−§¥®
çaæî éãòìaî çaæî íëì íëúðáa eãøîz-ìà eðúàå eãøîz-ìà äåäéáe©«Ÿ̈´©¦§ÀŸ§ŸÆ̈Æ©¦§½Ÿ¦§«Ÿ§¤³¨¤Æ¦§¥½©¦©§£¥¾¦§©−

:eðéäìà äåäé§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx

(·È).‡·ˆÏ Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏÚÏשנאסרו לפי
בשילה: המשכ� משנקבע ‡Ì(ËÈ)הבמות

.ÌÎ˙ÊÁ‡ ı¯‡ ‰‡ÓË�ברו הקדוש בחר שלא

שכינתו: בה להשרות ˙Â„Â¯Ó.הוא Ï‡ Â�˙Â‡Â
תמרודו: אל ובנו כמו,

cec zcevn
כנע�: מאר� למראהÓÏ¯‡‰.שהוא להיות לומר, רצה

וזבח: לעולה לא אתÏˆ·‡.(È·)עיני�, יתקנו לא א�
וזבח: לעולה שעשאוהו חשבו ה� כי עותו, אשר

(‚È).ÂÁÏ˘ÈÂאולי כי להוכיח�, שלחו לצבא, עלו טר�
הראשÈ‡Â˘.(È„)ישובו: היה הנשיאי� מעשרה אחד כל

ישראל: אלפי לכל הראשי� היו והמה אבות�, לבית
(ÊË).ÏÚÓ‰ ‰Ó:'בה מעלת� למה לומר, רצה

.ÌÎ˙Â�··:�שבנית בה':ÌÎ„¯ÓÏ.במה מרידה בזה הא�‰ËÚÓ.(ÊÈ)לעשות מאז שבידנו העו� וכי לומר, רצה
הוא: ÂÚÙ¯.קל ÔÂÚ:לפעור שעבדו ‰Â�¯‰Ë.העו� ‡Ï:וכל מכל נתכפר לא לומר, ‰'.רצה ˙„Ú·שלא באלו א�
‰�‚Û.חטאו: ‰È‰:מיחו שלא ˙Â„¯Ó.(ÁÈ)על Ì˙‡:�העו מזה אנחנו נקיי� הלא לאחרÁÓÂ¯.ואנו לומר, רצה

אנו צריכי� כרחנו בעל כ�, א� ידו, על נלקי� כול� ונהיה מיחו, שלא על כול� על ה' יקצו� התשלומי�, בעת זמ�
בידכ�: ÓË‡‰.(ËÈ)למחות Ì‡ Í‡Âתחשבו זה ובעבור ש�, המשכ� שאי� לפי אחוזתכ� אר� טמאה בעיניכ� א�

וזבח: לעולה המזבח תעשו ואליו השורר, השר אמצעות ידי על רק עליכ� המקו� השגחת שאי� ÌÎÏ.לומר Â¯·Ú
בתוכנו: נחלה והאחזו הנה עברו עשו זאת ˙Â„¯Ó.הלא Ï‡ '‰·Â:'בה למורד יחשב זה בדבר ג� ‡Ïכי Â�˙Â‡Â

.Â„¯Ó˙:בנו מרדת� כאלו הוא הרי כולנו, על הקצ� יבוא ידכ� ועל הואיל שבנית�:··�ÌÎ˙Â.כי במה

oeiv zcevn
(·È)‡·ˆÏ�וכ הבי"ת, במקו� הלמ"ד ובאה בצבא, כמו .

ז) כו ומשפטו(ויקרא לחרב, .‰ÏÚÓ(ÊË)בחרב:לפניכ�

ופשע: רב,ÁÓÂ¯(ÁÈ)החטא זמ� לאחר שהוא מחר יש .
יד)וכ� יג מחר:(שמות בנ� ישאל� ענינו,Â�˙Â‡Â(ËÈ)כי .

ובנו: וכ�È„ÚÏ·Óכמו זולת, כמו ענינו כד). יד (בראשית

הנערי�: אכלו אשר רק בלעדי



עז ak wxt ryedi - mi`iap

ïcøiä úBìéìb-ìà ïòðk õøà ìeî-ìà çaænä-úà äMðîä èáL éöçå©«£¦Á¥̧¤©«§©¤¹¤©¦§¥À©¤Æ¤´¤§©½©¤§¦Æ©©§¥½
:ìàøNé éða øáò-ìàáéäìL ìàøNé-éða úãò-ìk eìäwiå ìàøNé éða eòîLiå ¤¥−¤§¥¬¦§¨¥«©¦§§−§¥´¦§¨¥®©¦¨̧£¹¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¦½Ÿ

:àávì íäéìò úBìòìâéãâ-éða-ìàå ïáeàø-éða-ìà ìàøNé-éðá eçìLiå ©«£¬£¥¤−©¨¨«©¦§§¸§¥«¦§¨¥¹¤§¥«§¥¯§¤§¥¨²
:ïäkä øæòìà-ïa ñçðét-úà ãòìbä õøà-ìà äMðî-èáL éöç-ìàå§¤£¦¬¥«¤§©¤−¤¤´¤©¦§¨®¤¦«§−̈¤¤§¨¨¬©Ÿ¥«

ãéìàøNé úBhî ìëì áà úéáì ãçà àéNð ãçà àéNð Bnò íéàNð äøNòå©«£¨¨³§¦¦Æ¦½¨¦̧¤¹̈¨¦³¤¨Æ§¥´½̈§−Ÿ©´¦§¨¥®
:ìàøNé éôìàì änä íúBáà-úéa Làø Léàååèïáeàø-éða-ìà eàáiå §¦̧¯Ÿ¥«£¨²¥−¨§©§¥¬¦§¨¥«©¨¹Ÿ¤§¥«§¥¯

:øîàì ízà eøaãéå ãòìbä õøà-ìà äMðî-èáL éöç-ìàå ãâ-éða-ìàå§¤§¥¨²§¤£¦¬¥«¤§©¤−¤¤´¤©¦§¨®©§©§¬¦−̈¥«Ÿ
æèìk eøîà äk|ìàøNé éäìàa ízìòî øLà äfä ìònä-äî äåäé úãò ´Ÿ¨«§º´Ÿ£©´§Ÿ̈À¨«©©³©©¤Æ£¤³§©§¤Æ¥«Ÿ¥´¦§¨¥½
ì:äåäéa íBiä íëãøîì çaæî íëì íëúBðáa äåäé éøçàî íBiä áeL¨´©½¥©«£¥−§Ÿ̈®¦§«§¤³¨¤Æ¦§¥½©¦§¨§¤¬©−©«Ÿ̈«
æéîäâpä éäéå äfä íBiä ãò epnî eðøähä-àì øLà øBòt ïåò-úà eðì-èòó ©§©Æ̈Æ¤£´Ÿ§½£¤³«Ÿ¦©©Æ§Æ¦¤½©−©´©¤®©§¦¬©¤−¤

:äåäé úãòaçéíBiä eãøîz ízà äéäå äåäé éøçàî íBiä eáLz ízàå ©«£©¬§Ÿ̈«§©¤Æ¨ª´©½¥©«£¥−§Ÿ̈®§¨À̈©¤º¦§§³©Æ
:óö÷é ìàøNé úãò-ìk-ìà øçîe äåäéaèéíëúfçà õøà äàîè-íà Càå ©«Ÿ̈½¨¾̈¤¨£©¬¦§¨¥−¦§«Ÿ§©̧¦§¥¹̈¤´¤£ª©§¤À

eðëBúa eæçàäå äåäé ïkLî íL-ïëL øLà äåäé úfçà õøà-ìà íëì eøáò¦§¸¨¤¹¤¤̧¤£ª©³§Ÿ̈Æ£¤³¨«©¨Æ¦§©´§Ÿ̈½§¥¨«£−§¥®
çaæî éãòìaî çaæî íëì íëúðáa eãøîz-ìà eðúàå eãøîz-ìà äåäéáe©«Ÿ̈´©¦§ÀŸ§ŸÆ̈Æ©¦§½Ÿ¦§«Ÿ§¤³¨¤Æ¦§¥½©¦©§£¥¾¦§©−

:eðéäìà äåäé§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx

(·È).‡·ˆÏ Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏÚÏשנאסרו לפי
בשילה: המשכ� משנקבע ‡Ì(ËÈ)הבמות

.ÌÎ˙ÊÁ‡ ı¯‡ ‰‡ÓË�ברו הקדוש בחר שלא

שכינתו: בה להשרות ˙Â„Â¯Ó.הוא Ï‡ Â�˙Â‡Â
תמרודו: אל ובנו כמו,

cec zcevn
כנע�: מאר� למראהÓÏ¯‡‰.שהוא להיות לומר, רצה

וזבח: לעולה לא אתÏˆ·‡.(È·)עיני�, יתקנו לא א�
וזבח: לעולה שעשאוהו חשבו ה� כי עותו, אשר

(‚È).ÂÁÏ˘ÈÂאולי כי להוכיח�, שלחו לצבא, עלו טר�
הראשÈ‡Â˘.(È„)ישובו: היה הנשיאי� מעשרה אחד כל

ישראל: אלפי לכל הראשי� היו והמה אבות�, לבית
(ÊË).ÏÚÓ‰ ‰Ó:'בה מעלת� למה לומר, רצה

.ÌÎ˙Â�··:�שבנית בה':ÌÎ„¯ÓÏ.במה מרידה בזה הא�‰ËÚÓ.(ÊÈ)לעשות מאז שבידנו העו� וכי לומר, רצה
הוא: ÂÚÙ¯.קל ÔÂÚ:לפעור שעבדו ‰Â�¯‰Ë.העו� ‡Ï:וכל מכל נתכפר לא לומר, ‰'.רצה ˙„Ú·שלא באלו א�
‰�‚Û.חטאו: ‰È‰:מיחו שלא ˙Â„¯Ó.(ÁÈ)על Ì˙‡:�העו מזה אנחנו נקיי� הלא לאחרÁÓÂ¯.ואנו לומר, רצה

אנו צריכי� כרחנו בעל כ�, א� ידו, על נלקי� כול� ונהיה מיחו, שלא על כול� על ה' יקצו� התשלומי�, בעת זמ�
בידכ�: ÓË‡‰.(ËÈ)למחות Ì‡ Í‡Âתחשבו זה ובעבור ש�, המשכ� שאי� לפי אחוזתכ� אר� טמאה בעיניכ� א�

וזבח: לעולה המזבח תעשו ואליו השורר, השר אמצעות ידי על רק עליכ� המקו� השגחת שאי� ÌÎÏ.לומר Â¯·Ú
בתוכנו: נחלה והאחזו הנה עברו עשו זאת ˙Â„¯Ó.הלא Ï‡ '‰·Â:'בה למורד יחשב זה בדבר ג� ‡Ïכי Â�˙Â‡Â

.Â„¯Ó˙:בנו מרדת� כאלו הוא הרי כולנו, על הקצ� יבוא ידכ� ועל הואיל שבנית�:··�ÌÎ˙Â.כי במה

oeiv zcevn
(·È)‡·ˆÏ�וכ הבי"ת, במקו� הלמ"ד ובאה בצבא, כמו .

ז) כו ומשפטו(ויקרא לחרב, .‰ÏÚÓ(ÊË)בחרב:לפניכ�

ופשע: רב,ÁÓÂ¯(ÁÈ)החטא זמ� לאחר שהוא מחר יש .
יד)וכ� יג מחר:(שמות בנ� ישאל� ענינו,Â�˙Â‡Â(ËÈ)כי .

ובנו: וכ�È„ÚÏ·Óכמו זולת, כמו ענינו כד). יד (בראשית

הנערי�: אכלו אשר רק בלעדי
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k `Îminid ixacgÎ`

ëàìéç-úà áàBé âäðiå íéëìnä úàö | úòì äðLä úáeLz úòì éäéå©§¦¿§¥Á§©̧©¨¹̈§¥´¥´©§¨¦À©¦§©´¨Á¤¥̧
íìLeøéa áLé ãéåãå äaø-úà øöiå àáiå ïBnò-éða õøà-úà | úçLiå àávä©¨¹̈©©§¥´¤¤´¤§¥«©À©¨ŸÆ©¨©́¤©½̈§¨¦−Ÿ¥´¦«¨¨®¦

iå:äñøäiå äaø-úà áàBé CáBLàø ìòî íkìî-úøèò-úà ãéåc çwiå ©©¬¨²¤©−̈©¤«¤§¤«¨©¦©´¨¦´¤£¤«¤©§¨Á¥©̧Ÿ¹
øéòä ììLe ãéåc Làø-ìò éäzå äø÷é ïáà dáe áäæ-økk ì÷Lî | dàöîiå©¦§¨¨´¦§©´¦©¨À̈¨Æ¤´¤§¨½̈©§¦−©´Ÿ¨¦®§©¬¨¦²

:ãàî äaøä àéöBäâéöéøçáe äøâna øNiå àéöBä da-øLà íòä-úàå ¦−©§¥¬§«Ÿ§¤¨¨̧£¤¹̈¦À©¨̧©©§¥¹̈©«£¦¥³
íòä-ìëå ãéåc áLiå ïBnò-éðá éøò ìëì ãéåã äNòé ïëå úBøânáe ìæøaä©©§¤Æ©§¥½§¥Æ©«£¤´¨¦½§−Ÿ¨¥´§¥«©®©¨¯¨¨¦²§¨¨−̈

:íìLeøéãìt-íò øæâa äîçìî ãîòzå ïë-éøçà éäéåéëañ äkä æà íézL §«¨¨«¦©§¦Æ©«£¥¥½©©«£¯Ÿ¦§¨¨²§¤−¤¦§¦§¦®¨´¦º̈¦§©´
:eòðkiå íéàôøä éãìéî étñ-úà éúLçääìt-úà äîçìî ãBò-éäzåíézL ©ª¨¦À¤¦©²¦«¦¥¬¨«§¨¦−©¦¨¥«©§¦¬¦§¨−̈¤§¦§¦®

iåøåòé-ïa ïðçìà C(éø÷ øéòé)øBðîk Búéðç õòå ézbä úéìb éçà éîçì-úà ©©º¤§¨¨´¤¨¦À¨¦À¤©§¦Æ£¦Æ¨§¨´©¦¦½§¥´£¦½¦§−
i"yx

(‡).‰�˘‰ ˙·Â˘˙ ˙ÚÏ È‰ÈÂ�כשהעשבי
הסוסי�: להאכיל È˜¯‰.בשדה Ô·‡ ‰·Â

„ÈÂ„.בעטרה: ˘‡¯ ÏÚ È‰˙Âעל מפרשי� יש
סובלת ראשו היא� לתמוה ויש ממש דוד ראש
ושמעתי בה היתה שואבת אב� פירשו ורבותינו
כתר שתולי� ישמעאל באר� מנהג כי בנרבונא
כנגדה יושב והוא ראשו על מלמעלה מל� של
על ותהי שכתוב ומה כסא על תחתיה מלמטה

ראשו: על כמו שנראית דוד È‰ÈÂ(„)ראש
.¯Ê‚· ‰ÓÁÏÓ „ÂÓÚ˙Â ÔÎ È¯Á‡שמחוסר מה

בזו בשמואלכא� כתוב כ"א)הפרשה ותהי(ב'
דוד וירד ישראל את לפלשתי� מלחמה עוד
זה וא� הפלשתי� את וילחמו עמו ועבדיו
שהרי כא� נכתבה לא דוד של כבודו משו�

וכתיב דוד ויע� ש� )כתיב בנוב(ש� וישבי

ויאמר חדשה חגור והוא עד הרפא בילידי אשר
צרויה ב� אבישי שעזרו ולולי דוד את להכות
לא גנאי אותו ולפי ישבי של בידו נופל היה

כא�: ÈÙÒכתבו ˙‡ È˙˘Á‰ ÈÎ·Ò ‰Î‰ Ê‡
.‡Ù¯‰ È„ÈÏÈÓס�(ש�)ובשמואל את כתיב

גלית של אחיו שהיה הרפא בילידי אשר
בנוב: ישבי ואחי ·Ô(‰)הפלשתי Ô�ÁÏ‡ ÍÈÂ

.¯ÈÚÈ:היה דוד מגבורי ‡ÈÁאחד ÈÓÁÏ ˙‡
.ÌÈ‚¯Â‡ ¯Â�ÓÎ Â˙È�Á ıÚÂ È˙‚‰ ˙ÈÏ‚כאותו

האריגה בשעת הבגד בו שכורכי� עגול ע�
ב� דוד וקטל בשמואל פסוק אותו תרג� ויונת�
לח�, דמבית מקדשא בית פרוכת מחי ישי
מדה כנגד מדה הלבנו� יער כמו יעיר ופתרו�
המקדש לבית פרוכת אורגת שאמו דוד יבא
חניתו שע� גלית את ויהרוג אורגי� במנור

cec zcevn
(‡).‰�˘‰ ˙·Â˘˙הנקודה אל השמש תשובת בעת ר"ל

בשנה המלכי� צאת בעת בה שהיתה בעצמה ההיא
כמ"ש עמו� לבני ולעזור בישראל להלח� העברה

„ÈÂ„.(·)למעלה: ˘‡¯ ÏÚ È‰˙Âהיתה מראשו למעלה
ראשו על יסבול אי� כי הכסא על יושב כשהוא תלויה

ככר: של Â˙È�Á.(‰)משא ıÚÂ:החנית יד בית הוא

oeiv zcevn
(‡).¯ˆÈÂ:מצור כוכבי�ÌÎÏÓ.(·)מלשו� העבודת

כפשוטו: או מלכו� ÈÂ˘¯.(‚)חשובה:È˜¯‰.הקרויה
כמו משור קרוי העצי� בו יכרתו אשר פגימות המלא כלי

המשור יתגדל י)א� ע"י(ישעיה העצי� בו שכורתי� וע"ש
במגרה מגררות כמו מגרה ג"כ קרוי ז)גרירה א (מלכי�

לתוספות אבל במשור חת� שפירש וישר לומר די והיה
בזיקי� רתקו וכ� במגרה אמר ג)ביאור ÈˆÈ¯Á·Â:(נחו�

.ÏÊ¯·‰קצח יודש בחרו� לא כי כמו חריצי� עשוי ברזל כח)כלי אבלÂ¯‚Ó·Â˙.:(ישעיה פגימות מלאי� כלי� ה� ג�
המשור: מ� ה� הרפאי�‰¯Ù‡.(„)קטני� מיתר כמו ג)הענקי� ‡ÌÈ‚¯Â.(‰):(דברי� ¯Â�ÓÎאשר העגול הע� הוא

כובד נקרא ובמשנה השתי חוטי בו כור� קג)האורג :(שבת

k wxt `Îminid ixac - miaezk

:íéâøàåLLå-LL åéúòaöàå äcî Léà | éäéå úâa äîçìî ãBò-éäzå «Ÿ§¦«©§¦¬¦§¨−̈§©®©§¦´¦´¦À̈§¤§§Ÿ¨³¥«¨¥Æ
:àôøäì ãìBð àeä-íâå òaøàå íéøNòæïúðBäé eäkiå ìàøNé-úà óøçéå ¤§¦´§©§©½§©−©¬§¨«¨¨«©§¨¥−¤¦§¨¥®©©¥ÆÆ§´¨½̈

àòîL-ïa:ãéåã éçàç:åéãáò-ãéáe ãéåc-ãéá eìtiå úâa àôøäì eãleð ìà ¤¦§−̈£¦¬¨¦«¥²«§¬§¨«¨−̈§©®©¦§¬§©¨¦−§©£¨¨«
i"yx

ה' שחננו אלחנ� קראו ולמה אורגי' כמנור
אחת הפלשתי גלית אינו הגתי שגלית ונראה
למעלה שהרי ואחת הפלשתי גלית קוראו שש�
מילידי ספי את החשתי סבכי הכה אז כתיב
יולד הוא וג� כ� כתוב למטה וג� הרפאי�
הגתי גלית באחי א� מזכיר שלא מכלל להרפה

בנה: שאינו הרפה Ó„‰.(Â)מילידי ˘È‡ È‰ÈÂ
מדות אנשי י"ג)דוגמא איש(במדבר כלומר

למדדו שצרי� כ� כל גדול שהוא ולפי גדול
מדה: איש Â˘˘קורהו ˘˘ ÂÈ˙ÂÚ·ˆ‡Â

.Ú·¯‡Â ÌÈ¯˘Ú�ברגלי וי"ב בידי� י"ב
כ"א) ב' מספר(ובשמואל וארבע עשרי� אומר

היה זה וג� למנות שיכול זה בצד זה כלומר
בידו גדול בכח החרב לאחוז שיכול כחו
ושש שש דכתיב ל"ל מפרש ברכות ובמסכת
ושש שש רחמנא כתב אי צריכא וארבע עשרי�
לכ� דכרעיה ושית דידיה שית אמרינ� הוה
שבע אמרינ� הוה כ"ד כתיב ואי כ"ד כתיב
ושש שש רחמנא כתב לכ� בהא וחמש בהא

וארבע: עשרי�

cec zcevn
(Â).‰„Ó ˘È‡מדה מדותבעל אנשי וכ� (במדברגדולה

Â˘˘.:י"ג) שבשתי˘˘ נחשוב ולשלא שש היו לכ"א
עשרי� אמר לזה לכ"א ג' שש היו רגליו בשתי וכ� ידיו

בדברי�:Û¯ÁÈÂ.(Ê)וארבע: חרפ�

oeiv zcevn
(Â).‡Ù¯‰Ï:להענקה(Á).Â„ÏÂ� Ï‡�וכ נולדו אלה כמו

האל התועבות י"ח)כל :(ויקרא

ÔÈËÈ‚ ‡˙ÎÒÓ ÏÚ ÌÂÈÒ‰ Í¯ÚÈÈ ÔÈËÈ‚ ˙ÎÒÓ ‰˙Ú ÌÈ„ÓÂÏ˘ ÔÂÈÎ

.h"iyz'd ,a`Îmgpn s"k zgiy (jynd) .c"qa

מוגה בלתי

.ÊËלשלח למהר ראוי "אי� אופ�, ובכל כב"ש, הלכה שלכ�, שאפשר, כמה עד הגירושי� עני� (שלילת זה ועני�
דמעות". עליו מוריד מזבח אפילו ראשונה אשתו המגרש "כל – גיטי� מסכת בסיו� הגמרא בדברי יותר מודגש כו'")

דוקא: ה"מזבח" של לענינו השייכות ביאור ובהקד�

כתובות של111במסכת המעלות נרמזו התיבה, ראש שהיא מ' (שבאות נוטריקו� בדר� "מזבח" תיבת דרשינ�
זו112המזבח) בדרשה שקו"ט ג� שיש אלא עוד ולא ,113– "מזבח :nו העnזיח הקרבנות (בזכות ניזו�,זי� ול�

ברכה) לו וגורמי� המזו� מ� באי� אביה�)nשהקרבנות אל ישראל (את היינוnחבב מכפר "היינו ופרי�, כפר",
עונות". ומכפר ישראל) מעל (רעות גזירות "מזיח ומשני, עונות), מזיח (קס"ד מזיח"

(ובפרש"י).111) ב יו"ד,
ש�.112) מהרש"א חדא"ג ג� ראה
בדר�113) ועאכו"כ כו', תיבות ראשיֿ של העני� שכללות ולהעיר,

לימוד בדר� הרגיל דבר אינו – בזה ולתר� להקשות שקו"ט, של
במקומות א� כי ראשיֿתיבות), של ספר אינה הגמרא (שהרי הגמרא

למזבח. בנוגע – מה� וא' ספורי�,

ÔÈËÈ‚ ‡˙ÎÒÓ ÏÚ ÌÂÈÒ‰ Í¯ÚÈÈ ÔÈËÈ‚ ˙ÎÒÓ ‰˙Ú ÌÈ„ÓÂÏ˘ ÔÂÈÎ

.h"iyz'd ,a`Îmgpn s"k zgiy (jynd) .c"qa

מוגה בלתי

.ÊËלשלח למהר ראוי "אי� אופ�, ובכל כב"ש, הלכה שלכ�, שאפשר, כמה עד הגירושי� עני� (שלילת זה ועני�
דמעות". עליו מוריד מזבח אפילו ראשונה אשתו המגרש "כל – גיטי� מסכת בסיו� הגמרא בדברי יותר מודגש כו'")

דוקא: ה"מזבח" של לענינו השייכות ביאור ובהקד�

כתובות של111במסכת המעלות נרמזו התיבה, ראש שהיא מ' (שבאות נוטריקו� בדר� "מזבח" תיבת דרשינ�
זו112המזבח) בדרשה שקו"ט ג� שיש אלא עוד ולא ,113– "מזבח :nו העnזיח הקרבנות (בזכות ניזו�,זי� ול�

ברכה) לו וגורמי� המזו� מ� באי� אביה�)nשהקרבנות אל ישראל (את היינוnחבב מכפר "היינו ופרי�, כפר",
עונות". ומכפר ישראל) מעל (רעות גזירות "מזיח ומשני, עונות), מזיח (קס"ד מזיח"

(ובפרש"י).111) ב יו"ד,
ש�.112) מהרש"א חדא"ג ג� ראה
בדר�113) ועאכו"כ כו', תיבות ראשיֿ של העני� שכללות ולהעיר,

לימוד בדר� הרגיל דבר אינו – בזה ולתר� להקשות שקו"ט, של
במקומות א� כי ראשיֿתיבות), של ספר אינה הגמרא (שהרי הגמרא

למזבח. בנוגע – מה� וא' ספורי�,
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ה' שחננו אלחנ� קראו ולמה אורגי' כמנור
אחת הפלשתי גלית אינו הגתי שגלית ונראה
למעלה שהרי ואחת הפלשתי גלית קוראו שש�
מילידי ספי את החשתי סבכי הכה אז כתיב
יולד הוא וג� כ� כתוב למטה וג� הרפאי�
הגתי גלית באחי א� מזכיר שלא מכלל להרפה

בנה: שאינו הרפה Ó„‰.(Â)מילידי ˘È‡ È‰ÈÂ
מדות אנשי י"ג)דוגמא איש(במדבר כלומר

למדדו שצרי� כ� כל גדול שהוא ולפי גדול
מדה: איש Â˘˘קורהו ˘˘ ÂÈ˙ÂÚ·ˆ‡Â

.Ú·¯‡Â ÌÈ¯˘Ú�ברגלי וי"ב בידי� י"ב
כ"א) ב' מספר(ובשמואל וארבע עשרי� אומר

היה זה וג� למנות שיכול זה בצד זה כלומר
בידו גדול בכח החרב לאחוז שיכול כחו
ושש שש דכתיב ל"ל מפרש ברכות ובמסכת
ושש שש רחמנא כתב אי צריכא וארבע עשרי�
לכ� דכרעיה ושית דידיה שית אמרינ� הוה
שבע אמרינ� הוה כ"ד כתיב ואי כ"ד כתיב
ושש שש רחמנא כתב לכ� בהא וחמש בהא

וארבע: עשרי�

cec zcevn
(Â).‰„Ó ˘È‡מדה מדותבעל אנשי וכ� (במדברגדולה

Â˘˘.:י"ג) שבשתי˘˘ נחשוב ולשלא שש היו לכ"א
עשרי� אמר לזה לכ"א ג' שש היו רגליו בשתי וכ� ידיו

בדברי�:Û¯ÁÈÂ.(Ê)וארבע: חרפ�

oeiv zcevn
(Â).‡Ù¯‰Ï:להענקה(Á).Â„ÏÂ� Ï‡�וכ נולדו אלה כמו

האל התועבות י"ח)כל :(ויקרא

ÔÈËÈ‚ ‡˙ÎÒÓ ÏÚ ÌÂÈÒ‰ Í¯ÚÈÈ ÔÈËÈ‚ ˙ÎÒÓ ‰˙Ú ÌÈ„ÓÂÏ˘ ÔÂÈÎ

.h"iyz'd ,a`Îmgpn s"k zgiy (jynd) .c"qa

מוגה בלתי

.ÊËלשלח למהר ראוי "אי� אופ�, ובכל כב"ש, הלכה שלכ�, שאפשר, כמה עד הגירושי� עני� (שלילת זה ועני�
דמעות". עליו מוריד מזבח אפילו ראשונה אשתו המגרש "כל – גיטי� מסכת בסיו� הגמרא בדברי יותר מודגש כו'")

דוקא: ה"מזבח" של לענינו השייכות ביאור ובהקד�

כתובות של111במסכת המעלות נרמזו התיבה, ראש שהיא מ' (שבאות נוטריקו� בדר� "מזבח" תיבת דרשינ�
זו112המזבח) בדרשה שקו"ט ג� שיש אלא עוד ולא ,113– "מזבח :nו העnזיח הקרבנות (בזכות ניזו�,זי� ול�

ברכה) לו וגורמי� המזו� מ� באי� אביה�)nשהקרבנות אל ישראל (את היינוnחבב מכפר "היינו ופרי�, כפר",
עונות". ומכפר ישראל) מעל (רעות גזירות "מזיח ומשני, עונות), מזיח (קס"ד מזיח"

(ובפרש"י).111) ב יו"ד,
ש�.112) מהרש"א חדא"ג ג� ראה
בדר�113) ועאכו"כ כו', תיבות ראשיֿ של העני� שכללות ולהעיר,

לימוד בדר� הרגיל דבר אינו – בזה ולתר� להקשות שקו"ט, של
במקומות א� כי ראשיֿתיבות), של ספר אינה הגמרא (שהרי הגמרא

למזבח. בנוגע – מה� וא' ספורי�,

ÔÈËÈ‚ ‡˙ÎÒÓ ÏÚ ÌÂÈÒ‰ Í¯ÚÈÈ ÔÈËÈ‚ ˙ÎÒÓ ‰˙Ú ÌÈ„ÓÂÏ˘ ÔÂÈÎ

.h"iyz'd ,a`Îmgpn s"k zgiy (jynd) .c"qa

מוגה בלתי

.ÊËלשלח למהר ראוי "אי� אופ�, ובכל כב"ש, הלכה שלכ�, שאפשר, כמה עד הגירושי� עני� (שלילת זה ועני�
דמעות". עליו מוריד מזבח אפילו ראשונה אשתו המגרש "כל – גיטי� מסכת בסיו� הגמרא בדברי יותר מודגש כו'")

דוקא: ה"מזבח" של לענינו השייכות ביאור ובהקד�

כתובות של111במסכת המעלות נרמזו התיבה, ראש שהיא מ' (שבאות נוטריקו� בדר� "מזבח" תיבת דרשינ�
זו112המזבח) בדרשה שקו"ט ג� שיש אלא עוד ולא ,113– "מזבח :nו העnזיח הקרבנות (בזכות ניזו�,זי� ול�

ברכה) לו וגורמי� המזו� מ� באי� אביה�)nשהקרבנות אל ישראל (את היינוnחבב מכפר "היינו ופרי�, כפר",
עונות". ומכפר ישראל) מעל (רעות גזירות "מזיח ומשני, עונות), מזיח (קס"ד מזיח"

(ובפרש"י).111) ב יו"ד,
ש�.112) מהרש"א חדא"ג ג� ראה
בדר�113) ועאכו"כ כו', תיבות ראשיֿ של העני� שכללות ולהעיר,

לימוד בדר� הרגיל דבר אינו – בזה ולתר� להקשות שקו"ט, של
במקומות א� כי ראשיֿתיבות), של ספר אינה הגמרא (שהרי הגמרא

למזבח. בנוגע – מה� וא' ספורי�,

ycew zay ,iyiy mei ,iying mei ,iriax mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

(:l dxf dcear)ל�ה�" :(ibeq)יינ�ת(mixeq`) ְֵָֹ
��רקי� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָה�".

זרה. �עב�דה ֲֲִַַָָָָהאחר�ני�

� הקמ"ו ל�חטה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָֹ
�� ו�אי� מ���, נאכל ואחרֿ�� וע�� ח�ה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�המה
יתע�ה: אמר� וה�א �לבד. ��חיטה א�א ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהכ�ר
צ�ית�" �א�ר וג�' �מ�אנ� מ�קר� ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ"וזבח�

(`k ,ai mixac)ספרי �ל��� ,(d`x zyxt)�וזבח" : ְְְְִֵַָָ
��חיטה. ח�י� א� ��חיטה מק��י� מה �ָ�ְְִִִַָָ�ְִִִָ
ה�נה על מ�ה ��צט�ה מל�ד � צ�ית� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�א�ר

(dniypd xepv)ה��ט oefnd)ועל xepv)רב ועל ְְֵֶַַַֹ
��המה" �ני� רב ועל �ע�� aexאחד hgy m`y) ְְְְִֵֶַַַָָֹ

exzed Ð dndaa mdipy aex e` ,sera mdn cg`d

(dlik`lֿוכל ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֵָָָָ
מ�כת �ל�מר: ל�, המיחדת ���כ�א ְֶֶֶֶַַָ�ְְְִֶֶַַַָָהלכ�תיה

ִ�ח�י�.

רביעי ,יו�

.‡˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הק"א מ��ח�טה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ

�ח�י�, �י� ��ד�י� �י� אחד �י�� �בנ� ִ�ְְְֳִֵֵֵֶַַָָָָ�המה
ת�חט� לא ואתֿ�נ� "את� יתע�ה: אמר� ְְְְְְֲִִֶֶַָֹֹוה�א

אחד" dk)�י�� ,ak `xwie)� ו�חט �עבר �מי . ְְִֶֶַַָָָ
�פרק ��למ�ת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָל�קה.

מח�י�. ִ�ֵה'

חמישי ,יו�

.ÊÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקמ"ז ה��ה�צוה �כ��י ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

יתע�ה: אמר� וה�א הח�ה, א� הע�� �חיטת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ�עת
�עפר" וכ�ה� אתֿ�מ� bi)"ו�פ� ,fi `xwie)כבר� . ְְְִֶֶַָָָָָָ

מח�י�. ו' �פרק ז� מצוה �יני ִ�ְְְֲִִִֵֵֶֶָָנת�אר�

שישי ,יו�

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הש"ו מ�קחתה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַַַָ

והאפר�חי�, הא� ,��� ק�ֿהע�� את ציד ְְִֵֶָָ�ְִִֶַַַָ��עת
עלֿה�ני�" הא� "לאֿת�ח יתע�ה: אמר� ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹוה�א

(e ,ak mixac):�אמר וה�א לע�ה נ�ק זה ולאו .ְְְֲִֵֶַַָָ
אתֿהא�" ���ח f)"��ח my)א�� וכלֿזמ� . ְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹ

��� ע�ה ק�� ולא lkeiי��ח `ly avn xvepy) ְְֲִֵֵֵֶַַָֹ
(miiwl� ����ח�ה קד� הא� ��תה �ג�� ,ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ח�י� �ס�� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ִ�ְְְְֲִִִֵֶָָָל�קה.
(glw scn).

קודש שבת

.ÁÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקמ"ח ����חה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָ

אתֿהא� ���ח "��ח יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה��,
ל�" ��ח f)ואתֿה�ני� ,ak mixac)�נת�אר �כבר . ְְְֲִִִֶַַָָָָ

מח�י�. אחר�� �פרק ��למ�ת ז� מצוה ִ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ�יני

�
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תורה ג� הוא בתורה שסדר (כידוע הדברי� סדר להבי� ג�114וצרי� אלא בתושב"כ, רק לא הוא בזה והדיוק ,
מסתברא: איפכא דלכאורה – מכפר" מחבב ומזי� (גזירות) "מזיח בתושבע"פ),

ניחוח" "ריח נעשה ועי"ז בנ"י, עונות על לכפר קרבנות מקריבי� שבו – הוא המזבח של ענינו לראש ,115לכל

הקב"ה לפני רוח בנ"י.116נחת של בקשת� למלא הברכות כל הקב"ה נות� ואז ,

התשובה באגרת הזק� רבינו שמבאר ע"י117וכפי ופייסו במל� שסרח ל"אד� כמשל שזהו – הקרב� לעני� בנוגע
כו'. בקשותיו לבקש יוכל ואז המל�", פני לראות לו שיתרצה לפניו, ומנחה דורו� שולח אעפ"כ לו, ומחל פרקליטי�

סדר במלכותאjetdואילו מצינו לא – בו שסרח לאד� יכפר ואח"כ הבקשות, המל� ימלא שתחילה –

דארעא" מלכותא כעי� דרקיעא "מלכותא שהרי כזה, באופ� הסדר אי� למעלה ג� ובמילא, .118דארעא,

– הדברי� סדר להיות הוצר� לכאורה jtidlוא"כ, weicaלכל מזיח: מזי� מחבב מכפר – הגמרא דברי מסדר
נות� אזי אצלו, חביבי� נעשי� שישראל ולאחרי ישראל, את מחבב ג� ואח"כ בנ"י, עונות הקב"ה מכפר לראש
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h"iyz'd a`Îmgpn s"k zgiyn - oihib `zkqn lr meiq

לו" תעשה מה פשעי� "רבו הרי הקב"ה שמצד דא� – ד"מכפר" העני� בא זה מעמד124ולאחרי ג� להיות ויכול ,
טומאות�" בתו� את� ד"השוכ� בעלי125ומצב בדרגת נעשה שאז "מכפר", יותר: גדול עילוי לו נותני� מ"מ, ,

כמארז"ל מצדיקי�, שלמעלה בו".126תשובה, לעמוד יכולי� אינ� גמורי� צדיקי� עומדי� תשובה שבעלי "מקו�

.ÊÈ:דוקא מזבח – דמעות" עליו מוריד מזבח . . המגרש ש"כל הטע� יוב� ועפ"ז
להיות הוא פועל טומאות�", "בתו� עוונות, כפרת שקוד� ומצב במעמד שג� – היא המזבח של מציאותו

ד"מכפר". העני� ג� יהי' שסוכ"ס בטוחי� ואז כו'", ומזי� "מזיח

שרוי' ששכינה למטה ואשה איש בי� הקישור ומפסיק אשתו את שמגרש אד� ישנו כאשר הרי, שכ�, וכיו�
שלא בגלל או תבשילו", ש"הקדיחה בגלל רק מגרשה א� ועאכו"כ דבר", ערות בה ש"מצא בגלל ביניה�,

זה הרי למזבח, בנוגע אבל נוגע, זה אי� שבעול� העניני� שאר לכל בנוגע הנה – בעיניו ח� ("qrמצאה rbep

gafnd ly eze`ivn lkl ("o` hxixזה שהרי ,jtid!המזבח עבודת ¨

.ÁÈ:"�ברית ואשת חברת� היא . . אשר נעורי� אשת ובי� בינ� העיד "ה' – ממש המסכת לסיו� באי� ומזה
הגמרא דברי לגירושי�127ובהקד� שדומה הגלות, לעני� כמשפחות128בנוגע כגוי� "נהי' בנ"י טועני� שאז –

גו'" רבו129הארצות שמכרו "עבד באמר�: ,dlra dyxby dy`eהקב"ה שמכרנו (ומאחר כלו� זה על לזה יש כלו� ,
לה�, אמור ל� לנביא, הקב"ה לו אמר כלו�), עלינו לו יש מעליו, וגרשנו `mknזהi`130לנבוכדנצר zezixk xtq

'izgly xy`."�אמכ שולחה ובפשעיכ� נמכרת� בעונותיכ� ה� לו אתכ� מכרתי אשר מנושי מי או

שלחתי'", אשר אמכ� כריתות ספר זה "אי נאמר הפסוק בתחלת לסיפא: מרישא סתירה זו הרי ולכאורה
dfהיינו, oi`y�ובפשעיכ" נאמר הפסוק בסיו� ואילו גירושי�; של `mknעני� dgley�גירושי של עני� שזהו ,"

כריתות"?! "ספר ע"י

בזה: והביאור

הדרגות פרטי (ככל דבר" ערות בה ש"מצא כיו� ח"ו, גירושי� של עני� להיות אמנ� יכול "פשעיכ�" מצד
מכפר", מחבב ומזי� ש"מזיח המזבח של פעולתו ישנה אבל, שבדבר);

דברי� ה' בו שחסרו שאע"פ שני, בית בזמ� שמצינו כפי מ"מ,131– בשלימותה, השכינה השראת היתה ולא ,
שלמעלה בהאש ביטוי לידי שבאה השכינה השראת פעולת ג� כולל בשלימותה, המזבח עבודת בו 132היתה

ההדיוט מ� שבאה האש ע"י נמשכת ,131שהיתה

יו� בכל תמידי� שני עליו ומקריב עומד ואלי' מעלה, של בביהמ"ק המזבח ישנו הגלות, בזמ� ג� ועד"ז
מאמרות בעשרה והובא במדרשי� –133(כדאיתא (

רצונו לפי אחד כל ומזי� גזירות, שמזיח המזבח פעולת ישנה טומאות�", ד"בתו� ומצב במעמד שג� היינו,
אבי אל ישראל את ומחבב עוונותיה�,ותאוותו, כל על שמכפר ועד ה�,

אמכ� כריתות ספר זה "אי מ"מ, אמכ�", שולחה ש"בפשעיכ� אע"פ לבנ"י: לומר לנביא הקב"ה אומר ולכ�,
ברית�" ואשת חברת� "היא – דבר של ולאמיתו שלחתי'"?!... .134אשר

***

`ad reaya jynd

ו.124) לה, איוב
ובפרש"י.125) טז טז, אחרי
ה"ד.126) פ"ז תשובה הל' רמב"� ב. לד, ברכות
(ובפרש"י).127) א קה, סנהדרי�
ד.128) דאיכ"ר פתיחתא ראה
לב.129) כ, יחזקאל
ואיל�).130) יג ע' עת"ר (סה"מ עת"ר איכה ד"ה וראה א. נ, ישעי'

ב.131) כא, יומא
"רבוצה132) שהיתה (ח"גalkkאע"פ בזהר ואיתא ש�), (יומא "

רצוי. בלתי עני� שזהו ועוד) ב). (סב, תכ"א תקו"ז א. ריא,
סכ"ג.133) ח"ג אכ"ח מאמר
לנג�134) שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה – דהשיחה זה קטע לאחרי

"�אמיל". ַהניגו�
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éaø éaøk dì øáñ éñBé éaø àìå éñBé éaøk dì øáñ éaø©¦¨©¨§©¦¥§Ÿ©¦¥¨©¨§©¦©¦
éñBé éaøc éèeòîì èb äæk éðz÷c éñBé éaøk dì øáñ àìŸ¨©¨§©¦¥§¨¨¥¨¤¥§©¥§©¦¥
éaøc éèeòîì èb äæk éðz÷c éaøk dì øáñ àì éñBé éaøå§©¦¥Ÿ¨©¨§©¦§¨¨¥¨¤¥§©¥§©¦
èb Bðéàå èb äúéî øçàìe íBiäî àéðúc àéä éàî éaø©¦©¦§©§¨¥©§©©¦¨¥§¥¥
ïðúc àéä éàî éñBé éaø èb äæk øîBà éaø íéîëç éøác¦§¥£¨¦©¦¥¨¤¥©¦¥©¦¦§©
øNò íéðL ãòå ïkéî éúàa àì íà ézLàì èb eðúe eáúk¦§§¥§¦§¦¦Ÿ¨¦¦¨§©§¥¨¨
íéðL øçàì Bðúðe Lãç øNò íéðL CBúa eäeáúk LãçŸ¤§¨§§¥¨¨Ÿ¤§¨§©©§¥
éhéb äæ :èb äæk øîBà éñBé éaø èb Bðéà Lãç øNòC ¨¨Ÿ¤¥¥©¦¥¥¨¤¥¤¦¥

øîà :'eë ÷eMa Cìäå ãîòå äæ éìBçî ézî íà íBiäî¥©¦©¦¥¦¤§¨©§¨©©¨©
óà øæBç ãîò íà Búðzn äî Búðzîk Bhéb àðeä áø©¨¦§©¨¨©©¨¨¦¨©¥©
ïåék Léøt àìc áb ìò óà Bhéb äîe øæBç ãîò íà Bhéb¦¦¨©¥©¦©©©§Ÿ¨¦¥¨
ïåék Búðzî óà eðz øîà àìc áb ìò óà eáBúk øîàc§¨©§©©©§Ÿ¨©§©©¨¨¥¨
íBiäî Chéb äæ ïðz dépéî eð÷ àìc áb ìò óà eðz øîàc§¨©§©©©§Ÿ¨¦¥§©¤¦¥¥©
íéãîBà úîe äìçå ÷eMa Cìäå ãîòå äæ éìBçî ézî íà¦©¦¥¦¤§¨©§¨©©§¨¨¥§¦
åàì íà èb äæ éøä úî ïBLàøä éìBç úîçî íà BúBà¦¥£©¦¨¦¥£¥¤¥¦¨
éøä àðcîeà éì änì øæBç ãîò íà zøîà éàå èb Bðéà¥¥§¦¨§©§¦¨©¥¨¨¦§§¨£¥
÷zépL àáøc déîMî óñBé áøc déøa øî øîà ãîò̈©¨©©§¥§©¥¦§¥§¨¨¤¦©
éìBçì ìôðå äæ éìBçî ãîò éðz÷ ãîò àäå éìBçì éìBçî¥¦§¦§¨¨©¨¨¥¨©¥¦¤§¨©§¦
BzðòLî ìò Cìä éðz÷ ÷eMa Cìä àäå øçà©¥§¨¨©©¨¨¥¨©©¦§©§

àäå

גיטין. פרק שביעי - מי שאחזו דף עב עמוד ב - בשיתוף מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש”י

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr ar sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(oey`x meil)

éñBé éaø øîà éàeilr giken xhy ly epnfy ¦¨©©¦¥
dl xn` dxiqn zrya xy`k s`ät ìòam`' §©¤

,'iznøîà àì éàxhya aezky ote`a `l` ok ¦Ÿ¨©
giken xhya aezkd onfd f`y ,'izn m`' envr

onf reawl ezpeek oi` 'izn m`' azky dnay
dt lra dl xn` m` la` ,dzind xg` oiyexib
aezkd onfd on ea xfgy xyt` ,'izn m`'

oeike .dzin xg` dyxbl ezpeeke ,xhya
dkixvn jkl ,df xaca `ped ax wtzqny

.meaia dxqe`e dvilg

,`xnbd dgecdéì à÷tñî éîexaca `ped axl ¦§©§¨¥
,dfïðúäåxne`d ,(:er) oldlChéb äæ éøäíà §¨§©£¥¤¦¥¦

éúàa àìmid zpicnn dxfgíéðL ãòå ïàkî Ÿ¨¦¦¨§©§¥
úîe ,Lãç øNòlrad,Lãç øNò íéðL CBúa ¨¨Ÿ¤¥§§¥¨¨Ÿ¤

.èb Bðéàxg`l oiyexibd elegiy xn` ixdy ¥¥
hb oi` ,df onf mcew zny oeike ,yceg xyr mipy

.meail `id dwewf jkle ,dzin xg`ldìò éðúå§¨¥£¨
y ,`ztqezaeðéúBaøwlgp,ef dpyn lr e ©¥

eàNpéäì äeøézäxyk hbdy meyn ,mc` lkl ¦¦¨§¦¨¥
.`edïðéøîàå,jk lr el`ye -ïàî'eðéúBaø' §©§¦¨©©¥

e ,`ypil dze` mixizndøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
,ìàeîLmd el`àçLéî eøLc àðéc éaziad ± §¥¥¦¨§¨¦§¨

ly opny xizdy `iypd dcedi iax ly oic
.miakek icaeråmeyn ,`ypidl dexizdy mrhd §

cdì éøáñøèL ìL Bpîæ' øîàc éñBé éaøk ¨§¥¨§©¦¥§¨©§©¤§¨
'åéìò çéëBîmipy cr' dt lra xn`y s` jkle , ¦©¨¨

,hbd zpizp onf hba aezky oeik ,'yceg xyr
,cin dyxbl dvexy giken aezkd onfd ixd

dwewf dpi`e ezzin mcew zyxebn `id ixde
aezkd onfy iqei iax xaeqy gkene .meail
.dt lra jk xg` xn`pd lr s` giken xhya

,`xnbd zvxzndéì à÷tñî àlà`ped axl ¤¨§©§¨¥
éñBé éaøk äëìä éàxn` xy`k s`ìòaät ¦£¨¨§©¦¥§©¤

,'izn m`'äëìä ïéà Bàaezkyk `l` ezenk ¥£¨¨
dpi`e zvlegy xaq jkle ,'izn m`' hba

.znaizn
,`xnbd zl`eydéì à÷tñî éîe`ped axl ¦§©§¨¥

,df xacaàaø øîàäåxne`d ,éhéb äæ éøäCíà §¨¨©©¨£¥¤¦¥¦
å ,ézîjhib df ixd okúî éðàLeixac zernyn , ©¦§¤£¦¥

jkle ,zeniy i`pza cin dyxbl ezpeekyéøä£¥
.èb äæjhib df ixd xn` m` j`å ,úeîàLkok ¤¥§¤¨§

jhib df ixdäúéî øçàìeixac zernyn , §©©¦¨
jkle ,ezzin xg` oiyexibd elegiy dvexyïéà¥

,èb äæ,`xnbd zxxane .dzin xg`l hb oi`y ¤¥
éîc éëéäxn` m`y `ax xn` ote` dfi`a - ¥¦¨¦

.hb df ixd 'izn m`'àîéìéàdì øîàc'íBiäî ¦¥¨§¨©¨¥©
,'izn m`åkïðaøyxetn xn` m` wxy mixaeqd §©¨¨

ike ,hb df ixd 'meidn'øîéîì àëéøö,df oic §¦¨§¥©
ïðúäåxn` m`y ,epizpyna yexitaíà íBiäî' §¨§©¥©¦

.èb äæ éøä 'ézîàlàååàìote`a xaic `ax ©¦£¥¤¥§¤¨¨
àìcdì øîà,'íBiäî'm`' mzqa xn` `l` §Ÿ¨©¨¥©
,'iznåkéñBé éaøgiken hb ly epnfy xaeqd §©¦¥

ok m` .meidn dyxbl ezpeekydpéî òîL§©¦¨
yéñBé éaøk äëìäm` s` giken hbd onfy £¨¨§©¦¥

.'izn m`' dt lra xn`
mpn` ,`xnbd daiyndéì àèéLt àáøì§¨¨§¦¨¥

j` ,dt lra xn`yk s` iqei iaxk dkldyáøì§©
àðeädéì à÷tñîzvlegy xaeq jk meyne , ¨§©§¨¥

.znaizn dpi`e

,xg` ote`a zayiin `xnbdàîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨
xnel xyt`y oeik ,`ax ixacn llk di`x oi`y

cíìBòìote`a xaic `axíBiäî' dì øîàcm` §¨§¨©¨¥©
,'iznåzrckïðaøok xn` m` wxy mixaeqd §©¨¨

.xyk hbd yexitaådf oic epipy xaky s` §
,epizpynadéì éëéøèöéà éðMéì éðämeyn ± ¨¥¦¨¥¦§§¦¥¥

zepeyl mze`ekxved `ax xikfdy mixg`d

oeyly eprinyde ,eixac'úî éðàL''ézî íà'k ¤£¦¥§¦©¦
éîcoeyle .'úeîàLk''äúéî øçàì'kéîc. ¨¥§¤¨¦§©©¦¨¨¥

,zxg` oeyl `xnbd d`iandì éðúîc àkéàå§¦¨§©§¥¨
`ped ax ixac z`àôéqàly `tiqd lr - ©¥¨

xne`a ,epizpyn ly `yixdChéb äæøçàì ¤¦¥§©©
.íeìk øîà àì ,äúéîjk lreàðeä áø øîà, ¦¨Ÿ¨©§¨©©¨

éñBé éaø éøáãìeqdgiken hb ly epnfy xae §¦§¥©¦¥
,'dzin xg`le meidn' yexita xn` eli`ke ,eilr

ef ixdúöìBçwtzqdl yiy oeik ,znaiizn `le ¤¤
epevxe ,`ed i`pz 'dzin xg`l' xn`y dn m`
e` ,hb df ixde ,zeni m` meidn hbd legiy
'meidn' dligza xn`y dnn dxfg `edy

xg`l `l` meidn hbd legiy epevx oi` dzrne
.hb df oi`e ,dzin
,`xnbd zl`eyàèéLtiqei iax zrcly §¦¨

ixdy .znaiizn `le zvlegïðaøì àôéñcî¦§¥¨§©¨¨
úöìBçzrcl dpynd ly `tiqay myk ± ¤¤

xg`le meidn' yexita xne` xy`k ,minkg

,znaiizn `le zvleg 'dzinénð àLéøxn`y ¥¨©¦
,'dzin xg`l jhib df ixd'ìzrcéñBé éaøixd §©¦¥

e ,'dzin xg`le meidn' xne`k dfúöìBç`le ¤¤
.znaiizn

,`xnbd daiynàîéúc eäîax ixac `la ± ©§¥¨
mixne` epiid `pedcàäa éñBé éaøxne`a ± ©¦¥§¨

'dzin xg`le meidn'déì àøéáñ éaøk,øîàc §©¦§¦¨¥§¨©
df ote`ayéåä àélòî àhéb,`ed xenb hb ± ¦¨§©§¨£¥

éòaéz àì énð äöéìçådpi` dvilg s`e ± ©£¦¨©¦Ÿ¦¨¥
,dkixv,dxfg `le i`pz oeyl dfy xaeqy iptn

wtq i`pz wtq `edy dpyna opax zrck `lye
,zvlege dxfgïì òîLî à÷,`ped axéaø àìc ¨©§©¨§Ÿ©¦

éñBé éaøk dì øáñgiken xhy ly epnf oiprl ¨©¨§©¦¥
,eilréaøk dì øáñ éñBé éaø àìåmeidn' oiprl §Ÿ©¦¥¨©¨§©¦

axl el oipn `xnbd zx`ane .'dzin xg`le
mzhiya md miwelgy `peddì øáñ àì éaø ,©¦Ÿ¨©¨

éðz÷c ,éñBé éaøkz`aend `ziixaa ixdy ± §©¦¥§¨¨¥
xg`le meidn oiprl iax xn` oldl `xnba

dzin'èb äæk'`weecy rnyn 'dfk' oeyldne , ¨¤¥
e ,xyk hbd 'meidn' xn`ykéèeòîìéñBé éaøc §©¥§©¦¥

`l m` s`y xaeqd iqei iax zhiyn `ivedl ±
.hb df ixd 'meidn' xn`åokøáñ àì éñBé éaø §©¦¥Ÿ¨©

éðz÷c ,éaøk dìxn` iqei iax s` ixdy ± ¨§©¦§¨¨¥
hba i`pz oiprl oldl `ziixaa,'èb äæk'¨¤¥

ezpeeky rnyneéèeòîìéaøc`ivedl ± §©¥§©¦
`ed 'dzin xg`le meidn'y xaeqd iax zhiyn
wtq `edy opax zhiyk `l` ,hb df ixde i`pz

.zvlege hb wtq df ixde dxfg wtq i`pz

àéä éàî éaø'hb dfk' iax xn` okid -,àéðúc , ©¦©¦§©§¨
' jhib df ixdíBiäîäúéî øçàìedf ixd ,'èb ¥©§©©¦¨¥

Bðéàåèbwtq ±wtq i`pz wtq `edy oeik ,hb §¥¥
,dxfg.íéîëç éøácèb äæk ,øîBà éaøixd ± ¦§¥£¨¦©¦¥¨¤¥

.dxfg `le i`pz `edy oeik ,hb i`ce dféñBé éaø©¦¥
éàîàéä,'hb dfk' xn` okid ±ïðúcdpyna ©¦¦§©

eigelyl lrad xn` m`y ,(:er) oldleáúk¦§
éúàa àì íà ézLàì èb eðúemid zpicnn §¥§¦§¦¦Ÿ¨¦

,Lãç øNò íéðL ãòå ïkéîeeäeáúkmigilyd ¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤§¨
hbd z`Bðúðe ,Lãç øNò íéðL CBúady`l §§¥¨¨Ÿ¤§¨

,èb Bðéà ,Lãç øNò íéðL øçàìok `ly oeik §©©§¥¨¨Ÿ¤¥¥
xyr mipy xg`l hbd eazki s`y `l` ,xn`

.yceg,øîBà éñBé éaøèb äækoeik ,hb df ixd ± ©¦¥¥¨¤¥
`l m`' mcew 'epze eazk' xnel micwd lrady
xg`l epze eiykr eazk ezpeeky ixd ,'iz`a

.iz`a `l m` yceg mipy

,dpyna epipyéhéb äæCíBiäîéìBçî ézî íà ¤¦¥¥©¦©¦¥¦
'eë ÷eMa Cìäå ãîòå ,äæoicne` ,zne dlge ¤§¨©§¨©©

,hb df ixd ,zn oey`xd ileg zngn m` ,eze`

:hb epi` e`l m`e
,àðeä áø øîàoic ,rxn aikyBhéb`edkoic ¨©©¨¦§
äî .BúðzîBúðzn,eilg zngn xg`l ozepy ©¨¨©©¨¨

íàãîò,eilgn `txzpeøæBçea xefgl leki - ¦¨©¥
lr `l` dpznd ozp `ly oeik ,ezpzn dlhae

,zeniy zrcBhéb óà,eilg zngn ezy`l ozpy ©¦
ãîò íàeilegn `txzpeøæBç ,,hbd lhae ea ¦¨©¥

zeniy `xi didy iptn `l` hbd dl ozp `ly
,ehib oick ezpzn oic oke .meail ezy` letize

Bhéb äîe,rxn aiky lyLéøt àìc áb ìò óà ©¦©©©§Ÿ¨¦
`l` ,eixac yxit `ly s` ±ïåékeáBúk øîàc, ¥¨§¨©§
eðz øîà àìc áb ìò óà,izy`l hbd z` ©©©§Ÿ¨©§

mixne` ep`y ,ezy`l eze` mipzepe miazek
zngny `l` ,'epz' s` xnel dzid ezpeeky

,eixac yxit `l dzind cgtóàaBúðzîly ©©¨¨
,rxn aikyåékoeðz øîàc,iqkpn ipeltlóà ¥¨§¨©§©

dépéî eð÷ àìc áb ìòoipwa ecin epw `ly s` ± ©©§Ÿ¨¦¥
,dpzn ezpzn ,ipelt eze` xear dpzna zekfl

`la s` rxn aiky ixacy minkg epwzy oeik
.oixeqnke oiaezkk md ixd oipw
,`ped ax lr `xnbd dywnïðz,epizpyna §©

xn` m`y,äæ éìBçî ézî íà íBiäî Chéb äæ¤¦¥¥©¦©¦¥¦¤
å ,÷eMa Cìäå ãîòåaeyíéãîBà ,úîe äìç §¨©§¨©©§¨¨¥§¦

,èb äæ éøä úî ïBLàøä éìBç úîçî íà ,BúBà¦¥£©¦¨¦¥£¥¤¥
e.èb Bðéà ,åàì íàzøîà éàårxn aikyy ¦¨¥¥§¦¨§©§

,hb ozpyãîò íà,eilegn `txzpeøæBçlhae ¦¨©¥
,hbdàðcîeà éì änì,zn ileg dfi` zngn ¨¨¦§§¨

ãîò éøä.eil`n hbd lhae ,eilgn `ed £¥¨©
,`xnbd zvxznóñBé áøc déøa øî øîà̈©©§¥§©¥
àáøc déîMîcnryk zxacn dpi` epizpyn , ¦§¥§¨¨

`l` ,ixnbl eilgn `txzpeéìBçî ÷zépL¤¦©¥¦
éìBçì,xg` ilega dlg cine df ilegn `viy ± §¦

oey`xd ileg zngn zn m` ecn`l jixv jkle
`l` exn`p `l `ped ax ixac eli`e ,ipyd e`

.zg` dry d`etx llkl `a xy`k
,`xnbd dywnàäåéðz÷ 'ãîò'epizpyna §¨¨©¨¨¥

,`xnbd zvxzn .`txzpe eilgn cnry rnyne

llkl `ae eilgn cnry 'cnr' yexit oi`
`l` ,d`etx,øçà éìBçì ìôðå äæ éìBçî ãîò̈©¥¦¤§¨©§¦©¥

ea jiiy edpynl cg` ilegn d`ivi lr s`e

.dcinr oeyl
,`xnbd dywnCìä' àäåéðz÷ '÷eMa`ed m`e , §¨¨©©¨¨¥

.weya jled `ed cvik ilegl ilegn wzip

weya jldy dpynd zpeek oi` ,`xnbd zvxzn
`l` ,`ixa mc`kCìäBzðòLî ìòlr oryp ± ¨©©¦§©§

.ilegl ilegn ltpy xaecn ok`e ,elwn



פה "xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr ar sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(oey`x meil)

éñBé éaø øîà éàeilr giken xhy ly epnfy ¦¨©©¦¥
dl xn` dxiqn zrya xy`k s`ät ìòam`' §©¤

,'iznøîà àì éàxhya aezky ote`a `l` ok ¦Ÿ¨©
giken xhya aezkd onfd f`y ,'izn m`' envr

onf reawl ezpeek oi` 'izn m`' azky dnay
dt lra dl xn` m` la` ,dzind xg` oiyexib
aezkd onfd on ea xfgy xyt` ,'izn m`'

oeike .dzin xg` dyxbl ezpeeke ,xhya
dkixvn jkl ,df xaca `ped ax wtzqny

.meaia dxqe`e dvilg

,`xnbd dgecdéì à÷tñî éîexaca `ped axl ¦§©§¨¥
,dfïðúäåxne`d ,(:er) oldlChéb äæ éøäíà §¨§©£¥¤¦¥¦

éúàa àìmid zpicnn dxfgíéðL ãòå ïàkî Ÿ¨¦¦¨§©§¥
úîe ,Lãç øNòlrad,Lãç øNò íéðL CBúa ¨¨Ÿ¤¥§§¥¨¨Ÿ¤

.èb Bðéàxg`l oiyexibd elegiy xn` ixdy ¥¥
hb oi` ,df onf mcew zny oeike ,yceg xyr mipy

.meail `id dwewf jkle ,dzin xg`ldìò éðúå§¨¥£¨
y ,`ztqezaeðéúBaøwlgp,ef dpyn lr e ©¥
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,ìàeîLmd el`àçLéî eøLc àðéc éaziad ± §¥¥¦¨§¨¦§¨

ly opny xizdy `iypd dcedi iax ly oic
.miakek icaeråmeyn ,`ypidl dexizdy mrhd §

cdì éøáñøèL ìL Bpîæ' øîàc éñBé éaøk ¨§¥¨§©¦¥§¨©§©¤§¨
'åéìò çéëBîmipy cr' dt lra xn`y s` jkle , ¦©¨¨

,hbd zpizp onf hba aezky oeik ,'yceg xyr
,cin dyxbl dvexy giken aezkd onfd ixd

dwewf dpi`e ezzin mcew zyxebn `id ixde
aezkd onfy iqei iax xaeqy gkene .meail
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,'izn m`'äëìä ïéà Bàaezkyk `l` ezenk ¥£¨¨
dpi`e zvlegy xaq jkle ,'izn m`' hba

.znaizn
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,df xacaàaø øîàäåxne`d ,éhéb äæ éøäCíà §¨¨©©¨£¥¤¦¥¦
å ,ézîjhib df ixd okúî éðàLeixac zernyn , ©¦§¤£¦¥

jkle ,zeniy i`pza cin dyxbl ezpeekyéøä£¥
.èb äæjhib df ixd xn` m` j`å ,úeîàLkok ¤¥§¤¨§

jhib df ixdäúéî øçàìeixac zernyn , §©©¦¨
jkle ,ezzin xg` oiyexibd elegiy dvexyïéà¥

,èb äæ,`xnbd zxxane .dzin xg`l hb oi`y ¤¥
éîc éëéäxn` m`y `ax xn` ote` dfi`a - ¥¦¨¦
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,'izn m`åkïðaøyxetn xn` m` wxy mixaeqd §©¨¨

ike ,hb df ixd 'meidn'øîéîì àëéøö,df oic §¦¨§¥©
ïðúäåxn` m`y ,epizpyna yexitaíà íBiäî' §¨§©¥©¦
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àìcdì øîà,'íBiäî'm`' mzqa xn` `l` §Ÿ¨©¨¥©
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ok m` .meidn dyxbl ezpeekydpéî òîL§©¦¨
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` zW`MzWxFbn Dpi` oiicrC oeiM oiWECiwC `WWg mEXn `xnBA `nrh ilY i`O` k"`C i"xl dWwe dziOl KEnq zg` drW cr zWxFbn Dpi`e dixaC lkl Wi §¥¤¦§¨§¨¤¨§¥¨§¤¤©¨¨©©¨©¦¨§¨¤§¦§©©¨¥©§¨©§¨¨¦£¨¨§¦¦¥¨©£©¦¥¨§¤¤
:oiWECwl Wginl `Mi` diElY DzliraC `xnBA xn`C xi`n iAxlE zWxFbn Dpi`e zWxFbn xn`C iqFi iAxl la` oWi hB mEXn `nrh ied dcEdi iAxl i`CeC i"xF`e§¦§©©§©¦§¨£¥©§¨¦¥¨¨£¨§©¦¥§¨©§¤¤§¥¨§¤¤§©¦¥¦§¨©©§¨¨¦§¦¨¨§¨¦¨§¥©§¦¦

de`x

ïðéòác àeä BzðòLî ìò Cìäc ïì òîLî à÷ àäå§¨¨©§©¨§¨©©¦§©§¦§¦¨
áéëL dpéî zòîL ïðéòa àì énð àðcîeà Cãéà àðcîeà§§¨¦¨§§¨©¦Ÿ§¦¨¨§©§¦¨§¦
éaø øîàc ïéà äðzî Búðzî éìBçì éìBçî ÷zépL òøî§©¤¦©¥¦§¦©¨¨©¨¨¦§¨©©¦
éìBçì éìBçî ÷zépL òøî áéëL áøc déîMî øæòìà¤§¨¨¦§¥§©§¦§©¤¦©¥¦§¦

øc àä eäì àøéáñ àì àáøå äaø äðzî Búðzîàðeä á ©¨¨©¨¨©¨§¨¨Ÿ§¦¨§¨§©¨
éãéî àkéà éîe äúéî øçàì èb Lé eøîàé ànL äøéæb§¥¨¤¨Ÿ§¥¥§©©¦¨¦¦¨¦¦
úLà ïðéøL äøéæb íeMîe àhéb éåä àì àúééøBàcîc§¦§©§¨Ÿ£¥¦¨¦§¥¨¨¦©¥¤
Lc÷î ïðaøc àzòcà Lc÷îc ìk ïéà àîìòì Léà¦§¨§¨¦¨¦§©¥©©§¨§©¨¨§©¥
áøì àðéáø déì øîà dépéî ïéLec÷ì ïðaø eäðéò÷ôàå§©§§¦§©¨¨§¦¦¦¥¨©¥¨¦¨§©
àkéà éàî äàéáa Léã÷ àtñëa Léã÷c çðéz éMà©¦¦©§¨¦§©§¨¨¦§¦¨©¦¨
eðz úeðæ úìéòa Búìéòáì ïðaø äeéeL déì øîà øîéîì§¥©¨©¥©§¨©¨¨¦§¦¨§¦©§¨

éhéb äæ ïðaøåéìò úéaä ìôðå äæ éìBçî ézî íà íBiäî C ©¨¨¤¦¥¥©¦©¦¥¦¤§¨©©©¦¨¨
ìôðå äæ éìBçî ãBîòà àì íà èb Bðéà Lçð BLékä Bà¦¦¨¨¥¥¦Ÿ¤¡¥¦¤§¨©
àLéø àðL éàî èb äæ éøä Lçð BLékä Bà úéa åéìò̈¨©¦¦¦¨¨£¥¤¥©§¨¥¨
àeää eðì ïéà éøà Bìëà ízî eçìL àôéñ àðL éàîe©§¨¥¨¨§¦¨£¨£¦¥¨©
àñðeà ìk déìò ìéa÷ déøáçì àòøà ïéaæc àøáb©§¨§©¦©§¨§©§¥©¦£¥¨§¨
àðéáøc dén÷ì àúà àøäð da e÷étà óBñì ãéléúîc§¦§©¥§©¦¨©£¨¨¨§©¥§¨¦¨
àñðeà ìk Cìò úìéa÷ àäc déì étL ìéæ déì øîà̈©¥¦©¥¥§¨©¥©£¨¨§¨
àñðeà àðéáøì àôéìçz øa àçà áø déì øîà ãéléúîc§¦§©¥¨©¥©©¨©©£¦¨§¨¦¨§¨
øîà àáøc dén÷ì àèîe àúléî ìbìbéà àeä çéëL àìc§Ÿ§¦©¦©§¥¦§¨¨¨§©¥§¨¨¨©
íà àáøì àðéáø déáéúéà àeä çéëL àìc àñðeà eäì§§¨§Ÿ§¦©¥¦¥¨¦¨§¨¨¦
éøä Lçð BLékä Bà úéa åéìò ìôðå äæ éìBçî ãBîòà àìŸ¤¡¥¦¤§¨©¨¨©¦¦¦¨¨£¥
déì øîà èb Bðéà àLéøî àîéàå àáø déì øîà èb äæ¤¥¨©¥¨¨§¥¨¥¥¨¥¥¨©¥
àôéqà àLéø àéL÷c íeMîe àðéáøì ézôcî àçà áø©©¨¦¦§¦§¨¦¨¦§©§¨¥¨©¥¨
àéL÷c ïåék ïéà déì øîà dpéî àzáeéz ïðéáúBî àìŸ§¦¨§§¨¦¨¨©¥¦¥¨§©§¨
ìéæ àéä àzLaLîe àLøãî éa øîzéà àì àôéqà àLéø¥¨©¥¨Ÿ¦§©¥¦§¨¨§©©§¨¦¦
ïeaæ òLBäé éaøc déøa àðeä áøå àtt áø àøáñ øúä©§¨¨©¨¨§©¨§¥§©¦§ª©¨
eäðéøeaòì éçìî øeâà àkìî øäðc àãébà éîNîeN§§¥©¦¨¦§©©§¨¨©§¥§©¦§
øäð økzñéà óBñì ãéléúîc àñðeà ìk eäééìò eìéa÷©¦£©§¨§¨§¦§©¥§¦§©©§©
àäc ïìäéð eäðéò÷ôà éøîç eøeâà eäì eøîà àkìî©§¨¨§§£©§¥©§§¦§¦£¨§¨
àáøc dén÷ì eúà ãéìúéîc àñðeà ìk eëééìò ezìéa÷©¦§£©§¨§¨§¦§¦¨§©¥§¨¨
àìc àñðeà éLðéàc éîéìb éçlLî éøåéç é÷à÷ eäì øîà̈©§¨¥¦¨¥§©§¥§¦¥§¦§¥§¨§Ÿ

:àeä çéëLäðùîäçôL ét ìò eléôà ãáò ét ìò eléôà íéãò éðôa àlà Bnò ãçééúz àì §¦©Ÿ¦§©¥¦¤¨¦§¥¥¦£¦©¦¤¤£¦©¦¦§¨
øîBà äãeäé éaø íéîiä ïúBàa àéä äî dúçôLa da ñb dalL éðtî dúçôMî õeç¦¦§¨¨¦§¥¤¦¨©¨§¦§¨¨©¦§¨©¨¦©¦§¨¥

úùàë

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr br sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ipy meil)

ïì òîLî à÷ àäålr jld `pzd hwpe ± §¨¨©§©¨
eprinydl ick ezprynCìäcìòàeä BzðòLî §¨©©¦§©§

àðcîeà ïðéòáczngn zn m` ecne`l jixv - ¦§¦¨§§¨
xacl milbx yiy oeik ,`l m` oey`xd eileg

jldy oeik llk oey`xd eileg zngn zn `ly
la` ,ezpryn lrCãéàlr jld `ly in ± ¦¨

,ezprynelit`ïðéòa àì énð àðcîeà, §§¨©¦Ÿ§¦¨
ea yi xg` ilegl wzipy s`y eze` miwifgne

.oey`xd ilegn oiicr
,`xnbd zwiicndpéî zòîLepizpynn ± ¨§©§¦¨

yòøî áéëLs` ,ipeltl dpzn ozpy÷zépL §¦§©¤¦©
éìBçì éìBçî,ipyd ilegd zngn zneBúðzî ¥¦§¦©¨¨

äðzîepizpyna xaecn `ped ax zrcl ixdy . ©¨¨
yxityk `weecy rnyne ,ilegl ilegn wzipy

`'m` ewceal dpynd dkixvd 'df ilegn izn m
dpzn ozp m` la` ,ipy e` oey`x ilegn zn

.dpzn df ixd xg` ilegn zny s` ,mzqa
,`xnbd zniiqnïéà,oicd jk ok` ±øîàcéaø ¦§¨©©¦

éìBçî ÷zépL òøî áéëL ,áøc déîMî øæòìà¤§¨¨¦§¥§©§¦§©¤¦©¥¦
äðzî Búðzî éìBçì. §¦©¨¨©¨¨

lirl) `ped ax ly epic xwirl `xnbd zxfeg
elit` xfeg ,cnre hb ozpy rxn aikyy ,(:ar

,'izn m`' hbd zpizp zrya dpzd `lyk
y `xnbd d`ianeàáøå äaø,eäì àøéáñ àì ©¨§¨¨Ÿ§¦¨§
,àðeä áøc àä`l rxn aikyd m` mzrcle ¨§©¨

wx hbd ozpy epl xazqny s` ,'izn m`' xn`
oi` eilegn cnr m` mewn lkn ,zeniy zrc lr

meyn ,lha hbdäøéæbeyygy ,opaxcànL- §¥¨¤¨
lg hbd oi` ,mzqa hb ozepdy mc` ipa e`xiyk
lha hbd eilegn cnr m` la` ,zn m` `l`

eøîàéyäúéî øçàì èb Lés` hb exiykie , Ÿ§¥¥§©©¦¨
,'dzin xg`l jhib df' yexita xn`y ote`a
legiy ezpeek mzqa ozpyky mircei mpi` mde
jkle .miign hb df ixde zeni m` eiykrn hbd

.zyxebn eilegn cnr m` elit`y minkg epwiz
,`xnbd dywnàúééøBàcîc éãéî àkéà éîe¦¦¨¦¦§¦§©§¨
àhéb éåä àìhbd dxezd ony ote` yi ike ± Ÿ£¥¦¨

,lhaäøéæb íeMîeopaxcLéà úLà ïðéøL ¦§¥¨¨¦©¥¤¦
àîìòìoeik o`k oke .`ypil yi` zy` oixizn ± §¨§¨

cnry oeik dxezd on lhail hbl el yiy
.opaxc dxifb zngn ea yxbzz ji` ,eilegn

,`xnbd zvxznïéàminkg cia gk yi ok` ± ¦
c meyn ,yi` zy` xizdlìkLc÷îcdy` ¨¦§©¥

Lc÷î ïðaøc àzòcàeiyecw dlez `ed ixd - ©©§¨§©¨¨§©¥
z` ixd' xne`yk] l`xyi inkge dyn zca

,['l`xyie dyn zck il zycewnåjxevd mewna §
dépéî ïéLec÷ì ïðaø eäðéò÷ôàopax eriwtd ± ©§§¦§©¨¨§¦¦¦¥

.rxtnl eiyeciw z`
éMà áøì àðéáø déì øîà,Léã÷c çðéz ¨©¥¨¦¨§©©¦¦©§¨¦

àtñëaoaen sqka dyciwy ote`a mpn` ± §©§¨
ici lr oiyeciwd lhal minkg milekiy
,oiyeciwd zrya dl ozepy eizern z` exiwtiy

m` j` .'xwtd oic zia xwtd' ixdyLéã÷dy` ¨¦
aoipwäàéá,øîéîì àkéà éàîeriwtd dn ± §¦¨©¦¨§¥©

.dilr `dz dn lray ezlira ike ,minkgøîà̈©
déìoeik ,d`iaa dyciwy ote`a s` ,iy` ax ¥

,minkg zrc lr eiyeciw dlzyïðaø äeéeL©§¨©¨¨

úeðæ úìéòa Búìéòáìz` minkg de`yr ± ¦§¦¨§¦©§
didz ezliray eyg `le ,zepf zlira ezlira

.oiyeciw zlira `le zepf zlira
dnec ote`a dpcy `ziixa `xnbd d`ian

.epizpyn oeciplïðaø eðzezy`l xn` ,äæ' ¨©¨¨¤
éhéb,'äæ éìBçî ézî íà ,íBiäî Cåseqalìôð ¦¥¥©¦©¦¥¦¤§¨©

Lçð BLékä Bà ,åéìò úéaä`ly oeik .zne ©©¦¨¨¦¦¨¨
,ef oirn dgiky dpi`y dzin ezrc lr dlrd

e df ote`a dyxbl oiekzp `ly ixdèb Bðéà. ¥¥
jhib df ixd' xn` m` mle`ãBîòà àì íà¦Ÿ¤¡

äæ éìBçî,'Bà úéa åéìò ìôðåBLékäéøä ,Lçð ¥¦¤§¨©¨¨©¦¦¦¨¨£¥
èb äæ.eilegn cnr `l seqal ixdy , ¤¥

,`xnbd zl`eyàLéø àðL éàîL éàîåàð ©§¨¥¨§©§¨
àôéñdlrn lrady `tiqa x`ean m` - ¥¨

ok m` ,giky epi`y df qpe`a s` dyxbl ezrca
m`e ,hb epi` `yixa recnlhay `yixd mrh

yxbl ezrca dlrn lrad oi`y meyn `ed hbd
.xyk hbd `tiqa recn ok m` ,df ote`a

,yaeyn `tiqd oicy gikedl `xnbd d`ian

ezy`l xn`y mc`a ,laaa dyrn did oky
elk`e ,'df ilegn cenr` `l m` jhib df ixd'

e ,lha e` miiw hbd m` ewtzqde .ix`eçìL̈§
ef dl`yízî.l`xyi ux` inkgl laan - ¦¨

ay ,eaiydeéøà Bìëà,eðì ïéàoeik ,hb `diy £¨£¦¥¨
yxbl ezrc lr lrad dlrd `le ,giky epi`y

hbdy ewqty epivny oeike .df ote`a ezy` z`
oic `ziixad ly `tiqdy xnel epl yi ,lha

.`yixdk `ed xwirde ,`ed yaeyn

dyrn ,df oirn oipra oecip `xnbd d`ian
adéøáçì àòøà ïéaæc àøáb àeäämc`a ± ©©§¨§©¦©§¨§©§¥

e ,exiagl dcy xknydéìò ìéa÷xkend ©¦£¥
lr dpewd z` dvtiy ,zeixg`àñðeà ìk̈§¨

ãéléúîce .dcyaóBñì,jlnd devy rxi` §¦§©¥§
e÷étààøäð dadcy xarl xdpd z` zehdl - ©¦¨©£¨

.efàúàgwelddén÷ìàðéáøcxkendy raze ¨¨§©¥§¨¦¨
.eilr laiwy zeixg`d itk zxg` dcy el ozi

déì øîà,xkenl `piaxdéì étL ìéæjl ± ¨©¥¦©¥¥
,die`x dcy el cnrdeCìò úìéa÷ àäc§¨©¥©£¨

zeixg`ãéléúîc àñðeà ìk.ef dcyaøîà ¨§¨§¦§©¥¨©
,àðéáøì àôéìçz øa àçà áø déì`ld ¥©©¨©©£¦¨§¨¦¨

àñðeààeä çéëL àìclr xkend dlrd `le , §¨§Ÿ§¦©
.df qpe` lr zeixg` lawl ezrcìbìbéààúléî ¦©§¥¦§¨

dén÷ì àèîeàáøcdxwn zreny dlblbzp ± ¨¨§©¥§¨¨
,`ax iptl d`ae dfeäì øîàok` ,`axàñðeà ¨©§§¨
àeä çéëL àìclr zeixg` xkend laiw `le §Ÿ§¦©

.`ed xeht jkitle ,el` oirn miqpe`
déáéúéàdywd ±àáøì àðéáøly `tiqdn ¥¦¥¨¦¨§¨¨

df ixd' xn` m`y ,lirl d`aedy `ziixad
jhibàì íàúéa åéìò ìôðå ,'äæ éìBçî ãBîòà ¦Ÿ¤¡¥¦¤§¨©¨¨©¦

.èb äæ éøä ,Lçð BLékä Bàlrad zpeeky ixd ¦¦¨¨£¥¤¥
jpid dcy iab recne ,giky epi`y qpe`l s`
zeixg` llka epi` giky epi`y qpe`y xeaq

.eilr laiwy

,àáø déì øîà`tiqdn ilr dywn dz`y cr ¨©¥¨¨
,`ziixad lyàîéàåixack gikez -àLéøî §¥¨¥¥¨

jhib df ixd' xn` m`y ,`ziixa dze` ly

,ygp eyikd e` eilr ziad ltpe df ilegnBðéà¥

,'èb`l giky epi`y qpe` zrc lry meyn ¥
zeixg` laiw `l dcy iabl oicd `ede ,dyxib

.giky epi`y qpe`a
øîà,àðéáøì ézôcî àçà áø déìzpeek idn ¨©¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨

,`tiqdn eilr `iyewd zegcl `axåikíeMî §¦
àéL÷cdxizqnïðéáúBî àì ,àôéqà àLéø §©§¨¥¨©¥¨Ÿ§¦¨

dpéî àzáeézeixac lr zeywdl oi` ± §§¨¦¨
.`tiqdndéì øîà,`piaxïéà,ok` ±ïåék ¨©¥¦¥¨

àLøãî éa øîzéà àì ,àôéqà àLéø àéL÷c§©§¨¥¨©¥¨Ÿ¦§©¥¦§¨¨
ziaa dzpyp `l ef `ziixay giken df ixd ±

,devxziy minkg icinlz zaiyi mewn ,yxcnd
egxkdaàéä àzLaLîdpnn zeywdl oi`e , §©©§¨¦

on gikedl oi`y oeike .dpnn riiql `le

`ziixadàøáñ øúa ìéæxg` dfa jlil jl yi ± ¦¨©§¨¨
epi`y qpe` ezrc lr dlrn mc` oi`y `xaqd

.df lr zeixg` eilr laiw `le ,giky

ïeaæ ,òLBäé éaøc déøa àðeä áøå àtt áø©¨¨§©¨§¥§©¦§ª©¨
àkìî øäðc àãébà éîNîeNlr oinyney epw ± §§¥©¦¨¦§©©§¨

e .jlnd xdp ztyeäðéøeaòì éçìî øeâà± ¨©§¥§©¦§
mzial oineyneyd z` ekileiy miptq exky

mixkende ,xdpd jxc dpitqaeäééìò eìéa÷©¦£©§
lr zeixg`ãéléúîc àñðeà ìk.jxcaóBñì ¨§¨§¦§©¥§

àkìî øäð økzñéàjlnd xdpa 'xkq' mwed - ¦§©©§©©§¨
.ea xearl zepitqd elki `leeäì eøîàexn` ± ¨§§

,mixkenl `ped axe `tt axéøîç eøeâà£©§¥
ïìäéð eäðéò÷ôàz` `ivedl mixeng exky ± ©§§¦§¦£¨

,epzial dkiledle xdpd on dxegqdàäc§¨
ãéìúéîc àñðeà ìk eëééìò ezìéa÷ixdy - ©¦§£©§¨§¨§¦§¦

.jxca cleeiy qpe` lk mknvr lr mzlaiweúà̈
dén÷ìàáøc.oicd z` mdl weqtiyeäì øîà §©¥§¨¨¨©§

,`ped axe `tt axl `axéøåéç é÷à÷mifee` - ¨¥¦¨¥
,mipaléLðéàc éîéìb éçlLîmihiytnd ± §©§¥§¦¥§¦§¥

oic mz` miwqete ,mdilrn miyp` ly mdicba
,mkzaehlàñðeààeä çéëL àìczxikq ± §¨§Ÿ§¦©

elaw `le ,giky epi`y qpe` `ed xdpd
,giky epi`y qpe`n zeixg` mdilr mixkend
ze`ved z` mkl mlyln md mixeht jkle

.mixengd zexiky

äðùî
meidn jhib df ixd' dl xn`e ,ezy`l hb ozepd
zyxebn `id ixd zeni `ed m`y oeik ,'izn m`

jkl ,hbd dl ozpy drynBnò ãçééúz àìŸ¦§©¥¦
d`ia dilr `eai `ny yygn hbd zlaw xg`

,ipy hb epnn dkixv `dze oiyeciw mylàlà¤¨
`id dlekienr cgiizdlíéãò éðôae .eléôà ¦§¥¥¦£¦

äçôL ét ìò eléôà ,ãáò ét ìòmdiptay oeik ©¦¤¤£¦©¦¦§¨
,dilr `eal yea `eddúçôMî õeçdxeq`y ¦¦§¨¨

a dlra mr cgiizdl `id,diptdalL éðtîly ¦§¥¤¦¨
dy`ddúçôLa da ñbdpi`e ,da `id dlibx ± ©¨§¦§¨¨

dilr `eai `ny yegl yi jkl ,dpnn dyea

.dipta
jhib df ixd' ezy`l xne`d ,dpynd zxxan

,'izn m` meidnàéä äîdpic dn ±ïúBàa ©¦§¨
íéîiä.ezzinl hbd zpizp oiayäãeäé éaø ©¨¦©¦§¨
,øîBà¥



פז hb `iand` cenr br sc ± oey`x wxtoihib

.äðzî Búðzî'ipznC hB iAbe `id dcinr e`l zxn` `dC xg`d ilFgn zn m` ©¨¨©¨¨¦¥¥¦¨©¥§¨©§¨©£¦¨¦§©¥¥§©§¦
:Dl xn`w df ilFgnC mEXn `pCnE` opiraC `Edáøc àä eäì àøéáñ àì ¦§¦¨§§¨¦§¥¦¤¨¨©¨Ÿ§¦¨§¨§©

.àðeä:xfFg Fpi` cnr m`C Edl `xiaq iYn m` Dl xn` `lC `kidCäøéæb ¨§¥¨§Ÿ¨©¨¦©¦§¦¨§§¦¨©¥¥§¥¨
.äúéî øçàì èb Lé eøîàé ànLcr hB ied `l xninl Ez` xfFg cnr i`C ¤¨Ÿ§¥¥§©©¦¨§¦¨©¥¨§¥©Ÿ£¥¥©

n"y `HiB ied ziIn iklC opifg `we ziInC§©¥§¨£¦¨¦§¦©¥£¥¦¨
KiHiB df ixEWk`l iz`e dzin xg`l hB Wi¥¥§©©¦¨§¨¥§©§¥¤¦¥
WixR `lC oeikC Erci `le dzin xg`l§©©¦¨§Ÿ¨§§¥¨§Ÿ¨¦
eiWkrn hB `dIW Dldip `piadi ikdl icin¦¥§¨¥©£¦¨¦£¨¤§¥¥¥©§¨

:zEnIW n"re.àhéb éåä àì`YrC` `dC §¤¨Ÿ£¥¦¨§¨©©§¨
:zn `l `de Dl adi ziInC.èb Bðéà §©¥¨©¨§¨Ÿ¥¥¥

wiQn `le `Ed gikW `lC `qpE`C§§¨§Ÿ§¦©§Ÿ©¦
:ilFgd i"r zEniC `N` xn` `le DiYrC ©̀©§¥§Ÿ¨©¤¨§¨©¦

.'eë àLéø àðL éàîgikW `lC `qpE` i` ©§¨¥¨¦§¨§Ÿ§¦©
`dC `HiB iedil iOp `Wix DiYrC` wiQ ©̀¦©©§¥¥¨©¦¤¡¥¦¨§¨
rnWn `l df ilFgnC zn ilFg FzF` KFYn¦¦¥§¥¦¤Ÿ©§©

:df ilFg KFYn `N`.ízî eçìLici lr ¤¨¦¦¤¨§¦©©§¥
xi`W dUrn`l m` xn`W cg`A r ©£¥¤¦©§¤¨¤¨©¦Ÿ
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:zEpf mEXn oiWWFge ipY xcdeïéLLBç §¨©¨¥§§¦¦§§¦
.ïéLecé÷ íeMîmEXn ipW hB dkixvE ¦¦¦§¦¨¥¥¦¦

Fxqn xaMW oWi hB mrh o`M oi`e oiWECw¦¦§¥©©©¥¨¨¤§¨¨§
ElNd oiWECiw mrh `N` okl mcFw Dl̈¤¨¥¤¨©©¦¦©¨

:hB DzF` oikixvn.íéôñk dì ïúðxg` ©§¦¦¨¥¨©¨§¨¦©©
:dlirA.úeðæ íeMî ïéLLBçoilFY xnFlM §¦¨§¦¦§§©¦

:zEpfA Ef d`iA.ïéLec÷ì ïéLLBç ïéàå ¦¨¦§§¥§¦§¦¦
`l lrA oiWECw mWl i`C hB Dkixvdl§©§¦¨¥§¦§¥¦¦¨©Ÿ
zEpfC oiWWFg i`de opz` Dl aidi ded£¨¨¦¨¤§¨§©§¦¦§
mEXn i` `Mi` `WWg i`nC `weeC e`l©©§¨§©£¨¨¦¨¦¦
i`e dlqtpe `id dWExB `d dPEdM§¨¨§¨¦§¦§§¨§¦
z`iaA `N` `lqtin `l odM zA dnExzl¦§¨©Ÿ¥Ÿ¦§§¨¤¨§¦©
KPde xfnnE oizp llg izEk oFbM dxiar£¥¨§¦¨¨¨¦©§¥§©¨
icii` `N` oiWECwaE zFnaiA iWxtnC¦§¨§¥¦¨§¦¦¤¨©§¥
oiWWFg oFWl hwp `tiqA oiWWFg oi` hwpC§¨©¥§¦§¥¨¨©§§¦

:`WixA.Bæa óàoiWWFg mitqM Dl ozPW §¥¨©§¤¨©¨§¨¦§¦
opz` e`l mitqM iPd `nlC oiWECiw mEXn¦¦¦¦§¨©¥§¨¦©¤§¨

:dpYn `N` Edpip.àä àìæà ïàîkiwF`C ¦§¤¨©¨¨§©©§¨¨§¥
d"aE y"a zwFlgn wxFGdA opgFi iAx©¦¨¨§©¥©§¤
iwCpERA FOr dple FYW` z` WxbnA¦§©¥¤¦§§¨¨¦©§¨¦
dlraPW dE`xWA ipW hB d"a Dl ikxvnC§©§§¥¨¥¥¦§¤¨¨¤¦§£¨

`l dE`x `l la`:opiWiigéøáãk ïàîk £¨Ÿ¨¨Ÿ©§¦¨§©§¦§¥
.ìkä`kid opixn` iqFi 'xl oiA w"zl oiaC ©Ÿ§¥§¥§¥©§¦¨¥¨

dE`xC `kide opiWiig `l dE`x `lC§Ÿ¨¨Ÿ©§¦¨§¥¨§¨¨
:mitqM mEXn e`l i` opiWiigíéôñk éãéî ©§¦¨¦©¦§¨¦¦¥§¨¦

.éðz÷ded `l mitqM `Pzl Diipz` i` ¨¨¥¦©§§¥§©¨§¨¦Ÿ£¨
:ixnbl DiiWpinl `qxibA irhóà ¨¥§¦§¨§¦§§¥§©§¥©

.ïéLLBç:s` i`n KixR DiOwlïàîk §¦§©¥¨¦©©§©
.àä àìæàd"aC `AiN` opgFi 'x iwF`C ©§¨¨§¥¨¨©¦¨§

:hB dkixv dE`xC `kidC'øa éñBé éaøk §¥¨§¨¨§¦¨¥§©¦¥§
.äãeäéi`OW ziA Ewlgp `l w"zl ENi`C §¨§¦§Ÿ¤§§¥©©

mizqe d"a wiaW `lC df xacA lNd ziaE¥¦¥§¨¨¤§Ÿ¨¦§¨¦
opgFi iAxM Dl xaq iqFi iAx la` y"aM§£¨©¦¥¨©¨§©¦¨¨
`NWA s` EdiiYbElR iwFnC o`nM `le§Ÿ§©§¥§§©§©§¤Ÿ
dE`x `l iM `kd `dC dlraPW dE`ẍ¨¤¦§£¨§¨¨¨¦Ÿ¨¨
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óàïéLLBçdlray.ïéLecé÷ íeMî ©§¦¦¦¦

,iia` zrcl `xnbd zxxanàìæà ïàîkàä §©©§¨¨
ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàc, §¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨

yú÷Bìçîwx `id lld ziae i`ny zia ©£¤
,äìòápL äeàøLkìáà,äìòápL äeàø àì §¤¨¨¤¦§£¨£¨Ÿ¨¨¤¦§£¨

.éðL èb epîéä äëéøö ïéà ìkä éøáczx`an ¦§¥©Ÿ¥§¦¨¥¤¥¥¦
`nw `pz zrcly iia` x`iay oeiky ,`xnbd
miyyeg oi` dlrapy de`x m` elit`

gxkda ,oiyeciwlïàîkzialy opgei iax xn` §©
oiyyeg dlrapy de`xyk ,mzenk dkldy lld

,oiyeciwläãeäé éaøa éñBé éaøkde`xa xn`y §©¦¥§©¦§¨
eli`y .'oiyeciw meyn oiyyeg s`' dlrapy
,oiyeciwl miyyeg oi`y xn`y `nw `pz

ziae i`ny zia ewlgp `ly `ed xn`i gxkda
`vnp ,ewlgp m` ixdy ,llk df xaca lld
.mzenk dkld oi`y i`ny ziak xaeq `edy

,iia` lr `xnbd dywné÷úîíà ,àáø dì ó ©§¦¨¨¨¦
ïk,dlrapy de`xa `ziixaa zwelgndy ¥

iqei iaxe ,zepf z`iaa milezy `nw `pz zrcy

l yyeg dcedi iaxaok m` ,oiyeciw z`iaéàî©
'óà'dcedi iaxa iqei iax xn`y oeyld edn ± ©

oiyyegy drnyny 'oiyeciw meyn oiyyeg s`'

mixac ipy md ixde ,oiyeciwl s`e zepfl
lwdl zepfa milez ixdy ,df z` df mixzeqd
xingdl oiyeciwl oiyyege ,ipy hb dkixv oi`y

.ipy hb dkixvdle
`ziixad ixac z` `ax x`an ef `iyew gkn

.xg` ote`aøîà÷ éëä ,àáø øîà àlàde`x , ¤¨¨©¨¨¨¦¨¨©
miyyeg oi`e zepf meyn oiyyeg ,dlrapy

,oiyeciw meynøîBà äãeäé éaø øa éñBé éaø, ©¦¥©©¦§¨¥
óàm`äìòápL äeàø àì,enr dcgiizpy `l` ©Ÿ¨¨¤¦§£¨

ïéLecé÷ íeMî ïéLLBçod cegid iciry meyne , §¦¦¦¦
oeik dilr `ay dwfg ,xnelk ,d`ia icir od

.efa df md milibxy

,`ax zrcl `xnbd zxxanàä àìæà ïàîk§©©§¨¨
,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàc§¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨

yú÷Bìçîwx `id i`ny ziae lld zia ©£¤
äìòápL äeàøLk,ìáàm`äìòápL äeàø àì §¤¨¨¤¦§£¨£¨Ÿ¨¨¤¦§£¨

,èb epîéä äëéøö dðéà ìkä éøáczx`an ¦§¥©Ÿ¥¨§¦¨¥¤¥
,`ax ly exe`ia itly ixd ,`xnbdïàîkxn` §©

zialy opgei iaxde`xyk ,mzenk dkldy lld
gxkda ,oiyeciwl oiyyeg dlrapyãçk àìc± §Ÿ§©

iaxa iqei iax zrck `le `nw `pz zrck `l

de`x m` s` `nw `pz zrcl ixdy .dcedi
milez `l` oiyeciwl oiyyeg oi` dlrapy
ziak xeaqi `nw `pzy xn`p ji`e ,zepfa

m` elit` ,dcedi iaxa iqei iax zrcle .i`ny
oiyyeg mb dcgiizpy `l` dlrapy de`x `l
de`x `l m`y xn` opgei iax eli`e ,oiyeciwl

`l` .oiyeciwl oiyyeg oi` lkd ixac dlrapy
i`ny zia zwelgn z` cinrn `axy gxkda
ziale ,dlrapy de`x `ly ote`a lld ziae

ixack edfe ,hb dkixve oiyeciwl oiyyeg lld
.dcedi iaxa iqei iax

,dpyna epipyéaø ,íéîiä ïúBàa àéä äî©¦§¨©¨¦©¦
éaø .äéøác ìëì Léà úLàk ,øîBà äãeäé§¨¥§¥¤¦§¨§¨¤¨©¦

úLøBâî dðéàå úLøBâî ,øîBà éñBé: ¥¥§¤¤§¥¨§¤¤
àðzepipy ±úeîiL ãáìáeiqei iax xn`y dn ± ¨¨¦§¨¤¨

zn seqal m` `l` df oi` ,zyxebn wtq `idy
`id `ny wtq did dry lky `vnpy ,lrad
,zn `l seqal m` mle` ,dzinl dkenqd dry

lr `ay `vnpe ,hb df oi`y rxtnl dlbzp ixd
.yi` zy`

ote`a xaecn `tiqay `xnbd dxaq dligza

elit`e ,'izn m` meidn jhib df ixd' xn`y
lg hbdy mixne` `l 'meidn' xn` `edy
zy` i`ce dcedi iaxl `l` ,ezxiqn zryn

ok m` .`id yi` zy` wtq iqei iaxle ,`id yi`
,`xnbd dywnàhéb éåä úééî éëìexg`l ike ± §¦¨¥£¥¦¨

,hbd legi lrad zeniyïì àîéé÷ àäåèb ïéàc §¨©§¨¨§¥¥
øçàìäúéî. §©©¦¨

,`xnbd zvxznäaø øîàxn`y ote`a , ¨©©¨
rxtnl dlbzn znykl i`ce 'izn m` meidn'
xeht dilr `ade ,ezpizp zryn lg hbdy

`tiqa xaecn `l` ,`id diept ixdy melkn
øîBàa,df ilegn izn m` jhib df ixd' §¥

ea iyxbzde.'íìBòa éðàL úòîzxaeq dfae ¥¥¤£¦¨¨
mcew zg` dry hbd legiy ezpeeky dpynd
iax zrcly `l` ,hbd zpizp zryn `le ezzin
dzid `ly xacd xxaed zn `ly lk dcedi

dilr `ade yi` zy` `l` dry dze`a dyexb
zryny oeik ,iqei iax zrcle .z`hg aiig
dryd `id `ny wtqa `id dry lk hbd zpizp

lr `ak `ed ixd dilr `ad ,ezzinl dkenqd
mixne` `le ,ielz my` aiigy yi` zy` wtq
dyexb dzid `ly xacd xxaed ,onf xg`l

.dxixa oi`y ezrcy oeik ,dry dze`a
`id dn' ly df oica zehiy cer d`ian `xnbd

'minid oze`aíézðéaL íéîé ,ïðaø eðz .,dìòa ¨©¨¨¨¦¤¥§©¦©£¨
úøôäáe ,äéãé äNòîáe dúàéöîa ,éàkæ©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨©£¨©

å ,äéøãð`ed ixd ,eiptl `id dzn m`dLøBé §¨¤¨§§¨



פט "xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr br sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ipy meil)

`id ixdLéà úLàk,äéøác ìëì`a m`e §¥¤¦§¨§¨¤¨
.z`hg aiig bbeyae wpg aiig cifna xg` dilr
jenq `l` hbd legiy lrad zrc oi`y iptn

.hbd zpizp zryn `le ezzinl,øîBà éñBé éaø©¦¥¥
lk j` ,dzinl jenq hbd legiy ezrc mpn`y
dkenqd dryd `id ef m` `ed wtq drye dry

`id mini mze`a jkle ,ezzinldðéàå úLøBâî§¤¤§¥¨
úLøBâîmy` aiig dilr `ade ,zyxebn wtq ± §¤¤

.ielz

àøîâ
m` meidn dlra dyxiby dy`y ,dpyna epipy
lr `xnbd d`ian .enr cgiizdl dxeq` ,zeni

,`ziixa jkäeàø ,ïðaø eðzef dy`l ¨©¨¨¨¨
Bnò äãçééúpLdlra mr -,äìéôàaBà ¤¦§©£¨¦¨£¥¨

ïéLLBç ïéà ,ähnä úBìbøî úçz Bnò äðLiL¤¨§¨¦©©©§§©¦¨¥§¦
øçà øáãa e÷qòúð ànL.yinyza ±ïéLLBçå ¤¨¦§©§§¨¨©¥§§¦

úeðæ íeMîoldl x`eaie] zepfa dilr `a `ny ± ¦§
,[`xnbaïéLLBç ïéàådilr `a `nyíeMî §¥§¦¦
ïéLec÷hb xg` ipy hb epnn dkixv oi` jkle , ¦¦

.dl ozp xaky oey`xäãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨
ïéLecé÷ íeMî ïéLLBç óà ,øîBàdkixve ¥©§¦¦¦¦

.el` oiyeciw meyn ipy hb epnn

`xnbd zxxanøîà÷ éàîixaca xe`iad dn ± ©¨¨©
miyyeg oi`y xn` dligzay ,`ziixaa `pzd
`le zepfl miyyegy xn` jk xg`e ,xg` xacl

xe`iaa ewlgp mi`xen` dylye .oiyeciwl
:ef `ziixa

ïîçð áø øîàøîà÷ éëä ,äeáà øa äaø øîà ¨©©©§¨¨©©¨©£¨¨¦¨¨©
,`pzd xn` jke `ziixad ixaca siqedl yi ±

m`e ,dilr `ay oiyyeg oi` dcgiizpy de`x
ïéLecé÷ íeMî ïéLLBç ,äìòápL äeàø`ny ± ¨¨¤¦§£¨§¦¦¦¦
y e`x m` j` .dze` lra oiyeciw myldì ïúð̈©¨

íéôñk,ef d`ia xg`ïéLLBçd`iay milez - §¨¦§¦
okl mcew dilr `ay efúeðæ íeMîid,` ¦§

ïðéøîàcel` mitqkydì ïúð dpðúàaepzip ± §©§¦¨§¤§¤¨¨©¨
,zepfd zxenz 'opz`' zxeza dlåoklïéà §¥

äãeäé éaøa éñBé éaø .ïéLecé÷ íeMî ïéLLBç§¦¦¦¦©¦¥§©¦§¨
a óà ,øîBàd`iaBæ,mitqk dl ozp dixg`y ¥©§

ïéLecé÷ íeMî ïéLLBç.hb epnid dkixve §¦¦¦¦
iaxa iqei iaxe `nw `pz `ziixaa ewlgpy oeik
e` oiyeciw z`ial miyyeg m`d ,dcedi

`xnbd d`ian ,zepf z`ia ef dzidy milezy
in zhiyk zx`ane ,(.`t) oldl dpynd oic z`

:dxn`p

enr dple ezy` z` yxbnd ,oldl epipy
epnn dkixv dpi` mixne` i`ny zia ,wcpeta
xn`e .ipy hb dkixv mixne` lld ziae ,ipy hb

ef zwelgny ,opgei iax mya dpg xa xa dax
i`ny ziay .el dlrapy e`x xy`k wx `id
oi`e zepf zlira ezlira mc` dyer ,mixaeq

lld ziae ,ef `id oiyeciw z`ia `ny miyyeg
,zepf zlira ezlira dyer mc` oi`y mixaeq
hb epnn dkixv jkitle ,ef `id oiyeciw z`iae

`l` el dlrapy e`x `l m` ,mle` .ipy
hb epnn dkixv dpi` lkd ixac ,enr dcgizpy

,`xnbd zxxan .ipyàìæà ïàîkin zhiyk ± §©©§¨
xn`péaø øîà äðç øa øa äaø øîàc àä̈§¨©©¨©©¨¨¨©©¦

ïðçBéy ,ú÷Bìçîdpyna lld ziae i`ny zia ¨¨©£¤
wx `id efìáà ,äìòápL äeàøLkm`àì §¤¨¨¤¦§£¨£¨Ÿ

äìòápL äeàø,epîéä äëéøö ïéà ìkä éøác ¨¨¤¦§£¨¦§¥©Ÿ¥§¦¨¥¤
.éðL èbly exe`ia itly ixd ,`xnbd zx`an ¥¥¦

,`ziixad z` dea` xa daxïàîkiax xn` §©
de`xyk ,mzenk dkldy lld zialy opgei
,hb epnid dkixve oiyeciwl oiyyeg dlrapy

ìkä éøáãkzrcl oiae `nw `pz zrcl oia - §¦§¥©Ÿ
m`y micen mdipy ixdy ,dcedi iaxa iqei iax
`l m`e ,oiyeciwl miyyeg dlrapy de`x

`le ,oiyeciwl miyyeg oi` dlrapy de`x
xg` mitqk dl ozpy ote`a `l` ewlgp

.dlrapy

dea` xa dax ly exe`ia lr `xnbd dywn
`ziixad ixacaé÷úî ,éiaà dì ó,íéôñk éãéî ©§¦¨©©¥¦¦§¨¦

éðz÷'mitqk zpizp' `ziixaa xkfed ike ± ¨¨¥
m`y i`ce `lde ,mi`pzd ewlgp dfay yxtpy
`pzd dreh did `l mi`pzd ewlgp dfa
ixac jezn ixnbl df oipr hinydl ezqxiba

.`ziixad
`ziixad ixac z` iia` x`an ef `iyew gkn

.xg` ote`aøîà÷ éëä ,éiaà øîà àlàjk ± ¤¨¨©©©¥¨¦¨¨©
,`pzd xn`äìòápL äeàø,ïéLLBçmilez - ¨¨¤¦§£¨§¦

dlrayéLLBç ïéàå ,úeðæ íeMîdlray o ¦§§¥§¦
íeMî.ïéLecé÷,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ¦¦¦©¦¥§©¦§¨¥
óàïéLLBçdlray.ïéLecé÷ íeMî ©§¦¦¦¦

,iia` zrcl `xnbd zxxanàìæà ïàîkàä §©©§¨¨
ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàc, §¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨

yú÷Bìçîwx `id lld ziae i`ny zia ©£¤
,äìòápL äeàøLkìáà,äìòápL äeàø àì §¤¨¨¤¦§£¨£¨Ÿ¨¨¤¦§£¨

.éðL èb epîéä äëéøö ïéà ìkä éøáczx`an ¦§¥©Ÿ¥§¦¨¥¤¥¥¦
`nw `pz zrcly iia` x`iay oeiky ,`xnbd
miyyeg oi` dlrapy de`x m` elit`

gxkda ,oiyeciwlïàîkzialy opgei iax xn` §©
oiyyeg dlrapy de`xyk ,mzenk dkldy lld

,oiyeciwläãeäé éaøa éñBé éaøkde`xa xn`y §©¦¥§©¦§¨
eli`y .'oiyeciw meyn oiyyeg s`' dlrapy
,oiyeciwl miyyeg oi`y xn`y `nw `pz

ziae i`ny zia ewlgp `ly `ed xn`i gxkda
`vnp ,ewlgp m` ixdy ,llk df xaca lld
.mzenk dkld oi`y i`ny ziak xaeq `edy

,iia` lr `xnbd dywné÷úîíà ,àáø dì ó ©§¦¨¨¨¦
ïk,dlrapy de`xa `ziixaa zwelgndy ¥

iqei iaxe ,zepf z`iaa milezy `nw `pz zrcy

l yyeg dcedi iaxaok m` ,oiyeciw z`iaéàî©
'óà'dcedi iaxa iqei iax xn`y oeyld edn ± ©

oiyyegy drnyny 'oiyeciw meyn oiyyeg s`'

mixac ipy md ixde ,oiyeciwl s`e zepfl
lwdl zepfa milez ixdy ,df z` df mixzeqd
xingdl oiyeciwl oiyyege ,ipy hb dkixv oi`y

.ipy hb dkixvdle
`ziixad ixac z` `ax x`an ef `iyew gkn

.xg` ote`aøîà÷ éëä ,àáø øîà àlàde`x , ¤¨¨©¨¨¨¦¨¨©
miyyeg oi`e zepf meyn oiyyeg ,dlrapy

,oiyeciw meynøîBà äãeäé éaø øa éñBé éaø, ©¦¥©©¦§¨¥
óàm`äìòápL äeàø àì,enr dcgiizpy `l` ©Ÿ¨¨¤¦§£¨

ïéLecé÷ íeMî ïéLLBçod cegid iciry meyne , §¦¦¦¦
oeik dilr `ay dwfg ,xnelk ,d`ia icir od

.efa df md milibxy

,`ax zrcl `xnbd zxxanàä àìæà ïàîk§©©§¨¨
,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàc§¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨

yú÷Bìçîwx `id i`ny ziae lld zia ©£¤
äìòápL äeàøLk,ìáàm`äìòápL äeàø àì §¤¨¨¤¦§£¨£¨Ÿ¨¨¤¦§£¨

,èb epîéä äëéøö dðéà ìkä éøáczx`an ¦§¥©Ÿ¥¨§¦¨¥¤¥
,`ax ly exe`ia itly ixd ,`xnbdïàîkxn` §©

zialy opgei iaxde`xyk ,mzenk dkldy lld
gxkda ,oiyeciwl oiyyeg dlrapyãçk àìc± §Ÿ§©

iaxa iqei iax zrck `le `nw `pz zrck `l

de`x m` s` `nw `pz zrcl ixdy .dcedi
milez `l` oiyeciwl oiyyeg oi` dlrapy
ziak xeaqi `nw `pzy xn`p ji`e ,zepfa

m` elit` ,dcedi iaxa iqei iax zrcle .i`ny
oiyyeg mb dcgiizpy `l` dlrapy de`x `l
de`x `l m`y xn` opgei iax eli`e ,oiyeciwl

`l` .oiyeciwl oiyyeg oi` lkd ixac dlrapy
i`ny zia zwelgn z` cinrn `axy gxkda
ziale ,dlrapy de`x `ly ote`a lld ziae

ixack edfe ,hb dkixve oiyeciwl oiyyeg lld
.dcedi iaxa iqei iax

,dpyna epipyéaø ,íéîiä ïúBàa àéä äî©¦§¨©¨¦©¦
éaø .äéøác ìëì Léà úLàk ,øîBà äãeäé§¨¥§¥¤¦§¨§¨¤¨©¦

úLøBâî dðéàå úLøBâî ,øîBà éñBé: ¥¥§¤¤§¥¨§¤¤
àðzepipy ±úeîiL ãáìáeiqei iax xn`y dn ± ¨¨¦§¨¤¨

zn seqal m` `l` df oi` ,zyxebn wtq `idy
`id `ny wtq did dry lky `vnpy ,lrad
,zn `l seqal m` mle` ,dzinl dkenqd dry

lr `ay `vnpe ,hb df oi`y rxtnl dlbzp ixd
.yi` zy`

ote`a xaecn `tiqay `xnbd dxaq dligza

elit`e ,'izn m` meidn jhib df ixd' xn`y
lg hbdy mixne` `l 'meidn' xn` `edy
zy` i`ce dcedi iaxl `l` ,ezxiqn zryn

ok m` .`id yi` zy` wtq iqei iaxle ,`id yi`
,`xnbd dywnàhéb éåä úééî éëìexg`l ike ± §¦¨¥£¥¦¨

,hbd legi lrad zeniyïì àîéé÷ àäåèb ïéàc §¨©§¨¨§¥¥
øçàìäúéî. §©©¦¨

,`xnbd zvxznäaø øîàxn`y ote`a , ¨©©¨
rxtnl dlbzn znykl i`ce 'izn m` meidn'
xeht dilr `ade ,ezpizp zryn lg hbdy

`tiqa xaecn `l` ,`id diept ixdy melkn
øîBàa,df ilegn izn m` jhib df ixd' §¥

ea iyxbzde.'íìBòa éðàL úòîzxaeq dfae ¥¥¤£¦¨¨
mcew zg` dry hbd legiy ezpeeky dpynd
iax zrcly `l` ,hbd zpizp zryn `le ezzin
dzid `ly xacd xxaed zn `ly lk dcedi

dilr `ade yi` zy` `l` dry dze`a dyexb
zryny oeik ,iqei iax zrcle .z`hg aiig
dryd `id `ny wtqa `id dry lk hbd zpizp

lr `ak `ed ixd dilr `ad ,ezzinl dkenqd
mixne` `le ,ielz my` aiigy yi` zy` wtq
dyexb dzid `ly xacd xxaed ,onf xg`l

.dxixa oi`y ezrcy oeik ,dry dze`a
`id dn' ly df oica zehiy cer d`ian `xnbd

'minid oze`aíézðéaL íéîé ,ïðaø eðz .,dìòa ¨©¨¨¨¦¤¥§©¦©£¨
úøôäáe ,äéãé äNòîáe dúàéöîa ,éàkæ©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨©£¨©

å ,äéøãð`ed ixd ,eiptl `id dzn m`dLøBé §¨¤¨§§¨
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zn `l m`e d`iA zrWA i`ed dWExbC¦§¨£¨¦¦§©¦¨§¦Ÿ¥
:z`HgA dilr `AdøîBà éñBé éaø ©¨¨¤¨§©¨©¦¥¥

.÷ôñ dúìéòaDil rnWnC zEnIWkl §¦¨¨¨¥¦§¤¨§©§©¥
lr ol `wRqn EdinE mlFrA ip`W zrn¥¥¤£¦¨¨¦§©§¨¨©
Ef `OW `l i` i`ed dWExB i` d`iA zrW§©¦¨¦§¨£¨¦¦Ÿ¤¨
`OW dzinl KnQil diE`xd drW `id¦¨¨¨§¨¦¨¥§¦¨¤¨
zEni m` KMlid dWExB Dpi`e Ef Dpi ¥̀¨§¥¨§¨¦§¨¦¨
zEni `l m`e iElY mW` dilr `Ad `ian¥¦©¨¨¤¨¨¨¨§¦Ÿ¨

:i`Ce z`HgAúLøBâî dðéàå úLøBâî §©¨©©§¤¤§¥¨§¤¤
.úeîiL ãáìáeiqFi iAxM iOp Epiide ¦§©¤¨§©§©¦§©¦¥

oOwlE Dl EeWn `witqC iElY mW` iziinC§©§¥¨¨¨¦§¥¨©§¨§©¨
:EdiipiA `Mi` ipFfn WxtníLà éúééî àì §¨¥§¥¦¨¥©§Ÿ©§¥¨¨

.éeìzixnbl xEhR `N` zEni m` ¨¦¨¤¨¨§©§¥
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ãçàa ïcéöa énð äNòî ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàå§¨©©¨¦§¤©§¦¥©£¤©¦§©§¨§¤¨
éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä BzLàì øîàL¤¨©§¦§£¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦
úà Bì ïzz íéîëç eøîàå Búéìèöà äãáàå éúéìèöà¦§§¦¦§¨§¨¦§§¦§¨§£¨¦¦¥¤
ìò Chéb äæ éøä ïðçBé éaøî éqà éaø dépéî àòa äéîc̈¤¨¨¨¦¥©¦©¦¥©¦¨¨£¥¤¦¥©
Cì íéìeçî dì øîàå øæçå æeæ íéúàî éì éðzzL úðî§¨¤¦§¦¦¨©¦§¨©§¨©¨§¦¨
éòaéz ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøì éòaéz ïðaøì éòaéz eäî©¦¨¥§©¨¨¦¨¥§©¨¦§¤©§¦¥¦¨¥
dìçà àìc àlà íúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò ïðaøì§©¨¨©¨Ÿ¨¨§¥©¨¨¨¨¤¨§Ÿ©§¨
àîìc Bà Cì íéìeçî dì øîà÷ àä àëä ìáà dab©¨£¨¨¨¨¨¨©¨§¦¨¦§¨
à÷c àlà øîà÷ àì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø eléôà£¦©¨¦§¤©§¦¥Ÿ¨¨©¤¨§¨
dðéà déì øîà àì éøîâì ìáà éîãa déì dñéiôî§©§¨¥¦§¥£¨§©§¥Ÿ¨©¥¥¨
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íéøîBà íéîëçå ïziL ãò øeñà øîBà øéàî éaø ïéé ìL¤©¦©¦¥¦¥¨©¤¦¥©£¨¦§¦

zäì ìBëé äæ óàøîBàå íëç ét ìò àlL Bøãð úà øé ©¤¨§©¦¤¦§¤Ÿ©¦¨¨§¥
à÷ døeòöì íúä àzLä éëä ézìa÷úä eléàk éðéøä£¥¦§¦¦§©©§¦¨¦©§¨¨¨§©¨¨
àì àäå àeä äçååøä íeMî àëä døòéö àìå ïéeëî§©¥§Ÿ¦£¨¨¨¦©§¨¨§¨Ÿ

éøèöéààîìò élek déñéøàì déì øîàc àøáb àeää C ¦§§¦©©§¨§¨©¥©£¦¥¥¨§¨
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ìBç àäiL ï÷fä ìlä ïé÷úä Bì èeìç àäiL éãk Lãç øNò íéðL íBélì åéúBòî úà LäkL §¥¨¨Ÿ¤§¥¤§¥¨¦§¦¦¥©¨¥¤§¥¥¤¨¨©¦§¨
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ìò úLøBâî Bzòcî Bì äðúðå æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä òîLð ìlä ìL¤¦¥¦§©£¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦§¨§¨¦©§§¤¤©

éøèöéàcî úLøBâî dðéà BçøBkäðéúð dì àéåäc déçøBk ìòa äðéúð éðewúì ìläì déì C §¥¨§¤¤¦§¦§§¦¥§¦¥§©¥§¦¨©©§¥§©§¨¨§¦¨
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גיטין. פרק שביעי - מי שאחזו דף עד עמוד ב - בשיתוף מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש”י

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr cr sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyily meil)

meidn'a wxy ,eixack di`x `xnbd d`ian

.minkg ewlgp 'dzin xg`leåok,àéðúäxne`d §¨©§¨
jhib df ixd''äúéî øçàìe íBiäîmiwteqn ep` , ¥©§©©¦¨

`l` 'meidn' dyxbl `le ea xefgl ezpeek m`

i`pza meid dyxbl ezpeeky e` ,'dzin xg`l'
df ixd jkle ,zeniyèb Bðéàå èbel` ,hb wtq - ¥§¥¥

.íéîëç éøácj`øîBà éaøote`ayäæki`ce ¦§¥£¨¦©¦¥¨¤
df ixd jkle ,zeniy i`pza 'meid' yxbl ezpeek

i`ceèbiax lr welgl minkg ekxvedy dfne . ¥
gken ,'dzin xg`le meidn' xn`y ote`a wx

df ixdy iaxl minkg micen 'zpn lr' xne`ay
.xyk hbde 'eiykrn' xne`k

,`xnbd zl`eyøîàc äãeäé áøìes`yìò'a §©§¨§¨©§©
éâéìt 'úðîok m` ,iaxe minkgéâìôéîcàcr ± §¨§¦¥©§¦§§¥

`ziixaa ewlgpy,'äúéî øçàìe íBiäî'a§¥©§©©¦¨
'úðî ìò'a éâìôéìote`a welgl minkgl did ± ¦§§¥§©§¨

df oi`y ycgle ,'zen`y zpn lr' xn`y
oky lke ,dzin xg`l hb oi`e ,eiykrn xne`k
`ed 'meidn' m` s`y 'dzin xg`le meidn'a

ezxin`a m` wtq o`k yi mewn lkn ,'eiykrn'k
xg` dyxble ea xefgl ezpeek 'dzin xg`l'
,`xnbd zayiin .dzin xg`l hb oi`e ,ezzin

`ed ,'meidn'a zwelgnd z` ecinrdy mrhd
ickEòéãBäìéaøc Bçkxaeq df ote`a elit`y §¦£Ÿ§©¦

xne`a s` minkg zrcl ok`e .xyk i`ce hbdy

recn ,`xnbd zl`ey .leqt hbd 'zpn lr'
`weec zwelgnd z` dcinrd `ziixad

,iax ly egek ricedle 'meidn'aå`ldeâìôéì §¦§§
úðî ìòa,ïðaøc ïçk EòéãBäìexne`a s`y §©§¨§¦£Ÿ¨§©¨¨

zayiin .leqte eiykrnk df oi` 'zpn lr'
`ed minkg zrca yecigdy oeiky ,`xnbd

iax zrca yecigd eli`e ,hb leqtle xingdl
jkl ,`ypidl dy` xizdle hb xiykdlçkŸ©

àøézéäciax lyéãòdéì ó.eprinydl `pzl §¤¥¨¨¦¥
jhib df ixd ,dpyna epipyéì éðzzL úðî ìò©§¨¤¦§¦¦

zernìL ãòå ïàkî'eëå íBé íéLel dpzp m` , ¦¨§©§Ÿ¦§
e`l m`e ,zyxebn ,mei miyly jeza elld zern

,`xnbd zl`ey .zyxebn dpi`àèéLtjky §¦¨
.i`pzd z` miiwl dy`d dkixvy oicd `ed

,`xnbd dperàîéúc eäîdydéãét÷eixaca ©§¥¨§¥¥
,mei miyly jeza el ozzyàãét÷ åàìoi` ± ¨§¥¨

dyrz `l m` hbd legi `ly citwdl ezpeek
,okåmeyn ok xn`yéúà÷ dæøæìozil xdnzy §§¨§¨¨¨¥

,sqkd z` elïì òîLî à÷zelzl oiekzpy ¨©§©¨
jeza zernd dpzp `l m`e ,`weeca jka hbd

.zyxebn dpi` mei miyly
,dpyna epipy,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤©§¦¥

'eë ïcéöa äNòîdf ixd ezy`l xn`y cg`a ©£¤§©§¨
dca`e ,izilhvi` il ipzzy zpn lr jhib

:dinc z` el ozz minkg exn`e ,ezlihvi`

zepyl dpynd jxc oi`y oeik ,`xnbd zxxan
da ewlgpy dhiyk di`x jxevl `l` dyrn

ok m` ,okl mcewàðz éàîlireny xaeqd ©¨¨
,utgd inc zpizpéðz÷cdpynaäNòî`edy §¨¨¥©£¤

,`xnbd zx`an .eixacl di`xàøqçéî éøeqç©¥¦©§¨
dpynd zqxibaéðz÷ éëäådl jixv jke -siqe §¨¦¨¨¥
,dpynd ixacadì øîà íàjhib df ixdìò ¦¨©¨©

,Búéìèöéà äãáàå ,éúéìèöéà éì éðzzL úðî§¨¤¦§¦¦¦§§¦¦§¨§¨¦§§¦
y minkg zrcdì øîà÷ à÷åc éúéìèöéà, ¦§§¦¦©§¨¨¨©¨

.i`pzd z` zniiwn dpi` cbad inc zpizpae
eli`e,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøm` s`y ©¨¦§¤©§¦¥¥

äéîc úà Bì ïzz.miiw hbde i`pzd miiwzd ¦¥¤¨¤¨
zlaw ici lr s`e .giexdl ick ok dpzdy itl

.giexn `ed ixd zerndïa ïBòîL ïaø øîàå§¨©©¨¦§¤
ìàéìîbn ezhiyk di`x yiyénð äNòîdidy ©§¦¥©£¤©¦
,ïcéöaãçàaìò Chéb äæ éøä BzLàì øîàL §©§¨§¤¨¤¨©§¦§£¥¤¦¥©

,éúéìèöà éì éðzzL úðîBúéìèöà äãáàå, §¨¤¦§¦¦¦§§¦¦§¨§¨¦§§¦
äéîc úà Bì ïzz íéîëç eøîàåjk ici lre §¨§£¨¦¦¥¤¨¤¨

.zyxebne i`pzd miiwzn
,`xnbd zwtzqndépéî àòaéaøî éqà éaø ¨¨¦¥©¦©¦¥©¦

ïðçBéezy`l xn` ,úðî ìò Chéb äæ éøä ¨¨£¥¤¦¥©§¨
íéìeçî dì øîàå øæçå ,æeæ íéúàî éì éðzzL¤¦§¦¦¨©¦§¨©§¨©¨§¦

ìC,zerndeäîmeiwk zaygp ef dlign m`d - ¨©
,`xnbd dtiqene ,`l e` zyxebne i`pzd

yéòaézok wtzqdl yi ±ìzrcïðaø,epizpyna ¦¨¥§©¨¨
okeéòaézwtzqdl yi -ìzrcïa ïBòîL ïaø ¦¨¥§©¨¦§¤

ìàéìîb.ïðaøì éòaézy xnel xyt`y oeik ,ãò ©§¦¥¦¨¥§©¨¨©
íúä ïðaø éøîà÷ àì ïàkdpi`y epizpyna - ¨Ÿ¨¨§¥©¨¨¨¨

,zern zpizp ici lr i`pzd z` zniiwnàlà¤¨
meyndab dìçà àìccbad lr lgn `l ± §Ÿ©§¨©¨

meiwk zaygp dpi` zernd zpizpe ,envr
.i`pzdàëä ìáà,dì øîà÷ àäxn` ixd - £¨¨¨¨¨¨©¨
dy`lCì íéìeçîxyt`e ,el` zern §¦¨

yi oke .zernd zlawk denk ,dligndy
,jtidl wtzqdlBààîìcyïBòîL ïaø eléôà ¦§¨£¦©¨¦§

ìàéìîb ïainc zpizpa i`pzd miiwzny xaeqd ¤©§¦¥
,cbadøîà÷ àìepic z`àlàoeik ,df ote`a Ÿ¨¨©¤¨

déì dñéiôî à÷clral dy`déîãa,cbad §¨§©§¨¥¦§¥
.i`pzd meiwk aygp jk meyneìáàlgnyk £¨

y oeik ,dléøîâìdceny xyt` ,dpizp o`k oi` §©§¥
l`ilnb oa oerny iaxyàìi`pzd miiwzd Ÿ

,`xnbd zhyet .xyk hbd oi`e df ote`aøîà̈©
déìzlawk zaygp dlignd oi`y opgei iax ¥

jkle ,zernúLøBâî dðéà. ¥¨§¤¤
.opgei iax lr `xnbd dywndéáéúéàdnn ¥¦¥

,(:bq) mixcpa epipyyBøéáçì øîBàäipixd ¨¥©£¥
xcepíðB÷oaxwk jilr xq`iydn lkäzàL ¨¤©¨

éì äðäðéà íàìL ãçà øBk éðáì ïúBð äzà ¤¡¤¦¦¦©¨¥¦§¦¤¨¤
ïéé ìL úBiáç ézLe ïéhç.øîBà øéàî éaø ¦¦§¥¨¦¤©¦©¦¥¦¥

øeñàepnn zepdl xcenlïziL ãòmihigd el ¨©¤¦¥
.oiideíéîëçåíéøîBà,äæ óàxcepd -ìBëé ©£¨¦§¦©¤¨

Bøãð úà øézäì,envraét ìò àlLzxzd §©¦¤¦§¤Ÿ©¦
íëç,øîBàåxcepdéðéøä'eléàk'ézìa÷úä, ¨¨§¥£¥¦§¦¦§©©§¦

xcenl xzene oiide mihigd laiw ink df ixde
zlignay ,opgei iax xaq recne .epnn zepdl

aygp epi` ,dy`d daiigzpy zernd lr lrad
.i`pzd meiw o`k oi`e ,mlaiwy ink

,`xnbd zvxznàzLä éëä,wlgl jixv jk ± ¨¦©§¨
íúäi iax ly epica -dpzend hb iabl opge ¨¨

ez`pzd zryay oeik ,dy`d on zern zlawa
ïéeëî à÷ døeòöì.zern dze` ciqtdle §©¨¨§©¥

åy `vnp ,dl lgnykdøòéö àìmiiwzp `le §Ÿ¦£¨
mle` .i`pzdàëäcr d`pd exiag z` xicna ± ¨¨

,oiie mihig epal oziyíeMîdvexyäçååøäepal ¦©§¨¨
àeä,ok dyeråjk lr lgn m`y gkenàì àä §¨Ÿ

éøèöéàCdgeex elyiy oeik ,jkljixvepa oi`y± ¦§§¦
.e`pz miiwzpy aygpe ,el`zernzlaw ila s`

àøáb àeää,déñéøàì déì øîàcxkypd] ©©§¨§¨©¥©£¦¥
[d`eazd on wlg zlaw xkya dcyd zcearl

¯ àîìò élekmlera miqix`d lkúìz eìc ¥¨§¨¨§¨
àúååìcze`wyd yly dcyd z` miwyn ± ©§¨¨
,dpyaàòáéø éìëàåon rax milhep df xkyae ± §¨§¥¦§¨

la` .d`eazdzàdz` ±,xg` ote`a il xkyp ©§
àzìéz ìBëàå äòaøà éìcdcyd z` dwyd - §¦©§¨¨¤¡¦§¨

.jxkya d`eazd on yily lehe ,minrt rax`
óBñìziriaxd d`wydd onf ribdyk -àúà §¨¨

àøèéî.ef d`wydajxev oi`y`vnpe myb cxi ± ¦§¨
óñBé áø øîàixdy oeik ,äìc àì àäyly`l` ¨©©¥¨Ÿ¨¨

miwyny ,mlek bdpnk rax lehiy epic ,minrt

e .rax milhepe yly,øîà äaøly eteqy oeiky ©¨¨©
xacàëéøèöéà àì àäelfn ,ziriax d`wydl ¨Ÿ¦§§¦¨

.dligza epzdy itk yily lehie ,giexiy mxb

,`xnbdzxxanàîéìøîàc óñBé áøraxlehiy ¥¨©¥§¨©
ezxaq ,miqix`d x`ykïðaøkdpzd m`y , §©¨¨

miiwzn oi` ,cba el ozzy i`pza hbd legiy

`l o`k s` jkle ,cbad inc el ozz m` i`pzd
lhep epi`e ,minyb ecxiy jka ez`pzd miiwzn

.rax`l`øîàc äaøådpzdy itkyily lhepy §©¨§¨©
ezxaq ,ziad lra mrìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk§©¨¦§¤©§¦¥

s` jkle ,cbad inc zpizpa s` i`pzd miiwzny
.yilylhepe ,i`pzdmiiwzpminybdzcixia o`k

,`xnbd zl`eyàøañéúåxaeq daxy xnel §¦§§¨
,l`ilnb oa oerny iaxkàäåïì àîéé÷àúëìéä §¨©§¨¨¦§§¨

déúååkäaøcueg ,sqei axmr wlgpymewn lka §¨¥§©¨
ok m`e ,[dvgne ,oipr ,dcy] .mixac dylyan

.ezenkdklddf oecipaåeli`àäádpzendhba ± §§¨
cba zpizpaìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä ïéà¥£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥

mdizexaqy xn`p m`e ,(.dr) onwl x`eank
.ef z` ef zexzeq zekldd e`vnp zeey

,`xnbd zx`aníìBòì àlàmixaeq mdipy ¤¨§¨
ïðaøk.áøóñBéxaqïðaøk,lirl x`eankäaøå §©¨¨©¥§©¨¨§©¨

éøîàc àðà ,Cì øîà,yily lhep qix`dy ¨©¨£¨§¨§¦
ì eléôàzhiyïðaøy meyn ,àì ïàk ãò £¦§©¨¨©¨Ÿ

íúä ïðaø éøîà÷`lym` `l` i`pzd miiwzp ¨¨§¥©¨¨¨¨
epi` ,envr cbad el ozzàlàmzqd ony meyn ¤¨

xazqne ,dai` zngn dyxibà÷ døeòöìc¦§©¨¨
ïéekéîcbad z` `weec el ozzy ez`pzda ¦©¥

miiwzp `l jkle ,oenn giexdl ezrc oi`e ,envr
.zern zlaw ici lr i`pzdàëä ìáàiabl ± £¨¨¨

d`wyd siqedl enr dpzdy mrhd qix`íeMî¦
àeä äçååøägiexd xak minyb ecxiy oeike , ©§¨¨

ef zlrezéøèöéà àì àäåCixd jkl ,d`wydl §¨Ÿ¦§§¦
.miiwzp e`pz

il ipzzy zpn lr jhib df ixd' dpyna epipy
`xnbd zxxane .'ozze zyxebn ef ixd fef miz`n

.egxk lra dliren ef dpizp m`díúä ïðz§©¨¨
dxez oic ,(:`l) oikxraz` le`bl xkend lekiy

mle` .yceg xyr mipy jeza dpewd on ezia
äðBLàøadneg xiraziadpewd ,dligza ±äéä ¨¦¨¨¨

ïîèða xkend oníBée`lnyLãç øNò íéðL, ¦§©§¥¨¨Ÿ¤
,zernd z` el aiydl xkend lkei `lyéãk§¥

àäiLziadBì èeìçmlerl.ïé÷úäï÷fä ìlä ¤§¥¨¦§¦¦¥©¨¥
àäiLezia z` le`bl dvexd xkenìBçL-] ¤§¥¥
[wxeflì åéúBòî úàäkL,jk jxevl oiwzdy ¤¨¨©¦§¨
àäéåúìcä úà øáBLziad lyñðëðå,éúîéàå ¦¥¥¤©¤¤§¦§¨§¥¨©

älä äöøiL,dpewd ±ìBhéå àBáéåéúBòî úà ¤¦§¤©¨¨§¦¤¨¨
.dkyldnàáø øîàåy ,ìlä ìL Búðwzî §¨©¨¨¦©¨¨¤¦¥

òîLðezy`l xne`d ,epizpyn oecipa eli`y ¦§©
æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä, £¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦

Bzòcî Bì äðúðå,úLøBâîel dpzp m` mle` . §¨§¨¦©§§¤¤
BçøBk ìò,úLøBâî dðéàixdy .éøèöéàcîC ©§¥¨§¤¤¦§¦§§¦

éðewúì ìläì déìazectl lkeiy ,xkenläðéúð ¥§¦¥§©¥§¦¨
dkyladéçøBk ìòa,dpewd lydì àéåäc ©©§¥§©§¨¨
äðéúð,ziad l`bpe jk ici lr §¦¨



צג "xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr cr sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyily meil)

meidn'a wxy ,eixack di`x `xnbd d`ian

.minkg ewlgp 'dzin xg`leåok,àéðúäxne`d §¨©§¨
jhib df ixd''äúéî øçàìe íBiäîmiwteqn ep` , ¥©§©©¦¨

`l` 'meidn' dyxbl `le ea xefgl ezpeek m`

i`pza meid dyxbl ezpeeky e` ,'dzin xg`l'
df ixd jkle ,zeniyèb Bðéàå èbel` ,hb wtq - ¥§¥¥

.íéîëç éøácj`øîBà éaøote`ayäæki`ce ¦§¥£¨¦©¦¥¨¤
df ixd jkle ,zeniy i`pza 'meid' yxbl ezpeek

i`ceèbiax lr welgl minkg ekxvedy dfne . ¥
gken ,'dzin xg`le meidn' xn`y ote`a wx

df ixdy iaxl minkg micen 'zpn lr' xne`ay
.xyk hbde 'eiykrn' xne`k

,`xnbd zl`eyøîàc äãeäé áøìes`yìò'a §©§¨§¨©§©
éâéìt 'úðîok m` ,iaxe minkgéâìôéîcàcr ± §¨§¦¥©§¦§§¥

`ziixaa ewlgpy,'äúéî øçàìe íBiäî'a§¥©§©©¦¨
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df oi`y ycgle ,'zen`y zpn lr' xn`y
oky lke ,dzin xg`l hb oi`e ,eiykrn xne`k
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ezxin`a m` wtq o`k yi mewn lkn ,'eiykrn'k
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.jxkya d`eazd on yily lehe ,minrt rax`
óBñìziriaxd d`wydd onf ribdyk -àúà §¨¨
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.miiwzp e`pz
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:dpizp `ied `l k"rA d"t`C§§Ÿ©§¨§¦¨
é÷eôàì'iR .i`pzl mcFw dUrnC `kd ©£¥¨¨§©£¤¤¦§©¦

`pipg 'xe xi`n 'xC qxhpETA©§§¥§¥¦§£¦¨
mzd opixn`wcM zEltkA `N` ibilR `lŸ§¦¥¤¨§©§¦§¨©§¦¨¨¨
Wi oM `lnl`W FxnF`l KxvEdC `nrh©§¨§§©§§¤¦§¨¥¥¥
dWwe Elgpi `l orpM ux`A s`W rnWnA§©§©¤©§¤¤§©©Ÿ¦§£§¨¤

milrFRd z` xkFVd wxRaC(.cv sc n"a) ¦§¤¤©¥¤©£¦
n"x` iOp opAx ibiltC `icdA rnWn©§©§¤§¨¦§¦¥©¨¨©¦©
mPg xnFW dpzn iAB i`pzl mcFw dUrnA§©£¤¤¦§©©¥©§¤¥¦¨
lEtM i`pY `nlWA z"`e l`FWM zFidl¦§§¥§¦§¨¨§©¨
opitli e`ll mcFw ode dUrnl mcFw i`pzE§©¤§©£¤§¥¤§¨©§¦¨
EaYkpCn oaE`x ipaE cb ipA i`pYn xiRW©¦¦§©§¥¨§¥§¥¦§¦§§
`peeB i`d iM opirA DPin rnW oiprd dfA§¤¨¦§¨§©¦¨§¦¨¦©©§¨
aEzMX dn lr dpzn `di `NW la £̀¨¤Ÿ§¥©§¤©©¤¨

wl xWt`e dxFYAikid gilW i"r FniI ©¨§¤§¨§©§¨¦©¥¦
zFAEzkA opixn`cM mzdn opitli(.cr sc) ©§¦¨¥¨¨¦§©§¦¨¦§

`N` i`pY lirFn iOp ikd e`lA `nlC¦§¨§©¨¥©¦¦§©¤¨
mi`pYd lkC mEXn l"ie dUrn ded ikdC§¨¥£¨©£¤§¦§¨©§¨¦
xnF`d wxRA oiWECiwA iziinC miaEzMd©§¦§©§¥§¦¦§¤¤¨¥

(.`q sc)opiraC DPin rnW df oiprA Eed£§¦§¨¤§©¦¨¦§¦¨
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gilW i"r zFvn aFx iOp mYrnWE Ea`YŸ§©§¤©¦¦§¨¦©
`ziixA oOwl Dl iwFn p"dC WxiR `lC b"r` lEtM i`pzA ixii` oizipznC iPd lke DizeEM ixaq KEnqA `axe l`EnWC 'Ek lEtM i`pY 'iraC n"xM dkldC d`xpe§¦§¤©£¨¨§¦§¦§©¨¦§¥§¨¨§¨©§¥©¨¥§¨©¥§©§¦¦©§¥¦§©¨§Ÿ¦¥§¥¨§©¨§©§¨

oFbM q"XAW n"r lkaE WxiR `NW t"r` Di`pzl DiltMcA(:`n dkeq)`weC `N` lEtM i`pY opirA mFwn lkaE zElitM irA FA `vFIke bFxz`C il EdxifgYW n"r ¦§©§¥¦§¨¥¤Ÿ¦¥§¨¤©©§¤©§¦¥¦§¤§§©¥¨¥§¦§¨¨§¦¨§©¨¤¨©§¨
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KWp Edfi`A lEtM i`pY opiraC oeiM opgl` 'x axd dWwd lirl mzd ixii` ikdaE mdipXn hB dkixv xg`n oiWECiw dlAw m`W oiWECiw oiWECiTd `le hB hBdn"a) ©¥¥§Ÿ©¦¦¦¦¤¦¦§¨¦¦¥©¥§¦¨¥¦§¥¤§¨¥©§¥¨¨§¥¦§¨¨©¤§¨¨¥¨¦§¦¨§©¨§¥¤¤¤
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e`l m`e `vi Fxifgd il EdxifgYW zpn lr df bFxz` KlidA `ax xn`w `icdaC cFre lirl ziWixtcM `zklid ikd `dC inC eiWkrn xnF`M zpn lr xnF`d lM̈¨¥©§¨§¥¥©§¨¨¥§¨¨¥¦§§¨§¦§¦¦§¥§¦§¤§¨¨¨©¨¨§¥¨¤§¤©§¨¤©§¦¥¦¤§¦¨¨§¦©
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opAxM ENit` Ef `ziixA aXiil `ax dvFxW `N` Wxtl Fl did eiWkrn xnF`A ixiin i` la` EpizpWnA Dil Wxtn `lC mEXn Epiid zElitM iOp WxiR `lC b"r`e§§Ÿ¦¥©¦§¦©§¦§Ÿ§¨¥¥§¦§¨¥£¨¦©§¥§¥¥©§¨¨¨§¨¥¤¨¤¤¨¨§©¥§©§¨£¦§©¨¨
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i`pzc

äðéúð àéåä àì déçøk ìòa äðéúð àîìòác ììkî¦§¨¦§©§¨§¦¨§©¨§¥Ÿ©§¨§¦¨
é÷úîàîìãå éMà øa éîéL áø àîéúéàå àtt áø dì ó ©§¦¨©¨¨§¦¥¨©¦¦©©¦§¦§¨

éøèöà ékïéa åéðôa ìáà åéðôa àlL éðewúì déì C ¦¦§§¦¥§©¥¤Ÿ§¨¨£¨§¨¨¥
øîà éøîàc àkéàå äðéúð àéåä Bçøk ìòa ïéa Búòcî¦©§¥§©¨§©§¨§¦¨§¦¨§¨§¥¨©
éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä ìlä ìL Búðwzî àáø̈¨¦©¨¨¤¦¥£¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦
àéåä Bçøk ìòa ïéáe Bzòcî ïéa Bì äðúðå æeæ íéúàî̈©¦§¨§¨¥¦©§¥§©¨§©§¨

éøèöéà éëå äðéúðìáà åéðôa àlL éðewúì ìläì déì C §¦¨§¦¦§§¦¥§¦¥§©¥¤Ÿ§¨¨£¨
é÷úî dðéúð àéåä Bçøk ìòa ïéa Bzòcî ïéa åéðôadì ó §¨¨¥¦©§¥§©¨§©§¨§¦¨©§¦¨

åéðôa eléôà àîìãå éMà øa éîéL áø àîéúéàå àtt áø©¨¨§¦¥¨©¦¦©©¦§¦§¨£¦§¨¨
àc éàî ìläå àì Bçøk ìò ïéà Bzòcî énðéøèöédéì C ©¦¦©§¦©¨§Ÿ§¦¥©§¦§§¦¥

íB÷î ìk ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà ïé÷z̈¦¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨¨
BúBîk äëìä eðéúðLîa ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø äðML¤¨¨©¨¦§¤©§¦¥§¦§¨¥£¨¨§
éhéb äæ éøä ïðaø eðz äðBøçà äéàøe ïcéöå áøòî õeçC ¥¨¥§©§¨§¨¨©£¨¨©¨¨£¥¤¦¥

øéépä úà éì éøéæçzL úðî ìò úLøBâî dðéà élL øéépäå§©§¨¤¦¥¨§¤¤©§¨¤©§¦¦¦¤©§¨
áø øîà àôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàî úLøBâî§¤¤©§¨¥¨©§¨¥¨¨©©
ïzz øîàc àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø épî àä àcñç¦§¨¨©¦©¨¦§¤©§¦¥¦§¨©¦¥
é÷úî éîãa déì äñéiôîc øLôà énð éëä äéîc úà Bìó ¤¨¤¨¨¦©¦¤§¨¦§©§¨¥¦§¥©§¦

àëéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàc øeîéà éiaà dì̈©©¥¥§¨©©¨¦§¤©§¦¥¥¨
øîà àlà øîà éî déðéòa déúéàc àëéä déðéòa déúéìc§¥¥§¥¥¥¨§¦¥§¥¥¦¨©¤¨¨©
ìeôk éàðz ïðéòa øîàc àéä øéàî éaø épî àä éiaà©©¥¨©¦©¦¥¦¦§¨©§¦¨§©¨

é÷úî déàðúì déìôk àì àä àëäåàîòè àáø dì ó §¨¨¨Ÿ©§¥¦§¨¥©§¦¨¨¨©§¨
àhéb éåä àì déàðúì déìôk àä déàðúì déìôk àìc§Ÿ©§¥¦§¨¥¨©§¥¦§¨¥Ÿ£¥¦¨
éðáe ãâ éða éàðzî eäì ïðéøîb àëéäî éàðz ìk éãkî¦§¦¨§©¥¥¨©§¦©§¦§©§¥¨§¥
íãB÷ éàðz ìk óà äNòîì íãB÷ éàðz íúä äî ïáeàø§¥©¨¨§©¤§©£¤©¨§©¤
øîà àlà éàðúì íãB÷ äNòîc àëä é÷etàì äNòîì§©£¤§©¥¨¨§©£¤¤¦§©¤¨¨©

é÷úî éàðúì íãB÷ äNòîc íeMî àáøàcà áø dì ó ¨¨¦§©£¤¤¦§©©§¦¨©©¨
íãB÷ éàðz àä éàðúì íãB÷ äNòîc àîòè äáäà øa©©£¨©§¨§©£¤¤¦§©¨§©¤
eäì ïðéøîb àëéäî éàðz ìk éãkî àhéb éåä àì äNòîì§©£¤Ÿ£¥¦¨¦§¦¨§©¥¥¨©§¦©§
àëä é÷etàì ìk óà øçà øáãa äNòîe ãçà øáãa éàðz íúä äî ïáeàø éðáe ãâ éða éàðzî¦§©§¥¨§¥§¥©¨¨§©§¨¨¤¨©£¤§¨¨©¥©¨§©¥¨¨

éàðúã

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr dr sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iriax meil)

ììkîàîìòácly oecip epi`y mewna ± ¦§¨¦§©§¨
,ef dpwz lld owiz `le zepennìòa äðéúð§¦¨§©

äðéúð àéåä àì déçøkoecip `edy hb iab jkle . ¨§¥Ÿ©§¨§¦¨
miz`nd z` dy`d el dpzp m` wx ,xeqi` ly

.zyxebne i`pzd miiwzp ezrcn fef
é÷úîàîéúéàå ,àtt áø dì óøa éîéL áø ©§¦¨©¨¨§¦¥¨©¦¦©
éMàlld ly ezpwzn cenll gxkdd oipn , ©¦

,dpizp dpi` egxk lra dpizpyàîìãå`lde ± §¦§¨
e ,egxk lra dpizp liren mewn lkay xyt`ék¦

éøèöàdéì Clldléðewúìdneg ixr izaa ¦§§¦¥§©¥
,dpewd ly egxk lra dkyla dpizp lireny

`id dpizpd myy meyn `edåéðôa àlLly ¤Ÿ§¨¨
dpizp jixv did dpwzd `lel df ote`ae ,dpewd

.ezrcnìáàdpizpåéðôa,ïéa`id m`Búòcî £¨§¨¨¥¦©§
ïéa`id m`àéåä ,Bçøk ìòaäðéúð. ¥§©¨§©§¨§¦¨

,`ax ixaca zxg` dqxib `xnbd d`ian

.eilr `iyewaeéøîàc àkéàåyàáø øîà §¦¨§¨§¥¨©¨¨
y ,jtidlìlä ìL Búðwzîheyt dfy ,rnyp ¦©¨¨¤¦¥

ezy`l xn` m`yéøäChéb äæìòéðzzL úðî £¥¤¦¥©§¨¤¦§¦
ìòa ïéáe Bzòcî ïéa Bì äðúðå ,æeæ íéúàî éì¦¨©¦§¨§¨¥¦©§¥§©

äðéúð àéåä ,Bçøk.zcgein dpwz `la s` ,éëå ¨§©§¨§¦¨§¦
éøèöéàéðewúì ìläì déì Cdneg ixr izaa ¦§§¦¥§¦¥§©¥

meyn `ed ,dpewd ly egxk lra dpizp lireny
`id dpizpd myyàlLåéðôa,dpewd ly ¤Ÿ§¨¨

.ezrcn dpizp jixv did dpwzd `lel df ote`ae

ìáàdpizp,åéðôaïéa`id m`Bzòcî,ïéam` £¨§¨¨¥¦©§¥
`idìòaBçøk,àéåädðéúð. §©¨§©§¨§¦¨
é÷úîàîéúéàå ,àtt áø dì óøa éîéL áø ©§¦¨©¨¨§¦¥¨©¦¦©

àîìãå ,éMàdpwz `lay xyt` `lde ± ©¦§¦§¨
,zcgeineléôàdpizpaénð åéðôamewn did £¦§¨¨©¦

ozp m` wxy ,wlglïéà ,Bzòcî`id ixd ± ¦©§¦
a ozp m` j` ,dpizpàì Bçøk ìò.dpizp zaygp ©¨§Ÿ

lld ly ezpwz zkxvp eipta dpizpl s`e
,egxk lra dlirenyåly ezpwzy mrhdìlä §¦¥

wx dxn`p`ed ,dkyla eipta `ly dpizpa
y meynéàîéøèöéàcïé÷z déì Cdidy dna ± ©§¦§§¦¥¨¦

dpewd didy d`xy oeike .owiz owzl eiptl jxev
m` s`y owiz ,eizern xkend el ozi `ly `agp

did m` s`e .egxk lra dpizp `dz ,eipta epi`
,zernd lawl dvex epi`e epiptl dpewdy d`ex
.dpizp `id egxk lra eipta dpizpy owzn did

dpwzd zngn wx eipta dpizp s`y oeike
ly oecip `edy hb iab jkl ,egxk lra dliren
zpizp dlireny oipn ,ef dpwz epwiz `le ,xeqi`

.lrad ly egxk lra zernd
wxy minkg zrcy ,(:cr) lirl `xnba x`ean
iax zrce ,i`pzd miiwzn envr cbad zpizpa

s` i`pzd miiwl dlekiy l`ilnb oa oerny
.cbad inc zpizpaøîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©

ïa ïBòîL ïaø äðML íB÷î ìk ,ïðçBé éaø©¦¨¨¨¨¤¨¨©¨¦§¤
ìàéìîbeixaceðéúðLîazeipynd lka ±, ©§¦¥§¦§¨¥

BúBîk äëìä.î õeçdkld oi`y mixac dyly £¨¨§¦
,md el`e ,ezenkáøò,d`eldl axr mc` did ± ¨¥

delnd xn` m` ,axrl ode dell od miqkp yie
`id dkldd ,dvxiy inn d`eldd z` dabiy
oa oerny oax zrcy s` ,mdipyn zeabl lekiy

.dligz dell jlil jixvy l`ilnbY ïcéöå§©§¨
s`e ,'ociva dyrn' epizpyna iepyd dxwnd
zpizpa i`pzd miiwzn oi`y minkgk dkld dfa

.l`ilnb oa oerny oaxk `le ,zilhvi`d inc

äðBøçà äéàøeel oi` ik oic ziaa mc` dced ± §¨¨©£¨
dvex okn xg`le ,ezaehl zei`x,di`x `iadl

l`ilnb oa oerny iax zrcle ,el oirney oi`

.ezenk dkld oi`e ,el oirney
ïðaø eðzezy`l xn` ,éhéb äæ éøä'øéépäå C ¨©¨¨£¥¤¦¥§©§¨

x`yp hbd aezk eilryúLøBâî dðéà 'élL, ¤¦¥¨§¤¤
,(` ck mixac) 'dcia ozpe' dxn` dxezd ixdy

dl xn` m` mle` .melk dl ozp `l dfeìò'©
'øéépä úà éì éøéæçzL úðîef ixd ,úLøBâî §¨¤©§¦¦¦¤©§¨§¤¤

.xiipd z` el xifgze
,`xnbd zl`eyàLéø àðL éàîxn` m`y ©§¨¥¨

,zyxebn dpi` 'ily xiipd'àðL éàîeàôéñ ©§¨¥¨
ixd 'xiipd z` il ixifgzy zpn lr' xn` m`y
legiy ezpeek df ote`a s` `lde ,zyxebn `id
o`k miiwzn `le ,xiipd el xifgz xy`k wx hbd

.'dcia ozpe' oiyexibd zrya
`xnbd daiynàcñç áø øîà,àä`ziixa - ¨©©¦§¨¨

ef,épîøîàc .àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©¦©¨¦§¤©§¦¥¦§¨©
ezilhvi` el ozzy dnr dpzd m`y epizpyna

,ezilhvi` dca`eäéîc úà Bì ïzzjkle .éëä ¦¥¤¨¤¨¨¦
éîãa déì äñéiôîc øLôà énðdleki ,o`k mb ± ©¦¤§¨¦§©§¨¥¦§¥

,jka i`pzd z` miiwle xiipd inca eqiitl `id
.'dcia ozpe' miiwzne dcia x`yi xiipde

.df uexiz `xnbd dgecé÷úîéiaà dì óoipn , ©§¦¨©©¥
ote`a mb eixac xn` l`ilnb oa oerny oaxy

`lde .dføeîéàepivn izni` ±ïaø øîàc ¥§¨©©¨
ìàéìîb ïa ïBòîLinc zpizp lireny epic z` ¦§¤©§¦¥

wx ,i`pzd meiwl utgddéðéòa déúéìc àëéä¥¨§¥¥§¥¥
mle` .oira `vnp epi` envr utgd xy`k ±

déðéòa déúéàc àëéäepzdy utgd xy`k ± ¥¨§¦¥§¥¥
,hbd xiipa oebk oira `vnp eilrøîà éîiax ¦¨©

i`pzd z` miiwl xyt`y l`ilnb oa oerny
.xiipd inc zpizpa

ipic it lr ,df oic z` `xnbd zayiin oldl
dpzdy ,'oae`x ipae cb ipa'n ecnlpy mi`pz
mihayd x`y mr engli m` wxy dyn mdnr
ux`a dfeg` elawi l`xyi ux` yeaika

dWn xn`Ie' (l-hk al xacna) xn`py ,crlbd©Ÿ¤Ÿ¤
z` mkY` oaE`x ipaE cb ipa Exari m` mdl £̀¥¤¦©©§§¥¨§¥§¥¦§¤¤
ux`d dWAkpe 'd iptl dnglOl uElg lM oCxId©©§¥¨¨©¦§¨¨¦§¥§¦§§¨¨¨¤

.dGg`l crlBd ux` z` mdl mYzpE mkiptl¦§¥¤§©¤¨¤¤¤¤©¦§¨©£ª¨
mkkza Efg`pe mkY` mivElg Exari `l m`e§¦Ÿ©©§£¦¦§¤§Ÿ£§Ÿ§¤
jixv .` :mi`pz ipic ecnlp dfne .'orpM ux`A§¤¤§¨©

xn`e eixac dyn ltky enk ,letk i`pz didiy
`l m`e' xn`e xfge 'mdl mzzpe 'ebe exari m`'
iax xn` jk lre ,'mkkza efg`pe 'ebe exari

oae`x ipae cb ipa i`pzk epi`y i`pz lk xi`n
jixv oi`y mixaeqe miwleg minkge .i`pz epi`

y mrhde ,letk i`pzmdl letkl dyn jxved

mkkza efg`pe mkz` mivelg exari `l m`e'
ux`a s`y rnyn did ok `l m`y ,'orpk ux`a
.dyrnl mcew i`pzd didiy .a .elgpi `l orpk

dyn mdl xn` ,oae`x ipae cb ipa i`pza oebk
xn` ok xg` wxe ,i`pzd edfy 'exari m`'
meiw xg` rx`iy dyrnd edfy 'mdl mzzpe'

dyrne cg` xaca i`pzd didiy .b .i`pzd
didy ,oae`x ipae cb ipa i`pza oebk .xg` xaca
eli`e ,l`xyi ux` yeaika mzngln lr i`pzd

ux`a mzefg`id `ed ,ezngn lgd dyrnd

,xnelk .'e`l'l mcew 'od' `diy .c .crlbd
df didi ,lirl x`eank e`pz ltek xy`ky
,dyrnd legie i`pzd miiwzi eitl cvdy ote`a

i`pzd miiwzi `l eitl ipyd cvl mcew
dyn mdl xn`y ,cb ipaa oebke .lha dyrnde
.'exari `l m`e' ltk jk xg` wxe ,'exari m`'

`xnbd zayiinépî àä ,éiaà øîà àlà- ¤¨¨©©©¥¨©¦
z` il ixifgzy zpn lr jhib df ixd' ef `ziixa

zhiyk 'zyxebn `id ixd xiipdàéä øéàî éaø. ©¦¥¦¦
øîàci`pz lkayïðéòadidiy jixv ±éàðz §¨©§¦¨§©
ìeôk.i`pzd lg `l letk epi` m`e ,àëäå ¨§¨¨

,ily xiipde jhib df ixd dl xn` xy`kàì àä̈Ÿ
déàðúì déìôksiqede e`pz z` ltk `l ixd ± ©§¥¦§¨¥

jk meyne .lha hbd xiipd il ixifgz `l m`y
,xiipd el xifgdl dkixv dpi`e i`pzd lha

.zyxebn `id ixde 'dcia ozpe' miiwzne
é÷úî,àáø dì óy x`ean jixacaàîòè ©§¦¨¨¨©§¨

lha i`pzdymeyn wx `ed miiw hbdeàìc§Ÿ
déàðúì déìôkrnyne ,déàðúì déìôk àä± ©§¥¦§¨¥¨©§¥¦§¨¥

,i`pz oic lg ,i`pzd z` lrad ltk ok` m`y
`vnp xiipd z` el ozze epniiwz m`y oeike

jkl ,dcia hbd oi`yàhéb éåä àìs` `lde . Ÿ£¥¦¨
ixdy ,lhaidl i`pzl yi eze` letki m`éãkî¦§¦

eäì ïðéøîb àëéäî éàðz ìkiax cnl oipn ± ¨§©¥¥¨©§¦©§
,letk zeidl i`pz lk jixvy xi`néða éàðzî¦§©§¥

ïáeàø éðáe ãâmyn cenll yi ok m` .cnlp `ed ¨§¥§¥
,ztqep dkldíúä äîäNòîì íãB÷ éàðz± ©¨¨§©¤§©£¤

did 'exari `l m`'e 'exari m`' m`pzy myk
'mdl mzzpe' `edy dyrnl mcewìk óà ,©¨

äNòîì íãB÷ éàðzjixv i`pz lka s` - §©¤§©£¤
e .dyrnl i`pzd micwiy ,jk didiyé÷etàì§©¥

éàðúì íãB÷ äNòîc àëäok oi`y dn ± ¨¨§©£¤¤¦§©
dl xn` ixdy ,i`pzl mcw dyrndy ,eppipra

dpzd ok xg` wxe ,dyrnd edfy 'jhib df ixd'
zrcl s`e .'xiipd z` il ixifgzy zpn lr'
oi`y mixaeqe xi`n iax lr miwlegd minkg
dyrndy oeik ,lha i`pzd ,letk i`pz jixv

.i`pzl mcw
àáø øîà àlàixd' xn` m`y `ziixaa mrhd ¤¨¨©¨¨

hbd 'xiipd z` il ixifgzy zpn lr jhib df

`ed ,xykc íeMîote`a dyrpdyäNòî ¦§©£¤
éàðúì íãB÷,lg i`pzd oi` df mrhne ok lre ¤¦§©
.xyk hbde

é÷úî,äáäà øa àcà áø dì óàîòèi`pzdy ©§¦¨©©¨©©£¨©§¨
meyn `ed milg oiyexibde lhaíãB÷ äNòîc§©£¤¤

éàðúìrnyne .àäd did m`éàðzíãB÷ ¦§©¨§©¤
äNòîìdleki dpi`y oeike ,lg i`pzd did , §©£¤
eniiwlàìàhéb éåäi`pzl yi df ote`a `lde . Ÿ£¥¦¨

ixdy ,dyrnd micwi m` s` lhaidlìk éãkî¦§¦¨
ipiceäì ïðéøîb àëéäî éàðz,ecnlp okidn ± §©¥¥¨©§¦©§

ïáeàø éðáe ãâ éða éàðzî.íúä äîd didéàðz ¦§©§¥¨§¥§¥©¨¨§©
øçà øáãa äNòîe ãçà øáãaexariy i`pzd ± §¨¨¤¨©£¤§¨¨©¥

dyrnd eli`e ,ux`d yeaka riiql ocxid z`
`edy igxfnd ocxid xara dlgp elawiy did

,xg` mewnóàìk,df ote`a zeidl jixv i`pz ©¨
.xg` xaca dyrnde cg` xaca i`pzd didiy

àëä é÷etàìixd' dl xn`y o`k ok oi`y dn ± §©¥¨¨
'xiipd z` il ixifgzy zpn lr jhib df



צה hb `iand` cenr dr sc ± oey`x wxtoihib

.àéä äðéúð åàì [ë"òa äðéúð] àîìòác ììkî`l `Ed `xEQi`C hB iAbe ¦§©¦§©§¨§¦¨§©§¦¨¦§©¥¥§¦¨Ÿ
:lNd oiTY.åéðôa àlL:dMWilA Fpi`W `kd iMéøèöéàc éàî.ïéwz déì C ©¦¦¥¤Ÿ§¨¨¦¨¨¤¥§¦§¨©§¦§§¦¥©¦

d`xi`w iOp ded i`e dpizp `dY eiptA `NWe FgxM lraC oiwzde onhp didW ¨¨¤¨¨¦§¨§¦§¦¦§©¨§§¤Ÿ§¨¨§¥§¦¨§¦£¨©¦¨¥
dn `N` dpizp iedizC ipEwzl iOp lNdl Kixhvi` ded `pliAwn `l xn`e oOw©¨§¨©Ÿ§©¦§¨£¨¦§§¦§¦¥©¦¦§¥§¤¡¥§¦¨¤¨©

`xEQi`C hB iAbe KxvEd `l KxvEd `NX¤Ÿ§©Ÿ§©§©¥¥§¦¨
:lNdC `YpTY `niiw `l `Ed.áøò Ÿ©§¨©©§¨§¦¥¨¥

:hEWR hB idliWA.ïãéö:'ipznCäéàø §¦§¥¥¨¦¨§©§¦§¨¨
.äðBøçàsc oixcdpq) zFpFnn ipiC cg`A ©£¨§¤¨¦¥¨

Ll WIW zFi`x lM Fl Exn`A ibilt`C (.`l§¦§¦¥§¨§¨§¨¤¥§
cr `iad `le miWlW cr `ad `iadl§¨¦¨¥©§Ÿ¦§Ÿ¥¦©
xn`e di`x `ad Fl Exn`e miWlW xg`l§©©§Ÿ¦§¨§¨¥§¨¨§¨©
DizeEM `zkld `ziiOwA di`x il oi ¥̀¦§¨¨§©©§¨¦§§¨©¨¥

:DizeEM `zkld zil `ziixzAaEøéépäå §©§©§¨¥¦§§¨©¨¥§©§¨
.élLxn` `pngxe icin `le Dl aidi `l ¤¦Ÿ¨¦¨§Ÿ¦¥§©£¨¨¨©

:DciA ozpe.'eë àLéø àðL éàî`w §¨©§¨¨©§¨¥¨¨
`Ed eiWkrn e`l zpn lr DiYrC `wlq©§¨©§¥©§¨©¥©§¨
FnM iede iAxC Dilr ibiltC opAxM§©¨¨¦§¦¥£¥§¤¦©£¥§
i`O` k"`e hB iedil xiiPd il ixifgYWkl¦§¤©§¦¦¦©§¨¤¡¥¥§©©
icin e`l oiWExiB zrWA `d zWxFbn§¤¤¨¦§©¥¦©¦¥

:`hiwp.déúéìc àëéä:zilhv`làì §¦¨¥¨§¥¥§¦§§¦Ÿ
.déìôklM (.`q sc) oiWECiw zkQnA n"x ©§¥§©¤¤¦¦¨

'Eke oaE`x ipaE cb ipA i`pzM Fpi`W i`pY§©¤¥¦§©§¥¨§¥§¥§
KMld hB `di `l ixifgY `l m` `nipC§¥¨¦Ÿ©§¦¦Ÿ§¥¥¦§¨

:Di`pY lhA.àhéb éåä àì déìôk àä ¨¥§¨¥¨©§¥Ÿ£¥¦¨
:n"xl.écëîopixnB `kidn i`pY lM n"xl §¦§¦§¨§©¥¥¨©§¦¨

:FltFkl.ãâ éða éàðzîm` lEtM didW §§¦§©§¥¨¤¨¨¨¦
oeike (al xacna) Exari `l m`e Exari©©§§¦Ÿ©©§§¥¨
FA ElYW i`pY mzd iM opirA 'ixnB 'iPinC§¦¥©§¦§¦¨¦¨¨§©¤¨
df Exari m` dUrOl mcFw xMfEd dUrOd©©£¤§©¤©©£¤¦©©§¤
opirA p"d dUrOd df mdl mYzpE i`pYd©§©§©¤¨¤¤©©£¤§¦¨

:hB `di ixifgY m` `nipC.àëä é÷eôàì §¥¨¦©§¦¦§¥¥©£¥¨¨
n"r xcde `WixA KHiB df Dl xn`C§¨©¨¤¦¥§¥¨§¨©

:ixifgYW.'eë déì éåäc íeMîn"xl oiaE ¤©§¦¦¦©£¥¥¥§
dlitkA `N` bilt` `lC opAxl oiaE¥§©¨¨§Ÿ¦§¦¤¨¦§¦¨
xaCd KxvEd mzd `nrh WxtncM§¦§¨¥©§¨¨¨§©©¨¨

nA Wi oM `lnl`W FxnF`ls`W rnW §§¤¦§¨¥¥¥§©§©¤©
:Elgpi `l orpM ux`A.ãçà øáãaxFarl §¤¤§©©Ÿ¦§£§¨¨¤¨©£

:oCxId.øçà øáãa äNòîexar zlgp ©©§¥©£¤§¨¨©¥©£©¥¤
:dgxfn oCxId©©§¥¦§¨¨

øáãá

ììkîz"`e .dpizp `ied `l FgxM lrA dpizp `nlraCbiltn `l `YWdC ¦§©¦§©§¨§¦¨§©¨§Ÿ©§¨§¦¨§§©§¨Ÿ©§¦
k"` dpizp `ied `l FgxM lrA oipr lkaC eiptA `NW oiA eiptA oiA¥§¨¨¥¤Ÿ§¨¨¦§¨¦§¨§©¨§Ÿ©§¨§¦¨
icM mlAwNn deln firdl lFki did `l eiptaC l"ie dpFW`xA onhp did dOl̈¨¨¨¦§¨¨¦¨§¦§¨¨Ÿ¨¨¨§¨¦©§¤¦§©§¨§¥
z"`e FgxM lrA mlAwl c"a EdEUri eiptA did m` mbe FNW ziAd didIW¤¦§¤©©¦¤§©¦¨¨§¨¨©£§©§¨§©¨§§
eilrC aFgd oFrxtM iedC dnFg ixr iYaA§©¥¨¥¨©£¥§¦§©§¨¨
opixn`wcM oFrxR iedC `hiWR mlAwl§©§¨§¦¨©£¥¥¨¦§¨©§¦¨
rnWn xAcnA Fl xifgi `l aEXiA Edeld¦§¨§¦Ÿ©£¦§¦§¨©§©
oke FgxM lrA ENit` Fl xifgi aEXiaC¦§¦©£¦£¦§©¨§§¥

adGdA(.hn sc n"a)KfEf lFwW Dil xn` iM §©¨¨¦¨©¥§¨
Kixhvi` dnE mPg xnFWM ENit` ied `lŸ£¥£¦§¥¦¨¨¦§§¦
`nlrA `weC l"ie oTzl owGd lNd¦¥©¨¥§©¥§©§¨§©§¨
ciqtn delOd oi`W dpizp iedC `hiWR§¦¨©£¥§¦¨¤¥©©§¤©§¦
oFrxRd i"rC `kd la` oFrxRd zlAwA§©¨©©¦¨£¨¨¨§©¦¨
ied FzlAw i"r oke ziAd xifgdl Kixv̈¦§©£¦©©¦§¥©¨¨£¥
hB iAB z"`e dpizp `ied `l hB hBd©¥¥Ÿ©§¨§¦¨§©¥¥
cFnll KixS dnE dpizp `ied `lC `hiWR§¦¨§Ÿ©§¨§¦¨©¨¦¦§
dpYn oYi m` ike lNd lW FzpTYn¦©¨¨¤¦¥§¦¦¦¥©¨¨
l"iC i"xF`e FgxM lrA dPlAwi Fxiagl©£¥§©§¤¨§©¨§§¦§
il ipYYW n"r KHiB f"d Dl xn`C oeikC§¥¨§¨©¨¦¥¤¦§¦¦
eilre DYrcA xaCd dlY fEf miz`n̈©¦¨¨©¨¨§©§¨§¨¨
l"nwe dnFg ixr iYaA FnM iede mlAwl§©§¨©£¥§§¨¥¨¥¨§

:dpizp `ied `l k"rA d"t`C§§Ÿ©§¨§¦¨
é÷eôàì'iR .i`pzl mcFw dUrnC `kd ©£¥¨¨§©£¤¤¦§©¦

`pipg 'xe xi`n 'xC qxhpETA©§§¥§¥¦§£¦¨
mzd opixn`wcM zEltkA `N` ibilR `lŸ§¦¥¤¨§©§¦§¨©§¦¨¨¨
Wi oM `lnl`W FxnF`l KxvEdC `nrh©§¨§§©§§¤¦§¨¥¥¥
dWwe Elgpi `l orpM ux`A s`W rnWnA§©§©¤©§¤¤§©©Ÿ¦§£§¨¤

milrFRd z` xkFVd wxRaC(.cv sc n"a) ¦§¤¤©¥¤©£¦
n"x` iOp opAx ibiltC `icdA rnWn©§©§¤§¨¦§¦¥©¨¨©¦©
mPg xnFW dpzn iAB i`pzl mcFw dUrnA§©£¤¤¦§©©¥©§¤¥¦¨
lEtM i`pY `nlWA z"`e l`FWM zFidl¦§§¥§¦§¨¨§©¨
opitli e`ll mcFw ode dUrnl mcFw i`pzE§©¤§©£¤§¥¤§¨©§¦¨
EaYkpCn oaE`x ipaE cb ipA i`pYn xiRW©¦¦§©§¥¨§¥§¥¦§¦§§
`peeB i`d iM opirA DPin rnW oiprd dfA§¤¨¦§¨§©¦¨§¦¨¦©©§¨
aEzMX dn lr dpzn `di `NW la £̀¨¤Ÿ§¥©§¤©©¤¨

wl xWt`e dxFYAikid gilW i"r FniI ©¨§¤§¨§©§¨¦©¥¦
zFAEzkA opixn`cM mzdn opitli(.cr sc) ©§¦¨¥¨¨¦§©§¦¨¦§

`N` i`pY lirFn iOp ikd e`lA `nlC¦§¨§©¨¥©¦¦§©¤¨
mi`pYd lkC mEXn l"ie dUrn ded ikdC§¨¥£¨©£¤§¦§¨©§¨¦
xnF`d wxRA oiWECiwA iziinC miaEzMd©§¦§©§¥§¦¦§¤¤¨¥

(.`q sc)opiraC DPin rnW df oiprA Eed£§¦§¨¤§©¦¨¦§¦¨
m`e EklY izFTgA m`e `peeB i`d iM WOn©¨¦©©§¨§¦§ª©¥¥§¦
gilW i"r zFvn aFx iOp mYrnWE Ea`YŸ§©§¤©¦¦§¨¦©
`ziixA oOwl Dl iwFn p"dC WxiR `lC b"r` lEtM i`pzA ixii` oizipznC iPd lke DizeEM ixaq KEnqA `axe l`EnWC 'Ek lEtM i`pY 'iraC n"xM dkldC d`xpe§¦§¤©£¨¨§¦§¦§©¨¦§¥§¨¨§¨©§¥©¨¥§¨©¥§©§¦¦©§¥¦§©¨§Ÿ¦¥§¥¨§©¨§©§¨

oFbM q"XAW n"r lkaE WxiR `NW t"r` Di`pzl DiltMcA(:`n dkeq)`weC `N` lEtM i`pY opirA mFwn lkaE zElitM irA FA `vFIke bFxz`C il EdxifgYW n"r ¦§©§¥¦§¨¥¤Ÿ¦¥§¨¤©©§¤©§¦¥¦§¤§§©¥¨¥§¦§¨¨§¦¨§©¨¤¨©§¨
zEcrd zrEaW 'tA ixEQi` iedC W`x irExtE oii iiEzWA(:el sc zereay)dpFre zEqkE x`W `Mi`C `pFnn DiA zi`C `xEQi` iedC mEXn dhFqA zElitM opiraC `de ¦§¥©¦§¥Ÿ©£¥¦¥§§©¨¥§¨¦§¦¨§¦§¨¦©£¥¦¨§¦¥¨¨§¦¨§¥§§¨

opiqxbC opgl` 'x axdl d`xpe Dil zil `kde od rnFW dY` e`l llMn n"xl Dil zi` xz` lkA oFA x"` iqFi x"` xnF`d wxRA inlWExiA opixn`C `de dAEzkE§¨§¨§©§¦¨¦©§¦§¤¤¨¥¥§¨£¨¦¥§¦§©©©¨¥©¥§¨¨¥¥§¦§¤§¨©¤§¨¨§©§¦¨
oi` xnFg mEXnE miIw dUrnE lhA i`pYd oiCd onE F`pY ltM `lC b"r` xnFlM dexrA `Ed xnFg `pipg 'x iPWnE Dil zi` `kde 'Eke n"xl Dil zil xz` lkA§¨£¨¥¥§§§¨¨¦¥§©¥£¦¨¤¨¤§¨§©§Ÿ¨©§¨¦©¦©§©¨¥©£¤©¨¦¤¥

KWp Edfi`A lEtM i`pY opiraC oeiM opgl` 'x axd dWwd lirl mzd ixii` ikdaE mdipXn hB dkixv xg`n oiWECiw dlAw m`W oiWECiw oiWECiTd `le hB hBdn"a) ©¥¥§Ÿ©¦¦¦¦¤¦¦§¨¦¦¥©¥§¦¨¥¦§¥¤§¨¥©§¥¨¨§¥¦§¨¨©¤§¨¨¥¨¦§¦¨§©¨§¥¤¤¤
(.eq scNin inEhR xn`wC `p` KciC YniIw i` iABEpiAx xnF`e Di`pzl DiltM `l `d i`O`e lirFn did dxn` `idW FnM `Ed dpzd m`W rnWn `Ed `nlrA i ©¥¦©©§¦¨£¨§¨¨©§¥¦¥§©§¨©§©¤¦¦§¨§¤¦¨§¨¨¨¦§©©¨Ÿ©§¥¦§¨¥§¥©¥

iENB `N` opirA `lC zFnFwn Wie lEtM i`pY n"xlE xEnB i`pY opiraC zFnFwn WiC Wi mipiipr 'be n"xC opAxl 'it` iPdn `lC mEXn iNin inEhR hwpC `d wgvi¦§¨¨§¨©§¥¦¥¦§Ÿ§©¥£¦§©¨¨§§¦§¨¦¥§¥§¦§¦¨§©¨§§©¨§¥§§Ÿ§¦¨¤¨¦
WCwn Wi`d 'taE opirA `l zrC iENB 'it`C zFnFwn Wie zrC(mixac d"c :hn sc oiyecw):WxFtnàlà`axl Dil zilC mEXn e`l .i`pzl mcFw dUrnC mEXn `ax xn` ©©§¥§©£¦¦©©Ÿ§¦¨§¨¦§©¥§¨¤¨¨©¨¨¦§©£¤¤¦§©©¦§¥¥§¨¨

e`l m`e `vi Fxifgd il EdxifgYW zpn lr df bFxz` KlidA `ax xn`w `icdaC cFre lirl ziWixtcM `zklid ikd `dC inC eiWkrn xnF`M zpn lr xnF`d lM̈¨¥©§¨§¥¥©§¨¨¥§¨¨¥¦§§¨§¦§¦¦§¥§¦§¤§¨¨¨©¨¨§¥¨¤§¤©§¨¤©§¦¥¦¤§¦¨¨§¦©
eixacA Wxtl Fl did k"`C eiWkrn xn`W oFbM ixiin mzdC xnFl d`xp oi`e FciA Fpi` f`e FxifgdWM `N` dpYOd dlg `l `de `vi ikid inC eiWkrn xnF`M§¥¥©§¨¨¥¥¦¨¨§¨Ÿ¨¨©©¨¨¤¨§¤¤§¦§¨¥§¨§¥¦§¤©§¨¨©§¥§¤¨©¥©§¨§¨¨§¨¥¦§¨¨
opAxM ENit` Ef `ziixA aXiil `ax dvFxW `N` Wxtl Fl did eiWkrn xnF`A ixiin i` la` EpizpWnA Dil Wxtn `lC mEXn Epiid zElitM iOp WxiR `lC b"r`e§§Ÿ¦¥©¦§¦©§¦§Ÿ§¨¥¥§¦§¨¥£¨¦©§¥§¥¥©§¨¨¨§¨¥¤¨¤¤¨¨§©¥§©§¨£¦§©¨¨
xn`w eiWkrnC DwiYxPn dOg `vYW zpn lrA oicFn lMd xn`wC iAxM xaqC oiwxiR sFqA oOwl rnWn iOp iIA`e iX` ax wiQncM xiRW `iz` iAxl la` iAxe§¤¦£¨§¤¦©§¨©¦¦§©¦©©¥§©©¥©¦©§©§©¨§¦§¦§¨©§¤¦§¨¨©©Ÿ¦§©§¨¤¥¥©¨¦©§¦¨§¥©§¨¨¨©
:sicrC zpn lrA y"k ibilR `vY m`A `dC inC eiWkrn xnF`M e`l zpn lrC oicFn lMd `kRi` xninl ivn `lC di`x mXn oi` EdinE 'Ek iAxcke§¦§¤¦¦¥¦¨§¨¨§Ÿ¨¥§¥©¦§¨©Ÿ¦§©§¨©§¥¥©§¨¨¥§¨§¦¥¥§¦¥§©§¨§¨¦

i`pzc

äðéúð àéåä àì déçøk ìòa äðéúð àîìòác ììkî¦§¨¦§©§¨§¦¨§©¨§¥Ÿ©§¨§¦¨
é÷úîàîìãå éMà øa éîéL áø àîéúéàå àtt áø dì ó ©§¦¨©¨¨§¦¥¨©¦¦©©¦§¦§¨

éøèöà ékïéa åéðôa ìáà åéðôa àlL éðewúì déì C ¦¦§§¦¥§©¥¤Ÿ§¨¨£¨§¨¨¥
øîà éøîàc àkéàå äðéúð àéåä Bçøk ìòa ïéa Búòcî¦©§¥§©¨§©§¨§¦¨§¦¨§¨§¥¨©
éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä ìlä ìL Búðwzî àáø̈¨¦©¨¨¤¦¥£¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦
àéåä Bçøk ìòa ïéáe Bzòcî ïéa Bì äðúðå æeæ íéúàî̈©¦§¨§¨¥¦©§¥§©¨§©§¨

éøèöéà éëå äðéúðìáà åéðôa àlL éðewúì ìläì déì C §¦¨§¦¦§§¦¥§¦¥§©¥¤Ÿ§¨¨£¨
é÷úî dðéúð àéåä Bçøk ìòa ïéa Bzòcî ïéa åéðôadì ó §¨¨¥¦©§¥§©¨§©§¨§¦¨©§¦¨

åéðôa eléôà àîìãå éMà øa éîéL áø àîéúéàå àtt áø©¨¨§¦¥¨©¦¦©©¦§¦§¨£¦§¨¨
àc éàî ìläå àì Bçøk ìò ïéà Bzòcî énðéøèöédéì C ©¦¦©§¦©¨§Ÿ§¦¥©§¦§§¦¥

íB÷î ìk ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà ïé÷z̈¦¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨¨
BúBîk äëìä eðéúðLîa ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø äðML¤¨¨©¨¦§¤©§¦¥§¦§¨¥£¨¨§
éhéb äæ éøä ïðaø eðz äðBøçà äéàøe ïcéöå áøòî õeçC ¥¨¥§©§¨§¨¨©£¨¨©¨¨£¥¤¦¥

øéépä úà éì éøéæçzL úðî ìò úLøBâî dðéà élL øéépäå§©§¨¤¦¥¨§¤¤©§¨¤©§¦¦¦¤©§¨
áø øîà àôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàî úLøBâî§¤¤©§¨¥¨©§¨¥¨¨©©
ïzz øîàc àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø épî àä àcñç¦§¨¨©¦©¨¦§¤©§¦¥¦§¨©¦¥
é÷úî éîãa déì äñéiôîc øLôà énð éëä äéîc úà Bìó ¤¨¤¨¨¦©¦¤§¨¦§©§¨¥¦§¥©§¦

àëéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàc øeîéà éiaà dì̈©©¥¥§¨©©¨¦§¤©§¦¥¥¨
øîà àlà øîà éî déðéòa déúéàc àëéä déðéòa déúéìc§¥¥§¥¥¥¨§¦¥§¥¥¦¨©¤¨¨©
ìeôk éàðz ïðéòa øîàc àéä øéàî éaø épî àä éiaà©©¥¨©¦©¦¥¦¦§¨©§¦¨§©¨

é÷úî déàðúì déìôk àì àä àëäåàîòè àáø dì ó §¨¨¨Ÿ©§¥¦§¨¥©§¦¨¨¨©§¨
àhéb éåä àì déàðúì déìôk àä déàðúì déìôk àìc§Ÿ©§¥¦§¨¥¨©§¥¦§¨¥Ÿ£¥¦¨
éðáe ãâ éða éàðzî eäì ïðéøîb àëéäî éàðz ìk éãkî¦§¦¨§©¥¥¨©§¦©§¦§©§¥¨§¥
íãB÷ éàðz ìk óà äNòîì íãB÷ éàðz íúä äî ïáeàø§¥©¨¨§©¤§©£¤©¨§©¤
øîà àlà éàðúì íãB÷ äNòîc àëä é÷etàì äNòîì§©£¤§©¥¨¨§©£¤¤¦§©¤¨¨©

é÷úî éàðúì íãB÷ äNòîc íeMî àáøàcà áø dì ó ¨¨¦§©£¤¤¦§©©§¦¨©©¨
íãB÷ éàðz àä éàðúì íãB÷ äNòîc àîòè äáäà øa©©£¨©§¨§©£¤¤¦§©¨§©¤
eäì ïðéøîb àëéäî éàðz ìk éãkî àhéb éåä àì äNòîì§©£¤Ÿ£¥¦¨¦§¦¨§©¥¥¨©§¦©§
àëä é÷etàì ìk óà øçà øáãa äNòîe ãçà øáãa éàðz íúä äî ïáeàø éðáe ãâ éða éàðzî¦§©§¥¨§¥§¥©¨¨§©§¨¨¤¨©£¤§¨¨©¥©¨§©¥¨¨

éàðúã

גיטין. פרק שביעי - מי שאחזו דף עה עמוד א - בשיתוף מהדורת טובי'ס
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



hbצו `ianda cenr dr sc ± oey`x wxtoihib

.ãçà øáãa:hB zFidl dUrOd `Ede Fxifgdl i`pYd `Ed Fnvr hbAéMà áø §¨¨¤¨§¥©§©§©§©§¦§©©£¤¦§¥©©¥
.épî àä øîà:zWxFbn ixifgYW zpn lr ipYwCøîBàk 'eëå øîàc àéä éaø ¨©¨©¦§¨¨¥©§¨¤©§¦¦§¤¤¤¦¦§¨©§§¥
.éîc åéLëòîzxfgn `id onf xg`lE hbl `hiwp oiWExiB zrWaC gMYW`e ¥©§¨¨¥§¦§©©§¦§©¥¦§¦¨§¥§©©§©¦©§¤¤

:dpYn DnW xifgdl zpn lr dpYnE.'eë ìàeîL ïé÷úàxn`i Dl FxqFOWM ©¨¨©§¨§©£¦§¨©¨¨©§¦§¥§¤§¨Ÿ©
hB `di iYn m` hB `di `l iYn `l m ¦̀Ÿ©¦Ÿ§¥¥¦©¦§¥¥
`HiB ied DiltM `l i`C lEtM i`pY 'iraC¦§¦§©¨§¦Ÿ©§¥£¥¦¨

:Dilr `lqtn `Ed odM i`e cInâ"ä ¦¨§¦Ÿ¥¦§§¨£¥
.ézî íà àîéðå:'Ek miCwn `l `WixA §¥¨¦©¦§¥¨Ÿ©§¦

.íãB÷ ïä:(al xacna) mYzpE Exari m` ¥¤¦©©§§©¤
àì ézî àì íà àáø øîà àlà â"ä¤¨¨©¨¨¦Ÿ©¦Ÿ

.èb àäémiCwn `lC mEXn `WixA `nil §¥¥¥¨§¥¨¦§Ÿ©§¦
mcFw od opiraC e`le od `nip xcde 'Ek§¨©¥¨¥§©¦§¦¨¥¤

:e`ll'éðúî'á ez÷éðî àéä änk §©©¨¦§¦©
.íéðL`Ed KMW mipW iYW clEl `dIW ¨¦¤§¥©¨¨§¥¨¦¤©

ini lM eia` z` WOWl oiprlE Fzwpd onf§©£¨¨§¦§©§©¥¤¨¦¨§¥
:eiIgøNò äðîL øîBà äãeäé éaø ©¨©¦§¨¥§Ÿ¨¨¨
.LãçEdIW cr wFpiY zwpd onf dcEdi 'xl Ÿ¤§§¨§©£¨©¦©¤§

sc) t"r` wxRA zFAEzkA miWcg g"i Fl¢¨¦¦§§¤¤
:(:q.ïaä úî:a`d zn F` onGd mcFwæ"ä ¥©¥¤©§©¥¨¨
.èb`N` oeEMi` `l icin WixR `lC oeikC ¥§¥¨§Ÿ¨¦¦¥Ÿ¦©¥¤¨

o`MnE Kixv `EdW mini lM dgeexdl§©§¨¨¨¨¦¤¨¦¦©
Kli`e:Kixv Fpi`.äãt÷äa àlL`l `id §¥¨¥¨¦¤Ÿ§©§¨¨¦Ÿ

dPnid daMrd oi`W ikd 'it`e EYqirkd¦§¦©©£¦¨¥¤¥¨©¨¨¥¤¨
:dcRwdA m` y"ke hB Fpi`øîBà â"áùø ¥¥§¦§©§¨¨¥

.èb äækoi`e EYciRwd `le li`Fd ¨¤¥¦§Ÿ¦§¦©§¥
:dPnid daMrd'îâ.â"áùø 'éðúî ¨©¨¨¥¤¨©§¦

`nl` dinC oYY (.cr sc) lirl xn`C§¨©§¥¦¥¨¤¨©§¨
iOp `d xn`w `weC e`le oeEMin dgeexdl§©§¨¨¦©¥§©©§¨¨¨©¨©¦
wpil Kixv `EdW onf lke oeEMi` dgeexdl§©§¨¨¦©¥§¨§©¤¨¦¦©

:xn`w.ïðaø àúééøáe(:my) 'ixn`C ¨¨©§©§¨©¨¨§©§¥
dwpde WEOiW iOp `kd `weC zilhv ¦̀§§¦©§¨¨¨©¦¦©£¨¨

:iBq cg` mFiaE `weC.éàðúa ì÷éîc ©§¨§¤¨©¦§¥¥¦§©
daMr lM iOp xn`we dinC oYY xn`C§¨©¦¥¨¤¨§¨¨©©¦¨©¨¨

:hB f"d dPnid Dpi`W.ízña ïàk'ipzn ¤¥¨¥¤¨¥©¦§©©§¦
`ziixaE mYqA iwipY mipW iYW xn`C§¨©§¥¨¦¨¦¦¦§©§©§¨

:cg` mFi WxtnA.øîà éMà áø`ziixA ¦§¨¥¤¨©©¥¨©§©§¨
inC cg` mFi WxtnM mYq lkC mYqA¦§©§¨§©¦§¨¥¤¨¨¥
iX` axe DiOwl Dl iPWn iX` ax 'ipznE©§¦©©¥§©¥¨§©¥§©©¥
`N` `z` `ziixaE oizipzn iiEpWl e`l©¦§¥©§¦¦§©§¨¨¨¤¨
iYW mYq xn`C `axC Dilr ibElt`l§¦§¥£¥§¨¨§¨©§©§¥

:mipW.íéðL ézMî ãçà íBé:wFpiY lW ¨¦¤¨¦§¥¨¦¤¦
.é÷eôàìFl ExarW xg`l EYwipd m`W ©£¥¤¦¡¦©§©©¤¨§

:mipW iYW.àìc:dwpd df oi`W §¥¨¦§Ÿ¤¥¤£¨¨
àîìùá

éàðúclg hBd oi`C dUrOd xzFq i`pYdW WExiR .cg` xacA dUrnE ¦§©©£¤§¨¨¤¨¦¤©§©¥©©£¤§¥©¥©
df bFxz` Klid la` DciA hBd oi` f`e i`pYd miIwzPW xg` `N ¤̀¨©©¤¦§©¥©§©§¨¥©¥§¨¨£¨¥¨¤§¤
zpn lr l"qC cg` xacA dUrnE i`pY ied `l EdxifgYW zpn lr dpYnA§©¨¨©§¨¤©§¦¥Ÿ£¥§©©£¤§¨¨¤¨¦©§¨

Wkrn xnF`M:Fcil `aIWM cIn FA `vie cIn dlg dpYOde ei §¥¥©§¨§©©¨¨¨¨¦¨§¨¨¦¨§¤¨Ÿ§¨
úî'iR .hB f"d a`d zn F` oAd ¥©¥¥¨¨¥¦

mipW 'a KFzA oAd zn qxhpETA©§§¥¥©¥§¨¦
dwipd `l m`C xnFl dvFxW rnWn©§©¤¤©§¦Ÿ¥¦¨
rnWn oke hB ied `lC llM dWOWe§¦§¨§¨§Ÿ£¥¥§¥©§©
'Ek `axl `nlWA iAB `xnBA FWExiRA§¦©§¨¨©¥¦§¨¨§¨¨
zn m`C d`xp oi`e 'Ek iX` axl `N ¤̀¨§©©¥§¥¦§¤§¦¥
iedC `hiWR cg` mFi EYWOiXWM a`d̈¨§¤¦§©¤¨§¦¨©£¥
Dl WI dnC zOW cr FYWOiXW oeiM hB¥¥¨¤¦©§©¤¥§©¥¨
opirEnW`C xninl `Mile xzFi WOWl§©¥¥§¥¨§¥©§©§¦¨
opirA `lC hB ied mcFw zOW t"r`¤¥¤£¥¥§Ÿ§¦¨
`l i`Ce `dC diIg ini lM EPWOWYW¤§©§¤¨§¥©¤¨§¨©©Ÿ
df oi`C hB ded `l opirA ded i`C opirA§¦¨§¦£¨§¦¨Ÿ£¨¥§¥¤

`xzA wxRA opixn`cM zEzixM(:bt sc onwl) §¦¦§©§¦¨§¤¤©§¨
d`xp `N` zEzixM df oi` ikiIg ini lM̈§¥©©§¦¥¤§¦¤¨¦§¤
dwipdW mcFw znC Wxtl wgvi EpiAxl§©¥¦§¨§¨¥§¥¤¤¥¦¨
dgeexdl `N` oieEMi` `lC llM dWOiWe§¦§¨§¨§Ÿ¦©¥¤¨§©§¨¨
axl 'it`e Kixhvi` `l `de DxErvl `le§Ÿ¦§¨§¨Ÿ¦§§¦©£¦§©
wNgl Wi dlC `l `de lirl xn`C sqFi¥§¨©§¥§¨Ÿ¨¨¥§©¥
eia` zEnIW rcFi did m` `nYqn `kdC§¨¨¦§¨¨¦¨¨¥©¤¨¨¦
mzd la` F`pzA ciRwn did `l FpA F`§Ÿ¨¨©§¦¦§¨£¨¨¨
`l `xhn iz`C rcFi did m` dAxC ©̀§©¨¦¨¨¥©§¨¥¦§¨Ÿ

:llM FxiMUn did̈¨©§¦§¨
ììkDpi`W daMr lM b"ayx xn` §¨¨©¨©¨¨¤¥¨

opgl` x"d dWwd .hB f"d dPnid¥¤¨¥¦§¨¤§¨¨
lrA dpizpC lirl `ax xn`w i`O` k"`©©¨¨©¨¨§¥¦§¦¨§©
`de hB ied `le dpizp `ied `l FgxM̈§Ÿ©§¨§¦¨§Ÿ£¥¥§¨
b"ayxM dklde dPOn Dpi` daMr©¨¨¥¨¦¤¨©£¨¨§
oAd F` a`d zn `pW i`n cFre EpzpWnA§¦§¨¥§©§¨¥¨¨©¥
b"ayxl ENit`C xninl iraC Kl oilEgOn¦§¦¨§¨¥§¥©©£¦§
dgeexdl i`Ce `kdC l"ie zWxFbn Dpi ¥̀¨§¤¤§§¨¨©©§©§¨¨
Kixhv` `le zOW oeike oM dUr `nlrA§©§¨¨¨¥§¥¨¤¥§Ÿ¦§§¦
mzd la` i`pYd miIwzp ENi`M ied£¥§¦¦§©¥©§©£¨¨¨
mlAwIW FYrcA fEf miz`n il ipYYW¤¦§¦¦¨©¦§©§¤§©§¥
miIwzp `l mlAwl dvFx Fpi`WM sFQalE§©§¤¥¤§©§¨Ÿ¦§©¥
oilEgnA lirl Dil `wRqnC `de i`pYd©§©§¨¦§©§¨¥§¥¦§¦
`kdC b"r`e hB ied opAxl 'it` `nlC Kl̈¦§¨£¦§©¨¨£¥¥§§¨¨
lgn FnvrA mzdC mEXn Epiid hB ied `lŸ£¥¥©§¦§¨¨§©§¨©

:mElM Dl lgn `l `kd la` Dl̈£¨¨¨Ÿ¨©¨§
eäðéîøe.hB f"d cg` mFi EYWOiW §¦§¦§©¤¨¥

qxhpETd 'itl zFWwdl oi ¥̀§©§§¦©§§¥
'ipznC a`d zn F` oAd znC WxtnC¦§¨¥§¥©¥¥¨¨§©§¦
Kdl iwFn `l i`O` EYwipdW xg ©̀©¤¡¦©©©Ÿ¥§©
EYWOiXW xg`l zOW `kdC `ziixA§©§¨§¨¨¤¥§©©¤¦§©
ipzinl Dil ded k"`C cg` mFi EYwipde§¡¦©¤¨§£¨¥§¦§¥
i`n k"`C uxYl oi` la` znE `icdA§¤§¨¥£¨¥§©¥§©
`dC iOp zg` drW 'it` '` mFi `ixi ¦̀§¨£¦¨¨©©©¦§¨
iX` axl `N` iAB KEnqA WxiRW i"Xxl§©¦¤¦¥§¨©¥¤¨§©©¥

:icin KixR ied `l `weC i`C zg` drW ENit` `N` `weC e`l cg` mFi p"d `tiq `pW i`nE `Wix `pW i`nïéúéðúîFl oYY zilhvi` iAB xn`C .b"ayx ©§¨¥¨©§¨¥¨¤¨©©§¨¤¨£¦¨¨©©§¦©§¨Ÿ£¥¨¦¦¥©§¦¦§¨©©¥¦§§¦¦¥
mFi DxrivC oeike oiEMin `w DxErvl ixn`C opAx `ziixaE xn`w KxFSd lM WEOiWe dwpde oiEMn `w dgeexdl iOp oizipznE oiEMin `w dgeexdlC dinC z ¤̀¨¤¨¦§©§¨¨¨¦©¥©§¦¦©¦§©§¨¨¨¦©¥©£¨¨§¦¨©¤¨¨©§©§¨©¨¨§©§¥¦§¨¨¦©¥§¥¨§¦£¨
mPgA DxErvl oeEMzp `l `kd iOp i` Dxriv `l `dC hB Fpi` llM dWOiWe dwipdW mcFw zn m` df WExiRlE oiEMn `w dgeexdl `lC oeiM ikdA iBq cg ¤̀¨©¦§¨¥¥¨§Ÿ§©§¨¨¨¦©¥§¦¤¦¥¤¤¥¦¨§¦§¨§¨¥¥§¨Ÿ¦£¨¦©¦¨¨Ÿ¦§©¥¦§¨§¦¨
zilhv` incA utg ipi` xnFl lFki dca`WM KklE 'incl `le zilhv`l Kixv `Ed mlFrl zilhv` iAB la` Kixhv` `l `d zn ike eia`e FpA KxFvl `N ¤̀¨§¤§§¨¦§¦¥¨Ÿ¦§§¦£¨©¥¦§§¦§¨¨¦§¦§§¦§Ÿ§¨¤§©§¤¨§¨¨©¥¦¨¥¦§¥¦§§¦

:opAxM 'ipzn iwFnC KEnqA Wxtl Kixv okeàúééøa:xn`w KxFSd lkC xninl ol zi` ixngnC opAx la` iBq `YxER dgeexdaE .i`pzA lwinC `id b"ayx §¥¨¦§¨¥§¨§¥©§¦§©¨¨§©§¨¦§¥¥¦§©§©§¨¨§¨©¦£¨©¨¨§©§§¥¦¨§¥©§¨©¤¨¨©
ïàkzn la` cg` mFi EYWOiWe EYwipd `weC ol rnWn `we cg` mFi WxtnA `ziixA .WxtnAlwidW oeiM oiYrC `wlqC hB Fpi` llM FYWOWe EYwipd `le ©¦§¨¥§©§¨¦§¨¥¤¨§¨©§©¨©§¨¡¦©§¦§©¤¨£¨¥§Ÿ¡¦©§¦§©§¨¥¥§©§¨©§¦¥¨¤¥¥

:ikd opixn` `lC ol rnWn `w hB iedil llM EYWOWe EYwipd `le zn iM WxiRC iR lr s` cg` mFi `N` Dkixvd `NW KM lM dilr̈¤¨¨©¤Ÿ¦§¦¨¤¨¤¨©©¦§¦¥¦¥§Ÿ¡¦©§¦§©§¨¤¡¥¥¨©§©¨§Ÿ©§¦¨¨¥
`nlya

äáäà øa àcà áø øîà àlà ãçà øáãa äNòîe éàðúc¦§©©£¤§¨¨¤¨¤¨¨©©©¨©©£¨
épî àä øîà éMà áø ãçà øáãa äNòîe éàðúc íeMî¦¦§©©£¤§¨¨¤¨©©¦¨©¨©¦
úðî ìò øîBàä ìk éaø øîà àðeä áø øîàc àéä éaø©¦¦§¨©©¨¨©©¦¨¨¥©§¨
òøî áéëLc àhéâa ìàeîL ïé÷úà éîc åéLëòî øîBàk§¥¥©§¨¨¥©§¦§¥§¦¨¦§¦§©
íà àîéìå èb àäé ézî íàå èb àäé àì ézî àì íà¦Ÿ©¦Ÿ§¥¥§¦©¦§¥¥§¥¨¦
Léðéà íéc÷î àì èb àäé àì ézî àì íàå èb àäé ézî©¦§¥¥§¦Ÿ©¦Ÿ§¥¥Ÿ©§¦¦¦
ïðéòa ézî àì íà èb àäé àì àîéìå déLôðì àúeðòøet§£¨§©§¥§¥¨Ÿ§¥¥¦Ÿ©¦§¦¨

é÷úî äNòîì íãB÷ éàðzéàðz ìk éãkî àáø dì ó §©¤§©£¤©§¦¨¨¨¦§¦¨§©
ïä íúä äî ïáeàø éðáe ãâ éða éàðzî ïðéøîb àëéäî¥¥¨©§¦©¦§©§¥¨§¥§¥©¨¨¥
àlà ïäì íãB÷ åàìc àëä é÷etàì ìk óà åàìì íãB÷¤§¨©¨§©¥¨¨§¨¤§¥¤¨
íà èb àäé ézî íà èb àäé àì ézî àì íà àáø øîà̈©¨¨¦Ÿ©¦Ÿ§¥¥¦©¦§¥¥¦
íéc÷î àì èb àäé àì ézî àì íà èb àäé àì ézî àìŸ©¦Ÿ§¥¥¦Ÿ©¦Ÿ§¥¥Ÿ©§¦
ézî àì íà èb àäé ézî íà déLôðì àúeðòøet Léðéà¦¦§£¨§©§¥¦©¦§¥¥¦Ÿ©¦

:åàìì íãB÷ ïä ïðéòa èb àäé àìäðùîéhéb äæ éøäC Ÿ§¥¥§¦¨¥¤§¨£¥¤¦¥
éða úà é÷éðzL úðî ìò àaà úà éLnLzL úðî ìò©§¨¤§©§¦¤©¨©§¨¤¨¦¦¤§¦
äðîL øîBà äãeäé éaø íéðL ézL ez÷éðî àéä änk©¨¦§¦©§¥¨¦©¦§¨¥§Ÿ¨
äæ éøä èb äæ éøä áàä únL Bà ïaä úî Lãç øNò̈¨Ÿ¤¥©¥¤¥¨¨£¥¤¥£¥¤

éhébúðî ìò íéðL ézL àaà úà éLnLzL úðî ìò C ¦¥©§¨¤§©§¦¤©¨§¥¨¦©§¨
éà áàä øîàL Bà ïaä úî íéðL ézL éða úà é÷éðzL¤¨¦¦¤§¦§¥¨¦¥©¥¤¨©¨¨¦
ïa ïBòîL ïaø èb Bðéà äãt÷äa àlL éðLnLzL éLôà¤§¦¤§©§¥¦¤Ÿ§©§¨¨¥¥©¨¦§¤
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ììk èb äæk øîBà ìàéìîb©§¦¥¥¨¤¥§¨¨©©¨¦§¤©§¦¥

:èb äæ éøä äpîéä dðéàL äákò ìkàøîâïðéòa éîe ¨©¨¨¤¥¨¥¤¨£¥¤¥¦§¦¨
éøä ãçà íBé ez÷éðä ãçà íBé ezLnL éäðéîøe éàä élek¥©§¦§¦¦§©¤¨¥¦©¤¨£¥
ïBòîL ïaø àäå ïðaø àä àéL÷ àì àcñç áø øîà èb äæ¤¥¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨©¨¨§¨©¨¦§
ïðaø àúééøáe ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ïéúéðúî ìàéìîb ïa¤©§¦¥©§¦¦©¨¦§¤©§¦¥¨©§¨©¨¨
åàì àLéøc ììkî éåä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àôéñcî àä̈¦§¥¨©¨¦§¤©§¦¥£¥¦§¨§¥¨¨
ïa ïBòîL ïaø àúééøa àlà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¤¨¨©§¨©¨¦§¤
àì øîà àáø ïðaø ïéúéðúî éàðúa ì÷éîc àéä ìàéìîb©§¦¥¦§¥¥¦§©©§¦¦©¨¨¨¨¨©Ÿ
íúñ ìk øîà éMà áø Løôîa ïàk íúña ïàk àéL÷©§¨¨¦§¨¨¦§¨¥©©¦¨©¨§¨
ézL ez÷éðî àéä änk ïðz éîc ãçà íBé Løôîk énð©¦¦§¨¥¤¨¨¥§©©¨¦§¦©§¥
àáøì àîìLa Lãç øNò äðîL øîBà äãeäé éaø íéðL̈¦©¦§¨¥§Ÿ¨¨¨Ÿ¤¦§¨¨§¨¨

øîà÷ éëä ébñ ãçà íBéa Lãç øNò äðîL éì änì íéðL ézL éì änì éMà áøì àlà àçéð¦¨¤¨§©©¦¨¨¦§¥¨¦¨¨¦§Ÿ¨¨¨Ÿ¤§¤¨©¦¨¦¨¨©
øçàì é÷etàì Lãç øNò äðîMî ãçà íBé àìc íéðL ézL øçàì é÷etàì íéðL ézLî ãçà íBé¤¨¦§¥¨¦§©¥§©©§¥¨¦§Ÿ¤¨¦§Ÿ¨¨¨Ÿ¤§©¥§©©

éhéb äæ éøä éáéúéî àìc Lãç øNò äðîLúðî ìò íéðL ézL àaà úà éLnLzL úðî ìò C §Ÿ¨¨¨Ÿ¤§Ÿ¥¦¥£¥¤¦¥©§¨¤§©§¦¤©¨§¥¨¦©§©
÷éðzLèb Bðéà äãt÷äa àlL éðLnLzL éLôà éà áàä øîàL Bà ïaä úî íéðL ézL éða úà é ¤¥¦¦¤§¦§¥¨¦¥©¥¤¨©¨¨¦¤§¦¤§©§¥¦¤Ÿ§©§¨¨¥¥

àîìùá

גיטין. פרק שביעי - מי שאחזו דף עה עמוד ב - בשיתוף מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש”י

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr dr sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iriax meil)

éàðúcãçà øáãa äNòîedyrnd ixdy ,md ¦§©©£¤§¨¨¤¨
z` el xifgzy `ed i`pzd oke ,'hbd' zelg `ed

.df mrhn lha i`pzd jkle .'hbd'
äáäà øa àcà áø øîà àlàmrhd ok` , ¤¨¨©©©¨©©£¨

`ed ,miiw hbde lha i`pzdy `ziixaaíeMî¦
äNòîe éàðúceidãçà øáãa,i`pz df oi`e §§©©£¤§¨¨¤¨
.lg hbd okle

.xg` ote`a `ziixad oic z` `xnbd zayiin
éMà áø,øîàépî àäzhiyk ef `ziixa ±éaø ©©¦¨©¨©¦©¦

àéä,øîàcàðeä áøìk [éaø] (áø) øîà ¦§¨©©¨¨©©¦¨
øîBàäéîc 'åéLëòî' øîBàk 'úðî ìò'jkle , ¨¥©§¨§¥¥©§¨¨¥

zpn lr eiykrn jhib df ixd' xne`k `ed ixd
cin yxbzzy ezpeeke ,'xiipd z` il ixifgzy

,hbd z` el xifgz onf xg`le ,hbd zlaw zrya
,dly xiipd oiyexibd zelg zryay `vnpe

.'dcia ozpe' oic miiwzne

ipic meiwl l`eny zpwz z` `xnbd d`ian
.rxn aiky hba mi`pzàhéâa ìàeîL ïé÷úà©§¦§¥§¦¨

òøî áéëLc,hbd zxiqna xn`iyézî àì íà' ¦§¦§©¦Ÿ©¦
'èb àäé ézî íàå ,èb àäé àìjixvy oeik ± Ÿ§¥¥§¦©¦§¥¥

owiz recn ,`xnbd zxxan .i`pzd letkl
,ef dxin` `weec l`enyåi`pz oic meiwl `eld §

letkàîéìexn`iy owzl lki ±àäé ézî íà' ¥¨¦©¦§¥
'èb àäé àì ézî àì íàå ,èb,`xnbd daiyn . ¥§¦Ÿ©¦Ÿ§¥¥

y oeik 'hb `di izn m`' micwdl oi`yàìŸ
íéc÷îdéLôðì àúeðòøet Léðéàel oi` ± ©§¦¦¦§£¨§©§¥

zl`ey .envr lr zeprxet xac micwdl mc`l
,`xnbdàîéìå,'ézî àì íà èb àäé àì'oeike §¥¨Ÿ§¥¥¦Ÿ©¦

z` xikfn ok xg` wxe hbd oipr z` micwny
,`xnbd dgec .zeprxet zncwd o`k ei` ,ezzin

c oeikïðéòad didiy,äNòîì íãB÷ éàðzokl §¦¨§©¤§©£¤
wxe ,dzind `edy i`pzd z` micwdl jixv
legiy hbd `edy dyrnd z` xnel jk xg`

.ezngn

é÷úîóàáø dìowizy ef dxin` dliren ji` , ©§¦¨¨¨
`lde ,l`enyìk éãkîipicàëéäî éàðz ¦§¦¨§©¥¥¨

ïðéøîb,mze` micnl okidn ±ãâ éða éàðzî ©§¦©¦§©§¥¨
ïáeàø éðáee .íúä äîzxin` did cb ipa i`pza §¥§¥©¨¨

åàìì íãB÷ ïämcew i`pzd z` eniiwiy cvd ± ¥¤§¨
mdl xn`e micwd ixdy ,eze` eniiwi `ly cvl

,'mdl mzzpe' 'exari m`' dynóàìki`pz ©¨
,'e`l'l mcew 'od'd didiy jixvàëä é÷etàì± §©¥¨¨

izn `l m`' xn`iy l`eny zpwza ok oi`y dn
ixd ,'hb `di izn m`e hb `di `låàìcíãB÷ §¨¤

ïäì.i`pzd legi ji`e , §¥
àlààáø øîàmi`pzd ipic lk miiwl icky , ¤¨¨©¨¨

dyely i`pzd letkl yi zeprxet micwdl `la

,dfd xcqk minrt,èb àäé àì ézî àì íà'¦Ÿ©¦Ÿ§¥¥
,'èb àäé àì ézî àì íà ,èb àäé ézî íà¦©¦§¥¥¦Ÿ©¦Ÿ§¥¥
zexkfpd zekldd lk miniiwzn ef dxin`ae

a ligzn ixdy .lirl'èb àäé àì ézî àì íà'¦Ÿ©¦Ÿ§¥¥
y `vnp jkaeàìíéc÷îàúeðòøet Léðéà Ÿ©§¦¦¦§£¨

déLôðì,xne` jk xg`e .íà èb àäé ézî íà' §©§¥¦©¦§¥¥¦
'èb àäé àì ézî àìdkldd miiwzn jkae Ÿ©¦Ÿ§¥¥

cïðéòadidiy.åàìì íãB÷ ïä §¦¨¥¤§¨

äðùî
dy`l xn`éhéb äæ éøäCéLnLzL úðî ìò £¥¤¦¥©§¨¤§©§¦
àaà úàe` ,ilyéða úà é÷éðzL úðî ìòixd . ¤©¨©§¨¤¨¦¦¤§¦

e .wipdl e` ynyl dkixv efänkonfàéä ©¨¦
ez÷éðîoal e`lniy cr ,,íéðL ézLjyn edfy §¦©§¥¨¦

ini lk eia` z` zynyne .dwpdl jxvpd onfd
.i`pzd z` zniiwn jkae ,eiigøîBà äãeäé éaø©¦§¨¥

wx ezwipnLãç øNò äðîLjxvpd onfd edfy §Ÿ¨¨¨Ÿ¤
m`e .dwpdlïaä úîjxvpd onfd z`ln mcew ¥©¥

,dwpdláàä únL Bà,èb äæ éøä`ly oeiky . ¤¥¨¨£¥¤¥
oad zgeexdl wx oiekzp i`ce ,mieqn onf yxit
ef dgeexda jxev mdl oi`e eznyke ,a`d e`

dy`l xn` .i`pzd miiwzpy xacd aygpéøä£¥
éhéb äæézL àaà úà éLnLzL úðî ìò C ¤¦¥©§¨¤§©§¦¤©¨§¥
,íéðLe`íéðL ézL éða úà é÷éðzL úðî ìò, ¨¦©§¨¤¨¦¦¤§¦§¥¨¦
m`ïaä úî,mipy izy jezaáàä øîàL Bà ¥©¥¤¨©¨¨

df onf jezaéLôà éà'ipevx oi` ±Lef dy` ¦¤§¦¤
'éðLnLzjka dvex epi` a`d m` elit`e ,àlL §©§¥¦¤Ÿ
äãt÷äa,eze` dqirkd dy`dy zngn `l ± §©§¨¨
,èb Bðéà`le ,mieqn onf e`pza yxity oeik ¥¥

.i`pzd miiwzpøîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøs` ©¨¦§¤©§¦¥¥
ote`aäækdf ixdèbzakrn `id oi` ixdy , ¨¤¥

.eynyln,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ììk§¨¨©©¨¦§¤©§¦¥
äákò ìki`pzd meiwaäpîéä dðéàLzngn - ¨©¨¨¤¥¨¥¤¨
,dy`dèb äæ éøä. £¥¤¥

àøîâ
iax ,mipy izy ,ezwipn `id dnk dpyna epipy
,`xnbd dywn .ycg xyr dpny xne` dcedi

éàä élek ïðéòa éîeeze` wipdl dkixv m`d ± ¦§¦¨¥©
,i`pzd miiwl ick jk lk ax onféäðéîøe`lde - §¦§¦

,`ziixaa epipyBzLnLa`d z`,ãçà íBé ¦§©¤¨
ez÷éðäclid z`,ãçà íBéjka i`pzd miiwzp ¥¦©¤¨

eèb äæ éøä. £¥¤¥
(.cr) lirl epipyy dn it lr ,`xnbd zvxzn
iabl l`ilnb oa oerny oaxe minkg ewlgpy

il ipzzy zpn lr jhib df ixd dy`l xne`d
oerny oax zrcl .ezilhvi` dca`e ,izilhvi`
dzid ezpeeky oeik ,dinc el ozz l`ilnb oa

zlaw ici lr s` ok m`e .zilhvi`d giexdl
minkg zrcle .ef dgeexd el d`a zernd
z` `le `weeca ezilhvi` el zzl dkixv

.hbd lha ,el zpzep `l m`e .dinc

àéL÷ àì ,àcñç áø øîàepizpynn dxizq ¨©©¦§¨Ÿ©§¨
y meyn ,`ziixad ixaclïaø àäå ïðaø àä̈©¨¨§¨©¨

ìàéìîb ïa ïBòîL,ïéúéðúîepizpyn oic ± ¦§¤©§¦¥©§¦¦
zrcl xn`p ,mipy izy wipdl dkixvyïaø©¨

ìàéìîb ïa ïBòîLehib dpzndy xaeqd , ¦§¤©§¦¥
z` giexdl ezpeek ,dy`dn d`pd zaeh zlawa

,oad zwpd jxev zgeexdl oiekzp o`k s`e .ekxv
mkxvn zegtae ,a`d yeniy jxev zgeexd e`

.i`pzd miiwzp `làúééøáeicy da epipyy ¨©§¨
miiwl cg` mei dyniy e` dwipd m` jka

zrc ,i`pzdïðaøoiekzdy mixaeqd ,`id ©¨¨
s`e ,dinc z` `le `weec zilhvi`d ozzy

oiekzp ,yeniy e` dwpd lr dpzdy oeik ,o`k

z`vez z` `le df xac `weec dyrzy
.cg` meia elit` ic jkle ,dgeexdd

,`xnbd zl`eyïa ïBòîL ïaø àôéñcî àä̈¦§¥¨©¨¦§¤
éåä ìàéìîbly `tiqa xkfedy dfn `ld ± ©§¦¥£¥

,l`ilnb oa oerny oax zrc dpyndììkî± ¦§¨
jkn gkenàLéøcL ïaø åàììàéìîb ïa ïBòî. §¥¨¨©¨¦§¤©§¦¥

.dcinrne `xnbd zx`an
,jtidl `xnbd zx`anàúééøa àlàepipyy ¤¨¨©§¨
,cg` mei zwpda icy daìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥

éàðúa ì÷éîc ,àéälwiny zenewn epivny ± ¦§¥¥¦§©
inc ozil `id dlekiy .` .i`pzd meiwl mikxca
xn`y llkd .a .i`pzd miiwl ick zilhvi`d

a`d z` dyniy `l m` s`y epizpyn seqa
meiwk aygp ,dpnn d`a dakrd oi`y lk ,llk
mei zwpda icy lwid `ziixaa s` jkle ,i`pzd

eli`e .cg`ïéúéðúî,mipy izy zwpd dkixvnd ©§¦¦
zrclïðaøzeklda mixingn mdy ,dzpyp ©¨¨

mipy izyn zegtay exingd o`k s`e .mi`pz

.i`pzd miiwzp `l
,dxizqd aeyiia sqep ote`àì øîà àáø̈¨¨©Ÿ

àéL÷,ïàke` dwpd lr lrad dpzd dpyna ± ©§¨¨
eia` yeniy lríúña.aevw onf hwp `le , ¦§¨

.jxevd lkk i`pzd z` dy`d zniiwn ,jkld
mle`ïàkxaecn ,`ziixaa -Løôîayxity . ¨¦§¨¥

.cg` mei lr e`pz
éMà áøe `ax lr wleg,øîàénð íúñ ìk ©©¦¨©¨§¨©¦

ôîkéîc ãçà íBé Løoi` mzqa dpzn xy`k ± ¦§¨¥¤¨¨¥
zyxtzn `ziixad s`e .cg` mei lr `l` e`pz
mei jixv jkle ,mzq dwpd lr dpzdy ote`a
zrcl dpynd oic `xnbd x`az oldle] ,cg`

.[iy` ax
ïðz,epizpynaez÷éðî àéä änkíéðL ézL §©©¨¦§¦©§¥¨¦
éaøLãç øNò äðîL øîBà äãeäédpc . ©¦§¨¥§Ÿ¨¨¨Ÿ¤

,`xnbdàçéð àáøì àîìLaepizpynay ¦§¨¨§¨¨¦¨
izy `ed ,mzqa dwpd onfe ,mzq i`pza xaecn

.mipyéMà áøì àlàmzq i`pza s`y xaeqd ¤¨§©©¦
ok m` ,cg` meia icéì änìdy`d z` jixvdl ¨¨¦

zwpdaíéðL ézLoke ,minkg zrcléì änì §¥¨¦¨¨¦
dkixvdlLãç øNò äðîL.dcedi iax zrcl §Ÿ¨¨¨Ÿ¤

`ldébñ ãçà íBéa,`xnbd zx`an .éëä §¤¨©¦¨¦
øîà÷oi` .epizpyn oic iy` ax yxti jk ± ¨¨©

wipdl dkixv `l` ,mipy izy edwipzy dpeekd
î ãçà íBéjezíéðL ézLeizepy izy jeza - ¤¨¦§¥¨¦

e .dwpdl jxvpd onfd `edy zepey`xdé÷etàì§©¥
àìc íéðL ézL øçàìizy xg`y eprinydle ± §©©§¥¨¦§Ÿ

oke .i`pzd meiwl dliren dwpdd oi` mipy

ewipdl dkixv ,dcedi iax zrclãçà íBé¤¨
Lãç øNò äðîMîe ,é÷etàìøNò äðîL øçàì ¦§Ÿ¨¨¨Ÿ¤§©¥§©©§Ÿ¨¨¨

àìc Lãç.i`pzd meiwl dzwpd dliren Ÿ¤§Ÿ
,epizpyn jyndn `xnbd dywnéáéúéî,éøä ¥¦¥£¥

éhéb äæézL àaà úà éLnLzL úðî ìò C ¤¦¥©§¨¤§©§¦¤©¨§¥
íéðLe` ,íéðL ézL éða úà é÷éðzL úðî ìò, ¨¦©§©¤¥¦¦¤§¦§¥¨¦
m`éLôà éà áàä øîàL Bà ,ïaä úî¥©¥¤¨©¨¨¦¤§¦

éðLnLzLz`f xn`y it lr s`äãt÷äa àlL ¤§©§¥¦¤Ÿ§©§¨¨
,ezqirkd dy`dy zngn `ly ±èb Bðéà¥¥



צז "xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr dr sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iriax meil)

éàðúcãçà øáãa äNòîedyrnd ixdy ,md ¦§©©£¤§¨¨¤¨
z` el xifgzy `ed i`pzd oke ,'hbd' zelg `ed

.df mrhn lha i`pzd jkle .'hbd'
äáäà øa àcà áø øîà àlàmrhd ok` , ¤¨¨©©©¨©©£¨

`ed ,miiw hbde lha i`pzdy `ziixaaíeMî¦
äNòîe éàðúceidãçà øáãa,i`pz df oi`e §§©©£¤§¨¨¤¨
.lg hbd okle

.xg` ote`a `ziixad oic z` `xnbd zayiin
éMà áø,øîàépî àäzhiyk ef `ziixa ±éaø ©©¦¨©¨©¦©¦

àéä,øîàcàðeä áøìk [éaø] (áø) øîà ¦§¨©©¨¨©©¦¨
øîBàäéîc 'åéLëòî' øîBàk 'úðî ìò'jkle , ¨¥©§¨§¥¥©§¨¨¥

zpn lr eiykrn jhib df ixd' xne`k `ed ixd
cin yxbzzy ezpeeke ,'xiipd z` il ixifgzy

,hbd z` el xifgz onf xg`le ,hbd zlaw zrya
,dly xiipd oiyexibd zelg zryay `vnpe

.'dcia ozpe' oic miiwzne

ipic meiwl l`eny zpwz z` `xnbd d`ian
.rxn aiky hba mi`pzàhéâa ìàeîL ïé÷úà©§¦§¥§¦¨

òøî áéëLc,hbd zxiqna xn`iyézî àì íà' ¦§¦§©¦Ÿ©¦
'èb àäé ézî íàå ,èb àäé àìjixvy oeik ± Ÿ§¥¥§¦©¦§¥¥

owiz recn ,`xnbd zxxan .i`pzd letkl
,ef dxin` `weec l`enyåi`pz oic meiwl `eld §

letkàîéìexn`iy owzl lki ±àäé ézî íà' ¥¨¦©¦§¥
'èb àäé àì ézî àì íàå ,èb,`xnbd daiyn . ¥§¦Ÿ©¦Ÿ§¥¥

y oeik 'hb `di izn m`' micwdl oi`yàìŸ
íéc÷îdéLôðì àúeðòøet Léðéàel oi` ± ©§¦¦¦§£¨§©§¥

zl`ey .envr lr zeprxet xac micwdl mc`l
,`xnbdàîéìå,'ézî àì íà èb àäé àì'oeike §¥¨Ÿ§¥¥¦Ÿ©¦

z` xikfn ok xg` wxe hbd oipr z` micwny
,`xnbd dgec .zeprxet zncwd o`k ei` ,ezzin

c oeikïðéòad didiy,äNòîì íãB÷ éàðzokl §¦¨§©¤§©£¤
wxe ,dzind `edy i`pzd z` micwdl jixv
legiy hbd `edy dyrnd z` xnel jk xg`

.ezngn

é÷úîóàáø dìowizy ef dxin` dliren ji` , ©§¦¨¨¨
`lde ,l`enyìk éãkîipicàëéäî éàðz ¦§¦¨§©¥¥¨

ïðéøîb,mze` micnl okidn ±ãâ éða éàðzî ©§¦©¦§©§¥¨
ïáeàø éðáee .íúä äîzxin` did cb ipa i`pza §¥§¥©¨¨

åàìì íãB÷ ïämcew i`pzd z` eniiwiy cvd ± ¥¤§¨
mdl xn`e micwd ixdy ,eze` eniiwi `ly cvl

,'mdl mzzpe' 'exari m`' dynóàìki`pz ©¨
,'e`l'l mcew 'od'd didiy jixvàëä é÷etàì± §©¥¨¨

izn `l m`' xn`iy l`eny zpwza ok oi`y dn
ixd ,'hb `di izn m`e hb `di `låàìcíãB÷ §¨¤

ïäì.i`pzd legi ji`e , §¥
àlààáø øîàmi`pzd ipic lk miiwl icky , ¤¨¨©¨¨

dyely i`pzd letkl yi zeprxet micwdl `la

,dfd xcqk minrt,èb àäé àì ézî àì íà'¦Ÿ©¦Ÿ§¥¥
,'èb àäé àì ézî àì íà ,èb àäé ézî íà¦©¦§¥¥¦Ÿ©¦Ÿ§¥¥
zexkfpd zekldd lk miniiwzn ef dxin`ae

a ligzn ixdy .lirl'èb àäé àì ézî àì íà'¦Ÿ©¦Ÿ§¥¥
y `vnp jkaeàìíéc÷îàúeðòøet Léðéà Ÿ©§¦¦¦§£¨

déLôðì,xne` jk xg`e .íà èb àäé ézî íà' §©§¥¦©¦§¥¥¦
'èb àäé àì ézî àìdkldd miiwzn jkae Ÿ©¦Ÿ§¥¥

cïðéòadidiy.åàìì íãB÷ ïä §¦¨¥¤§¨

äðùî
dy`l xn`éhéb äæ éøäCéLnLzL úðî ìò £¥¤¦¥©§¨¤§©§¦
àaà úàe` ,ilyéða úà é÷éðzL úðî ìòixd . ¤©¨©§¨¤¨¦¦¤§¦

e .wipdl e` ynyl dkixv efänkonfàéä ©¨¦
ez÷éðîoal e`lniy cr ,,íéðL ézLjyn edfy §¦©§¥¨¦

ini lk eia` z` zynyne .dwpdl jxvpd onfd
.i`pzd z` zniiwn jkae ,eiigøîBà äãeäé éaø©¦§¨¥

wx ezwipnLãç øNò äðîLjxvpd onfd edfy §Ÿ¨¨¨Ÿ¤
m`e .dwpdlïaä úîjxvpd onfd z`ln mcew ¥©¥

,dwpdláàä únL Bà,èb äæ éøä`ly oeiky . ¤¥¨¨£¥¤¥
oad zgeexdl wx oiekzp i`ce ,mieqn onf yxit
ef dgeexda jxev mdl oi`e eznyke ,a`d e`

dy`l xn` .i`pzd miiwzpy xacd aygpéøä£¥
éhéb äæézL àaà úà éLnLzL úðî ìò C ¤¦¥©§¨¤§©§¦¤©¨§¥
,íéðLe`íéðL ézL éða úà é÷éðzL úðî ìò, ¨¦©§¨¤¨¦¦¤§¦§¥¨¦
m`ïaä úî,mipy izy jezaáàä øîàL Bà ¥©¥¤¨©¨¨

df onf jezaéLôà éà'ipevx oi` ±Lef dy` ¦¤§¦¤
'éðLnLzjka dvex epi` a`d m` elit`e ,àlL §©§¥¦¤Ÿ
äãt÷äa,eze` dqirkd dy`dy zngn `l ± §©§¨¨
,èb Bðéà`le ,mieqn onf e`pza yxity oeik ¥¥

.i`pzd miiwzpøîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøs` ©¨¦§¤©§¦¥¥
ote`aäækdf ixdèbzakrn `id oi` ixdy , ¨¤¥

.eynyln,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ììk§¨¨©©¨¦§¤©§¦¥
äákò ìki`pzd meiwaäpîéä dðéàLzngn - ¨©¨¨¤¥¨¥¤¨
,dy`dèb äæ éøä. £¥¤¥

àøîâ
iax ,mipy izy ,ezwipn `id dnk dpyna epipy
,`xnbd dywn .ycg xyr dpny xne` dcedi

éàä élek ïðéòa éîeeze` wipdl dkixv m`d ± ¦§¦¨¥©
,i`pzd miiwl ick jk lk ax onféäðéîøe`lde - §¦§¦

,`ziixaa epipyBzLnLa`d z`,ãçà íBé ¦§©¤¨
ez÷éðäclid z`,ãçà íBéjka i`pzd miiwzp ¥¦©¤¨

eèb äæ éøä. £¥¤¥
(.cr) lirl epipyy dn it lr ,`xnbd zvxzn
iabl l`ilnb oa oerny oaxe minkg ewlgpy

il ipzzy zpn lr jhib df ixd dy`l xne`d
oerny oax zrcl .ezilhvi` dca`e ,izilhvi`
dzid ezpeeky oeik ,dinc el ozz l`ilnb oa

zlaw ici lr s` ok m`e .zilhvi`d giexdl
minkg zrcle .ef dgeexd el d`a zernd
z` `le `weeca ezilhvi` el zzl dkixv

.hbd lha ,el zpzep `l m`e .dinc

àéL÷ àì ,àcñç áø øîàepizpynn dxizq ¨©©¦§¨Ÿ©§¨
y meyn ,`ziixad ixaclïaø àäå ïðaø àä̈©¨¨§¨©¨

ìàéìîb ïa ïBòîL,ïéúéðúîepizpyn oic ± ¦§¤©§¦¥©§¦¦
zrcl xn`p ,mipy izy wipdl dkixvyïaø©¨

ìàéìîb ïa ïBòîLehib dpzndy xaeqd , ¦§¤©§¦¥
z` giexdl ezpeek ,dy`dn d`pd zaeh zlawa

,oad zwpd jxev zgeexdl oiekzp o`k s`e .ekxv
mkxvn zegtae ,a`d yeniy jxev zgeexd e`

.i`pzd miiwzp `làúééøáeicy da epipyy ¨©§¨
miiwl cg` mei dyniy e` dwipd m` jka

zrc ,i`pzdïðaøoiekzdy mixaeqd ,`id ©¨¨
s`e ,dinc z` `le `weec zilhvi`d ozzy

oiekzp ,yeniy e` dwpd lr dpzdy oeik ,o`k

z`vez z` `le df xac `weec dyrzy
.cg` meia elit` ic jkle ,dgeexdd

,`xnbd zl`eyïa ïBòîL ïaø àôéñcî àä̈¦§¥¨©¨¦§¤
éåä ìàéìîbly `tiqa xkfedy dfn `ld ± ©§¦¥£¥

,l`ilnb oa oerny oax zrc dpyndììkî± ¦§¨
jkn gkenàLéøcL ïaø åàììàéìîb ïa ïBòî. §¥¨¨©¨¦§¤©§¦¥

.dcinrne `xnbd zx`an
,jtidl `xnbd zx`anàúééøa àlàepipyy ¤¨¨©§¨
,cg` mei zwpda icy daìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥

éàðúa ì÷éîc ,àéälwiny zenewn epivny ± ¦§¥¥¦§©
inc ozil `id dlekiy .` .i`pzd meiwl mikxca
xn`y llkd .a .i`pzd miiwl ick zilhvi`d

a`d z` dyniy `l m` s`y epizpyn seqa
meiwk aygp ,dpnn d`a dakrd oi`y lk ,llk
mei zwpda icy lwid `ziixaa s` jkle ,i`pzd

eli`e .cg`ïéúéðúî,mipy izy zwpd dkixvnd ©§¦¦
zrclïðaøzeklda mixingn mdy ,dzpyp ©¨¨

mipy izyn zegtay exingd o`k s`e .mi`pz

.i`pzd miiwzp `l
,dxizqd aeyiia sqep ote`àì øîà àáø̈¨¨©Ÿ

àéL÷,ïàke` dwpd lr lrad dpzd dpyna ± ©§¨¨
eia` yeniy lríúña.aevw onf hwp `le , ¦§¨

.jxevd lkk i`pzd z` dy`d zniiwn ,jkld
mle`ïàkxaecn ,`ziixaa -Løôîayxity . ¨¦§¨¥

.cg` mei lr e`pz
éMà áøe `ax lr wleg,øîàénð íúñ ìk ©©¦¨©¨§¨©¦

ôîkéîc ãçà íBé Løoi` mzqa dpzn xy`k ± ¦§¨¥¤¨¨¥
zyxtzn `ziixad s`e .cg` mei lr `l` e`pz
mei jixv jkle ,mzq dwpd lr dpzdy ote`a
zrcl dpynd oic `xnbd x`az oldle] ,cg`

.[iy` ax
ïðz,epizpynaez÷éðî àéä änkíéðL ézL §©©¨¦§¦©§¥¨¦
éaøLãç øNò äðîL øîBà äãeäédpc . ©¦§¨¥§Ÿ¨¨¨Ÿ¤

,`xnbdàçéð àáøì àîìLaepizpynay ¦§¨¨§¨¨¦¨
izy `ed ,mzqa dwpd onfe ,mzq i`pza xaecn

.mipyéMà áøì àlàmzq i`pza s`y xaeqd ¤¨§©©¦
ok m` ,cg` meia icéì änìdy`d z` jixvdl ¨¨¦

zwpdaíéðL ézLoke ,minkg zrcléì änì §¥¨¦¨¨¦
dkixvdlLãç øNò äðîL.dcedi iax zrcl §Ÿ¨¨¨Ÿ¤

`ldébñ ãçà íBéa,`xnbd zx`an .éëä §¤¨©¦¨¦
øîà÷oi` .epizpyn oic iy` ax yxti jk ± ¨¨©

wipdl dkixv `l` ,mipy izy edwipzy dpeekd
î ãçà íBéjezíéðL ézLeizepy izy jeza - ¤¨¦§¥¨¦

e .dwpdl jxvpd onfd `edy zepey`xdé÷etàì§©¥
àìc íéðL ézL øçàìizy xg`y eprinydle ± §©©§¥¨¦§Ÿ

oke .i`pzd meiwl dliren dwpdd oi` mipy

ewipdl dkixv ,dcedi iax zrclãçà íBé¤¨
Lãç øNò äðîMîe ,é÷etàìøNò äðîL øçàì ¦§Ÿ¨¨¨Ÿ¤§©¥§©©§Ÿ¨¨¨

àìc Lãç.i`pzd meiwl dzwpd dliren Ÿ¤§Ÿ
,epizpyn jyndn `xnbd dywnéáéúéî,éøä ¥¦¥£¥

éhéb äæézL àaà úà éLnLzL úðî ìò C ¤¦¥©§¨¤§©§¦¤©¨§¥
íéðLe` ,íéðL ézL éða úà é÷éðzL úðî ìò, ¨¦©§©¤¥¦¦¤§¦§¥¨¦
m`éLôà éà áàä øîàL Bà ,ïaä úî¥©¥¤¨©¨¨¦¤§¦

éðLnLzLz`f xn`y it lr s`äãt÷äa àlL ¤§©§¥¦¤Ÿ§©§¨¨
,ezqirkd dy`dy zngn `ly ±èb Bðéà¥¥



hbצח `iand` cenr er sc ± oey`x wxtoihib

.àáøì àîìLa:mzqC b"r`e WOn mipW 'a 'ipznC `Wix iwF`C.àLéøxn`wC ¦§¨¨§¨¨§¥¥¨§©§¦¨¦©¨§§¨©¥¨§¨¨©
:hB f"d mipW iYW KFzA oAd zn.Léøt àìãa:FMxv lM Fzwipd ixde mipW 'a ¥©¥§§¥¨¦¥¦§Ÿ¨¦¨¦©£¥¡¦¨¨¨§

.Léøtc àôéñ:WixtE iWExtl Kixhvi` `l `dC xn`w `weC KigxM lràlà ¥¨§¨¦©¨§¨©§¨¨¨©§¨Ÿ¦§§¦¦§¥¨¦¤¨
.éMà áøìipYwC a`d F` oAd zn KgxM lr xn`w cg` mFi 'ipznC `Wix xn`C §©©¥§¨©¥¨§©§¦¤¨¨¨©©¨§¨¥©¥¨¨§¨¨¥

hB f"d i`O`e llM Fzwipd `le zOW oFbM§¤¥§Ÿ¡¦¨§¨§©©¥
:i`pYd on mElM miIwzp `l ixdàlL éôì £¥Ÿ¦§©¥§¦©§©§¦¤Ÿ

.dì øîàiwipY `l m` hB `di iwipY m` ¨©¨¦¨¦¦§¥¥¦Ÿ¨¦¦
cb ipA i`pzM lEtM i`pY opiraC hB `di `lŸ§¥¥¦§¦¨§©¨¦§©§¥¨

:oaE`x ipaE.'eë ù"ø`icdA `Wxtin §¥§¥¦¨§¨§¤§¨
:`lf`e.déì øîà÷ î"øì éøîàc àkéà §©§¨¦¨§©§¥§¨¨©¥

i`pY Ll oi`W cb ipA i`pYn cFnll Epl oi ¥̀¨¦§¦§©§¥¨¤¥§§©
dwPY f` oFbM lEtM Fpi`W `xwOd lkA§¨©¦§¨¤¥¨§¨¦¨¤
`l m` akW m` oFbkE (ck ziy`xa) izl`n¥¨¨¦§¦¨©¦Ÿ
m` mYrnWE Ea`Y m` (d xacna) akẄ©¦Ÿ§©§¤¦
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déàðúì déìôk àìãa íúä àéL÷ àì øéàî éaøcà øéàî¥¦©§©¦¥¦Ÿ©§¨¨¨¦§Ÿ©§¥¦§¨¥
ïàî àéL÷ àì ïðaøcà ïðaøå déàðúì déìôëãa àëä̈¨¦§©§¥¦§¨¥§©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨©
ìk øîàc àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àëäc íéîëç£¨¦§¨¨©¨¦§¤©§¦¥¦§¨©¨
éðôa dì øîà ïðaø eðz èb äæ éøä äpîéä dðéàL äákò©¨¨¤¥¨¥¤¨£¥¤¥¨©¨¨¨©¨¦§¥

nLzL úðî ìò Chéb äæ éøä íéðLäæ éøä íéðL éðôa dì øîàå øæçå íéðL ézL àaà úà éL §©¦£¥¤¦¥©§¨¤§©§¦¤©¨§¥¨¦§¨©§¨©¨¦§¥§©¦£¥¤
äúöø BzLnLî äúöø ïBLàøä úà ïBøçàä éøác ìhéa àì æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Chéb¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦Ÿ¦¥¦§¥¨©£¤¨¦¨§¨§©©§¨§¨
øæçå æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä íéðL éðôa dì øîà ìáà æeæ íéúàî Bì úðúBð¤¤¨©¦£¨¨©¨¦§¥§©¦£¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦§¨©

ìL éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä íéðL éðôa dì øîàåúà ïBøçàä éøác ìhéa æeæ úBàî L §¨©¨¦§¥§©¦£¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦§Ÿ¥¦¥¦§¥¨©£¤
ìèa éøä àôéqà àîéìéà àéiäà ïéôøèöî íéðBøçàä ïî ãçàå íéðBLàøä ïî ãçà ïéàå ïBLàøä̈¦§¥¤¨¦¨¦¦§¤¨¦¨©£¦¦§¨§¦©©¨¦¥¨©¥¨£¥¨¥

:ïì òîLî à÷ ïéôøèöî éàðz àîei÷ì ìk àîéúc eäî àèéLt àLéøà àlàäðùîäæ éøä ¤¨©¥¨§¦¨©§¥¨¨§¦¨§¨¥¦§¨§¦¨©§©¨£¥¤
ìL ãò ïàkî éúàa àì íà Chébìèa øæçå ñøôéèðàì òébä ìéìbì äãeäéî CìBä äéäå íBé íéL ¦¥¦Ÿ¨¦¦¨©§Ÿ¦§¨¨¥¦¨©¨¦¦¦©§©§¦§©§¨©¨¥

ìL ãò ïàkî éúàa àì íà Chéb äæ éøä Bàðzøôëì òébäå äãeäéì ìéìbî CìBä äéäå íBé íéL §¨£¥¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨©§Ÿ¦§¨¨¥¦¨¦¦¨§¦¦©¦§¨
ìL ãò ïàkî éúàa àì íà Chéb äæ éøä Bàðz ìèa øæçå éàðúBòúðéãîì CìBä äéäå íBé íéL §©§¨©¨¥§¨£¥¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨©§Ÿ¦§¨¨¥¦§¦©

éðt ãâðkî øBáòàL ïîæ ìk Chéb äæ éøä Bàðz ìèa øæçå Bkòì òébäå íiäìL Cäéä íBé íéL ©¨§¦¦©§©§¨©¨¥§¨£¥¤¦¥¨§©¤¤¡¦§¤¤¨©¦§Ÿ¦¨¨
:èb äæ éøä dnò ãçéúð àìå ìéàBä àáe CìBä àáe CìBäàøîâìéìba ñøôéèðàc àøîéîì ¥¨¥¨¦§Ÿ¦§©¥¦¨£¥¤¥§¥§¨§©§¦§©©¨¦

úLøBâî àøîeçì BúBà ïéìéhî íézðéa ìéìba éàðúeò øôëe äãeäéa ñøôéèðà éäðéîøe àîéé÷ äåä£¨©§¨§¦§¦©§¦§©¦¨§©§©©¨¦¥§©¦©¦¦§§¨§¤¤
äðéàå

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr er sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iying meil)

,`xnbd dpcàáøì àîìLaz` cinrdy ¦§¨¨§¨¨
dnk yxit `ly elit`y epizpyn ly `yixd
oic oaen ,`weec mipy izy wipdl dkixv mipy

dàLéødf ixd mipy izy jeza oad zn m`y ¥¨
xaecny oeik ,hbLéøt àìãaonf yxit `ly ± ¦§Ÿ¨¦

dniiwe ekxev lk ezwipd `id ixde ,dwpdd
d oic oaen oke .i`pzdàôéñjeza oad zn m`y ¥¨

oeiky ,hb epi` mipy izyLéøôcxn`e lrad §¨¦
did `ly s` ,mipy izy ipa z` iwipzy zpn lr
mipy izy dvx `weeca gxkda ,yxtl jixv

.i`pzd miiwzp `l dfn zegtaeéMà áøì àlà¤¨§©©¦
,cg` mei wipzy `yixa e`pz zernyny xaeqd
,llk dwipdy mcew oad zny xaecn gxkdae

ok m` ,d`pz dniiw `leéàîàLéø àðLm`y ©§¨¥¨
,lg hbd oad znéàîeàðLàôéñoad zn m` ©§¨¥¨

dniiw `ly xaecn mdipya `ld .lg epi` hbd

iy` ax zhiy `xnbd zniiqn .d`pzàéL÷. ©§¨
.df oipra ztqep mi`pz zwelgn `xnbd d`ian
úà éLnLzL úðî ìò Chéb äæ éøä ,ïðaø eðz̈©¨¨£¥¤¦¥©§¨¤§©§¦¤
éða úà é÷éðzL úðî ìòå ,íéðL ézL àaà©¨§¥¨¦§©§¨¤¥¦¦¤§¦
,éàðzä íéi÷úð àlL ét ìò óà ,íéðL ézL§¥¨¦©©¦¤Ÿ¦§©¥©§©

dì øîà àlL éôì .èb äæ éøäote`a e`pz z` £¥¤¥§¦¤Ÿ¨©¨
xnelk ,oae`x ipae cb ipa i`pzk letk i`pz ly

éLnLz íà'e hb didiíàéLnLz àì`di `l ¦§©§¦¦Ÿ§©§¦
e` .'hbé÷éðz íà'hb didiàì íàåé÷éðz`l ¦¥¦¦§¦Ÿ¥¦¦

,'hb didiéøácøéàî éaøi`pzd jixvy xaeqd ¦§¥©¦¥¦
.letk zeidlíéøîBà íéîëçåltk `ly s`y ©£¨¦§¦

dwipde dyniy m` ,jkle .i`pz oic lg e`pz

íéi÷úðéàðzäeèb äæ éøä.èb Bðéà åàì íàå. ¦§©¥©§©£¥¤¥§¦¨¥¥
øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,éàðz Eì ïéà ©¨¦§¤©§¦¥¥¥§§©

ìeôk BðéàL íéáeúka. ©§¦¤¥¨
.l`ilnb oa oerny oax ixac z` `xnbd zx`an

déì øîà÷ øéàî éaøì éøîàc àkéàyi ± ¦¨§¨§¥§©¦¥¦¨¨©¥
iaxl ok xn` l`ilnb oa oerny oaxy mixne`

i`pz jixv `ly gikedle eixac z` zegcl xi`n
.letkeäì øîà÷ ïðaøì éøîàc àkéàåyie ± §¦¨§¨§¥§©¨¨¨¨©§

mdixac z` zegcl minkgl ok xn`y mixne`
.i`pzd z` letkl jixvy gikedleéøîàc àkéà¦¨§¨§¥

déì øîà÷ øéàî éaøì,déì øîà÷ éëäåjke - §©¦¥¦¨¨©¥§¨¦¨¨©¥
'oae`x ipae cb ipa'n cenll epl oi` ,el xn`

y oeik ,letk i`pz jixvyéàðz Eì ïéàazkpy ¥§§©
dxezaeå ,ìeôk BðéàL íéáeúkadaxda ©§¦¤¥¨§

ok m` ,letk i`pz xn`p dxeza zenewneäì eåä£§
'ãçàk ïéàaä íéáeúk éðL'miweqt ipy - §¥§¦©¨¦§¤¨
,dkld dze` mda dxn`pyìëå'íéáeúk éðL §¨§¥§¦
'ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaämdn micnl oi` ± ©¨¦§¤¨¥§©§¦

xi`n iax zrck `ly o`kne ,mixg` zenewnl

e .letk i`pz jixv mewn lkay xaeqdàkéà¦¨
eäì øîà÷ ïðaøì éøîàc,éëäåøîà÷eäìjke ± §¨§¥§©¨¨¨¨©§§¨¦¨¨©§

.mdl xn`'ìeôk BðéàL íéáeúka éàðz Eì ïéà'¥§§©©§¦¤¥¨
,ea xn`py oipr eze` jxevl dpyp mewn lkae
oicd llka df oi` epipra cnll jxvpy oeike

,'micnln oi`cg`kmi`admiaezk ipy'yåok lr §
eäéépéî ïðéøîâmixg` zenewnl mdn micnl ± ©§¦¨¦©§

.xi`n iax zrcke letk i`pz mewn lka jixvy
minkge xi`n iax ewlgpy lirl `ziixaa epipy

`xnbd dywn .letk i`pz jixv m`,eäðéîøe§¦§
éøäéhéb äæCézL àaà úà éLnLzL úðî ìò £¥¤¦¥©§¨¤§©§¦¤©¨§¥
íéðLe` ,ìò,íéðL ézL éða úà é÷éðzL úðî ¨¦©§¨¤¥¦¦¤§¦§¥¨¦
m`éaø éøác èb Bðéà ïaä úî Bà áàä úî¥¨¨¥©¥¥¥¦§¥©¦

àlL ét ìò óà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî¥¦©£¨¦§¦©©¦¤Ÿ

íéi÷úðéàðzä,zn ixdyäæ éøäèbmeyn . ¦§©¥©§©£¥¤¥
yäìBëéàéäøîàzLBìmiiwl zpnefn ipixd §¨¦¤Ÿ©

,i`pzdéáà éì ïzå EepLnLà,ða éì ïzE ¥¦¨¦©£©§¤¥¦¦§
ep÷éðàåok m` .àéL÷øéàî éaøcà øéàî éaøc ©£¦¤©§¨§©¦¥¦©§©¦¥¦

eixac lr ef `ziixaay xi`n iax ixacn dyw ±
epipy lirly itl .lirl d`aedy `ziixaa
m`e ,letk i`pzd didiy jixvn xi`n iaxy

`l ef `ziixaa o`k eli`e .i`pz epi` letk epi`
m`e miiw i`pzd ote` lkae ,e`pz ltky xkfen

.hbd lha dwipde dyniy `lokeàéL÷ïðaøc ©§¨§©¨¨
ïðaøcàzrcly lirl `ziixaa x`azp ixdy , ©§©¨¨

yeniyd mcew oad e` a`d zn m` minkg
eli`e .lha hbde i`pzd miiwzp `l ,dwpdde

il oz xn`zy `id dlekiy minkg mixaeq o`k
.miiw hbde ,epyny`e jia`

,`xnbd zayiinàì øéàî éaøcà øéàî éaøc§©¦¥¦©§©¦¥¦Ÿ
àéL÷meyn ,cíúälirl d`aedy `ziixaa ± ©§¨¨¨
xaecndéàðúì déìôk àìãalha i`pzd okle , ¦§Ÿ©§¥¦§¨¥

mle` .miiw hbdeàëäxaecn ef `ziixaa - ¨¨
déìôëãadéàðúì.miiw i`pzd okle ,åokïðaø ¦§©§¥¦§¨¥§©¨¨

àéL÷ àì ïðaøcày meyn ,ïàîàëäc íéîëç ©§©¨¨Ÿ©§¨©£¨¦§¨¨
dy`d dlekiy o`k mixaeqd minkg el` in ±

jpa il oz epyny`e jia` il oz' xn`zy
,'epwip`eàéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,øîàc ©¨¦§¤©§¦¥¦§¨©

dpyna (:dr) lirläpîéä dðéàL äákò ìk'¨©¨¨¤¥¨¥¤¨
,'èb äæ éøädakrd znxeb `id `l o`ky oeike £¥¤¥

eli`k xacd aygp ,oad e` a`d zn ixdy
.xyk hbde i`pzd miiwzd

íéðL éðôa dì øîà ,ïðaø eðzxy`k ,micr ¨©¨¨¨©¨¦§¥§©¦
df i`pza `l` epxqn` `l ,hbd z` jl xeqn`

yàaà úà éLnLzL úðî ìò Chéb äæ éøä'£¥¤¦¥©§¨¤§©§¦¤©¨
,'íéðL ézL,mdipta hbd dl xqn `leåjk xg` §¥¨¦§

øæçlradøîàåíéðL éðôa dìmixg` micr ¨©§¨©¨¦§¥§©¦
'æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä'£¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦

,hbd z` dl xqneàììhéaéøáci`pzdïBøçàä Ÿ¦¥¦§¥¨©£
fef miz`n lawl dpzdyúài`pzdïBLàøä, ¤¨¦

el did lhal dvx m`y oeik ,`a` z` ynyzy
lr siqed `l oke .mipey`xd micrd ipta lhal

dvexy eixaca xn` `l ixdy ,oey`xd i`pzd
m` jkle .siqedläúöøBzLnLîm`e ,äúöø ¨§¨§©©§¨§¨

æeæ íéúàî Bì úðúBðizya ezpeek jky . ¤¤¨©¦
.mdn cg` miiwzy ,mi`pzdìáàm`dì øîà £¨¨©¨

éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä' íéðL éðôa¦§¥§©¦£¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦
íéðL éðôa dì øîàå øæçå ,'æeæ íéúàîmixg` ¨©¦§¨©§¨©¨¦§¥§©¦
ìL éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä'úBàî L £¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦§Ÿ¥

éøác ìhéa ,'æeæi`pzdúà ïBøçàäi`pzd ¦¥¦§¥¨©£¤
ïBLàøämiiwl ick ze`n yly ozil dkixve , ¨¦

,`ziixad dtiqene .i`pzdåmicrd zezik izy §
,el`d mi`pzd z` dpzd mdiptayïî ãçà ïéà¥¤¨¦

micrd zkíéðBLàøäïî ãçàåmicrd zk ¨¦¦§¤¨¦
íéðBøçàäïéôøèöîhba i`pz didy cirdl cgi ¨©£¦¦§¨§¦

zk dze`n micr ipy e`a `ly onf lk `l` .df
icir it lr hbd z` mipc ,hba i`pz lr cirdl

.i`pz `la eay dnizgd
,`xnbd zxxanàéiäàdxn`p dxwn dfi` lr ± ©©¨

.cirdl zk lkn cg` mitxhvn mpi`y ef dkld

àîéìéààôéqàxfge miz`n el ozzy dpzdy ¦¥¨©¥¨
,ze`n yly el ozzy dpzdeéøäi`pzd £¥

oey`xdìèai`pz lr cirdy cr oi`y i`cee . ¨¥
.cirdl sxhvn dfàlàef dkldy jgxk lr ¤¨

dxn`pàLéøàxfge `a` z` ynyzy dpzdy ©¥¨

eixac zpeek xen`ke ,fef miz`n el ozzy dpzde

lre .dpzdy mi`pzd ipy jezn cg` miiwzy
sxhvn dpey`xd zkdn cr oi`y mixne` jk
.elld mi`pzd lr dipyd zkdn cr mr cirdl

,`xnbd zl`eyàèéLtcirdl mileki mpi`y §¦¨
,xg` i`pz lr cirn mdn cg` lk ixdy ,cgi
mdizeiecr xy`k mdipia etxhviy jiiy j`ide

,`xnbd zx`an .zepeyeäîàîéúcepiid ± ©§¥¨
y oeiky mixne`ìk`id zg` ozecràîei÷ì ¨§¦¨

éàðzeidi ,i`pz df hba yiy xnel ±ïéôøèöî §¨¥¦§¨§¦
,jk mylòîLî à÷ïì.mitxhvn oi`y ¨©§©¨

äðùî
dy`l xn`Chéb äæ éøä'ïàkî éúàa àì íà £¥¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨

ìL ãò,ìéìbì äãeäéî CìBä äéäå ,'íBé íéL ©§Ÿ¦§¨¨¥¦¨©¨¦
m`ñøôéèðàì òébälilbd zligza `idyå`l ¦¦©§©§¦§©§

`l` my ddzypøæç,ezial cinBàðz ìèa ¨©¨¥§¨
elit`e .ea yxbl xyk hbd oi` aeye ,hb epi`e
xzei my ddzyie ,lilbl aey jk xg` jli
dyrp hbdy oeik zyxebn dpi` mei miyelyn

xfg dpey`xd mrta ixde ,oey`xd i`pzd lr
`l m` mle` .mei miyely mcew lilbd on ezial
lilbd zligz `idy qxtihp`l elit` ribd

xfg `le lilbl aey jld jk xg`e ,ezial aye
,hb hbde i`pzd miiwzp ixd mei miyely jeza
oke .oey`xd i`pzd meiw `id ef dkildy itl

' ,xn` m`ãò ïàkî éúàa àì íà Chéb äæ éøä£¥¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨©
ìLòébäå äãeäéì ìéìbî CìBä äéäå ,'íBé íéL §Ÿ¦§¨¨¥¦¨¦¦¨§¦¦©

éàðúBò øôëìel`l dcedi zligza `edy ¦§¨§©
,lilbd on mi`adøæçå,lilbl cinBàðz ìèa. §¨©¨¥§¨

xn` okeChéb äæ éøä'ãò ïàkî éúàa àì íà £¥¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨©
ìLòébäå íiä úðéãîì CìBä äéäå 'íBé íéL §Ÿ¦§¨¨¥¦§¦©©¨§¦¦©

Bkòìux`l ueg zligz `idyBàðz ìèa øæçå. §©§¨©¨¥§¨
' xn` m`eäæ éøäL ïîæ ìk Chéb`le ddzy` £¥¤¦¥¨§©¤

øBáòàéðt ãâðkîìL C'íBé íéLddzyp m`e , ¤¡¦§¤¤¨©¦§Ÿ¦
m` s`e .hb df ixdàáe CìBä äéäCìBäàáe ¨¨¥¨¥¨

,dipt cbpkìéàBädnò ãçéúð àìåaygp , ¦§Ÿ¦§©¥¦¨
e i`pzd miiw eli`k:èb äæ éøä£¥¤¥

àøîâ
d dxaq dligzadpzdy dpynd zpeeky `xnb

miyely xefgi `le lilbl jliy jka ehib z`
oeike ,lilbl `vi ixd qxtihp` cr jldyke ,mei

,`xnbd jk lr dywn .e`pz lha ddzyp `ly
àîéé÷ äåä ìéìba ñøôéèðàc àøîéîì, §¥§¨§©§¦§©©¨¦£¨©§¨

éäðéîøey `ziixaa epipy `lde ±ñøôéèðà §¦§¦©§¦§©
äãeäéa,`ideeli`éàðúeò øôëxkfeny ¦¨§©§©

edixd ,dcedi zligzk dpynaìéìbaeide . ©¨¦
cg`e lilbd dvwa mdn cg` .dfl df mikenq

,ef `ziixaa x`eand itle .dcedi dvwa mdn
dpzd m`y .epizpynn jtidl oicd zeidl jixv
jled dide mei miyely cre o`kn iz`a `l m`

dvw `idy qxtihp`l ribde ,lilbl dcedin
`l oiicr ixdy .e`pz lhia `l xfge ,dcedi
lilbn jled did m` jtidl oke .lilbl ribd
lilbd dvw `edy i`pzer xtkl ribde dcedil

.dcedil ribiy cr `l` e`pz lhia `l ,xfge
ribd m` ,`ziixad dtiqeneíézðéa±oia ¥§©¦

,i`pzer xtkl qxtihp`àøîeçì BúBà ïéìéhî©¦¦§§¨
.dyexb ixnege d`eyp ixneg ezy`a mibdep ±

k dpicúLøBâî,odkl `ypil dleqty df oiprl §¤¤
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.àáøì àîìLa:mzqC b"r`e WOn mipW 'a 'ipznC `Wix iwF`C.àLéøxn`wC ¦§¨¨§¨¨§¥¥¨§©§¦¨¦©¨§§¨©¥¨§¨¨©
:hB f"d mipW iYW KFzA oAd zn.Léøt àìãa:FMxv lM Fzwipd ixde mipW 'a ¥©¥§§¥¨¦¥¦§Ÿ¨¦¨¦©£¥¡¦¨¨¨§

.Léøtc àôéñ:WixtE iWExtl Kixhvi` `l `dC xn`w `weC KigxM lràlà ¥¨§¨¦©¨§¨©§¨¨¨©§¨Ÿ¦§§¦¦§¥¨¦¤¨
.éMà áøìipYwC a`d F` oAd zn KgxM lr xn`w cg` mFi 'ipznC `Wix xn`C §©©¥§¨©¥¨§©§¦¤¨¨¨©©¨§¨¥©¥¨¨§¨¨¥

hB f"d i`O`e llM Fzwipd `le zOW oFbM§¤¥§Ÿ¡¦¨§¨§©©¥
:i`pYd on mElM miIwzp `l ixdàlL éôì £¥Ÿ¦§©¥§¦©§©§¦¤Ÿ

.dì øîàiwipY `l m` hB `di iwipY m` ¨©¨¦¨¦¦§¥¥¦Ÿ¨¦¦
cb ipA i`pzM lEtM i`pY opiraC hB `di `lŸ§¥¥¦§¦¨§©¨¦§©§¥¨

:oaE`x ipaE.'eë ù"ø`icdA `Wxtin §¥§¥¦¨§¨§¤§¨
:`lf`e.déì øîà÷ î"øì éøîàc àkéà §©§¨¦¨§©§¥§¨¨©¥

i`pY Ll oi`W cb ipA i`pYn cFnll Epl oi ¥̀¨¦§¦§©§¥¨¤¥§§©
dwPY f` oFbM lEtM Fpi`W `xwOd lkA§¨©¦§¨¤¥¨§¨¦¨¤
`l m` akW m` oFbkE (ck ziy`xa) izl`n¥¨¨¦§¦¨©¦Ÿ
m` mYrnWE Ea`Y m` (d xacna) akẄ©¦Ÿ§©§¤¦
Edl ied KMld (` diryi) mzixnE Ep`nY§¨£§¦¤¦§¨£¥§
:oicOln oi`e cg`M mi`Ad oiaEzM ipW§¥§¦©¨¦§¤¨§¥§©§¦
Eì ïéà eäì øîà÷ ïðaøì éøîàc àkéàå§¦¨§©§¥§©¨¨¨¨©§¥§
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íéîëç úðwúa éLôà éà,ikxvl epwzyBæ ïBâk ¦¤§¦§©¨©£¨¦§
[`ax xaic dpwz dfi` lr `xnbd x`az cin],

Bì ïéòîBLepwz `ly oeiky ,ef dpwz lhal §¦
.ef daeha utg ipi` ip` xnel leki ezaehl `l`

ici lr opaxc dyexin envr wlql leki jkitle
.minkg zpwza iyt` i` zprh

`xnbd zxxan¯ 'Bæ ïBâk' éàî ,zpwz efi` lr ©§
`xnbd zx`an .eixac z` `ax xn` minkg,

l ezpeekàðeä áø øîàc ,áø øîà àðeä áøãk¦§©¨¨©©§¨©©¨
éðéà' dìòáì øîàzL äMà äìBëé ,áø øîà̈©©§¨¦¨¤Ÿ©§©§¨¥¦

úéðBféðjlynäNBò éðéàåici iyrn zxenzy ¦¥§¥¦¨
jly eidi `l.'aiig lrady minkg epwzy

,dici iyrn el ekif df zxenze ezy` zepefna

ewitqi `l `ny eyygy `id dzaehl ef dpwze
i`' xnel dlekie ,dizepefnl dici iyrn dl

.'minkg zpwza iyt`

éàðé éáø éáã éøîà õåøéú íåëéñepizpyn :
dcera 'jiqkpa il oi` mixace oic' xne`a
liren miqkpa dkf `l oiicry oeike ,dqex`

zicizrd ezekf z` repnl `nlra weliq oeyl
zlgpn envr wlqn mc` oi`y s`e .miqkpa
leki ji`e] mlerl ef zekf d`a `ly eizea`

leki o`k ,[mda dkfy mcew diqkpn envr wlql
lekie `id opaxc ef zekfy iptn envr wlql

.'minkg zpwza iyt` i`' xnel

ji` (`"r) lirl `xnbd ziyew lr sqep uexiz
dzpwy dn ixde dxvga hbd z` dy`d dpew

:dlra dpw dy`

,øîà àáøoic' dl xn` `ly s` xaecn mlerl ¨¨¨©
dn ixd eywdy dne 'jiqkpa il oi` mixace
ok zeywdl yi `ld ,dlra dpw dy` dzpwy

,zyxbzn `id cvik dy`d cil hb ozepd lr s`
î dãé eèàìòaì déì àéð÷ àì édy`d ci ike ± ¨¨¨¦Ÿ©§¨¥©©©

oiprl el `id diepw ixde lral diepw dpi`

diepw dxvgy enk] ,md ely dici iyrny
dxez dxn`y dn miiwzi ji`e ,[zexitl dlral

,'dcia ozpe'àlàdny xnel jixv gxkda ¤¨
y epiid dcia ozpe dxez dxn`ydãéå dhéb¦¨§¨¨

ãçàk ïéàadkef ,dcil hbd ozepy ici lry - ¨¦§¤¨
,cg`k dciae dhiba `idénð àëähb ozepa ¨¨©¦

dxvgaãçàk ïéàa døöçå dhébdkefy ± ¦¨©£¥¨¨¦§¤¨
.cg`k dxvgae dhiba

:`ax ixac lr ddnz `xnbd
àáø ,éMà áøì àðéáø déì øîàeh`' dywdy ¨©¥¨¦¨§©©¦¨¨

'lral dil `ipw `l in dciàéL÷ à÷ äMàc ãé̈§¦¨¨©§¨
déì,dlral diepw dciy el dywed zn`a ike ± ¥
ixdéäð-mpn`déì éð÷clradäéãé äNòîì §¦§¨¥¥§©£¥¨¤¨

j` ,ezy` lyY déì éð÷ éî äôeb dãéyi ike ¨¨¨¦¨¥¥
.dici seba oipw el
`xnbd zvxzndéì øîà ,iy` axl `piax,ok` ¨©¥

`l` ,el dywed dy`d ci `lãáòä ãé àáø̈¨©¨¤¤
déì àéL÷ à÷,øîàc ïàîìoiyeciw zkqna ¨©§¨¥§©§¨©

eax cin envr z` dpew cardy (:ak)ìò øèLa¦§¨©
Bîöò éãéxhy z` ecil eax ozepy ici lr §¥©§

`ld `axl dywede ,xexgydBaø ãék ãáò ãé©¤¤§©©
àéîcdpwy dn lke ,eaxl iepw eteb ixdy , ¨§¨

df lre ,ehiba card dkef ji`de eax dpw card
,`ax xn`àlàxnel jixv car oiprly myk ¤¨

yénð éëä ,ãçàk ïéàa Bãéå Bhbhb oiprl xn`p ¦§¨¨¦§¤¨¨¦©¦

xvga dy`.ãçàk ïéàa døéöçå dhéb¦¨©£¥¨¨¦§¤¨
z` `ax ycig epipray dyrn d`ian `xnbd

:'cg`k oi`a dxivge dhib' oic
òøî áéëL àeää,zenl okeqnd dleg ±áúëc ©§¦§©§¨©

eäúéáãì àhéb dì,ezy`l hb azkyéãäa ¨¦¨¦§¦§©£¥
Y àúaL éìòîc àéðt,zayd zqipkl jenq ©§¨§©£¥©§¨

dì déáúéîì ÷étñä àìå±mcew dl epzil §Ÿ¦§¦§¥§¥¨
.zayd zqipkøçîìzayd meiadéì ó÷z §¨¨¨©¥

àîìòz`v mcew zeni `ny yyge ,eilg xab - ¨§¨
ezy` wwcfz zaya hbd dl ozi `l m`e ,zayd

meyn ,xeq` zaya hbd dl ozil j` ,meail
.lehlha xeq`e dvwen `edy

eúàdy`d iaexwàáøc dén÷ìcvik le`yl ¨§©¥§¨¨
.eyri¯ déì eøîà eìéæ ,eäì øîàExn` ekl ¨©§¦¦§¥¦§

c ,rxn aikylàzëec àeääì dìäéð déð÷éì¦§¥¥£¨§©§¨
¯ àhéb déa áéúécoipwa zepwl dy`l dxFiy §¨¦¥¦¨¤

,hbd gpen eay ziad z` dwfgéäéà ìæéúå± §¥¥¦¦
`id jlzeçzôúå ãBçéúådyrn dyrz ± §¥§¦§©

zia eze` zlc z` gztze xebqzy ici lr dwfg

déa ÷éæçúå,dwfg oipwa mewnd z` dpwz jke ± §©§¦¥
keïðúcm`y ,(.an) a"a zkqnaìòðzlcd z`, ¦§©¨©
e`øãbdvxt,e`õøtxcbàeäL ìk,rwxwa ¨©¨©¨¤

ä÷æç Bæ éøä,ziad z` dl dpwn `ed xy`ke . £¥£¨¨
oipwa my gpend hbd z` mb dl zepwdl oeeki
oilhlhny (.ek) oiyeciwa epipyy enke ,ab`

ab` oipwa hba `id dkfz jkae ,rwxw ab` oipwp
.hbd elhlhiy `la yxbzze
,àáøì Léìéò áø déì øîàdpwiy lirei dn ike ¨©¥©¦¦§¨¨

,hbd z` eab` zepwl hbd mewn z` lrad dl
ixdeminkg exn`äð÷ äMà äúðwM äî©¤¨§¨¦¨¨¨
dìòaiepw hbd ea gpeny mewndy oeike , ©§¨

.eab` hbd z` dpwz cvik dlraléñëéàó ¦§¦
.aiydl rci `ly iptn ,`ax yiiazpóBñì§

àúléî éìâéàxxazdéàåä äñeøàcdze`y ¦§¥¦§¨©£¨£©
d`eyp `le dzid dqex` dy`.dzrnøîà̈©

àáø,yilir ax ziyew lr aiydleøîà íà ¨¨¦¨§
minkgdàeNða,dlra dpw dy` dzpwy dny ¦§¨

ikeeøîàémb okäñeøàaminkg epwz `ly , Ÿ§©£¨
on `le oi`eyipd on `l` zexit lke` lrady

.oiqexi`d
àáø øîà øãäxn`e `ax ea xfg okn xg`l ± ¨©¨©¨¨

äàeNð àðL àìå äñeøà àðL àìdqex` oia - Ÿ§¨£¨§Ÿ§¨§¨
,rwxwd ab` hbd zepwl dleki d`eyp oiae

y iptneãçàk ïéàa døéöçå dhéb. ¦¨©£¥¨¨¦§¤¨
`ax rci `l dligza recn ,`xnbd dywn

aiydl¯ àøwéòî àáø døîà àäå`ax ixd §¨£¨¨¨¨¥¦¨¨
oi`a dxvge dhib'y ef `xaq xn` lirl envr

,`xnbd zvxzn .'cg`kéàäà ,àáø døîà ék¦£¨¨¨¨©©
Y døîà äNòîxg` xn`p lirl `ax uexiz ©£¤£¨¨

aiky `edd ly dyrna ef `xaq el dycgzdy

rxn.
ezy`l hb wxefd :dpyna epipyCBúa àéäå§¦§

dúéazyxebn ef ixd dxivg jeza e`øîà . ¥¨¨©
àeäå ,àleò`weeckúãîBòLdry dze`a ¨§¤¤¤

døöç ãöáe dúéa ãöae .àéòLBà áøwleg §©¥¨§©£¥¨©©§¨
edøöçå àéøáèa àéä eléôà ,øîàda ozipy ¨©£¦¦¦§¤§¨©£¥¨

hbd,éøBtéöae`døöçå éøBtéöa àéä §¦¦¦§¦¦©£¥¨
,àéøáèaef ixdúLøBâî. ¦§¤§¨§¤¤

,`irye` ax lr `xnbd dywnCBúa àéä' àäå§¨¦§

éðz÷ 'døöç CBúáe dúéaixd ,dpyna ¥¨§£¥¨¨¨¥
,`xnbd zvxzn ,dxivg cva cenrl dkixvy

¯ øîà÷ éëädxn` jky yxti `irye` ax ¨¦¨¨©
,dpyndéîk àéäå dúéa CBúaL éîk àéäå§¦§¦¤§¥¨§¦§¦

døöç CBúaLxvgdy ote`a xaecny xnelk ¤§£¥¨
,my dnvra `id zcner eli`k zxnzynïåéëc§¥¨

úønzLî øöçcxcb ztwendzòãì §¨¥¦§©¤¤§©§¨
dieev it lr zxnzyneúLøbúî ,àéäm` j` . ¦¦§¨¤¤

z` dpew dpi` ,dzrcl zxnzyn dpi` xvgd
.hbd

`ler ly zwelgnd mrh z` zx`an `xnbd
`irye` axe:

Y éâìôéî÷ àäa àîéìewlgpy xn`p `ny ¥¨§¨¨¦§§¥
,ef dl`ya¯ øîc`lerdãé íeMî øöç øáñ §©¨©¨¥¦¨¨
Y éàaøúà,'ci' oicn dxez dzaix xvgy ¦§©¨

jkle ,dl dkef dxivg s` dl dkef dciy myky

dkenq `idy dcik ,dxivg cva cenrzy jixv
.dtebl¯ øîe`irye` axíeMî øöç ,øáñ ©¨©¨¥¦

¯ éàaøúà úeçéìLoicn dxez dzaixy xvg §¦¦§©¨
,dhiba dxear dkef dgelyy myky ,zegily
dpi` jkle .dgelyk dl dkef dxivg mb jk
dkixv dpi`y myk dxivg cva cenrl dkixv

.dgely cva cenrl
`xnbd dgecàîìò éleëc ,àì ,ixaqøöç Ÿ§¥¨§¨¨¥

éàaøúéà dãé íeMîdnk cr `l` ewlgp `le , ¦¨¨¦§©¨
c ,dcik zeidl dl yi¯ øî`lerdãék ,øáñ ©¨©§¨¨

,ynndãi äîdl dpewäëeîñadci ixdy ,dl ©¨¨¦§¨
,dtebl dkenqdøöç óàwx dl dpew ©£¥¨

azcneryäëeîñ.dlCãéàå`irye` ax ± ¦§¨§¦¨
s` xnel jl yi ok m` ,`lerk m` ,jl xn`iéà¦

dãi äîdl dpewä÷eáãadweac dci ixdy ,dl ©¨¨¦§¨
,dtebldøöç óà`l` dl dpwz `la`idy ©£¥¨¦
ä÷eáã.dl dkenqa ic `le dlàlàdn i`ce §¨¤¨

dxivg dxez dzaixydãék`dzy oiprl `l §¨¨
y xg` oiprl `l` ,dl dkenqdãi äî©¨¨

úønzLnä døöç óà dzòãì úønzLî¦§©¤¤§©§¨©£¥¨©¦§©¤¤
,dzòãìeàlL úønzLnä øöç é÷etàì §©§¨§©¥¨¥©¦§©¤¤¤Ÿ
dzòãì.dpew dpi`y §©§¨

z` dpew dy`y mipte`a oecl zxaer `xnbd
:dlra xvga s` dhib

eäúéáãì àhéb dì ÷øæc ,àøáb àeääwxfy - ©©§¨§¨©¨¦¨¦§¦§
did m` `xnbd x`az oldl] xvga ezy`l hb

dry dze`ae ,[dxivga e` exivga dfäåä£¨
àîéé÷zcner dy`d dzid ±àhéb ìæà .øöça ©§¨¤¨¥¨©¦¨

àìñéôa ìôðzkizg lr gpy cr hbd lblbzp ± ¨©§¦§¨
.xvga dcnry urïðéæç ,óñBé áø øîàd`xp ¨©©¥£¦¨

,dyrn did cvik ep`¯ àéåä éàeze` m` ¦©§¨
ea yi `lqit,úBnà òaøà ìò úBnà òaøà©§©©©©§©©

df ote`a¯ déLôðì àúeLø déì âìt`ed wleg ¨©¥§¨§©§¥
.zyxebn dpi`e ,xvgl lha epi`e envrl zeyx

Y àì éàårax` lr zen` rax` ea oi` m` §¦Ÿ
df ote`a ,zen`¯ àéä àúeLø àãçzg` zeyx £¨§¨¦

.zyxebn ef ixde ,xvgd mr `ed

,`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîaxvg efi`a ± §©©§¦¨
xaecn,o`kY dãéc øöça àîéìéàxvga m` ¦¥¨¤¨¥¦¨

ok m` ,dlyY éåä éàî úBnà òaøà éåä ék¦£¥©§©©©£¥
dpi` recn zen` 'c lr 'c `lqita yi m` elit`

.`ed dly `lqitd ixd ,zyxebnøöça àlà¤¨¤¨¥
Y déãécok m` ,exvga xaecny xn`z m`eék ¦¥¦
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íéîëç úðwúa éLôà éà,ikxvl epwzyBæ ïBâk ¦¤§¦§©¨©£¨¦§
[`ax xaic dpwz dfi` lr `xnbd x`az cin],

Bì ïéòîBLepwz `ly oeiky ,ef dpwz lhal §¦
.ef daeha utg ipi` ip` xnel leki ezaehl `l`

ici lr opaxc dyexin envr wlql leki jkitle
.minkg zpwza iyt` i` zprh

`xnbd zxxan¯ 'Bæ ïBâk' éàî ,zpwz efi` lr ©§
`xnbd zx`an .eixac z` `ax xn` minkg,

l ezpeekàðeä áø øîàc ,áø øîà àðeä áøãk¦§©¨¨©©§¨©©¨
éðéà' dìòáì øîàzL äMà äìBëé ,áø øîà̈©©§¨¦¨¤Ÿ©§©§¨¥¦

úéðBféðjlynäNBò éðéàåici iyrn zxenzy ¦¥§¥¦¨
jly eidi `l.'aiig lrady minkg epwzy

,dici iyrn el ekif df zxenze ezy` zepefna

ewitqi `l `ny eyygy `id dzaehl ef dpwze
i`' xnel dlekie ,dizepefnl dici iyrn dl

.'minkg zpwza iyt`

éàðé éáø éáã éøîà õåøéú íåëéñepizpyn :
dcera 'jiqkpa il oi` mixace oic' xne`a
liren miqkpa dkf `l oiicry oeike ,dqex`

zicizrd ezekf z` repnl `nlra weliq oeyl
zlgpn envr wlqn mc` oi`y s`e .miqkpa
leki ji`e] mlerl ef zekf d`a `ly eizea`

leki o`k ,[mda dkfy mcew diqkpn envr wlql
lekie `id opaxc ef zekfy iptn envr wlql

.'minkg zpwza iyt` i`' xnel

ji` (`"r) lirl `xnbd ziyew lr sqep uexiz
dzpwy dn ixde dxvga hbd z` dy`d dpew

:dlra dpw dy`

,øîà àáøoic' dl xn` `ly s` xaecn mlerl ¨¨¨©
dn ixd eywdy dne 'jiqkpa il oi` mixace
ok zeywdl yi `ld ,dlra dpw dy` dzpwy

,zyxbzn `id cvik dy`d cil hb ozepd lr s`
î dãé eèàìòaì déì àéð÷ àì édy`d ci ike ± ¨¨¨¦Ÿ©§¨¥©©©

oiprl el `id diepw ixde lral diepw dpi`

diepw dxvgy enk] ,md ely dici iyrny
dxez dxn`y dn miiwzi ji`e ,[zexitl dlral

,'dcia ozpe'àlàdny xnel jixv gxkda ¤¨
y epiid dcia ozpe dxez dxn`ydãéå dhéb¦¨§¨¨

ãçàk ïéàadkef ,dcil hbd ozepy ici lry - ¨¦§¤¨
,cg`k dciae dhiba `idénð àëähb ozepa ¨¨©¦

dxvgaãçàk ïéàa døöçå dhébdkefy ± ¦¨©£¥¨¨¦§¤¨
.cg`k dxvgae dhiba

:`ax ixac lr ddnz `xnbd
àáø ,éMà áøì àðéáø déì øîàeh`' dywdy ¨©¥¨¦¨§©©¦¨¨

'lral dil `ipw `l in dciàéL÷ à÷ äMàc ãé̈§¦¨¨©§¨
déì,dlral diepw dciy el dywed zn`a ike ± ¥
ixdéäð-mpn`déì éð÷clradäéãé äNòîì §¦§¨¥¥§©£¥¨¤¨

j` ,ezy` lyY déì éð÷ éî äôeb dãéyi ike ¨¨¨¦¨¥¥
.dici seba oipw el
`xnbd zvxzndéì øîà ,iy` axl `piax,ok` ¨©¥

`l` ,el dywed dy`d ci `lãáòä ãé àáø̈¨©¨¤¤
déì àéL÷ à÷,øîàc ïàîìoiyeciw zkqna ¨©§¨¥§©§¨©

eax cin envr z` dpew cardy (:ak)ìò øèLa¦§¨©
Bîöò éãéxhy z` ecil eax ozepy ici lr §¥©§

`ld `axl dywede ,xexgydBaø ãék ãáò ãé©¤¤§©©
àéîcdpwy dn lke ,eaxl iepw eteb ixdy , ¨§¨

df lre ,ehiba card dkef ji`de eax dpw card
,`ax xn`àlàxnel jixv car oiprly myk ¤¨

yénð éëä ,ãçàk ïéàa Bãéå Bhbhb oiprl xn`p ¦§¨¨¦§¤¨¨¦©¦

xvga dy`.ãçàk ïéàa døéöçå dhéb¦¨©£¥¨¨¦§¤¨
z` `ax ycig epipray dyrn d`ian `xnbd

:'cg`k oi`a dxivge dhib' oic
òøî áéëL àeää,zenl okeqnd dleg ±áúëc ©§¦§©§¨©

eäúéáãì àhéb dì,ezy`l hb azkyéãäa ¨¦¨¦§¦§©£¥
Y àúaL éìòîc àéðt,zayd zqipkl jenq ©§¨§©£¥©§¨

dì déáúéîì ÷étñä àìå±mcew dl epzil §Ÿ¦§¦§¥§¥¨
.zayd zqipkøçîìzayd meiadéì ó÷z §¨¨¨©¥

àîìòz`v mcew zeni `ny yyge ,eilg xab - ¨§¨
ezy` wwcfz zaya hbd dl ozi `l m`e ,zayd

meyn ,xeq` zaya hbd dl ozil j` ,meail
.lehlha xeq`e dvwen `edy

eúàdy`d iaexwàáøc dén÷ìcvik le`yl ¨§©¥§¨¨
.eyri¯ déì eøîà eìéæ ,eäì øîàExn` ekl ¨©§¦¦§¥¦§

c ,rxn aikylàzëec àeääì dìäéð déð÷éì¦§¥¥£¨§©§¨
¯ àhéb déa áéúécoipwa zepwl dy`l dxFiy §¨¦¥¦¨¤

,hbd gpen eay ziad z` dwfgéäéà ìæéúå± §¥¥¦¦
`id jlzeçzôúå ãBçéúådyrn dyrz ± §¥§¦§©

zia eze` zlc z` gztze xebqzy ici lr dwfg

déa ÷éæçúå,dwfg oipwa mewnd z` dpwz jke ± §©§¦¥
keïðúcm`y ,(.an) a"a zkqnaìòðzlcd z`, ¦§©¨©
e`øãbdvxt,e`õøtxcbàeäL ìk,rwxwa ¨©¨©¨¤

ä÷æç Bæ éøä,ziad z` dl dpwn `ed xy`ke . £¥£¨¨
oipwa my gpend hbd z` mb dl zepwdl oeeki
oilhlhny (.ek) oiyeciwa epipyy enke ,ab`

ab` oipwa hba `id dkfz jkae ,rwxw ab` oipwp
.hbd elhlhiy `la yxbzze
,àáøì Léìéò áø déì øîàdpwiy lirei dn ike ¨©¥©¦¦§¨¨

,hbd z` eab` zepwl hbd mewn z` lrad dl
ixdeminkg exn`äð÷ äMà äúðwM äî©¤¨§¨¦¨¨¨
dìòaiepw hbd ea gpeny mewndy oeike , ©§¨

.eab` hbd z` dpwz cvik dlraléñëéàó ¦§¦
.aiydl rci `ly iptn ,`ax yiiazpóBñì§

àúléî éìâéàxxazdéàåä äñeøàcdze`y ¦§¥¦§¨©£¨£©
d`eyp `le dzid dqex` dy`.dzrnøîà̈©

àáø,yilir ax ziyew lr aiydleøîà íà ¨¨¦¨§
minkgdàeNða,dlra dpw dy` dzpwy dny ¦§¨

ikeeøîàémb okäñeøàaminkg epwz `ly , Ÿ§©£¨
on `le oi`eyipd on `l` zexit lke` lrady

.oiqexi`d
àáø øîà øãäxn`e `ax ea xfg okn xg`l ± ¨©¨©¨¨

äàeNð àðL àìå äñeøà àðL àìdqex` oia - Ÿ§¨£¨§Ÿ§¨§¨
,rwxwd ab` hbd zepwl dleki d`eyp oiae

y iptneãçàk ïéàa døéöçå dhéb. ¦¨©£¥¨¨¦§¤¨
`ax rci `l dligza recn ,`xnbd dywn

aiydl¯ àøwéòî àáø døîà àäå`ax ixd §¨£¨¨¨¨¥¦¨¨
oi`a dxvge dhib'y ef `xaq xn` lirl envr

,`xnbd zvxzn .'cg`kéàäà ,àáø døîà ék¦£¨¨¨¨©©
Y døîà äNòîxg` xn`p lirl `ax uexiz ©£¤£¨¨

aiky `edd ly dyrna ef `xaq el dycgzdy

rxn.
ezy`l hb wxefd :dpyna epipyCBúa àéäå§¦§

dúéazyxebn ef ixd dxivg jeza e`øîà . ¥¨¨©
àeäå ,àleò`weeckúãîBòLdry dze`a ¨§¤¤¤

døöç ãöáe dúéa ãöae .àéòLBà áøwleg §©¥¨§©£¥¨©©§¨
edøöçå àéøáèa àéä eléôà ,øîàda ozipy ¨©£¦¦¦§¤§¨©£¥¨

hbd,éøBtéöae`døöçå éøBtéöa àéä §¦¦¦§¦¦©£¥¨
,àéøáèaef ixdúLøBâî. ¦§¤§¨§¤¤

,`irye` ax lr `xnbd dywnCBúa àéä' àäå§¨¦§

éðz÷ 'døöç CBúáe dúéaixd ,dpyna ¥¨§£¥¨¨¨¥
,`xnbd zvxzn ,dxivg cva cenrl dkixvy

¯ øîà÷ éëädxn` jky yxti `irye` ax ¨¦¨¨©
,dpyndéîk àéäå dúéa CBúaL éîk àéäå§¦§¦¤§¥¨§¦§¦

døöç CBúaLxvgdy ote`a xaecny xnelk ¤§£¥¨
,my dnvra `id zcner eli`k zxnzynïåéëc§¥¨

úønzLî øöçcxcb ztwendzòãì §¨¥¦§©¤¤§©§¨
dieev it lr zxnzyneúLøbúî ,àéäm` j` . ¦¦§¨¤¤

z` dpew dpi` ,dzrcl zxnzyn dpi` xvgd
.hbd

`ler ly zwelgnd mrh z` zx`an `xnbd
`irye` axe:

Y éâìôéî÷ àäa àîéìewlgpy xn`p `ny ¥¨§¨¨¦§§¥
,ef dl`ya¯ øîc`lerdãé íeMî øöç øáñ §©¨©¨¥¦¨¨
Y éàaøúà,'ci' oicn dxez dzaix xvgy ¦§©¨

jkle ,dl dkef dxivg s` dl dkef dciy myky

dkenq `idy dcik ,dxivg cva cenrzy jixv
.dtebl¯ øîe`irye` axíeMî øöç ,øáñ ©¨©¨¥¦

¯ éàaøúà úeçéìLoicn dxez dzaixy xvg §¦¦§©¨
,dhiba dxear dkef dgelyy myky ,zegily
dpi` jkle .dgelyk dl dkef dxivg mb jk
dkixv dpi`y myk dxivg cva cenrl dkixv

.dgely cva cenrl
`xnbd dgecàîìò éleëc ,àì ,ixaqøöç Ÿ§¥¨§¨¨¥

éàaøúéà dãé íeMîdnk cr `l` ewlgp `le , ¦¨¨¦§©¨
c ,dcik zeidl dl yi¯ øî`lerdãék ,øáñ ©¨©§¨¨

,ynndãi äîdl dpewäëeîñadci ixdy ,dl ©¨¨¦§¨
,dtebl dkenqdøöç óàwx dl dpew ©£¥¨

azcneryäëeîñ.dlCãéàå`irye` ax ± ¦§¨§¦¨
s` xnel jl yi ok m` ,`lerk m` ,jl xn`iéà¦

dãi äîdl dpewä÷eáãadweac dci ixdy ,dl ©¨¨¦§¨
,dtebldøöç óà`l` dl dpwz `la`idy ©£¥¨¦
ä÷eáã.dl dkenqa ic `le dlàlàdn i`ce §¨¤¨

dxivg dxez dzaixydãék`dzy oiprl `l §¨¨
y xg` oiprl `l` ,dl dkenqdãi äî©¨¨

úønzLnä døöç óà dzòãì úønzLî¦§©¤¤§©§¨©£¥¨©¦§©¤¤
,dzòãìeàlL úønzLnä øöç é÷etàì §©§¨§©¥¨¥©¦§©¤¤¤Ÿ
dzòãì.dpew dpi`y §©§¨

z` dpew dy`y mipte`a oecl zxaer `xnbd
:dlra xvga s` dhib

eäúéáãì àhéb dì ÷øæc ,àøáb àeääwxfy - ©©§¨§¨©¨¦¨¦§¦§
did m` `xnbd x`az oldl] xvga ezy`l hb

dry dze`ae ,[dxivga e` exivga dfäåä£¨
àîéé÷zcner dy`d dzid ±àhéb ìæà .øöça ©§¨¤¨¥¨©¦¨

àìñéôa ìôðzkizg lr gpy cr hbd lblbzp ± ¨©§¦§¨
.xvga dcnry urïðéæç ,óñBé áø øîàd`xp ¨©©¥£¦¨

,dyrn did cvik ep`¯ àéåä éàeze` m` ¦©§¨
ea yi `lqit,úBnà òaøà ìò úBnà òaøà©§©©©©§©©

df ote`a¯ déLôðì àúeLø déì âìt`ed wleg ¨©¥§¨§©§¥
.zyxebn dpi`e ,xvgl lha epi`e envrl zeyx

Y àì éàårax` lr zen` rax` ea oi` m` §¦Ÿ
df ote`a ,zen`¯ àéä àúeLø àãçzg` zeyx £¨§¨¦

.zyxebn ef ixde ,xvgd mr `ed

,`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîaxvg efi`a ± §©©§¦¨
xaecn,o`kY dãéc øöça àîéìéàxvga m` ¦¥¨¤¨¥¦¨

ok m` ,dlyY éåä éàî úBnà òaøà éåä ék¦£¥©§©©©£¥
dpi` recn zen` 'c lr 'c `lqita yi m` elit`

.`ed dly `lqitd ixd ,zyxebnøöça àlà¤¨¤¨¥
Y déãécok m` ,exvga xaecny xn`z m`eék ¦¥¦

המשך בעמול יי



hbקו `iand` cenr gr sc ± oey`x wxtoihib

.éååì íL`le aEWg Dil ded Fnvrl mW i`dl ied i`e Exwin `lqiR EdNEk ¥§©§¦§¨¦§§¦£¥§©¥§©§£¨¥¨§Ÿ
:lihA.dlL ähîa ìáà`nrh oiYrC `wlq `we zWxFbn FziA KFzAW t"r` ¨¦£¨§¦¨¤¨¤§¥§¤¤§¨©§¨©§¦©§¨

eilral FkFzl oEzPd utg dpFw xkFn zEWxA gwFl lW eilM xaqwC mEXn¦§¨¨©¥¨¤¥©¦§¥¤¥¤©¨§¦§¨¨
YbEltE:(:dt) a"aA `id `.'é dBábc`Edd aiWg `le DiWtpl `zEWx iedC §§¨¦§§¨©©£¥§¨§©§¥§Ÿ¨¦©

:ilMd zEWx z` lHal xkFn zEWx `xie £̀¦¨§¥§©¥¤§©§¦
.éòøk íB÷î àkéà àäå:ux`l migpEOW §¨¦¨§©§¥¤¨¦¨¨¤

.éLðéà éãt÷ àì éòøk íB÷nà â"ä©§©§¥Ÿ©§¥¦§¥
dgFPW dxUr ux`d on DFabe li`Fd¦§¨©¦¨¨¤£¨¨¤¨

:diYgY WOYWdldðéàL ô"òà äøeL÷ §¦§©¥©§¤¨§¨¤¥¨
.äéeìz`le DA xEWwe rwxTA zxxbp `N` §¨¤¨¦§¤¤©©§©§¨¨§Ÿ

:dxEWw Dpi`W t"r` diElY 'iqxBïéa ©§¦§¨¤¥¨§¨¥
.äéúBëøémc` oi` rwxTA gpEOW t"r`e ©§¤¨§¤¨©©§©¥¨¨

cre FYW` aWFn mFwn lM lr ciRwn©§¦©¨§©¦§§©
:Dl iEpw mFwn FzF` did eiWkrøëBî ©§¨¨¨¨¨¨¥

.úBúì÷WIW DnFwn lr ciRwn Fpi` Kkl §¨§©¥©§¦©§¨¤¥
:Kkl ziA Fl.éëä énð àéðzFpi`C mEXnC ©¦§©©§¨©¦¨¥§¦§¥

`EdW xaC lkA F` ipYwCn `Ed ciRwn©§¦¦§¨¨¥§¨¨¨¤
cinY DWinWzl cgEiOW DzNwM§©¨¨¤§¨§©§¦¨¨¦
zFidl zpn lr FziA KFzl FYW` qipkOdW¤©©§¦¦§§¥©§¨¦§
:Dqipkn `Ed DOr miPhw diWinWY ilM§¥©§¦¤¨§©¦¦¨©§¦¨

.à÷ñè:f"rlA `"wyh'éðúîøîàiL ãò ©§¨§©©©¤Ÿ©
éhéb àä dì.CDcil `AW xg`l 'it`e ¨¥¦¥©£¦§©©¤¨§¨¨

:FIce oM Dl xnF`.dhéb àeä éøäå äàøB÷ ¥¨¥§©§¨©£¥¦¨
:DHiB `EdW d`Fx FA d`xFw `idWM'îâ §¤¦§¨¨¤¦¨

éhéb éìèøîà àì ò÷ø÷ éab ìòî C §¦¦¥¥©©¥©§©Ÿ¨©
.íeìk:ozpe opiraC.ezôìLaEgY didW §¦§¦¨§¨©§¨©¤¨¨¨

:mXn EYtlWE eipznl FxFbg oiAdì ÷éøòc ¥£§¨§¨§¨©¦¨§¨¦¨
.déöøç:hBd Dl aixwdl eipzn Dl mTr ©§¥¦¥¨¨§¨§©§¦¨©¥
.ezôìL:`ziixaA qxB.èb Bðéà íìBòì §¨©¨©¦§©§¨§¨¥¥

EPlHIW cr xWkdA `NW Dcil `aE li`Fd¦¨§¨¨¤Ÿ§¤§¥©¤¦§¤
:'Ek.àéä éLeøâéà úác`le dxFrip ixdW §©¦§¥¦¤£¥¥¨§Ÿ

iM KMld KHiB id zxin` `N` `xqgin¤§§¨¤¨£¦©¥¦¥¦§¨¦
DzlATW inC xiRW ikd xzA Dl xn`̈©¨¨©¨¥©¦¨¥¤©¨¨¨

:zpbFd.èb äæ éøäzxOYWOd Dxvg iedC ¤¤£¥¤¥©£¥£¥¨©¦§©¤¤
`N` xOYWn Fpi` oWi `Ede li`Fd DYrcl§©§¨¦§¨¥¥¦§©¥¤¨

:Dci lr.èb Bðéà øBòéðxOWn cardW ©¨¨¥¥¥¤¨¤¤§©¥
Dxvg Dl `iede FciAX dn z`e Fnvr z ¤̀©§§¤©¤§¨§©§¨¨£¥¨

:DYrcl `NW zxOYWOdúëläî øöç ©¦§©¤¤¤Ÿ§©§¨¨¥§©¤¤
.äð÷ àìoifgF` mipWA Dxn` DitEB `ax Ÿ¨¨¨¨¥¨§¨¦§©¦£¦
:ziNhA.'eë Cläî eléàL ìkiOp `ax §©¦¨¤¦§©¥¨¨©¦

mibC Evtwe dpitqA KNdn did mzd Dxn`̈§¨¨¨¨¨§©¥¦§¦¨§¨§¨¦
:'Ek dpitQd KFzl.úeôëaiE`x Fpi`W §©§¦¨§¨¤¥¨

:hB iedC `ax xn`w `EddA KNdl'éðúî §©¥§©¨¨©¨¨©£¥¥
.dì áBø÷:'nBA Wxtn.Bì øîàdeln ¨¨§¨¥©§¨¨©©§¤

:dell.éáBç éì ÷Bøæ:x"dxA.Bì B÷øæå §Ÿ¤§¦¦¦§¨§
:ca`e'îâ.BlL úBnà 'ãhBl FpiA oi`W §¨©©¤¤¥¥©¥

sc n"a) oifgF` mipWA opixn`C zFO` 'c©§©§¦¨¦§©¦£¦
:Fl zFpFw mc` lW zFO` 'cC (.'ieéäL ïBâk §©¤¨¨§¤¨
.úBnà 'ãa íéãîBò íäéðLo`Mn Ef hbl §¥¤§¦§©§¥¦©

rAx` KFzA gpEn hBd lMW o`Mn dfe§¤¦©¤¨©¥¨§©§©
`le DNW zFO` rAx` KFzaE FNW zFO ©̀¤§©§©©¤¨§Ÿ

:zFnvnEvn opiqxBeäéépéî éä éæçéìå ©§¦¨§§¨§¤¡¥¥¦©§
.íéã÷dkf `al `Ed mcw m` FcnrnA `al ¨¦¨Ÿ§©£¨¦¨©¨Ÿ¨¨

`al `id dncw m`e zFO` rAx` lkA§¨©§©©§¦¨§¨¦¨Ÿ
`l aEWe Dl zFkEnQd zFO` 'c lkA dzkf̈§¨§¨©©§¨§Ÿ

:FkFzl FzEkf dqpkp.íöîöì à"à`NW ¦§§¨§§§©§¥¤Ÿ
:xg`d miCwi.úBîöîeöîmdipW EidW ©§¦¨©¥§§¨¤¨§¥¤

zFgR `l zFnvnEvn zFO` 'gA micnFr§¦§©§§¨Ÿ¨
:mdipW oiA Wi xzFi `le§Ÿ¥¥¥§¥¤

èâå

íB÷nà:dHOd xie`A oke FYW`A zFgRd lkl .iWpi` icRw `l irxMïBâk ©§©§¥Ÿ©§¥¦§¥§¨©¨§¦§§¥©£¦©¦¨§
i`xFn` iPd lM ivxznCn `kRi` hFWtize z"`e .DA diElY DzNTW¤©¨¨§¨¨§§¦§¦§¨¦¦§¨§¥¨©¥¨¨¥

dpitQd z` xkFOdaE(:dt sc a"a)xnFl Wie lFki Fpi`e i`xFn` ixaCn hFWtl dvFx §©¥¤©§¦¨¤¦§¦¦§¥¨¨¥§¥¨§¥©
`nlrA 'it` p"` DPin hFWtp `lC 'ipznl EgcC `N` Edl `wRqn EdNEkl `kdC§¨¨§§§©§¨§¤¨§¨§©§¦§Ÿ¦§¦¨£¦§©§¨
`kd dpw xkFn zEWxA gwFl lW eilM¥¨¤¥©¦§¥¨¨¨¨

:dpw `l iz`w DwEgxlC hB oiprlíB÷î §¦§©¥¦§¦¨¨¨¥Ÿ¨¨§
ied Dwig `dC `hiWR z"`e .Dl iEpw Dwig¥¨¨¨§§¦¨§¨¥¨£¥
dxEWw opgFi 'xC i"x xnF`e DciM WOn©¨§¨¨§¥¦§¨¨§¨
ux`A oixxbp dicbAWM ixiinE irA diElzE§¨¨¥©§¥§¤§¨¤¨¦§¨¦¨¨¤
iEpw Dwig mFwnC `nrh e`l i` `YWde§©§¨¦©©§¨¦§¥¨¨
dxEWw Dpi`C oeiM icin iPdn ied `l Dl̈Ÿ£¥§©¥¦¥¥¨§¥¨§¨

:diElzEBðéà.KiHiB `d Dl xn`IW cr hB §¨¥¥©¤Ÿ©¨¨¦¥
id xnFl FYW`l hB ozFPl jixvn did i"x¦¨¨©§¦©¥¥§¦§©¥
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`Ede dvEtw Dci dzid xaMW ixiinC i"xl d`xp `N` hB Fpi`e rwxw iAB lrn KiHiB ilh FnM Dil dede `id `N` lrAd dUFr Fpi` df k"g` Dci zvtFTX¤¤¤¨¨¤¥¤©©©¤¨¦©£¨¥§§¦¦¥¥©©¥©§©§¥¥¤¨¦§¤§¦§©§¥¤§¨¨§¨¨¨§¨§
Flv` F`iadl lFki Fpi` m`e xiRW ixii` dgEzR DciaC Wxtn z"xe zWxFbn `ied Flv` F`iadl lFki Fpi`W cr wfFgA KM lM agY m`e Dci KFzl hBd agŸ©©¥§¨¨§¦¨©¨©§¤©¤¥¨©£¦¤§©§¨§¤¤§§¨¥¦§¨¨§¨©§¥©¦§¦¥¨©£¦¤§
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ïðçBé éaøc dén÷ ïðaø äeøîàminkg exn` - £¨¨©¨¨©¥§©¦¨¨
opgei iax iptl yxcnd ziaaéaøc déîMî¦§¥§©¦

ïúðBé,éëä,dpynd z` ok yxit `ed s`y - ¨¨¨¦
opgei iax ok rnyykeøîà,éàìáa ïéøáç ïéòãé ¨©¨§¦©§¦©§¨¥

àîòè éàä ék éLeøôìepixag mircei ike - ¦§¥¦©©§¨
gay oeyla] ok dpynd yxtl laaay

.[zelrtzde

éëä énð àéðz,opgei iaxk dpnn gkeny `ziixa ©§¨©¦¨¦
àeäL ìk ,øîBà øæòéìà éaøhbd -dì áBø÷ ©¦¡¦¤¤¥¨¤¨¨

xzei.úLøBâî dðéà Bìèðe áìk àáe ,Blî¦¨¤¤§¨¥¨§¤¤
mrh dn `xnbd zxxaneúLøBâî dðéà,ixd ¥¨§¤¤

e dyxbzp xak dl aexw hbd ltpy oeikéëéä ìk̈¥¦
ìéæéúå déøèðézxenyl dkixv dini lk ike - ¦§§¥§¥¦

.hbdøîà÷ éëä åàì àlàzyxtzn jk - ¤¨¨¨¦¨¨©
,`ziixadìkote`a elit` ±Lhbddì áBøw ¨¤¨¨

å Blîoial dpia xtr ziyeyab e` xdp wqtd yi ¦§
y ote`a hbdìBëé àeäå Bìèðe áìk àa eléà¦¨¤¤§¨§¨

ìBøîBLalkd iptnì äìBëé dðéà àéäåBøîBL §§§¦¥¨§¨§§
úLøBâî dðéà ¯oipwy opgei iaxk `icda ixd , ¥¨§¤¤

dy`l ezaxiwa `le exnyl dzlekia ielz hbd
.lraln xzei

.dpyna sqep yexit d`ian `xnbd

äãeäé áøì ìàeîL déì øîà,ecinlzàððéL ¨©¥§¥§©§¨¦¨¨
didy my lr dcedi iax z` l`eny dpik jk]

[oepy ugk sixg,'dl aexw' dpyna epipyy dn

dl aexwy eyexitepìhúå çeLzL éãk- §¥¤¨©§¦§¤
zegt `ed df xeriye] ,eplhle stekzdl lkezy
mdipyy epiid 'dvgn lr dvgn'e .[zen` 'cn

.eplhle geyl mileki
,ecinlzl l`eny siqed cerezàå`eaiyk §©§

m` s` dl aexw hbd didy dfk dxwn jiptl

e xingz ,eplhze geyzy xeriya didàìŸ
àcáeò ãéáòzzyxebn `idy dxez l` -ãò ©£¦§¨©

dãéì àhéb éèîc,ynn dcil hbd `aiy cr - §¨¥¦¨§¨¨
mi`exde dpnid wegx hbd leti `ny dxifb

.dl aexw `edy exaqiáøì éëcøî áø déì øîà̈©¥©¨§§©§©
éëä àcáeò äåä ,éMàwxfy didy dyrn - ©¦£¨§¨¨¦

geyl dlkiy xeriya dl aexw hbd lrad
,mipa `la zn jk xg`e ,eplhleåmeynezxneg §
zyxebn dpi`y l`eny lyäöéìç äeëøöà©§§¨£¦¨

.maidn
,dpyna epipyïéLec÷ ïéðòì ïëåeltp m` §¥§¦§©¦¦

el aexw m`e ,zycewn ef ixd dl aexw oiyeciwd

wtq `id ixd dvgn lr dvgnae ,zycewn dpi`
zycewn:

,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàepipyy df oic ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨
myxity itke ,dzpw dl aexw did m`y dpyna

dzpw exnyl dlekiy lky opgei iax,`weec
øçà øáãì àìå ,eøîà ïéhéâìx`yl `le - §¦¦¨§§Ÿ§¨¨©¥

ltpe aegd oerxt z` deld wxf m` oebke ,mipic
oiicre ,delnd dpw `l ,sqkd ca`e delnl aexw

.aiig deeld

,`xnbd dywnéqà éaøì àaà éaø déáéúéà¥¦¥©¦©¨§©¦©¦
,df oipw xn`p oihiba `weecy xnel xyt` ji`

' dpyna epipy ixdeïéLec÷ ïéðòì ïëåzvxzn .' §¥§¦§©¦¦
,`xnbdíúä éðàLoiyeciwl oihib eywedy ©¦¨¨
áéúëc(a ck mixac)äàöéå'dklde FziAn ¦§¦§¨§¨¦¥§¨§¨
äúéäå'died'l [hb] 'd`ivi' yiwn ,xg` Wi`l §¨§¨§¦©¥

s` ,df oipw mda liren oihib dn [oiyeciw]

.ok oicd oiyeciwa
déáéúéàixd ,opgei iax ixac lr ztqep diyew ¥¦¥

dpyna epipy,áBçä ïéðòì ïëå'el xn` m`y §¥§¦§©©
delnd,Bì B÷øæe éáBç éì ÷Bøæinc ltp m` §¦¦§¨
aegdäåìnì áBø÷ca`peäålä äëæxhtpe ¨©©§¤¨¨©Ÿ¤
,eaegnìò äöçî ,áéiç äålä äålì áBø÷̈©Ÿ¤©Ÿ¤©¨¤¡¨©

,'e÷Bìçé íäéðL äöçîaeg oiprl s`y ixd ¤¡¨§¥¤©£
,`xnbd zvxzn .oihiba wx `le df oic xn`p
dpyna epipyy dne ,oihiba wx xn`p df oic ok`

aegd oiprl `ed okyïðé÷ñò éàîa àëä- ¨¨§©©§¦¨
ote`a xaecndéì øîàcdell delndéì ÷Bøæ' §¨©¥§¦

,'øètézå éáBçdfae iaeg oerxt il wexf xnelk ¦§¦¨¥
laiw `ly s` jkitle ,aegd lr jl lgn`
xn`p `l df oipw xen`ky] sqkd z` delnd
el lgn ezwixfay ,xeht deld [oihiba `l`

.delnd
,`xnbd dywnéëä éàm`y yexita el xn`y ¦¨¦

legni aegd el wexfie ,`hiyt ok m` ,eléàî©
àøîéîìzvxzn .dpyna yecigd dn - §¥§¨
,`xnbdàëéøö àìote`a zwqer dpynd - Ÿ§¦¨

'ïéhéb úøBúa éáBç éì ÷Bøæ' déì øîàc± §¨©¥§¦¦§©¦¦
my wxf eli`y mewnl aegd leti m`y ,xnelk
lr jl lgn` ,zyxebn ef ixd hb ezy`l lra
`l zyxebn dpi`y mewnl leti m`e ,aegd

.jl lgn`
,`xnbd zl`eyàøîéîì éàî ézkàåoiicr - §©©¦©§¥§¨

m`y xn`y oeik ixd ,dfa yecigd dn dyw

.xeht deldy `hiyt el legni ok dyri
,`xnbd zvxznàîéúc eäîxnel mewn did - ©§¥¨

cdéì øîà éöî`ly oerhl delnd lekiy - ¨¥¨©¥
' `l` jxhtl izpeekzd'Ca éðà ähLîizpeek - §©¤£¦¨

hb zxeza aegd il wexfzy ja zehyl dzid
zezixkïì òîLî à÷,ok oerhl leki epi`y ¨©§©¨

.xeht delde
.xg` oipra oecl zxaer `xnbd

àcñç áø øîàozpäçéLîe ,dãéa èbheg] ¨©©¦§¨¥§¨¨§¦¨
x`yp [hba xeywdBãéa,ìBëé íàhegd jeynl §¨¦¨

eB÷zðìdcin hbd z` wzpleBìöà Bàéáäìe §©§§¨¦¤§
åàì íàå ,úLøBâî dðéàewzpl leki epi` m` ¥¨§¤¤§¦¨

ef ixd.úLøBâî§¤¤
,`xnbd zxxanàîòè éàîm`y mrhd edn - ©©§¨

,hbd dl ozp ixde zyxebn dpi` ewzpl leki

hb zpizpay itl ,`xnbd zx`anúeúéøk ïðéòa§¦¨§¦
dfn df milcaen dy`de lrad eidiy jixv -

åo`kàkéìmd miceb` ixdy zezixk oi` - §¥¨
.df hega

.sqep oica oecl zxaer `xnbd
ñøôè÷k äéeNò dãé äúéä ,äãeäé áø øîà- ¨©©§¨¨§¨¨¨£¨§¨¨§©

iy`xy oeqkl`a dci dgipdy ,oexcnk
dhn itlk oihn dizerav`dì B÷øæejezl hbd §¨¨

,dcidãéì èb òébäL ét ìò óàgp `ly oeik , ©©¦¤¦¦©¥§¨¨
rwxwl ltp cin `l` dciaúLøBâî dðéà. ¥¨§¤¤

,`xnbd zl`eyéànà,zyxebn dpi` recn - ©©
ìéôð ék àädcin hbd ltpyk ixd -òaøàa ¨¦¨¦§©§©

ìéôð à÷ dãéc úBnà'c oipwa hbd dzpwe ©¦¨¨¨¦
zen`.xaecn o`ky ,`xnbd zvxznçð àìãa¦§Ÿ¨

oiicr .sxyp rwxwl ribdy mcew `l` ,rwxwa
,`xnbd dywnå`l recnàøéåàî Løbéú §¦¨¥¥£¦¨
úBnà òaøàcxie`a did hbd sxypy mcewy §©§©©

epwz xy`ky xnel jl yi dn `l` ,zen` 'c
`l` df oipw epwz `l zen` rax` oipw minkg

ok m`e ,xie`a `le rwxwaèBLôzdn o`kn ¦§
éòácwtzqdy -úBnà òaøà' øæòìà éaø §¨¥©¦¤§¨¨©§©©

Lé eøîàL'øéåà ïäì ïéà Bà øéåà ïäìm`d] ¤¨§¥¨¤£¦¥¨¤£¦
[exie`a mb e` erwxwa wx dpew zen` rax`

eèBLôzo`kn.øéåà ïäì ïéàc ¦§§¥¨¤£¦
,`xnbd dgecïðé÷ñò éàîa àëäiax ixac - ¨¨§©©§¦¨
miwqer dcedi,øäpä áb ìò úãîBòajkitle §¤¤©©©¨¨

oeik zen` 'cd xie`n zyxbzn dpi`àøwéòîc§¥¦¨¨
,éà÷ ãeaàìeilr gepl ie`x oi`y mewn xie`e §¦¨¥

dpew epi`:
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àöBé èâåezvwnBlL úBnà òaøàîqpkpe §¥¥¥©§©©¤
dlL úBnà òaøàì'dvgn lr dvgn' edfe , §©§©©¤¨
.zyxebn wtq `idy

zyxebn wtq `id mrh dn ,`xnbd dgecàäå§¨
déab ãéâà-oi`e ,lrad zeyxa hbd zvwn ixd ¨¦©¥

dzeyxa elek didiy cr zyxbzn dy`d
.'dcia ozpe' xn`py

,`xnbd zvxznéøîàc óñBé áøå äaø àlà¤¨©¨§©¥§¨§¥
eäééåøzc exn` mdipy -àëäepipyy dn ©§©§¨¨

'dvgn lr dvgn',ïðé÷ñò íéãò ézék ézLa¦§¥¦¥¥¦©§¦¨
zkúøîBà úçàltp hbdyBì áBø÷jeza - ©©¤¤¨

eizen` rax`åzkúøîBà úçàltp hbdy §©©¤¤
dì áBø÷dizen` rax` jezawtq `id okle ¨¨
.zyxebn

yxtnd opgei iax zhiy z` d`ian `xnbd
.xg` ote`a epizpyn

øîBà ïðçBé éaø,dì áBø÷yeðéðLoi` dpyna ©¦¨¨¥¨¨¨¦
`l` ,dizen` rax`a dpeekdeléôàhbd wegx £¦

dpnidBì áBø÷å ,änà äàîyeléôà eðéðL ¥¨©¨§¨¨¦£¦
epnid wegxänà äàîz` `xnbd x`az cine] ¥¨©¨

,`xnbd zxxan .[ezpeekéîc éëéäyxtzn ji` ¥¦¨¥
df itl'äöçî ìò äöçî',`xnbd zx`an . ¤¡¨©¤¡¨

dì àLøôéî éãéãì ,àaà øa ïîL áø øîà̈©©¤¤©©¨§¦¦¦©§¨¨
ïðçBé éaøc déðéîmixacd yexit izlaiw ip` - ¦¥§©¦¨¨

oi` epipyy 'dl aexw' :yxit jke ,opgei iaxn

`l` ,dy`l ezaxwa ielz hbd oipwy dpeekd
m` ,exneyl dzlekia ielz xacdìBëé àeä¨

ìì äìBëé dðéà àéäå BøîBLáBø÷ eäæ BøîBL §§§¦¥¨§¨§§¤¨
,Bìm`eì äìBëé àéäìBëé Bðéà àeäå BøîBL ¦§¨§§§¥¨
ìdì áBø÷ eäæ BøîBLdlekiy lky] df oipwe §§¤¨¨

eli`e .`ed minkg zpwz [hbd dzpw exnyl

y ote`aì ïéìBëé íäéðLBøîBL,ecal cg` lk §¥¤§¦§§
y e`ïéìBëé ïéà íäéðLecal cg` lk xenyl §¥¤¥§¦

,cgi mdipy `l`.äöçî ìò äöçî eäæ¤¤¡¨©¤¡¨
ïðçBé éaøc dén÷ ïðaø äeøîàminkg exn` - £¨¨©¨¨©¥§©¦¨¨
opgei iax iptl yxcnd ziaaéaøc déîMî¦§¥§©¦

ïúðBé,éëä,dpynd z` ok yxit `ed s`y - ¨¨¨¦
opgei iax ok rnyykeøîà,éàìáa ïéøáç ïéòãé ¨©¨§¦©§¦©§¨¥

àîòè éàä ék éLeøôìepixag mircei ike - ¦§¥¦©©§¨
gay oeyla] ok dpynd yxtl laaay

.[zelrtzde

éëä énð àéðz,opgei iaxk dpnn gkeny `ziixa ©§¨©¦¨¦
àeäL ìk ,øîBà øæòéìà éaøhbd -dì áBø÷ ©¦¡¦¤¤¥¨¤¨¨

xzei.úLøBâî dðéà Bìèðe áìk àáe ,Blî¦¨¤¤§¨¥¨§¤¤
mrh dn `xnbd zxxaneúLøBâî dðéà,ixd ¥¨§¤¤

e dyxbzp xak dl aexw hbd ltpy oeikéëéä ìk̈¥¦
ìéæéúå déøèðézxenyl dkixv dini lk ike - ¦§§¥§¥¦

.hbdøîà÷ éëä åàì àlàzyxtzn jk - ¤¨¨¨¦¨¨©
,`ziixadìkote`a elit` ±Lhbddì áBøw ¨¤¨¨

å Blîoial dpia xtr ziyeyab e` xdp wqtd yi ¦§
y ote`a hbdìBëé àeäå Bìèðe áìk àa eléà¦¨¤¤§¨§¨

ìBøîBLalkd iptnì äìBëé dðéà àéäåBøîBL §§§¦¥¨§¨§§
úLøBâî dðéà ¯oipwy opgei iaxk `icda ixd , ¥¨§¤¤

dy`l ezaxiwa `le exnyl dzlekia ielz hbd
.lraln xzei

.dpyna sqep yexit d`ian `xnbd

äãeäé áøì ìàeîL déì øîà,ecinlzàððéL ¨©¥§¥§©§¨¦¨¨
didy my lr dcedi iax z` l`eny dpik jk]

[oepy ugk sixg,'dl aexw' dpyna epipyy dn

dl aexwy eyexitepìhúå çeLzL éãk- §¥¤¨©§¦§¤
zegt `ed df xeriye] ,eplhle stekzdl lkezy
mdipyy epiid 'dvgn lr dvgn'e .[zen` 'cn

.eplhle geyl mileki
,ecinlzl l`eny siqed cerezàå`eaiyk §©§

m` s` dl aexw hbd didy dfk dxwn jiptl

e xingz ,eplhze geyzy xeriya didàìŸ
àcáeò ãéáòzzyxebn `idy dxez l` -ãò ©£¦§¨©

dãéì àhéb éèîc,ynn dcil hbd `aiy cr - §¨¥¦¨§¨¨
mi`exde dpnid wegx hbd leti `ny dxifb

.dl aexw `edy exaqiáøì éëcøî áø déì øîà̈©¥©¨§§©§©
éëä àcáeò äåä ,éMàwxfy didy dyrn - ©¦£¨§¨¨¦

geyl dlkiy xeriya dl aexw hbd lrad
,mipa `la zn jk xg`e ,eplhleåmeynezxneg §
zyxebn dpi`y l`eny lyäöéìç äeëøöà©§§¨£¦¨

.maidn
,dpyna epipyïéLec÷ ïéðòì ïëåeltp m` §¥§¦§©¦¦

el aexw m`e ,zycewn ef ixd dl aexw oiyeciwd

wtq `id ixd dvgn lr dvgnae ,zycewn dpi`
zycewn:

,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàepipyy df oic ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨
myxity itke ,dzpw dl aexw did m`y dpyna

dzpw exnyl dlekiy lky opgei iax,`weec
øçà øáãì àìå ,eøîà ïéhéâìx`yl `le - §¦¦¨§§Ÿ§¨¨©¥

ltpe aegd oerxt z` deld wxf m` oebke ,mipic
oiicre ,delnd dpw `l ,sqkd ca`e delnl aexw

.aiig deeld

,`xnbd dywnéqà éaøì àaà éaø déáéúéà¥¦¥©¦©¨§©¦©¦
,df oipw xn`p oihiba `weecy xnel xyt` ji`

' dpyna epipy ixdeïéLec÷ ïéðòì ïëåzvxzn .' §¥§¦§©¦¦
,`xnbdíúä éðàLoiyeciwl oihib eywedy ©¦¨¨
áéúëc(a ck mixac)äàöéå'dklde FziAn ¦§¦§¨§¨¦¥§¨§¨
äúéäå'died'l [hb] 'd`ivi' yiwn ,xg` Wi`l §¨§¨§¦©¥

s` ,df oipw mda liren oihib dn [oiyeciw]

.ok oicd oiyeciwa
déáéúéàixd ,opgei iax ixac lr ztqep diyew ¥¦¥

dpyna epipy,áBçä ïéðòì ïëå'el xn` m`y §¥§¦§©©
delnd,Bì B÷øæe éáBç éì ÷Bøæinc ltp m` §¦¦§¨
aegdäåìnì áBø÷ca`peäålä äëæxhtpe ¨©©§¤¨¨©Ÿ¤
,eaegnìò äöçî ,áéiç äålä äålì áBø÷̈©Ÿ¤©Ÿ¤©¨¤¡¨©

,'e÷Bìçé íäéðL äöçîaeg oiprl s`y ixd ¤¡¨§¥¤©£
,`xnbd zvxzn .oihiba wx `le df oic xn`p
dpyna epipyy dne ,oihiba wx xn`p df oic ok`

aegd oiprl `ed okyïðé÷ñò éàîa àëä- ¨¨§©©§¦¨
ote`a xaecndéì øîàcdell delndéì ÷Bøæ' §¨©¥§¦

,'øètézå éáBçdfae iaeg oerxt il wexf xnelk ¦§¦¨¥
laiw `ly s` jkitle ,aegd lr jl lgn`
xn`p `l df oipw xen`ky] sqkd z` delnd
el lgn ezwixfay ,xeht deld [oihiba `l`

.delnd
,`xnbd dywnéëä éàm`y yexita el xn`y ¦¨¦

legni aegd el wexfie ,`hiyt ok m` ,eléàî©
àøîéîìzvxzn .dpyna yecigd dn - §¥§¨
,`xnbdàëéøö àìote`a zwqer dpynd - Ÿ§¦¨

'ïéhéb úøBúa éáBç éì ÷Bøæ' déì øîàc± §¨©¥§¦¦§©¦¦
my wxf eli`y mewnl aegd leti m`y ,xnelk
lr jl lgn` ,zyxebn ef ixd hb ezy`l lra
`l zyxebn dpi`y mewnl leti m`e ,aegd

.jl lgn`
,`xnbd zl`eyàøîéîì éàî ézkàåoiicr - §©©¦©§¥§¨

m`y xn`y oeik ixd ,dfa yecigd dn dyw

.xeht deldy `hiyt el legni ok dyri
,`xnbd zvxznàîéúc eäîxnel mewn did - ©§¥¨

cdéì øîà éöî`ly oerhl delnd lekiy - ¨¥¨©¥
' `l` jxhtl izpeekzd'Ca éðà ähLîizpeek - §©¤£¦¨

hb zxeza aegd il wexfzy ja zehyl dzid
zezixkïì òîLî à÷,ok oerhl leki epi`y ¨©§©¨

.xeht delde
.xg` oipra oecl zxaer `xnbd

àcñç áø øîàozpäçéLîe ,dãéa èbheg] ¨©©¦§¨¥§¨¨§¦¨
x`yp [hba xeywdBãéa,ìBëé íàhegd jeynl §¨¦¨

eB÷zðìdcin hbd z` wzpleBìöà Bàéáäìe §©§§¨¦¤§
åàì íàå ,úLøBâî dðéàewzpl leki epi` m` ¥¨§¤¤§¦¨

ef ixd.úLøBâî§¤¤
,`xnbd zxxanàîòè éàîm`y mrhd edn - ©©§¨

,hbd dl ozp ixde zyxebn dpi` ewzpl leki

hb zpizpay itl ,`xnbd zx`anúeúéøk ïðéòa§¦¨§¦
dfn df milcaen dy`de lrad eidiy jixv -

åo`kàkéìmd miceb` ixdy zezixk oi` - §¥¨
.df hega

.sqep oica oecl zxaer `xnbd
ñøôè÷k äéeNò dãé äúéä ,äãeäé áø øîà- ¨©©§¨¨§¨¨¨£¨§¨¨§©

iy`xy oeqkl`a dci dgipdy ,oexcnk
dhn itlk oihn dizerav`dì B÷øæejezl hbd §¨¨

,dcidãéì èb òébäL ét ìò óàgp `ly oeik , ©©¦¤¦¦©¥§¨¨
rwxwl ltp cin `l` dciaúLøBâî dðéà. ¥¨§¤¤

,`xnbd zl`eyéànà,zyxebn dpi` recn - ©©
ìéôð ék àädcin hbd ltpyk ixd -òaøàa ¨¦¨¦§©§©

ìéôð à÷ dãéc úBnà'c oipwa hbd dzpwe ©¦¨¨¨¦
zen`.xaecn o`ky ,`xnbd zvxznçð àìãa¦§Ÿ¨

oiicr .sxyp rwxwl ribdy mcew `l` ,rwxwa
,`xnbd dywnå`l recnàøéåàî Løbéú §¦¨¥¥£¦¨
úBnà òaøàcxie`a did hbd sxypy mcewy §©§©©

epwz xy`ky xnel jl yi dn `l` ,zen` 'c
`l` df oipw epwz `l zen` rax` oipw minkg

ok m`e ,xie`a `le rwxwaèBLôzdn o`kn ¦§
éòácwtzqdy -úBnà òaøà' øæòìà éaø §¨¥©¦¤§¨¨©§©©

Lé eøîàL'øéåà ïäì ïéà Bà øéåà ïäìm`d] ¤¨§¥¨¤£¦¥¨¤£¦
[exie`a mb e` erwxwa wx dpew zen` rax`

eèBLôzo`kn.øéåà ïäì ïéàc ¦§§¥¨¤£¦
,`xnbd dgecïðé÷ñò éàîa àëäiax ixac - ¨¨§©©§¦¨
miwqer dcedi,øäpä áb ìò úãîBòajkitle §¤¤©©©¨¨

oeik zen` 'cd xie`n zyxbzn dpi`àøwéòîc§¥¦¨¨
,éà÷ ãeaàìeilr gepl ie`x oi`y mewn xie`e §¦¨¥

dpew epi`:



c"agהמשך הביאור הקצר למסכת גיטין מתוך ש"ס "מתיבתא - עוז והדר"קי 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

‡È˙ˆ˜ Ú�Ú�È Ì‡ Û‡L dÏËÈÏ Ï‡¯NÈÏ elÈÙ‡ ¯zeÓ ÔÈc‰ ÔÓ ‰ÈzÁz ‡l‡ ‰¯„w‰ ·È·Ò Ô�È‡ ÌÈÏÁb‰ Ì‡Â§¦©¤¨¦¥¨§¦©§¥¨¤¨©§¤¨¦©¦©£¦§¦§¨¥¦§¨¤©¦§©§¥©§¨

elÈÙ‡ ‰ˆ˜en‰ ÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ˙Bˆ˜eÓ Ô‰L Û‡Â eaÎÈ ‡ÏÂ Ck È„È ÏÚ e¯Ú·eÈ ‡Ï ‰¯„w‰ ˙ÏÈË� È''Ú ÌÈÏÁb‰©¤¨¦§¦©©§¥¨Ÿ§©©§¥¨§Ÿ§©§©¤¥§§¨§©§¥©§¤£¦

‡e‰L Ïk Úe�Ú�a75Ba ÔÈ‡Â *„ˆ‰ ÔÓ ÏeËÏË ‡¯˜� ‰Ê È¯‰ ‰¯„w‰ È''Ú ‡l‡ B„Èa ÔÚ�Ú�Ó B�È‡L ÔÂÈk ÌB˜Ó ÏkÓ §¦§©¨¤¦¨¨¥¨¤¥§©§§¨§¨¤¨©§¥¨£¥¤¦§¨¦§¦©©§¥

BÓˆÚa ‰�ÏËÈ È¯Î� ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â È¯Î� È''Ú ‡l‡ BÓˆÚa Ï‡¯NÈ‰ ‰�ÏËÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ ÌB˜Ó ÏknL ‡l‡ ÏÏk ¯eqÈ‡¦§¨¤¨¤¦¨¨§©§¦¨Ÿ¦§¤¨©¦§¨¥§©§¤¨¨§¦§¦¥¨¨§¦¦§¤¨§©§

È''Ú eÏÈÙ‡L ÌÈ¯ÓB‡ ˘ÈL ÈÙÏ (BÏ ¯LÙ‡ Ì‡) ÏÏk ÔÚ�Ú�È ‡lL Ì‚Â ÌÈÏÁb‰ ‰zÁÈ ‡lL ˙Ápa dÏËÈÏ ¯‰ÊÈÂ§¦¨¥¦§¨§©©¤Ÿ§©¤©¤¨¦§©¤Ÿ§©§§¨§¨¦¤§¨§¦¤¥§¦¤£¦

˜ÈÒt Ô‡k ÔÈ‡ ÏÏk ÔÚ�Ú�È ‡lL ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL ÔÈ�Úa ˙Á�a dÏËB� ‡e‰L ÔÂÈÎÂ ˙ˆ˜ ˙B¯Úa˙Ó Ô‰ „·Ïa Úe�Ú�¦§©¦§©¥¦§©£§¨§¥¨¤§¨§©©§¦§©¤©¦§¤Ÿ§©§§¨§¨¥¨§¦

:*‡e‰ ÔÈÂk˙Ó B�È‡L ¯·cL ÌeÏk ÍÎa ÔÈ‡ ˙BÚ�Ú�˙Ó Ô‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ Ì‡ Û‡ ˙eÓÈ ‡ÏÂ dÈLÈ ¥̄¥§Ÿ¨©¦©©¦¥¥¦§©§§¥§¨§¤¨¨¤¥¦§©¥

·È¯‡a˙�L ÌB˜Ó Ïk78‚‚BLa elÈÙ‡ ‰‰LÂ ¯·Ú Ì‡ È‡ÒB¯„ Ôa ÏÎ‡Ók ÏLa˙� ‡lL ÏÈL·z ˙B‰L‰Ï ¯eÒ‡L ¨¨¤¦§¨¥¤¨§©§©§¦¤Ÿ¦§©¥§©£¨¤§©¦¦¨©§¨¨£¦§¥

:eNÚÈL È„Îa ˙aL È‡ˆBÓa e�ÈzÓiL „Ú ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa ¯eÒ‡ *¯zeÓ ‡e‰L ¯e·Ò ‰È‰L B‡ ÌL dÁÎML¤§¨¨¨¤¨¨¨¤©¨¥¥©£¥¦©¤©§¦§¨¥©¨¦§¥¤©£

‚ÈÈˆÁ BÓk ‡e‰L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ Ì„‡ ÏÎÏ Èe‡¯‰ ÏeMÈa LÈÏL BÓk ‡e‰L ÌÈ¯ÓB‡ LÈ È‡ÒB¯„ Ôa ÏÎ‡Ó ¯eÚÈL¦©£¨¤§©¦¥§¦¤§§¦¦¨¨§¨¨¨§¥§¦¤§£¦

È¯ˆ ˙aL ¯ÓBÁ ÌeMÓ ÌB˜Ó ÏkÓ *Ï˜ÈÓ‰ ¯Á‡ CÏ‰ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„aL Ù''Ú‡ ‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏe *BÏeLÈa¯‰ÊÈÏ C ¦§¦§¨£¨¨¤§¦§¥§¦©¥©¥©¥¥¦¨¨¦¤©¨¨¦¦¨¥

mixe`ia

Y ãöä ïî ìåèìèשל א' צדדי�, ב' בו שיש חפ� כגו�
נקרא זהו היתר, של בצד ואוחז איסור של ואחד היתר

היתר של הצד מ� כלומר הצד מ� .76טלטול

Y àåä ïéåëúî åðéàù øáãע"י ממילא הנעשית מלאכה כל
בקוצי� שהסתב� בגד שמתיר כגו� המותר, דבר שעושה
שהבגד חושש ואינו לעשותה, מותר מעט, נקרע והבגד
אפשרות ישנה וכ� לקורעו, מתכוי� שאינו כיו� מעט נקרע

שיקרע בלא ישתחרר .77שהבגד

Y øúåî àåäù øåáñ äéäùונזקק בהלכה, ידיעה לו שאי� ומי
שמותר בדעתו וחשב דבר, בכל הוראה מורה רב לשאול

מותר – רב ששאל בלא והשהה מקרה, בכל .79להשהות

Y øåñàכל חיוב שאי� לפי אחר, תבשיל לו אי� ואפילו
שאינו מאכל לאכול ויכול בשבת, מבושל אוכל לאכול כ�
כי בשבת, כלל לאכול מה לו אי� א� מקו� ומכל מבושל,
לאכלו לו מותר – בשוגג שהשהה בלבד תבשיל אותו א�

בו להתענות שאסור השבת כבוד .80מפני

Y øåñà�בה שיש השהיה אופני כמה שמצויי� בימינו
א� וקטומה', כ'גרופה דינ� הא� הפוסקי� מחלוקות
להחמיר דעת� הפוסקי� שרוב לו נתברר ואח"כ השהה
העושה כדי� אותו קונסי� אי� אעפ"כ – זו בהשהיה
ממנה ליהנות לו שאסור דבריה� של אפילו בשבת מלאכה

לכתחילה אפילו מתירי� שיש כיו� לערב .81עד

¯ åùòéù éãëáהשהיה שאיסור מפני הוא האיסור טע�
עליו שיעבור לחוש ויש הבריות, בעיני קל שבת בערב
הצריכו ולכ� מיד, שבת במוצאי לו מוכ� שיהא בכדי
לאחר יאמרו שמא גזירה לאחרי�, ג� שיעשו בכדי להמתי�

יו� מבעוד לה� .82שיתחיל

Y åìåùéá éöç åîë àåäùפי על נעשית הבישול מדידת
מתבצע באיכות התבשיל בישול שרוב דיתכ� האיכות,
גבי על זמ� במש� התרכ� כבר שהתבשיל לאחר דוקא

.83האש

ì÷éîä øçà.בלבד חכמי� מגזירת הוא השהיה שאיסור –

zexewn

נכלל75) מוקצה טלטול איסור שבכלל נתבאר סי"ד שח בסי'
בלבד. נגיעה אלא התירו ולא המוקצה, לנענע שאסור ג�

(מצוייני�76) מקומות בריבוי הובאו הצד מ� טלטול דיני
סי' ס"ו, שט בסי' ובפרטות קמטֿנ), ע' אדה"ז לשו"ע במפתח
כבנידו� הטמנה לגבי זה די� הובא ס"ב רנט ובסי' סי"ד, שיא
טלטול בי� החילוק בהרחבה נתבארו ג ס"ק בקו"א וש� דיד�,

שאסור. אחר דבר ע"י טלטול לבי� שמותר הצד מ� מוקצה
א�77) על דלת פתיחת לגבי ס"א רעז בסי' וכ� ס"ד, שב סי'

ונתבאר מקומות, ובריבוי הנר, ויתכבה רוח שתנשב שיתכ�
א. ס"ק בקו"א ש� באריכות

גרו�78) אפילו תנור א) (סעי� וקטומה גרופה שאינה בכירה
ועצי� בגפת שהוסק כופח ד) (סעי� צרכו כל נתבשל ואפילו
כשאי� זה וכל ז) (סעי� גרופי� כשאינ� שלנו תנורי� ו) (סעי�

ח). (סעי� חי דבר בקדירה

שבכגו�79) שפעמי� ש� (וראה 13 הערה רסג ע' כרב הלכתא
כשוגג). נחשב אינו דא

ס"ח.80) רנד סי'
ס"ח.81) שכג סי' פי על
הטע�,82) מאותו שיעשו בכדי אסרו לנכרי אמירה באיסור ג�

שבת מוצאי עד אסורי� במזיד דרבנ� איסורי� בשאר אבל
ס"א, שיח סי' לאחרי�. בי� לו בי� מיד מותרי� ובשוגג בלבד,
לגבי ס"ז שלט (סי' תורה, איסורי על שעבר מי בדי� נתבאר וש�
בשוגג). דרבנ� איסורי� לגבי ס"ט תה סי' במזיד, דרבנ� איסורי�
גחלי� גבי על להשהותו שאסור צלי והשהה שעבר מי די�
דבר גחלי� גבי על שהחזיר מי ודי� ס"ג, רנד בסי' נתבאר

כדֿכה. סעיפי� להל� נתבאר בשבת להחזירו שאסור
הוא83) דרוסאי מאכל ששיעור נכתב ש� ח מסעי� מוכח

מו וממילא הדחק, ידי על לאוכלו בישולשאפשר כמות שזהו כח

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr gr sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ycew zay meil)

,èb äæ éøä`idyke dxvgk aygp cardy £¥¤¥
card m` j` .zxnzynd xvg ef ixd ezxnyn

,èb Bðéà øBòéðmeynøöç déì àéåäc ¥¥¥§©§¨¥¨¥
dzòãì àlL úønzLnä,card zrcl `l` ©¦§©¤¤¤Ÿ§©§¨

dhib z` dpew dy`d oi`y (:fr) lirl x`eanke
.dzrcl zxnzynd xvga `l`

`xnbd dywn,ike,èb äæ éøä BzønLîe ïLé̈¥§©©§£¥¤¥
¯ éànàj` dxvgk `ed card mpn` ,recn ©©

àéä úëläî øöç,jldl leki `ed ixdyåixd ¨¥§©¤¤¦§
y wqet (:h n"a) envr `axàì úëläî øöç̈¥§©¤¤Ÿ

Y éðàL ïLé àîéz éëå .äð÷xn`z m`e ¨¨§¦¥¨¨¥©¦
,zkldn xvgl aygp epi` oyi ecerayàäå§¨

àáø øîà,llk (my)äð÷ àì Cläî eléàL ìk ¨©¨¨¨¤¦§©¥Ÿ¨¨
`ed m` mb ,zkldn xvg `edy iptnãîBò¥

äð÷ àì áLBéårecne ,jldl leki `edy oeik §¥Ÿ¨¨
dy`d dpew oyi caray envr `ax o`k xn`

.xvg oipwa dhib z`
,`xnbd zvxznY àúëìäåxn`y ef dkld §¦§§¨
xnel jixv ,`axxaecnyY úeôëacardy §¨

xvg df ixd jldl leki epi`y oeiky ,xeyw
zkldn dpi`y.

äðùî
äúéädy`ddì B÷øæe íéaøä úeLøa úãîBò ¨§¨¤¤¦§¨©¦§¨¨

hbd ltp m` ,hbd z`dì áBø÷ef ixd,úLøBâî ¨¨§¤¤
hbd ltp m` j`.úLøBâî dðéà Bì áBø÷m`e ¨¥¨§¤¤
`edy mewna ltp,äöçî ìò äöçîwtq `edy ¤¡¨©¤¡¨

ef ixd ,el e` dl aexw aygp m`dðéàå úLøBâî§¤¤§¥¨
,úLøBâî.zyxebn wtq §¤¤

ïéLec÷ ïéðòì ïëå,,oiyeciw sqk dl wxf m` §¥§¦§©¦¦
ixd dl aexw sqkd ltpeel aexw ,zycewn ef

wtq ef ixd dvgn lr dvgn ,zycewn dpi`
.zycewn

áBçä ïéðòì ïëåm` ,BáBç ìòa Bì øîà-] §¥§¦§©©¨©©©
miaxd zeyxa mdyk [dell delndéì ÷Bøæ ,§¦

éáBç,il aiig dz`yBì B÷øæezernd eca`e ¦§¨
zernd eltp m` ,delnd icil eribdy mcew

,äåìnì áBø÷xakäåìnä äëæmcew sqka ¨©©§¤¨¨©©§¤
eltp m`e .eaegn deld xhtpe zernd eca`y

zernd,äålì áBø÷e oerxt o`k oi`.áéiç äålä ¨©Ÿ¤©Ÿ¤©¨
`edy mewna eltpyke,äöçî ìò äöçîdf ixd ¤¡¨©¤¡¨

jkitle ,delnd dkf m` wtqe÷Bìçé íäéðL- §¥¤©£
.eaeg ivg ciqti delnde aegdn ivg mlyi deld

àøîâ
,`xnbd zxxanéîc éëéäaygp ote` dfi`a ¥¦¨¦

éîc éëéäå ,dì áBø÷aygp ote` dfi`aeáBø÷ ¨¨§¥¦¨¦¨
,áø øîà .Bìjez hbd ltp m`úBnà òaøà ¨©©©§©©

.dì áBø÷ eäæ ,dlLitl ,zyxebny mrhde ¤¨¤¨¨
ew mc` ly eizen` rax`y`vnpd utg el mip

m`e .zen` 'c oipwa hbd dzpwe (.i n"a) mkeza
a hbd ltpBì áBø÷ eäæ ,BlL úBnà òaøà©§©©¤¤¨

.zyxebn dpi`e
,`xnbd zxxaneY éîc éëéä`ed ote` dfi`a ¥¦¨¦

'äöçî ìò äöçî.'áø øa ìàeîL áø øîà ¤¡¨©¤¡¨¨©©§¥©©
ïäéðL eéäL ïBâk ,÷çöé[dy`de lrad -] ¦§¨§¤¨§¥¤

a ïéãîBòjezúBnà òaøàoebk ,hbd ly §¦§©§©©
dn`a hbde ,efn df zen` 'f wgxna ecnry

eizen` 'ca mb `id dn`d dze`y zirvn`d
ixd mdipy zeyxa hbdy oeike dizen` 'ca mbe

.zyxebn wtq ef

,`xnbd zl`eyY íéã÷ eäéépéî éä éæçéìå§¥£¥¥¦©§¨¦
ixd dncw dy`d m` ,`al mcw mdn in d`xp
,`ed dkf mcw lrad m`e ,mewna dcal dzkf

.zyxebn wtq `id recne¯ àîéz éëåm`e §¦¥¨
ote`a xaecny xn`zéãäa eäééåøz eúàc§¨©§©§©£¥

Y éããä,cg`k mdipy e`ayàäåixdéà £¨¥§¨¦
íöîöì øLôà.ynn cg`k mdipy e`eaiy ¤§¨§©§¥
,`xnbd zvxznàëä ,àðäk áø øîà àlà¤¨¨©©©£¨¨¨

¯ ïðé÷ñò úBîöîeöî úBnà äðBîLaxaecn ¦§¨©§§¨©§¦¨
zegt `l zen` dpeny eid mdipy oiay ote`a
el zekenqd zen` 'ca dkf cg` lke ,xzei `le

המשך ביאור למסכת גיטין ליום שבת יולש עמ' א'

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr er sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iying meil)

àøîâ
m` jhib df ixd' dl xn` m`y ,dpyna epipy
xn` `le ,'yceg xyr mipy cre o`kn iz`a `l
mipy xg` wx dyxbl ezpeek ixd ,'eiykrn'

zny oeike ,yceg xyr,yceg xyr mipy jeza
d`ian .dzin xg`l hb oi`y meyn ,hb epi`

,jk lr miwlegd zrc z` `xnbdàðz̈¨
y ,`ztqezaàNpéì äeøézä eðéúBaømc` lkl ©¥¦¦¨¦¨¥

.eiykrn xn` `lyk s` xyk hbdy meyn
`xnbd zx`anïàîeðéúBaø,`ypil dexizdy ©©¥

øîàìàeîL øîà äãeäé áømd el` ,àðéc éa ¨©©§¨¨©§¥¥¦¨
àçLéî eøLc`iypd dcedi iax ly epic zia - §¨¦§¨

mrhde .miakek icaer ly opny xizdy
y meyn ,`ypidl dexizdyéøáñéñBé éaøk dì ¨§¥¨§©¦¥

åéìò çéëBî øèL ìL Bpîæ øîàcezpeeky §¨©§©¤§¨¦©¨¨
xn` `ly s` jkl ,hba aezkd onfdn dyxbl
zligz `ed hba aezkd onfdy oeik 'eiykrn'

xyr mipy jez zn m` s` ,yceg xyr mipyd
.zyxebn `id ixd yceg

,àaà øa àéiç éaøc déøa àaà éaø øîàjk ¨©©¦©¨§¥§©¦¦¨©©¨

ïðçBé éaø øîà,`ypidl ef dy` xzid ,éaø ¨©©¦¨¨©¦
äãeäééaø øa ìàéìîb ïaø ìL Bða äàéNð §¨§¦¨§¤©¨©§¦¥©©¦
äøBä,àìåBúòéñ ìk Bì eãBäziaa eixag lk - ¨§Ÿ¨¦¨

,ecenlzBzòL ìk dì éøîàåik mixne` yie - §¨§¦¨¨§¨
.eiig ini lk jka el eced `l

,`xnbd zxxanàeääì øæòìà éaø déì øîà̈©¥©¦¤§¨¨§©
àáñ`iypd dcedi iax mr didy owf eze`l - ¨¨

.ef dy` xzidaäeúéøL ékexizd xy`k - ¦§¦¨
yceg xyr mipy mcew dlra zny ef dy`l

m`d ,`ypidløzìàìäeúéøLznyk cin - §©§©§¦¨
yceg xyr mipy e`lny mcew s` lrad

,dexizdBàwxyøçàìíéðLøNòLãç §©©§¥¨¨Ÿ¤
äeúéøLmrhd ,wtqd z` `xnbd zx`ane . §¦¨
y xnel,äeúéøL øzìàìmeyn `edàäcàì §©§©§¦¨§¨Ÿ

éúàjkae ,mlerl `eai `l i`ce zny oeik - ¨¥
.i`pzd miiwzdBààîìcøçàìíéðLøNò ¦§¨§©©§¥¨¨
äeúéøL Lãç,dexizd -àäcdf onf xg` wx Ÿ¤§¦¨§¨

Bàðz déì íéiwéà. ¦©¥¥§¨
wx xfrl` iax ok wtzqd recn ,`xnbd zl`ey

,`iypd dcedi iax ly exizd lrå`ldéòaéú §¦¨¥

ïéúéðúî déìixac lr s` ea wtzqdl leki - ¥©§¦¦
jhib df ixd' xn` m` ,dpyndåéLëòîàì íà ¥©§¨¦Ÿ

CBúa úîe 'Lãç øNò íéðL ãòå ïàkî éúàä¦¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤¥§
,Lãç øNò íéðLy epipyèb äæ éøädfa s`e . §¥¨¨Ÿ¤£¥¤¥

y dpynd zpeek m`d ,xen`k oecl yiøzìàì- §©§©
znyk cinéåähbàäcéúà àì`l ixdy - £¥§¨Ÿ¨¥

,`eaiàîìc Bàwx `ny -øNò íéðL øçàì ¦§¨§©©§¥¨¨
Lãç,hbd lgàäcíéiwéàdéìdéàðzixdy - Ÿ¤§¨¦©¥¥§¨¥

`le yceg xyr mipy exary e`pz miiwzp f` wx
,`xnbd zayiin .`aénð éëä ïéàoica s` ok` - ¥¨¦©¦

,df wtq wtzqdl yi epizpyníeMîeäåäc ¦©£¨
àeääaäNòîmy did `aq eze`y meyn - §©©£¤

ji` elv` xxia jkl ,dy`d z` exizdy oipna

.xzidd wqtp
epizpyn ewlgp ea ote`d z` `xnbd zx`an

.epizeaxeìkä ,éiaà øîàode epizpyn od - ¨©©©¥©Ÿ
epizeaxøîàc àëéä ,íéãBîxn` xy`k - ¦¥¨§¨©

jhib df ixd' dlila ezy`lzLëìänç àö ¦§¤¥¥©¨
'd÷ézøpî¦©§¦¨

המשך ביאור למסכת גיטין ליום חמישי עמ' ב'

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr fr sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyiy meil)

Y éåä éàî úBnà òaøà éåä àìoi` m` elit` Ÿ£¥©§©©©£¥
,zyxebn `dz dnl zen` 'c lr 'c `lqita

.dxivg ef oi` ixde
`xnbd zx`anàëéøö àì ,ax ly ewelig ± Ÿ§¦¨

oebka `l` jxved `l sqei¯ íB÷î dìLBàc§§¨¨
ea dpwzy ick exvga mewn lrad dl li`ydy
rax` lr rax` `lqita oi` m` okle ,hbd z`

mewnd llka `ed ixde xvgl lha `ed ixd

rax` lr rax` ea yi m` j` ,dl li`ydy

xvgd llka epi`e envrl zeyx wleg ,zen`
z` s` dl li`ydy mixne` oi`e .dl li`ydy

`lqitdéøz ,éLðéà éìLBî íB÷î ãçc ,§©¨§¥¦§¥§¥
Y éLðéà éìLBî àì úBîB÷îlibx mc`y oeik §Ÿ§¥¦§¥

.zenewn ipy `le ezeyxa cg` mewn li`ydl
`xnbd dtiqenïøîà àìå ,agexa oi` m`y §Ÿ£¨¨

xvgd llkay zen` rax` lr rax` `lqitd

,zyxebne `eddBáb àìc àlà`lqitdäøNò ¤¨§Ÿ¨©£¨¨
migthìáà ,`ed m`äøNò dBáb,migthóà £¨¨©£¨¨©

éåä àìc áb ìòeagxúBnà òaøà`ed wleg ©©§Ÿ£¥©§©©
.zyxebn dpi`e xvgd llka epi`e envrl zeyx

ïøîà àìå`le zen` rax` eagxa oi` m`y §Ÿ£¨¨
,`ed xvgd llkay migth dxyr edabaàlà¤¨

ote`adéì úéìc§¥¥

המשך ביאור למסכת גיטין ליום שישי עמ' ב'



קיי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

‡È˙ˆ˜ Ú�Ú�È Ì‡ Û‡L dÏËÈÏ Ï‡¯NÈÏ elÈÙ‡ ¯zeÓ ÔÈc‰ ÔÓ ‰ÈzÁz ‡l‡ ‰¯„w‰ ·È·Ò Ô�È‡ ÌÈÏÁb‰ Ì‡Â§¦©¤¨¦¥¨§¦©§¥¨¤¨©§¤¨¦©¦©£¦§¦§¨¥¦§¨¤©¦§©§¥©§¨

elÈÙ‡ ‰ˆ˜en‰ ÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ˙Bˆ˜eÓ Ô‰L Û‡Â eaÎÈ ‡ÏÂ Ck È„È ÏÚ e¯Ú·eÈ ‡Ï ‰¯„w‰ ˙ÏÈË� È''Ú ÌÈÏÁb‰©¤¨¦§¦©©§¥¨Ÿ§©©§¥¨§Ÿ§©§©¤¥§§¨§©§¥©§¤£¦

‡e‰L Ïk Úe�Ú�a75Ba ÔÈ‡Â *„ˆ‰ ÔÓ ÏeËÏË ‡¯˜� ‰Ê È¯‰ ‰¯„w‰ È''Ú ‡l‡ B„Èa ÔÚ�Ú�Ó B�È‡L ÔÂÈk ÌB˜Ó ÏkÓ §¦§©¨¤¦¨¨¥¨¤¥§©§§¨§¨¤¨©§¥¨£¥¤¦§¨¦§¦©©§¥

BÓˆÚa ‰�ÏËÈ È¯Î� ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â È¯Î� È''Ú ‡l‡ BÓˆÚa Ï‡¯NÈ‰ ‰�ÏËÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ ÌB˜Ó ÏknL ‡l‡ ÏÏk ¯eqÈ‡¦§¨¤¨¤¦¨¨§©§¦¨Ÿ¦§¤¨©¦§¨¥§©§¤¨¨§¦§¦¥¨¨§¦¦§¤¨§©§

È''Ú eÏÈÙ‡L ÌÈ¯ÓB‡ ˘ÈL ÈÙÏ (BÏ ¯LÙ‡ Ì‡) ÏÏk ÔÚ�Ú�È ‡lL Ì‚Â ÌÈÏÁb‰ ‰zÁÈ ‡lL ˙Ápa dÏËÈÏ ¯‰ÊÈÂ§¦¨¥¦§¨§©©¤Ÿ§©¤©¤¨¦§©¤Ÿ§©§§¨§¨¦¤§¨§¦¤¥§¦¤£¦

˜ÈÒt Ô‡k ÔÈ‡ ÏÏk ÔÚ�Ú�È ‡lL ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL ÔÈ�Úa ˙Á�a dÏËB� ‡e‰L ÔÂÈÎÂ ˙ˆ˜ ˙B¯Úa˙Ó Ô‰ „·Ïa Úe�Ú�¦§©¦§©¥¦§©£§¨§¥¨¤§¨§©©§¦§©¤©¦§¤Ÿ§©§§¨§¨¥¨§¦

:*‡e‰ ÔÈÂk˙Ó B�È‡L ¯·cL ÌeÏk ÍÎa ÔÈ‡ ˙BÚ�Ú�˙Ó Ô‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ Ì‡ Û‡ ˙eÓÈ ‡ÏÂ dÈLÈ ¥̄¥§Ÿ¨©¦©©¦¥¥¦§©§§¥§¨§¤¨¨¤¥¦§©¥

·È¯‡a˙�L ÌB˜Ó Ïk78‚‚BLa elÈÙ‡ ‰‰LÂ ¯·Ú Ì‡ È‡ÒB¯„ Ôa ÏÎ‡Ók ÏLa˙� ‡lL ÏÈL·z ˙B‰L‰Ï ¯eÒ‡L ¨¨¤¦§¨¥¤¨§©§©§¦¤Ÿ¦§©¥§©£¨¤§©¦¦¨©§¨¨£¦§¥

:eNÚÈL È„Îa ˙aL È‡ˆBÓa e�ÈzÓiL „Ú ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa ¯eÒ‡ *¯zeÓ ‡e‰L ¯e·Ò ‰È‰L B‡ ÌL dÁÎML¤§¨¨¨¤¨¨¨¤©¨¥¥©£¥¦©¤©§¦§¨¥©¨¦§¥¤©£

‚ÈÈˆÁ BÓk ‡e‰L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ Ì„‡ ÏÎÏ Èe‡¯‰ ÏeMÈa LÈÏL BÓk ‡e‰L ÌÈ¯ÓB‡ LÈ È‡ÒB¯„ Ôa ÏÎ‡Ó ¯eÚÈL¦©£¨¤§©¦¥§¦¤§§¦¦¨¨§¨¨¨§¥§¦¤§£¦

È¯ˆ ˙aL ¯ÓBÁ ÌeMÓ ÌB˜Ó ÏkÓ *Ï˜ÈÓ‰ ¯Á‡ CÏ‰ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„aL Ù''Ú‡ ‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏe *BÏeLÈa¯‰ÊÈÏ C ¦§¦§¨£¨¨¤§¦§¥§¦©¥©¥©¥¥¦¨¨¦¤©¨¨¦¦¨¥

mixe`ia

Y ãöä ïî ìåèìèשל א' צדדי�, ב' בו שיש חפ� כגו�
נקרא זהו היתר, של בצד ואוחז איסור של ואחד היתר

היתר של הצד מ� כלומר הצד מ� .76טלטול

Y àåä ïéåëúî åðéàù øáãע"י ממילא הנעשית מלאכה כל
בקוצי� שהסתב� בגד שמתיר כגו� המותר, דבר שעושה
שהבגד חושש ואינו לעשותה, מותר מעט, נקרע והבגד
אפשרות ישנה וכ� לקורעו, מתכוי� שאינו כיו� מעט נקרע

שיקרע בלא ישתחרר .77שהבגד

Y øúåî àåäù øåáñ äéäùונזקק בהלכה, ידיעה לו שאי� ומי
שמותר בדעתו וחשב דבר, בכל הוראה מורה רב לשאול

מותר – רב ששאל בלא והשהה מקרה, בכל .79להשהות

Y øåñàכל חיוב שאי� לפי אחר, תבשיל לו אי� ואפילו
שאינו מאכל לאכול ויכול בשבת, מבושל אוכל לאכול כ�
כי בשבת, כלל לאכול מה לו אי� א� מקו� ומכל מבושל,
לאכלו לו מותר – בשוגג שהשהה בלבד תבשיל אותו א�

בו להתענות שאסור השבת כבוד .80מפני

Y øåñà�בה שיש השהיה אופני כמה שמצויי� בימינו
א� וקטומה', כ'גרופה דינ� הא� הפוסקי� מחלוקות
להחמיר דעת� הפוסקי� שרוב לו נתברר ואח"כ השהה
העושה כדי� אותו קונסי� אי� אעפ"כ – זו בהשהיה
ממנה ליהנות לו שאסור דבריה� של אפילו בשבת מלאכה

לכתחילה אפילו מתירי� שיש כיו� לערב .81עד

¯ åùòéù éãëáהשהיה שאיסור מפני הוא האיסור טע�
עליו שיעבור לחוש ויש הבריות, בעיני קל שבת בערב
הצריכו ולכ� מיד, שבת במוצאי לו מוכ� שיהא בכדי
לאחר יאמרו שמא גזירה לאחרי�, ג� שיעשו בכדי להמתי�

יו� מבעוד לה� .82שיתחיל

Y åìåùéá éöç åîë àåäùפי על נעשית הבישול מדידת
מתבצע באיכות התבשיל בישול שרוב דיתכ� האיכות,
גבי על זמ� במש� התרכ� כבר שהתבשיל לאחר דוקא

.83האש

ì÷éîä øçà.בלבד חכמי� מגזירת הוא השהיה שאיסור –

zexewn

נכלל75) מוקצה טלטול איסור שבכלל נתבאר סי"ד שח בסי'
בלבד. נגיעה אלא התירו ולא המוקצה, לנענע שאסור ג�

(מצוייני�76) מקומות בריבוי הובאו הצד מ� טלטול דיני
סי' ס"ו, שט בסי' ובפרטות קמטֿנ), ע' אדה"ז לשו"ע במפתח
כבנידו� הטמנה לגבי זה די� הובא ס"ב רנט ובסי' סי"ד, שיא
טלטול בי� החילוק בהרחבה נתבארו ג ס"ק בקו"א וש� דיד�,

שאסור. אחר דבר ע"י טלטול לבי� שמותר הצד מ� מוקצה
א�77) על דלת פתיחת לגבי ס"א רעז בסי' וכ� ס"ד, שב סי'

ונתבאר מקומות, ובריבוי הנר, ויתכבה רוח שתנשב שיתכ�
א. ס"ק בקו"א ש� באריכות

גרו�78) אפילו תנור א) (סעי� וקטומה גרופה שאינה בכירה
ועצי� בגפת שהוסק כופח ד) (סעי� צרכו כל נתבשל ואפילו
כשאי� זה וכל ז) (סעי� גרופי� כשאינ� שלנו תנורי� ו) (סעי�

ח). (סעי� חי דבר בקדירה

שבכגו�79) שפעמי� ש� (וראה 13 הערה רסג ע' כרב הלכתא
כשוגג). נחשב אינו דא

ס"ח.80) רנד סי'
ס"ח.81) שכג סי' פי על
הטע�,82) מאותו שיעשו בכדי אסרו לנכרי אמירה באיסור ג�

שבת מוצאי עד אסורי� במזיד דרבנ� איסורי� בשאר אבל
ס"א, שיח סי' לאחרי�. בי� לו בי� מיד מותרי� ובשוגג בלבד,
לגבי ס"ז שלט (סי' תורה, איסורי על שעבר מי בדי� נתבאר וש�
בשוגג). דרבנ� איסורי� לגבי ס"ט תה סי' במזיד, דרבנ� איסורי�
גחלי� גבי על להשהותו שאסור צלי והשהה שעבר מי די�
דבר גחלי� גבי על שהחזיר מי ודי� ס"ג, רנד בסי' נתבאר

כדֿכה. סעיפי� להל� נתבאר בשבת להחזירו שאסור
הוא83) דרוסאי מאכל ששיעור נכתב ש� ח מסעי� מוכח

מו וממילא הדחק, ידי על לאוכלו בישולשאפשר כמות שזהו כח

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr gr sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ycew zay meil)

,èb äæ éøä`idyke dxvgk aygp cardy £¥¤¥
card m` j` .zxnzynd xvg ef ixd ezxnyn

,èb Bðéà øBòéðmeynøöç déì àéåäc ¥¥¥§©§¨¥¨¥
dzòãì àlL úønzLnä,card zrcl `l` ©¦§©¤¤¤Ÿ§©§¨

dhib z` dpew dy`d oi`y (:fr) lirl x`eanke
.dzrcl zxnzynd xvga `l`

`xnbd dywn,ike,èb äæ éøä BzønLîe ïLé̈¥§©©§£¥¤¥
¯ éànàj` dxvgk `ed card mpn` ,recn ©©

àéä úëläî øöç,jldl leki `ed ixdyåixd ¨¥§©¤¤¦§
y wqet (:h n"a) envr `axàì úëläî øöç̈¥§©¤¤Ÿ

Y éðàL ïLé àîéz éëå .äð÷xn`z m`e ¨¨§¦¥¨¨¥©¦
,zkldn xvgl aygp epi` oyi ecerayàäå§¨

àáø øîà,llk (my)äð÷ àì Cläî eléàL ìk ¨©¨¨¨¤¦§©¥Ÿ¨¨
`ed m` mb ,zkldn xvg `edy iptnãîBò¥

äð÷ àì áLBéårecne ,jldl leki `edy oeik §¥Ÿ¨¨
dy`d dpew oyi caray envr `ax o`k xn`

.xvg oipwa dhib z`
,`xnbd zvxznY àúëìäåxn`y ef dkld §¦§§¨
xnel jixv ,`axxaecnyY úeôëacardy §¨

xvg df ixd jldl leki epi`y oeiky ,xeyw
zkldn dpi`y.

äðùî
äúéädy`ddì B÷øæe íéaøä úeLøa úãîBò ¨§¨¤¤¦§¨©¦§¨¨

hbd ltp m` ,hbd z`dì áBø÷ef ixd,úLøBâî ¨¨§¤¤
hbd ltp m` j`.úLøBâî dðéà Bì áBø÷m`e ¨¥¨§¤¤
`edy mewna ltp,äöçî ìò äöçîwtq `edy ¤¡¨©¤¡¨

ef ixd ,el e` dl aexw aygp m`dðéàå úLøBâî§¤¤§¥¨
,úLøBâî.zyxebn wtq §¤¤

ïéLec÷ ïéðòì ïëå,,oiyeciw sqk dl wxf m` §¥§¦§©¦¦
ixd dl aexw sqkd ltpeel aexw ,zycewn ef

wtq ef ixd dvgn lr dvgn ,zycewn dpi`
.zycewn

áBçä ïéðòì ïëåm` ,BáBç ìòa Bì øîà-] §¥§¦§©©¨©©©
miaxd zeyxa mdyk [dell delndéì ÷Bøæ ,§¦

éáBç,il aiig dz`yBì B÷øæezernd eca`e ¦§¨
zernd eltp m` ,delnd icil eribdy mcew

,äåìnì áBø÷xakäåìnä äëæmcew sqka ¨©©§¤¨¨©©§¤
eltp m`e .eaegn deld xhtpe zernd eca`y

zernd,äålì áBø÷e oerxt o`k oi`.áéiç äålä ¨©Ÿ¤©Ÿ¤©¨
`edy mewna eltpyke,äöçî ìò äöçîdf ixd ¤¡¨©¤¡¨

jkitle ,delnd dkf m` wtqe÷Bìçé íäéðL- §¥¤©£
.eaeg ivg ciqti delnde aegdn ivg mlyi deld

àøîâ
,`xnbd zxxanéîc éëéäaygp ote` dfi`a ¥¦¨¦

éîc éëéäå ,dì áBø÷aygp ote` dfi`aeáBø÷ ¨¨§¥¦¨¦¨
,áø øîà .Bìjez hbd ltp m`úBnà òaøà ¨©©©§©©

.dì áBø÷ eäæ ,dlLitl ,zyxebny mrhde ¤¨¤¨¨
ew mc` ly eizen` rax`y`vnpd utg el mip

m`e .zen` 'c oipwa hbd dzpwe (.i n"a) mkeza
a hbd ltpBì áBø÷ eäæ ,BlL úBnà òaøà©§©©¤¤¨

.zyxebn dpi`e
,`xnbd zxxaneY éîc éëéä`ed ote` dfi`a ¥¦¨¦

'äöçî ìò äöçî.'áø øa ìàeîL áø øîà ¤¡¨©¤¡¨¨©©§¥©©
ïäéðL eéäL ïBâk ,÷çöé[dy`de lrad -] ¦§¨§¤¨§¥¤

a ïéãîBòjezúBnà òaøàoebk ,hbd ly §¦§©§©©
dn`a hbde ,efn df zen` 'f wgxna ecnry

eizen` 'ca mb `id dn`d dze`y zirvn`d
ixd mdipy zeyxa hbdy oeike dizen` 'ca mbe

.zyxebn wtq ef

,`xnbd zl`eyY íéã÷ eäéépéî éä éæçéìå§¥£¥¥¦©§¨¦
ixd dncw dy`d m` ,`al mcw mdn in d`xp
,`ed dkf mcw lrad m`e ,mewna dcal dzkf

.zyxebn wtq `id recne¯ àîéz éëåm`e §¦¥¨
ote`a xaecny xn`zéãäa eäééåøz eúàc§¨©§©§©£¥

Y éããä,cg`k mdipy e`ayàäåixdéà £¨¥§¨¦
íöîöì øLôà.ynn cg`k mdipy e`eaiy ¤§¨§©§¥
,`xnbd zvxznàëä ,àðäk áø øîà àlà¤¨¨©©©£¨¨¨

¯ ïðé÷ñò úBîöîeöî úBnà äðBîLaxaecn ¦§¨©§§¨©§¦¨
zegt `l zen` dpeny eid mdipy oiay ote`a
el zekenqd zen` 'ca dkf cg` lke ,xzei `le

המשך ביאור למסכת גיטין ליום שבת יולש עמ' א'

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr er sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iying meil)

àøîâ
m` jhib df ixd' dl xn` m`y ,dpyna epipy
xn` `le ,'yceg xyr mipy cre o`kn iz`a `l
mipy xg` wx dyxbl ezpeek ixd ,'eiykrn'

zny oeike ,yceg xyr,yceg xyr mipy jeza
d`ian .dzin xg`l hb oi`y meyn ,hb epi`

,jk lr miwlegd zrc z` `xnbdàðz̈¨
y ,`ztqezaàNpéì äeøézä eðéúBaømc` lkl ©¥¦¦¨¦¨¥

.eiykrn xn` `lyk s` xyk hbdy meyn
`xnbd zx`anïàîeðéúBaø,`ypil dexizdy ©©¥

øîàìàeîL øîà äãeäé áømd el` ,àðéc éa ¨©©§¨¨©§¥¥¦¨
àçLéî eøLc`iypd dcedi iax ly epic zia - §¨¦§¨

mrhde .miakek icaer ly opny xizdy
y meyn ,`ypidl dexizdyéøáñéñBé éaøk dì ¨§¥¨§©¦¥

åéìò çéëBî øèL ìL Bpîæ øîàcezpeeky §¨©§©¤§¨¦©¨¨
xn` `ly s` jkl ,hba aezkd onfdn dyxbl
zligz `ed hba aezkd onfdy oeik 'eiykrn'

xyr mipy jez zn m` s` ,yceg xyr mipyd
.zyxebn `id ixd yceg

,àaà øa àéiç éaøc déøa àaà éaø øîàjk ¨©©¦©¨§¥§©¦¦¨©©¨

ïðçBé éaø øîà,`ypidl ef dy` xzid ,éaø ¨©©¦¨¨©¦
äãeäééaø øa ìàéìîb ïaø ìL Bða äàéNð §¨§¦¨§¤©¨©§¦¥©©¦
äøBä,àìåBúòéñ ìk Bì eãBäziaa eixag lk - ¨§Ÿ¨¦¨

,ecenlzBzòL ìk dì éøîàåik mixne` yie - §¨§¦¨¨§¨
.eiig ini lk jka el eced `l

,`xnbd zxxanàeääì øæòìà éaø déì øîà̈©¥©¦¤§¨¨§©
àáñ`iypd dcedi iax mr didy owf eze`l - ¨¨

.ef dy` xzidaäeúéøL ékexizd xy`k - ¦§¦¨
yceg xyr mipy mcew dlra zny ef dy`l

m`d ,`ypidløzìàìäeúéøLznyk cin - §©§©§¦¨
yceg xyr mipy e`lny mcew s` lrad

,dexizdBàwxyøçàìíéðLøNòLãç §©©§¥¨¨Ÿ¤
äeúéøLmrhd ,wtqd z` `xnbd zx`ane . §¦¨
y xnel,äeúéøL øzìàìmeyn `edàäcàì §©§©§¦¨§¨Ÿ

éúàjkae ,mlerl `eai `l i`ce zny oeik - ¨¥
.i`pzd miiwzdBààîìcøçàìíéðLøNò ¦§¨§©©§¥¨¨
äeúéøL Lãç,dexizd -àäcdf onf xg` wx Ÿ¤§¦¨§¨

Bàðz déì íéiwéà. ¦©¥¥§¨
wx xfrl` iax ok wtzqd recn ,`xnbd zl`ey

,`iypd dcedi iax ly exizd lrå`ldéòaéú §¦¨¥

ïéúéðúî déìixac lr s` ea wtzqdl leki - ¥©§¦¦
jhib df ixd' xn` m` ,dpyndåéLëòîàì íà ¥©§¨¦Ÿ

CBúa úîe 'Lãç øNò íéðL ãòå ïàkî éúàä¦¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤¥§
,Lãç øNò íéðLy epipyèb äæ éøädfa s`e . §¥¨¨Ÿ¤£¥¤¥

y dpynd zpeek m`d ,xen`k oecl yiøzìàì- §©§©
znyk cinéåähbàäcéúà àì`l ixdy - £¥§¨Ÿ¨¥

,`eaiàîìc Bàwx `ny -øNò íéðL øçàì ¦§¨§©©§¥¨¨
Lãç,hbd lgàäcíéiwéàdéìdéàðzixdy - Ÿ¤§¨¦©¥¥§¨¥

`le yceg xyr mipy exary e`pz miiwzp f` wx
,`xnbd zayiin .`aénð éëä ïéàoica s` ok` - ¥¨¦©¦

,df wtq wtzqdl yi epizpyníeMîeäåäc ¦©£¨
àeääaäNòîmy did `aq eze`y meyn - §©©£¤

ji` elv` xxia jkl ,dy`d z` exizdy oipna

.xzidd wqtp
epizpyn ewlgp ea ote`d z` `xnbd zx`an

.epizeaxeìkä ,éiaà øîàode epizpyn od - ¨©©©¥©Ÿ
epizeaxøîàc àëéä ,íéãBîxn` xy`k - ¦¥¨§¨©

jhib df ixd' dlila ezy`lzLëìänç àö ¦§¤¥¥©¨
'd÷ézøpî¦©§¦¨

המשך ביאור למסכת גיטין ליום חמישי עמ' ב'
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mixe`ia

ïéðò ìëáבעלמא חומרא אלא אינו האיסור שכל כיו� –

להקל שיש פשיטא ולכ� דשבת, חומרא .86משו�

Y íåé ãåòáî åìåùéá ùéìù�במי דרוסאי ב� מאכל שיעור
(או חצי דהיינו אד� בני רוב של בישול דר� פי על נחשב

מעלות] 100=] מרתיחת� כמה87שליש) כתבו אבל .

כל שבשלו קוד� מי� להשהות שלא שמוטב אחרוני�

ובזה שיבשלו קוד� מי� מעט שיוציא מחשש – צרכ�
השאר חימו� את .88יקרב

íåé ãåòáî åìåùéá ùéìùעוגה פת, אפיית שיעור �

חיתוי חשש ללא בשבת להשהות� שיוכל כדי וכדומה,
פניה משיקרמו הוא .89בגחלי�

zexewn

הדיעות יב ביאור פ"ח כהלכה בשבת וראה בכמות, ולא באיכות
בזה.
שיתבשל84) שצרי� הדיעה רק רבינו הזכיר ס"ח לעיל ולכ�

לכתחילה. היתר שיהיה כדי בישולו חצי
חי'85) 'בשר היתר או א, בסעי� המבואר וקטומה גרופה כמו

ח. בסעי� המבואר
ב.86) ס"ק אחרו� קונטרס

לדוד87) תהלה כד, אות בישול דיני עד סי' ח"ד משה אגרות
וכ� יד, ביאור פ"ח כהלכה בשבת הובא ודע, ד"ה סי"ז שיח סי'
הגה"צ שהכריע ז) אות י סי' (בירורי� שבת פני בספר הביא

זצ"ל. מקלויזנבורג
כג.88) אות בישול עניני עד סי' ח"ד או"ח משה אגרות
ואיל�.89) ו סעי� רנד סי'

עליה לית� ותנור כירה די� רנג, סימ� ב חלק

יאֿיג סעיפי� שבת בערב הקדרות

•
xgyd zekxa zekld - jexr ogley

Ë��נכ � �לעד� ע�רה ��� �י על א� לב�� מת��ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��אד�
אבל ה�א. �� ��ז�ה �די ��גמר עד ק�י� מ��מר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ��מ�ינ�
עליו, להמ�י� צרי� אי� � �תפ�ת� �מארי� ע�ה� מת��ל ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָא�

קכ"ד: סימ� ��ת�אר ְְִִֵֶָָ�מ�

È��נכ � ��קד�ה לדבר מ�יעי� �ה���ר ��עה ���� ָָ�ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�מי
אי� � לעמד רצה לא וא� מ�נת�. ��ע�רר�ה� עד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ��מ�ינ�

להמ�י�: ְְִִַָצרי�

‡È�ה � מד�ר ואינ� ��מע א� ��מע ואינ� המד�ר ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַחר�
�אי� �י על א� ��קד�ה �בר לכל �מצטרפי� ִֵֶַַָ�ְְְְְְִִִִִֶָָָָ�פקחי�,
�קחי� ה� �הרב �ל י�תר, א� ב' ה� ואפ�� ע�ה�. ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹע�ני�
�ני �ה� �ל מע�בת ה�ע�ט ענ�ת אי� � אמ� לענ�ת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ��כ�לי�
הת��ל ���ר ה�ליח �א� א�א עליה�, ��רה וה�כינה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמצו�ת
ט' י� �� א� א�א �נית ה�פ�ה יחזיר לא � �לח� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ�בר
�אינ� מי אבל קכ"ד. סימ� ��ת�אר �מ� אמ� וע�ני� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָה��מעי�
���ר� חר� וזה� וקט�, ���טה ה�א הרי � מד�ר ולא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ��מע

מק��: �כל חכמי� ��ְֲִָָָ

·Èי"ג �� ��היה אחר �ער�ת ב' ��ביא עד קט� ה�א ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָלע�ל�
�ער�ת ב' �הביא �י על א� לכ� קד� אבל אחד, וי�� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�נה

��מא: א�א אינ� �ֵֶָָ

‚È'ל י�� �ה�א �סלו חד� רא� �ל רא��� �י�� ���לד ְְִִִֵֶֶֶֶַֹֹמי
חד� ורא� חסר מרח�ו� חד� י"ג �ב�נת מרח�ו� ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ�ל
מצוה �ר נע�ה אינ� כ� �י על א� � אחד י�� א�א אינ� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�סלו
מ��� מ�ני� ו�ני� ��חד�י� �י על �א� �סלו, חד� רא� ְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹעד
מ�ל ��פניו, חד� מ� ה�א א' וי�� ע�ר �ה�א חד� רא� �ל ְְִִִֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹב'
��עבר� עד י�� אל מ��� �למ�ת �ני� י"ג מלא� לא עדי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹמק��

כ"ט �בר �עבר� אחר ���לד �מ� מ�רח�ו�, �למי� י�מי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָכ"ט
י��:

„Èעבר� א� וחר� �נ��י ��זר� ה���ר �זרת על �עבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעברי�
לכל ע�רה למני� מצטר� � נ��י עליה ��תח�ב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָעברה
�חטא �י על א� י�ראל", "חטא �עכ� ��אמר ��קד�ה, ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�ְִֶָָ�בר
י�ראל. מ�לל יצא ולא ע�מד ה�א �בקד�ת� ה�א י�ראל �ְְִִֵָ�ְְְִִֵֵַָָָָֹ
��קד�ה, �בר לכל מצטר� אינ� � מאצל� נ��ה� א� ָ�ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאבל
�מ�ל מאג�ת�. �הב�יל�ה� �ת�נת� ה�עיל� מה מצטר� ִָָָ�ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�א�
ע�רה ��� �יו� ,�� �ה�א ה�נסת �בית להת��ל מ�ר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ָמק��

�כ�: עליו להחמיר �ר�� �� א� א�א ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ�לעד�,

ÂË,�ע�ה ���ר ��ליח אחד �מק�� הע�רה �ל ��הי� ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָצרי�
אינ� � אחר �חדר �מקצת� זה �חדר מקצת� א� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאבל
הרב א� ואפ�� �יניה�. �ת�ח �ה�תח �י על א� ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמצטרפי�
� ה�נסת �ית ��פני �עזרה וה�ע�ט ה�נסת �בית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָע�מדי�
על הע�מדי� ואפ�� ע�ה�. להצטר� הרב אחר נגררי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹאינ�
ה�לת ����גר �הינ� ולח��, האג� מ� ה�תח �ת�� ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ�ְַָהאסק�ה
�ה�לת �לח��, � ולח�� ה�לת עבי �ל ה�נימית �פה ְְְְֳִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמ�ק��
הרי � �ת�חה �היא �י על וא� לח��, �ני� �י� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָמב�לת
חפיפת� מק�� �ל א�א �לבד, עבי� מק�� (ולא �לח�� ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹמק�מ�
�ג�� ,�� נ�ק�ת �היא מק�� עד האסק�ה על ח�פפת ְִֶֶֶַָָ�ְִֶֶֶַַָ�היא
מ�ד ציר� על וס�בבת האסק�ה עבי �אמצע קב�עה ְִִֶֶַַָָ�ְְְְֳִֶֶֶֶַַַָָ�ה�לת
מ�פה האסק�ה עבי �ל הרי � ה�יר �נגד עד ח�� לצד ִָָָ�ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַָָ�ני�
�לח��): ה�ל � ה�יר �נגד �ה�א ה�קי�ה מק�� עד ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָֹה�נימית

טֿטו סעיפי� קדיש דיני נה, סימ� א חלק
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הפרק: הביטולתוכ� � בפי�" שמתי אשר "ודברי

התורה לימוד בעת הנדרש העצו�

בפרשה שאומרי� מה נתבאר הקודמי� [בפרקי�

דק ""ראשונה והיוש גו' ואהבת אחד, ה' גו' ישראל שמע

גו' האלה ""הדברי� שגילוי אחד, (היינוה' האד� בנפש "

" נמצא יתבר� שהוא מציאותלבדוההרגשה שו� בלי "

ידי על הוא � ממש) חשיב כלא קמי' דכולא משו� זולתו,

" שהיא הקבלבושוהתורה, של יכולה"" התורה ורק ה,

יתבר�. אליו להבטל הנפש ותשוקת צמאו� את לרוות

ק"עפ של שני' פרשה עני� זה בפרק לבאר ימשי� ש,"ז

דקיו� העבודה על התורה לימוד מעלת בביאור ויסיק

המצוות].

íéøîåà ù"÷ ìù äéðù äùøôáù äî ïáåé äæáå
,'åë êãùá áùò éúúðå 'åëå íëöøà øèî éúúðå
íëöøà øèî ïúåðä àåä äùîù] åãòá øáãî åìàë

.ïúåðä àåä ä"á÷ä úîàáå ,['åâ

úøáãî äðéëùù éôì äæ øîà ä"ò åðéáø äùîå
åðåøâáù äðéëùä øîàî åäæå ,äùî ìù åðåøâ êåúî
ë"â íéøîåà åðçðàù äî ìáà ,éúúðå úøîåàù

.äøåàëì ïáåî åðéà éúúðå

'ä úà äáäàì äìçú íéøîåàù éãé ìò åðééä àìà
åðééäå ,íëùôð ìëáå íëááì ìëá åãáòìå íëéäìà

.ùôð úøéñî
נפש�", את נוטל אפילו � נפש� "בכל רז"ל אמרו
כ� כל גדולה אהבה היא נפש� בכל ה' שאהבת ונמצא

יתבר�. עבורו נפשו את למסור מוכ� שהאד�

åðééä àìà ,ùîî 'äá øôåë àäé àìù ìéáùá àìå
.íãàáù çåøä úåñâå ùéä ìåèéá

מוכ� להיות רק אינו נפש מסירת של הפנימי התוכ�
של במצב להיות אלא אחד, בה' לכפור ולא ליהרג
הרוח. וגסות ישות שו� בלי להקב"ה מוחלט ביטול

åòãâì éåàø çåøä úåñâ åá ùéù éî ìë ì"æø åøîàù
úà äùåòù ,ùîî äøéùà úðéçáá àåäù ,äøéùàë

.'úé åãåçéî ãøôð øáãå ùéì åîöò
אינו החסידות, משנת ע"פ ה"ביטול" עני� פירוש

לקי רצונו את מבטל שהאד� אלארק ה', רצו� י�
אשר יתבר� ואחדותו יחודו את מרגיש שהאד� הכוונה
בלעדו אמיתית מציאות שו� ואי� הוא" לבדו "הוא
לא היינו ממציאותו, הוא ג� מתבטל ובמילא ח"ו,

אינו כאילו כזה באופ� ומתנהג עצמו את שעושה
מרגיש שאינו באמת, הוא שכ� אלא חשובה, מציאות
יתבר�. אחדותו בו חקוקה כי כלל, מציאותו את
אחר באופ� היא יו� יו� בחיי הנהגתו כל שאזי ומוב�,
רק ה� ומחשבותיו דיבוריו עשיותיו שכל לגמרי,
קיי� לא שבהרגשתו (מאחר יתבר� לרצונו בהתא�

אלקות). מלבד דבר שו�

הרוח גסות מדת את דימו שרז"ל הטע� ג� וזהו
לו ויש "יש" הוא כשאד� כי (כאשירה), זרה לעבודה
ומקיי� תורה לומד שהוא (אע"פ עצמו בעיני חשיבות
האמיתית יתבר� אחדותו שעני� סימ� זה הרי מצוות)
א� כי � אצלו נרגש לא כפשוטו) מלבדו עוד (שאי�
שיי� הי' לא כדבעי אחד" ד"ה' העני� את מכיר הי'

הרוח. וגסות ישות של הרגש לשו�

.'äì ùôð úøéñîå ìåèéá úðéçáá úåéäì êéøöå
לפניו כשיש רק אינה נפש� דבכל שהאהבה ונמצא
צרי� שהאד� עני� הוא אלא בה', כפירה בעני� נסיו�
ה"ישות" הרגש את לבטל כדי תמיד בעצמו לעורר

"אי�"). (דע� וה"אנוכיות"

.êì åðçðà íéãåî øîàîî òãåðù åîë åðééäå
באחדותו ההכרה (מחמת להקב"ה זה ביטול
עני� של הפנימי התוכ� הוא � האמיתית) יתבר�
ל�". אנחנו "מודי� התפלה כנוסח לה', ה"הודאה"

עני� רק אינו חסידות פי על "הודאה" גדר פירוש:
את שמבטל משמעו אלא להשי"ת, וההודי' השבח
בדבר רק יתכ� זה שפירוש אחרי�, לדעת ומודה דעתו
ולפי לשני. אחד מודה ואח"כ מחולקי� היו שבתחילה
לה' מודי� כשאנו זה עני� שיי� אי� מוב� אינו זה
בינינו ח"ו פלוגתא איזו יש וכי ל�"), אנחנו ("מודי�

לה'? להודות צריכי� שאנו הקב"ה ובי�

ìëå áéùç àìë äéî÷ àìåëã 'úé åéìà àéä äàãåääù
äàøðù åîë àìå ,àìë øúåé àåä äèî äèîìù äî
åðéðéòì äàøðå ,ïéàî ùé àéä äàéøáäù åðëøòá

.à"îá ù"îë 'åë ãøôð øáãå ùéì íìåòä úåéîùâ
אד� בני תפיסת בי� הבדל יש כי הוא, העני� א�
"מבטו" מצד באמת שהיא וכפי הבריאה, של במהותה
שהבריאה אומרי� מטה שוכני אנו דהנה הקב"ה. של
האר� (מ� הנבראי� שכל אומרת, זאת מאי�", "יש היא

ושמ לשמי� מציאותעד שה� "יש", נקראי� השמי�) י
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הפרק: הביטולתוכ� � בפי�" שמתי אשר "ודברי

התורה לימוד בעת הנדרש העצו�

בפרשה שאומרי� מה נתבאר הקודמי� [בפרקי�

דק ""ראשונה והיוש גו' ואהבת אחד, ה' גו' ישראל שמע

גו' האלה ""הדברי� שגילוי אחד, (היינוה' האד� בנפש "

" נמצא יתבר� שהוא מציאותלבדוההרגשה שו� בלי "

ידי על הוא � ממש) חשיב כלא קמי' דכולא משו� זולתו,

" שהיא הקבלבושוהתורה, של יכולה"" התורה ורק ה,

יתבר�. אליו להבטל הנפש ותשוקת צמאו� את לרוות

ק"עפ של שני' פרשה עני� זה בפרק לבאר ימשי� ש,"ז

דקיו� העבודה על התורה לימוד מעלת בביאור ויסיק

המצוות].

íéøîåà ù"÷ ìù äéðù äùøôáù äî ïáåé äæáå
,'åë êãùá áùò éúúðå 'åëå íëöøà øèî éúúðå
íëöøà øèî ïúåðä àåä äùîù] åãòá øáãî åìàë

.ïúåðä àåä ä"á÷ä úîàáå ,['åâ

úøáãî äðéëùù éôì äæ øîà ä"ò åðéáø äùîå
åðåøâáù äðéëùä øîàî åäæå ,äùî ìù åðåøâ êåúî
ë"â íéøîåà åðçðàù äî ìáà ,éúúðå úøîåàù

.äøåàëì ïáåî åðéà éúúðå

'ä úà äáäàì äìçú íéøîåàù éãé ìò åðééä àìà
åðééäå ,íëùôð ìëáå íëááì ìëá åãáòìå íëéäìà

.ùôð úøéñî
נפש�", את נוטל אפילו � נפש� "בכל רז"ל אמרו
כ� כל גדולה אהבה היא נפש� בכל ה' שאהבת ונמצא

יתבר�. עבורו נפשו את למסור מוכ� שהאד�

åðééä àìà ,ùîî 'äá øôåë àäé àìù ìéáùá àìå
.íãàáù çåøä úåñâå ùéä ìåèéá

מוכ� להיות רק אינו נפש מסירת של הפנימי התוכ�
של במצב להיות אלא אחד, בה' לכפור ולא ליהרג
הרוח. וגסות ישות שו� בלי להקב"ה מוחלט ביטול

åòãâì éåàø çåøä úåñâ åá ùéù éî ìë ì"æø åøîàù
úà äùåòù ,ùîî äøéùà úðéçáá àåäù ,äøéùàë

.'úé åãåçéî ãøôð øáãå ùéì åîöò
אינו החסידות, משנת ע"פ ה"ביטול" עני� פירוש

לקי רצונו את מבטל שהאד� אלארק ה', רצו� י�
אשר יתבר� ואחדותו יחודו את מרגיש שהאד� הכוונה
בלעדו אמיתית מציאות שו� ואי� הוא" לבדו "הוא
לא היינו ממציאותו, הוא ג� מתבטל ובמילא ח"ו,

אינו כאילו כזה באופ� ומתנהג עצמו את שעושה
מרגיש שאינו באמת, הוא שכ� אלא חשובה, מציאות
יתבר�. אחדותו בו חקוקה כי כלל, מציאותו את
אחר באופ� היא יו� יו� בחיי הנהגתו כל שאזי ומוב�,
רק ה� ומחשבותיו דיבוריו עשיותיו שכל לגמרי,
קיי� לא שבהרגשתו (מאחר יתבר� לרצונו בהתא�

אלקות). מלבד דבר שו�

הרוח גסות מדת את דימו שרז"ל הטע� ג� וזהו
לו ויש "יש" הוא כשאד� כי (כאשירה), זרה לעבודה
ומקיי� תורה לומד שהוא (אע"פ עצמו בעיני חשיבות
האמיתית יתבר� אחדותו שעני� סימ� זה הרי מצוות)
א� כי � אצלו נרגש לא כפשוטו) מלבדו עוד (שאי�
שיי� הי' לא כדבעי אחד" ד"ה' העני� את מכיר הי'

הרוח. וגסות ישות של הרגש לשו�

.'äì ùôð úøéñîå ìåèéá úðéçáá úåéäì êéøöå
לפניו כשיש רק אינה נפש� דבכל שהאהבה ונמצא
צרי� שהאד� עני� הוא אלא בה', כפירה בעני� נסיו�
ה"ישות" הרגש את לבטל כדי תמיד בעצמו לעורר

"אי�"). (דע� וה"אנוכיות"

.êì åðçðà íéãåî øîàîî òãåðù åîë åðééäå
באחדותו ההכרה (מחמת להקב"ה זה ביטול
עני� של הפנימי התוכ� הוא � האמיתית) יתבר�
ל�". אנחנו "מודי� התפלה כנוסח לה', ה"הודאה"

עני� רק אינו חסידות פי על "הודאה" גדר פירוש:
את שמבטל משמעו אלא להשי"ת, וההודי' השבח
בדבר רק יתכ� זה שפירוש אחרי�, לדעת ומודה דעתו
ולפי לשני. אחד מודה ואח"כ מחולקי� היו שבתחילה
לה' מודי� כשאנו זה עני� שיי� אי� מוב� אינו זה
בינינו ח"ו פלוגתא איזו יש וכי ל�"), אנחנו ("מודי�

לה'? להודות צריכי� שאנו הקב"ה ובי�

ìëå áéùç àìë äéî÷ àìåëã 'úé åéìà àéä äàãåääù
äàøðù åîë àìå ,àìë øúåé àåä äèî äèîìù äî
åðéðéòì äàøðå ,ïéàî ùé àéä äàéøáäù åðëøòá

.à"îá ù"îë 'åë ãøôð øáãå ùéì íìåòä úåéîùâ
אד� בני תפיסת בי� הבדל יש כי הוא, העני� א�
"מבטו" מצד באמת שהיא וכפי הבריאה, של במהותה
שהבריאה אומרי� מטה שוכני אנו דהנה הקב"ה. של
האר� (מ� הנבראי� שכל אומרת, זאת מאי�", "יש היא

ושמ לשמי� מציאותעד שה� "יש", נקראי� השמי�) י
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להיפ� הוא ית' אצלו אבל לעינינו, הנראית קיימת
קמי' הנה ל"יש", לעינינו שנראה מה דכל ממש,
כלא הכל ית' שלגבי' לפי "אי�", באמת הוא קוב"ה
כל בגדר ואינו ונשא ר� ית' הוא כי חשיב, ממש
יותר בו שמורגש נברא כל ואדרבה, כלל. העולמות
הוא (ובמילא וקדושתו ה' מאור ריחוקו מצד "ישות",
הוא יתבר� אצלו הרי רוחנית), מבחינה יותר" "למטה

חשיב. וכלא כאי� יותר

שהוא לכפי האד� תפיסת בי� ה"פלוגתא" וזוהי
"יש היא הבריאה תפיסתנו שלפי כביכול, הקב"ה מצד
ומצידו ומציאות, יש היא שהבריאה היינו מאי�",
ה"יש" הוא שהקב"ה ממש, להיפ� הוא יתבר�
באמת. "אי�" ה� הנבראי� ואילו האמיתי, ומציאות

"מודי�" שאנו ל�", אנחנו "מודי� אומרי� זה ועל
יתבר�, בידיעתו שהוא כמו היא שהאמת להקב"ה
שבדעתנו אע"פ "אי�", באמת ה� שהנבראי�

להיפ�. נראה ותפיסתנו

óåñ ïéà øåà ãåçé äìâúîå êùîð äæ ìåèéá é"òå
ïéà øåàù ,éúúðå øîåì ìåëéå ,åùôðá ùîî ä"á

.åá øáãîä àåä àåä åá äìâúîä ä"á óåñ
לאד� אפשר אי� דלעיל, השאלה מתורצת ובזה
ח"ו. הנות� הוא כאילו גו'", ארצכ� מטר "ונתתי לומר
ה' לאהבת באמת מגיע שהאד� דלאחרי העני�, א�
יתבר� שיחודו לפי באמת בטל שהוא נפשכ�", "בכל
האומר "הוא" כא� אי� אזי � בנפשו מאיר האמיתי
גילוי מחמת כביכול, הקב"ה דברי ה� אלא "ונתתי",

בנפשו. המאיר אלקות

כזה עצו� שביטול התורה, מעלת לביאור חוזר [ועתה

עצמו דברי אינ� שדבריו עד באמת כ� כל מתבטל שהאד� �

אליו ולהגיע להשיג שנית� הביטול הוא הוא � ה' דברי אלא

ע (ולא התורה לימוד ידי על המצוות),"רק דקיו� העבודה י

" נאמר גו'שלכ� האלה הדברי� תורהוהיו שבדברי � דוקא "

ל בהמש� � מדבר גו'"הכתוב ואהבת אחד ."ה'

ומבאר:] שהול� וזהו

ùîî 'ä øáãù ,êéôá éúîù øùà éøáãå ïéðòë àåäå
.åéôá àåä

דבר כי בתורה, רק הוא זה שהאד�ביטול התורה י
של חכמתו אלא האד�, חכמת אינ� בשכלו מבי�
בשכלו ומשיג המבי� אד� ולמשל, הקב"ה,
וכ� כ� ושמעו� משל דר� וכ� כ� ראוב� "שכשיטעו�

וההגיו� הסברא הרי � וכ�" כ� ביניה� הפסק יהי'
מחייבת שכ� יתבר�, חכמתו היא זה הלכה בפסק
שסברא ונמצא, . כ� הפסק שיהי' הקב"ה של חכמתו
של חכמתו אלא האד� שכל אינה בתורה אמיתית
הקב"ה של ושכלו בחכמתו מחוייב שכ� הקב"ה,
שג� לאד� אפשריות נת� שהקב"ה אלא כביכול,

זו. סברא להשיג יוכל שלו האנושי בשכל

שכל לה', ביטול מתו� לומד כשאד� ולכ�
אינו שכלו הרי יתבר�, חכמתו אל לכוו� היא מגמתו
וכעני� בעול�, ה' דבר מתגלה ידו שעל צינור כמו אלא

בפי�". שמתי אשר "ודברי שנאמר

éøáã åìàå åìà ì"æø øîàîá àöîú äæ êøã ìòå
ïëå íéøîåà ä"áå íéøîåà ù"áù äîù ,íééç íéäìà
'ä øáã àìà ùîî íäéøáã äæ ïéà àáøå ééáà éøáã
éðà óñåé úéáäì ãéâîä øîàù åîëå ,íäéôáù

.äøåúä ïéðò åäæå .êéôá úøáãîä äðùîä
נרגש כאשר הוא כדבעי התורה שלימוד זה, עני�
המתגלה ה' דבר ה� שלומד התורה שדברי האד� אצל
וב"ה ב"ש פלוגתות על שאמרו בחז"ל מפורש ידו, על
בכל ג� הוא וכ� חיי�", אלקי� דברי ואלו "אלו
הוא בגמ' שנאמרו שדבריה� והאמוראי� התנאי�
שלמד ("המגיד") המלא� אמר וכ� שבפיה�". ה' "דבר

בפי�". המדברת המשנה "אני יוס� הבית ע�

כולו להתבטל האד� צרי� התורה שבלימור ונמצא
ה'. דבר גילוי אלא כא� אי� כאילו להשי"ת

.à÷åã êìîä úåöî íåé÷á íä úåöîä êà
להקב"ה הביטול אי� המצוות, בקיו� משא"כ

כזו. נעלית במדריגה

העני�: ביאור

לא ובמילא ישראל, לבני ציווי � הוא מצוות גדר
לקיי� שצרי� האד� מציאות בלי המצוה עני� יצוייר
המצוה מקיימי� שבו גשמי חפצא צ"ל וכ� , המצוה את
התורה משא"כ המצוה; מעשה להיות א"א שבלעד� �

בלתי מציאותה אשר הקב"ה, של חכמתו עצ� היא
(אלא תורה הלומד אד� של במציאות ח"ו כלל תלוי'
התורה). את ולהשיג ללמוד לאד� אפשריות שניתנה

ה"ביטול" במדריגת הבדל ישנו זה הבדל ומצד
המצוות: וקיו� התורה לימוד בי�

יתבר� שחכמתו � היא התורה לימוד של המטרה
אשר למטה, פחותתתגלה שנרגשת מה כל בזה,
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ותכלית ה', דבר יותר מתגלה האד�, של מציאותו
ד"דברי באופ� הוא התורה לימוד כאשר היא השלימות
דברי אלא האד� דברי ה� שאי� בפי�", שמתי אשר
שבלימוד פיו, דר� המתגלי� עצמו) (המל� הקב"ה

אמיתתה; בכל יתבר� חכמתו גילוי יש כזה

מחייב המצוה גדר שעצ� המצוות, בקיו� משא"כ
ג� הרי המצוה, את המקיי� אד� של מציאות שתהי'
כמו רק הוא המצות קיו� ידי על להקב"ה ה"ביטול"
לגמרי בטל שהעבד דאע"פ רבו, מצות המקיי� עבד
מציאות הוא סו� סו� מקו� מכל לו, וקנוי רבו אל
במצוות הוא וכ� אדונו; פקודת המקיי� עצמו, בפני
המקיי� שהאד� המל�", "מצוות בש� שנקראות

המל�". מצות המקיי� "כעבד הוא מצוות

קיו� בי� החילוק מהו דלעיל, השאלה מיישב [ומעתה

להיות צרי� המצוות שקיו� התורה, ללימוד המצוות

משא כו', מסויימי� ובזמ� הלכות"במקו� לימוד ידי על כ

כאילו הכתוב עליו מעלה זמ� ובכל מקו� בכל התורה

הנ הלשו� דיוק ביאור מקדי� שמקוד� אלא � ל"עשאו

המל�" הוא,מצות זה בביטוי הפנימי שהתוכ� דייקא, "

ית'. מלכותו ממידת הוא המצוות שמקור

ומבאר:] שהול� וזהו

úåîìåòä ìë úåéç àåä 'úé åúåëìî úðéçáî äðäå
.ïîæáå íå÷îá ìåáâ éìòá

והברואי� העולמות כל וחיות שקיו� לעיל הובא
הוא העול� דגדר וידוע יתבר�. מלכותו ממידת רק ה�
וכ� מסויי�, במקו� מוגבל נברא (דכל ומקו�" "זמ�
ועתיד). הוה עבר בגדר שמוגדר מסויי� בזמ� נמצא

øåã ìëá êúìùîîå íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî
úðéçá øåãå øåã ,íå÷î úðéçá íéîìåò ìë ,øåãå
úðéçáá àìà êééù ïîæå íå÷î úðéçá ïéàå ,ïîæ

.êåìîéå êìî êìî ,'úé åúåëìî
כל מלכות "מלכות� בכתוב הכפל פירוש ג� וזהו
הוא ד"עול�" ודור", דור בכל וממשלת� עולמי�
הדורות), המש� לפי (שנמדד זמ� � ו"דור" מקו�,
המלכות מידת מצד רק הוא הבריאה גדר שכל ומאחר
במידת מקור� ומקו� דזמ� הגדרי� ג� לכ�, כנ"ל,

וזמ�. במקו� מוגדרת שהמלכות המלכות,

עבר כנגד � ימלו�" ה' מל� ה' מל� "ה' וכמאמר
המלכות שמידת והיות הזמ�. גדר שזהו ועתיד, הוה
במידה שיי� כ� על זמ�, וגדר הבריאה של מקורה היא

ועתיד. הוה דעבר גדר זו

ïîæ úðéçá êééù àì åîöò ä"á óåñ ïéàá ìáà
.ììë íå÷îå

וכל הנבראי�, את המגבילי� גדרי� ה� ומקו� זמ�
וגבול. גדר שו� לו שאי� סו�" ב"אי� שיי� אינו זה

úðéçáá àåäù ,åðîìöá àø÷ð äøåúä ÷ñò äðäå
úðéçáá ïäù úåöîä ë"àùî ,ïîæä ïî äìòîì

.ïîæä ïåùì íäá êééùå ,åðúåîãë àø÷ð úåëìî
� המצות על התורה מעלת עני� יוב� ומעתה
בצלמנו אד� "נעשה בכתוב הפנימי הפירוש ובהקד�
כמ"ש אד�, בחינת היא דהתורה דידוע כדמותנו",
"נעשה הכתוב פירוש זה, ולפי אד�", � התורה "זאת
היא שהתורה הוא, כדמותנו" בצלמנו [התורה] אד�

כביכול. דלמעלה ו"דמות" ב"צל�"

הוא "צל�" הוא: כדמותנו" "בצלמנו בי� וההבדל
הדבר אינה "דמות" ואילו עצמו, הדבר מהות תואר
האד� דמות (כמו ממנו והארה "דמות" רק אלא עצמו
שנאמר ובפרט כלל), האד� ממהות בה שאי� במראה,

הדמיו�. בכ� "כדמותינו"

בי� ההבדל זהו � כנ"ל "אד�" בחינת � ובתורה
התורה: ומצוות עצמה התורה

שבו כנ"ל, הקב"ה של לבושו שהיא התורה
זמ�, מגדר שלמעלה ממש ב"ה סו� אי� אור מלובש

"בצלמנו"; נקראת

שנקראות המצוות על קאי "כדמותנו" משא"כ
ית', מלכותו ממדת שמקור� לפי המל�", "מצות בש�
מציאות שיש מחייב המצוות דגדר כמשנת"ל והיינו
את המקיי� עצמו בפני מציאות שהוא "עבד" של
ולכ� � המצוה] מתקיימת שבו חפצא � [וכ� המצוות
הבריאה, גדר הוא שממנה המלכות ממידת ה� המצוות
לא בני� אל� על שלכ� דוקא, נפרד על שיי� ו"מלוכה

מל�". ייקרא

שמקור� לפי "כדמותנו", ה� שהמצוות וזהו
מאתו בעלמא" "הארה אלא שאינה המלכות ממידת

יתבר�.

של (מקורה המלכות ממידת ה� שהמצוות ומאחר
זמ�. בגדר ה� המצוות ג� כ� על "זמ�"),

ïîæá ïééåìú úåðáø÷å ïîæá éåìú úåöîä íåé÷ ïëì
øåà éåìéâ ùé äáù] äøåúä ÷ñò ë"àùî ,÷"îäá
éåìú åðéà [íå÷îå ïîæî äìòîìù ä"á óåñ ïéà

.ììë äðåäë éãâáå ïäëå ÷"îäáá
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ותכלית ה', דבר יותר מתגלה האד�, של מציאותו
ד"דברי באופ� הוא התורה לימוד כאשר היא השלימות
דברי אלא האד� דברי ה� שאי� בפי�", שמתי אשר
שבלימוד פיו, דר� המתגלי� עצמו) (המל� הקב"ה

אמיתתה; בכל יתבר� חכמתו גילוי יש כזה

מחייב המצוה גדר שעצ� המצוות, בקיו� משא"כ
ג� הרי המצוה, את המקיי� אד� של מציאות שתהי'
כמו רק הוא המצות קיו� ידי על להקב"ה ה"ביטול"
לגמרי בטל שהעבד דאע"פ רבו, מצות המקיי� עבד
מציאות הוא סו� סו� מקו� מכל לו, וקנוי רבו אל
במצוות הוא וכ� אדונו; פקודת המקיי� עצמו, בפני
המקיי� שהאד� המל�", "מצוות בש� שנקראות

המל�". מצות המקיי� "כעבד הוא מצוות

קיו� בי� החילוק מהו דלעיל, השאלה מיישב [ומעתה

להיות צרי� המצוות שקיו� התורה, ללימוד המצוות

משא כו', מסויימי� ובזמ� הלכות"במקו� לימוד ידי על כ

כאילו הכתוב עליו מעלה זמ� ובכל מקו� בכל התורה

הנ הלשו� דיוק ביאור מקדי� שמקוד� אלא � ל"עשאו

המל�" הוא,מצות זה בביטוי הפנימי שהתוכ� דייקא, "

ית'. מלכותו ממידת הוא המצוות שמקור

ומבאר:] שהול� וזהו

úåîìåòä ìë úåéç àåä 'úé åúåëìî úðéçáî äðäå
.ïîæáå íå÷îá ìåáâ éìòá
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הוא ד"עול�" ודור", דור בכל וממשלת� עולמי�
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במידת מקור� ומקו� דזמ� הגדרי� ג� לכ�, כנ"ל,

וזמ�. במקו� מוגדרת שהמלכות המלכות,

עבר כנגד � ימלו�" ה' מל� ה' מל� "ה' וכמאמר
המלכות שמידת והיות הזמ�. גדר שזהו ועתיד, הוה
במידה שיי� כ� על זמ�, וגדר הבריאה של מקורה היא

ועתיד. הוה דעבר גדר זו
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וגבול. גדר שו� לו שאי� סו�" ב"אי� שיי� אינו זה

úðéçáá àåäù ,åðîìöá àø÷ð äøåúä ÷ñò äðäå
úðéçáá ïäù úåöîä ë"àùî ,ïîæä ïî äìòîì

.ïîæä ïåùì íäá êééùå ,åðúåîãë àø÷ð úåëìî
� המצות על התורה מעלת עני� יוב� ומעתה
בצלמנו אד� "נעשה בכתוב הפנימי הפירוש ובהקד�
כמ"ש אד�, בחינת היא דהתורה דידוע כדמותנו",
"נעשה הכתוב פירוש זה, ולפי אד�", � התורה "זאת
היא שהתורה הוא, כדמותנו" בצלמנו [התורה] אד�

כביכול. דלמעלה ו"דמות" ב"צל�"

הוא "צל�" הוא: כדמותנו" "בצלמנו בי� וההבדל
הדבר אינה "דמות" ואילו עצמו, הדבר מהות תואר
האד� דמות (כמו ממנו והארה "דמות" רק אלא עצמו
שנאמר ובפרט כלל), האד� ממהות בה שאי� במראה,

הדמיו�. בכ� "כדמותינו"

בי� ההבדל זהו � כנ"ל "אד�" בחינת � ובתורה
התורה: ומצוות עצמה התורה

שבו כנ"ל, הקב"ה של לבושו שהיא התורה
זמ�, מגדר שלמעלה ממש ב"ה סו� אי� אור מלובש

"בצלמנו"; נקראת

שנקראות המצוות על קאי "כדמותנו" משא"כ
ית', מלכותו ממדת שמקור� לפי המל�", "מצות בש�
מציאות שיש מחייב המצוות דגדר כמשנת"ל והיינו
את המקיי� עצמו בפני מציאות שהוא "עבד" של
ולכ� � המצוה] מתקיימת שבו חפצא � [וכ� המצוות
הבריאה, גדר הוא שממנה המלכות ממידת ה� המצוות
לא בני� אל� על שלכ� דוקא, נפרד על שיי� ו"מלוכה

מל�". ייקרא

שמקור� לפי "כדמותנו", ה� שהמצוות וזהו
מאתו בעלמא" "הארה אלא שאינה המלכות ממידת

יתבר�.

של (מקורה המלכות ממידת ה� שהמצוות ומאחר
זמ�. בגדר ה� המצוות ג� כ� על "זמ�"),

ïîæá ïééåìú úåðáø÷å ïîæá éåìú úåöîä íåé÷ ïëì
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éåìú åðéà [íå÷îå ïîæî äìòîìù ä"á óåñ ïéà

.ììë äðåäë éãâáå ïäëå ÷"îäáá
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הנ[ הירושלמי דברי ביאור ג� שמי�"וזהו חפצי דג� ל

התורה שבעסק המעלה גודל מצד והיינו לתורה, ישוו לא

ל]."כנ

íå÷î ìëî ,úåöîä ùåøéô àåä äøåúäù óàå
ìáà ,úåéðçåø úðéçáá àåä ïééãò øåáãå äáùçîá

:ùîî ìòåôá óåâä äùòîá íä úåöîä
ה� דהמצוות עכצ"ל דלכאורה להקשות ואי�
מה ולפרש לבאר באה התורה שהרי מהתורה, למעלה
רק זהו כי � לתורה) קדמו שהמצוות (הרי המצוות ה�
היא והתורה העליו�" ב"רצו� שרש� שהמצוות בשרש�,

הרצו�. "פירוש" היינו ית', חכמתו

הרי פועל, לידי באות והמצוות שהתורה כפי אבל
ודיבור), (במחשבה רוחני עני� הוא התורה עסק
ב"ה סו� אי� אור גילוי זה בעסק להרגיש נית� ובמילא
גשמיי� בדברי� נתלבשו המצוות משא"כ ממש,
גו� ידי על הנעשית גשמית עשי' ידי על הוא וקיומ�
מאלקות, (בהרגשתה) נפרדת מציאות שהיא גשמי,
רק הוא זאת בעבודה הנרגש להקב"ה הביטול ולפיכ�
מקו� שמכל המל� מצות ומקיי� העושה עבד כמו

. כנ"ל מהמל�, נפרד" "הוא

e wxt xtki dfd meia ik d"c

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

Í‡'מבחי כזה גדול אור גילוי יבא דמאי� להבי� יש עדיי�
שנגד דבריאה זה בג"� העליו� שבעד� התענוג עצמו'
מאי� יש בריא' בדר� שבא מאחר ההשתלשלו', סדר
דאצי' שבמל' דמל' הצמצו� בחי' אחר אלא אינו שבודאי
כאשר והוא א' משל תחלה בהקדי� יוב� העני� והנה כנ"ל.
בנפשו שעושה למטה באד� השמחה במהות רואי' אנו
מגלה הי' לא אשר לבבו תו� שבתו� ונעל� הצפו� גילוי
גדול והסתר פנימי' בבחי' להיותו כלל אופ� בשו� כלל
לבו ויטיב שישמח השמחה ע"י א� נפשו עצמות בפנימי'
יעצור לא אז מהותו בפנימי' מגיע שהוא מה דבר באיזה
פנימי' כל יגלה הוא חכ� וא� כו', עצמותו כל ויגלה רוח
בשפע לתלמידיו גדול אור תוס' בריבוי חכמתו ועומק
במדה רק השמחה זולת כלל מגלה הי' שלא יתירה
נתרבה לבבו וטוב השמח' שע"י לפי לבד, לה� הקצובה
מה כל שיבא חכמתו כח בעצ� אור בתוס' ונתגבר
מכפי ביתר ג� גילוי לידי חכמתו בכח הגנוז שבהעל�
בכל מטבעו ההיפו� והיינו בלימודו, לעצמו שלו הרגילו'
חכמ' וריבוי בתוס' בעצמו יאיר שלא שמח כשאינו העיתי'
ישפיע ולא מקמ� שהוא לתלמידיו וכ"ש כזאת עמוקה
הכל יגלה לבו שמחת בעת אבל כלל, המדה מכפי ביתר
ג� יפול כ"כ וריבוי בתוס' השפע תגבורת רוב שמפני עד
כמו כו' חכמ' נובלות הנק' בדיבורו השפע מותרות בחי'
והנובלות כו' מותרות ממנה שיפול ביותר המליאה חבית
איש א� וכ� וד"ל, כידוע ביותר בתוס' הריבוי לעוצ� סימ�
במדה שהי' חסדו במדת רב כח ויתוס� ירבה הוא חסד
שמח' מצד רק והכל כו' המדה מכפי ביתר הו� כל לפזר
ביותר ויתנשא יתפאר וכ� עצמותו, שבפנימי' לבב וטוב
א' והכל דברי' ב' כא� שיש מוב� ונמצא כו'. המדה מכפי

בעצ� גדול וריבוי תוס' נעשה לב וטוב השמח' דע"י
האור שירד מה והוא הב' עני� הנותנת היא ע"כ המשפיע

כו'. ביותר ומותרו' נובלו' בבחי' והשפע
Ï˘Ó�‰Âשמחה בבחי' למעלה למשכיל יוב� זה מכל

ההשתלשלו' סדרי לפי ודאי דהנה העליונה
מבחי' דכולא ומקורא משרש קצובה במדה בא דאבי"ע
והשפע האור יבא אי� יפלא ודאי וא"כ כנ"ל, דא"ס מל'
שה� בג"ע הנשמו' עד כו' שבכתר אא"ס ועצמו' דפנימי'
ע"י א� כנ"ל, ככלל במציאות� יתקיימו ואי� וכנ"ל בע"ג
הרי ממש אא"ס ועצמו' שבפנימי' העליונה שמחה בחי'
המדה מכפי ביתר ושפע אור ריבוי ונתגבר ניתוס� אז
העצמו' מהעל� בגילוי הכל שבא כו' דקו"ח דהשתלשלו'
דלית סדכ"ס ונק' תחלה, העצמו' הסתר בבחי' שהי'
ג� שיפול עד כנ"ל) דא"ק מחשב' (אפי' בי' תפיס' מחשב'
עוצ� מצד שבא כו' חש"מ נובלות הנק' והוא נובלות בחי'
בהא והא א' דהכל כנ"ל המשפיע בעצ� והתוס' הריבוי
קו מא' מכפי ביתר וריבוי בתוס' האור יורד ע"כ תליא,
למטה עוד ירד שמאצי' עד דאצי' דע"ס באו"כ ג� המדה
ג"כ דבריא' שבג"ע הנשמו' עד גילוי אחר בגילוי מטה
אא"ס שבעצמו' העליו� עד"� מזי"ו ש� נהני� המה שג�
העליו� האור יורד ומש� וד"ל, הנ"ל דא"ס דמל' שבכת"ר
התחתו� שבג"ע נשמו' עד גילוי אחר בגילוי למטה עוד
בעת גדול דחכ� הנובלו' בחי' כמשל שזהו ועשי' דיצי'
למטה שבגופי� נשמו' שג� עד דוקא לבו וטוב שמחתו
זה עילא' דעד"� מעונג ה' על ויתענגו ישבעו שבת בכל
העוה"ב מעי� שבו שבת בבחי' שהוא ק"ש בכל וכ� כו'
דוקא שבעצמות והעונג השמחה מסיבת בא זה וכל כנ"ל),

וד"ל. במשל כנ"ל

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

בזהÈ"ÙÚ‡Âב) יש עדיי� זו למצוה טע� טוב היטב שנת'
עושה שהאד� הטובה בעוצ� נפלא טע� עוד
מ"ע כשמבטל ח"ו ולהיפו� זו מ"ע בקיו� העול� ולכל לו
ביאור עפ"י והיינו תשנא: דלא תורה של ל"ת על ועובר זו
זו מ"ע ביארו למה ג"כ מוב� שאינו הנז"ל הלל מאמר
אמר ולא תעביד לא לחבר� על� דסני מה השלילה בעני�
ותרחמיה כדת"א הכתוב מפשט הנגלה שבה הה� לו
ואהבת מצות פי' הוא אלה דבריו כי והעני� כוות�. לחבר�
חוב רואה אד� שאי� כמו דהיינו עמוק, בעני� כמו� לרע�
יוכל אדרבה חובותיו כלל יודע שאינו הפירוש אי� לעצמו
זולתו מראיית יותר פחיתותו עמקות היטב ולהבי� לראות
ללבב יראה והוא לעיני� אלא רואה אינו זולתו שהרי עליו
להתפעל כלל אצלו מקו� תופס החוב שאי� הכוונה אלא
הגדולה האהבה מפני כי כלל אותו רואה אינו וכאילו מזה
בדעתו שיודע פשעיו כל על א"ע מאד אוהב הוא אשר
לידי הידיעה מ� יומש� שלא מקי� בבחי' האהבה תכסה

מ תופסי� אי� ולכ� במדות להתפעלהתפעלות כלל קו�
ונתבטל שנשקע לעצמו חוב רואה שאינו וזהו מזה,
מקי�, בבחי' הפשעי� כל על המכסה רבה בהאהבה
מאד ירגז אותו ויבי� שלו החוב על זולתו יראה וכאשר
רוגזו שעיקר לפי והיינו הוא שאמת בעצמו שיודע אע"פ
יודע שהרי שקר מדמה שחבירו הפחיתות עצ� על אינו
בבחי' הוא פחיתותו את חבירו שידיעת על רק הוא שאמת
וירגז מכסה, האהבה יודע כשהוא משא"כ והתפעלות, יש
מתו� שלו החוב חבירו שגילה ההתגלות על חבירו על
נראה היה ולא עליו מכסה שהיתה האהבה וכסוי הסתר
דסני מה וזהו מה, ודבר ליש נראה חבירו אצל ועתה כלל
חובותיו תראה שלא תעביד לא לחבר� זה, גילוי ל�
וה� לחבירו אד� שבי� בדברי� דעלמא במילי ה� ופשעיו,
לו של� האהבה יהי' אלא מה ודבר ליש דשמיא, במילי
מ� אות� תניח ולא הפשעי� על שתכסה עד כ"כ גדולה
לאד� יהי' כאשר וכמו במדות להתפעלות לבא הידיעה
ועצומה רבה המשכה מצד לחבירו נפלאה ותשוקה רצו�
רעות לו יעשה אשר כל אליו לו שיש הנפש שמעצמיות
נגד ובטילי� כלל מקו� תופסי� יהיו לא אהבתו היפו�
זהו ולכ� ז'), ח' (שה"ש כו' יוכלו לא רבי� מי� האה"ר
באלו אלו ישראל נשמות התכללות שע"י כולה התורה כל
גור� עי"ז לבד א' קומה היא כאילו ממש לאחדי� והיו
כולה התורה כל ותכלית יסוד שהוא נפלא עני� למעלה
אימא היא ששכינתי' ושכינתי' קוב"ה יחוד עני� והוא
שופרי' הנה כי ישראל, נשמות מקור ומטרוניתא תתאה

הי' שיעקב ופי' א') פ"ד (ב"מ דאד� שופרי' מעי� דיעקב
שעל העליו� דאד� שופרי' מעי� הוא הנשמות כל כללות
חלק כי כ"ח) א' (יחזקאל ה' כבוד דמות מראה הוא הכסא
והיו ישראל נשמות וכשמתכללי� ט') ל"ב (דברי� עמו ה'
ע� מתייחד ית' שה' באחד אחד נעשה עי"ז לאחדי�
חוב רואה דלעילא האד� ואי� לאחדי� והיו הישראל
כמא� הישראל של פשע כל על עובר הוא ואז לעצמו
ראה ולא ביעקב או� הביט לא וכמ"ש רבא בימא דמסתחי
ואי� עמו אלקיו שה' מפני כ"א) כ"ג (במדבר בישראל עמל
הביט לא פי' ואי� וד"ל עצמו חובת עד"מ רואה האד�
ואפי' וידוע גלוי הכל כי ח"ו ממנו שנעלמי� ראה ולא
י"א (איוב יתבונ� ולא או� וירא כמ"ש אלא כו' קלה שיחה
ית' בדעתו אות� שיודע שלו הידיעה מ� נמש� שאי� י"א)
כו' הגבורה במדות התפעלות לידי ותכלית גבול לה שאי�
כ"ג) ג' (איוב בעדו אלוה ויס� וכמ"ש תכסה האהבה כי
בע"ח כמ"ש המקי� עליו� חסד שהוא ו"ה אל הוא אלוה
פירוד יש א� משא"כ ע"ש) וחותמה הנשמה לבוש (שהוא
בחי' למעלה ויגרו� יקרב לא מו� בו אשר כל בישראל ח"ו

ובפר החוב את רואה יהי' ואז המפרידפירוד שהוא עליו ט
יפה כול� ואז כאחד כולנו אבינו וברכנו מזה ליצל� רחמנא
יחוד בחי' ונעשה ז') ד' (שה"ש ב� אי� ומו� רעייתי
למהוי ישראל נשמות במקור אא"ס גילוי ושכינתי' קוב"ה
י"ג) י"ח (דברי� אלקי� ה' ע� תהי' תמי� וז"ס באחד אחד
דהיינו ת� בחי' נש"י כללות ע� הוא אלקי� שה' כמו
ואהבת דשכינתי' איברי� בכללות עילאה חכמה הארת
ע� תמי� אתה תהי' כמו"כ חובותיו רואה ואי� כמו� לרע�
וז"ש כמש"ל: באחד במס"נ אלקי� ה' שיהי' כדי חבירי�
לייחד ה� המצות כל שהרי הוא פירושא ואיד� הלל
דלעילא אד� היחוד עיקר והרי כידוע ושכינתי' קוב"ה
האהבה בהתגלות תלוי הוא דיעקב שופרי' הנק' בשכינתי'
וזה כנ"ל, עמו ה' חלק ממש כמו� להיות עד אמיתית
כל ושאר כנ"ל כמו� לרע� ואהבת מצות קיו� ע"י נעשה
אופ� באיזו (דהיינו היחוד להסביר פירוש כמו ה� המצות
ואהבה תו' בתלמוד בחכמתו חכמתו א� היחוד יהי'
שבאד� וכמו מצות שארי ע"י מדות ושארי באהבה
הוא ההתקשרות סיבת חבירו ע� ומתקשר המתדבק
דברי עמו שמדבר בדבור פעמי� והיחוד האמיתי' האהבה
ופעמי� לו אהבתו בהתגלות במדות ופעמי� חכמה
רמ"ח ה� מ"ע רמ"ח יש וכ� גשמיות בטובות במעשה
ושאר זה באבר היחוד עיקר זו ובמצוה דמלכא איברי�
מצות כמו המצות) כל בשאר עד"ז וכ� בו כלולי� הבחי'
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בזהÈ"ÙÚ‡Âב) יש עדיי� זו למצוה טע� טוב היטב שנת'
עושה שהאד� הטובה בעוצ� נפלא טע� עוד
מ"ע כשמבטל ח"ו ולהיפו� זו מ"ע בקיו� העול� ולכל לו
ביאור עפ"י והיינו תשנא: דלא תורה של ל"ת על ועובר זו
זו מ"ע ביארו למה ג"כ מוב� שאינו הנז"ל הלל מאמר
אמר ולא תעביד לא לחבר� על� דסני מה השלילה בעני�
ותרחמיה כדת"א הכתוב מפשט הנגלה שבה הה� לו
ואהבת מצות פי' הוא אלה דבריו כי והעני� כוות�. לחבר�
חוב רואה אד� שאי� כמו דהיינו עמוק, בעני� כמו� לרע�
יוכל אדרבה חובותיו כלל יודע שאינו הפירוש אי� לעצמו
זולתו מראיית יותר פחיתותו עמקות היטב ולהבי� לראות
ללבב יראה והוא לעיני� אלא רואה אינו זולתו שהרי עליו
להתפעל כלל אצלו מקו� תופס החוב שאי� הכוונה אלא
הגדולה האהבה מפני כי כלל אותו רואה אינו וכאילו מזה
בדעתו שיודע פשעיו כל על א"ע מאד אוהב הוא אשר
לידי הידיעה מ� יומש� שלא מקי� בבחי' האהבה תכסה

מ תופסי� אי� ולכ� במדות להתפעלהתפעלות כלל קו�
ונתבטל שנשקע לעצמו חוב רואה שאינו וזהו מזה,
מקי�, בבחי' הפשעי� כל על המכסה רבה בהאהבה
מאד ירגז אותו ויבי� שלו החוב על זולתו יראה וכאשר
רוגזו שעיקר לפי והיינו הוא שאמת בעצמו שיודע אע"פ
יודע שהרי שקר מדמה שחבירו הפחיתות עצ� על אינו
בבחי' הוא פחיתותו את חבירו שידיעת על רק הוא שאמת
וירגז מכסה, האהבה יודע כשהוא משא"כ והתפעלות, יש
מתו� שלו החוב חבירו שגילה ההתגלות על חבירו על
נראה היה ולא עליו מכסה שהיתה האהבה וכסוי הסתר
דסני מה וזהו מה, ודבר ליש נראה חבירו אצל ועתה כלל
חובותיו תראה שלא תעביד לא לחבר� זה, גילוי ל�
וה� לחבירו אד� שבי� בדברי� דעלמא במילי ה� ופשעיו,
לו של� האהבה יהי' אלא מה ודבר ליש דשמיא, במילי
מ� אות� תניח ולא הפשעי� על שתכסה עד כ"כ גדולה
לאד� יהי' כאשר וכמו במדות להתפעלות לבא הידיעה
ועצומה רבה המשכה מצד לחבירו נפלאה ותשוקה רצו�
רעות לו יעשה אשר כל אליו לו שיש הנפש שמעצמיות
נגד ובטילי� כלל מקו� תופסי� יהיו לא אהבתו היפו�
זהו ולכ� ז'), ח' (שה"ש כו' יוכלו לא רבי� מי� האה"ר
באלו אלו ישראל נשמות התכללות שע"י כולה התורה כל
גור� עי"ז לבד א' קומה היא כאילו ממש לאחדי� והיו
כולה התורה כל ותכלית יסוד שהוא נפלא עני� למעלה
אימא היא ששכינתי' ושכינתי' קוב"ה יחוד עני� והוא
שופרי' הנה כי ישראל, נשמות מקור ומטרוניתא תתאה

הי' שיעקב ופי' א') פ"ד (ב"מ דאד� שופרי' מעי� דיעקב
שעל העליו� דאד� שופרי' מעי� הוא הנשמות כל כללות
חלק כי כ"ח) א' (יחזקאל ה' כבוד דמות מראה הוא הכסא
והיו ישראל נשמות וכשמתכללי� ט') ל"ב (דברי� עמו ה'
ע� מתייחד ית' שה' באחד אחד נעשה עי"ז לאחדי�
חוב רואה דלעילא האד� ואי� לאחדי� והיו הישראל
כמא� הישראל של פשע כל על עובר הוא ואז לעצמו
ראה ולא ביעקב או� הביט לא וכמ"ש רבא בימא דמסתחי
ואי� עמו אלקיו שה' מפני כ"א) כ"ג (במדבר בישראל עמל
הביט לא פי' ואי� וד"ל עצמו חובת עד"מ רואה האד�
ואפי' וידוע גלוי הכל כי ח"ו ממנו שנעלמי� ראה ולא
י"א (איוב יתבונ� ולא או� וירא כמ"ש אלא כו' קלה שיחה
ית' בדעתו אות� שיודע שלו הידיעה מ� נמש� שאי� י"א)
כו' הגבורה במדות התפעלות לידי ותכלית גבול לה שאי�
כ"ג) ג' (איוב בעדו אלוה ויס� וכמ"ש תכסה האהבה כי
בע"ח כמ"ש המקי� עליו� חסד שהוא ו"ה אל הוא אלוה
פירוד יש א� משא"כ ע"ש) וחותמה הנשמה לבוש (שהוא
בחי' למעלה ויגרו� יקרב לא מו� בו אשר כל בישראל ח"ו

ובפר החוב את רואה יהי' ואז המפרידפירוד שהוא עליו ט
יפה כול� ואז כאחד כולנו אבינו וברכנו מזה ליצל� רחמנא
יחוד בחי' ונעשה ז') ד' (שה"ש ב� אי� ומו� רעייתי
למהוי ישראל נשמות במקור אא"ס גילוי ושכינתי' קוב"ה
י"ג) י"ח (דברי� אלקי� ה' ע� תהי' תמי� וז"ס באחד אחד
דהיינו ת� בחי' נש"י כללות ע� הוא אלקי� שה' כמו
ואהבת דשכינתי' איברי� בכללות עילאה חכמה הארת
ע� תמי� אתה תהי' כמו"כ חובותיו רואה ואי� כמו� לרע�
וז"ש כמש"ל: באחד במס"נ אלקי� ה' שיהי' כדי חבירי�
לייחד ה� המצות כל שהרי הוא פירושא ואיד� הלל
דלעילא אד� היחוד עיקר והרי כידוע ושכינתי' קוב"ה
האהבה בהתגלות תלוי הוא דיעקב שופרי' הנק' בשכינתי'
וזה כנ"ל, עמו ה' חלק ממש כמו� להיות עד אמיתית
כל ושאר כנ"ל כמו� לרע� ואהבת מצות קיו� ע"י נעשה
אופ� באיזו (דהיינו היחוד להסביר פירוש כמו ה� המצות
ואהבה תו' בתלמוד בחכמתו חכמתו א� היחוד יהי'
שבאד� וכמו מצות שארי ע"י מדות ושארי באהבה
הוא ההתקשרות סיבת חבירו ע� ומתקשר המתדבק
דברי עמו שמדבר בדבור פעמי� והיחוד האמיתי' האהבה
ופעמי� לו אהבתו בהתגלות במדות ופעמי� חכמה
רמ"ח ה� מ"ע רמ"ח יש וכ� גשמיות בטובות במעשה
ושאר זה באבר היחוד עיקר זו ובמצוה דמלכא איברי�
מצות כמו המצות) כל בשאר עד"ז וכ� בו כלולי� הבחי'



c"agקיח i`iyp epizeax zxezn

ט"ו) י"ז (דברי� מל� עלי� תשי� שו� הטלית עטיפת
אי� א� כי באחד למס"נ להמקבל כח שיהי' או"מ בחי'
החכ' שאחר והיראה מי"ז) פ"ג (אבות חכ' אי� יראה
מפני במציאות ביטול היינו יראה אי� חכ' אי� א� וכמ"ש
יותר יותר, קרב הקרב כל היא היראה מדת כי הקירוב
יותר תתגבר מרחוק האהבה משא"כ הביטול עליו תפול
במציאות, ביטול היראה תהי' באחד החכ' אחר ולכ�
היראה הטלית של בהמקי� יתלבש ממנה הרשימו ונקודת

בחכ' שהוא להיחוד פי' רק וכ"ז לחכ' שקוד� שמבחו�
הוא שעיקרו היחוד שז"ס באחד נפשו כשמוסר שבנפש
ע� תהי' ותמי� רעייתי יפה כול� שאז דואהבת מ"ע ע"י
טע� טוב לבאר יש ועוד למעלה: וכמשנ"ת אלקי� ה'
תשנא דלא לל"ת ובפרט כמו� לרע� דואהבת זו למצוה
נקמת לתת כו' מאתכ� החלצו בפסוק במ"א מ"ש ע"פ כו'
חנ� שנאת הוא מדי� שקליפת ג') ל"א (במדבר במדי� ה'

יעו"ש: במדי� הוי' נקמת וצ"ל

l`xyi zad` zevne ,l`xyi z`py xeqi`

•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

שיורהÚÓÂ˙‰[עה)] לדוד שמסר הסימ� עני� ג"כ יוב�
קחנה19בקשת והנה ממ� החצי� א�

נח בני ג' הוא הקשת פי' דבר, אי� ל� שלו� כי ובואה
הקשת גווני ג' בחי'20שה� זהו בקשת שמורי� והחצי� ,

קדמאי' מלכי� ז' שה� התהו, מבחי' שמבררי� הבירורי�
א� לו אמר ולכ� נח, מבני ה� אלו שכל לשו� ושבעי�
הבירורי�, כל שגמר היינו והנה ממ� החצי� הנה יאמר
דבר, אי� הבירורי�, נגמר שכבר ל� שלו� כי ובואה קחנה
החצי� הנה יאמר וא� בירור, הצרי� עוד דבר שאי� פי'
עוד בירורי� לברר שלח� פי' ה', שלח� כי ל� והלאה ממ�
משאול זאת לידע צרי� והי' הבירורי�. נשלמו לא שעדיי�
ג' וארז"ל ישראל, על הראשו� מל� הי' שאול כי להיות
מל� לה� למנות לאר� בכניסת� ישראל נצטוו מצות

א מחרי� שאול הי' וא� כו', זרעו עמלקולהכרית ת
בעמלק לה' מלחמה כי הבירורי�, גמר הי' אז בשלימות
את והביא והבקר הצא� מיטב על מחל כי ומפני דור, מדור
נודע א� אח"כ, שמואל אותו שיס� כי הג� חי, אגג
יהונת� צרי� הי' לכ� ממנו, זכר בינתיי� שנשאר מארז"ל
ולכ� דעמלק, הבירורי' עני� מחזיק אי� אביו משאול לידע
ואודיע עומד העני� אי� אדע ואז ונפקדת חדש מחר א"ל

הנ"ל. סימ� לו ומסר בקשת שאורה ע"י ל�
¯Â‡È·Âחוזר אור הוא בענ� אשר הקשת עני� דהנה העני�,

מזיו חוזר אור נעשה בענני� השמש מהכאת

החוקרי� והקשו בענ�. הקשת גווני ג' ונעשה השמש,
טבעית ה"ה הוא ברית אות המבול21איזהו קוד� הלא א� ,

אור כעני� זה הקשת עני� דשורש הוא והעני� נראה. הי' לא
ג"כ והתחתו� ח� העליו� אויר אוירי� ג' כמו והיינו חוזר,

קר והאמצעי והול�22ח� ח� העליו� אויר כי והיינו ,

באר� השמש הכאת וע"י לאר� שמגיע עד אח"כ ומתקרר
יוב� ועד"ז ח�. ג"כ התחתו� אויר ונעשה חוזר אור נעשה
השמש מהכאת הוא הגש� ביו� בענ� שיהי' הקשת מגווני
אור בחי' שהוא הקשת ונראתה ענ� בענני והי' הענני� על
ז"ע הניצוצות העלאות עני� ובעבודה כו'. מהשמש חוזר
בשבה"כ, שנפלו הניצוצות להחזיר היינו חוזר אור בחי'
מבול עוד יהי' שלא סימ� הוא בענ� יהי' אשר הקשת ולכ�
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סגולה לי והיית� הוא23בחי' מאד תרד וזהו העמי�, מכל
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(19zywa dxeiy ..oniqd oipr k"b oaei dzrneעד לקמ� בהבא :

ואיל�. ב כא, ש� בראשית אוה"ת ראה המאמר סו�
(20zywd ipeeb 'b mdy gp ipa 'b `ed zywd,כו וישב תו"א ראה :

נצבי� אוה"ת ואיל�. ב תתפח, ה) (כר� ש� א. רנב, וישב אוה"ת ג.
רע"ב. כא, ש� בראשית אוה"ת ג� וראה א'רא. ע'

(21d"d ..mixwegd eywde ..ynyd z`kdn xfeg xe` `ed ..zywd

zirahתרנ"ד סה"מ ואיל�. א תרמח, ג) (כר� נח אוה"ת בארוכה ראה :
סע"א. צז, בראשית הרמו� פלח ג� וראה .52 ע' חט"ו לקו"ש מזֿח. ס"ע

(22xw irvn`de mg k"b oezgzde mg oeilrd xie` mixie` 'bראה :

אוה"ת תשמא. ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז מאמרי ג. ה, ואתחנ� לקו"ת
אוה"ת ג� וראה רלט. ע' תר"ל סה"מ שמט. ע' נ"� תרצב. ע' בחוקותי

א. תרנא, ש� ג) (כר� נח
(23dlebq il mziide ..lebq 'iga `ed zylye�סו עד לקמ� בהבא :
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מאמרי נו. ע' ש� תקס"ז ג� וראה ואיל�. סע"א יב, בראשית
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ואיל�. קצ ע' תרכ"ט ואיל�.

c"ag i`iyp epizeax zxezn

בחי' עול� זרועות מתחת וש� כו', התחתו� קצה לבחי'
כו'. סוכ"ע

Â‰ÊÂ'בחי הוא הגש� ביו� בענ� יהי' אשר הקשת כמראה
סביב הנוגה מראה כ� שבזה"ג, הניצוצות העלאת
כמ"ש בזה"ג יחזקאל שראה ה', כבוד דמות מראה הוא
כמ"ש בה הי' שכבר כבר נהר על הגולה בתו� ואני

על25במ"א ואפול ואראה כו' הקשת כמראה ראה ולכ� ,
עומד בהיותו הלזה הגילוי לקבל כח בו הי' לא כי כו' פני
כי בשר כל וראו ה' כבוד ונגלה יהי' לע"ל אבל עמדו, על
דעכשיו העבודה ע"י והיינו זה, לקבל ויוכלו דיבר ה' פי
קיו� בבחי' עומד פי' עומד, העול� דברי� ג' על שארז"ל

כו'. בגילוי ה' דבר בחי' לקבל שיוכל

`"lxz mixgde jynd

opra 'idi xy` zywd d`xnk d"c xn`n

(25xaky xak xdp lr ..b"dfa l`wfgi d`xy 'd ceak zenc d`xn

`"na y"nk da 'id�כר) שה"ש תרלב. וע' ואיל� שצ ע' נ"� אוה"ת :

תתנ. ע' ג) (כר� ש� קל. ע' א)

•

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

evlgd qxhpew

‰Ê·Â לספירת‰. מנגד הוא מדי� דקליפת מה יוב�
אות מ"� מערכה אור במאורי דאיתא החכמה
כא� עד אבא לקביל הקליפה נקראת מדי� לשונו וזה י"ג
חכמה עני� דזהו הביטול בחינת הוא דחכמה וכידוע לשונו
סו� אי� באור בתכלית הביטול בחינת שהוא מה מה כח
מ"ה ש� עני� שזהו בהמדות ג� הביטול פועל והחכמה כו'
מה ועיי� אחר. במקו� שכתוב כמו כו' בכלל דתיקו�
בראשית המתחיל דיבור חיי� בתורת באריכות מזה שכתוב
ההתכללות בתכלית הוא חכמה בחינת ולכ� הב'. דרוש
קדושי� פרשת הזהר מאמר על אחר במקו� שכתוב וכמו
בחינת האותיות התהוות בעני� עדי את� פסוק על
החכמה מצד אבל דוקא. המדות ידי על שזהו התחלקות
שהחכמה לפי והיינו כו'. באותיות התחלקות בחינת אי�
תכלית בבחינת הוא הרי הביטול בתכלית מ"ה בחינת היא
אחר שבמקו� למה סותר זה ואי� וההתכללות. האחדות
וכמו כו'. המוחי� בבחינת הוא ההתחלקות דראשית מבואר
היהודי� וקבל המתחיל דיבור סו� אור בתורה שכתוב
מצד דוקא שזהו אחד. כאיש כול� ישראל ויח� בעני�
יש במוחי� כי ודעת מהטע� שלמעלה פשוט הרצו�
זה מתחלק ואחד אחד שכל שוות דעותיה� שאי� התחלקות
המוחי� עני� כל וג� ודעתו. ובינתו שכלו השגת מצד מזה
שכלי. העני� את תופס זה ידי שעל דבר כל להגביל הוא
הדבר. של קצוות בהו' שתופס ידי על הוא תפיסא כל כי
את מגביל שהשכל לפי הוא בשכל שנתפס עני� כל כ� וכמו
דבר כל ולפרר לחלק הוא השכל עני� כל וג� כו'. העני�
בבחינת ה� המוחי� הרי כ� א� כו'. דוקא פרטי� לריבוי

שהוא הבינה במוח עיקרו זה כל הנה כו'. דוקא התחלקות
בא שאז ממש בשכל תפיסא בבחינת והבנה השגה בחינת
ע� החכמה בבחינת אבל כו'. דוקא התחלקות בריבוי הדבר
בבחינת אינו מקו� מכל שכל מציאות כ� ג� שהוא היות
עדיי� כללית נקודה בבחינת א� כי ממש והשגה תפיסא
ומבואר כידוע כו' הפרטי� התחלקות מבחינת ולמעלה
דחכמה הזאת התחלקות דבחינת זאת ועוד אחר. במקו�
ב' שיש וכידוע דוקא. ההתכללות הוא תכליתה הרי ושכל
לעשות שגור� ההתחלקות בחינת הא' התחלקות מיני
שה� עצמיי� הכוחות התחלקות וכמו דוקא הפירוד
וחיבור קישור לה� שאי� עד מזה זה בעצ� מחולקי�
הגבורה וכח העצמי החסד כח וכמו מזה זה והתכללות

בבח ה� מזההעצמי זה וההתחלקות הפירוד תכלית ינת
כלל זה את זה יסבלו לא שה� כמו הכחות יתגלו וא� כו'.
כמו הספירות שנתגלו למעלה דתהו ספירות עני� וזהו כו'
הפכי� בבחינת היו ולכ� עקודי� בבחינת בפשיטות� שה�
ואופ� אחר. במקו� שכתוב כמו כו' לגמרי לזה זה ומנגדי�
והיינו דוקא. ההתכללות שגור� התחלקות הוא הב'
שני כי פרטי�. לריבוי אחד דבר ומפרידי� כשמחלקי�
הפירוד סיבת הוא בה� ההתחלקות מחולקי� שה� דברי�
פרטי� לריבוי אותו כשמחלקי� אחד דבר אבל כנ"ל

דוקא. האחדות סיבת הוא הזאת ההתחלקות
.¯ÂˆÈ˜ביטול דענינה החכמה לספירת מנגד מדי�

בבינה עיקרה דמוחי� התחלקות והתכללות.
פירוד. גורמת � העצמיי� דכחות התכללות. וגורמת

דתהו. בספירות ודוגמתה

h''px gp zyxte dxez zgny

•
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כלל זה את זה יסבלו לא שה� כמו הכחות יתגלו וא� כו'.
כמו הספירות שנתגלו למעלה דתהו ספירות עני� וזהו כו'
הפכי� בבחינת היו ולכ� עקודי� בבחינת בפשיטות� שה�
ואופ� אחר. במקו� שכתוב כמו כו' לגמרי לזה זה ומנגדי�
והיינו דוקא. ההתכללות שגור� התחלקות הוא הב'
שני כי פרטי�. לריבוי אחד דבר ומפרידי� כשמחלקי�
הפירוד סיבת הוא בה� ההתחלקות מחולקי� שה� דברי�
פרטי� לריבוי אותו כשמחלקי� אחד דבר אבל כנ"ל

דוקא. האחדות סיבת הוא הזאת ההתחלקות
.¯ÂˆÈ˜ביטול דענינה החכמה לספירת מנגד מדי�

בבינה עיקרה דמוחי� התחלקות והתכללות.
פירוד. גורמת � העצמיי� דכחות התכללות. וגורמת

דתהו. בספירות ודוגמתה

h''px gp zyxte dxez zgny

•
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– מלא כלי – ודם בשר מדת אלול. ר"ת וגו' לדודי אני לתשובה, מסוגל זמן – אלול חודש
עליה תומ"צ, יקיים – שאדם כדי ארץ, עשיתי אנכי יותר. מקום אין כי מחזיק, אינו בגשמיות,

תרי"ג. – בראת"י

חד�p‰Â‰ג) ה�א �ת��בה ה�פ� לח���� ה�ס�ל ה�מ� ¿ƒ≈ְְַַַ�ְְְֶֶֶֶַָָֹ
��ת�ב �מ� למעלה רצ�� זמ� �ה�א 6אל�ל, ְְְְֱֶֶַַָָָ
ז"ל ר��תינ� ואמר� הרא�ני�", ��מי� בהר עמד�י 7"ואנכי ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹֹ
י�� האר�עי� וה� �רצ��", א�� א� �רצ�� הרא��ני� ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ"מה
לד�די "אני וזה� ה���רי�. י�� אחר עד אל�ל חד� ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַֹֹמרא�
י�די� ד' �ב�ת וס�פי "אל�ל", �ב�ת �רא�י לי", ְְֱִִִֵֵֵֵֶָוד�די
�נ�מ�ת �הר, ה�ל�� עליו ר�נ� מ�ה �היה י�� מ' ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ה�

רז"ל �כמאמר הוי', לעב�דת �לי� ה� א)י�ראל מו, (ס�ה ְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָ�ָ

וד�, ��ר מ�ת ה�א �ר�� ה�ד�� �מ�ת ��א �ראה ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ"�א
מ�ת אבל מחזיק, אינ� מלא מחזיק ריק� �לי וד� ��ר ְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָמ�ת
וה�ה מחזיק". אינ� וריק� מחזיק מלא ה�א �ר�� ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָה�ד��

�רכ�ת �גמרא �� �� ה�בא זה א)מאמר �ח���י(מ, וכתב , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ועל מק��, �גדר ה� ה��מ�י� �ה�ברי� מהר�"א ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָא�ד�ת

��ה�א אבל מחזיק ריק� ה�א �א�ר מק���� אי� מלא ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
�אמר� מה �זה לר�ז וי� ע�ד, וחצי8לק�ל מת אד� "אי� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לדברי� �או�ת מתא�ה האד� ��א�ר והינ� �יד�", ְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ�אות�
למ�את י�כל לא �מציא�ת, מק�� ��פסי� �ה� ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ��מ�י�
�ה� ��מ�י� �ברי� מכיל ��� ה�ק�� �אי� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�אות�,
מכיל אד� �ל מק�מ� אי� מה מ�ני ה�בר וטע� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָחמר�י�,
��נת �כלית ה�ה �האד� מ��� לבד ה��מ�י�, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ�ברי�

��ת�ב �כמ� �מצו�ת, ה��רה ��ביל היא "אנכי9�ריאת� ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹ
אר� �ע�יתי מה �זה בראתי", עליה ואד� אר� ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָע�יתי

��ת�ב �מ� האד�, ��ביל מרעיתי10ה�א צא� צאני "וא�� ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ
ז"ל ר��תינ� ואמר� א��", אד�",11אד� קר�יי� "א�� ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

�כמאמר �רי"ג, �גימטר�א �ראת"י ��ביל "ואני12והאד� ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָָָָ
�מצו�ת", �ת�רה ק�ני את ל��� א�א נבראתי ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹלא

il icece icecl ip` d"c

z"y'd lel` '`

י.6) י, דברי�
רש"י.7) בפירוש הובא ש�, שמעוני ילקוט
שערי8) י. ג, ש� ה�א וכ� העול�, מ� יוצא יג: א, רבה בקהלת

.250 עמוד ד חלק נקוה לאל המאור במנורת כז. ב, יונה לרבנו תשובה
נפטר. א: לנר בהקדמה המאור ובמנורת

בתחלתו.9) אידיש המאמרי� ספר ראה � יב. מה, ישעיה
לא.10) לד, יחזקאל
ב.11) כ, א חלק זוהר א. סא, יבמות
קידושי�.12) סו� משנה

•
mixeaic ihewl

.Èכסלו י"ט המגיד5לקראת של ההילולא יום

מנחם הר' הרה"צ אל להורודוק הרבי נסע ממזריטש,

החדרים, שני מתלמידי אברכים מספר בלווית מענדל

מהרי"ל. הדוד גם הצטרף אליהם

דוב ישכר הר' הרה"ק את פגשו בהורודוק

ישראל הר' מקאליסק, אברהם הר' מליובאוויטש,

מקאליסק, החסידים זקני מנינים וכמה מפולוצק

עוד שהיו ביעשנקוביץ' ויטבסק, דוברובנה, יאנוביץ',

למזריטש. מהנוסעים

בשבת היתה תקל"ז בשנת כסלו י"ט של קביעותו

וישלח. פרשת

ימים באותם שהיה הסדר על מספר מהרי"ל הדוד

בהורודוק.ספו היה שהרבי רים

נכנסו מהמקוה, בבואם הצהרים, אחרי ששי ביום

מענדל, מנחם הר' הרה"צ של לחדרו שבת, בגדי לבושים

דוב, ישכר הר' הרה"ק החשובים האורחים ושלשת הרבי

וזקני � מהרי"ל � הוא כן ישראל, והר' אברהם, הר'

נטע חיים ר' מיאנוביץ', ברוך ור' צבי ר' החסידים

ור' בער ר' מקאליסק, זליג אהרן ר' מביעשנקוביץ',

מויטבסק. אפרים ור' זליג ר' יחיאל,

הר' דוב, ישכר והר' הרבי קדישא כשהחבריא

מנחם הר' הרה"צ של לחדרו נכנסו ישראל והר' אברהם

תקל"ז.5)

c"ag i`iyp epizeax zxezn

קומתו, מלא מענדל מנחם הר' הרה"צ עמד מענדל,

ואמר:

הרבי בקבלה6� המובא את פעמים כמה הסביר

מלאכים על ואם המלאכים, מעלת על הנשמות במעלת

חדוה באיזו שמחה, מתוך לשלום" "בואכם אומרים

נשמות. כשבאות לשלום" "בואכם לומר יש ושמחה

"מלאכי נקראים מלאכים � הוא הענין פנימיות

הן נשמות ואילו בלבד, שלוחים אלא הם אין השלום",

כמאמר התחברות, פירושו – שלום השלום". "בעלי

הכתוב על ביני7המדרש שלום שעשתה – השולמית שובי

את ועושות עולם עם אלקות מחברות נשמות עולמי. ובין

לאלקות. כלי העולם

.‡Èברכת את מענדל מנחם הר' הרה"צ כשסיים

דוב ישכר הר' הרה"ק את הושיב שלו, לשלום" "בואכם

הרבי את אברהם, הר' הרה"ק את ולידו הושיב8לשמאלו

הר' הרה"ק את ולידו לימינו מענדל מנחם הר' הרה"צ

עומדים. נשארנו ואני הזקנים ישראל,

מענדל מנחם הר' והרה"צ שתקו, כולם מה, זמן עבר

אמר:

להכנה, זקוקה קדושה � קדישא לכורסייא "אתקינו

מכשירה ההכנה ההתעסקות. עיקר להיות צריך בה

בת היא מרכבה כל מרכבה. של בדרך קיבול כלי להיות

הם בכסא הדגלים. לארבעת הרומזים אופנים ארבעה

גם הוא האדם אופנים. ארבעה � ובמרכבה רגלים ארבע

האדם שבמרכבת האופנים וארבעת מרכבה בחינת כן

ומדות". שכל רצון, עונג, הם

ישכר הר' הרבי, מענדל, מנחם הר' הרה"צ כולם,

בשעת כולם נכחו ישראל והר' אברהם הר' דוב,

תקל"ג. כסלו י"ט � ממזריטש המגיד של הסתלקותו

מהחבריא אחד שכל ביקש מענדל, מנחם הר' הרה"צ

תקופה. מאותה משהו יספר קדישא

דיב �הראשון לאחריו מענדל, מנחם הר' הרה"צ ר

הר' הרה"ק אברהם, הר' הרה"ק דוב, ישכר הר' הרה"ק

וכולם מנחה לזמן עד הרבי ולאחריו מפולוצק ישראל

מנחה. להתפלל המדרש לבית הלכו

החסידים זקן היה מדוברובנה ירוחם אלי' ר' הישיש

אצל פעמים והרבה הבעש"ט אצל פעמים כמה ביקר �

או מתפלל כשהיה ארי. לב ובעל � ממזריטש המגיד

אש. רשפי ניתזים היו תהלים אומר

"השרף", בשם ירוחם אליהו לר' קראו בדוברובנה

ציבור כשליח מענדל מנחם הר' הרה"צ שלח ואותו

מנחה. לתפלת

יושבי אשרי לומר ירוחם אלי' ר' החסיד כשהחל

שעת כל נמשך זה וכך הכנסת בית כל רעד גו', ביתך

התפלה.

מענדל מנחם הר' הרה"צ אמר מנחה, אחרי מיד

בשבת ממזריטש המגיד שאמר מהתורות תורה,

הפסוק על ההסתלקות, לפני וישלח, פרשת 9האחרונה,

ישכר, זה וחמור יוסף זה שור � וחמור" שור לי "ויהי

דוד. בן משיח זה וחמור יוסף בן משיח זה שור

.·Èחילקו � כסלו י"ט וישלח פרשת � שבת באותה

הבא: בסדר העמוד לפני התפלות את

תפלת מענדל, מנחם הר' הרה"צ התפלל שבת קבלת

תפלת מקאליסק, אברהם הר' הרה"ק התפלל ערבית

מליובאוויטש. דוב ישכר הר' הרה"ק התפלל שחרית

הרבי היה קורא ישראל10הבעל הר' התפלל מוסף תפלת .

הרבי. התפלל המנחה תפלת מפולוצק,

ה"צמח לאב�הסבא באריכות הסביר מהרי"ל הדוד

כולם הנזכרים. כל של תפלתם באופני ההבדלים צדק",

קדישא, מהחבריא הם כולם המגיד, הרב תלמידי הם

אחד כל הרבי, עם גמורה בהתאחדות מתאחדים וכולם

איש בתפלותיהם היו חלוקים זאת אף על מעלתו. רום כפי

המתפלל. ומדריגת מעלת הורגשה תפלה בכל מרעהו,

מהרי"ל הדוד אומר � שבת באותה ושמעו שראו מה

לבטא אפשר אי � צדק" ה"צמח הרבי לאב�הסבא

באותיות להיתפס שיכול מה לספר רק אפשר במלים.

הדיבור.

הפסקה. היתה ערבית לתפלת שבת קבלת תפלת בין

היו ישראל הר' והרה"ק אברהם הר' הרה"ק הרבי,

היה נעים בקולותיהם, חלוקים שהיו אף גדולים, מנגנים

יחד כששרו .לשמוע

ורחב מאד חזק שהיה ידוע, הרי הרבי, של קולו

אימה. ומטיל

רגש, ומלא צלול דק, קול היה אברהם הר' להרה"ק

להב�שלהבת. מלווה היתה שלו תנועה כל

ולא גבוה לא נעים, קול היה ישראל הר' להרה"ק

שעורר בינוני תחנונים קול רפה, ולא חזק לא נמוך,

ומדבק. מושך היה קולו לרחמנות,

והר' אברהם הר' והרה"ק הרבי שרו ההפסקה בשעת

ממזריטש. המגיד על חביבים שהיו הניגונים ישראל

בניגונים. מיוחד סדר היה ממזריטש המגיד אצל

הבעש"ט. אצל אותם ששרו ניגונים היו

מיכל הר' הרה"ק היה הניגונים ממחדשי אחד

מזלוצ'ב.

ממזריטש.6) המגיד הרב

ש�.7) רבה ובמדרש א. ז, השירי� שיר

הזק�.8) אדמו"ר כ"ק

ע"ה.9) פרשה רבה בראשית וראה ו. לב, בראשית

הזק�.10) אדמו"ר כ"ק
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קומתו, מלא מענדל מנחם הר' הרה"צ עמד מענדל,

ואמר:

הרבי בקבלה6� המובא את פעמים כמה הסביר

מלאכים על ואם המלאכים, מעלת על הנשמות במעלת

חדוה באיזו שמחה, מתוך לשלום" "בואכם אומרים

נשמות. כשבאות לשלום" "בואכם לומר יש ושמחה

"מלאכי נקראים מלאכים � הוא הענין פנימיות

הן נשמות ואילו בלבד, שלוחים אלא הם אין השלום",

כמאמר התחברות, פירושו – שלום השלום". "בעלי

הכתוב על ביני7המדרש שלום שעשתה – השולמית שובי

את ועושות עולם עם אלקות מחברות נשמות עולמי. ובין

לאלקות. כלי העולם

.‡Èברכת את מענדל מנחם הר' הרה"צ כשסיים

דוב ישכר הר' הרה"ק את הושיב שלו, לשלום" "בואכם

הרבי את אברהם, הר' הרה"ק את ולידו הושיב8לשמאלו

הר' הרה"ק את ולידו לימינו מענדל מנחם הר' הרה"צ

עומדים. נשארנו ואני הזקנים ישראל,

מענדל מנחם הר' והרה"צ שתקו, כולם מה, זמן עבר

אמר:

להכנה, זקוקה קדושה � קדישא לכורסייא "אתקינו

מכשירה ההכנה ההתעסקות. עיקר להיות צריך בה

בת היא מרכבה כל מרכבה. של בדרך קיבול כלי להיות

הם בכסא הדגלים. לארבעת הרומזים אופנים ארבעה

גם הוא האדם אופנים. ארבעה � ובמרכבה רגלים ארבע

האדם שבמרכבת האופנים וארבעת מרכבה בחינת כן

ומדות". שכל רצון, עונג, הם

ישכר הר' הרבי, מענדל, מנחם הר' הרה"צ כולם,

בשעת כולם נכחו ישראל והר' אברהם הר' דוב,

תקל"ג. כסלו י"ט � ממזריטש המגיד של הסתלקותו

מהחבריא אחד שכל ביקש מענדל, מנחם הר' הרה"צ

תקופה. מאותה משהו יספר קדישא

דיב �הראשון לאחריו מענדל, מנחם הר' הרה"צ ר

הר' הרה"ק אברהם, הר' הרה"ק דוב, ישכר הר' הרה"ק

וכולם מנחה לזמן עד הרבי ולאחריו מפולוצק ישראל

מנחה. להתפלל המדרש לבית הלכו

החסידים זקן היה מדוברובנה ירוחם אלי' ר' הישיש

אצל פעמים והרבה הבעש"ט אצל פעמים כמה ביקר �

או מתפלל כשהיה ארי. לב ובעל � ממזריטש המגיד

אש. רשפי ניתזים היו תהלים אומר

"השרף", בשם ירוחם אליהו לר' קראו בדוברובנה

ציבור כשליח מענדל מנחם הר' הרה"צ שלח ואותו

מנחה. לתפלת

יושבי אשרי לומר ירוחם אלי' ר' החסיד כשהחל

שעת כל נמשך זה וכך הכנסת בית כל רעד גו', ביתך

התפלה.

מענדל מנחם הר' הרה"צ אמר מנחה, אחרי מיד

בשבת ממזריטש המגיד שאמר מהתורות תורה,

הפסוק על ההסתלקות, לפני וישלח, פרשת 9האחרונה,

ישכר, זה וחמור יוסף זה שור � וחמור" שור לי "ויהי

דוד. בן משיח זה וחמור יוסף בן משיח זה שור

.·Èחילקו � כסלו י"ט וישלח פרשת � שבת באותה

הבא: בסדר העמוד לפני התפלות את

תפלת מענדל, מנחם הר' הרה"צ התפלל שבת קבלת

תפלת מקאליסק, אברהם הר' הרה"ק התפלל ערבית

מליובאוויטש. דוב ישכר הר' הרה"ק התפלל שחרית

הרבי היה קורא ישראל10הבעל הר' התפלל מוסף תפלת .

הרבי. התפלל המנחה תפלת מפולוצק,

ה"צמח לאב�הסבא באריכות הסביר מהרי"ל הדוד

כולם הנזכרים. כל של תפלתם באופני ההבדלים צדק",

קדישא, מהחבריא הם כולם המגיד, הרב תלמידי הם

אחד כל הרבי, עם גמורה בהתאחדות מתאחדים וכולם

איש בתפלותיהם היו חלוקים זאת אף על מעלתו. רום כפי

המתפלל. ומדריגת מעלת הורגשה תפלה בכל מרעהו,

מהרי"ל הדוד אומר � שבת באותה ושמעו שראו מה

לבטא אפשר אי � צדק" ה"צמח הרבי לאב�הסבא

באותיות להיתפס שיכול מה לספר רק אפשר במלים.

הדיבור.

הפסקה. היתה ערבית לתפלת שבת קבלת תפלת בין

היו ישראל הר' והרה"ק אברהם הר' הרה"ק הרבי,

היה נעים בקולותיהם, חלוקים שהיו אף גדולים, מנגנים

יחד כששרו .לשמוע

ורחב מאד חזק שהיה ידוע, הרי הרבי, של קולו

אימה. ומטיל

רגש, ומלא צלול דק, קול היה אברהם הר' להרה"ק

להב�שלהבת. מלווה היתה שלו תנועה כל

ולא גבוה לא נעים, קול היה ישראל הר' להרה"ק

שעורר בינוני תחנונים קול רפה, ולא חזק לא נמוך,

ומדבק. מושך היה קולו לרחמנות,

והר' אברהם הר' והרה"ק הרבי שרו ההפסקה בשעת

ממזריטש. המגיד על חביבים שהיו הניגונים ישראל

בניגונים. מיוחד סדר היה ממזריטש המגיד אצל

הבעש"ט. אצל אותם ששרו ניגונים היו

מיכל הר' הרה"ק היה הניגונים ממחדשי אחד

מזלוצ'ב.

ממזריטש.6) המגיד הרב

ש�.7) רבה ובמדרש א. ז, השירי� שיר

הזק�.8) אדמו"ר כ"ק

ע"ה.9) פרשה רבה בראשית וראה ו. לב, בראשית

הזק�.10) אדמו"ר כ"ק



קכב

של הנשיאות בזמן ונתחדשו שחוברו ניגונים והיו

ממזריטש. המגיד

חביבים שהיו כאלה היו האמורים הניגונים כל בין

ממזריטש. המגיד על מאד

אברהם הר' והרה"ק הרבי שרו אלה מניגונים חלק

ערבית. ותפלת שבת קבלת שבין בהפסקה ישראל והר'

והרה"ק שהרבי בשעה הכנסת בבית שנכחו אלה כל

הרה"צ של דביקותו וראו שרו, ישראל והר' אברהם הר'

של ודביקותם דוב ישכר הר' והרה"ק מענדל מנחם הר'

הרב ורבם מורם בנשמת מתאחדים שהם ראו � המנגנים

ממזריטש. המגיד

שבודאי הכנסת בבית מהנוכחים אחד לכל היה ברור

את וחוגג בהיכלו שעה באותה ממזריטש המגיד יושב

שלו. קדישא ההילולא

ושאר הרשב"י הקדוש, האר"י שהבעש"ט, ברור היה

דוד רבנו, משה תנאים, אמוראים, גאונים, הצדיקים,

של לתורתו מקשיבים בראשם, העולם ואבות המלך

המגיד.

בבית הנמצאים קדישא שהחבריא במוחש ראו

ממזריטש שהמגיד התורה את כן גם שומעים � הכנסת

בהיכלו. אומר

.‚Èמתחיל ובלהט, בהתלהבות מיוחד, אש בעמוד

לעילא מתיחדין דאינון כגוונא לומר אברהם הר' הרה"ק

למהוי דאחד, ברזא לתתא אתיחדת איהי הכי אוף באחד,

חד. לקבל חד לעילא עמהון

לשלשה מחולק היה אברהם הר' הרה"ק של ניגונו

על נוסף הניגון. מלות את ופירש הסביר חלק וכל חלקים

לעילא מתיחדין דאינון "כגוונא ניגונו במלות נשקף כך

התשובה ואשר למעלה, שעה אותה מהנעשה באחד"

חד". לקבל חד לעילא עמהון "למהוי היא למטה

מענדל מנחם הר' הרה"צ הורה הסעודה בתחילת

המגיד מהרבי ששמע התורות אחת על לחזור לרבי

ממזריטש.

הסעודה ולאחרי מאוחרת שעה עד נמשכה הסעודה

הלילה. כל ערים היו

לאב�הסבא מהרי"ל הדוד מספר מיוחדת בהתלהבות

התפלל שהרבי המנחה תפלת אודות צדק", ה"צמח הרבי

בה. התורה קריאת ועל העמוד לפני

לתורה שוב עלה בבוקר, לתורה עלה שהרבי אף

במנחה.

קדישא החבריא של אסיפתם אז נמשכה ימים שלשה

דוב, ישכר הר' הרה"ק הרבי, מענדל, מנחם הר' הרה"צ

ישראל. והר' אברהם הר'

אנ"ש הדרכת עניני כל בהרחבה לובנו אסיפה באותה

מקאליסק אברהם הר' הרה"ק שגם והוחלט המחוז בכל

מנחם הר' להרה"צ מצטרפים מפולוצק ישראל והר'

ישראל. לארץ בנסיעתו מענדל

רצה הרבי הנסיעה. זמן על דיעות חילוקי היו

דיעות ברוב אך הבאה, לשנה הנסיעה את ידחה שהרה"צ

אדר. בחודש שנה באותה לפועל תצא שהנסיעה הוחלט

e"vxz ,hay d"k

eckp ly devn xa zcerqa

•

yhiee`aeiln r''p v''iixden x''enc` w''kn zepexkfd xtq

dnype seb - `"i wxt

הגדול המדרש בבית מושבו קבע מיד לליאזנא. ברו� הגיע עיירות מספר פני על נדודי� לאחר
נדודיו. בעיירות עסק בה� העבודות מ� חס� אותו קט�, כס� צרור היה ברו� ביד בשקידה. ללמוד והחל
לח� פת כמה: פי מועטי� שלו יו� היו� צרכי היו � מועטת ברו� של השתכרותו שהיתה כמה עד
אתו להביא הצליח כ� בכ�. מה של דברי� לדידו היו ונעל בגד שבע. והריהו � כלשהי מטעמת ֵַָיבשה,

ארוכה. די תקופה בה להשתמש יכול והיה כ"מטמו�", אצלו שנחשבה כס� כמות לליאזנא

ב� עבור זו היתה גדולה. בשקידה ולמד והפרעה, דאגה נטול המדרש, בבית ברו� אפוא, ישב,
ללימודי�. ולילה, יומ� זמנו, כל לנצל יכול היה שכ� אמיתי, אושר תקופת השבעֿעשרה

מאיש תמיכה מבקש ואינו ולילה יומ� בתורה ועוסק יושב מנכר, שבא ברו�, של בגילו ִֵָכשצעיר,
עזרא, ר' היה הצעיר השקד� של חייו לאורח להתבונ� שהתחיל הראשו� לב. תשומת אליו מסב הריהו �ֵֵ

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הוא אחרי�. צרכי� או באוכל לעזרה זקוק אינו א� ושאלהו ברו� אל ניגש הוא המדרש. בית שמש
בשלילה. נענה

את מטאטא השונות: בעבודותיו השמש ביד לסייע נהג לאכסנייתו, המדרש בית את שקבע ברו�,
ר' הנרות. בהדלקת ועוזר המשומשי�, המי� קערת את מחלי� לכיור, נקיי� מי� מביא ביתֿהמדרש,
זאת עושה שהוא בהסבירו שכר, כל לקבל מסרב ברו� א� שרותו, עבור ברו� את לפצ�ת ביקש ְַעזרא

כזה. משונה יצור לו נזדמ� טר� בכתפיו: מוש� עזרא ר' לכס�. כלל זקוק אינו וכי מצוה לש�

ג� הגיעו הדברי� ברו�. על זונדל, אליעזר ר' המדרש, בית לגבאי סיפר גדולה פליאה הבעת תו�
הלמד�. לצעיר לב שמו ה� ג� המדרש. לבית יו� מדי הבאי� המתפללי� שאר לאוזני

השמש. את זונדל, אליעזר ר' הגבאי, שאל � הוא?" מהיכ� הוא? "מי

שידעו ברצונו אי� כנראה פרטי�, כל ממנו להשיג הצלחתי "לא כתפי�: במשיכת משיב עזרא ר'
עליו".

מניעיו ועל עברו, על מחצבתו, על כלשה� פרטי� ממנו ולהיוודע ברו� את לדובב מנסה הגבאי
ברו� א� צרכיו. לכל לדאוג לו מציע והוא לליאזנא, ומסבירלבוא פרטי� כל למסור מסרב בשלו,

בתמיכה. צור� כל לו אי� כי לגבאי

על המשימה את שוב הגבאי מטיל � מרעב חלילה, שימות, ומחשש ברו� של לגורלו חרדה מתו�
דעתו. על עומד ברו� א� ותמיכה, סיוע לקבל ברו� את לשכנע מנסה הלה השמש,

בית את עזב � הגדול המדרש בית מתפללי של מנדיבות� להתחמק יצליח שלא ברו� ראה כאשר
היה ויכול למעמסה איש על נפל לא ש� העיר. בקצה הנמצא קט� מדרש בבית מושבו וקבע המדרש

כרצונו. לחיות להמשי�

אפוא, התחיל, ופוחת. הול� לליאזנא עמו שהביא הכס� שמעט לברו� התברר בו הזמ� הגיע בר�
שוב לתור התחיל זאת ע� יחד הזעומה. לחמו מנת את צמצ� הוא ב"הוצאותיו": קימוצי� להנהיג

כפי�. מיגיע להשתכר אפשרות אחר

בעלי רבי� סבלי� בליאזנא שישנ� לעובדה לב ש� מיד א� משאות, בנשיאת לעסוק חשב תחלה
אחרת. עבודה וחיפש לנפשו, ברו� אמר � לחמ�" מטה מה� אגזול "לא משפחות.

היו אמצעי�, מחוסרי האנשי�, רוב שכ� בליאזנא, מצוי יד משלח היה לא המי� שאיבת "מקצוע"
היו כבר � בשואביֿמי� שהשתמשו נכבדי� אנשי� אות� דלייה�. וממלאי� הבאר אל בעצמ� יורדי�
היתה העצי� חטיבת ג� בה�. להתחרות חלילה ינסה לא שברו� ברור קבועי�. שואביֿמי� לה�

גבול�. להשיג חפ� לא וברו� עניי�, ידי על תפוסה

עברו שלמי� וימי� מ���, תוק� ביתר לקמ� החל הוא ברו�, של ליבו את מילאו ועצבות ִִצער
יתר. בהתלהבות לימודיו הגביר זאת ע� יחד בצו�. עליו

איש ה�. בדאגותיה� וטרודי� ואביוני� עניי� כול� היו העיר שבקצה הקט� המדרש בית מתפללי
עצמו את לשאול מה� מי דעת על פע� אי עלה ולא בתורה, ועוסק היושב לצעיר לב ש� לא מה�
שכ� לב, תשומת כל אליה� הסבו לא הרעב מ� והחיוורות הנפולות פניו ג� הצעיר. חי וכיצד מני�

כאלו. לפני� המדרש בית מתפללי היו רגילי�

בית "תושבי" על נמנה עצמו שהוא זק� יהודי היה ברו� של חייו לאורח היטב שהתבונ� ְִָהיחיד
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הוא אחרי�. צרכי� או באוכל לעזרה זקוק אינו א� ושאלהו ברו� אל ניגש הוא המדרש. בית שמש
בשלילה. נענה

את מטאטא השונות: בעבודותיו השמש ביד לסייע נהג לאכסנייתו, המדרש בית את שקבע ברו�,
ר' הנרות. בהדלקת ועוזר המשומשי�, המי� קערת את מחלי� לכיור, נקיי� מי� מביא ביתֿהמדרש,
זאת עושה שהוא בהסבירו שכר, כל לקבל מסרב ברו� א� שרותו, עבור ברו� את לפצ�ת ביקש ְַעזרא

כזה. משונה יצור לו נזדמ� טר� בכתפיו: מוש� עזרא ר' לכס�. כלל זקוק אינו וכי מצוה לש�

ג� הגיעו הדברי� ברו�. על זונדל, אליעזר ר' המדרש, בית לגבאי סיפר גדולה פליאה הבעת תו�
הלמד�. לצעיר לב שמו ה� ג� המדרש. לבית יו� מדי הבאי� המתפללי� שאר לאוזני

השמש. את זונדל, אליעזר ר' הגבאי, שאל � הוא?" מהיכ� הוא? "מי

שידעו ברצונו אי� כנראה פרטי�, כל ממנו להשיג הצלחתי "לא כתפי�: במשיכת משיב עזרא ר'
עליו".

מניעיו ועל עברו, על מחצבתו, על כלשה� פרטי� ממנו ולהיוודע ברו� את לדובב מנסה הגבאי
ברו� א� צרכיו. לכל לדאוג לו מציע והוא לליאזנא, ומסבירלבוא פרטי� כל למסור מסרב בשלו,

בתמיכה. צור� כל לו אי� כי לגבאי

על המשימה את שוב הגבאי מטיל � מרעב חלילה, שימות, ומחשש ברו� של לגורלו חרדה מתו�
דעתו. על עומד ברו� א� ותמיכה, סיוע לקבל ברו� את לשכנע מנסה הלה השמש,

בית את עזב � הגדול המדרש בית מתפללי של מנדיבות� להתחמק יצליח שלא ברו� ראה כאשר
היה ויכול למעמסה איש על נפל לא ש� העיר. בקצה הנמצא קט� מדרש בבית מושבו וקבע המדרש

כרצונו. לחיות להמשי�

אפוא, התחיל, ופוחת. הול� לליאזנא עמו שהביא הכס� שמעט לברו� התברר בו הזמ� הגיע בר�
שוב לתור התחיל זאת ע� יחד הזעומה. לחמו מנת את צמצ� הוא ב"הוצאותיו": קימוצי� להנהיג

כפי�. מיגיע להשתכר אפשרות אחר

בעלי רבי� סבלי� בליאזנא שישנ� לעובדה לב ש� מיד א� משאות, בנשיאת לעסוק חשב תחלה
אחרת. עבודה וחיפש לנפשו, ברו� אמר � לחמ�" מטה מה� אגזול "לא משפחות.

היו אמצעי�, מחוסרי האנשי�, רוב שכ� בליאזנא, מצוי יד משלח היה לא המי� שאיבת "מקצוע"
היו כבר � בשואביֿמי� שהשתמשו נכבדי� אנשי� אות� דלייה�. וממלאי� הבאר אל בעצמ� יורדי�
היתה העצי� חטיבת ג� בה�. להתחרות חלילה ינסה לא שברו� ברור קבועי�. שואביֿמי� לה�

גבול�. להשיג חפ� לא וברו� עניי�, ידי על תפוסה

עברו שלמי� וימי� מ���, תוק� ביתר לקמ� החל הוא ברו�, של ליבו את מילאו ועצבות ִִצער
יתר. בהתלהבות לימודיו הגביר זאת ע� יחד בצו�. עליו

איש ה�. בדאגותיה� וטרודי� ואביוני� עניי� כול� היו העיר שבקצה הקט� המדרש בית מתפללי
עצמו את לשאול מה� מי דעת על פע� אי עלה ולא בתורה, ועוסק היושב לצעיר לב ש� לא מה�
שכ� לב, תשומת כל אליה� הסבו לא הרעב מ� והחיוורות הנפולות פניו ג� הצעיר. חי וכיצד מני�

כאלו. לפני� המדרש בית מתפללי היו רגילי�

בית "תושבי" על נמנה עצמו שהוא זק� יהודי היה ברו� של חייו לאורח היטב שהתבונ� ְִָהיחיד
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פ"ד] [אד"ר

י"ז) כ"ו (ויקרא כתי' פרעניות ממדת טובה מדה מרובה

ומכ"ש תרע"ג, רמז בילקוט וביאורו כו' בכ� ורדו כו' ונתתי

ערבי� ישראל וכמאמר יותר וגדולה מרובה שהיא טובה במדה

איד איי� הגדולי� החסידי� אחד בש� הפי' וכידוע בזה, זה

אידי�. אנדער דע� זיס איז

ועל לאוירא חוטרא זרוק פ"ו) פנ"ג (ב"ר אמרו רז"ל

עושה כי פירשו אשר פ"ו בס"פ במ"כ וע' קאי' הוא עיקרי'

להחזיק משגת יד� היתה לא � דלי� מאנשי� ברובו מורכב המדרש בית מתפללי קהל בהיות המדרש.
דהוא מא� היה לפע� מפע� קבוע. שכר קבלת בלי המדרש בית בנקיו� מטפל היה זה וזק� ב"שמש",

נפשו. את מחיה הזק� היה וממנה כלשהי, יד מתנת לו מעניק המדרש בית ממתפללי

ה במה בהתבוננו ברו�, של ברעבונו הכיר כ� הצעיר. הלמד� של בשקידתו יפה ידע זה ואזק�
מסוימת רתיעה הזק� חש כ� על נוס� לטובתו. משהו לעשות ידו לאל היה לא א� נפשו, את מחיה
בקושי לקרוא היודע פשוט יהודי אלא אינו סו�ֿסו� בשיחתֿרעי�: אתו ולהיכנס ברו� אל ִֵמלהתקרב

ושקד�. למד� צעיר הוא ברו� ואילו

אשר לטבע שוב קרוב ברו� עתה היה העיר בקצה הימצאו משו� הגיע. והאביב החור�, עבר כ�
היו השמי� עליה, ולדרי� לאר� האירה השמש לעיר. מחו� זמ� מרובי טיולי� לערו� החל הוא אהב.
נעימי� ריחות הפיצו והשדות היערות ללבלב, החלו האילנות ירוק, מעיל עטתה האדמה בהירי�,
זו היתה זמזומיו. את השמיע האדמה ורמש האילנות מראשי צייצו השיר צ�רי האוויר, את ִֵָשמילאו
זה היה ברעיונותיו. ולהתעמק לאיל� מתחת הדשא על להשתרע ברו� יכול היה בה המתאימה העונה
רעבונו את לשכוח לו היה קל מוגברת. בהתלהבות ללימודיו להתמסר לברו� המתאי� הזמ� ג�

עליונות. בספירות ולמחשבות להרהורי� ולהיתפש

החג לקראת מכיסו. האחרונות פרוטותיו לו אוזלות שהנה ברו� ראה השבועות חג התקרב ע�
שיח�לל. לו אסור � תורתנו מת� זמ� לקידוש. בחלות לפחות, להצטייד, חייב הריהו ָהקדוש

ההכרחיי�. החג לצרכי לו יספיק שכספו כדי רצופי� ימי� מספר ברו�, כ� א� צ� � לעשות? מה

ברו� היה וד�? בשר לעזרת היזדקק מכיסו. תכלה האחרונה, פרוטתו ה� החג? אחר יהיה מה ְִֵַַאבל
לעצמו, חריפה בצורה להציק והחל עצמו עליו מועקה ג� לו היתה כ� כדי תו� א� רב. בצער שרוי
עול�? של בריבונו בטחונו הוא והיכ� אבוד? כ� כל עצמו את מרגיש שהוא אומרת זאת מה באמרו:
חוסרֿאוני� של במצב ג� א� היא שאלה אמנ� הביטחו�. מדת של ערכה על מוסר בספרי למד ברו�
שרוי שיהיה מצב שבכל כזו לדרגא להתעלות שעליו חש ברו� א� זו? למידה לזכות אד� יכול מוחלט

בטובו. כולו העול� את הז� בבורא ההחלטי בטחונו את יאבד ולא יפקפק לא � בו

לטבע! כ� כל וקרובי� אביב של בעיצומו אנו שרויי� ה� בעצבות, עתה להיות בכלל הזמ� זה אי�
של המופלאה לבריאתו כליל ולהתחבר וגעשה, שאונה את מאחור להשאיר העיר, את לצאת רק יש
פתאו� מה גדותיו. על הלב את ממלאי� אי�ֿק� ועליצות אושר העול�. זיו נאה ומה הד�ר מה ָהקב"ה.
ברו� לבורא�! רנה ופוצחי� שירה אומרי� ומלואה תבל בדאגה?! להיות פתאו� מה בצער, להיות
כאלה התרוממות בשעות ממש. אלוקה כחלק � כ� ומשו� הבריאה, מ� כחלק כאלה ברגעי� עצמו חש
הגו�! על הנשמה של המוחלט שלטונה שעת היא עתה הגו�. של האפסיי� בצרכיו להרהר אפשר אי
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במקו� אשר העניני� שני יתקיימו ובאמת שרשו, כמו נטיעות

דעל הפירושי' ב' יתקיימו ואז כמותו, נטיעות יעשה גידולו

כמותו. נטיעות שיעשה והב' גידולו, מקו� קאי הוא עיקרי'

וקביעות הלימוד הוא העיקר כי יודע בישראל החי כל

דמי הא' זה, בעני� טובות מעלות כמה אשר לתורה, עתי�

התורה, לימוד של ד' מצות מקיי� לתורה עתי� קובע שהוא

איז ער לו מאירה והתורה לאלקות מתקרב הוא הב'

איש הוא לערינט ואס דער במוחש ראינו וכאשר איידעלער

שיש התורה דלימוד העול לבד לומד, שאינו ממי לגמרי אחר

ומי עול, עליו דיש לימוד של אגודה לאיזה השיי� (וכמו עליו

מזככה התורה הנה כו') עול בלא שובב איש הוא לומד שאינו

אשר עניני� וכמה כמה דיש הרבה, פועלת הידיעה הג' אותו,

ורק לזה, שיי� אינו שבאמת מה עושי' הידיעה העדר מפני

הד' תורה, בלומד משא"כ כ�, עושה הארצות העמי מפני

בי אכל דהרי הרבה, פועל והמקי� תורה ללומדי ההתחברות

ביתו תורה ב� הוא האב דכאשר הה' שריא, שכינתא עשרה

בא איז אהר דער אז זאת (דלבד אחר באופ� מתנהגת ובניו

קינדער זאיינע פאר אנדערש גאר ארט ע� אאנדערער, אי�

האט ער בביתו כבוד לו שנות� והוא זאת) עוד הנה ביתו, ובני

במוחש ראינו וכאשר שטוב, אי� זי� באיי פני� אאנדער גאר

ווארט, אידעש� א פארשטייט ואס איד א איז פאטער דער אז

ער רעהט סעמייסטווע זאיי� אי� טיש, נעבי� זי� באיי איז

פו� אפגיריסי� או� פראסט איז ואס דער ויא ווערטער, אנדערע

כמה ועוד אאנדערער, גאר איז טוב יו� דער שבת דער לערנע�,

לשער. אי� אשר טובות מעלות וכמה

פועל שהוא בא� פועל כל אשר הראנו בעיו�הנסיו� מסודר

רב, חיות בו ויש לגמרי אחר באופ� ה� הפעילות אז הדרוש,

טוב. דבר עוד מביא אחד טוב ודבר לזמ�, מזמ� ועילוי

ויפי� גדולי' בבניני� רבי� נכסי' ובעל עשיר שהי' האיש

והול� כל, ובחסר בערו� ונשאר הכל, נשר� ור"ל בית, כלי ע�

בנוי ברחוב והול� עובר כאשר בזה, המהפכה על ר"ל ומתאבל

רב, קנאה הוא מקנא עי�, מרהיבי וגדולי' רחבי� בבניני�

אדוני לפני ומתרפס הול� הי' ביכולתי הי' א� לו יגיד ולבבו

שלה� הבניני� את ישמרו אשר אליה� להתחנ� האלו הבתי�

האש יוכל לא אופ� בשו� אשר ותחבולות המצאות ויעשו

ר"ל, שריפה של הכליו� מר הוא יודע כי לעול�, בה� לנגוע

כיו� לילה ישימו הבית אדוני ג� מאומה ממנו יבצר ולא

ר"ל. רע ופגע מאורע מכל בתיה� את לנטור

ביתר החובה עליה� פולי�, בני שי' התמימי� האברכי�

בזה לה� רב ויד� מולדת�, מקו� בעד לדאוג עז ויתר שאת

הגרי� על יותר ועניניה� טבע� ויודעי� המדינה ילידי שה�

כחמשה יתאספו ולזאת יותר, יתקבלו ודבריה� באר�, הדרי�

והכנסת, התורה בש� חברה לבנות זמני ועד ויעשו אנשי�

ואגדה הלכה לימוד שיעורי וכנסת כנסת בכל לייסד ומטרתה

לזה. הראוי והשפעת הוראת תחת

בעל מיוחד איש ויקח בזה, תקנות ספר יעשה הזמני הועד

אשר בשפת�) המדבר מדינת�, מאנשי (ודוקא בדיבור כשרו�

הלכה, לימוד שיעורי וכנסת כנסת בכל לייסד יהי' מלאכתו

זה רבי חסידי כלומר ומפלגה, מפלגה כל (של חסידות אגדה,

אמת שפת ילמדו גור חסידי ולדוגמא שלו, החסידות ילמדו

וחברה חברי�, והתאגדות התאחדות סעודות, שלש וכו') כו'

הפשוטי' האנשי� אשר דור, בכל בישראל (הנהוג תהלי�

ג� תהלי' בחברה הי' (באמת בעצמ� ללמוד יכולי' שאינ�

של העני� גודל מפני בזה משתתפי� והיו גדולי�, לומדי'

יכולי' שאינ� אלו אבל כנודע, גדול בקיבו� תהלי' אמירת

לביהכ"נ באי' המה שלה�) תורה תלמוד מצות זהו ללמוד

איש ימצא וכאשר התפלה) קוד� תהלי' לאמר בקר השכ�

הנה מסודר, בסדר דבר ולייסד בהתאגדות הכשרו� לו אשר

מסודרות כנסיות בתי של גדול מספר לו ימצא קט� זמ� במש�

יהי' כאשר הנה ש�, שלומדי' כנסת הבתי וג� לימוד, בשיעורי

וקנאת חיות הרבה בזה יתוס� ואגודה חברה מטע� זה

הכללי וההתעוררות בגלוי, התורה אור יהי' ובמילא סופרי�,

יבוא ומה� עסקי�, בעלי אברכי� בהתעוררות טוב פרי תביא

יוכל הרי כזה ובאופ� הלאה, וכ� הבחורי� בלב קנאה

ידה ועל בה אשר ית' בעזרתו ורחבה גדולה אגודה להסתדר

הלימ עני� לידייתחזק מביא התלמוד כי הוא ברור ודבר וד,

בת"כ מאות יש בודאי במחנ� אשר הדבר ברור וכ� מעשה.

זה ובכל קבועי�, שיעורי� יש בודאי מה� ובהרבה ירבו) (כ�

בה� רב וחיות אומ� יוסי� חבורה או אגודה יהי' כאשר

יחזקו, רעהו את ואיש הבת"כ שארי באי בלב תפול וקנאת�

העני� אשר הדבר מוכרח ויו�. בכ"י ילמדו אנשי� ואלפי�

מוצאו מאי� ידע לא ואיש כאמור, המדינה מילידי יעשה הזה

הנני ולזאת והדומה, ותחרות קנאה איזה בזה יהי' לא כי

יחד תתאספו אשר בראש האמורי� השלשה עליכ� מעמס

לדעתכ� הראוי� המדינה מבני אחדי� לב לרכוש עצה לטכס

באור להרגיש רגש לב ובעלי דעת ברי שה� כזה, עני� לבנות

האלו ובעניני� כאמור, הבני� אל תגשו אז ואשר טוב, כי

דבר את לכ� להגיד והנני הדר�, את מראה בעצמה העבודה

עליכ� מעמס והנני הוא, ובנפשכ� לעשות, עליה� אשר ד'

כתי' ולברכה. לטובה האמור המוסד יתיסד קצר במש� אשר

הוא דש� בדא"ח ומבואר כו', אלקיכ� ד' מש� ובקשת�

ולהשתמש מהלעו"ז להתבונ� והיינו ש�, שנק' סט"א על מורה

ומרובה גדולה להיעוד יזכו [זה] ידי ועל חיי�, בדרכי בזה

כאמור. טובה מדה

[cty 'nr '` jxk v"iixedn x"enc` w"b`]
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במקו� אשר העניני� שני יתקיימו ובאמת שרשו, כמו נטיעות

דעל הפירושי' ב' יתקיימו ואז כמותו, נטיעות יעשה גידולו

כמותו. נטיעות שיעשה והב' גידולו, מקו� קאי הוא עיקרי'

וקביעות הלימוד הוא העיקר כי יודע בישראל החי כל

דמי הא' זה, בעני� טובות מעלות כמה אשר לתורה, עתי�

התורה, לימוד של ד' מצות מקיי� לתורה עתי� קובע שהוא

איז ער לו מאירה והתורה לאלקות מתקרב הוא הב'

איש הוא לערינט ואס דער במוחש ראינו וכאשר איידעלער

שיש התורה דלימוד העול לבד לומד, שאינו ממי לגמרי אחר

ומי עול, עליו דיש לימוד של אגודה לאיזה השיי� (וכמו עליו

מזככה התורה הנה כו') עול בלא שובב איש הוא לומד שאינו

אשר עניני� וכמה כמה דיש הרבה, פועלת הידיעה הג' אותו,

ורק לזה, שיי� אינו שבאמת מה עושי' הידיעה העדר מפני

הד' תורה, בלומד משא"כ כ�, עושה הארצות העמי מפני

בי אכל דהרי הרבה, פועל והמקי� תורה ללומדי ההתחברות

ביתו תורה ב� הוא האב דכאשר הה' שריא, שכינתא עשרה

בא איז אהר דער אז זאת (דלבד אחר באופ� מתנהגת ובניו

קינדער זאיינע פאר אנדערש גאר ארט ע� אאנדערער, אי�

האט ער בביתו כבוד לו שנות� והוא זאת) עוד הנה ביתו, ובני

במוחש ראינו וכאשר שטוב, אי� זי� באיי פני� אאנדער גאר

ווארט, אידעש� א פארשטייט ואס איד א איז פאטער דער אז

ער רעהט סעמייסטווע זאיי� אי� טיש, נעבי� זי� באיי איז

פו� אפגיריסי� או� פראסט איז ואס דער ויא ווערטער, אנדערע

כמה ועוד אאנדערער, גאר איז טוב יו� דער שבת דער לערנע�,

לשער. אי� אשר טובות מעלות וכמה

פועל שהוא בא� פועל כל אשר הראנו בעיו�הנסיו� מסודר

רב, חיות בו ויש לגמרי אחר באופ� ה� הפעילות אז הדרוש,

טוב. דבר עוד מביא אחד טוב ודבר לזמ�, מזמ� ועילוי

ויפי� גדולי' בבניני� רבי� נכסי' ובעל עשיר שהי' האיש

והול� כל, ובחסר בערו� ונשאר הכל, נשר� ור"ל בית, כלי ע�

בנוי ברחוב והול� עובר כאשר בזה, המהפכה על ר"ל ומתאבל

רב, קנאה הוא מקנא עי�, מרהיבי וגדולי' רחבי� בבניני�

אדוני לפני ומתרפס הול� הי' ביכולתי הי' א� לו יגיד ולבבו

שלה� הבניני� את ישמרו אשר אליה� להתחנ� האלו הבתי�

האש יוכל לא אופ� בשו� אשר ותחבולות המצאות ויעשו

ר"ל, שריפה של הכליו� מר הוא יודע כי לעול�, בה� לנגוע

כיו� לילה ישימו הבית אדוני ג� מאומה ממנו יבצר ולא

ר"ל. רע ופגע מאורע מכל בתיה� את לנטור

ביתר החובה עליה� פולי�, בני שי' התמימי� האברכי�

בזה לה� רב ויד� מולדת�, מקו� בעד לדאוג עז ויתר שאת

הגרי� על יותר ועניניה� טבע� ויודעי� המדינה ילידי שה�

כחמשה יתאספו ולזאת יותר, יתקבלו ודבריה� באר�, הדרי�

והכנסת, התורה בש� חברה לבנות זמני ועד ויעשו אנשי�

ואגדה הלכה לימוד שיעורי וכנסת כנסת בכל לייסד ומטרתה

לזה. הראוי והשפעת הוראת תחת

בעל מיוחד איש ויקח בזה, תקנות ספר יעשה הזמני הועד

אשר בשפת�) המדבר מדינת�, מאנשי (ודוקא בדיבור כשרו�

הלכה, לימוד שיעורי וכנסת כנסת בכל לייסד יהי' מלאכתו

זה רבי חסידי כלומר ומפלגה, מפלגה כל (של חסידות אגדה,

אמת שפת ילמדו גור חסידי ולדוגמא שלו, החסידות ילמדו

וחברה חברי�, והתאגדות התאחדות סעודות, שלש וכו') כו'

הפשוטי' האנשי� אשר דור, בכל בישראל (הנהוג תהלי�

ג� תהלי' בחברה הי' (באמת בעצמ� ללמוד יכולי' שאינ�

של העני� גודל מפני בזה משתתפי� והיו גדולי�, לומדי'

יכולי' שאינ� אלו אבל כנודע, גדול בקיבו� תהלי' אמירת

לביהכ"נ באי' המה שלה�) תורה תלמוד מצות זהו ללמוד

איש ימצא וכאשר התפלה) קוד� תהלי' לאמר בקר השכ�

הנה מסודר, בסדר דבר ולייסד בהתאגדות הכשרו� לו אשר

מסודרות כנסיות בתי של גדול מספר לו ימצא קט� זמ� במש�

יהי' כאשר הנה ש�, שלומדי' כנסת הבתי וג� לימוד, בשיעורי

וקנאת חיות הרבה בזה יתוס� ואגודה חברה מטע� זה

הכללי וההתעוררות בגלוי, התורה אור יהי' ובמילא סופרי�,

יבוא ומה� עסקי�, בעלי אברכי� בהתעוררות טוב פרי תביא

יוכל הרי כזה ובאופ� הלאה, וכ� הבחורי� בלב קנאה

ידה ועל בה אשר ית' בעזרתו ורחבה גדולה אגודה להסתדר

הלימ עני� לידייתחזק מביא התלמוד כי הוא ברור ודבר וד,

בת"כ מאות יש בודאי במחנ� אשר הדבר ברור וכ� מעשה.

זה ובכל קבועי�, שיעורי� יש בודאי מה� ובהרבה ירבו) (כ�

בה� רב וחיות אומ� יוסי� חבורה או אגודה יהי' כאשר

יחזקו, רעהו את ואיש הבת"כ שארי באי בלב תפול וקנאת�

העני� אשר הדבר מוכרח ויו�. בכ"י ילמדו אנשי� ואלפי�

מוצאו מאי� ידע לא ואיש כאמור, המדינה מילידי יעשה הזה

הנני ולזאת והדומה, ותחרות קנאה איזה בזה יהי' לא כי

יחד תתאספו אשר בראש האמורי� השלשה עליכ� מעמס

לדעתכ� הראוי� המדינה מבני אחדי� לב לרכוש עצה לטכס

באור להרגיש רגש לב ובעלי דעת ברי שה� כזה, עני� לבנות

האלו ובעניני� כאמור, הבני� אל תגשו אז ואשר טוב, כי

דבר את לכ� להגיד והנני הדר�, את מראה בעצמה העבודה

עליכ� מעמס והנני הוא, ובנפשכ� לעשות, עליה� אשר ד'

כתי' ולברכה. לטובה האמור המוסד יתיסד קצר במש� אשר

הוא דש� בדא"ח ומבואר כו', אלקיכ� ד' מש� ובקשת�

ולהשתמש מהלעו"ז להתבונ� והיינו ש�, שנק' סט"א על מורה

ומרובה גדולה להיעוד יזכו [זה] ידי ועל חיי�, בדרכי בזה

כאמור. טובה מדה

[cty 'nr '` jxk v"iixedn x"enc` w"b`]
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é"ùø

(Ë)ÌÈ·v� Ìz‡.לפני מ�ה ���ס� מל�ד «∆ƒ»ƒְְְִִֵֵֶֶַָֹ

מ�ת� �י�� ה�א �ר�� �ברית:ה�ד�� להכניס� ְְְְִִִַַָָָ

ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯.:�ל�בטיכ ÌÎÈ�˜Êרא�יכ� »≈∆ƒ¿≈∆ְְִֵֵֶֶָƒ¿≈∆
ÌÎÈ¯ËLÂ.ל�" �� ואחר ק�ד�, ח��ב הח��ב ¿…¿≈∆ְֵֶַַָָָֹ

י�ראל EÈˆÚ(È)":אי� ·ËÁÓ.(תנחומא)מל�ד ְִִֵָ≈…≈≈∆ְֵַ

מ�ה, �ימי להת��ר �נעני� ��א���א� �דר� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

��בע�ני�:�ב האמ�ר וזה� יה��ע, �ימי ע�ני� ְְִִִֵ�ְְִִֶַַָָ

ט) מ�ה(יהושע �נתנ� �ערמה", ה�ה �� ְְְֲֵֶַַַָָָָָֹ"ו�ע��

מי�: ו��אבי עצי� להי�ת�.E¯·ÚÏ(È‡)ח�טבי ְְֲִִֵֵֵַ¿»¿¿ְְִ

'להעביר�', �מ� לפר�� י�כ� ולא �ברית. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹע�בר

�מ� ד)א�א א�ת�':(לעיל E¯·ÚÏ'לע��תכ� ְְֲֶֶַָָ¿»¿¿
˙È¯·a.�ע��י �רית�ת ��רתי הי� �� העברה. �ר� ƒ¿ƒְְֲִִֵֶֶַָָָָ

�מ� �נ�י�, וע�ברי� מ�א�, �מח�ה מ�א� ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָמח�ה

לד)��אמר: ל�ני�,(ירמיה �רת� א�ר "העגל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָ

�תריו �י� ‰ÌBi(È·)":ו�עבר� E˙‡ŒÌÈ˜‰ ÔÚÓÏ ְְֵַַַָָ¿««»ƒ…¿«
ÌÚÏ BÏ.�א�ת ק�� למע� לטרח נכנס ה�א �� �ל ¿»ְְְְִִֵַַַַַָָֹ

לע�: ÌÈ‰Ï‡Ïלפניו El ‰È‰È ‡e‰Â.ר��� לפי ְְָָָ¿ƒ¿∆¿≈…ƒְִִֵֶ

�א�ה זרע� את להחלי� ��א לאב�תי� ונ��ע ָ�ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָֹל�

��א ה�ל� ��ב�ע�ת אתכ� א�סר ה�א לכ� ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאחרת,

עד מ��. לה�דל יכל אינ� �ה�א אחר ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�קניט�ה�

א�דה: �מדר� �ר�ה. �ל ���ט� לפי �ר��י ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ�א�

נ�בי�"(תנחומא) "א�� �ר�ת נסמכה ְְִִִֶַַָָָָָָל�ה

חסר קלל�ת מאה י�ראל ��מע� לפי ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָל�לל�ת?

�ניה�, ה�ריק� �הני�, ��ת�רת ממ"ט ח�� ְְְֲִִִִֵֶֶַַֹ��י�,

מ�ה התחיל �א��? לעמד י�כל מי ְְְְֲִִִֵֶַַָֹֹואמר�:

הכעס�� הר�ה ה���", נ�בי� "א�� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלפ�ס�:

ק�מי� א�� והרי �ליה, א�כ� ע�ה ולא ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹל�ק��

ב).‰ÌBiלפניו: קי"ב ק��(סנהדרי� �ה�א ה�ה ���� ְָָ«ֶֶַַַָ

וכ לכ� האיר �� �מאיר, מאפיל עתידוה�א � ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ

וה���רי� וה�לל�ת לכ�, אתכ�להאיר מק�מי� ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ

מ�� ��מעלה ה�ר�ה וא� לפניו. אתכ� ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ�מ�יבי�

�בר וג�'". א�ר �ל את ראית� "א�� ה�: ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ���סי�

י�צאי� י�ראל �הי� לפי נ�בי�", "א�� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָאחר:

א�ת� ע�ה לפיכ� ליה��ע, מ��ה לפרנס, ְִַָָָָ�ְְְִִִֶַַָָֹמ�רנס

�מ�אל: וכ� יה��ע ע�ה וכ� לזרז�, �די ְְֵֵַ�ְְְְְֵֵֵַָָָָָמ�בה

יב) א ���צא�(שמואל א�כ�", וא�פטה ְְְְְְְִִִֶֶַָָָ"התי�ב�

�א�ל: �ל ליד� ונכנס� ‡L¯(È„)מ�ד� ˙‡Â ְְְְִִֶָָָ¿≈¬∆
‰t ep�È‡.ר�ת�� ע� להי�ת:וא� העתידי� ≈∆…ְְֲִִִִַָ
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íänr øLài''yx:æéäMà-Bà Léà íëa Lé-ït £¤¬¦¨¤«¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈
íBiä äðô Bááì øLà èáL-Bà äçtLî Bà̄¦§¨¨´¥À¤£¤Á§¨¸Ÿ¤³©Æ
éäìà-úà ãárì úëìì eðéäìà ýåýé írî¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤¤́©«£½Ÿ¤¡Ÿ¥−
Làø äøt LøL íëa Lé-ït íää íéBbä©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤Ÿ¤¬−Ÿ

äðrìåi''yx:çéäìàä éøác-úà BòîLa äéäå §©«£¨«§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥¸¨«¨¹̈
él-äéäé íBìL øîàì Bááìa Cøaúäå úàfä©ÀŸ§¦§¨¥¸¦§¨³¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½
äåøä úBôñ ïrîì Cìà éaì úeøøLa ék¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®§©²©§¬¨«¨−̈

äàîvä-úài''yx:èéBì çìñ ýåýé äáàé-àì ¤©§¥¨««ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼

Èc ˙ÈÂ ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈√»¿»¡»»»¿»ƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡�nÚ ‡Î‰ È‰B˙ÈÏ≈ƒ»»ƒ»»»≈

Èc˙·�‡טו ˙È ÔezÚ„È Ôez‡ È¯‡¬≈«¿«¿»ƒ≈¿»

‡�¯·Ú Èc ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬«¿»

:Ôez¯·Ú Èc ‡iÓÓÚ B‚a¿«¿«»ƒ¬«¿

ÈÂ˙טז ÔB‰ÈˆewL ˙È Ôe˙ÊÁÂ«¬≈»ƒ≈¿»

‡tÒk ‡�·‡Â ‡Ú‡ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿»»¿«¿»«¿»

:ÔB‰nÚ Èc ‡·‰„Âיז˙È‡ ‡ÓÏÈc ¿«¬»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

B‡ ˙ÈÚ¯Ê B‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·b ÔBÎa¿¿«ƒ¿»«¿ƒ

ÔÈ„ ‡ÓBÈ È�t daÏ Èc ‡Ë·Lƒ¿»ƒƒ≈»≈»≈

C‰ÓÏ ‡�‰Ï‡ ÈÈc ‡zÏÁcÓƒ««¿»«¿»¡»»»¿≈«

Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»«¬««¿«»»ƒ

¯‰¯‰Ó ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿¿«¿«¿«

:ÔB„Ê B‡ ÔÈ‡ËÁיחÈ‰ÈÂ ƒ¿ƒ»ƒ≈

‡„‰ ‡˙ÓBÓ ÈÓb˙t ˙È dÚÓLÓa¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈»»»»

È‰È ‡ÓÏL ¯ÓÈÓÏ daÏa ·LÁÈÂƒ««¿ƒ≈¿≈«¿»»¿≈

ÏÈÊ‡ ‡�‡ ÈaÏ ¯B‰¯‰a È¯‡ ÈÏƒ¬≈¿«¿ƒƒ¬»»≈

È‡ËÁ (dÏ) dÏ ‡ÙÒB‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿»»≈«∆¿≈

˙e�„Ê ÏÚ ‡˙eÏL:‡יטÈ·ÈÈ ‡Ï »»«¿»»»≈≈

Û˜˙È ÔÎa È¯‡ dÏ ˜aLÓÏ ÈÈ¿»¿ƒ¿«≈¬≈¿≈ƒ¿≈

‡e‰‰ ‡¯·‚a d˙ÓÁÂ ÈÈ„ ‡Ê‚»̄¿»«¿»¿∆¿≈¿«¿»«

é"ùø

(ÂË)'B‚Â ÌzÚ„È Ìz‡ŒÈk.�ראית� לפי ƒ«∆¿«¿∆¿ְְִִֶֶ

ללכת א�ת� מ�� אחד לב ה�יא ו��א ְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהא�מ�ת,

‡˙Ì‰ÈˆewLŒ(ÊË)אחריה�: e‡¯zÂ.�� על ֲֵֶַ«ƒ¿∆ƒ≈∆ֵַ

��קצי�: מא�סי� �מסרחי�.Ì‰ÈÏlb�ה� ְְִִִֵֶָƒÀ≈∆ֶ�ְִָ

�גלל: Ô·‡Â�מא�סי� ıÚ.ו�ל עצי� �ל א�ת� ְְִָָ≈»∆∆ְִֵֶֶָ

�גל�י ראית� ��כבי�אבני� הע�בדי �אי� לפי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ

ע�ה�, – וזהב �ס� �ל אבל י�נב�, ��א ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָיראי�

י�נב�: ��א יראי� �ה� לפי ה�, מ��ית� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�חדרי

(ÊÈ)'B‚Â ÌÎa LÈŒÔt.�צרי אני לפיכ� ∆≈»∆¿ְֲִִִָָ

ÌÎaלה��יעכ�: LÈŒÔt.:�כ� י� ‡L¯��א ְְֲִֶַ∆≈»∆ֵֶֶָָ¬∆
ÌBi‰ ‰�Ù B··Ï.:ה�רית עליו t¯‰מ�ק�ל L¯L ¿»…∆«ְְִִֵַַָָ…∆…∆

‰�ÚÏÂ L‡¯.מר ע�ב מג�ל �ה��ר� ��ידי� …¿«¬»ְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ

�קר�כ�: ר�ע �מר�ה מפרה �ל�מר: ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָמרי�,

(ÁÈ)B··Ïa C¯a˙‰Â.��ל� יח�ב �רכה. ל��� ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ְְְֲִַָָֹ

קלל�ת יב�א�ני 'לא לאמר: לעצמ�, �ל�� ְְְְְִִֵַַָָֹֹ�ר�ת

לי': יהיה �ל�� א� בנדיר"א.C¯a˙‰Âה�ל�, ְִִֶַַָָ¿ƒ¿»≈
"והת��ל": "והת��ח", �מ�: �לע"ז, ְְְְְְִִֵַַַַָשוי"א

CÏ‡ ÈaÏ ˙e¯¯La.:�מ� ל�י, כד)�מראית (במדבר ƒ¿ƒƒƒ≈≈ְְְִִִַ

ר�אה ���י מה �ל�מר: קר�ב", ולא ְְֲִִֶֶֶַַָֹ"א��ר��

‰¯Â‰לע��ת: ˙BÙÒ ÔÚÓÏ.�ל �א�סי� לפי ֲַ¿««¿»»»ְִִֶ

והייתי ���גג, ה�ה עד �ע�ה מה על ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ��רענ�ת

ה�זיד, ע� �אצרפ� ע�ה וג�ר� עליה�, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמעביר

'�דיל א�נקל�ס: �ר�� וכ� ה�ל. מ��� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹוא�רע

�א�סי� זדנ�תא', על �ל�תא חטאי ל� ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָלא�ספא

ה�ד�נ�ת: על ה�גג�ת אני �ה�א.‰¯Â‰ל� ��גג, ְְֲִַַַָ»»»ֵֶ

מ�עת: ��א ע��ה �ה�א ���ר �אד� ְִִֶֶֶֶַַָָֹע��ה

‰‡Óˆ‰.:בתאוה� מ�עת ע��ה �ה�א «¿≈»ְֲִֶֶַַַָ

(ËÈ)'‰ŒÛ‡ ÔLÚÈ.��מתח ה��� �עס, ידי על ∆¿««ְְִֵֵַַַַַ

וכ�:והע הא�, מ� י�צא כב)�� ע��(ש"ב "עלה ְְִֵֵֶַָָָָָָָ

ה�ת�ב ה�ק��, לפני ז� �אי� �י על וא� ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ�א��",



קכז miavphkiyily mei qelwpe`

éðôì íBiä ãîò eðnr ät BðLé øLà-úà¤£¤̧¤§¹ÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−
eðnr ät epðéà øLà úàå eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬

íBiäi''yx:ìàøùééùéìùåèúà ízrãé ízà-ék ©«¦«©¤´§©§¤½¥¬
eðøár-øLà úàå íéøöî õøàa eðáLé-øLà£¤¨©−§§¤´¤¦§¨®¦§¥¯£¤¨©²§

ízøár øLà íéBbä áø÷ai''yx:æè-úà eàøzå §¤¬¤©¦−£¤¬£©§¤«©¦§Æ¤
áäæå óñk ïáàå õr íäéìlb úàå íäéöewL¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤¤¬¤§¨−̈

íänr øLài''yx:æéäMà-Bà Léà íëa Lé-ït £¤¬¦¨¤«¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈
íBiä äðô Bááì øLà èáL-Bà äçtLî Bà̄¦§¨¨´¥À¤£¤Á§¨¸Ÿ¤³©Æ
éäìà-úà ãárì úëìì eðéäìà ýåýé írî¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤¤́©«£½Ÿ¤¡Ÿ¥−
Làø äøt LøL íëa Lé-ït íää íéBbä©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤Ÿ¤¬−Ÿ

äðrìåi''yx:çéäìàä éøác-úà BòîLa äéäå §©«£¨«§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥¸¨«¨¹̈
él-äéäé íBìL øîàì Bááìa Cøaúäå úàfä©ÀŸ§¦§¨¥¸¦§¨³¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½
äåøä úBôñ ïrîì Cìà éaì úeøøLa ék¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®§©²©§¬¨«¨−̈

äàîvä-úài''yx:èéBì çìñ ýåýé äáàé-àì ¤©§¥¨««ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼

Èc ˙ÈÂ ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈√»¿»¡»»»¿»ƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡�nÚ ‡Î‰ È‰B˙ÈÏ≈ƒ»»ƒ»»»≈

Èc˙·�‡טו ˙È ÔezÚ„È Ôez‡ È¯‡¬≈«¿«¿»ƒ≈¿»

‡�¯·Ú Èc ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬«¿»

:Ôez¯·Ú Èc ‡iÓÓÚ B‚a¿«¿«»ƒ¬«¿

ÈÂ˙טז ÔB‰ÈˆewL ˙È Ôe˙ÊÁÂ«¬≈»ƒ≈¿»

‡tÒk ‡�·‡Â ‡Ú‡ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿»»¿«¿»«¿»

:ÔB‰nÚ Èc ‡·‰„Âיז˙È‡ ‡ÓÏÈc ¿«¬»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

B‡ ˙ÈÚ¯Ê B‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·b ÔBÎa¿¿«ƒ¿»«¿ƒ

ÔÈ„ ‡ÓBÈ È�t daÏ Èc ‡Ë·Lƒ¿»ƒƒ≈»≈»≈

C‰ÓÏ ‡�‰Ï‡ ÈÈc ‡zÏÁcÓƒ««¿»«¿»¡»»»¿≈«

Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»«¬««¿«»»ƒ

¯‰¯‰Ó ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿¿«¿«¿«

:ÔB„Ê B‡ ÔÈ‡ËÁיחÈ‰ÈÂ ƒ¿ƒ»ƒ≈

‡„‰ ‡˙ÓBÓ ÈÓb˙t ˙È dÚÓLÓa¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈»»»»

È‰È ‡ÓÏL ¯ÓÈÓÏ daÏa ·LÁÈÂƒ««¿ƒ≈¿≈«¿»»¿≈

ÏÈÊ‡ ‡�‡ ÈaÏ ¯B‰¯‰a È¯‡ ÈÏƒ¬≈¿«¿ƒƒ¬»»≈

È‡ËÁ (dÏ) dÏ ‡ÙÒB‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿»»≈«∆¿≈

˙e�„Ê ÏÚ ‡˙eÏL:‡יטÈ·ÈÈ ‡Ï »»«¿»»»≈≈

Û˜˙È ÔÎa È¯‡ dÏ ˜aLÓÏ ÈÈ¿»¿ƒ¿«≈¬≈¿≈ƒ¿≈

‡e‰‰ ‡¯·‚a d˙ÓÁÂ ÈÈ„ ‡Ê‚»̄¿»«¿»¿∆¿≈¿«¿»«

é"ùø

(ÂË)'B‚Â ÌzÚ„È Ìz‡ŒÈk.�ראית� לפי ƒ«∆¿«¿∆¿ְְִִֶֶ

ללכת א�ת� מ�� אחד לב ה�יא ו��א ְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהא�מ�ת,

‡˙Ì‰ÈˆewLŒ(ÊË)אחריה�: e‡¯zÂ.�� על ֲֵֶַ«ƒ¿∆ƒ≈∆ֵַ

��קצי�: מא�סי� �מסרחי�.Ì‰ÈÏlb�ה� ְְִִִֵֶָƒÀ≈∆ֶ�ְִָ

�גלל: Ô·‡Â�מא�סי� ıÚ.ו�ל עצי� �ל א�ת� ְְִָָ≈»∆∆ְִֵֶֶָ

�גל�י ראית� ��כבי�אבני� הע�בדי �אי� לפי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ

ע�ה�, – וזהב �ס� �ל אבל י�נב�, ��א ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָיראי�

י�נב�: ��א יראי� �ה� לפי ה�, מ��ית� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�חדרי

(ÊÈ)'B‚Â ÌÎa LÈŒÔt.�צרי אני לפיכ� ∆≈»∆¿ְֲִִִָָ

ÌÎaלה��יעכ�: LÈŒÔt.:�כ� י� ‡L¯��א ְְֲִֶַ∆≈»∆ֵֶֶָָ¬∆
ÌBi‰ ‰�Ù B··Ï.:ה�רית עליו t¯‰מ�ק�ל L¯L ¿»…∆«ְְִִֵַַָָ…∆…∆

‰�ÚÏÂ L‡¯.מר ע�ב מג�ל �ה��ר� ��ידי� …¿«¬»ְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ

�קר�כ�: ר�ע �מר�ה מפרה �ל�מר: ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָמרי�,

(ÁÈ)B··Ïa C¯a˙‰Â.��ל� יח�ב �רכה. ל��� ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ְְְֲִַָָֹ

קלל�ת יב�א�ני 'לא לאמר: לעצמ�, �ל�� ְְְְְִִֵַַָָֹֹ�ר�ת

לי': יהיה �ל�� א� בנדיר"א.C¯a˙‰Âה�ל�, ְִִֶַַָָ¿ƒ¿»≈
"והת��ל": "והת��ח", �מ�: �לע"ז, ְְְְְְִִֵַַַַָשוי"א

CÏ‡ ÈaÏ ˙e¯¯La.:�מ� ל�י, כד)�מראית (במדבר ƒ¿ƒƒƒ≈≈ְְְִִִַ

ר�אה ���י מה �ל�מר: קר�ב", ולא ְְֲִִֶֶֶַַָֹ"א��ר��

‰¯Â‰לע��ת: ˙BÙÒ ÔÚÓÏ.�ל �א�סי� לפי ֲַ¿««¿»»»ְִִֶ

והייתי ���גג, ה�ה עד �ע�ה מה על ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ��רענ�ת

ה�זיד, ע� �אצרפ� ע�ה וג�ר� עליה�, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמעביר

'�דיל א�נקל�ס: �ר�� וכ� ה�ל. מ��� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹוא�רע

�א�סי� זדנ�תא', על �ל�תא חטאי ל� ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָלא�ספא

ה�ד�נ�ת: על ה�גג�ת אני �ה�א.‰¯Â‰ל� ��גג, ְְֲִַַַָ»»»ֵֶ

מ�עת: ��א ע��ה �ה�א ���ר �אד� ְִִֶֶֶֶַַָָֹע��ה

‰‡Óˆ‰.:בתאוה� מ�עת ע��ה �ה�א «¿≈»ְֲִֶֶַַַָ

(ËÈ)'‰ŒÛ‡ ÔLÚÈ.��מתח ה��� �עס, ידי על ∆¿««ְְִֵֵַַַַַ

וכ�:והע הא�, מ� י�צא כב)�� ע��(ש"ב "עלה ְְִֵֵֶַָָָָָָָ

ה�ת�ב ה�ק��, לפני ז� �אי� �י על וא� ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ�א��",



miavphkiyilyקכח meiqelwpe`

àeää Léàa Búàð÷å ýåýé-óà ïLré æà ék¦´Â¨¤§©̧©§Ÿ̈³§¦§¨Æ¨¦´©½
äfä øôqa äáeúkä äìàä-ìk Ba äöáøå§¨³§¨Æ¨¨´¨½̈©§−̈©¥´¤©¤®

íéîMä úçzî BîL-úà ýåýé äçîei''yx: ¨¨³§Ÿ̈Æ¤§½¦©−©©¨¨«¦
ëìàøNé éèáL ìkî ärøì ýåýé Bìécáäå§¦§¦³§Ÿ̈Æ§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®

äøBzä øôña äáeúkä úéøaä úBìà ìëk§ŸÆ¨´©§¦½©§¾̈§¥¬¤©−̈
äfäi''yx:àëøLà íëéða ïBøçàä øBcä øîàå ©¤«§¨©º©´¨©«£À§¥¤Æ£¤³

õøàî àáé øLà éøëpäå íëéøçàî eîe÷é̈¸Æ¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤
-úàå àåää õøàä úBkî-úà eàøå ä÷Bçø§®̈Â§¨Â¤©º¨¨³¤©¦Æ§¤

:da ýåýé älç-øLà äéàìçzáëúéøôb ©´£ª¤½¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¨«¨§¦´
çîöú àìå òøfú àì döøà-ìë äôøN çìîå̈¤»©»§¥¨´¨©§¨¼³Ÿ¦¨©Æ§´Ÿ©§¦½©
íãñ úëtäîk áNr-ìk dá äìré-àìå§Ÿ©«£¤¬−̈¨¥®¤§©§¥©º§³Ÿ

äîãà äøîråáéúëíééáöåéø÷Côä øLà íéBáöe ©«£Ÿ̈Æ©§¨´§¦½£¤Æ¨©´
:Búîçáe Btàa ýåýéâëíéBbä-ìk eøîàå §Ÿ̈½§©−©«£¨«§¨«§Æ¨©¦½

äî úàfä õøàì äëk ýåýé äùr äî-ìr©¤̧¨¨Ÿ̄§Ÿ̈²−̈¨¨¨´¤©®Ÿ¤¬
:äfä ìBãbä óàä éøçãëøLà ìr eøîàå ¢¦²¨©¬©¨−©¤«§¨´§½©µ£¤´

úøk øLà íúáà éäìà ýåýé úéøa-úà eáær̈«§½¤§¦¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®£¤Æ¨©´
:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa ínräëeëìiå ¦½̈§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©¥«§À

åíéäìà íäì eåçzLiå íéøçà íéäìà eãári©©«©§Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−¨¤®¡Ÿ¦Æ
íäì ÷ìç àìå íeòãé-àì øLài''yx:åëàåää õøàa ýåýé óà-øçiå £¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ¨©−¨¤«©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®

ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk da Ôe˜a„ÈÂ¿ƒ¿¿≈»¿»«»ƒ¿ƒƒ

dÓL ˙È ÈÈ ÈÁÓÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈¿»»¿≈

:‡iÓL ˙BÁzÓכÈÈ dpL¯ÙÈÂ ƒ¿¿«»¿«¿¿ƒ≈¿»

Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ÏkÓ ‡LÈ·Ï¿ƒ»ƒ…ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡ÓÈ˜ ÈËÂÏ ÏÎk¿…¿»≈¿»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»

:ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„כא‡¯c ¯ÓÈÈÂ ¿«¿»»≈¿≈«»»

ÔeÓe˜È Èc ÔBÎÈ�a ‰‡¯˙·«¿»»¿≈ƒ¿

È˙ÈÈc ÔÈÓÓÚ ¯·e ÔBÎÈ¯˙aÓƒ«¿≈««¿ƒ¿≈≈

‡˙ÁÓ ˙È ÔeÊÁÈÂ ‡˜ÈÁ¯ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ»¿∆¡»¿»»

Èc ‡‰Ú¯Ó ˙ÈÂ ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c¿«¿»«ƒ¿»«¿»»ƒ

:da ÈÈ Ú¯Ó‡כב‡ÁÏÓe ‡˙¯Ùb «¿«¿»«»¿≈»ƒ¿»

‡ÏÂ Ú¯Ê˙ ‡Ï dÚ¯‡ Ïk ˙„È˜È¿ƒ«»«¿«»ƒ¿«¿»

‡aÒÚ Ïk da ˜qÈ ‡ÏÂ ÁÓˆ«̇¿«¿»ƒ««»∆¿»

‰Ó„‡ ‰¯ÓÚÂ Ì„Òc ‡zÎt‰Ók¿«¿∆¿»ƒ¿…«¬…»«¿»

dÊ‚¯a ÈÈ CÙ‰ Èc ÌÈB·ˆe¿ƒƒ¬«¿»¿»¿≈

:d˙ÓÁ·eכג‡iÓÓÚ Ïk Ôe¯ÓÈÈÂ ¿∆¿≈¿≈¿»«¿«»

‡„‰ ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„k ÈÈ „·Ú ‰Ó ÏÚ«∆¬«¿»¿≈¿«¿»»»

:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ ‡Ó»¿»¿»«»»≈

˜ÓÈ‡כד ˙È e˜·Lc ÏÚ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿«ƒ¿»»¿»»

¯Êb Èc ÔB‰˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»«¬»»¿ƒ¿«

‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È d˙e˜t‡a ÔB‰nÚƒ¿¿«»≈»¿≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„כהeÁÏÙe eÏÊ‡Â ¿ƒ¿»ƒ«¬»¿»

ÔB‰Ï e„È‚Òe ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿

‡·ÈËB‡ ‡ÏÂ ÔepÚ„È ‡Ï Èc ÔÏÁc«¬»ƒ»¿»À¿»ƒ»

:ÔB‰Ïכו‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e ¿¿≈»¿»«¿»¿«¿»

Ïk ˙È dÏÚ ‰‡˙È‡Ï ‡È‰‰«ƒ¿«¿»»¬«»»

é"ùø

ויכ�לה רגילה �היא �דר� האז� את ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹמ�מיע

האר�: �ר� �פי חמה,.B˙‡�˜Âל�מע, ל��� ְְִִֶֶֶַָָֹ¿ƒ¿»ְֵָ

נקמה, לבי�ת אחיזת מעביראנפרטמנ"ט, ואינ� ְְְֲֲִִִֵַַַָָ

ה��ה: ‰f‰(Î)על ‰¯Bz‰ ¯ÙÒa ‰·e˙k‰. ִַַָ«¿»¿≈∆«»«∆
א�מר: ה�א כח)�למעלה ה��רה(לעיל "�ספר ְְְֵֵֶַַָָ

ל��� ה�את, וג�'"? מ�ה וכל חלי �ל �� ְְְֳִַַַַָָָֹֹה�את,

על מ�סב זכר, ל��� ה�ה, ה��רה. על מ�סב ְְֵֶַַַַָָָָָָנקבה,

ל��י נחלקי� ה� ה�עמי� ���ק ידי ועל ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָה�פר,

�חת נת�נה הט�חא ה�לל�ת �פר�ת ְְְְְִַַַַַָָָָָל��נ�ת:

אמר: לכ� לזה, זה �ב�קי� ה�את וה��רה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��פר,

נמצא ה��רה, �חת נת�נה ה��חא וכא� ְְְְִִַַַַַָָָָָֹ"ה�את",

נ�פל זכר ל��� לפיכ� לזה, זה �ב�קי� ה��רה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָספר

ה�פר: על נ�פל �ה���� Œ‡Ï(Î‰)אחריו, ֲֵֵֶֶַַַַָָ…
ÌeÚ„È.:אלה�ת �ב�רת �ה� ידע� ÏÁ˜לא ‡ÏÂ ¿»ְְֱֶַָָֹֹ¿…»«
Ì‰Ï.ולא' �ר��: וא�נקל�ס לחלק�. נתנ� לא »∆ְְְְְְְְִֵֶָָָָֹ

�ל��� ט�בה. ��� לה� הטיב� לא לה��', ְְִִֵֶָָָֹא�טיבא

miavpliriax mei qelwpe`

øôqa äáeúkä äììwä-ìk-úà äéìr àéáäì§¨¦³¨¤̧¨Æ¤¨©§¨½̈©§−̈©¥¬¤
:äfäæëóàa íúîãà ìrî ýåýé íLziå ©¤«©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬

Liå ìBãb óö÷áe äîçáeìúøçà õøà-ìà íë §¥−̈§¤´¤¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤
äfä íBiki''yx:çëeðéäìà ýåýéì úøzñpä ©¬©¤«©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®

-úà úBùrì íìBò-ãr eðéðáìe eðì úìâpäå§©¦§ºŸŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸©½̈©«£¾Ÿ¤
úàfä äøBzä éøác-ìki''yx:ñìåçá ë"òéòéáø ¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ

ìàéìr eàáé-éë äéäåälàä íéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´¨¥À¤
éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaäúáLäå E ©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®©«£¥«Ÿ¨Æ

ýåýé Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìà¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²§Ÿ̈¬
éäìà:änL Eáéäìà ýåýé-ãr záLåE ¡Ÿ¤−¨«¨§©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

íBiä Eeöî éëðà-øLà ìëk Bì÷á zrîLå§¨«©§¨´§Ÿ½§²Ÿ£¤¨«Ÿ¦¬§©§−©®
éðáe äzà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa EâáLå ©¨´¨¤½§¨§¨§−§¨©§¤«§¨̧
éäìà ýåýéEöa÷å áLå Eîçøå EúeáL-úà E §Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§«§−§¦«£¤®§À̈§¦¤§Æ

éäìà ýåýé Eöéôä øLà íénrä-ìkîE ¦¨¨´©¦½£¤¯¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
änLi''yx:ãíéîMä äö÷a Eçcð äéäé-íà ¨«¨¦¦«§¤¬¦©«£−¦§¥´©¨¨®¦
éäìà ýåýé Eöa÷é íMî:Eçwé íMîe Eäéäìà ýåýé EàéáäåE ¦À̈§©¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦−̈¦¨¤«¤«¡¦«£º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À

:ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒ· ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈

‡¯ÔB‰Úכז ÏÚÓ ÈÈ ÔeplËÏËÂ¿«¿¿ƒ¿»≈««¿¬

ÔepÏ‚‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙·e ‰ÓÁ·e Ê‚¯aƒ¿«∆¡»ƒ¿¿«¿«¿ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»√ƒ¿»»≈

‡Ï‰�‡כח ÈÈ Ì„˜ Ô¯nhÓc¿ƒ«¿»√»¿»¡»»»

ÌÏÚ „Ú ‡��·ÏÂ ‡�Ï ÔÈÏbÓ„e¿ƒ»¿»»»¿ƒ¿»»«√»

‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»ƒ¿»≈«¿»

Ïkא‰„‡: CÏÚ Ôe˙ÈÈ È¯‡ È‰ÈÂ »»ƒ≈¬≈≈¬»»

Èc ÔÈËÂÏe ÔÎ¯a ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¿«¿»ƒƒ

ÏÎa CaÏÏ ·e˙˙e CÓ„˜ ˙È·‰È¿»ƒ√»»¿¿ƒ»¿»

‡ Èc ‡iÓÓÚ:Ôn˙Ï C‰Ï‡ ÈÈ CÏ‚ «¿«»ƒ«¿»¿»¡»»¿«»

‡C‰Ïב ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e¿¿««¿»«¿»¡»»

‡�‡ Èc ÏÎk d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿««¿≈¿≈¿…ƒ¬»

ÏÎa CÈ�·e z‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈«¿¿»¿»

:CLÙ� ÏÎ·e CaÏגÈÈ ·e˙ÈÂ ƒ»¿»«¿»ƒ¿»

CÏÚ ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ‚ È·L ˙È C‰Ï‡¡»»»»≈«¿»»ƒ««¬»

Èc ‡iÓÓÚ ÏkÓ CpL�ÎÈÂ ·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒ»«¿«»ƒ

:Ôn˙Ï C‰Ï‡ ÈÈ Cp¯c·ÈדÌ‡ ¿«¿ƒ»¿»¡»»¿«»ƒ

ÔnzÓ ‡iÓL ÈÙÈÒa C˙ÂÏ‚ È‰È¿≈«¿»»ƒ¿»≈¿«»ƒ«»

:Cp·¯˜È ÔÓzÓe C‰Ï‡ ÈÈ CpL�ÎÈƒ¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ«»¿»¿ƒ»

Ú¯‡Ï‡ה C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈÂ¿»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»

CÏ ·ËBÈÂ d˙¯˙Â C˙‰·‡ e˙È¯Ècƒƒ¬»»»¿≈¿«¿∆»

é"ùø

לה� חלק לא לה� ��חר� אל� א�ת� חלק", ֱֲֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ"לא

חלק: ו��� נחלה ���(ÊÎ)'‰ ÌLziÂ. ְֲֵֶַָ«ƒ¿≈
וכ�: 'וטלטלנ��', יב)�תר��מ�: נ�ת��(ירמיה "הנני ְְְְְְְְִִִֵַַָ

אדמת� ‡e�È‰Ï(ÁÎ)":מעל '‰Ï ˙¯zÒp‰.�וא ְֵַַָָ«ƒ¿»…«¡…≈ְִ

את מעני� א�ה לע��ת, �ידינ� מה ְְֲֲִֵֶַַַַָָֹ�אמר�:

�כ� י� ��" ��אמר: ה�חיד, הרה�רי על ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהר�י�

האר� מ��ת את "ורא� �� ואחר וג�'", ְְְִֶֶַַַָָָָאי�

�ל �מטמ�נ�תיו י�דע אד� אי� והלא ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹההיא",

אני אי� �ה�חבר�? ה�ס�ר�ת, על אתכ� מעני� ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ה�גל�ת אבל יחיד, מא�ת� י�רע וה�א אלהינ�, ְְֱֲִִִֵֵַַַָָָֹלה'

�י� נע�ה לא וא� מ�ר�נ�, הרע לבער �לבנינ�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלנ�

הר�י�. (את) יענ�� מג)�ה�, על(סנהדרי� נק�ד ְֲִֶֶַַַָָָ

את ענ� לא ה�גל�ת על �א� לדר� �לבנינ�", ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ"לנ�

את עליה� מ���ל� ה�ר�� את �עבר� עד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהר�י�

זה ערבי� ונע�� עיבל, �בהר �ר�י� �הר ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָה�ב�עה

‡˙E˙e·LŒ(‚)לזה: EÈ‰Ï‡ '‰ ·LÂ.�ל היה ֶָ¿»¡…∆∆¿¿ָָ

מ�א� למד� ר��תינ� �ב�ת�". את "וה�יב ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹלכ�ב:

�ל�ת�, �צרת י�ראל ע� �ר�יה �ה�כינה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ�ביכל

י��ב �ה�א לעצמ�, �א�ה הכ�יב ְְֶַָָ�ְְְְִִִִֶָ�כ��גאלי�

�ל��ת ק��� י�� ��ד�ל לפר� י� וע�ד �ְְִִֵֵֶֶָָָָע�ה�.

�ידיו א�חז להי�ת צרי� עצמ� ה�א �א�� ְְְְְִִִִֵַָָָֹ�בק�י,

��אמר: �עני� מ�ק�מ�, אי� אי� כז)מ�� (ישעיה ְְֱִִִִֶֶַַָָָ

וא� י�ראל", �ני אחד לאחד �ל�ט� ְְְְְִֵֵֶַַַָָ�ְְֶַ"וא��

:�� מצינ� הא��ת �אר כט)�גל��ת (יחזקאל ְָ�ְָָ�ִֵָ



קכט miavpliriax mei qelwpe`

øôqa äáeúkä äììwä-ìk-úà äéìr àéáäì§¨¦³¨¤̧¨Æ¤¨©§¨½̈©§−̈©¥¬¤
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éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaäúáLäå E ©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®©«£¥«Ÿ¨Æ

ýåýé Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìà¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²§Ÿ̈¬
éäìà:änL Eáéäìà ýåýé-ãr záLåE ¡Ÿ¤−¨«¨§©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

íBiä Eeöî éëðà-øLà ìëk Bì÷á zrîLå§¨«©§¨´§Ÿ½§²Ÿ£¤¨«Ÿ¦¬§©§−©®
éðáe äzà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa EâáLå ©¨´¨¤½§¨§¨§−§¨©§¤«§¨̧
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‡ Èc ‡iÓÓÚ:Ôn˙Ï C‰Ï‡ ÈÈ CÏ‚ «¿«»ƒ«¿»¿»¡»»¿«»

‡C‰Ïב ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e¿¿««¿»«¿»¡»»

‡�‡ Èc ÏÎk d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿««¿≈¿≈¿…ƒ¬»

ÏÎa CÈ�·e z‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈«¿¿»¿»

:CLÙ� ÏÎ·e CaÏגÈÈ ·e˙ÈÂ ƒ»¿»«¿»ƒ¿»

CÏÚ ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ‚ È·L ˙È C‰Ï‡¡»»»»≈«¿»»ƒ««¬»

Èc ‡iÓÓÚ ÏkÓ CpL�ÎÈÂ ·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒ»«¿«»ƒ

:Ôn˙Ï C‰Ï‡ ÈÈ Cp¯c·ÈדÌ‡ ¿«¿ƒ»¿»¡»»¿«»ƒ

ÔnzÓ ‡iÓL ÈÙÈÒa C˙ÂÏ‚ È‰È¿≈«¿»»ƒ¿»≈¿«»ƒ«»

:Cp·¯˜È ÔÓzÓe C‰Ï‡ ÈÈ CpL�ÎÈƒ¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ«»¿»¿ƒ»

Ú¯‡Ï‡ה C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈÂ¿»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»

CÏ ·ËBÈÂ d˙¯˙Â C˙‰·‡ e˙È¯Ècƒƒ¬»»»¿≈¿«¿∆»

é"ùø

לה� חלק לא לה� ��חר� אל� א�ת� חלק", ֱֲֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ"לא

חלק: ו��� נחלה ���(ÊÎ)'‰ ÌLziÂ. ְֲֵֶַָ«ƒ¿≈
וכ�: 'וטלטלנ��', יב)�תר��מ�: נ�ת��(ירמיה "הנני ְְְְְְְְִִִֵַַָ

אדמת� ‡e�È‰Ï(ÁÎ)":מעל '‰Ï ˙¯zÒp‰.�וא ְֵַַָָ«ƒ¿»…«¡…≈ְִ

את מעני� א�ה לע��ת, �ידינ� מה ְְֲֲִֵֶַַַַָָֹ�אמר�:

�כ� י� ��" ��אמר: ה�חיד, הרה�רי על ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהר�י�

האר� מ��ת את "ורא� �� ואחר וג�'", ְְְִֶֶַַַָָָָאי�

�ל �מטמ�נ�תיו י�דע אד� אי� והלא ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹההיא",

אני אי� �ה�חבר�? ה�ס�ר�ת, על אתכ� מעני� ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ה�גל�ת אבל יחיד, מא�ת� י�רע וה�א אלהינ�, ְְֱֲִִִֵֵַַַָָָֹלה'

�י� נע�ה לא וא� מ�ר�נ�, הרע לבער �לבנינ�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלנ�

הר�י�. (את) יענ�� מג)�ה�, על(סנהדרי� נק�ד ְֲִֶֶַַַָָָ

את ענ� לא ה�גל�ת על �א� לדר� �לבנינ�", ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ"לנ�

את עליה� מ���ל� ה�ר�� את �עבר� עד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהר�י�

זה ערבי� ונע�� עיבל, �בהר �ר�י� �הר ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָה�ב�עה

‡˙E˙e·LŒ(‚)לזה: EÈ‰Ï‡ '‰ ·LÂ.�ל היה ֶָ¿»¡…∆∆¿¿ָָ

מ�א� למד� ר��תינ� �ב�ת�". את "וה�יב ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹלכ�ב:

�ל�ת�, �צרת י�ראל ע� �ר�יה �ה�כינה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ�ביכל

י��ב �ה�א לעצמ�, �א�ה הכ�יב ְְֶַָָ�ְְְְִִִִֶָ�כ��גאלי�

�ל��ת ק��� י�� ��ד�ל לפר� י� וע�ד �ְְִִֵֵֶֶָָָָע�ה�.

�ידיו א�חז להי�ת צרי� עצמ� ה�א �א�� ְְְְְִִִִֵַָָָֹ�בק�י,

��אמר: �עני� מ�ק�מ�, אי� אי� כז)מ�� (ישעיה ְְֱִִִִֶֶַַָָָ

וא� י�ראל", �ני אחד לאחד �ל�ט� ְְְְְִֵֵֶַַַָָ�ְְֶַ"וא��

:�� מצינ� הא��ת �אר כט)�גל��ת (יחזקאל ְָ�ְָָ�ִֵָ



miavpliriayקל meie iyy meie iying meiqelwpe`

éúáà eLøé-øLà õøàä-ìàdzLøéå E ¤¨¨²¤£¤¨«§¬£Ÿ¤−¦«¦§¨®
éúáàî Eaøäå Eáèéäå:Eåéäìà ýåýé ìîeE §¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

ýåýé-úà äáäàì Erøæ ááì-úàå Eááì-úà¤§¨«§−§¤§©´©§¤®§©«£º̈¤§Ÿ̈¯
éäìàéiç ïrîì ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E:E ¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−§©¬©©¤«
éùéîçæéäìà ýåýé ïúðåúBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−

éáéà-ìr älàäéàðù-ìrå E:Eeôãø øLà E ¨¥¤®©«Ÿ§¤¬§©«Ÿ§¤−£¤¬§¨«
çúéùrå ýåýé ìB÷a zrîLå áeLú äzàå§©¨´¨½§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧Ÿ¨Æ

:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«
èéäìà ýåýé EøéúBäåEãé äùrî | ìëa E §¦«§Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥Ÿ́¨¤À

ðèá éøôaEúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe E ¦§¦¸¦§§¹¦§¦¯§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−
éìr Neùì ýåýé áeLé | ék äáèìáBèì E §Ÿ®̈¦´¨´§Ÿ̈À¨³Ÿ¨¤̧Æ§½

éúáà-ìr Nù-øLàk:EéìB÷a òîLú ék ©«£¤−̈Ÿ©£Ÿ¤«¦´¦§©À§Æ
éäìà ýåýéì Eäáeúkä åéúwçå åéúåöî øîL §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ§ªŸ½̈©§¾̈

ýåýé-ìà áeLú ék äfä äøBzä øôña§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eñéùù

éòéáùíåéå
àéék ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«¦µ

-àì íBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®«Ÿ
àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôði''yx:áéàì ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«¬Ÿ

äîéîMä eðl-äìré éî øîàì àåä íéîMá©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³©¨©̧§¨Æ
äpùrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéåi''yx:âé-àìå §¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«Ÿ¨§«Ÿ

øár-ìà eðì-øáré éî øîàì àåä íiì øárî¥¥¬¤©−̈¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈¤¥³¤
:äpùrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéå íiäãééìà áBø÷-ékãàî øácä E ©¨Æ§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«Ÿ¨¦«¨¬¥¤²©¨−̈§®Ÿ

éôaBúNrì Eááìáe Ei''yx:ñøéèôîå éòéáùåèéðôì ézúð äàøíBiä E §¦¬¦§¨«§−©«£«§¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½

:C˙‰·‡Ó CpbÒÈÂוÈÈ ÈcÚÈÂ ¿«¿ƒ»≈¬»»»¿∆¿≈¿»

˙ÈÂ CaÏ ˙eLÙË ˙È C‰Ï‡¡»»»«¿ƒ»¿»

ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ CÈ�·„ ‡aÏ ˙eLÙË«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»

CLÙ� ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡¡»»¿»ƒ»¿»«¿»

:CÈiÁ ÏÈ„aז˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈÂ ¿ƒ«»¿ƒ≈¿»¡»»»

C··„ ÈÏÚa ÏÚ ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk»¿»«»»ƒ≈««¬≈¿»»

:CeÙ„¯ Èc C‡�Ò ÏÚÂחz‡Â ¿«»¿»ƒ¿»¿«¿

„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙e ·e˙z¿¿««¿≈¿»«¿»¿«¿≈

C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È»»ƒƒƒ¬»¿«¿»

:ÔÈc ‡ÓBÈטC‰Ï‡ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ »≈¿¿ƒ»¿»¡»»

CÚÓ„ ‡cÏÂa C„È È„·BÚ ÏÎa¿…»≈¿»¿«¿»ƒ¿»

CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ·e¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»

CÏÚ È„ÁÓÏ ÈÈ ·e˙È È¯‡ ‡·ËÏ¿»»¬≈¿¿»¿∆¡≈¬»

:C˙‰·‡ ÏÚ È„Á È„ ‡Ók ·ËÏ¿»¿»ƒ¬ƒ«¬»»»

‡C‰Ïי ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»

ÔÈ·È˙Îc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwt ¯hÓÏ¿ƒ«ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ

·e˙˙ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»¿«¿»»≈¬≈¿

ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¿»ƒ»¿»

:CLÙ�יאÈc ‡„‰ ‡z„˜Ùz È¯‡ «¿»¬≈«¿∆¿»»»ƒ

‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡¬»¿«¿»»≈»

‡˜ÈÁ¯ ‡ÏÂ CpÓ ‡È‰ ‡L¯ÙÓ«¿¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»

:‡È‰יב‡iÓL· ‡Ï¯ÓÈÓÏ ‡È‰ ƒ»ƒ¿«»ƒ¿≈«

‡�Ï d·qÈÂ ‡iÓLÏ ‡�Ï ˜qÈ ÔÓ»ƒ«»»ƒ¿«»¿ƒ¿«»»

:dp„aÚ�Â d˙È ‡�pÚÓLÈÂיג‡ÏÂ ¿«¿¿ƒ»»»«¿«¿¿ƒ«¿»

ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ ‡nÈÏ ‡¯·ÚÓ≈ƒ¿»¿«»ƒ¿≈«»

d·qÈÂ ‡nÈ„ ‡¯·ÚÏ ‡�Ï ¯·ÚÈ≈ƒ«»»¿ƒ¿»¿«»¿ƒ¿«

:dp„aÚ�Â d˙È ‡�pÚÓLÈÂ ‡�Ï»»¿«¿¿ƒ»»»«¿«¿¿ƒ«

ÁÏ„‡יד ‡Ób˙t CÏ ·È¯˜ È¯‡¬≈»ƒ»ƒ¿»»«¬»

:d„aÚÓÏ CaÏ·e CÓeÙaטוÈÊÁ ¿»¿ƒ»¿∆¿¿≈¬≈

é"ùø

מצרי� �ב�ת את ÏÙ�Œ‡Ï‡˙(È‡)":"ו�ב�י ְְְְִִִֶַַ…ƒ¿≈
EnÓ ‡Â‰.:אמר�� �מ� מ��, היא מכ�ה לא ƒƒ¿ְֹ�ְְֱִִֶֶַָ

יז) ית��י',(לעיל 'ארי ותרג�מ� י�לא", (איכה"�י ְְְֲִִִִֵֵַַָ

מכ�הא) �מטמ�נ��ת, ו�רד �לאי�", ָ�ְְְְִִֵֵֵֵַַַָ"ו�רד

��מ��: ‰Â‡(È·)חב��ה ÌÈÓM· ‡Ï.�עירובי) ֲַָָ…«»«ƒƒ
אחריהנה) לעל�ת צרי� היית ��מי�, היתה ְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ�א��

‡EÈÏ(È„)�ללמד�: ·B¯˜ŒÈk.�לכ נ�נה ה��רה ְְָָƒ»≈∆ְִֶַָָָ

�ה: �בעל Bh‰Œ˙‡Â·(ÂË)�כתב ÌÈiÁ‰Œ˙‡.זה ְְִֶַָ∆««ƒ¿∆«ֶ

miavpliriay mei qelwpe`

-úàå úånä-úàå áBhä-úàå íéiçä-úà¤©«©¦−§¤©®§¤©−̈¤§¤
òøäi''yx:æèäáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà ¨¨«£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈

éäìà ýåýé-úàìå åéëøãa úëìì EøîL ¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¨¤¤́¦§¨½̈§¦§²Ÿ
úéáøå úééçå åéètLîe åéúwçå åéúåöî¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨¨®§¨¦´¨§¨¦½¨

éäìà ýåýé Eëøáe-àá äzà-øLà õøàa E ¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬¨
dzLøì änLi''yx:æéàìå Eááì äðôé-íàå −̈¨§¦§¨«§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ

íéøçà íéäìàì úéåçzLäå zçcðå òîLú¦§¨®§¦©§À̈§¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−
ízãáråi''yx:çéãáà ék íBiä íëì ézãbä ©«£©§¨«¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ

øLà äîãàä-ìr íéîé ïëéøàú-àì ïeãáàzŸ¥®Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧
änL àBáì ïcøiä-úà øáò äzà©¨³Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬−̈¨

dzLøìi''yx:èé-úà íBiä íëá éúãrä §¦§¨«©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤
ézúð úånäå íéiçä õøàä-úàå íéîMä©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦

éðôìïrîì íéiça zøçáe äììwäå äëøaä E §¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½§©¬©
Erøæå äzà äéçzi''yx:ëýåýé-úà äáäàì ¦«§¤−©¨¬§©§¤«§©«£¨Æ¤§Ÿ̈´

ÈiÁ ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÓ„˜ ˙È·‰È„ƒ»ƒ√»»»≈»«≈

:‡LÈa ˙ÈÂ ‡˙BÓ ˙ÈÂ ‡˙·Ë ˙ÈÂ¿»«¿»¿»»¿»ƒ»

„ÔÈטז ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈

C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»ƒ¿«

¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô�˜˙c ÔÁ¯‡a¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«

ÈÁÈ˙Â È‰B�È„Â È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈≈

‡Ú¯‡a C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂ ÈbÒ˙Â¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Ècƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

˙˜Ïaיז ‡ÏÂ CaÏ È�ÙÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿«≈

‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ „ebÒ˙Â ÈÚË˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿«¬««¿«»

:ÔepÁÏÙ˙Âיח‡ÓBÈ ÔBÎÏ È˙ÈeÁ ¿ƒ¿¿ƒ«≈ƒ¿»

ÔeÎ¯B˙ ‡Ï Ôe„·Èz „·ÈÓ È¯‡ ÔÈ„≈¬≈≈«≈¿»¿

˙È ¯·Ú z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈƒ««¿»ƒ«¿»≈»

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÚÓÏ ‡�c¯È«¿¿»¿≈«¿«»¿≈¿«

È˙יט ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»

‡˙BÓe ÈiÁ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡iÓL¿«»¿»«¿»«≈»

ÔÈËÂÏe ÔÎ¯a CÓ„˜ ˙È·‰È¿»ƒ√»»ƒ¿»¿»ƒ

z‡ ÈÁÈ˙c ÏÈ„a ÈiÁa ÈÚ¯z˙Â¿ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ¿≈≈«¿

:CÈ�·eכC‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ¿»¿ƒ¿«»¿»¡»»

‡·¯˜˙‡Ïe d¯ÓÈÓÏ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿≈¿ƒ¿»»»

é"ùø

וא� ח�י�, ל� הרי ט�ב, �ע�ה א� �זה: ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ�ל�י

וה�ל� מפר� וה�ת�ב ה�ות, ל� הרי רע, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ע�ה

Ï‡‰·‰(ÊË)היא�: ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ�‡ ¯L‡.הרי ֵָ¬∆»…ƒ¿«¿«¿«¬»ֲֵ

�ל�י: �ב� È·¯Â˙ה��ב, ˙ÈÈÁÂ.:�הח�י הרי ַָ¿»ƒ»¿»ƒ»ֲִֵַַ

(ÊÈ)E··Ï ‰�ÙÈŒÌ‡Â.:הרע ‡·„(ÁÈ)הרי Èk ¿ƒƒ¿∆¿»¿ֲֵַָƒ»…
Ôe„·‡z.:ה�ות ‰ÌBi(ËÈ)הרי ÌÎ· È˙„Ú‰ …≈ֲֵֶַָ«ƒ…ƒ»∆«

ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡.,�לע�ל ק�מי� �ה� ∆«»«ƒ¿∆»»∆ְִֵֶַָָ

הרעה, אתכ� �קרה �אניוכא�ר עדי� יהי� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

זאת. �כל �כ� האזינו)התריתי אחר:(ספרי �בר ְְִִֵֵֶַָָָָֹ

לה� אמר וג�'", אתֿה�מי� ה��� בכ� ְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ"העדתי

��מי� הס��ל� לי�ראל: ה�א �ר�� ְְְְִִִֵַַַַָָָָה�ד��

��א מ�ת�, את ��� ��א אתכ�, ל��� ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ��ראתי

הע�ל�, לכל והאיר ה�זרח מ� ח�ה �ל�ל עלה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹלא

��אמר: א)�עני� �בא(קהלת ה�מ� "וזרח ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָ

אתכ�, ל��� ��ראתי �אר� הס��ל� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָה�מ�".

צ�חה, ולא א�ת� זרע�� ��א מ�ת�, ��תה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ��א

א�� �מה �ע�רי�? והעלתה ח�י� זרע�� ��א ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָא�

אי� ז�כי� א� להפסד, ולא ל�כר לא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ��ע��

�רענ�ת, מק�לי� אי� ח�טאי� וא� �כר, ְָ�ְְְְְְִִִִֵַַָָמק�לי�

�כר, �ק�ל� זכית�, �א� א�� מ�ת�, את ��� ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹלא

��ה אחת על �רענ�ת, �ק�ל� חטאת�, ְַַַַָָ�ְְְֲִֶַָוא�

ÌÈiÁaוכ�ה!: z¯Á·e.�בחר�� לכ� מ�רה אני ְַָ»«¿»««ƒְֲֲִִֶֶֶָ

'�חר לבנ�: הא�מר �אד� הח�י�, חלק�חלק ל� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ל�: וא�מר ה�פה, חלק על �מעמיד� �נחלתי', ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיפה

נאמר: זה ועל ל�', �רר זה טז)'את "ה'(תהלי� ְְְֱֶֶֶֶַַֹ

ידי ה�ח� ��רלי", ��מי� א�ה וכ�סי, חלקי ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָמנת

ל�': קח זה 'את ל�מר: ה��ב ��רל ְֶֶַַַַָעל

נצבי� פרשת חסלת
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אי� ז�כי� א� להפסד, ולא ל�כר לא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ��ע��

�רענ�ת, מק�לי� אי� ח�טאי� וא� �כר, ְָ�ְְְְְְִִִִֵַַָָמק�לי�

�כר, �ק�ל� זכית�, �א� א�� מ�ת�, את ��� ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹלא

��ה אחת על �רענ�ת, �ק�ל� חטאת�, ְַַַַָָ�ְְְֲִֶַָוא�

ÌÈiÁaוכ�ה!: z¯Á·e.�בחר�� לכ� מ�רה אני ְַָ»«¿»««ƒְֲֲִִֶֶֶָ
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נאמר: זה ועל ל�', �רר זה טז)'את "ה'(תהלי� ְְְֱֶֶֶֶַַֹ

ידי ה�ח� ��רלי", ��מי� א�ה וכ�סי, חלקי ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָמנת

ל�': קח זה 'את ל�מר: ה��ב ��רל ְֶֶַַַַָעל

נצבי� פרשת חסלת
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Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
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�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�:

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה
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קלד

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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הערות חשובות ללוח זמני ההלכה לשיטת אדמו“ר הזקן
א. הזמנים חושבו על פי המבואר ב“סדר הכנסת שבת“ שבסידור אדה“ז.

ב. בכל עיר נלקח בחשבון: גובה המקום מעל פני הים, וכן גובה ראשי הגגות הגבוהים שבעיר. 
ג. לא התחשבו בהרים המסתירים את האופק.

ד. השקיעה הנראית - אינה השקיעה ההלכתית האמיתית, אלא יש להוסיף עוד 4 דקות על השקיעה הנראית.  וכן יש להפחית 4 דקות לזריחה ההלכתית 
ה. צאת השבת - על פי שיטת אדה“ז, ”מעט“ - 4 דקות לאחר צאת הכוכבים. האמיתית. 

לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" (גם בישראל), צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' אלול, במ"ש אל מי לפנות בהנוגע להדרכה בלימוד החסידות.

הוא  בא  קרובות  לפעמים  כן  חב"ד,  מחסידי  מושבו  במקום  מבקרים  לזמן  שמזמן  כמדומני 

לירושלים ת"ו או לתל אביב, אשר שם נמצאים כמה מהנ"ל, אבל בכלל הרי בהשתדלות מתאימה, בטוחני 

שגם בעצמו יבין כשילמוד ולבו חפץ, שהרי מתבארים הענינים באר היטב בכמה מקומות, וכידוע מאמר 

נדפס  זו  ולתכלית  ועשירים במקום אחר,  זה  עניים במקום  רז"ל, בהנוגע לכל חלק תוה"ק, דברי תורה 

שאחד  בכ"מ  הענין  ביאור  למצוא  בכדי  ועוד  מצותיך  דרך  אור,  תורה  התניא,  ספר  בסוף  ענינים  מפתח 

מוסיף באור על השני.

זה  לאחרי  התשובה,  אגרת  בחלק  להתחיל  היא,  דא  בכגון  עצתי  בעצמו,  התניא  ללימוד  בנוגע 

שער היחוד והאמונה, ורק לאחרי זה חלק ראשון. כן מהנכון אשר ישיג קונטרס ומעין וספר דרך מצותיך 

לאדמו"ר הצמח צדק, שסגנונם מתאים יותר לזה שלא הורגל כ"כ בספרי חסידות, אבל כנ"ל העיקר לראש 

ולראשונה שיהי' כעצת חז"ל, לבו חפץ, והלימוד יהי' בהשתדלות וכהבטחתם יגעת ומצאת.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל וכן בענינים הכללים ולכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



קלה

הערות חשובות ללוח זמני ההלכה לשיטת אדמו“ר הזקן
א. הזמנים חושבו על פי המבואר ב“סדר הכנסת שבת“ שבסידור אדה“ז.

ב. בכל עיר נלקח בחשבון: גובה המקום מעל פני הים, וכן גובה ראשי הגגות הגבוהים שבעיר. 
ג. לא התחשבו בהרים המסתירים את האופק.

ד. השקיעה הנראית - אינה השקיעה ההלכתית האמיתית, אלא יש להוסיף עוד 4 דקות על השקיעה הנראית.  וכן יש להפחית 4 דקות לזריחה ההלכתית 
ה. צאת השבת - על פי שיטת אדה“ז, ”מעט“ - 4 דקות לאחר צאת הכוכבים. האמיתית. 

לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" (גם בישראל), צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א
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